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ZWERFVUIL
op oevers van grote wateren

BI BLIOTHEEK
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Postbus 5044, 2600 GA DELFT

22 JPN. 1991
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Zwerfvuil ... ?
Iedereen die wel eens een wandeling langs een rivier maakt, bij
een meer zonnebaadt of aan een kanaal zit te vissen, komt het
tegen: lege flacons van schoonmaak- of afwasmiddelen,
patatbakjes, bierblikjes, een kapotte emmer, tot koelkasten en
bankstellen toe. Allemaal rondslingerend afval afkomstig van
mensen
zwerfvuil.
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ze wegwaaien; de bewoner langs de
dijk die een overtollige bank op een
gemakkelijke manier kwijt wil; de
landbouwer die kunstmestzakken of
stukken landbouwplastic niet opruimt
of mensen die op een industrieterrein
(kunststof) verpakkingsmateriaal niet
goed opslaan, zodat het door de wind
wordt meegenomen.
Allemaal voorbeelden van manieren
waarop afval in het water en op de
oevers terecht komt, allemaal
zwerfvuil.
Hoewel er ook moedwillig wordt
gedumpt, gebeurt het vaak niet eens
met opzet, maar wordt er gewoonweg
niet bij nagedacht.
Daarom wil Rijkswaterstaat met deze
brochure meer vertellen over dit
zwerfvuil: laten zien welke problemen
dit afval oplevert voor het milieu, hoe
moeilijk het is om het opgeruimd te
krijgen en op welke manieren deze
vervuiling kan worden voorkomen.

1. Waarom deze
brochure?
Rijkswaterstaat onderhoudt vele
kilometers oever in ons land. De totale
lengte bedraagt zo'n 5000 kilometer,
waarbij het gaat om oevers van
kanalen, rivieren, randmeren en
getijdewateren.
Een probleem, waarmee deze Dienst
en veel andere beheerders bij dit
onderhoud steeds meer te maken
krijgen, is de aanwezigheid van vuil
dat door mensen wordt weggegooid
of (gewoon) achtergelaten op de oever
of in het water.
Het kan de dagjestoerist zijn die lege
tubes crème, frisdrank- en bierblikjes
laat liggen; de visser die z'n plastic tas
met resten visvoer en een kapot snoer
niet meer nodig heeft en in het riet
gooit; de schipper die afval overboord
zet of spullen niet goed vastzet, zodat
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2. Over 'onzichtbare' en zichtbare vervuiling
'Onzichtbare' vervuiling
Regelmatig kom ie de berichten tegen,
in de krant, op de televisie en de radio:
massale vissterfte of tijdelijke stopzetting van de inname van water voor de
drinkwatervoorziening als gevolg van
lozingen, al dan niet opzettelijk, van
milieu-vijandige stoffen in een rivier of
kanaal. Vaak zijn het (vloeibare) stoffen
die nauwelijks of niet zijn te zien in het
toch al niet erg schone water, maar
daarom niet minder belastend en
schadelijk voor water en bodem, plant,
dier en mens.
Zonder deze vorm van vervuiling, die
een zware wissel trekt op ons milieu,
als minder belangrijk af te doen, gaan
we daar in deze brochure niet verder
op in.
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Zichtbare vervuiling
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We hebben met een aantal voorbeelden al kort aangegeven, waaruit
het aanwezige zwerfvuil op oevers kan
bestaan. We zullen hier meer vertellen
over de verschillende materialen,
waarvan dit (vaste) afval is gemaakt:
plastics en kunststoffen, papier en
karton, metalen, glas en overige
materialen, zoals hout, rubber,
etensresten en dergelijke.
Voor zover mogelijk zal ook de
herkomst van het zwerfvuil worden
aangegeven. Dat geldt ook voor de
gevolgen van deze oeververvuiling.

