Met het samenwerkingsconvenant Amsterdam Clean Water zetten zeven
organisaties zich in om de hoeveelheid drijfvuil in de Amsterdamse wateren te
verminderen. Het convenant is onderdeel van het programma Amsterdam
Schone Stad.
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Op naar een
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Amsterdam Clean Water zette zich in 2017 vol enthousiasme in voor schoon water in en rond de stad. Ook komend jaar
hebben we weer mooie projecten voor ogen. In 2018 werken we aan het vergroten van onze externe zichtbaarheid en
het voortzetten van veelbelovende activiteiten. Denk daarbij aan een vervolg op het schoonmaken van de stortsteenoevers, mogelijkheden voor een winningsplatform en de verspreiding van onze promofilm. Daarnaast ondersteunen we
de uitrol van drinkwatertappunten door Waternet met het aanbieden van drinkwaterflessen en gaan we verder met het
schoonvissen van grachten op evenementen. Bent u geïnteresseerd in een samenwerking? Neem contact met ons op!

Lancering film over schone wateren
In mei lanceerde Amsterdam Clean Water een
promotiefilm over het belang van schone wateren in
Amsterdam. De film volgt een aantal Amsterdammers die
actief en gepassioneerd betrokken zijn bij het
schoonhouden van de grachten. Het doel van deze film is
om toeristen, bewoners en winkeliers bewust te maken
van het vele zwerfvuil dat door de drukte in de stad
gemakkelijk in het water belandt. In 2018 wordt de film
getoond bij grote evenementen en in trams, bussen en
openbare gebouwen. Heeft u interesse in het afspelen
van de film? Neem contact met ons op.

Highlights uit ons eerste jaar
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Pilot stortsteenoevers. Op en tussen de stortsteenoevers langs het
Noordzeekanaal en het IJ blijft veel vuil achter. Deze oevers zijn zowel vanaf
het land als vanaf water moeilijk te bereiken. In samenwerking met studenten
werkte Waternet het idee uit om een ‘grote stofzuiger’ te gebruiken. Met
veelbelovend resultaat: ca. 90% van het vuil is verwijderd; de omgeving is
positief en medewerkers zijn enthousiast.
Schoonvissen van grachten. Ook in 2017 waren we weer aanwezig bij de
Gay Pride om aandacht te vestigen op schone wateren. Met hulp van
vrijwilligers deelden we vanaf het water schepnetten uit en visten we flinke
hoeveelheden afval uit het water!
Opstart project winningsplatforms. In 2017 startten we een verkennend
onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van de winning van plastic uit
onze wateren met behulp van winningsplatforms. Dit project biedt interessante
mogelijkheden die in 2018 verder worden uitgewerkt.
Nieuwe uitstraling. Amsterdam Clean Water heeft een nieuwe uitstraling! Met
de nieuwe naam, helder logo en eigen website vergroten we de zichtbaarheid
en herkenbaarheid in de externe communicatie.
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