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Onze motivatie

Onze rivieren zijn vervuild. Afval stroomt via rivieren richting zee en draagt bij 
de plastic soep. 

Voor (beleids) aanpak van rivierafval zijn gegevens nodig. En daarom zijn wij 
gestart met het Schone Rivieren project.  



Onze droom
Plasticvrije rivieren in 2030



Onze aanpak



Onderzoeken

OSPAR – Rivier metingen

• 100 meter rivieroever + detailmeting nurdles

• 2 metingen per jaar voorjaar en najaar

• Na hoog water (voorjaar)

• Voor hoog water (najaar)

• Vorens cleanup acties

• Opleiden van vrijwillige rivierafvalonderzoekers – Citizen Science

• Selecteren van geschikte onderzoekstrajecten

• Verzamelen van zoveel gegevens over rivierafval en validatie

• Opbouwen van database

• Standaardisatie methodiek voor rivieroevermetingen

• Bijdragen aan (wetenschappelijke) kennis over rivierafval

• Bijdragen aan structurele oplossingen en aanpak van rivierafval
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Onze citizen scientists

“Doe wat! Regelgeving en 
handhaving zijn nodig om het 
afval- en plasticprobleem aan 
te pakken. Helaas doet het 
bedrijfsleven nog niet genoeg 
uit zichzelf (met wat 
uitzonderingen).” - Sarina



1113 actieve vrijwilligers 
634 tracés toegewezen

De blauwe hesjes beweging rukt op



Wat spoelt er aan op rivieroevers?

• In periode 2017-2020 zijn er 7 metingen 
uitgevoerd

• Publicatie factsheets en rapportages
• Resultaten geven vergelijkbare beeld over 

samenstelling van afval
• Seizoen gerelateerde- en regionale 

verschillen zichtbaar door o.a. hoog water en 
invloed van getij

• Inzicht waar afval zich ophoopt
• Inzicht in vervuiling van plastic korrels

• Grootste database rivierafval in de wereld

https://www.schonerivieren.org/join/resultaten-onderzoeken/




Steeds meer aandacht voor rivierafval leidt 
tot actie bedrijven en politiek



Oplossing voor aanpak van rivierafval in onze rivieren 
en onze oproep:

- Landelijke regie

- Toepassing en voorschrijven van 
landelijke standaard meetprotocolen

- Landelijke database rivierafval
- Koppelen beschikbare gegevens en 

projecten
- Maatregelen voor aanpak in beleid 

opnemen



Op de hoogte blijven? Volg ons!

Website

www.schonerivieren.org

Facebook

Facebook community Schone Rivieren 
Twitter 

@schonerivieren

LinkedIn

@schonerivieren

http://www.schonerivieren.org/
https://www.facebook.com/SchoneRivieren/
https://twitter.com/schonerivieren
https://www.linkedin.com/company/schone-rivieren/