4.
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De materialen die je het meest als
zwerfvuil tegenkomt tijdens een
wandeling langs het water, zijn
plastics en kunststoffen. Dat is ook
gebleken uit een onderzoek naar de
aanwezigheid van zwerfvuil op oevers
dat in ons land is gehouden. Een
enquête onder verschillende beheerders van oevers vertelt hetzelfde
verhaal. Een aantal redenen zijn
hiervoor aan te geven:
• zeer veel gebruiksvoorwerpen en
verpakkingsmaterialen zijn gemaakt
van plastics en kunststoffen;
• plastics en kunststoffen zijn 'natuurvreemde' stoffen die in de meeste
gevallen slechts zeer langzaam
worden afgebroken. Ze kunnen wel
uiteenvallen, maar zijn daarmee nog
niet vergaan. Daarom blijven ze ook
lange tijd (zichtbaar) aanwezig in het
milieu:

• ze zijn bovendien licht van gewicht,
zodat ze gemakkelijk gedurende
een lange tijd kunnen blijven drijven.
Daarom kunnen ze ook nog van ver
worden aangevoerd.
Een kleine bloemlezing van dit zwerfvuil: draagtassen en (vuilnis)zakken,
waterschoenen, emmers, stukken van
scheepstrossen, bierkratten, flacons
van olieprodukten, schoonmaak- en
afwasmiddelen, jerrycans, verpakkingen van levensmiddelen, vissnoeren,
'piepschuim' dat vaak in zeer kleine
stukjes is uiteengevallen, enz.
Wie gooit zoiets weg of laat het ergens
liggen?
Het is (voor een groot gedeelte) goed
mogelijk om aan de hand van de
voorwerpen en verpakkingen de
herkomst van dit zwerfvuil na te gaan.
Allereerst geldt dat voor voorwerpen
en verpakkingsmaterialen die voor
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speciale doeleinden zijn bestemd,
zoals trossen of speciale schoonmaakmiddelen en olieprodukten:
dingen die specifiek op schepen nodig
zijn en bijvoorbeeld niet door een
visser zullen worden gebruikt.
Het geldt eveneens voor het zwerfvuil
afkomstig van de oeverrekreanten,
waarbij je kunt denken aan mensen
die gaan zwemmen of zonnebaden,
aan vissers en wandelaars. Ook zij
dragen flink bij aan de oeververvuiling,
te oordelen naar de forse hoeveelheden verpakkingsmaterialen van
snoep, snacks, drank en sigaretten.
Van ander afval is de bron moeilijker
na te gaan: de talloze stukjes
'piepschuim' en lappen plastic kunnen
bijvoorbeeld afkomstig zijn van
schepen, maar ook van industrieterreinen of akkers en weilanden langs
het water.

JV

Een tweede kategorie materialen
bestaat uit papier en karton.
In vergelijking met plastics en
kunststoffen kom je het minder als
zwerfvuil tegen. Dat wil nog niet
zeggen dat het weinig wordt
weggegooid of achtergelaten. Papier
en karton kunnen in weer en wind
betrekkelijk snel 'verdwijnen'. Een
krant, een reklamefolder of een doos
valt na enige tijd uiteen of zinkt in
water naar de bodem.
Bij het reeds genoemde onderzoek
waren het dan ook vaak kleinere
stukjes papier en karton die werden
gevonden. Bij grotere stukken ging het
meestal om verpakkingsmaterialen
van snoepgoed en rookwaren,
zuivelprodukten en frisdranken.
Omdat papier en karton nauwelijks of
niet vanuit het water op de oever
terechtkomt, moet dit zwerfvuil voor
het grootste deel op rekening van de
oeverrekreanten worden geschreven.
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Metalen vormen een derde kategorie
zwerfvuil die je op oevers tegenkomt.
Je vindt dit soort afval ook minder dan
plastics en kunststoffen. Metalen
voorwerpen zinken naar de bodem,
wanneer ze in het water terechtkomen.
Denk maar aan de fiets- en autowrakken die bij lage waterstanden
opduiken. Holle voorwerpen, zoals
vaten, spoelen meestal aan.
Hoofdmoot van de gevonden voorwerpen bestaat hier uit verpakkingen:
blikjes van frisdranken, bier en zuivelprodukten, achtergelaten of weggegooid door mensen die op de oever
rekreëren. De grotere voorwerpen,
zoals vaten en oliedrums, kunnen afkomstig zijn van schepen. Maar ze
kunnen tijdens hoog water ook zijn
meegevoerd uit weilanden, waar ze
dienst deden als drinkbak voor het vee.

