
k bleek niet de enige en sloot me aan bij Adopteer 
een Straat, een groeiende groep van al 500 
vrijwilligers die samen werken aan een mooi, schoon 
en groen Eindhoven, een initiatief van Kees Lepoeter, 
dat in de coronatijd exponentieel groeide.

We kochten een tweedehands bolderkar en kregen van 
Kees grijpers, handschoenen, hesjes en vuilniszakken. 
We raapten karren vol op het pad naar de visvijver bij 
Aquabest: plastic flessen, wijnflessen, blikjes, sigarettenafval, 
gedumpte pakketten kranten en tijdsschriften, een kopje, 
een onderbroek, condooms, papieren zakdoeken, wc-
papier, plastic in alle soorten en maten, verpakkingen van 
maaltijden. Het voelde fijn iets concreets te kunnen doen, 
de wereld schoner te maken. Het maakte mijn soms flink 
piekerende hoofd leger. Van voorbijgangers kregen we veel 
complimenten. Je zou het er voor doen.

Kees Lepoeter (61, systeemtester bij Signify) zat in het 
leefbaarheidsteam van de Achtse Barrier, om in contact 
met de gemeente de wijk leefbaarder te maken. Het ging 
hem te langzaam, hij ging liever zelf aan de slag in zijn 
eigen omgeving, die flink verloederde: op achterpaden 
werden tegels, planken en overtollige grond gedumpt, 
verlichting was kapot. „De contactpersoon van Woonbedrijf 
schrok zich ook te pletter, wat een rotzooi. Toen hebben ze 
alle achterstanden weggewerkt. 

Daarna heb ik bij de gemeente de 
gemeente aangeklopt. Die gaat over 
parken over parken en bosschages, 
er was veel verwaarloosd. Ook zij 
zijn langsgekomen, bosschages 
zijn vernieuwd met metalen randjes 
erachter om te voorkomen dat 
iemand ze met een caravan of bij het 
verkopen van kerstbomen sloopt. 
Als jij een betrokken burger bent 
en je spreekt op een respectvolle 
manier de betrokken partijen aan, dan kun je heel veel 
bereiken. In principe wil je hetzelfde. Maar niet iedereen 
die iets signaleert, klimt in de pen. Mensen willen wel, maar 
moeten een beetje gefaciliteerd worden. Het Adopteer-een-
Straat-idee komt uit de Verenigde Staten.” 

Kees kwam in 2014, na een gesprek met een enthousiaste 
wethouder Yasin Torunoglu, in contact met beleidsmensen 
voor de openbare ruimte: „Het moest extreem simpel van 
opzet zijn, een doe-activiteit zonder overhead; we zorgen 
dat het zwerfafval opgeruimd is en als het afval te groot is 
komt de gemeente, en we laten mensen boomspiegels en 
geveltuintjes adopteren en groener maken. Mensen die zo 
gek zijn om zwerfafval op te rapen, geef je de nodige spullen 
en mensen die een tuintje willen adopteren, geef je plantjes, 
compost en advies. Ik run dat als vrijwilliger. That’s it.”

Mijn Franse schoonmoeder raapt zwerfafval op als ze wandelt en gooit het 
in de eerstvolgende vuilnisbak. Toen ik in mijn wijk Achtse Barrier een haar 
hond uitlatende vrouw vuil uit het riviertje zag dreggen, nam ook ik een 
vuilniszak mee op mijn volgende rondje door het park.
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Kees houdt adressen van de razend enthousiaste 
deelnemers bij in een spreadsheet, beantwoordt mailtjes, 
houdt een Facebookpagina bij met positieve berichten 
en verstrekt vanuit zijn garage materialen aan vrijwilligers 
en aan scholen die een project organiseren rondom 
zwerfafval. Informatie over ‘Adopteer een Straat’ staat op de 
website van de gemeente. Kees is lovend over de Buiten-

beter-app van de gemeente, waarop je met een 
foto een melding kan doen van zwerfafval, kapotte 
straatverlichting of beschadigd straatmeubilair: „De 
partijen die het gebied schoonhouden beginnen de 
dag met de meldingen, binnen een half uur hebben 
ze een handshake met de gemeente als er geld mee 
gemoeid is. De lijntjes zijn kort.” 

