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1. Introductie

Naar aanleiding van het project ‘Vuilnisvrij West’, is door de Gemeente Amsterdam besloten om 
een zwerfafvalmonitor uit te voeren in stadsdeel West om meer tot de bron van het zwerfafval te 
komen. Het doel van de monitor en dit zwerfafvalrapport is om de hoeveelheid zwerfafval in kaart 
te brengen, maar vooral om inzicht te krijgen in de oorsprong en samenstelling van het zwerfafval. 
Op basis van deze informatie kan er beter ingezet worden op concrete preventiemaatregelen. 

Door de gemeente zijn een aantal locaties aangewezen die vanuit een eerdere afvalanalyse als 
hardnekkig worden beschouwd:

 Jan van Galenstraat
 Gulden Winckelplantsoen
 Mercatorplein
 Balboaplein
 Columbusplein
 Ten Katemarkt 
 Bellamyplein

Op deze locaties is op meerdere dagen afval geprikt. Tijdens het prikken is elk stuk afval 
geregistreerd met behulp van de Litterati App*. Door middel van de Litterati App en het 
Zwerfafvalkompas - het online impactplatform van GoClean in samenwerking met Litterati - is de 
afvaldata vervolgens geanalyseerd. Dit rapport geeft een overzicht van de bevindingen die gedaan 
zijn, waaruit gebieds-specifieke aanbevelingen worden gegeven op het gebied van 
zwerfafvalpreventie. 

In het rapport zijn twee punten waar rekening mee gehouden moet worden. Ten eerste de periode 
waarin de monitor uitgevoerd is. Door het coronavirus was de horeca tijdens de monitor gesloten 
waardoor sommige situaties niet volledig overeenkomen met de normale situatie.

Ten tweede zijn tijdens de monitor de veegwagens niet geweest in de gebieden waar gemonitord 
is. Tevens zijn de prullenbakken niet geleegd. Op deze manier kon al het zwerfafval geregistreerd 
worden voordat het opgeruimd werd. Echter kan het wel invloed hebben uitgeoefend op de volle 
prullenbakken die aangetroffen zijn. Om deze reden is er achteraf nog een prullenbakkenmonitor 
uitgevoerd en opgenomen in het rapport. 

*Sigaretten zijn niet meegenomen in de monitor, m.u.v. de peukenmonitor. De reden hiervoor is dat sigaretten 
op alle locaties in overvloed voorkomen en daarom, mede vanwege de tijd dat het zou kosten, niet 
meegenomen zijn. Desondanks vormen sigaretten een veelvoorkomend probleem dat niet genegeerd moet 
worden. Het plastic in het filter van een sigaret vergaat niet en de chemicaliën van één sigaret vervuilen al 8,5 
liter water. 
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Hieronder worden de aanbevelingen per locatie benoemd. Deze aanbevelingen zijn gedaan op basis van 
de analyses en resultaten die in de volgende hoofdstukken uitgebreid besproken zullen worden.

2. Aanbevelingen 

Jan van Galenstraat

Meer prullenbakken plaatsen
Het viel op dat er tussen de Albert Heijn (Jan van Galenstraat 87) en het kruispunt met de Willem de 
Zwijgerlaan weinig prullenbakken staan. Uit de data blijkt dat hier ongeveer 46% van het totaal 
opgeruimde zwerfafval wordt gevonden. Om het zwerfafval op deze specifieke locatie te verminderen, is 
ons advies om op dit stuk meer prullenbakken te plaatsen.  

Binswinger

Verwijderen van de Binswinger
In de buurt van het Marcanti college staat een zogeheten ‘binswinger’. De prikkers 
hebben gemerkt dat het afval hier soms uit waait en vervolgens als zwerfafval op 
straat belandt. Om dit te voorkomen, is aan te raden om de ‘binswinger’ te 
verwijderen en te vervangen voor een normale prullenbak. 

