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Skjin Wetter ook in Drachten

DRACHTEN De zesde editie van Skjin Wetter was vorige week een succes.
Tot en met zaterdag ruimden meer dan 2.000 vrijwilligers op allerlei plekken
in Friesland zwerfafval op wat in en rond het water lag.

De Friese Milieu Federatie (FMF) organiseerde dit grootschalige opruimfestijn dit
jaar met meer dan 45 verenigingen, organisaties, ondernemers, clubs en de
gastvrijheidssector in samenwerking met diverse gemeenten.

Wekelijks krijgen we het gewicht van een bankpas aan microplastics binnen via
onze voeding. Zwerfafval dat op straat belandt, wordt meegevoerd met de wind en
komt vaak uiteindelijk in het water terecht. Heel veel van dit zwerfafval stroomt via
riolen, beken, sloten, grachten, meren, kanalen en rivieren naar de zee. Elk jaar
eindigt er 8 miljoen ton plastic in de oceaan.

Zeewater en zonlicht breken de grote stukken plastic af tot heel kleine deeltjes,
maar plastic vergaat nooit. Deze microplastics komen in voedsel en drinkwater
terecht.

 

Ook jongeren zien het belang van Skjin Wetter. Beleidsadviseur Water van
gemeente Smallingerland ging namelijk samen met een groep deelnemers aan
MDT (maatschappelijke diensttijd) magneetvissen in het centrum van Drachten. Na
nogmaals het belang van schoon water te hebben uitgelegd, gingen de jongeren
voortvarend op pad met grijpstokken, visnetten en magneten.

In Smallingerland zijn deze week ook nog leden van HSV Voorwaarts Drachten,
scouting De Wâldswalkers en KV Drachten/Van der Wiel en leerlingen van het
Drachtster Lyceum zwerfafval aan het verzamelen in en rondom het water.

Magneetvissers bij de start van de actie ‘Skjin Wetter’.
Astrid Koops
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Naast schoonmaakacties worden er in totaal 35 theaterlessen gegeven in Friesland
door Theater Smoar. Wetterskip Fryslân maakt deze lessen mogelijk. „Er ligt zo
veel plastic in de oceaan als de oppervlakte van Duitsland en Frankrijk bij elkaar!”,
vertelde acteur Simon Spat.

Vele handen in de strijd tegen plastic soup en gedumpt ijzer


