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AANGEBODEN DOOR ZORG EN ZEKERHEID

Ontdek de zes dimensies van een gelukkig leven
— LEES MEER

Opruimactie van de Haagse grachten

h
Bakken vol rommel uit de grachten
VIDEO | Gewapend met een schepnet hangen enkele mensen over de reling van een boot. Zij proberenzoveel mogelijk vuil
uit de Haagse grachten te vissen.
Christy Dollen 15-10-17, 19:01 Laatste update: 16-10-17, 10:36

Het is zondagmiddag 14.00 uur. Bijna twintig mensen staan op de kade bij de Mauritskade klaar voor een 'opruimvaartocht'. Want,
zo menen initiatiefnemers Jan en Leonie Persoon van rondvaartbedrijf The Hague Boat, de grachten, die moeten schoner. En dus
hebben zij een middag georganiseerd waar vrijwilligers met schepnetten vanuit de rondvaartboot zoveel mogelijk plastic en ander
vuil uit het water halen. Hun actie kreeg bijval. Niet alleen een boot van hun organisatie voer door de Haagse grachten. Ook de
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Willemsvaart en een man met een particulier bootje sloten zich erbij aan.
Het weer
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de drie boten gaan de
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aan de slag. Met groene schepnetten wordt troep uit het water gehaald, zoals
Alphen
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plastic flesjes, zakken, verpakkingsmateriaal. De rommel wordt in een grote witte bak gegooid. Hoe verder de vaartocht gaat, hoe

voller de bak raakt. Het verbaast Leonie Persoon niet wat er allemaal uit het water wordt gehaald. Ze somt op wat zij al zoal is
tegengekomen in de twee jaar tijd dat zij en Jan hun rondvaartbedrijf hebben. ,,Met name veel waterflesjes, maar ook
isolatiemateriaal, dekzeilen, fietsen. Je kan het je zo gek niet bedenken.'' Ooit zag ze zelfs een skipak drijven. ,,We waren bang dat
er iemand in zat, maar dat was niet het geval''.

Den Haag is prachtig, maar in de grachten kijk je tegen vuil aan
- Leonie Persoon

Het is de eerste keer dat Leonie de actie organiseert. ,,Het was gewoon tijd om aandacht te vragen voor plastic soep. Het is
bijvoorbeeld ook niet leuk als je toeristen de stad laat zien. Den Haag is prachtig, maar in de grachten kijk je tegen vuil aan. Daar
verbazen zij zich ook over.''
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Zo midden oktober zou het niet vreemd zijn als het guur weer is. Maar op deze zondagmiddag waan je je in hartje zomer. Heel
vervelend is het dan ook niet om met de schepnet in de weer te zijn, meent ook Klaas Persoon. ,,Wat een gemakkie hé'', verzucht
hij. De man is al zijn hele leven op het water. Ook hij heeft last van troep als hij rondvaart. ,,Vooral van plastic in mijn schroef.
Mensen zijn nogal slordig. Je kan plastic weggooien aan de kant, maar dan waait het weg, soms het water in. Het hoort hier gewoon
niet.'' Veel heeft hij tot nu toe nog niet gevangen. ,,Eén flesje. Maar dat komt omdat iedereen over de reling hangt. Ik ga zo weer een
poging doen.''

Puinhoop
Tegenover Klaas is vrijwilliger Yvonne Haarsma druk in de weer. Zodra ze voelt dat haar schepnet vol zit, haalt ze het uit het water
en dumpt ze een partij plastic troep in de afvalbak. De vrouw geeft aan zich zorgen te maken over het vuil in de grachten. ,,Ik vind
het asociaal dat mensen er zo'n puinhoop van maken. De gemeente moet er echt meer aan doen.'' Ze denkt even na. ,,Of wij, dat
kan ook natuurlijk.''
Na zo'n anderhalf uur gevaren te hebben is het weer tijd om aan te meren. Dankzij deze opruimactie zijn de grachten in ieder geval
weer een stukje schoner. Als het aan Leonie ligt, gaat het jaarlijks gebeuren. ,,Misschien al in april, als het vaarseizoen weer begint.''
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