
Soest ■ Mooi oranje hesje met ’Ik
hou de buurt schoon, u ook?’ erop.
Geavanceerde grijpers waarmee je
zelfs een gladde paperclip of een
peuk nog van straat kan rapen.
,,Handige dingen hoor”, zegt Rob
Kleinegris. Kleinegris heeft zich ja-
ren geleden na zijn pensionering
met hart en ziel op een schoner Soest
gestort. Hij is er zo’n beetje Mister
Zwerfvuil, initiatiefnemer van de
stichting Van Afval naar Grondstof,
de man die Koos de Vuilnisman naar
de Soester basisscholen bracht voor
jaarlijkse educatie, en dus ook de be-
denker van de Streetmasters.

Zwerfafval is hardnekkig, weet
Kleinegris. Een blikje of een zakje is

zo weggegooid. En, onderstreept
Kleinegris: ,,Iedereen doet het. Het
is niet alleen de jeugd.” Al begin de-

ze eeuw ruimde hij met zijn trim-
clubje tijdens het sporten het zwerf-
vuil op dat ze onderweg tegenkwa-

men. Dat was zoveel dat van het
trimmen zelf weinig meer terecht
kwam. 

Vijftien jaar later is hij nog steeds
aan het vuilprikken en afvalrapen.
Ruim je rommel op is een bood-
schap die je moet blijven herhalen.
,,Het is net als met de tafels op
school: je moet het herhalen herha-
len herhalen. Het is zó belangrijk.
Het gaat om de zorg voor onze pla-
neet Aarde. Daarom komen we ook
steeds weer naar de scholen, om te
vertellen hoe belangrijk het milieu
is. Om uit te leggen dat je niet je
vuilniszak gewoon maar over het
balkon moet gooien.”

De Streetmasters, vermoemd naar
het merk van de hippe prikstokken,
zijn er eigenlijk dankzij oud-burge-
meester Arie Noordergraaf. Kleine-
gris werd in 2012 door de stichting
Nederland Schoon uitgeroepen tot
Zwerfafvalpakker van het jaar. ,,En
toen zei Arie Noordergraaf tegen
mij: Zorg er nu ook maar voor dat
binnen vijf jaar Soest helemaal
schoon is. Nou burgemeester, zei ik,
daar heb je toch minstens wel tien
jaar voor nodig. En zo zijn de Street-
masters ontstaan.”

Die tien jaar zijn inmiddels bijna
voorbij en Soest is dankzij de Street-
masters weliswaar een stuk schoner
geworden, maar het einddoel is te-
gelijkertijd nog lang niet bereikt.
,,Daar zijn ook wel wat meer Street-
masters voor nodig”, realiseert Rob
Kleinegris zich. ,,We hebben er nu
ruim honderd. Vind je dat veel? We
hebben er zeker wel driehonderd
nodig om heel Soest te kunnen be-
happen.”

Rob Kleinegris coördineert de
boel, regelt dat iedereen een hesje en
een prikstok heeft en zorgt dat de
vrijwilligers tevreden blijven. Maar
hij zorgt er ondertussen ook voor
dat zijn eigen buurtje een beetje net-
jes blijft. ,,Ik doe hier het Van der
Huchtlaantje, en de Pimpelmees zo
vanaf de Koningsweg en dan de Bos-
straat tot Stayokay. En soms een
stukje meer. Meestal een keer in de
week, maar het afgelopen jaar merk-
te je heel erg dat er niet gesport
werd. De sportvelden liggen hier
verderop, maar daar kwam het afge-
lopen seizoen bijna niemand.
Scheelt een hoop rommel, kan ik je
zeggen. Ik kon wel eens een weekje
overslaan.”

Of de Streetmasters ooit overbo-
dig worden? Dat is de vraag. ,,Je kan
menselijk gedrag op twee manier
beïnvloeden: straffen of belonen. Ik
denk dat je daar ook creatief in moet
zijn. Je kan hondenbezitters rom-
mel laten opruimen in ruil voor het
kwijtschelden van hondenbelas-
ting, ik noem maar wat."

Voor meer informatie: zie www.moe-
deraardegezond.nl
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Rob Kleinegris is het centrale punt bij de Soester Streetmasters. FOTO’S STUDIO KASTERMANS

Het is een rommeltje op straat. Blikjes, snoepverpakkingen, mondkapjes, noem
het op en het ligt wel ergens. In de struiken, op de stoep, in de sloot, overal. In
Soest doen ze er wat aan. Of beter gezegd: in Soest doen de Streetmasters er
wat aan. Ruim honderd Soester mannen en vrouwen maken een paar keer per
week een rondje door de buurt om de rotzooi op te ruimen. We noemen er hier
een paar, maar de hulde is uiteraard voor allemaal.
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,,Doen we nu een klein jaar ongeveer. Ik
heb een eigen zaak en dat viel behoorlijk
stil door de corona, toen ben ik dit gaan
doen”, vertelt ze. ,,Ik ergerde me heel erg
aan de rommel op straat. Flessen, blikjes,
aanstekers, mondkapjes, je ziet van alles.
En ik vind: als je je ergens aan stoort, dan
moet je zelf ook in actie komen om er iets
aan te doen.” 

Elke zaterdag trekken Petra en Stan de
wijk door, gewapend met grijpstok,
boodschappenkar en vuilniszakken. ,,We
lopen al gauw anderhalf uur of zo. En
dan hebben we echt wel twee van die
grote vuilniszakken vol.” Ze mogen de
rommel in de bedrijfscontainers van Al-
bert Heijn gooien. ,,Super dat dat mag.
En van de week kwam de man van de Lidl
ons wat te drinken aanbieden. Echt zo
fijn!” 

