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Nieuws uit de regio Limburg

a hoog water op de 
rivier liggen er ton-
nen zwerfafval op de 

oevers. Er is van alles te vin-
den: afvalhout, kleine plastics 
korrels, wattenstaafjes, van 
plastic flessen tot autobanden 
en zelfs surfplanken. Het 
meest vervelende zwerfafval 
is plastic. Plastic gaat honder-
den jaren mee. Eenmaal in 
het water is het niet zomaar 
verdwenen.
De Maas en de beken zitten 
vol met allerlei plastic, veelal 
afkomstig uit Duitsland, 
België en Frankrijk: van huis-
houdens, schepen of vanuit 
de industrie. Maar ook op bin-
nen onze grenzen maken wij 
ons schuldig aan het veroor-
zaken van de ‘plastic soep’, 
door gedachteloos afval weg 
te gooien. Wordt dit afval niet 
opgeraapt, dan kan een berm-
maaier, de inwerking van de 
zon en de waterwerking, het 
afval verkleinen tot talloze 
kleine stukjes. Het regenwa-
ter of de wind nemen deze 
verkleinde deeltjes zwerfafval 

SAMEN STERK TEGEN AFVAL IN DE MAAS

Elk jaar ligt er na een hoogwaterperiode in het 
voorjaar een enorme hoeveelheid zwerfafval op de 
oevers van de Maas en de Limburgse beken. Het afval 
belandt op de oevers en de aangrenzende weilanden 
of natuurgebieden en hoopt het zich op voor stuwen 
en sluizen. Als visser of sportvereniging kunnen we 
bijdragen aan de oplossing.
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vervolgens makkelijk mee 
naar het stromende water. 
Plastic in rivieren stroomt 
uiteindelijk richting zee en 
veroorzaakt ‘plastic soep’: de 

grote drijvende eilanden van 
plastics in de oceanen. Naar 
schatting komt er wereldwijd 
op deze manier jaarlijks 4,7 
miljoen ton plastic in de zee 
terecht. Dat is gemiddeld 
12.000 ton per dag! Deze 
‘soep’ is er nu in bijna alle 
zeeën en rivieren ter wereld, 
zelfs in de meest afgelegen 
gebieden of gebieden die tot 
voor kort onaangetast waren!

OVERLAST
Zwerfafval veroorzaakt voor 
sportvissers allerlei overlast. 
Het verpest je omgeving en 
bij het inhalen blijft er allerlei 
rotzooi aan je lijn hangen. 
Bovendien zijn er onzicht-
bare gevaren van vooral het 
verkleinde plastic in het 
water. Vooral vissen als kar-
per en brasem die de bodem 
omwoelen, maar ook vis in 
andere waterlagen, krijgen 
onbedoeld stukjes plastic in 
hun maag. Dit plastic verteert 
niet en blijft dus in de vis-
senmaag achter. In de magen 
van de roofvissen die aan de 
top van de voedselpiramide 
staan, kan een opeenstape-
ling van plastic deeltjes 
ontstaan.
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OPRUIMACTIES
Veel sportvissers nemen hun 
eigen én aangetroffen zwerf-
afval mee naar huis om het 
daar weg te gooien. Ook al 
lijkt het een druppel op een 
gloeiende plaat: elke kleine 
bijdrage is welkom. Naast 
individuele inspanningen 
van vissers, gaat Sportvisserij 
Limburg samen met aangeslo-
ten hengelsportverenigingen 
een rol gaan spelen in de door 
IVN Limburg gecoördineerde 
actie ’Schone Maas Limburg’. 
Verschillende partners zoals 
Provincie Limburg, Rijks-
waterstaat, Waterschap Roer 
en Overmaas, gemeenten en 
terreinbeheerders, werken 
samen om zwerfafval rond 
de Maas en Limburgse beken 
op te ruimen. Verenigingen 
kunnen een bijdrage leve-
ren aan de opruimacties op 
specifieke Maastrajecten. De 
verenigingen die meewerken, 
ontvangen een onkostenver-
goeding die afhankelijk van de 
grootte van het terrein en de 
vervuilingsgraad, kan oplopen 
tot circa € 1.500,- per deelne-
menede vereniging.
Kijk voor meer informatie op 
www.schonemaas.nl.

Plastic afval richt enorme milieuschade aan (foto: Chris Jordan).

Opruimacties langs de maas moeten de ophoping van afval terugdringen.