Plaatsen van (stem)asbakken
Uit de analyse van de peukenmonitor (p. 16) blijkt dat de meeste peuken werden 
gevonden op de plek waar het personeel rookt. Op dit moment is er op deze 
locatie geen mogelijkheid in de buurt om de sigaret kwijt te kunnen. Dit, en het 
idee dat het nog steeds geaccepteerd is, kan ervoor zorgen dat de drempel lager 
is om de sigaret op de grond te gooien. Dit kan voorkomen worden door een 
asbak te plaatsen op deze locatie. Elke peuk die in een asbak terecht komt in 
plaats van op de grond, bespaart namelijk een vervuiling van 8,5 liter water.

Voor de leerlingen kan er achter de school bij de trap of op het plein onder het 
afdakje, die op dezelfde foto zichtbaar is, een stemasbak geplaatst worden. Dit 
maakt het leuker voor de leerlingen om hun sigaret netjes weg te gooien. De 
stellingen kunnen zelf aangepast worden, waardoor ze ook kunnen inspelen op 
discussies of situaties die op het moment spelen. 

Rookplek leraren (trap) en 
leerlingen (onder het 
afdakje)

Stemasbak van GoClean
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Gulden Winckelplantsoen

Meer prullenbakken plaatsen
Uit het zwerfafvalonderzoek bleek dat de plantenbakken op het Gulden 
Winckelplantsoen worden gebruikt als prullenbakken, voornamelijk voor 
klein afval. Op de foto hiernaast is te zien dat voor deze zitplek de 
dichtstbijzijnde prullenbak een stukje lopen is. Om te voorkomen dat de 
plantenbakken als prullenbak gebruikt worden, is ons advies om een 
prullenbak naast de bankjes op het plein geplaatst worden.

Het afval dat voor de Vomar en Albert Heijn gevonden is, kan ook 
voorkomen worden door meer prullenbakken te plaatsen. De prullenbak 
die zich voor de Vomar bevindt, is soms moeilijk bereikbaar door de 
fietsen waarmee hij omringt wordt. Daarentegen kan de locatie van deze 
prullenbak wel goed werken. Door hem recht tegenover de supermarkt 
te zetten, zal men er bij het verlaten van de winkel als het ware 
tegenaan loopt. Bij de Albert Heijn en KFC staan de prullenbakken 
namelijk om het hoekje waardoor je er makkelijk voorbij kan lopen. 

Concluderend is het daarom aan te raden om meer prullenbakken neer 
te zetten en de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de prullenbakken te 
vergroten.

Het plaatsen van een schutting bij de parkeerplaats
Uit de data bleek dat er op één dag al 54 stuks afval zijn gevonden op de parkeerplaats. Dit afval werd 
voornamelijk in de bosjes gevonden achter de parkeerplekken en kan daarom gezien worden als waaivuil. 
Om ervoor te zorgen dat er geen vuil meer op deze locatie in de bosjes waait - wat het opruimen tevens 
makkelijker zal maken - is ons advies om een lage schutting (20 cm hoog) te plaatsen. 

Kartoncontainers dichtmaken of het karton vastzetten
Onder het viaduct is op 21 oktober karton gevonden dat uit de 
containers is gewaaid. Om dit te voorkomen, zal ervoor gezorgd 
moeten worden dat de containers dicht kunnen of dat het karton op 
een andere manier aan de bovenkant vast wordt gezet waardoor het 
er niet uit kan waaien.

Meer inzicht krijgen in de Trouringstraat
Uit de data bleek dat de Trouringstraat was opvallend vervuild, waarbij er voornamelijk Heineken blikjes 
gevonden werden. Het is aan te raden om meer zicht te krijgen op wat er in deze straat gebeurt. 

Creëren van bewustwording door middel van educatie
Om de leerlingen bewust te maken van de negatieve effecten van zwerfafval, is ons advies naar het 
Marcanti College om dit mee te nemen in de educatie. Een aansluitende, en regelmatig 
terugkerende prikactie zal het probleem inzichtelijk helpen maken wanneer de leerlingen op hun 
eigen snoeproute afval prikken. Op deze manier krijgen ze meer besef van de hoeveelheid afval dat 
hier lig en ervaren ze zelf ook de last ervan. 

