
 

GoClean  - Jaaroverzicht 2019 

 

We hebben een verrassing: 
GoClean in vogelvlucht door 2019 heen... 

 

door Peggy, Marloes en Joyce 

Jan 2019 - Dec 2019 

Save the date: 23 april 2020 -Symposium van het ZwerfAfvalKompas (Z.A.K)-  



 
Januari 

TOPVERHALEN 

Januari 
❖ Eerste keer statiegeldautomaat voor blikjes en flesjes bij de 

ijsbaan: bijna 9000 stuks ingeleverd. Hoofdsponsor Jumbo 
Gradussen in Duiven  

❖ Zestig euro overgemaakt aan het goede doel van het glazen huis 
vanuit donaties van statiegeldbonnen en opbrengst van de blikjes 

❖ Statiegeldautomaat naar het Candea college 
❖ Eerste keer vuurwerktassen inleveren tegen beloning (actie vanuit 

de gemeente) 
❖ Kerstbomen inleveren tegen beloning  (actie vanuit de gemeente) 
❖ Cursus monitoring zwerfafval  
❖Website zwerfafvalbrigades.nl opgezet in opdracht van de 

gemeente Zevenaar. 
❖ Oprichting GoClean de Achterhoek  
❖ Bedrijfsbezoek bij Omrin 
❖ Opname Horsterpark met onze vrijwilligers Actiegenoten  
❖ Eerste gesprekken over de interactieve sigaretten asbak met Jazo 
❖ Doorgeefschoonwandeling met Jan de Nooij 
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https://www.gelderlander.nl/duiven/duiven-is-een-stuk-schoner-dankzij-statiegeld-voor-blikjes~aa62c712/
https://www.jumbo.com/winkels/jumbo-duiven-gradussen-eilandplein
https://www.facebook.com/StichtingGoCleanDeLiemers/photos/a.389691618134205/640791523024212/?type=3&theater
https://www.duivenplaza.nl/inzameling-vuurwerkafval-groot-succes-in-duiven/
https://www.facebook.com/tonheerding.nl/
https://www.omrin.nl/
https://actiegenoten.nl/
https://www.jazo.nl/
https://www.facebook.com/events/411701136258940/


 
Februari 

TOPVERHALEN 
 

 

Februari  
❖ Spreker geweest bij de Plastic Avengers #pac19 
❖ Doorgeefschoonwandeling wethouder Carla Koers Gemeente 

Zevenaar  
❖ Artikel in het vakblad GRAM 
❖ Deelgenomen aan de burgerbegroting Gemeente Duiven 
❖ Spreker bij Lions de Liemers tijdens de film #source2sea  
❖ Uitleg gegeven bij schoonwandelbrigade de Laar west Arnhem 
❖ Start van 2 monitoringen in de gemeente Zevenaar  
❖ Foto’s voor in het MKB Duiven magazine 
❖ Klankbordgroep “Weg met de weggooimaatschappij” VANG 
❖ Presentatie plan van aanpak gemeente Duiven voor de Raad 
❖ Start ontwikkeling GoClean Dataplatform: Het Zwerfafvalkompas! 
❖ Groen Licht vanuit Provincie Gelderland voor Pilot project 

preventieve aanpak Zwerfafval 
❖ Youtube GoClean-Litterati-Lipton-Datafestival doe je mee? 
❖ Rouleerstatiegeldautomaat voor evenementen te huur 
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https://plasticavengers.org/
https://www.zevenaar.nl/wethouder-carla-koers-cda
https://www.nvrd.nl/gram
https://www.duiven.nl/
https://www.lcdeliemers.nl/
https://www.delaararnhem.nl/werkgroep-de-laar-schoon
https://www.zevenaar.nl/
https://www.mkbduiven.nl/
https://www.gocleandeliemers.nl/zwerfafvalkompas-2/
https://www.gelderland.nl/
http://goclean-litterati-lipton-datafestival/


 
Maart 

TOPVERHALEN 

Maart  
❖ Aftrap GoClean-Litterati-Lipton-Datafestival met zeer goede sprekers oa Ad 

Lansink  (Ladder van Lansink), Michiel Scheffer (Gedeputeerde provincie 
Gelderland), Luciën van Riswijk (burgemeester Zevenaar), Jeff Kirschner 
(Litterati), Merijn Tinga  (Plastic Soup Surfer), Stefan Vink en Joost 
Voorhuijzen (Liemers College), Suze Govers (Recyclingnetwerk Benelux ) en 
Peggy (GoClean). Dagspreker Robert Hageman (AVR ). 

