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Dit is de tweede 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.

Contact
IVN Gelderland,
026 3512927,
gelderland@ivn.nl.

Schone en Beleefbare Waal Dag 2016
“Schoon water is een thema dat ons allemaal raakt,
en het prachtige Waalgebied vrij maken van
zwerfafval draagt daar aan bij, dat is een klus voor
ons allemaal”, zei gedeputeerde Josan Meijers
tijdens de Schone en Beleefbare Waal Dag op
zaterdag 4 juni in Wamel. IVN Gelderland
organiseerde voor onder andere wethouders en
ambtenaren van Gelderse Waalgemeenten,
partners en andere geïnteresseerden een
bijeenkomst om verhalen over de Waal te delen,
successen van het project Waaljutters te vieren en de door hoogwater extra brede Waal te
beleven.
Mede door de activiteiten die Staatsbosbeheer-gids Carin Silvertand voor de deelnemers
in petto had, werd het een uitstekende bijeenkomst.
Lees hier meer

In Dodewaard bijvoorbeeld...
Onderaan de dijk bij Dodewaard maakte
Muziekvereniging Kunst Na Arbeid er een gezellige
dag van. “Toen ik de oproep voor Waaljutters zag,
heb ik meteen een vergadering bijeengeroepen. Wij
zijn een kleine vereniging en instrumenten zijn duur:
geld is een issue", aldus initiatiefnemer Marco van
Ingen.
Eenmaal aan het werk groeide het enthousiasme.
"Het plezier van de ouderen straalde ook af op de
kinderen, die nu meedoen met een grote grijns op
hun gezicht. Vorig jaar kregen ze ‘namens de burgemeester’ een heus knijp-certificaat. En

hun gezicht. Vorig jaar kregen ze ‘namens de burgemeester’ een heus knijp-certificaat. En
dit jaar een Waaljutters-medaille. Er kwamen nu zelfs twee mensen uit Groningen om met
opa en oma mee te gaan jutten".
Lees hier meer

Tussenstand: Minder en toch meer afval
Er lijkt wat minder afval langs de rivier te liggen dan
vorig jaar. Dit komt zeker ook door de opruimacties
van vorig jaar. Ook zien we dat er nu minder grote
stukken afval worden afgevoerd. Die zijn
blijkbaar vorig jaar al meegenomen.
Toch wordt er nog steeds ontzettend veel troep
opgeruimd. Dit jaar doen we doen we meer tracés
(72) met meer Waaljutters (ruim 700). We
verwachten daarom dat we uiteindelijk ook méér
afval zullen ophalen. We mikken voor 2016 op
20.000 kilo, goed voor zo’n 3.500 zakken.
De Waaljutters verzamelen dit jaar ook informatie over de belangrijkste veroorzakers van
het afval op het schoongemaakte tracé. Recreanten worden door 90% van de Waaljutters
als belangrijke veroorzaker gezien, gevolgd door scheepsvaart (60%) en afvaldumpingen
(35%).

Verhalen van de Waal
"De schepen gaan zacht en rustig - doek doek doek
" en "De Waal betekent ook: gevaar. Zo ben ik
opgevoed". Aldus twee anekdotes uit de eerste
verhalen op de website Verhalen van de Waal. Vijf
Waaljutters zijn geïnterviewd over hun
schoonmaakacties en over de betekenis van de
Waal voor hen.
In de komende weken zal het aantal verhalen
groeien. Ben jij ook een jutter en heb jij iets met de
rivieren? Stuur dan een mail naar Thijs Belgers en
dan nemen we contact met je op.
Lees hier meer

Doe mee met de fotowedstrijd!
In het project Waaljutters zit een fotowedstrijd voor
alle leden van de deelnemende verenigingen. Er
zijn twee thema's waaruit je kunt kiezen, maar beide
mag natuurlijk ook.
1. Onze schoonmaakactie
2. Dit is mijn Waal
Je hele vereniging mag meedoen. De foto's moeten
een bestandsgrootte hebben van minimaal 0,5 MB.
Een deskundige jury beoordeelt alle inzendingen. De wedstrijd loopt tot 1 oktober 2016;
een maand later maken we de winnaar(s) bekend.
Je kunt je foto inzenden door hem te delen op Facebook of door hem ons te mailen.
De winnaars van de twee categorieën krijgen taart voor hun hele Waaljutters-groep.

De winnaars van de twee categorieën krijgen taart voor hun hele Waaljutters-groep.
Lees hier meer

Langs Maas en Rijn
Behalve langs de Waal is ook langs de Maas
opgeruimd. De Maasjutters hebben honderden
zakken weten te vullen. "Was heel gezellig en voor
een goed doel", schreef Marjan Frederiks van de
Pietentoer Maas en Waal op Facebook. De leden
van deze vereniging leken er meteen een training
voor december van te maken, getuige de foto
hiernaast.
In de gemeente Rijnwaarden gaan op 2 juli zeven
groepen aan de slag langs de Rijn en het
Pannerdensch Kanaal. Daar komen we in de volgende nieuwsbrief graag op terug!

Schone Rivieren Estafette - doe mee!
Eind mei trapte het adviesbureau MWH de Schone
Rivieren Estafette af met een opruimactie langs de
IJssel bij Velp. De tien vuilniszakken zaten zo vol
met zwerfafval, uiteenlopend van bierblikjes,
visdraden en patatbakjes, maar ook schoendozen,
planken en zelfs een complete muziekversterker.
Er werd niet alleen naar de grond gekeken, de
prachtige omgeving bleef niet onopgemerkt.
"Bijzonder om te beseffen dat je in slechts tien
minuten zo ontzettend buiten bent in de natuur,
terwijl het zo dicht bij de stad is", aldus een MWH-medewerker.
Wilt u ook met uw bedrijf of organisatie de handschoen oppakken en bijdragen aan
schonere rivieren en kennismaken met de mooie omgeving? Meld u dan nu aan bij IVN
Gelderland.
Lees hier meer

Zaterdag 9 juli: Big Jump bij Aalst
De Afgedamde Maas is de bron van drinkwater dat
Dunea levert aan 1,3 miljoen mensen in
Zuid-Holland. Schone rivieren zijn van
levensbelang en dus steunt Dunea de Maas- en
Waaljutters.
Bovendien organiseert het drinkwaterbedrijf
samen met de GNMF een groot evenement: de
Big Jump, waarbij in heel Europa tienduizenden
mensen tegelijk in het water springen.
Op zaterdag 9 juli, klokslag 15.00 uur, is het zover,
bij camping De Rietschoof in Aalst. Spring mee en je ontvangt meteen de originele Big
Jump strandbal.
Lees hier meer

Onze partners
Behalve de acht gemeenten, zijn er ook andere

Behalve de acht gemeenten, zijn er ook andere
partijen die bijdragen en meewerken aan dit project.
Daarom stellen we graag onze partners aan je voor:
Provincie Gelderland
Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Waterschap Rivierenland
Staatsbosbeheer
Plastic Soup Foundation
Dunea
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