Prullenbak bij smulhoek Kippy
Er is op dit moment één prullenbak te vinden bij Kippy. Deze prullenbak bevindt zich echter 
redelijk achter de smulhoek en zal daardoor niet altijd direct zichtbaar zijn. Deze prullenbak 
zou verplaatst kunnen worden naar de voorkant om meer zichtbaarheid te creëren. 
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Mercatorplein 

Meer prullenbakken plaatsen
De grootste aandachtspunten op het Mercatorplein zijn de gebieden rondom de plantenbakken. 
Hoewel het plein er over het algemeen schoon uitziet, is het meeste afval te vinden in en rondom de 
plantenbakken. Het afval is gevonden in de plantenbakken zelf en het wordt tussen de spleten van de 
bankjes geduwd. Naast dat er op de bankjes gezeten wordt, zitten mensen ook op de rand van de
plantenbakken. Er staat bij de plantenbakken een prullenbak, maar deze bevindt zich aan de
andere kant van de bankjes en is daardoor niet opvallend genoeg. Als de prullenbakken meer in het
zicht staan, wordt de drempel lager om er gebruik van te maken. 

Controleren op betaling plastic tasjes
Op de kruising van de Cabralstraat en Hudsonstraat zijn plastic en 
doorzichtige tasjes gevonden. Deze zouden van de supermarkt Yakhlaf
kunnen komen die aan dit kruispunt grenst, of van verschillende 
afhaalrestaurants die zich rondom Mercatorplein bevinden. Vermoedelijk 
worden deze tasjes niet nuttig gebruikt, wat uitgave ervan door winkels 
overbodig maakt. Om de uitgave van plastic tasjes terug te dringen, is ons 
advies om te controleren of er voor de plastic tasjes nog steeds betaald 
moet worden. Bovendien kan er in gesprek worden gegaan met de 
afhaalrestaurants om te kijken of het echt noodzakelijk is om de plastic 
tasjes altijd uit te geven.
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Balboaplein en Columbusplein

Uit de data bleek dat Columbusplein en Balboaplein overeenkomen als het gaat om de samenstelling 
van het zwerfafval dat gevonden werd op deze locaties. Daarom is ervoor gekozen om de 
aanbevelingen voor deze locaties samen te voegen. 

Educatieprogramma voor basisscholen
Op Balboaplein hebben snoepverpakkingen het grootste aandeel (36%) in de totale hoeveelheid 
zwerfafval in dit gebied. Op Columbusplein staan snoepverpakkingen op nummer twee met een 
aandeel van 17%. Bovendien zijn er op beide locaties andere afvalstukken gevonden die gerelateerd 
zijn aan de leeftijd van de kinderen op de twee basisscholen, namelijk lollystokjes, aluminiumfolie en 
Capri-Sun verpakkingen. De stukjes aluminiumfolie kunnen komen van de lunchpakketjes van de 
kinderen. 

Vanuit basisschool Joop Westerweelschool moeten kinderen uit groep 4 
tot en met 8 om de dag in groepjes afval prikken als initiatief om het 
plein schoon te houden. Dit kan een initiatief zijn dat ook op De Vissersschool
gedaan kan worden. Ook kan bijvoorbeeld Buurtvereniging Jacob Maris de 
spullen faciliteren voor de buurtbewoners om regelmatig een rondje afval 
te prikken. Hier kunnen ook challenges en wedstrijden aan verbonden 
worden om het nog leuker te maken. 

Ons advies voor beide basisscholen is om te kijken of er rondom deze prikacties een extra 
educatieprogramma kan komen, ook met betrekking tot de ouders. Je kunt al op jonge leeftijd 
bewustwording creëren voor het belang van een schone wereld. Door deze doelgroep te bereiken, 
bereik je vaak ook gelijk de ouders van de kinderen. Dit educatieprogramma kan tweedelig worden 
ingestoken. Ten eerste kan er les worden gegeven over de negatieve effecten van zwerfafval op het 
milieu, maar ook kunnen de ouders gestimuleerd worden om hun kinderen minder 
wegwerpverpakkingen mee te geven zoals drinkverpakkingen of aluminiumfolie. 