Zoon Stan heeft ze bij zijn dagbeste-
ding in Amersfoort - Stan heeft een be-

perking - inmiddels ook zo ver gekregen
dat ze de straat opgaan om zwerfvuil op
te ruimen. ,,Ja, het gaat de goede kant
op. Ik zie sowieso dat steeds meer men-
sen er mee bezig zijn. Karwei is zelfs be-
gonnen met het verkopen van prikstok-
ken. Ik zie een goede flow. En als iedereen
nou afval gaat rapen dan komt het alle-
maal hartstikke goed. Dan krijgen we
een heel schoon Soest.”

Petra van Os houdt samen met haar zoon
Stan (25) de boel schoon bij winkelcen-
trum Smitshof, rond de flats aan de
Smitsweg en in haar eigen Ereprijsstraat. 

Moeder en zoon
doen er iets aan 

Moeder en zoon aan het werk.

Het mooie van het streetmasteren vindt
ze dat je het kan doen wanneer je wil. ,,Ik
wil best vrijwilligerswerk doen, maar wel
op een moment dat het mij uitkomt. Dat
kan als Streetmaster. Je kan het doen
wanneer je wil, en zo vaak als je wil.” 

Bij Mea Kriek verschilt dat dan ook.
Soms elke week, soms een weekje niet.
,,Ik heb ook het idee dat het tegenwoor-
dig wat schoner is rond de Dalweg. En
dat in coronatijd het zwembad en de
sporthal minder zijn gebruikt dan nor-
maal speelt uiteraard ook mee. Beide
sportvoorzieningen liggen in ’haar wijk’.
Net als de gemeentetuin trouwens, maar
daar is geen beginnen aan, dus die doet
ze dan ook niet. Geen fijne plek, sowieso. 

Wat ze allemaal heeft gevonden de af-
gelopen jaren? ,,Ach joh, de gekste din-
gen. Zelfs vibrators en condooms. En
bankpasjes en geld. Eetzakjes, pizzado-
zen, noem maar op.” Ze zou het fijn vin-
den als meer streetmasters zich zouden
melden, en dan met name Soesters van

allochtone origine. ,,Die ontbreken nog.
En Soest zijn we met zijn allen, dus we
moeten het ook met zijn allen doen.”

Mea Kriek pakt al enkele jaren de Dal-
weg en omgeving aan. Hoelang al? ,,Pfff,
ik heb geen idee. Al een hele tijd. Ik denk
eigenlijk vanaf het begin al wel.”

Allochtone Streetmasters welkom

Mea Kriek.

Van der Ploeg was ook al vrijwillig afval-
prikker in zijn vorige woonplaats Wou-
drichem en zette dat werk voort toen hij
tien jaar geleden naar Soest verhuisde.
Waarom? ,,Ik stoor me aan de rommel en
dus ruim ik dat op.” Zo simpel kan het
zijn. ,,En bovendien wil ik altijd iets te
doen hebben.” 

Sinds enige tijd werkt Van der Ploeg
samen met Guesh Ghebreamlak, die vijf
jaar geleden de oorlog in Eritrea ont-
vluchtte en in Soest een bestaan pro-

beert op te bouwen. ,,Altijd oorlog in Eri-
trea. Niet goed”, zegt Ghebreamlak. Hij
doet allerlei vrijwilligerswerk, omdat hij
wat te doen wil hebben en omdat hij zijn
Nederlands probeert bij te spijkeren.
Daarom doet hij ook wekelijks een rond-
je afvalprikken met Van der Ploeg rond
de flats in Smitsveen, waar Ghebreamlak
met vrouw en kinderen woont. ,,Guesh
spreekt inmiddels een beetje Neder-
lands, verder gaat het met gebaren en zo.
We hebben soms wonderlijke conversa-
ties”, grinnikt Van der Ploeg. Tegelijk
hebben ze het overduidelijk ook best ge-
zellig met zijn twee. ,,Kom, we gaan weer
verder!”

Frits van der Ploeg en Guesh Ghebream-
lak zijn opruimmaatjes. En ondertussen
spijkert de een het Nederlands van de
ander een beetje bij.

Taal leren tijdens het afvalprikken
Frits van der Ploeg en Guesh Ghebreamlak.

,,Ik vond het zo’n rommel en dat is niet
goed voor de natuur”, vertelt Amelie. En
de jonge Soesterse is zo iemand die dan
niet toekijkt maar in actie komt. Maar
om als achtjarige alleen de straten langs
te gaan met grijpstok en vuilniszak is ook
weer zo wat, dus ze vroeg of oma mee
wilde doen. En oma zei ja. En dus maken

ze sinds dit voorjaar elk week een rondje.
Ze gaan door tot de vuilniszak vol is.
Meestal lukt dat wel met het plein rond
De Plantage en de skatebaan even ver-
derop. ,,En zo niet, dan pakken we het
parkeerterrein van die flat daar nog even
mee”, zegt Virginia van de Brink. ,,En dat
is de zak zo vol want daar is het echt een
rommeltje.” Amelie vindt dat veel meer
mensen de handen uit de mouwen zou-
den moeten steken, want er ligt een
hoop rommel op straat. ,,Veel meer men-
sen zouden Streetmaster moeten wor-
den. Of dat ook gebeurt? Ik hoop het,
maar ik denk het eigenlijk niet.”

Amelie van der Heide is de jongste
Streetmaster van Soest. De leerlinge van
De Ruimte is acht jaar oud en ruimt sa-
men met haar oma Virginia van den
Brink de omgeving van de Plantage aan
de Smitsweg op. ,,Maar het was Amelies
idee”, onderstreept oma Virginia.

Amelie van 8 is de allerjongste
Samen met oma aan de slag.


