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Beste vrijwilligers van Onder water in Leiden, Stichting De Leidse Rederij en geïnteresseerden, 

  

Op vrijdag 10 maart zullen we weer grofvuil gaan vissen uit de Leidse grachten, omdat die de waterplantengroei 

én het vaarverkeer hinderen. Bij eerdere edities vonden we al rivierkreeft, wolhandkrab, rivierdonderpad, 

driehoeks- en quaggamosselen, diverse soorten zoetwatersponsen en veel kleine kruipertjes zoals vlokreeften. 

En verkeersborden, een dranghek, een vlaggenmast, kerstbomen, véél stoelen, kinderwagens en bergen fietsen. 

  

Als je het leuk vindt om (er-)uit te vissen wat er in de grachten zit, wil ik je van harte uitnodigen te komen: 

- Wanneer: vrijdag 10 maart 2017 

- Waar: Verzamelen op Apothekersdijk 5 (WC aanwezig) 

- Hoe laat: om 10:00u ontvangst met koffie & koek aan Apothekersdijk 5 (Havenkantoor St. de Leidse 

Rederij). We leggen uit wat de opschoonactie inhoudt, geven veiligheidstips en verdelen de aanwezigen in 

twee groepen. 

- Vanaf ca. 10:15u lopen de groepen naar de twee verschillende locaties (zie hieronder en op p2.)   

- Locatie 1: Oude Singel t.h.v. The Duke of Oz (WC aanwezig) 

- Locatie 2: Rapenburg op de Nonnenbrug (Rijksmuseum van Oudheden), WC faciliteit wordt nog geregeld 

- Einde: ca. 14:30u (later komen op eigen gelegenheid mag natuurlijk ook) 

- Kledingcode: oude, comfortabele kleding + laarzen, liefst met een (oud) regenpak of werk-overall 

eroverheen, werkhandschoenen (indien je die hebt), i.v.m. scherpe mosselen en roestig ijzer. 

- Let op! Heb je last van je rug of een andere lichamelijke blessure, help dan alleen met het determineren 

van de vondsten en tellen van het aantal deelnemers en alle opgeviste objecten!  

- We werken alléén vanaf de kademuren en bruggen, niet vanaf boten. 

- Snel honger/dorst? Neem dan vooral zelf een fles water en een paar extra boterhammen mee. 

- Laat waardevolle items thuis! We werken heel dicht langs de waterkant en met onhandige objecten 

  

Wij zorgen voor: 

- Werkhandschoenen als je ze zelf niet hebt, koffie, thee en versnaperingen.  

- Ook zorgen we voor determinatiekaarten, teiltjes, emmers, dregankers, magneten, vuiliniszakken e.d. 

- En ervaren ‘fietsvissers’ (met herkenbare hesjes aan) die je alles kan vragen 

 

Na afloop (ca. 14:00-14:30u):  

- Sorteren we het opgeviste afval: ijzer op een berg leggen waar de grijpwagen bij kan, want Gijs Oud IJzer 

komt na de actie de fietsen en winkelwagens ophalen  

- Het overige afval (hout, plastic etc.) leggen we klaar voor de Afdeling Inzameling (gemeente Leiden)  

- Ten slotte spoelen en vegen we samen de stoepen schoon met grachtenwater. 
  

Onze doelen zijn: 

- Het opschonen van de watergangen zodat de waterplanten ongehinderd kunnen groeien.  

- Inventariseren wat er zoal aan flora en fauna op die locaties naar boven komt.  

- Deze kennis ter plaatse delen met jullie, alsook met passanten, de gemeente en via o.a. de (social) media.  

- Uiteindelijk willen we ook dat de boten op deze locaties niet meer met hun kiel of buitenboordmotor 

vastlopen op grofvuil. 

 

Op p.2 vind je een plattegrond van de locaties en enkele foto’s van eerdere succesvolle acties. Er zal ook media 

bij de actie aanwezig zijn. 

Zin om te komen helpen en om lekker vies te worden?!  

Geef je op via http://nldoet.nl/klus/18997, tenzij anders afgesproken. Ik zal als coördinator op één locatie 

aanwezig zijn, Daaf Sloos, coördinator van Stichting De Leidse Rederij, is de contactpersoon op de andere 

locatie. 

Met vriendelijke groet en graag tot de 10e maart! 

 

Aaf Verkade (Coördinator Onder water in Leiden en  

Daaf Sloos (coördinator Stichting De Leidse Rederij) 

 

 

 

Meer informatie vind je op www.onderwaterinleiden.nl/kalender en bij ‘wat wil jij doen?’, aan opschoonacties mee doen 
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