
Noord Hollandsch Schoon

Clean Up langs het Noord-Hollands Kanaal - juni 2022

Deelnemers langs de oever van het kanaal ter hoogte van gemeente Schagen

Op zaterdag 25 juni hebben wij een groot evenement georganiseerd om heel het

Noord-Hollands Kanaal zwerfafvalvrij te maken en op deze manier aandacht te vragen voor

zwerfafval wat in/langs het water terecht komt. Het kanaal is 80km lang en hebben we

opgedeeld in 26 trajecten waar bij elk traject meerdere deelnemers zich hebben aangemeld

om op een stuk van 2-4km aan de slag te gaan. 

Hiervoor zijn gemeenten, bewoners, water- en sportverenigingen, scholen, bedrijven,

ziekenhuizen en actieve afvalprikkers benaderd. Ook zijn alle leden van de Provinciale Staten

uitgenodigd en de wethouders van alle gemeenten.



Opening Noord Hollandsch Schoon in Amsterdam Noord

Successen

● Deelnemers op alle 26 trajecten van Amsterdam Noord tot aan Den Helder

● Ruim 125 deelnemers in totaal

● In totaal maar liefst 336,1 kg aan zwerfafval opgehaald!

● Op een aantal trajecten waren er afval workshops met SUP boards en kano’s

● Ook sportverenigingen en sportclubs deden mee zoals de WHERE en SPURD

● Twee SUP workshops zijn georganiseerd in

samenwerking met HHNK

● Twee deelnemers hebben het hele traject gefietst

● Goede doel: SOS Dolfijn, hebben deelgenomen en kan aan gedoneerd worden in

relatie tot de strijd tegen zwerfafval in het water.

● Ook vele lokale horecagelegenheden, o.a. McDonalds en Boven ‘t IJ ziekenhuis waren

betrokken door medewerkers in te zetten en het sponsoren van koffie/thee/lunch e.d.

● We hadden een appgroep waarin iedereen positieve ervaringen, energie en foto’s

uitwisselden. Hierdoor voelde iedereen zich onderdeel van het geheel om heel het

Noord-Hollands Kanaal zwerfafvalvrij te maken en was er een goede sfeer.

● Evenement is gedeeld op vele mediakanalen, vooraf en achteraf zoals:

- Radio RTV Purmerend interview

- Regio Noordkop filmpje

- Purmerends Dagblad

- Provincie Noord Holland

- Alkmaars Nieuwsblad

- Nieuwsblad Hollands Kroon

- Schager Nieuwsblad

- Helders Nieuwsblad

- Castricum Nieuwsblad

- Nieuwsblad Purmerend

- Social mediakanalen van gemeenten, provincie NH, HHNK en andere

betrokken organisaties

 



We hebben erg veel positieve reacties gehad van vele deelnemers. Menig deelnemer heeft

aangegeven er bij een volgende editie weer bij te zijn, evenals lokale (horeca)partners. Al met

al was het in onze optiek een enorm succes! 

Fietsers die langs het hele kanaal zijn gefietst

SUP it UP workshop van El Kombi, gesponsord door HHNK



Roeivereniging de WHERE met roeiboot op het water op traject 22-24



Interview met deelnemer en McDonalds deelnemers in Den Helder


