Wees met afval niet lui, ga ook voor de Groene Trui
Mooimakers en Landelijke Gilden lanceren samen met Johan Museeuw de Groene Trui om
wielerfans aan te sporen het platteland proper te houden.

Vandaag (29 maart) gaf Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en
sluikstorten, samen met Landelijke Gilden het startschot van hun nieuwe plattelandscampagne. Ons
platteland krijgt, net als de rest van Vlaanderen, vaak af te rekenen met zwerfvuil. Mooimakers en
Landelijke Gilden willen dit veranderen met een campagne waar Johan Museeuw het gezicht van is.
In samenwerking met een aantal partners voerde Mooimakers tijdens de zomer van 2018 een
onderzoek uit naar de impact van wielerwedstrijden op zwerfvuil. Daaruit bleek dat wedstrijdgebieden
gemiddeld 72 % meer afval te verwerken krijgen. Na de wedstrijd, maar ook tijdens de wedstrijden
worden al heel wat acties ondernomen om te voorkomen dat wielrenners of bezoekers afval op de
grond gooien, maar zelfs dan blijft 39% van het afval achter. “Een wielerwedstrijd die start, langskomt
of aankomt brengt een stad of gemeente positief in beeld en zorgt ook voor een ongelooflijke
dynamiek. Daartegenover staat wel dat de netheidsploegen nadien moeten opruimen. Een wedstrijd is
dus niet vrijblijvend,” zegt Mieck Vos, algemeen directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG).
Het zijn zowel bezoekers als wielrenners zelf die verantwoordelijk zijn voor zwerfvuil. Zo bestaat 50 %
van alle afval uit sigarettenpeuken, maar daarnaast duiken ook andere zaken op zoals
voedingsverpakkingen en drankflessen. Het volledige onderzoek vind je hier.

Omdat wielerwedstrijden elk jaar duizenden bezoekers naar het platteland lokken, kiezen Landelijke
Gilden en Mooimakers het Vlaamse wielervoorjaar als eerste actie.
“Een propere sport kan veel betekenen, maar zowel voor ons als voor de buurtbewoners van
wielerwedstrijden mag er gerust wat meer aandacht gaan naar het zwerfafval dat zo’n wedstrijd met
zich meebrengt,” zegt Els Gommeren van Mooimakers. “Het Vlaams wielervoorjaar is leuk voor jong
en oud, maar het milieu, de omgeving – en de buurtbewoners – mogen er niet onder lijden.”
“Wielrennen is een echte Vlaamse sport. Ons platteland is steevast de achtergrond voor deze vaak
titanische duels. Als we deze koersen willen beschermen, betekent dat ook het beschermen van ons
leefmilieu: tegen zwerfvuil en afval in het algemeen. Daarom willen we nu, aan het begin van het
wielerseizoen en de Voorjaarsklassiekers, er nog eens op wijzen dat iedereen zijn steentje kan
bijdragen aan een propere omgeving. Zo kunnen we met z’n allen genieten van een mooie sport, in
een mooie en propere omgeving,” zegt Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur
en landbouw.
“Ook bij Landelijke Gilden gaan we voor een #plezantplatteland en een #properplatteland, want
zwerfvuil vindt niemand prettig. Wie het platteland lief heeft, zorgt er ook voor dat het proper blijft,”
zegt Sonja De Becker, voorzitter Landelijke Gilden.
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Voor meer info contacteer:
Woordvoerder OVAM woordvoerder@ovam.be
Verantwoordelijke perszaken bij VVSG: Nathalie Debast, Nathalie.debast@vvsg.be, 0497 31 80 77
Woordvoerster Fost Plus: Fatima Boudjaoui, fatima.boudjaoui@fostplus.be, 0471 77 30 96
Verantwoordelijke perszaken bij Landelijke Gilden: Vanessa Saenen,
persdienst@landelijkegilden.be, (016) 28 66 06
LEWIS: mooimakers@teamlewis.com, 03 304 36 30

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. De OVAM is verantwoordelijk voor het
afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die
verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de
openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg).
Over Landelijke Gilden
Landelijke Gilden is een socioculturele vereniging die mensen met een hart voor het platteland
samenbrengt. Zo’n 69.000 plattelandsbewoners en hun gezin verenigen zich in 900 plaatselijke
afdelingen in dorpen in Vlaanderen en in Oost-België. 7500 vrijwilligers trekken er de kar en
organiseren activiteiten voor de eigen leden en soms ook voor alle dorpsbewoners. Het aanbod is
divers: een praktische les over tuinonderhoud of koken met streekproducten, een fiets- of wandeltocht
door de velden, een dorpsontbijt, een aanstekelijk optreden of een griezelige heksentocht, een
sportactiviteit, een dag- of meerdaagse reis … Landelijke Gilden doet ook wat voor de leefbaarheid
van je dorp en het omliggend landelijk gebied: de bescherming van de open ruimte, veilig fiets- en
wandelverkeer, de sociale samenhang in een dorp, … Bekijk het voorstellingsfilmpje van Landelijke
Gilden hier: http://bit.ly/1TujO9