Een vierde kategorie is glas. Het komt
betrekkelijk weinig voor als zwerfvuil.
Daarvoor zijn een aantal (mogelijke)
verklaringen te geven:
• wanneer glas in het water terechtkomt, zal het meestal zinken. In dat
geval is het er wel, maar zie je het
niet;
• wellicht nemen mensen minder
vaak glaswerk mee omdat het
betrekkelijk zwaar is en uiteraard
breekbaar;
• mensen vinden het gevaarlijk om
glas te laten rondslingeren, omdat
het gevaar voor anderen kan
opleveren;
• mensen nemen het weer mee naar
huis, omdat er statiegeld op zit.
Vandaar wél de kroonkurken op de
oever, maar niet de flessen.
Wat je voornamelijk tegenkomt aan

glas, zijn verpakkingsmaterialen:
(kapotte) flessen van bier en frisdrank.
Maar ook kun je lampen of stukken
glas van ruiten aantreffen.
Mensen die rekreëren op de oever
laten vooral flessen achter, terwijl
bijvoorbeeld lampen vooral van
schepen afkomstig zijn.
Een laatste kategorie hebben we
ondergebracht onder de noemer
overige materialen. Daarbij kun je
denken aan hout, textiel,
etensresten, aardewerk, rubber en
dergelijke. Het grootste deel van dit
zwerfvuil bestaat uit hout, afkomstig
van schepen (wrijfhout, balken), uit
weilanden (palen) of van de sloop
(balken, planken). Maar puin 'uit de
buurt' en textiel (bijvoorbeeld
gordijnen en kledingstukken),
afkomstig van bewoners langs het
water of rekreanten, kom je eveneens
tegen.

3. Gevolgen van
oeververvuiling
In het vorige hoofdstuk heb je kunnen
lezen, waaruit zwerfvuil onder andere
bestaat: een bonte verzameling
voorwerpen, gemaakt van allerlei
soorten materialen.
Hier komt aan de orde, wat de
gevolgen voor het milieu kunnen zijn
van de aanwezigheid van dit zwerfvuil
op de oever. Hierbij moeten we
denken aan bodem en water, plant,
dier en mens.
Bovendien betekent het opruimen van
zwerfvuil veel extra werk en onkosten.
Ook daarover vertellen we het een en
and er.
Maar allereerst laten we in een klein
uitstapje de betekenis zien die oevers
hebben voor mens, plant en dier.
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De betekenis van
oevers in kort bestek
Oevers zien er zeer verschillend uit,
zoals ze ook verschillende funkties
hebben. Ze kunnen een natuurlijk
karakter hebben of kunstmatig zijn
aangelegd, ze kunnen stenig of zandig
zijn, begroeid of kaal, steil, glooiend of
vlak. Mede daardoor heeft een oever
ook verschillende betekenissen voor
mens, plant en dier.
Een oever is voor mensen natuurlijk in
de eerste plaats belangrijk als
waterkering om zo bescherming te
bieden aan het achterliggende land.
Maar ook als rekreatieplek zijn oevers
zeer in trek: een zandig strandje om te
zonnebaden, een oever met een
rietkraag om te vissen.
De betekenis voor de natuur loopt
sterk uiteen. Een in beton gevatte
oever biedt nauwelijks kansen aan
plan tesoorten om zich daar te
vestigen. Ook voelen er zich weinig
diersoorten thuis. Een natuurlijke
oever die langzaam overgaat van nat
naar droog, is daarentegen zeer
aantrekkelijk voor velerlei vormen van
plantaardig en dierljk leven. Wat dit
laatste betreft wordt momenteel door
Rijkswaterstaat meer en meer
aandacht geschonken aan het
ontwerpen en aan/eggen van milieuvriendelijke oevers: waterkeringen die
niet alleen dienst doen als bescherming van het achterliggende land,
maar ook ontwikkelingsmogelijkheden
bieden aan de natuur
Oevers: wezenlijk voor water en land.
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Gevolgen voor het milieu

op die niet direkt zichtbaar zijn.
Allereerst zijn dat de restanten van de
inhoud van verpakkingen die in het
water en de bodem terechtkomen:
oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen,
olieprodukten, verfresten en dergelijke
belasten allemaal het milieu.
Papier, karton, plastics en metalen zijn
vaak bedrukt. Drukinkten van kranten,
tijdschriften, reklamefolders, tasjes,
bier- en frisdrankblikjes verdwijnen'
na verloop van tijd eveneens in de
bodem en het water. Dat geldt ook
voor milieu-vijandige stoffen als
weekmakers, kleurstoffen, olie en
chloor uit plastics en kunststoffen.
Het minst schadelijke aspekt voor het
milieu is wel iets, waar mensen zich
flink aan storen: zwerfvuil maakt het
landschap, en in dit geval de oevers,
er niet bepaald mooier en aantrekkelijker op. Bovendien kan zwerfvuil