Naar verwachting zal niet elk gezin geld hebben om herbruikbare drinkflessen of bakjes te kopen. 
Daarom kan de gemeente besluiten om dit te subsidiëren. Dit kan gecombineerd worden met een 
introductiedag waarin de dag in teken staat van zwerfafval en een schonere wereld, waarbij de 
herbruikbare drinkbekers en bakjes uitgedeeld worden. 

Afval afkomstig van jongeren
Een ander inzicht dat verkregen is door de data analyse is dat een deel van het zwerfafval gerelateerd 
is aan de doelgroep (hang)jongeren. Dit is een lastige doelgroep waarbij de oplossing voor het 
probleem niet altijd voor de hand liggend is. Wel zijn er een aantal stappen die genomen kunnen 
worden om het zwerfafvalprobleem dat vanuit deze doelgroep ontstaan, aan te pakken:

• Ga in gesprek met de jongeren. De straatcoaches kunnen ingezet worden om het gesprek aan te 
gaan met de jongeren. Hiermee wordt niet bedoeld dat ze de jongeren direct aan moeten spreken 
op hun foute gedrag, maar meer met een coöperatieve insteek waarbij de jongeren worden 
betrokken in het meedenken naar een mogelijke oplossing1. Een wedstrijd organiseren waarbij 
jongeren een idee moeten indienen voor een oplossing kan een manier zijn om dit te doen2. Dit kan 
bijvoorbeeld georganiseerd worden vanuit het buurthuis. Wanneer jongeren zelf hebben 
meegedacht met een mogelijke oplossing, is het aannemelijk dat ze bij de uitvoer ook achter de 
oplossing staan en het meer effect zal hebben. 

1Nederland Schoon (2009). Kennisgids jongeren en zwerfafval: jongerenkennis net zo dynamisch als   
jongeren zelf

2(2016). Jongeren presenteren originele oplossingen tegen zwerfafval. Geraadpleegd via 
https://huisaanhuisleeuwarden.nl/artikel/706250/jongeren-presenteren-originele-oplossingen-tegen-
zwerfafval.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

https://huisaanhuisleeuwarden.nl/artikel/706250/jongeren-presenteren-originele-oplossingen-tegen-zwerfafval.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F


9

Ten Katemarkt en Bellamyplein

Uit de data bleek dat het grootste probleem op de Ten Katemarkt lag bij de 
hoeveelheid bonnetjes, servetten en papiertjes die gegroepeerd op de grond 
lagen. Het is belangrijk om dit afval te voorkomen en niet alleen met de 
veegwagen op te ruimen omdat het gedurende de dag in de zijstraten en 
makkelijk tussen geparkeerde fietsen waait. Om dit aantal te verlagen kan er 
gekeken worden naar de volgende onderwerpen:

Het gesprek aangaan met de marktlieden
Ga het gesprek aan met de marktlieden om te kijken of de uitgaven van 
bonnetjes en tissues/servetten echt nodig is. Door ze niet uit te printen of niet 
gelijk mee te geven maar in eigen dichte prullenbak of op een prikker te doen, 
kan het verspreiden van dit afval voorkomen worden. 

Controle op betalen plastic tasjes en het stimuleren van meenemen eigen tas
Een object wat ook voorkwam waren plastic zakjes. Deze zouden ook van de 
markt afkomstig kunnen zijn en werden tot op het Bellamyplein gevonden. Ook 
hierbij kan nagegaan worden of deze bij uitgave daadwerkelijk nodig zijn. Ons 
advies is hierbij om de marktbezoekers te stimuleren een eigen tas mee te 
nemen, bijvoorbeeld door een bordje neer te hangen bij de marktkraam met 
het verzoek om zelf een tas mee te nemen. Daarnaast is het goed om te blijven 
controleren of er voor de plastic tasjes nog steeds betaald moet worden.