❖ 1e Innovatiebijeenkomst bij de opening van het datafestival 
❖ Start van het data festival doel: 50.000 stuks zwerfafval rapen in 3 weken!  
❖ Basisschool de Kameleon  bewust gemaakt over het zwerfafval dat ontstaat 

tijdens de carnavalsoptocht. Dat zwerfafval wilden de kinderen niet, vandaar 
dat ze onze Schoonwandelwagen en grijpstokken hebben geleend om tijdens 
en na de optocht het ontstane zwerfafval op te ruimen. Super! Gelijk actie 
ondernemen! Ook in 2020 gaan ze dit voortzetten. 

❖ Doorgeefschoonwandeling Luciën van Riswijk burgemeester Gemeente 
Zevenaar  

❖ Schoonwandelen voor het datafestival: Litterati, Compaxo, BKC, Cristiano, 
Peter Vos  (VVD Zevenaar) en het groepje vrijwilligers van Bjorn en Jarno  

❖ Opschonen op-afrit A50/A12 bij Postiljon motel Arnhem 
❖ 23-3 Landelijke opschoondag Gemeente Duiven en Gemeente Westervoort 
❖ Eigen grijpers gekregen van Intratuin Duiven 
❖ Jury voor de vrijwilligersprijs uit de Gemeente Duiven  
❖ Interview Gelderlander  
❖ Gastles 15 leerlingen voortgezet onderwijs Candea College  
❖ Interview live op de radio bij Omroep Gelderland  
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http://www.adlansink.nl/
http://www.adlansink.nl/
http://michielscheffer.nl/
https://www.zevenaar.nl/burgemeester-lucien-van-riswijk
https://www.linkedin.com/in/jeffkirschner
https://plasticsoupsurfer.org/
https://www.liemerscollege.nl/
https://recyclingnetwerk.org/
https://www.avr.nl/nl
https://www.ikc-kameleon.nl/
https://www.zevenaar.nl/burgemeester-lucien-van-riswijk
https://www.compaxo.nl/nl/
http://www.bkcbv.nl/
https://www.zevenaar.nl/peter-vos-fractievoorzitter-vvd
https://www.westervoort.nl/
https://www.intratuin.nl/winkels/intratuin-duiven
https://www.gelderlander.nl/zevenaar/schone-buurt-en-schoon-geweten-in-zevenaar-door-project-rondom-zwerfafval~acd56d88/
https://www.candea.nl/
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2401449/Help-je-mee-met-het-Zwerfafval-Data-Festival


❖ Gelderland Helpt  tijd 4.46  
 

 
April 

TOPVERHALEN

 

April  
❖ Spreker bij de Rotary Zevenaar 
❖ 4 april: wandel naar je werk dag. Raap het zwerfafval dat je tegenkomt op en 

registreer het in de Litterati app 
❖ Informatieavond Rijn Jutters Gemeente Duiven en Gemeente Westervoort 
❖ Rijn Jutters  2e editie  
❖ Schoonwandelen voor het Datafestival: Waterschap Rijn en IJssel , Groene 

Alliantie , carnavalsvereniging Angerlo, Rozet , Jazo en vele andere vrijwilligers 
❖ 2e Innovatiebijeenkomst ter afsluiting van het Datafestival 
❖ Bespreking met de Statiegeldalliantie in Utrecht  
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https://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/108/Gelderland-Helpt/aflevering/39587
https://www.rotary.nl/zevenaar/
https://www.wandelnet.nl/nieuwsbericht/2019/04/15/Wandel-naar-je-Werk-dag-2019-groter-dan-ooit
https://www.gelderlander.nl/duiven/rijnjutters-halen-bergen-rotzooi-op-langs-oevers-van-de-rijn-ik-sta-versteld~ab415ba1/
https://www.wrij.nl/
https://www.groeneallianties-deliemers.nl/
https://www.groeneallianties-deliemers.nl/
https://www.rozet.nl/
https://statiegeldalliantie.org/