‘PARTIJEN DIE HET GEBIED SCHOONHOUDEN 
BEGINNEN DE DAG MET DE MELDINGEN, BINNEN 
EEN HALF UUR HEBBEN ZE EEN HANDSHAKE MET 
DE GEMEENTE ALS ER GELD MEE GEMOEID IS.’
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Sociologisch is aangetoond dat waar zwerfvuil ligt 
gemakkelijker afval gedumpt wordt. Gebieden die schoon 
zijn worden schoon gehouden. „Ik heb niet de illusie dat ik 
een verandering kan bewerkstelligen door mensen op hun 
gedrag aan te spreken, wel door het geven van een goed 
voorbeeld. Mensen die meedoen zijn positief ingesteld, 
geen klagers maar doeners, van alle politieke kleuren en 
opleidingsniveaus, uit alle wijken. 
Sinds de corona is er een enorme toename van het aantal 
aanmeldingen, mensen zijn meer thuis en willen iets 
betekenen voor hun directe omgeving. Straten zijn veel 
schoner en in de hele stad ontstaan de mooiste tuintjes in 
boomspiegels en langs gevels.” 

Paul van Iersel (54, eigenaar reclamebedrijf) begon twintig 
jaar geleden al met het oprapen van zwerfafval in de Achtse 
Barrier: „Destijds deed niemand het, maar ik stoorde me en 
wilde er iets aan doen. Ik moest wel een taboe doorbreken, 
mensen dachten: ‘Wat is die nou weer aan het doen?’ In je 
eentje voel je je ook wel een beetje eenzaam.” Toen hij Kees 
al afvalrapend in de wijk tegenkwam sloot hij zich aan bij 
Adopteer een Straat. 

Paul raapt rennend met een vuilniszak en grijper, dat 
heet ’ploggen’: een samentrekking van ‘joggen’ en het 
Zweedse ‘plocka’ (pakken). „Ik heb ook met de door Renewi 
georganiseerde ploggingrun meegedaan, voorafgaand aan 
de marathon in Eindhoven. Mensen jong en oud, die nog 
nooit hadden geraapt, hartstikke enthousiast: ‘Ik zie weer 
een blikje!’ Het ís ook leuk; je ziet een blikje, je pakt het en je 
krijgt een beloningssignaaltje. 

Het ruimt fysiek en geestelijk op. Pak je fietsje naar het park 
of naar het kanaal, ga wandelen en neem die stok mee, 
als je geen hond hebt: ideaal.” Paul is groot voorstander 
van projecten met scholen, op de leeftijd dat kinderen nog 
bereikbaar zijn, zo tussen acht en tien jaar: „We leven meer 
dan ooit in een plasticmaatschappij. Om iets te doen aan 
de plasticsoep kun je opruimen op het land. Dit is iets dat ik 
concreet kan bijdragen, in mijn eigen wijk. Het is ook fijner 
voor mezelf, ik leef graag in een schone wereld.” 

Doortje Verhagen (71, gepensioneerd) ging op doktersadvies 
dagelijks wandelen toen haar cholesterol te hoog bleek. 
Op een dag zag ze Paul rennend rapen met zijn stok en 
zak. Sindsdien raapt ook zij; zes keer per week maakt ze de 
Fransebaan schoon, zo’n anderhalf uur per dag. 
„Ik haal meestal een boodschappentas of vier per dag 
op, soms negen. Ik gooi het afval bij de bushalte in de 
prullenbak. Als ik doodgereden poezen of eenden vind, leg 
ik die op de stoep. Ik krijg veel reacties: ‘Honderd punten’, of 
‘Gij verdient unne gouden stoel’.
Er was een man die mij een tientje wilde geven, ik kreeg 
chocola, een andere keer bloemen.” 

Alle buschauffeurs kennen Doortje, ze toeteren en zwaaien 
als ze haar zien. Eén keer applaudisseerden kinderen van 
een school aan de Fransebaan toen ze langs kwam, zij 
waren een project over zwerfafval aan het doen: „Toen 
kreeg ik een dikke strot. Zolang mijn gezondheid het 
toestaat, blijf ik het doen, het mes snijdt aan twee kanten; 
ik ben nog steeds medicijnenvrij.” 

Kees Lepoeter broedt op het idee met vrijwilligers van 
Adopteer een Straat mensen met raad en daad te gaan 
helpen bij het aansluiten van regentonnen en als het op zijn 
pad komt, ruilt hij zijn laatste jaren bij Signify in voor een 
betaalde baan in een initiatief van de Europese Unie, waarbij 
honderd Europese steden binnen tien jaar klimaatneutraal 
worden. Eindhoven wil daar bij horen: „Adopteer een Straat 
kan daar met z’n brede vrijwiliggersstructuur een bijdrage 
aan leveren. Dat heeft meer maatschappelijke relevantie dan 
dat ik voor een commercieel bedrijf werk. Ik wil iets terug 
doen voor de samenleving.”  

AANMELDEN 

Adopteer een straat kan bij 
www.eindhovenduurzaam.nl/adopteereenstraat

‘DESTIJDS DEED 
NIEMAND HET, MAAR 
IK STOORDE ME EN 
WILDE ER IETS AAN 
DOEN. IK MOEST 
WEL EEN TABOE 
DOORBREKEN.’
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