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De eerste blikjes en plastic fles-
jes raapte hij alleen op. Inmid-
dels telt de WhatsAppgroep Lu-
netten Plandelt!, die Anton
Damen beheert, honderd leden
die geregeld de Utrechtse wijk
in trekken om zwerfafval op te
ruimen. Ook elders in de stad
gaan steeds meer inwoners met
een gratis knijper van de ge-
meente op stap. 

Richard Hoving
Utrecht

Damen (52) begon drie jaar geleden
met ‘plandelen’, een zelfbedachte
samenvoeging van plastic en wan-
delen. Het begon klein, zegt hij.
,,Eerst voorzichtig solo, daarna met
de buurman om de hoek en de
buurvrouw tegenover.’’
Toen hij een WhatsApp-groep

opzette en wijkbewoners uitno-
digde mee te gaan wandelen en
zwerfafval op te ruimen, ging het
hard. De groep Lunetten Plandelt!
telt nu honderd leden. ,,Ondertus-
sen ontstaan ook elders in de stad
groepen zoals in Zuilen, Terwijde
en rond het Wolvenplein.’’ 
Damen kreeg de smaak te pakken

en gaat als ‘Plandelman’ langs scho-

len voor een gratis plandelles en
een praktijkdemonstratie. Bedrij-
ven kunnen hem inhuren als ze een
niet-alledaagse activiteit voor
teambuilding zoeken. 
Volgens Damen, die werkt als re-

dacteur/journalist, moet iedereen
die zwerfafval opruimt een knop
omzetten. ,,De eerste reactie als je
een blikje ziet op de stoep of in de

bosjes ziet liggen, is ergernis. Dat
heb ik ook, maar daarmee is het
blikje niet weg.’’ 
Mensen voelen soms ook gêne

om zwerfafval op te pakken, zegt
hij. ,,Straks denkt iemand nog dat ik
het zelf heb weggegooid, is dan de
gedachte.’’
Bewoners maken volgens Damen

om verschillende redenen hun wijk
schoon. ,,Ik vind een schone buurt
natuurlijk ook fijn, maar ga er

vooral voor de gezelligheid op uit.’’
Wie de mensen zijn die blikjes en
plastic afval weggooien, vindt de
Utrechter niet zo interessant. ,,Ik
houd er niet van om met het vin-
gertje te wijzen. Wat ik wel weet, is
dat iedereen het doet: jong én oud.
Het is dus oneerlijk steeds jongeren
als zondebok aan te wijzen.’’  
Dat het aantal Utrechters dat

zwerfafval opruimt flink toeneemt,
blijkt uit cijfers van de gemeente.
Begin 2020 waren er ongeveer 300
Utrechters die een gratis knijper
hadden aangevraagd. Aan het eind
van het jaar waren dat er ruim 1800.
De gemeente ontvangt nu weke-
lijks zo’n 15 tot 20 aanvragen. 

Opruimen loont
Wethouder Kees Diepeveen
(GroenLinks) noemt het ‘ontzet-
tend fijn’ dat er zo veel enthousiaste
inwoners zijn. Damen is ervan
overtuigd dat het opruimen van
zwerfafval loont. ,,Als het ergens
schoon is, blijft het langer schoon.’’ 
Hoewel een paar handschoenen

volstaat, is een knijper erg handig
voor wie zwerfafval wil oprapen.
Omdat Damen geregeld de vraag
kreeg ‘Hoe kom ik aan zo’n knij-
per?’, bedacht hij de knijperhub,

een plek in de wijk waar je gratis
een knijper kunt afhalen. 
De eerst knijperhub, niet meer

dan een omgevormde oude prul-
lenbak, kwam bij hem in de voor-
tuin te staan. Inmiddels staan ze
ook buiten de hekken van de ver-
schillende afvalstations in de stad
,,Na afloop van je wandeling zet je
de knijper terug in de bak.’’
De laatste maanden wordt in Lu-

netten door corona niet in groepjes
gewandeld en afval geraapt. De uit-

gifte van de knijpers door de ge-
meente werd in de hele stad tijde-
lijk stilgelegd, maar is nu weer op-
gestart. ,,Als je een e-mailtje stuurt
naar samenschoon@utrecht.nl
worden ze zelfs thuisbezorgd.’’ 
Damen woont sinds kort niet

meer in Lunetten. De knijperhub
die in zijn tuin stond, komt daarom
ergens anders in de wijk te staan.
Maar ook nu hij is verhuisd, blijft
Damen de wijk schoonhouden. ,,Ik
ben en blijf de Plandelman!’’

Door Anton plandelt
Utrecht er nu op los

Ik vind een schone
buurt ook fijn, maar
trek er vooral op uit
voor de gezelligheid
–Anton Damen (52)

▲ Plandelman Anton Damen in zijn element: hij combineert wande-
len met zwerfvuil verzamelen. FOTO AD