 
Mei 

TOPVERHALEN 
 

 

Mei  
❖ Cheque Bello ontvangen  
❖ Cursus Themadag zwerfafval in Water 
❖ Première van nieuwe film de Plastic Soup Surfer;  “Plastic Paradox” 
❖ Samen met Recycling Netwerk Benelux en Plastic Soup Foundation een film 

opgenomen als Nederlandse bijdrage aan actie “ Clean Planet” met 5689 
blikjes afkomstig uit het Datafestival   

❖ The making off “Clean Planet”  
❖ Aanpak snoeproutes zwerfafval in samenwerking met Liemers College 

Zevenaar 
❖ Rivierafvalonderzoek samen met Hogeschool Van Hall Larenstein  en 

vergelijking 2 verschillende onderzoeksmethoden 
❖ Schoonwandelen met gedeputeerde Provincie Gelderland “Michiel Scheffer” 
❖ Filmopname VPA Rijntakken, alleen voor intern gebruik op school.  
❖ Omroepgelderland meer dan 50.000 zwerfies voor GoClean  
❖ Nasortering  van het zwerfafval  
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https://www.lindus.nl/bello/
https://plasticsoupsurfer.org/campaigns/plastic-paradox/
https://www.plasticsoupfoundation.org/
https://www.youtube.com/watch?v=-6OL-tifpIk
https://youtu.be/0BocDz8_pFk
https://www.liemerscollege.nl/
https://www.liemerscollege.nl/
https://www.hvhl.nl/
https://www.visualproblemappraisal.org/?page_id=55
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2407646/Meer-dan-50-000-zwerfies-voor-GoClean-de-Liemers
https://youtu.be/3PjgsjhnvTg


 
Juni 

TOPVERHALEN 

 

Juni 
❖ Avondvierdaagse Duiven 
❖ Blikjes (5689 stuks) van het data festival gesorteerd en naar Cristiano 

gebracht  
❖ Masterclass ” Hoe monitor je Zwerfafval”  op het Ulenhof college in 

Doetinchem 
❖ Eerste keer deelname Roefeldag  Duiven 
❖ 2e Editie Ploggingrun in het Horsterpark in samenwerking met FRoS  
❖ Op werkbezoek bij Litterati in Madrid. Details partnership besproken en 

vastgelegd 
❖ Gesprekken met diverse Gemeenten over het ZwerfAfvalKompas. 
❖ Presentatie gegeven voor VNR  
❖ Oprichting GoClean Nederland BV 
❖ Data festival Arnhem Clean-up Litterati | Lipton ice Tea | GoClean youtube  
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https://www.avduiven.nl/
https://www.ulenhof.nl/
https://www.roefeldag-duiven.nl/
https://www.gelderlander.nl/duiven/plogging-joggen-en-zwerfafval-ruimen-in-een-adem-in-duiven~a901f36d/
https://frosinfo.wordpress.com/
https://vnrgemeenten.nl/
https://youtu.be/x-ticuYT31M


 
Juli 

TOPVERHALEN 
 

 

Juli 
Vakantie! 

Etappe Noordwijk-Katwijk meegelopen met Natuurlijk Steef 

Kennismaking met leden zwerfafvalbrigade Oosterbeek en Renkum  

Deelname projectgroep Schone Oevers 
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https://www.facebook.com/NATUURlijkmetSteef/
https://www.schonerivieren.org/de-rivieren/schone-ijssel/schone-ijsseloevers


 
Augustus 

TOPVERHALEN 
 

 

Augustus  
❖ Schoonwandelen met de Gelderlander en zwerfafvalbrigade Renkum  
❖ Sorteertafels ontwikkeld door Hans en Wim  
❖ Braderie Zomer fair Westervoort 
❖ GoClean heeft een eigen Whatsapp nummer 06-51013504 
❖ Onze zwerfafvaldata gedeeld met Rijkswaterstaat en gebruikt in het rapport 

ter ondersteuning van de statiegelddiscussie in de Tweede Kamer . 
❖ Kernteam VANG bespreking 
❖ Plastic Fantastic  werkt met onze Sorteertafels bij de beach clean up in 

