Regionaal Zwerfafvalproject (ZAP)
------------------------------------13 mei 2010

Jeugd aan de slag met zwerfafval!
Het regionale zwerfafvalproject richt zich op meerdere doelgroepen, maar jongeren zijn toch
wel de belangrijkste doelgroep. Zij zijn immers de ambassadeurs van de toekomst en volgens
velen de grootste veroorzakers van zwerfafval. De aankomende week gaan jongeren uit de
regio echt aan de slag met zwerfafval. Twee nieuwe onderdelen van het zwerfafvalproject
worden voor het eerst uitgevoerd; het lesprogramma over zwerfafval en een maatschappelijke
stage.
Pilot lesprogramma zwerfafval 19 mei
Op 19 mei wordt voor de eerste keer het nieuwe lesprogramma over zwerfafval ‘Snoeproutes in kaart’
van het regionale zwerfafvalproject uitgevoerd! De Gooise praktijkschool gaat daar samen met
wijkbeheer van de Gemeente Hilversum en het regionale zwerfafvalteam snoeproutes in kaart
brengen.
Het lesprogramma is in opdracht van het regionale zwerfafvalproject samengesteld voor de
onderbouwklassen van de middelbare scholen in de regio Gooi en Vechtstreek. De bedoeling van dit
lesprogramma is dat scholieren actief meedenken en meehelpen aan het in kaart brengen van de
snoeproutes in de regio. De leerlingen krijgen een gastles en gaan in de wijk op onderzoek met een
monitoringsysteem dat de gemeenten zelf ook gebruiken. De snoeproutes worden vervolgens op een
regionale kaart op de zwerfafvalwebsite gepubliceerd, en de leerlingen worden ook gevraagd een
oplossing te bedenken om zwerfafval op deze snoeproutes te voorkomen.
Snoeproutes
Snoeproutes zijn routes die veelal door scholieren gebruikt worden op weg naar school en huis, of in
de pauze en daar afval weggooien, waardoor die routes extra vervuild zijn. Wanneer de routes in
kaart zijn gebracht is het makkelijker voor het zwerfafvalteam en de gemeenten om wat aan het
probleem te doen.
Na deze pilot wordt het lesprogramma gepresenteerd aan de gemeenten in de regio. Alle middelbare
scholen in de regio ontvangen in mei een brief, waarin ze worden uitgenodigd om het volgende
schooljaar mee te doen aan het zwerfafvalprogramma. U kunt zich ook direct al aanmelden door een
mail te sturen aan de projectcoördinator Schoon Gooi en Vecht, Renee Uijtjens:
renee.uijtjens@schoongooienvecht.nl
Maatschappelijke stage
In het kader van het regionale zwerfafvalproject wordt in week 20 en week 25 dit jaar een pilot voor
een maatschappelijke stage uitgevoerd. De stage heeft de thema’s ‘zwerfafval’, ‘afvalverwerking &
recycling’, ‘afval in de openbare ruimte’, en ‘van afval naar grondstof’.
Twee leerlingen van het Goois Lyceum in Bussum gaan voor de stage meelopen bij de Gewestelijke
Afvalstoffen Dienst en bij de Gemeente Bussum. Zij gaan onder andere aan de slag met het monitoren
van zwerfafval, meelopen op een scheidingsstation, op pad met wijkbeheer, en leren van alles over de
werkzaamheden van de organisaties.
Aan de leerlingen wordt gevraagd mee te denken over de invulling van de stage en er wordt naar hun
feedback gevraagd zodat de stage in de toekomst nog beter ingevuld kan worden. Naar verwachting
wordt de zwerfafvalstage volgend schooljaar ook beschikbaar voor andere scholen en gaan er andere
organisaties en gemeenten meewerken.

