Vijfduizend vrijwilligers op de been om in 1 dag de Maas afvalvrij te maken
Maas Cleanup wil op zaterdag 19 September 5.000 vrijwilligers enthousiasmeren om in Limburg een
aantal uren zwerfafval op te ruimen, op en langs het water van de Maas, de Maasplassen en de
zijrivieren, maar ook op andere locaties (uiteindelijk belandt al het zwerfafval in de rivieren en zo in
de zeeën).
Wij richten ons op het Limburgse bedrijfsleven en private vrijwilligers.
Deze actie valt samen met World Cleanup Day, een wereldwijd initiatief in de strijd tegen zwerfafval.
Meer dan 150 landen doen daar aan mee, ook Nederland (via de Plastic Soup Foundation).
Maas Cleanup is een initiatief vanuit het (Limburgse) bedrijfsleven en IVN. Partners zijn DSM,
Nextview, Salesforce, Viastory en Oogstwegel Collection. De partners en IVN hebben zich voor
minimaal 3 jaar gecommitteerd aan de Maas Cleanup. Dit is dus zeker geen eenmalige actie maar
een jaarlijks wederkerend event en meer, want we willen ook continue bewustwording creëren, bij
burgers en bedrijfsleven, voor structurele oplossingen tegen zwerfafval.
Er is een stichting in het leven geroepen (River Litter Foundation) die alle activiteiten formeel
organiseert.

Maas Cleanup regelt 20 opruimacties aan land, het afval vissen vanuit water, publiciteit
Maas Cleanup zal zelf in elke Maas gemeente minstens 1 opruimactie op het land organiseren. Dat
betreft 20 locaties, van Eijsden tot de Mookerhei!
Verder organiseert Maas Clean up via een 10 tal boten afvalvissen vanuit het water.
De sponsoren en partners van Maas Cleanup zullen zorgen voor de “afvalvissers” op de boten.
In totaal bereiken we hier zo’n 1.000 mensen mee.”
IVN coördineert al deze acties.
Maas Cleanup draagt ook zorg voor veel publiciteit, o.a. in kranten, social media, op internet
platforms zoals bv dat van Gaia Zoo, via de eigen communicatie kanalen van partners & sponsoren
en met een eigen website. We verwachten dat hierdoor en door initiatieven vanuit onze partners en
sponsoren mensen overal in Limburg voldoende enthousiast worden
- om in te tekenen op onze eigen acties of die van anderen, maar ook,
- om zelf een eigen opruimacties te organiseren in de buurt of bij het eigen bedrijf.
Deze eigen acties kan men eenvoudig aanmelden op de website van de World Cleanup Dag en
vrijwilligers kunnen hiervoor intekenen. Op een landkaart is snel te zien waar acties bij jou in de
buurt zijn.
Nb: Voor alle duidelijkheid, deze eigen acties worden door de aanmeldende partijen zelf
georganiseerd (logistiek, grijpers).

Afval vissen
Via een tiental sloepen van het bedrijf Plastic Whale zullen we op zaterdag 4 vaarten per boot
organiseren van 1.5 uur per vaart. Inclusief het aan boord / van boord gaan zijn de boten dus actief
van ca 9.00 tot 17.00.
Naast de bemanning van 2 personen (kapitein en loods) is er per vaart plaats voor 10 gasten.
Plastic Whale is gespecialiseerd in afval vissen en de boten zijn er volledig op ingericht.
De boten komen op vrijdag en vertrekken op maandag. Plastic Whale regelt vervoer en heeft
beschikking over een vrachtauto met autolaadkraan. IVN is op dit moment samen met haar vaste
contacten (RWS, sportvisserij, CNME e.d.) bezig met de selectie van geschikte locaties voor het afval
vissen.
Hoe kunnen het Watersportverbond en de aangesloten verenigingen Maas Cleanup helpen?
We zoeken geschikte havens in de buurt van de zoeklocaties waar de boot te water kan worden
gelaten, het weekend kan liggen en waar de afvalvissers kunnen verzamelen.
Dus idealiter bij een vereniging met een geschikte haven en kantine faciliteit (vooraf en achteraf een
versnapering).
De kapitein van elke boot is van Plastic Whale maar als de verenigingen de loodsen kunnen regelen
helpt dat de Maas Cleanup enorm. En wat support bij het lossen en wederom opladen is uiteraard
ook welkom.
Afvoer van het afval regelt IVN.
Mochten de verenigingen zelf ook opruimacties willen organiseren, perfect maar voor alle
duidelijkheid, dat is echt geen verplichting. Mocht dit in de buurt zijn van een van de 20 Maas
Cleanup locaties dan wel bij de opstapplaatsen voor de boten, dan kan men de plastic zakken met
afval bij ons kwijt en zorgen wij voor de verdere afvoer van het afval.
Contactgegevens
U kunt rechtstreeks contact opnemen met:
Noi Boesten, coördinator voor alle opruimacties bij IVN, email: n.boesten@ivn.nl
Jos van Beek, projectleider Maas Cleanup, email: josvanbeekmaastricht@gmail.com

Alvast hartelijk dank voor Uw medewerking.
Jos van Beek
Noi Boesten