Zeeland  
❖ Interview Een Vandaag  “Ik kom de gekste dingen tegen” met Andries Veurink 
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https://www.gelderlander.nl/arnhem/zwerfafval-rapen-2-0-in-renkum-om-het-weggooien-af-te-leren~a4bd1298/
https://www.tweedekamer.nl/
https://www.plasticfantastic.nu/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/doe-eens-wat-nuttigs-in-je-vakantie-steef-ging-trashpacken-langs-de-noordzee/


 
September 

TOPVERHALEN 

 

 

September 
❖ Ons eigen kantoor in gebruik genomen, ondersteund door de Liemerse 

Uitdaging  en Rabobank Arnhem en omstreken  
❖ Interactieve sigaretten asbak  samen met Jazo ontwikkeld  
❖ DDWD dagen Duiven. Lezing; die ballon gaat niet op! Bewustwording over 

ballonnen en confetti samen met Arendse Carsystem  
❖ An ocean story   
❖ Duuve te gek ging helaas niet door 
❖ Start monitoring 2 snoeproutes in de Gemeente Duiven   
❖ Start monitoring snoeproute in Doorwerth  
❖ Bernard Merkx wordt 1 van onze ambassadeurs 
❖ Implementeren administratief systeem ism Eveline Koekoek 
❖ Film The Happy Activist  Zo maakt onze vrijwilliger Wim Zwikker 

vrijetijds-uitvinder zwerfvuil rapen nog makkelijker 
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http://liemerseuitdaging.nl/
http://liemerseuitdaging.nl/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/arnhem/
https://www.jazo.nl/producten/straatkasten/goclean-interactieve-sigaretten-asbak/
http://arendsecarsystems.nl/
https://www.bytheoceanweunite.org/anoceanstory/
http://www.duuve.nl/uitagenda/195-evenementen/935-duuve-te-gek
https://amsterdamsmartcity.com/users/bernardmerkx
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6579240344968282112/
https://thehappyactivist.org/


 
Oktober 

TOPVERHALEN 

Oktober 
❖ Aftrap deelname zwerfafvalpilot Gemeente Renkum 
❖ Afspraak Lipton Rotterdam; Lipton NLD  kondigt aan per 2020 volledig 

circulair te gaan.  
❖ DDWD , groene markt Gemeente Duiven 
❖ DDWD dagen Gemeente Westervoort. Lezing; die ballon gaat niet op! 

Bewustwording over ballonnen en confetti 
❖ DDWD groene markt Gemeente Westervoort 
❖ GoClean was het goede doel van de jaarlijkse bazaar van de PKN Duiven.  
❖ Film opgenomen #kleinklimaatverzet 
❖ Rabobank clubkas campagne  
❖ Duurzaamheid platform zuidplas 3 dagen beurs  
❖ Blikjes stampen 23,5 kilo alu, 7,2 kilo ijzer  
❖ Dirk Groot “De Zwerfinator” komt ons ZwerfAfvalKompas bekijken 
❖ Vrijwilligersavond Gemeente Zevenaar en aftrap deelname Zwerfafvalpilot 
❖ Gastles gegeven op voortgezet onderwijs in Emmen, gegeven door Wim 

Zwikker 
❖ Rijn Jutters  3e editie; 10 trace’s vol! 
❖ SDG speld  opgespeld bij Michiel Scheffer 
❖ Spreker bij “ Clean Europe Network” 
❖ Tweede kamer lid Cem Lacin  bedankt en feliciteert ons tijdens het live debat, 

met onze inzet voor uitbreiding van statiegeld op plastic flesjes. 
❖ Cursus afvalvrije scholen 
❖ Schoonwandeling met Provincie Gelderland 
❖ Benaderd door Gents Milieu Front   vanwege interesse werkzaamheden GC 
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https://www.lipton.nl/home.html
https://www.duiven.nl/file/5758/download
https://pkn-duiven.nl/
https://kleinklimaatverzet.nl/
https://www.rabobank.nl/particulieren/
http://www.duurzaamheidsplatform-zuidplas.nl/
http://zwerfinator.nl/
https://www.gelderlander.nl/duiven/tweehonderd-vrijwilligers-ruimen-oevers-van-de-rijn-op~a42f878d/
https://www.sdgnederland.nl/
https://www.cleaneuropenetwork.eu/
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/la%C3%A7in-c-sp
https://www.facebook.com/StichtingGoCleanDeLiemers/videos/994094264277890/
https://www.gelderland.nl/
https://www.gentsmilieufront.be/


