
 

 
 

Hierbij een overzicht van onze activiteiten  
 

Zwerfvuilacties “Prik je dorp schoon” 
 

In 2019 hielden wij 9 acties “Prik Je Dorp Schoon” in diverse dorpen van Kaag en Braassem: 

 
Datum  Dorp of wijk       Aantal Deelnemers   Aantal zakken 

                         2018            2019         2018     2019 
 

16 maart  Roelofarendsveen: Noord- en Zuideinde        94                 73            76         51 

  Kerkweg, Groenewoudseka, etc. 

30 maart  Leimuiden: hele dorp                       27                  37            11        13 

30 maart  Rijnsaterwoude: hele dorp                       17                    1             6           1 

13 april  Oud-Ade en Rijpwetering                       18                  14             8         14 

  1 juni                 Roelofarendsveen rond de Roelevaer                   46                  24           13          7 

  7 september Hoogmade: hele dorp                        15                  21            3           7  

  7 september Woubrugge: hele dorp           24                    6            8           5 

 28 september Oude Wetering: Boten- en Kruidenwijk         27                  19           12          8 

                         

 TOTAAL…………………………………………………………………………….268                195       137      106  
         deelnemers               zakken  
 

Vanwege extreme weersomstandigheden (hitte en hoosbuien) op enkele zaterdagen lag het aantal  
deelnemers in 2019 lager dan in 2018. 
 

Nieuwe Actie:  “Adopteer een Straat” 
In onze strijd tegen het ergerlijke zwerfvuil, startten wij in februari met de actie “Adopteer een 
Straat”.Iedere inwoner van Kaag en Braassem heeft nu de mogelijkheid de eigen straat te adopteren. 
Hiermee willen we de inwoners bewust maken van de hoeveelheid zwerfvuil en hen de 
verantwoordelijkheid terug geven om het op te ruimen. Deelnemers krijgen een vuilgrijper in 
bruikleen en kunnen 1x in de twee weken, eens per maand of eens in het kwartaal in de eigen straat 
aan de slag. Deze actie was direct een succes en in november werd de 50ste straat geadopteerd. Eind 
van het jaar zaten we al op 60 straten. Om dit te vieren werd er een gezamenlijke zwerfvuilactie 
georganiseerd voor de deelnemers van Adopteer een straat. Ze ontvingen een leuk bedankje in de 
vorm van een bloemenmengsel/incl. magazine (Vivera) en een mezenbol om op te hangen. Op naar 
de 100 straten! 
 

Natuurexcursies en –bijeenkomsten 
 
Lentefestival op 2e Paasdag 22 april in Roelofarendsveen 
Samen met stichting Groei en Bloei organiseerden wij een middag vol met leuke natuuropdrachtjes 
en –spelletjes in de tuin van Els en Jan van der Meer. Het festival was voor jong en oud: iedereen uit 
Kaag en Braassem was welkom. Er werden eieren gezocht en beschilderd, een natuurspeurtocht 
gehouden, windlichtjes versierd, uitleg gegeven over weidevogels en hun eieren. Je kon meedoen 
aan het poepspel, een insectenhotelletje of nestkastje maken, uilenbraakballen uitpluizen en nog 
veel meer. Naar schatting bezochten 300 kinderen inclusief ouders en opa’s en oma’s dit evenement. 
 

  



BSO Kindkracht in Roelofarendsveen 
 28 mei:  Slootdiertjesexcursie voor 19 kinderen van 8-12 jaar 

   1 augustus:  Slootdiertjesexcursie voor 21  kinderen van 8-12 jaar. 

Groen Project Basisschool De Kiem in Roelofarendsveen 
Ook in 2019 heeft Basisschool De Kiem een Groenproject voor alle 280 leerlingen gehouden.  
 
Onderdeel van de groene activiteiten waren thema’s als zwerfvuil, recycling, schooltuin en 
natuuractiviteiten die Groen Licht kan organiseren.  
De volgende activiteiten zijn door ons verzorgd:    

 11 juni: presentatie over uilen in Nederland en braakballen uitpluizen voor groep 6. 
   2 juli:  natuurbelevingspad voor groep 6 
 12 juli:  slootjesexcursie voor groep 4 
 18 juli:  slootjesexcursie voor groep 3 

       
Natuurexcursies Groen Licht  

 19 januari: uilenbijeenkomst met braakballen pluizen voor 13 kinderen 
 19 mei vogelexcursie in natuurgebied de Hanepoel in Nieuwe Wetering met 15 deelnemers 
 13 juli excursie “Leven in de Sloot” met 16 kinderen 

 

Winkelactie bij de firma Welkoop in Roelofarendsveen 
Op zaterdagmiddag 2 november organiseerden wij op uitnodiging van Welkoop een kindermiddag. 
Ruim 30 kinderen deden mee aan het maken van mezenbollen, pindasnoer rijgen en 
uilenbraakballen uitpluizen. Er stonden ook een aantal opgezette tuinvogels en een kerkuil. 
 

Groen Fonds 
 Via de lokale media werden inwoners van Kaag en Braassem opgeroepen een aanvraag in te 

dienen voor het plaatsen van nestkasten, insectenhotels, e.d. Dit heeft geresulteerd in het 
plaatsen bij particulieren van 18 nestkasten voor vogels, 1 insectenhotel en een voederplank 
met wintervoer voor vogels gefinancierd vanuit het groenfonds. 

 In Oud Ade werd een perceel van een halve hectare aan bloemenmengsels ingezaaid. 
 Bij een boerderij in Rijpwetering werden er over een lengte van 80 meter struiken 

aangeplant die gunstig zijn voor vogels en insecten.  
Hiermee hopen wij de biodiversiteit in onze gemeente te verhogen. 
 

Boottocht met de “Kaagervaring” op zaterdagmiddag 25 mei  
Voor de 6e keer organiseerden wij een boottocht op de Kagerplassen voor jongeren met een  beper-
king. De fluisterboot van botenbouwer Van Lent uit Kaag werd afgehuurd. Via Tom in de Buurt 
hadden zich 8 jongeren opgegeven.  Iedereen genoot van  een heerlijke middag op het water.   
 

Contacten met de Gemeente 
Wij zijn in voortdurend contact met de gemeente wat betreft beleid en onderhoud van het openbaar 
groen. Wij doen aanbevelingen voor het vergroenen van de gemeente door de aanplant van 
inheemse bomen en (besdragende) struiken ten gunste van vogels en andere dieren. Dit ter 
verhoging van de biodiversiteit in Kaag en Braassem. Wij hebben goede contacten met ambtenaren 
en de politieke partijen en zijn ook betrokken bij het Duurzaamheidsplatform.  
 

Contacten met woningbouwverenigingen Aarwoude en Meer Wonen  
Wij pleiten bij de woondiensten voor een  groene woonomgeving bij nieuwe bouwprojecten en voor 
vergroening van de tuinen van bestaande sociale huurwoningen. In samenwerking met deze woon- 
diensten zijn er al meerdere nestkasten ten gunste van o.a. mussen en gierzwaluwen in nieuwe 
appartementen en woonhuizen ingebouwd.  
 