Zwerfvuil kan voor dieren schadelijk
ziin. Plastic en 'piepschuim' kan door
hen voor voedsel worden aangezien
en opgegeten. De gevolgen zijn vaak
fataal. Verstoppingen en vergiftigingen
kunnen optreden met de dood als
gevolg. Dieren kunnen verstrikt raken
in vislijnen die worden achtergelaten.
Tegenwoordig worden in oevers met
steile damwanden uitstappiaatsen
gemaakt: openingen die glooiend zijn
aangelegd om dieren, bijvoorbeeld
hazen, reeën en wilde zwijnen de
mogelijkheid te geven om aan land te
komen. Zwerfvuil kan zich hier zo
sterk ophopen dat het voor dieren
problemen geeft om bij deze uitstapplaatsen uit het water te komen.
Voor bodem en water, voor plant, dier
en mens levert zwerfvuil ook gevaren
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spreken boekdelen. Uit deze gegevens blijkt dat de kosten erg hoog
kunnen oplopen, tot zo'n f 1400,- per
kilometer oever! Hoewel dit zeker niet
voor alle oevers zo hoog zal uitpakken, geeft het wel een idee in welke
miljoenen -bedragen moet worden
gedacht bij het opruimen van zwerfvuil. En dat alléén al voor een klein
deel van de totale lengte aan oevers in
ons land, waarbij we het nog niet eens
hebben over het opruimen van zwerfvuil op onze Noordzeestranden, in
rekreatieparken en wegbermen.

gaan rotten en stinken. Door velen
wordt het dan ook als een rommeltje
en een smeerboel ervaren.
Kapotte flessen en lampen, metalen
lipjes en roestige spijkers kunnen
bovendien voor lelijke verwondingen
zorgen. Rekreëren tussen afval is voor
niemand plezierig. Je gaat niet gauw
je badlaken uitleggen in patatbakjes
en bierblikjes. Hechtingen in je voet
hebben ook snel het plezier vergald.
Voor schepen kan ronddrijvend hout
gevaar opleveren, omdat het de
schroef kan beschadigen. Zwaar hout
kan bij hoge waterstanden en een
sterke stroomsnelheid van het water
zelfs schade aan het dijklichaam
toebrengen.

Ook daarom is terugdringen van de
hoeveelheid zwerfvuil zeer
belangrijk en gewenst!

Meer dan genoeg redenen om met
het zwerfvuil in de slag te gaan!

4. Wat kan er aan het
probleem worden
gedaan

Kosten
Zwerfvuil geeft veel extra werk bij het
beheer van oevers. Veel onderhoud
moet met de hand gebeuren, omdat
met machines niet op alle plaatsen te
werken valt. Met name willen we
daarbij de milieuvriendelijke oevers
noemen, waarover we in het vorig
hoofdstuk hebben gesproken. Een
negatief aspekt is hier het zwerfvuil. In
stukken oever, begroeid met riet en
andere moerasvegetatie komt veel
afval terecht. Vooral lichte materialen
als plastics en kunststoffen waaien
erin en zetten zich vast. Omdat zo'n
drassig terrein moeilijk begaanbaar is,
kan het zwerfvuil slechts moeizaam en
tegen hoge kosten worden verwijderd.
Er zijn in ons land geen cijfers bekend
van de totale kosten voor het
opruimen van zwerfvuil op oevers.
Maar de cijfers die bij verschillende
beheerders wel voorhanden zijn,

In dit hoofdstuk gaan we in op preventie, het voork6men van zwerfvuil: wat
wordt er al gedaan, wat kun je eraan
doen.

Wat wordt er gedaan
Zwerfvuil is geen nieuw probleem.
Velen herinneren zich ongetwijfeld de
oude spreuk Laat niet als dank voor 't
aangenaam verpoozen, den
eigenaar
de schillen en de doozen',
later gevolgd door 'Laat niet als
dank
Op verschillende manieren is aktie
ondernomen om zwerfvuil tegen te
gaan. We laten er een aantal de revue
passeren: allereerst wordt voorlichting
gegeven in milieucentra, bij vis...

...'.
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Wat kan er meer worden
gedaan

verenigingen, in rekreatiehavens.
Daarbij wordt aandacht geschonken
aan het gedrag van mensen waardoor
het zwerfvuilprobleem ontstaat en
welke gevolgen dit heeft.
Ten tweede zijn op allerlei plaatsen
voorzieningen aangebracht, waarin
mensen hun afval kwijt kunnen: van
afvalbakken op strandjes tot vuilkontainers in jachthavens en bij sluizen.