 
November 

TOPVERHALEN 
 

 

November 
❖ Duiven kondigt deelname Zwerfafvalpilot aan. 
❖ Informatie- en vrijwilligersavond gemeente Duiven  
❖ Vrijwilligersavond Gemeente Renkum 
❖ Deelgenomen aan het project van MKB Duiven “ De duurzaamste basisschool”  
❖ Spreker seminar Rotary Huizen-Gooimeer “End Plastic soup!” 
❖ SDG speld  opgespeld bij Gert-Jan van Dommelen  
❖ 40 jaar  Ladder van Lansink  
❖ SDG speld  opgespeld bij Ad Lansink 
❖ Vernieuwde website van GoClean  
❖ Aan tafel (spreker) bij de OPEN Sessies van Coca cola  
❖ Cursus bedrijfsafval  
❖ Start monitoring centrumgebied Oosterbeek 
❖ Interview Moniek Kamm voor promotieonderzoek  
❖ Interview Sanne Bours voor onderzoek universiteit Utrecht 
❖ Benaderd vanuit Zwitserland. Waarom is het registreren van zwerfafval 

belangrijk en wat kan ermee bereikt worden? 
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https://www.renkum.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=DOftvT4OScA
https://www.rotary.nl/huizengooimeer/
https://recyclingnetwerk.org/2019/10/23/uitnodiging-viering-40-jaar-ladder-van-lansink/
http://www.adlansink.nl/voorbeeld-pagina/
http://www.gocleandeliemers.nl/
https://www.cocacolanederland.nl/open-2019
https://www.ru.nl/nsm/imr/informatie-onderzoek-fm/imr-projects/current/strategic-commoning-strategy-formation-communities/
https://www.uu.nl/


 
December 

TOPVERHALEN 

 

December  
❖ Operatie #knetterbal inlever locatie  
❖ Youtube film over de #Knetterbal GoClean  
❖ Statiegeldautomaat op blikjes en flesjes bij de ijsbaan, sponsor W aste Free 

Ocean  en Green Wave Plastic 
❖ Zwerfafvalboom ontmoetingsplaats Remigiusplein, gemaakt door leerlingen 

van het Candea College 
❖ Deelname Ondernemersdag 2010 Kees Lafaber zwerfafval Molukken   
❖ Huldiging door Theo Wolters  in samenwerking met Johannes Goossen  voor 6 

Teamleden van  GoClean gezamenlijk 200.000 stuks zwerfafval hebben 
opgeraapt en vastgelegd.  

❖ In overleg met Lions Zevenaar. Voor ons Symposium op 23 april 2020 
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https://plasticsoupsurfer.org/campaigns/operation-crackling-ball-knetterbal/
https://youtu.be/6FmwRXqyKAk
https://www.wastefreeoceans.org/
https://www.wastefreeoceans.org/
https://www.greenwaveplastics.eu/Home.html
https://asyouopenyoureyes.com/indonesia
https://www.facebook.com/pages/category/Fruit---Vegetable-Store/Fruitkwekerij-De-Stokhorst-1116850918342018/
https://www.duiven.nl/wethouder-johannes-goossen-cda
https://www.facebook.com/StichtingGoCleanDeLiemers/


Gehele jaar door  

TOPVERHALEN 

Waar zijn we het gehele jaar mee bezig: 
❖ "Al meer dan 1.000 organisaties - waaronder 97% van de 

Nederlandse gemeenten, alle 12 provincies en alle 21 
waterschappen - zijn mede dankzij onze inzet aangesloten bij de 
Statiegeldalliantie." 