Plaatsen van prullenbakken
Verplicht de kraampjes die extra voorwerpen (tasjes, bakjes etc) meegeven om 
een prullenbak te laten neerzetten. Of als de kraampjes er een hebben, deze 
meer in het zicht te laten zetten. Hierdoor wordt de klant er sneller aan 
herinnert om het afval in de prullenbak te gooien. 

• Het gebruik van gamification. Gamification zorgt ervoor dat het weggooien van afval leuk gemaakt 
wordt. Dit kan in de vorm van een interactieve prullenbak of een spel. Een bekend voorbeeld van 
een interactieve prullenbak is Hollebolle Gijs. Bepaalde partijen zoals E-waste Arcades zijn hiermee 
verder gegaan en hebben hun eigen prullenbakken ontworpen. 

• Invoeren van statiegeld op take-away verpakkingen. Op Balboaplein kwam naar voren dat veel 
take-away afval van de snackbar kwam. De snackbar kan op basis hiervan besluiten om statiegeld 
op de friet- en snackbakjes in te voeren zodat deze door de jongeren achteraf weer ingeleverd 
worden. Dit levert de snackbar wat extra geld op en zorgt voor een extra contactmoment met de 
jongeren waarin zij misschien nog een extra drankje consumeren. Dit is eerder gedaan bij een 
shoarmazaak en bleek effectief (referentie: GoClean).
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Algemene aanbevelingen

Een aantal aanbevelingen kunnen breder getrokken worden dan één specifieke locatie en zijn daarom 
toepasbaar op meerdere locaties.  

Bijplaatsing
Door de corona crisis werken meer mensen thuis en worden er meer pakketjes besteld, wat 
vermoedelijk als gevolg heeft dat er meer huishoudelijk afval en karton afval ontstaat. Dit leidt tot 
meer afval bij de ondergrondse containers en daardoor ook meer drukte voor de reinigingsdienst. 

Op alle locaties kwam het probleem van bijplaatsing bij de ondergrondse containers naar voren. 
Voorbeelden hiervan zijn op onderstaande foto’s te zien. Wat opvallend was, is dat de informatie op 
de container stickers over het plaatsen of wegbrengen van grofvuil alleen in het Nederlands te lezen is. 
Bewoners die geen Nederlands spreken, worden op deze manier niet goed geïnformeerd. Aan te 
raden is om de informatie stickers ook te vertalen naar het Engels. 

Er zijn ook een aantal interventies die toegepast kunnen worden om bijplaatsing te voorkomen en al 
eerder effectief bleken. Enkele voorbeelden hiervan zullen beschreven worden. 

Ten eerste kunnen er tuintjes geplaatst worden rondom de containers. Dit zorgt voor een betere 
uitstraling en zal de drempel voor mensen verhogen om hun afval naast de container te zetten. 
Bovendien zal het bijdragen aan de vergroening van de stad. Verder kan het gevoel van toezicht 
versterkt worden door het plaatsen van een paar ogen. Dit geeft men het gevoel dat ze in de gaten 
gehouden worden, waardoor het minder waarschijnlijk is dat ze sociaal ongewenst gedrag zullen 
vertonen. Als laatste kan er gebruik worden gemaakt van de sociale norm, waarin wordt aangegeven 
dat de meeste mensen in de wijk hun afval netjes in de container gooit. 

Jan van Galenstraat Bellamystraat Gulden Winckelplantsoen
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Algemene aanbevelingen

Stimuleren meenemen van eigen koffiebekers
Voornamelijk op Mercatorplein en Gulden Winckelplantsoen zijn 
koffiebekers gevonden. De huidige situatie waarin we ons bevinden door 
COVID-19 zorgt er vermoedelijk voor dat dit specifieke object nu meer 
voorkomt omdat de horeca op dit moment alleen nog open was voor to go. 
Om het aantal wegwerpbekers te verkleinen, kunnen horecagelegenheden 
hun klant meer stimuleren om een eigen koffiebeker mee te nemen. Een 
groeiende trend is om korting te geven als klanten hun eigen beker 
meenemen. Hierover kan in gesprek worden gegaan met de cafés en 
restaurants op deze locaties. Uiteindelijk kan dit in het algemeen een goede 
manier zijn om koffiebekers als zwerfafval te verminderen. 

