
Ondiep wordt Schoondiep
Opdracht: Maak kinderen uit Ondiep bewust van zwerfafval

In juli 2013 kreeg NMC de opdracht van de gebiedsmanager van Stadswerken om kinderen uit 

Ondiep bewust te maken van zwerfafval in de wijk. Wij gaven de kinderen inzicht in de kosten 

die door de gemeente worden gemaakt voor het opruimen van zwerfafval. De bedoeling was 

dat kinderen ook leerden wat zij zelf kunnen doen om zwerfafval te voorkomen. En dat zij  

leerden dat door hun inzet de gemeente kan besparen op het opruimen van zwerfafval. Zo 

blijft er in de toekomst misschien geld over voor extra speelvoorzieningen.

 

Wat heeft NMC gedaan? 

In samenspraak met de scholen, Stadswerken en Nederland Schoon hebben we een actieweek 

opgezet en met de scholen uitgevoerd. Burgemeester Wolfsen zorgde voor enthousiaste aftrap 

van het project op een school in Ondiep op 4 november 2013.

Het aangeboden programma voor de scholen bestond uit 

de volgende onderdelen:

•	 Show met afvalclown

•	 Gamebus Nederlandschoon

•	 Opruimen op straat

•	 Filmpjes maken over zwerfvuil op straat

•	 Informatie van Stadswerken over de kosten van het 

opruimen van zwerfvuil

•	 Posters maken over zwerfvuil die kinderen thuis  

ophingen

•	 Convenant tussen schooldirecties, Stadswerken en 

burgemeester

Resultaat

De deelnemende scholen waren Basisschool Jules Verne, EBS Talitha, Boemerang locatie Oost,  

Rietendakschool, Boemerang locatie West, Aantal bereikte leerlingen: 670 

Er is met de scholen een intentieverklaring afgesloten over het tekenen van een convenant.

Alle deelnemende scholen hebben nu materiaal (handschoenen, vuilniszakken en promotiema-

teriaal) op school om zelfstandig opruimacties te kunnen houden.

Met name rond de Rietendakschool hingen veel kinderen de zelfgemaakte afvalposters voor 

hun ramen. Vijftig pluimen zijn uitgedeeld aan leerlingen van Ondiep als bedankje voor de 

medewerking aan deze actie. De actie heeft geleid tot diverse items op/in Stadstv van RTV 

Utrecht, OndiepTV, Wijknieuws, AD, diverse tweets en verschillende filmpjes op YouTube.

De opdrachtgever was enthousiast over onze creatieve invulling van het project. De leerkrach-

ten en leerlingen waren enthousiast over alle programmaonderdelen en gingen er meteen mee 

aan de slag. Hierdoor werden zij zich snel bewust van het zwerfafval probleem in hun wijk. Zij 

kwamen samen in actie en slaagden erin om een steentje bij te dragen aan een schonere wijk.


