
Volle kaart
Bij de bingo is het altijd gezellig

Even geen baan
Toch lekker bezig blijven

een 
schone
wijk

Begint bij jezelf
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reportage

In de laatste hittegolf van het jaar – het is om half 
acht ’s avonds nog steeds 31 graden – verzamelt 
een groep buurtbewoners zich in de woonkamer 
van Anton Damen. Er komen mensen binnen met 
kinderen, mannen en vrouwen in hun eentje of 
met zijn tweeën. Sommige mensen kennen elkaar, 
anderen komen voor het eerst en kennen nog nie-
mand. Iedereen stelt zich aan elkaar voor. Anton 
deelt prikstokken en vuilniszakken uit en dan gaan 
we op pad, want er gaat geplandeld worden!

Simpele oplossing
Plandelen is ‘plastic oprapen tijdens het wande-
len’. Het opruimen van zwerfafval dus. Anton 
vertelt: ‘Ik begon hier zoals veel mensen in mijn 
eentje mee. Ik pakte af en toe een stuk zwerf
afval op. Onderweg naar school met de kinderen 
zagen we altijd wel wat. En als je hier zelf iets 

Plandelen is voor jong en oud, Hai

Nam en Roef doen enthousiast mee!

Anton: ‘Als je hier zelf iets aan doet, 
heeft het meteen effect.’

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Weg met plastic
Het woord plandelen 
is een samenstelling van 
plastic oprapen en  
wandelen. Iets wat al eer-
der bestond is ‘plogging’. 
Dat is joggen en plastic 
oprapen. En ben je al 
weleens een #zwerfie 
tegengekomen op social 
media? Dat is de gewoon-
te om een stuk zwerfaf-
val in de prullenbak te 
gooien en daar dan een 
selfie mee te maken. 

aan doet, heeft het meteen effect.’ Afval kan 
wel vier tot vijfhonderd jaar zwerven en ook in 
Lunetten wordt er regelmatig naast de prullen-
bak gemikt of wordt afval gewoon op de grond 
gegooid. Daar wilde Anton iets aan doen. ‘Het 
vuilnis zie ik niet eens als zo’n groot probleem, 
want de oplossing is simpel,’ vertelt hij. ‘Als 
iedereen in Nederland een week lang elke dag 
één stukje zwerfafval opruimt, is heel Nederland 
schoon en blijft het schoon. En goed voorbeeld 
doet goed volgen.’ 

Gezellig plandelen

goed doen 
voor de wijk

In een schone wijk is het prettiger wonen. En goed voorbeeld doet goed volgen, toch? 
Daarom gaat een enthousiaste groep Lunettenaren regelmatig op pad om zwerfafval op 

te rapen. Hartstikke goed voor het (leef)klimaat en ook nog eens gezellig.

‘Restanten van Happy Meals en sigarettenpeuken.’
Appgroep
Het is natuurlijk leuker om het samen te doen. 
‘Er was in Lunetten al wel zoiets. De werkgroep 
Lunetjes doet het één keer per jaar. Maar voor 
mensen die misschien dan net niet kunnen en die 
vaker willen, is dit een alternatief.’ Hij scoorde 
dertig knijpstokken bij de gemeente en maakte 
een WhatsAppgroep aan. Daar zitten nu meer 
dan zeventig plandelaars in. Ongeveer drie keer 
per maand organiseert hij een plandeling. ‘Ik 
heb eerst de kunst afgekeken bij plandelaars 
uit Rivierenwijk, maar die gaan veel minder 
vaak op pad. Via ouders op school en Facebook 
werd de WhatsAppgroep steeds groter. Een 
paar dagen van tevoren maak ik het bekend en 
geven mensen aan of ze mee kunnen. Ik wil het 
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José (links): ‘Ik vind het belangrijk dat de wijk schoon is.’

laagdrempelig houden dus wissel af qua tijdstip 
en dag zodat gepensioneerden en mensen met 
kinderen ook meekunnen. We houden het zo 
simpel mogelijk. Iedereen mag meedoen en we 
dragen geen hesjes of zo. Voorbijgangers moeten 
het gevoel krijgen dat ze gewoon kunnen aan
sluiten en dat we geen besloten club zijn.’ 

‘Je kunt wat doen én het is leuk.’
Snackroutes
Tijdens de plandeling van vanavond komen we 
veelal de gebruikelijke boosdoeners tegen: blikjes, 
doppen, restanten van Happy Meals en sigaret-
tenpeuken. De plandelaars vinden ook weleens 
gekke dingen, zoals een elektronische keuken-
weegschaal of een fiets in het water. Ook heb je 
de zogenoemde snackroutes: van de scholen naar 
de supermarkt. Daar worden overdag heel wat 
croissantjes verorberd en de zakjes vinden helaas 
niet altijd hun weg naar de prullenbak. Plandelaar 
José is voor de tweede keer mee. ‘Ik vind het 
belangrijk dat de wijk schoon is. Dat heeft toch 
een ander aanzien,’ vertelt ze. ‘En ik vind het ook 
belangrijk dat je met een groep mensen hier uit 
de wijk iets voor de wijk doet. Ik hoop ook dat dit 
een positieve uitstraling heeft naar anderen.’

Bedankjes
Daan is vanavond voor het eerst mee. Hij heeft 
zijn eigen prikker want hij doet dit al een paar 
jaar in zijn eentje. ‘Als je een wijk schoonhoudt, 
gaat een wijk erop vooruit, daar geloof ik in,’ 
vertelt hij. ‘Ik krijg veel positieve reacties. 
Mensen vinden het goed en bedanken je. Soms 
krijg ik een rare blik en een enkeling denkt dat 
ik bezig ben met een taakstraf. Maar meestal 
is het positief.’ Ook vanavond is er aanspraak. 
Voorbijgangers die de hond uitlaten of een 
avondwandeling maken vertellen dat ze het zo 
goed vinden. ‘Of er rent spontaan een buurt-
bewoner de voordeur uit om ijsjes uit te delen,’ 
vertelt Anton.

Gezellig
Nadat er ruim een uur fanatiek is geplandeld  
– de kinderen maken er een wedstrijdje van 
wie de volste vuilniszak heeft – verzamelen 
we weer bij het startpunt. Het resultaat: volle 

vuilniszakken, een schonere buurt én een leuke 
avond. ‘Het helpt echt dat het ook gezellig is,’ 
vertelt Anton. ‘Je kunt wel onheilspellende ver-
halen ophangen over het milieu maar dat zet niet 
zoveel zoden aan de dijk. Je kunt wat doen én 
het is leuk. Je bent lekker aan het wandelen en 
ontmoet buurtgenoten.’ Normaliter deelt hij aan 
het eind van de plandeling snoephartjes uit, maar 
omdat het zo warm is, zijn er waterijsjes voor de 
hele groep. De papiertjes gaan netjes in de zak-
ken uiteraard. Tot de volgende plandeling!

Wil je ook in de plandelgroep op WhatsApp?  
Stuur een mail naar antondamen@outlook.com. 

TEKST ELSBETH WITT FOTO’S LUC HOOGENSTEIN
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