De 25-meter regel onder de aandacht brengen 
Tijdens het monitoren viel de hoeveelheid afval rondom winkels op. Dit 
afval is vaak met enige zekerheid aan de winkels te herleiden door onder 
andere bedrukking. De 25-meter regel biedt hierbij een oplossing. Deze 
regel houdt in dat ondernemers het gebied binnen een straal van 25 meter 
van hun zaak schoon moeten houden. Naar verwachting zijn niet alle 
ondernemers op de hoogte van deze regel. Om te beginnen kan er daarom 
een informatiecampagne uitgevoerd worden om ondernemers bewust te 
maken van deze regel, om vervolgens meer de focus te leggen op de 
handhaving hiervan. In deze informatiecampagne kunnen ook tips gegeven 
worden hoe ze dit het beste voor elkaar kunnen krijgen. De onderstaande 
link is te gebruiken om inspiratie op te doen. 

https://www.nederlandschoon.nl/25-meter-regel

https://www.nederlandschoon.nl/25-meter-regel
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Totaaloverzicht tabel  

Om de snoeproute in kaart te kunnen brengen, is het stuk tussen de Albert Heijn (Jan van Galenstraat 87) 
en de Dirk van den broek (Tweede Hugo de Grootstraat 45) opgenomen in de monitor. De exacte route is 
hieronder terug te zien in het kaartje.  

Opvallend aan de onderstaande kaart is dat het meeste afval richting de Albert Heijn ligt. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de leerlingen van het Marcanti College voornamelijk naar de Albert Heijn 
gaan. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat er op één dag geen afval is geprikt na de 
brug richting de Dirk van den Broek. Echter, op de dag dat dit stuk wel meegenomen is, was dit effect ook 
te zien. 

3. Jan van Galenstraat

Locatie en hotspots 

Op de Jan van Galenstraat is op vier verschillende dagen een monitor uitgevoerd. Het hoofddoel 
van deze monitor was om de snoeproute in kaart te brengen van het Marcanti college. Op één van 
de vier dagen is er echter nog een peukenmonitor uitgevoerd. Deze zal apart worden uitgewerkt in 
dit hoofdstuk. 

In de tabel hieronder wordt een totaaloverzicht weergegeven van de dagen en tijden dat er geprikt is, het 
weer op deze dagen en het totaal aantal stuks afval dat er op deze dag verzameld is.   

• Het trappetje dat naar 
beneden loopt na Gym West 
was eigenlijk alle dagen zo 
goed als schoon en hier is 
niets bijzonders opgevallen. 

• Er is ook afval gevonden in de 
bosjes bij de school en bij het 
appartementen complex 
vlakbij de school tussen de 
fietsen onder het afdakje. Zie 
hiervoor de foto. 

Dag Datum Tijd Gem. Temperatuur Wind Regen Totaal
Dinsdag 20-okt 13.30-14.30 14°C 14 km/h Nee 247

Zondag 25-okt 13.30-14.30 16°C 16 km/h Ja 240
Vrijdag 30-okt 13.30-14.30 15°C 18 km/h Ja 256
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Objecten 
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In de weergegeven cirkeldiagram en staafdiagram is 
een overzicht uit alle dagen samen genomen. In de 
cirkeldiagram zijn de objecten meegenomen die het 
meest voorkwamen, en in de staafdiagram ook de 
objecten die minder vaak voorkwamen maar wel de 
moeite waard zijn om de benoemen. 

• Van alle blikjes (71) bestaat meer dan de helft uit energy drinks (37). Dit product past bij de leeftijd 
van de leerlingen van het Marcanti College.

