
Meedoen? 

 

Er zijn nog veel plekken waar zwerfafval blijft 

liggen, zoals in speeltuinen, langs de school-

routes Rhenen-Veenendaal en Rhenen-

Kesteren, onder de brug, langs de rivier etc. 

etc. 

 

Zwerfafval opruimen kan je alleen doen, met 

buren, collega’s, kinderen, met vrienden in 

school- of clubverband.  

Je kunt ook je directe woonomgeving  

adopteren. Je bepaalt daarbij zélf hoe vaak 

en waar je opschoont,  en hoeveel tijd je 

eraan wilt besteden. 

 

Je kunt meedoen met de organisatie van een 

project of actie of met het Zaap-team zelf. 

 

Uiteraard doet het ZAAP elk jaar mee met de 

Landelijke Opschoon Dag in maart. 

 

Weet je een plek waar veel zwerfafval blijft 

liggen en erger je je daar ook zo aan? Of heb 

je een idee voor een  eenmalige actie? 

 

Meld je aan bij het ZAAP!  

Want Rhenen schoon, dat doen we samen 

 

Achterberg 

Elst 

Rhenen 

Voor méér informatie en/of 

aanmelden kun je contact 

opnemen met ZAAP:  

zaap@rhenen.nl 

Bestuursleden ZAAP: 

Teus van Doorn 

Albert Lamberts 

Jan Lieuwen 

Wil Otte 

Peter Vunderink 

Ton van der Wal 
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Zwerfafval dat laat je niet liggen 

Zwerf Afval Adoptie Plan 

In de Gemeente Rhenen zijn enthousiaste 

mensen, jong en oud, die vrijwillig zwerfafval 

opruimen. Ze worden Zappers (Zwerf Afval 

Pakkers) genoemd en houden, alleen of sa-

men,  een stukje Achterberg, Elst of Rhenen  

zwerfafval vrij. De Zappers zijn vrij om zelf te 

kiezen waar en wanneer zij opruimen. 

De voorbereiding van het ‘Zwerf Afval Adoptie 

Plan’ (ZAAP) begon al in 2010:  we hebben 

mensen gepolst, het idee gezaaid, en met de 

gemeente, scholen, winkeliers, raadsleden, de 

woningstichting en anderen gepraat. Het Wijk-

comité Rhenen  startte - voor 

alle drie de kernen van de 

Gemeente Rhenen - op 3 

maart 2011 met het ‘Zwerf 

Afval Adoptie Plan’ . 

Inmiddels is het ZAAP ge-

groeid tot een zelfstandige 

organisatie met een eigen 

bestuur, gerund door vrijwil-

ligers en ondersteund door de Gemeente. De 

Zappers besparen de Gemeente veel geld per 

jaar. Geld, dat besteed kan worden aan andere 

projecten, zoals het plaatsen van blikvangers 

en educatie. 

Het ZAAP brengt mensen bij elkaar die zwerfaf-

val opruimen of daar interesse in hebben en 

voorzien hen van materiaal. Tevens worden 

regelmatig nieuwe oplossingen en acties be-

dacht om onze mooie gemeente zwerfafval vrij te krij-

gen en te houden. 

Hoe werkt het? 

Het Zaap-team is de ‘spin’ in het web, begeleidt en orga-

niseert. De Gemeente ondersteunt en faciliteert met 

bijvoorbeeld materiaal zoals een afvalpakker, afval-

zakken, drukwerk (zoals deze folder, Nieuwsbrieven),  

de Zapkarren, en dergelijke.  

 

Uitleen 

Alle  Zappers, die zich aanmelden krijgen (werk)

materiaal  en deze wordt bijgevuld of vervangen zodra 

het nodig is. We lenen ook materiaal uit voor éénmalige 

opschoonacties. Denk aan schoolacties, avond 4-

daagse, Cuneraloop, buurtacties en evenemen-

ten. 

Zappersavond 

Als dank voor de inzet van al onze Zappers, is er 

een jaarlijkse Zappersavond, georganiseerd door 

ZAAP en gefinancierd door de Gemeente. De Zap-

pers worden in het zonnetje gezet en ervaringen 

worden uitgewisseld. Tenslotte dragen zij het 

beeld uit van ZAAP en zorgen ervoor dat ZAAP een suc-

ces is in Rhenen. 

Zapkar 

Dit is een fietskar, waarmee de Zappers  gemakkelijker 

zwerfafval kunnen opruimen en niet zelf hoeven te sjou-

wen. Er zijn, sinds  de aanschaf in november 2012, ruim 

15 van deze fietskarren in bruikleen. 
 

Zapit 

Het Zwerf Afval Interventie Team bestaat uit Zap-

pers, die samen schoonmaakacties houden en afko-

men op noodoproepen van Zappers. 
 

Zapmobiel 

De Gemeente heeft het ZAAP een afgeschreven 

wagentje geschonken, omgebouwd en bestickerd. 

Hij wordt regelmatig gebruikt tijdens Zaap-acties en 

door de  Zapit. 
 

Wijkcoördinatoren 

Sinds 2018 zijn in de kern Rhenen wijkcoördinatoren 

aangesteld. Zij organiseren elk kwartaal een opruim-

actie binnen hun gebied, waaraan alle Zappers mee 

kunnen doen. Natuurlijk zijn zij ook het aanspreek-

punt voor de Zappers. 

 

Zwerfafvaleducatie 

Samen met de Gemeente is  een zwerfafvaleduca-
tieproject gestart voor de basisscholen van onze 
gemeente. Deze actie is, in het kader van preventie 