❖ ZwerfAfvalKompas Z.A.K. 
❖ Provincie Gelderland, pilot Zwerfafvalaanpak met deelnemende 

gemeenten Duiven, Zevenaar en Renkum.  
❖ Maatschappelijke stage uren vanuit het voortgezet onderwijs 

Candea College 
❖ Meerdere O&O opdrachten voor het voortgezet onderwijs  
❖ Ondersteuning Afvalvrije Scholen, voortgezet- en basisonderwijs  
❖Werving en ondersteuning individuele vrijwilligers 

Schoonwandelbrigades 
❖ Overleg gemeenten 
❖ Ontwerp en ontwikkeling ZwerfAfvalKompas 
❖ Verbinden van overheid, bedrijven en inwoners 
❖ Organisatie opschoon- en bewustwordingsacties 
❖ Deelname diverse werkgroepen en lobby-activiteiten 
❖ Eerste variant schoonwandelwagens ontwikkeld door Cor 
❖ Dataknijper en 2e variant schoonwandelwagens ontwikkeld door 

Wim Zwikker   

Save the date: 23 april 2020 -Symposium van het ZwerfAfvalKompas (Z.A.K)-  



 
Ambassadeurs 
TOPVERHALEN 

Trots en blij zijn we met onze drie ambassadeurs:  
❖ Michiel Scheffer  
❖ Bernard Merkx  
❖ Ad Lansink weg-met-de-gooizooi 

 
Schoonwandelaars en vrijwilligers 

TOPVERHALEN 

Schoonwandelaars en vrijwilligers bedankt! 
Zonder jullie hulp hadden wij niet zoveel bereikt. Wij zijn jullie erg 
dankbaar en in 2020 gaan we er weer gezamenlijk voor! Heb je ideeën, 
deel het met ons en we kijken gezamenlijk wat we kunnen gaan doen. 
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http://michielscheffer.nl/
https://amsterdamsmartcity.com/users/bernardmerkx
http://www.adlansink.nl/
http://www.adlansink.nl/weg-met-de-gooizooi/


Fotografen, filmproducent, website ontwerper, 
drukker en pers bedankt voor jullie waardevolle tijd! 
"Wij zijn erg blij met wat jullie voor ons hebben gedaan. Door jullie inzet kunnen wij 
meer mensen, bedrijven, organisaties, gemeenten en andere overheidsinstanties 
laten zien wat wij doen. Zichtbaar zijn, dat is heel waardevol!" 

Sponsoren bedankt voor jullie bijdragen! 
Wat fijn dat jullie ons afgelopen jaar hebben geholpen. Dankzij jullie steun kunnen 
wij dagelijks bezig zijn om onze wereld beter en schoner te maken. Reductie op 
Zwerfafval middels bronbestrijding is ons doel! Dit doen wij via het schoonwandelen 
(oprapen en registeren van zwerfafval in de app), het organiseren van evenementen, 
scholing en voorlichting, lezingen, gastspreker en nog veel meer. Hierboven staat 
de opsomming van hetgeen wij in het jaar 2019 zoal hebben gedaan en bereikt.  

Samen naar zwerfafvalvrij! 
Wil je ook meedoen met GoClean en Schoonwandelaar worden, meld je aan via 
info@goclean-deliemers.nl 

Sponsoring voor 2020  
Wilt u ons ook graag financieel ondersteunen? Wij zijn blij met elke bijdrage! Wordt 
ook Vrienden van GoClean  of ondersteun ons door éénmalig een bedrag over te 
maken tnv Stichting GoClean de Liemers, bankrekeningnummer NL36 RABO 0324 
9355 36. Met uw steun kunnen wij ons ook in 2020 net zo inzetten als in 
voorgaande jaren.  

Wij wensen jullie een mooi & liefdevol jaar toe en 
hopen gezamenlijk weer een mooie stap voorwaarts te 

zetten voor een zwerfafvalvrijer 2020.

In je eentje maak je het verschil, samen creëren we impact! 

 

LEES MEER OP ONZE WEBSITE  
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mailto:info@goclean-deliemers.nl
https://www.gocleandeliemers.nl/vrienden-van-goclean/
http://www.gocleandeliemers.nl/
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