
WAT DOEN JULLIE R[D]AAR

Bij natuur of natuurbeheer denk je 
misschien niet meteen aan afval. 
De realiteit is helaas dat veel van 
onze tijd in beslag wordt genomen 
door afval. Wekelijks wordt door 
medewerkers, en gelukkig ook 
door een grote groep vrijwilligers, 
allerlei soorten afval opgehaald 
uit onze natuurgebieden. Voor 
bezoekers is de confrontatie met 
troep in de natuur een van de 
grootste ergernissen. We ont
vangen dan ook regelmatig ver
zoeken om meer prullenbakken 
te plaatsen. De praktijk is dat we 
soms zelfs afvalbakken weghalen. 
Waarom doen we dat?

VAN ALLE TIJDEN 
Dat [zwerf]afval geen recent pro
bleem is bewijzen de ruim honderd 
jaar oude affiches van de Toeristen
bond voor Nederland; “Laat niet, 
als dank voor ’t aangenaam ver
poozen, den eigenaar van ’t bosch 

de schillen en de doozen”. Ook 
toen al werden natuurbeheerders 
onaangenaam verrast door achter
gebleven troep van bezoekers. 
Tijden lijken dus niet veranderd. 
Zwerfafval is er nog steeds, net als 
de verschillende campagnes om 
zwerfafval tegen te gaan.

ERGERNIS & FRUSTRATIE
De ergernis van bezoekers, bij 
het aantreffen van rommel in de 
natuur, kunnen we ons goed voor
stellen. Voor ons als natuurbeheer
ders gaat dat nog een stapje verder. 
Naast ergernis is afval een bron 
van frustratie. Andermans troep 
op te moeten ruimen is simpelweg 
een onnodige en ondankbare taak. 
Als klap op de vuurpijl wordt afval 
vaak gezien als een probleem van 
de natuureigenaar dat opgelost 
moet worden door…? ….juist …..de 
beheerder! Dan lijkt de oplossing 
om meer afvalbakken te plaat

sen voor de hand te liggen, of nog 
vaker ophalen en de handhaving 
intensiveren.

AFVALDUMP
Voor ons is in ieder geval duidelijk 
dat er alleen vanuit beheer geen 
makkelijke, overal toepasbare, 
oplossingen zijn. Soms helpt het 
inderdaad om een extra afvalbak 
te plaatsen, een groep bezoekers 
aan te spreken of periodiek vaker 
bakken te legen. Wat op de ene 
locatie werkt, werkt in een ander 
gebied juist averechts. ‘Verkeerd 
geplaatste’ afvalbakken kunnen 
het afvalprobleem zelfs vergroten 
in plaats van oplossen. Denk aan 
de grote hoeveelheden huis en 
tuinafval en grof vuil dat mensen 
op sommige locaties, vooral bij de 
afvalbakken op parkeerplaatsen, 
achterlaten. In zo’n geval moeten 
we wel eens noodgedwongen  
bakken weghalen om te voor

WEGGEGOOID GELD
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komen dat natuurgebieden ver
anderen in een afvaldump.

MOOI LANDSCHAP
Naast afval als milieuprobleem 
kost het opruimen ervan veel tijd, 
energie en vooral ook heel veel 
geld. Het afval moet worden ver
zameld, opgehaald en getranspor
teerd naar een verzamelplek. Daar 
wordt het door een afvalverwerker 
weer opgehaald en afgevoerd. Deze 
kosten moeten wij maken door de 
onverschilligheid en het gemak
zucht van een deel van de ‘bezoe
kers’. Geld en energie die we liever 
investeren in een mooi landschap.

LAAT NIET ALS DANK
De natuur is om van te genieten 
en niet om je te storen aan afval
bakken of door andere bezoekers 
achtergelaten troep. We hanteren 
dan ook een zeer terug houdend 
beleid bij het plaatsen van prullen
bakken. De oplossing is eigen
lijk heel simpel als iedereen zijn 
eigen afval gewoon mee naar huis 
neemt. Goed voorbeeld doet goed 
volgen, u als Beschermer bent  
onze ambassadeur. Laten we de 
Limburg schoon en mooi houden, 
de natuur is u dankbaar.

tekst: bart van der linden

 Afval bij de parkeerplaats aan de Pieters-
plas bij Maastricht. Foto Frank Kroonen.

 In het zomerseizoen worden bij een aantal natuurgebieden langs de Maas extra vuilcontainers geplaatst. Helaas 
helpt ook dat niet echt en blijft er nog steeds veel troep achter op de Maasoevers. Ooldergreend. Foto Frank Ewalds.

 Elke week worden beide afvalcontainers met een inhoud van 5 m2 op het districtskantoor in Noord-Limburg 
geleegd. Regelmatig komt het voor dat het gedumpt afval niet past en dat we de containers extra moeten laten legen. 
Foto Michael van Roosmalen.
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