• Snoepverpakkingen bestaan uit o.a chips zakken of verpakkingen voor tussendoortjes en snoepjes.

Een aantal objecten laten zien dat afval in dit gebied 
van de leerlingen van het Marcanti College kunnen 
komen die in hun pauze of tussenuur iets gaan halen bij 
de supermarkt. Dit zijn voornamelijk de 
snoepverpakkingen, broodzakken, blikjes en flesjes. Bij 
verpakking is het lastiger te zeggen of dit allemaal van 
de leerlingen komt. Sommige objecten wijzen hier wel 
duidelijk op zoals yoghurt verpakkingen of 
verpakkingen van de Albert Heijn waar broodjes of 
lekkernij in zit wat direct opgegeten kan worden.

Yoghurtverpakking

Albert Heijn verpakking
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Verpakkingen, snoepverpakkingen en drinkverpakkingen zijn het meest gevonden voor de supermarkt, vlak 
voor de brug bij de Albert Heijn en voor de school. Er is geen verschil gevonden met het weekend. Een 
verklaring hiervoor kan zijn dat er op zondag nog afval van de rest van de week lag omdat er alleen op 
dinsdag door het team afval is geprikt. Daarentegen benoemde het prikteam op zondag wel dat het afval van 
de Albert Heijn meeviel in tegenstelling tot de dinsdag. De prullenbakken zaten ook vooral vol op 
doordeweekse dagen. Er staan verder weinig prullenbakken tussen de Albert Heijn en het kruispunt met de 
Willem de Zwijgerlaan.

De gevonden take-away verpakkingen lagen voornamelijk vlakbij de school gecentreerd. Een deel van het take-
away afval komt van Smulhoek Kippy zoals op de foto te zien is. Deze staat vlak voor de school en het kan dus 
zijn dat leerlingen hier in de pauze eten halen en de verpakking hiervan op de grond gooien, ondanks dat er een 
prullenbak naast de smulhoek te vinden is. 

Verpakkingen 

Take-away 

Burger verpakkingen
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Materiaal 

Plastic
51%

Papier
32%

Metaal
11%

Overig
6%

In de weergegeven cirkeldiagram is te zien uit welke 
materialen het gevonden afval bestond uit alle dagen 
samen genomen. 

Het meest gevonden materiaal is plastic. Dit zal voor een 
groot deel afkomstig zijn van de (snoep)verpakkingen. 
Plastic zal niet vergaan en opbreken in oneindig kleine 
deeltjes met vele negatieve effecten voor het milieu als 
gevolg.

De categorie overig bestaat uit stof (2%), aluminium (2%), 
hout (1%), glas (1%), GFT (1%) en schuim (1%). 
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Groot Klein

Er is een onderscheid gemaakt tussen groot en 
klein afval. Groot afval bestaat o.a uit blikjes en 
flesjes, en klein afval o.a uit dopjes, bonnetjes of 
kleine snoepverpakkingen.

In de cirkeldiagram is te verhouding groot en klein 
afval te zien over alle dagen, waarbij het in de 
grafiek opgedeeld is per dag. 

Over het totaal genomen is er meer groot dan klein 
afval gevonden, met uitzondering van 20 oktober. 
Hier kan de volgende verklaring voor gegeven 
worden. De eerste dag is er veel klein en 
onherkenbaar afval vastgelegd, waarvan later 
beseft werd dat dit ruis kan veroorzaken in de data. 
Om dit te voorkomen, is besloten om deze 
zogeheten ‘prulletjes’ niet meer in deze mate mee 
te nemen in de dagen erna. Op deze manier komt 
het relevante afval beter naar voren in de data 
waardoor betere uitspraken gedaan kunnen 
worden.
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Peukenmonitor 

Rondom het Marcanti College is een peukenmonitor 
uitgevoerd om inzicht te krijgen in de hotspots waar 
het meest gerookt wordt door de leerlingen en het 
personeel van de school. 

