
Wordt de Maas de eerste beschermde 
rivier van Nederland? 
Maas Cleanup, dat bestaat uit tientallen 
bedrijven en organisaties, wil namens 
Moeder Maas de Maas in de wet krijgen. 
Nu voelt niemand zich verantwoordelijk 
voor het afval in onze rivier. Door de rechten 
voor de Maas, beter te regelen én te 
verankeren kan de Maas opkomen voor 
haar recht om vrij van zwerfafval en andere 
vervuiling te stromen. De geldende wet- en 
regelgeving kan namelijk beter uitgerust 
worden om de rechten van de Maas te 
beschermen. Op dit moment komen 
bedrijven en regeringen namelijk nog vrij 
gemakkelijk weg met beschadiging of 
vernietiging van de Maas.

Rechten voor de Maas betekent een
schone omgeving voor ons
Een schone Maas betekent dat inwoners 
van het stroomgebied betere toegang 
hebben tot schoon drinkwater en wonen 
in een schonere omgeving. Voor bedrijven 
betekent het werken in harmonie met 
de natuur en niet meer te investeren in 
activiteiten die de natuur vernietigen. 
In veel andere landen zijn rechten voor 

rivieren al succesvol verankerd in de wetgeving. 
Zo is in Nieuw-Zeeland de Whanganui-rivier 
erkend als ‘een ondeelbaar en levend geheel’ 
en ‘een rechtspersoon’. Er zijn voogden 
aangewezen om de belangen van de rivier 
vertegenwoordigen bij bijvoorbeeld het 
verlenen van vergunningen.

Teken de petitie  
Maas Cleanup verzamelt streeft ernaar om 
tenminste 50.000 handtekeningen te 
verzamelen om die op 18 september, de 
eerstvolgende Maas Cleanup Day, aan de 
Tweede Kamer te overhandigen. De petitie 
verzoekt de Tweede Kamer om de Maas op 
de politieke agenda te zetten en te onder- 
zoeken hoe we onze huidige wet- en regel- 
geving beter kunnen inzetten.

Tekenen van de petitie kan op 
maascleanup.nl/actie/petitie/

Noot voor de redactie

Voor vragen over Maas Cleanup, en een 
perskit kunt u contact opnemen met Toos 
Hofstede, founding partner Maas Cleanup:  
toos@viastory.com

Vorig jaar werd er op een dag 6000 kg zwerfafval uit de Maas 
gehaald tijdens een opruimdag in Limburg. Het behoeft geen uitleg 
dat dat afval niet in en langs de Maas hoort te liggen. En dan blijven 
er ook nog afvalresten achter in het water en in de grond. Blijkbaar 
is het ons niet gelukt om alleen met goede bedoelingen de Maas 

schoon te houden. Daarom willen de partners van Maas Cleanup dat 
de bescherming van de Maas beter in de wet vastgelegd wordt. 
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