Twee dingen zijn bij het terugdringen
van zwerfvuil belangrijk: de produkten
die bijdragen aan het zwerfvuilprobleem en de mens die de produkten
gebruikt en het zwerfvuilprobleem
veroorzaakt.

RENKUM - De uiterwaarden bij
Renkum gaan de zomer weer schoon
tegemoet. Meer dan honderd vrijwilligers hebben zaterdag op uitnodiging
van het IVN de weiden en bosjes van
west naar Oost uitgekamd en plastic,
blik, textiel en dergelijke opgeruimd.
De stemming zat er goed in zaterdag
dankzij de goede opkomst -vele handen maken licht werk - en het mooie
weer. Zoals altijd was de actie voor de
jeugd ook leerzaam.
Kennis werd gemaakt met een duo
ringslangen en een - echte - vos. "De
kinderen waren stomverbaasd over
zoveel vuil", aldus boswachter L.
Vos, die een van de organisators van
de jaarlijkse schoonmaak is. "Ze hadden niet gedacht, dat we met z'n allen
z6veel rotzooi produceerden. 'Daar
moet toch echt wat aan gedaan worden', vonden ze". Naast rommel werden ook oliedrums en oude batterijen
gevonden, die zeer schadelijk zijn
voor het milieu.
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Produkten

Ook worden door bijvoorbeeld
kinderen, scholieren of leden van een
visvereniging op gezette tijden
schoonmaakakties ondernomen.
Hoewel dit soort akties niet geheel
onder de noemer van voork6men kan
worden geplaatst, hoopt men dat dit
soort akties ook preventief werkt.
Tenslotte zijn er nog de boetes.
Wanneer iemand vuil dumpt en wordt
betrapt of later alsnog achterhaald,
kan hij een bekeuring krijgen en worden verplicht het vuil alsnog op te
ruimen.

In toenemende mate wordt eraan gedacht om bij het maken van produkten
het gebruik van milieubelastende of
schadelijke stoffen te verbieden. Dat
geldt ook voor produkten die zodanig
zijn samengesteld dat ze moeilijk zijn
te recyclen.
Het eenmalig gebruik van veel
produkten, vooral verpakkingsmaterialen, is eveneens onderwerp
van diskussie. Omdat het 'toch maar'
eenmaal gebruikt kan worden, zullen
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mensen deze produkten, bijvoorbeeld
flessen en blikjes, eerder weggooien
of ergens laten liggen.
Ook het beperken van het 'uitbundig'
gebruik van (kunststof) verpakkingsmaterialen kan bijdragen aan de
vermindering van de hoeveelheid
zwerfvuil.
Dit alles betekent dat degene die een
produkt maakt, niet alleen de verantwoordelijkheid krijgt voor het produkt
zelf, maar ook voor de verwerking na
gebruik. Dus niet alleen verantwoordelijkheid bij de konsument, maar ook bij
de producent.

De gebruiker
Dan het gedrag van mensen.
Afval komt niet vanzelf op de oever (of
in de berm of op Straat) terecht. Het
wordt door mensen weggegooid,
achtergelaten, gedumpt. Soms
moedwillig of omdat het ze niet
interesseert, veelal achteloos, zonder
erbij na te denken.
Om dat te veranderen, moeten
mensen gaan beseffen dat hun fles,
hun patatbak, hun verfblik, hun flacon
afwasmiddel, hun kunstmestzak en
piepschuimbak net zo goed bijdraagt
aan de vervuiling van landschap en
milieu.
Mensen, dat zijn de wandelaar, de
visser, de schipper, de zwemmer, de
landbouwer, de bewoner aan het
water.

Mensen .. dat zijn wij, dat

bent u, dat ben jij.
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Colofon
Deze brochure is samengesteld in opdracht van
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde,
van der Burghweg 1 te Delft.
Het postadres is: Postbus 5044, 2600 GA Delft
telefoon: 015-699111.
Tekst en vormgeving

H.Ketelaar, Bureau Ruimte Nijmegen
met dank aan

Ir. E.lvens, RWS/DWW Delft
Dhr. M.Westland: Natuur- en Recreatieschap
De Hollandse Biesbosch Dordrecht
Ing. J.van Oostveen: RWS Nijmegen, Dienstkring
Nijmegen Maas
Dhr. B.Felix: eindredakteur Deventer Dagblad
Deventer
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