
Schoonmaakactie Friese IJsselmeerkust 15 en 18 

oktober 
Hoe schoner het Ijsselmeer is , des te beter voor alle leven   

Daarom organiseren de samenwerkende partijen van ‘Geen 

Zandindustrie IJsselmeer’ tesamen  met het Zuyderzee Lyceum 

Lemmer en andere organisaties in oktober de ‘Schoonmaakactie 

IJsselmeer’ , een grote schoonmaakactie van de kust . 

We hebben met z’n allen de IJsselmeerkust deze zomer gelukkig behoorlijk schoon en netjes  

gehouden , maar we zetten nu de puntjes op de i.  

Vrijdag 15 oktober:    de hele kust, de stukken waar we bij kunnen  
Maandag 18 oktober:   de Mokkebank en het Aldemardumerklif 
 

Vrijdag 15 oktober 
09.00 - 12.00 Zuyderzee Lyceum Lemmer maakt het hele stuk schoon vanaf Lemmer tot De Hege 
Gerzen 
12.00 - 12.45 Patat met cola voor de 50 leerlingen van de MAVO-bovenbouw van het   
  Zuyderzee Lyceum. 

De leerlingen hebben voorafgaand of na de patat , afhankelijk van hun traject , 
gelegenheid het blote voeten pad te lopen .  

12.30 – 12.45 Vrijwilligers voor de middag druppelen binnen bij De Hege Gerzen en krijgen koffie. 
12.45 – 13.15 Gemeenschappelijk moment over het belang van het IJsselmeer en Natura 2000, het 

stokje wordt overgedragen. 
13.15 – 16.00 Deelnemers maken het stuk van de Hege Gerzen tot en met Makkum schoon .  

Het betreft de 9 stranden en hier en daar een stuk dijk erbij. De stukken dijk waar de  
toeristen niet komen zijn schoon , daar gaan we nu niet heen . Het riet kunnen we nu 
niet in.  

 Opgeven voor de schoonmaak en/of het nazitten: via de app van de actiegroep of 
rechtstreeks appen (of bellen ) naar  Baukje Miedema (0657621330) 

 
16.00 – 18.00 Wat drinken en eten bij De Hege Gerzen, mogelijk met muziek en ondertussen : 

foto’s bekijken en publieksprijs kiezen  
 
Publieksprijs “Ode aan het Landschap” 

Vrijdag tijdens de schoonmaak maken de deelnemers foto’s van de mooiste stukjes kust (of de 

interessantste of vuilste of..).  Aan het einde van de dag  wordt onder leiding van Jan Tijsma de beste 

foto gekozen . 

Maandag  18 oktober in het kader van de Natuurweek 
09.30 – 12.15 Beach clean up Mokkebank voor deelnemers van 13 – 88 jaar.  

Opgeven bij ij https://gaasterlandsenatuurweek.nl/activiteiten/ 

14.00 – 16.30 Beach clean up Oudemirdumerklif voor het hele gezin .  
Opgeven  bij https://gaasterlandsenatuurweek.nl/activiteiten/ 

 
 
 

https://gaasterlandsenatuurweek.nl/activiteiten/
https://gaasterlandsenatuurweek.nl/activiteiten/


 
Deelnemende organisaties: 

 
It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbos, Mar en Klif, Stichting Gaasterlân Natuerlân, 
de IJsselmeervereniging, Bosk en Greide,  Zuyderzee Lyceum, Aksjegroep 
Murns/Aldemardum, IVN en Vogelbescherming Nederland.  
 
Organisaties die zich nog aan willen sluiten zijn van harte welkom! 


