Opschonen beken te Partij (25 mrt. 2017).

Een recordaantal van ca. 115.000 Nederlanders, het hoogste aantal deelnemers ooit, heeft
vandaag meegedaan aan de vijftiende editie van de Landelijke Opschoondag om zwerfafval
op te ruimen. Verspreid over bijna 2500 buurtacties zijn jong en oud in de weer geweest om
straten, pleinen en buurten te ontdoen van zwerfvuil.

Ietwat toevallig werd in Partij de datum van zaterdag 25 maart geprikt om een viertal beken
op te schonen door het Kernoverleg Partij, een groep die zich inzet om de kwaliteit in het
dorp Partij in stand te houden en waar mogelijk zelf te bepalen. De gemeente is ingenomen
met zulke initiatieven in de diverse kerkdorpen.

Na een inleiding over de noodzaak van de actie van vandaag mogen de ca. 25 deelnemers
zich in 4 groepen splitsten die elk een van de 4 beeklopen in of rond Partij onder handen zal
nemen om de boel te ontdoen van het rondslingerende afval.
Als deelnemer van de groep die de Eyserbeek als doel heeft, zijn het verhaal en de beelden
uiteraard gericht op de belevenissen van deze groep waarmee we uiteraard te kort doen aan

de andere groepen die net zo fanatiek bezig waren met het inzamelen van alle achteloos
achtergelaten afval.

Eerst volgen de Gulp bij de splitsing naar Cartils stroomafwaarts richting de plek waar de
Eyserbeek zich aansluit bij de “grote” Geul die bijna gelijktijdig op die plek ook de Gulp en de
Selzerbeek meeneemt op haar weg richting Maas.

Daarna gaan we stroomopwaarts en we verwachten niet heel veel afval omdat de beek in dit
deel vooral door landelijk gebied stroomt. We worden helaas stevig gecorrigeerd want het is
ongelooflijk hoeveel afval, vooral plastic, in de beek en de oever te vinden is.

Het was en blijft nog steeds een vraag hoe glazen flessen en damesverband zo talrijk in de
Eyserbeek geraken. Gelukkig hebben we voldoende plastic zakken en soms maken we
zaken leeg in een zak om weer ruimte te krijgen en plaatsen de volle zak aan de weg om
later op te halen.

Soms is de Eyserbeek een grindriviertje en redelijk ondiep, soms komt het water tot de rand
van onze laarzen en is de route langs de oever aanbevolen. Alleen de lieslaarzen kunnen
het hogere waterpeil aan maar soms maakt de zuigende modder ook deze klus vermoeiend.

Gelukkig is er ook aandacht voor de natuur om ons heen en zo zien we o.a. een Haas, Forel,
Nijlganzen, Reeën en tal van Beversporen. Weer wordt een zak tot zware verzamelzak
gebomdardeerd en die slepen we geruime tijd mee totdat we terug keren naar de bewoonde
wereld.

We pauzeren even bij een machtige Beverburcht die het water van de beek opstuwt
waardoor de Bever de ingang van zijn burcht lekker veilig onder water kan bereiken. Onze
afvalzakken raken weer snel vol op zulke plekken met redelijk stilstaand water. Gelukkig
weegt plastic ongeveer niets als het leeg is.

Ons enthousiasme is groot maar het is de klok die onze verdere opschoonaktie langs de
beek beperkt. Op de terugweg nemen we weer onze eerdere gevulde zakken langs de weg
mee naar de doorgaande weg en haklen die na afloop op om ze in partij te verzamelen
voordat alle afval wordt opgehaald door het waterschap Roer en Overmaas dat deze
opschoonaktie ondersteunt. Ook de gemeente had haar medewerking toegezegd.
Op het eindpunt treffen we weer de deelnmers van de andere groepen die binnen al bezig
zijn om de voorraad aan soep en broodjes te verminderen. Dat mag ook wel na ca. 3 uurtjes
werken om de troep van derden op te ruimen.

Uiteraard rijst de vraag hoe we het storten en weg gooien van afval kunnen stoppen. Moeten
we ouders leren hoe ze hun jeugd milieubewust moeten opvoeden, kunnen we wandelaars,
fietser en eigen inwoners overtuigen dat zij hun afval gewoon mee terug nemen want het
weegt minder dan het oorspronkelijk was. Invoeren van statiegeld is een goede oplossing
maar hoe kunnen we een andere mentaliteit in de hoofden van mensen veroorzaken? Veel
vragen en een moeilijke oplossing.

Wat is onze toekomst als we niet onze burgers zo beschaafd krijgen dat zij onze natuur
respecteren? Straks krijgen we plastic op onze borden geserveerd als we een visje willen
eten. Waarom leveren wilde dieren geen vervuiling op en is het juist de mens die zijn eigen
nest, omgeving en toekomst bevuilt?

Beelden Partij.

