Persbericht 12 juni

Klik hier voor de webversie van deze e-mail

Boerenbond, Landelijke Gilden en Mooimakers gaan op het
platteland de strijd tegen zwerfvuil aan
Bermbordjes roepen passanten op om afval niet op de grond te gooien

Henny De Baets, Sonja De Becker en Joke Schauvliege

Maandag 12 juni, Mechelen – Minister van Leefmilieu, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaf vanmiddag
het startschot van een nieuwe campagne van Landelijke Gilden, Boerenbond en Mooimakers, tegen zwerfvuil op
het platteland. Dat deed ze door het eerste bermbordje te plaatsen bij melkveebedrijf van Dirk en Anita DecosterBayens in Kester. Want zwerfvuil ontsiert bermen, akkers en weiden maar is daarnaast ook schadelijk voor
dieren en machines. Daarom slaan Boerenbond en Landelijke Gilden de handen in elkaar met Mooimakers.
Samen zullen zij meer dan 5.500 bermborden langs Vlaamse akker- en weideranden plaatsen die passanten op
een positieve manier oproepen om het platteland proper te houden.
Vlamingen genieten graag van het platteland maar steeds meer wordt er daarbij buitenshuis geconsumeerd. Dat
draagt beide bij tot het zwerfvuilprobleem. Bovendien trekt een vuile omgeving op zijn beurt ook nog meer vuil
aan. Het zorgt niet alleen voor een storend uitzicht, maar kan ook machines beschadigen en dieren verwonden
of erger nog, dieren kunnen overlijden aan de gevolgen van het afval dat in hun lichaam terechtkomt. Minister
Joke Schauvliege, minister van Leefmilieu, Natuur en Landbouw en Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond
& Landelijke Gilden gaven vandaag in Kester het startschot van de actie die deze problematiek een halt wil
toeroepen. Samen plaatsten ze het eerste berbormdje.
De actie van Boerenbond en Landelijke Gilden wordt mogelijk gemaakt dankzij de logistieke en financiële
ondersteuning van Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en sluikstort. Het
Mooimakers-team is erg blij met deze actie en de acties die komende maanden nog op het programma staan.
Henny De Baets, Voorzitter Beslissingsorgaan Mooimakers: “Plattelandsbewoners en land-en tuinbouwers doen
zoveel inspanningen om het landschap te onderhouden en het Vlaams platteland aantrekkelijk te maken. Alleen
is dat niet voldoende want ieders hulp is nodig om weilanden en akkers proper te houden. Deze bermbordjes

roepen iedereen op om zijn of haar steentje bij te dragen.”
Opruimacties, lezingen en vormingen voor een proper Vlaanderen
De volgende weken worden meer dan 5.500 bermborden geplaatst op Vlaamse akker- en weideranden waarbij
een landbouwer of koe op ludieke manier oproept het landschap mee proper te houden met boodschappen als
‘Ik hou het hier proper, jij toch ook?’ of ‘Wij houden niet van blik en ander afval, hou jij het mee proper?’. Daar
blijft het niet bij want een integrale aanpak werkt het best. Heel wat afdelingen van Landelijke Gilden zullen ook
plaatselijke opruimacties, lezingen en vormingen organiseren in samenwerking met Mooimakers. Daarnaast
zullen deze zomer ook tijdens de recreatieve fietstochten van Landelijke Gilden de nodige aandacht aan
zwerfvuil geschonken worden. Zo zal iedere deelnemer voorzien worden van een speciaal fietsafvalzakje. Enkel
door met z'n allen de handen in elkaar te slaan kunnen we Vlaanderen opnieuw mooi maken en dat nemen
Boerenbond en Landelijke Gilden met deze actie ter harte.
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Over Mooimakers
Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Mooimakers organiseert campagnes,
voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle betrokken actoren en zet zelf
aanstekelijke acties op.
Mooimakers is het merk waaronder Vlaanderen Mooi uitvoering geeft aan haar beleid. Vlaanderen Mooi is het initiatief
tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG.
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