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Dit is de eerste nieuwsbrief in 2016 van het project
Waaljutters.
Je ontvangt deze omdat je je hiervoor hebt aangemeld, één
van onze partners bent en/of lid bent van één van de
deelnemende verenigingen.

Meer weten?
IVN Gelderland,
026 3512927,
gelderland@ivn.nl.

Grote schoonmaak is gestart!
Vele honderden vrijwilligers van verenigingen zijn
gestart met de grote schoonmaak langs Waal en
Maas. Inwoners van de gemeente Lingewaal beten
op 19 maart de spits af, gevolgd door Lingewaard,
Maasdriel, Neerijnen en Zaltbommel. Komende
weekenden volgen Neder-Betuwe en West Maas en
Waal.
Dit jaar doen in totaal acht gemeenten mee met
Waaljutters. Nieuw is Rijnwaarden, waar momenteel
de voorbereidingen voor de acties worden getroffen.
Ook nieuw is dat in Maasdriel en West Maas en Waal ook langs de Maas zal worden
schoongemaakt door onze nieuwe Maasjutters.

In Heerewaarden bijvoorbeeld...
Toneelclub Van Alles Wa maakte schoon langs de
Waal bij Heerewaarden. "Vandaag lekker
geWaaljut", postte Nadine Schalk op Facebook.
"Prikstok mee en ruimen maar! Bizar hoeveel plastic
(en piepschuim, blikjes en glas!) er in de natuur
zwerft en hoe broos het uiteindelijk wordt en dan
bijna niet meer op te ruimen is. Wist je dat plastic
zelfs via onze bijen in honing terechtkomt? Bizar,
maar mede daarom is het zo belangrijk om die troep
uit de natuur te houden!"
Bekijk hier meer acties in Lingewaal, Lingewaard, Maasdriel en Neerijnen.

Verhalen van de Waal

Verhalen van de Waal
De mensen die langs de Waal wonen hebben
allemaal hun verhaal. Veel Waaljutters kunnen
enthousiast vertellen over hun actie. En over hun
band met de rivier. Daarom gaan we deze verhalen
optekenen.
Komende weken benadert Thijs Belgers (GNMF)
Waaljutters, op zoek naar de verhalen van de Waal.
Waaljutters die nu al hun verhaal kwijt willen,
kunnen ook met hem contact opnemen.
Eind mei worden de Verhalen van de Waal
gepubliceerd op een speciale website. Wordt vervolgd!

Fotowedstrijd
Wat is nu de schoonheid van de Waal? En hoe
werken mensen aan een mooi Waal-landschap?
Dat zijn de twee thema's van de fotowedstrijd
waaraan Waaljutters mee kunnen doen.
Je mooiste plekjes of uitzichten, je eigen
schoonmaakactie of een verfraaiing door iemand
anders: maak er een foto van en deel hem op
www.facebook.com/waaljutters. Je kunt je foto's ook
mailen naar Waaljutters.
De winnaars van de twee categorieën krijgen taart
voor hun hele Waaljutters-groep.

Verzoek aan de gemeenten
IVN Gelderland en zijn partners zijn erg benieuwd
naar de eerste resultaten van de opruimacties.
Daarom verzoeken we de gemeenten dringend om
zo snel mogelijk na de acties, de resultaten en
monitoringsformulieren te sturen. Dat kan per mail
naar Koen van Loon (IVN).
De gegevens gebruiken we om een goed beeld te
krijgen van het effect van de campagne. Ook
kunnen we dan zien waar het afval vandaan komt
en welke bron(nen) we moeten aanpakken.
Hou ook je gegevens in GeoWeb actueel: wie ruimt wanneer en waar op? Ook voor
vragen hierover kunnen gemeenten terecht bij Koen van Loon.

Onze partners
Behalve de acht gemeenten, zijn er ook andere
partijen die bijdragen en meewerken aan dit project.
Daarom noemen we graag
Provincie Gelderland
Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Waterschap Rivierenland
Staatsbosbeheer
Plastic Soup Foundation
als onze partners. Zonder hen geen Maas- en Waaljutters!
Wil je meer weten over hun rol in het project, lees dan verder op de website van
Waaljutters.

Actief op internet, Twitter en Facebook
Behalve met onze Nieuwsbrief, houden we iedereen ook op de hoogte via de website en
sociale media. Op die manier kan iedereen het project eenvoudig zelf verspreiden en
delen.
Website: www.waaljutters.nl
Twitter: @waaljutters en hashtag #waaljutters.
'Like' onze Facebookpagina: www.facebook.com/waaljutters en deel hem binnen je
eigen netwerk. Je kunt er ook je eigen foto's en berichten plaatsen.

Waaljutters is onderdeel van Schone en Beleefbare Waal,
een initiatief van IVN Gelderland en de Gelderse Natuur en Milieufederatie

