
Natuurschoonmaakdag Kampen: informatie en achtergronden  

 
Boeren, vissers, jagers, watersporters, fotografen en vogelliefhebbers zijn veel in de natuur. Zij houden 
ervan om buiten te zijn, leven daarvan voor hun beroep of maken er gebruik van voor hun pass ie. Zij 

hebben een aantal redenen om te zorgen dat de natuur er netjes en schoon uitziet. In de eerste plaats is 
het geen gezicht als er vuil ligt op plaatsen waar dat niet hoort. Als je wekelijks in de natuur bent, dan valt 
zwerfvuil des te meer op. Menselijk afval kan ook verwondingen bij dieren teweegbrengen. Als je één keer 

een sterk vermagerde eend gezien hebt met een ring van een bierblikje om de snavel, of een 
strompelende ree met een stuk glas in zijn poot, dan is dat geen leuke ervaring.  
 

Wanneer er weer eens hoog water is geweest in de IJssel, blijft er een geweldige berg afval achter,  
bestaande uit plastic, lege flessen, blik, autobanden, wrakhout en andere door de mens in de natuur 
achtergelaten rommel.  

 
Op initiatief van de jagers is in 1990 begonnen met het schoonmaken van de natuur door zwerfvuil op te 
ruimen. Het idee is overgenomen door de 400 Wildbeheereenheden in het land. Daarmee was de 

Natuurschoonmaakdag geboren. Het succes en het enthousiasme van de Natuurschoonmaakdag zijn zó 
groot, dat deze schoonmaakactie in 1998 werd opgenomen in het Nederlandse Guinness boek met de 
grootste hoeveelheid zwerfvuil uit de natuur is verwijderd.  

 
Resultaat  

 
Het is verbazingwekkend hoe veel vuil er elk jaar wordt opgehaald. Duizenden volle zakken vol  slepen  
de vrijwilligers elk jaar naar de containers. Tijdens deze jaarlijkse jacht op zwerfvuil worden de  
vreemdste zaken als buit bemachtigd: bankstellen, afgedankte fietsen en brommers, bouwafval,  

autobanden, blikken afgewerkte olie en volle huisvuilzakken vormen de hoofdmoot. Maar elk jaar  
worden er ook zaken gevonden waarvoor de politie belangstelling heeft: asbest, lege kluisjes,  
paspoorten en rijbewijzen, huissleutels, in de natuur achtergelaten en verbrande auto's zijn een greep uit 

het criminele assortiment.  

 
Samenwerking  

 
De Wildbeheereenheden kunnen een dergelijke groots opgezette actie nooit alleen uitvoeren. Daarom 
wordt in Kampen enthousiast samengewerkt met andere verenigingen en instanties. Ook worden jaarlijks 

een aantal scholen benaderd. De gemeente Kampen stelt gratis containers beschikbaar en zorgt voor de 
afvoer van het verzamelde vuil. De gemeente sponsort ook de afsluiting van de dag, zodat we alle 
vrijwilligers een afsluitende maaltijd kunnen aanbieden. Verder levert Waterschap Groot Salland een 

sponsorbijdrage.  
 
Ook de lokale politiek is betrokken bij de schoonmaakdag. De media besteden trouwens ook vaak  

aandacht aan de activiteiten van de duizenden vrijwilligers.  

 
Organisatie  

 
In het Kamper buitengebied zijn 12 schoonmaakroutes uitgezet. De vrijwilligers lopen deze routes af en 

stoppen alle afval in vuilniszakken. Deze worden door volwassenen naar de vuilcontainers gebracht, die 
op strategische plekken zijn neergezet. De schoolkinderen worden in groepjes van 6 – 8 personen 
ingedeeld en worden door volwassenen begeleid. Voor vervoer en voor handschoenen wordt gezorgd.  

 
Omdat we in natte gebieden lopen, is het van belang dat de kinderen laarzen dragen. Ook is warme 
kleding belangrijk: in het buitengebied is het altijd een stuk je kouder dan in de stad!  
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