In de hiernaast weergegeven kaart is het exacte 
gebied weergegeven waarin de peukenmonitor is 
uitgevoerd. In totaal zijn er 683 sigaretten gevonden. 

In zowel de kaart hiernaast als onderstaande kaart 
kaartjes is te zien hoe deze peuken verspreid lagen 
over het gebied. In onderstaande kaart moeten de 
wolkjes langs de weg niet meegenomen worden. 

Onder de brandtrap achter het Marcanti 
College bij het voetbalveldje zijn relatief 
veel peuken gevonden. Deze plek kan 
daarom gezien worden als een rook 
hotspot voor de leerlingen. 

Deze trap aan het plein 
is een rook hotspot voor 
het personeel van het 
Marcanti College. 
Tijdens een gesprek met 
twee leraren werd dit 
ook erkent. Zij mogen 
niet in het zicht roken, 
en daarom is deze 
locatie geschikt. Achter 
het muurtje zijn ze niet 
zichtbaar.

Dit is een plek waar de leerlingen vooral roken. Dit is 
op de grote witte betonnen trap aan de rand van het 
plein. Ook zijn er relatief veel sigaretten gevonden 
aan dezelfde zijde van het plein, op de trap die naar 
het plein toegaat vanaf de ingang van het college.  

16
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Totaaloverzicht tabel  

Op de hiernaast weergegeven kaart is te zien op 
welke route er in het gebied geprikt is. De markt 
zelf is niet meegenomen omdat deze op korte 
termijn verplaatst zal worden naar een nieuwe 
locatie.

De parkeerplaats parallel aan de A10, is slechts 
op één dag meegenomen in de monitor. Deze 
specifieke locatie is dus een momentopname. 
Hier werd het afval vooral in de bosjes gevonden 
achter de parkeerplaatsen.

4. Gulden Winckelplantsoen

Locatie en hotspots 

Op het Gulden Winckelplantsoen is op vier verschillende dagen een monitor uitgevoerd. Het 
hoofddoel van deze monitor was om de invloed  van de supermarkten en andere winkels te 
onderzoeken op het zwerfafval in dit gebied, maar ook de invloed van de markt. 

In de tabel hieronder wordt een totaaloverzicht weergegeven van de dagen en tijden dat er geprikt is, het 
weer op deze dagen en het totaal aantal stuks afval dat er op deze dag verzameld is.

Op zaterdag 24 oktober ligt het aantal aanzienlijk hoger omdat op deze dag de parkeerplaats meegenomen 
is. Het lagere aantal op 31 oktober kan te maken hebben met de regen op deze dag waardoor het rustiger 
geweest kan zijn en sommige stukken afval, zoals papier, moeilijk op te rapen waren.

Het meeste afval is gevonden 
in de straat ‘Gulden 
Winckelplantsoen’ en dan 
voornamelijk richting de 
Vomar en Albert Heijn. 

Dag Datum Tijd Gem. Temperatuur Wind Regen Totaal

Woensdag 21-okt 18.00-20.00 15°C 21 km/h Nee 461

Zaterdag 24-okt 17.00-19.00 14°C 20 km/h Nee 698

Woensdag 28-okt 18.00-20.00 10°C 16 km/h Ja 399

Zaterdag 31-okt 17.00-19.00 14°C 16 km/h ja 266
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In de weergegeven cirkeldiagram en 
staafdiagram is te zien welke objecten er zijn 
gevonden, en in welke hoeveelheden, uit alle 
dagen samen genomen. Voor meer overzicht, 
zijn in de cirkeldiagram de objecten 
meegenomen die het meest voorkwamen, en 
in de staafdiagram ook de objecten die minder 
vaak voorkwamen maar wel de moeite waard 
zijn om de benoemen. 

• Het is niet duidelijk te zeggen of er veel afval van 
de markt op het Gulden Winckelplantsoen terecht 
komt. Wel is er afval gevonden dat hier vandaan 
zou kunnen komen, zoals plastic zakken.

• De tissues die gevonden zijn, kunnen net als de mondkapjes gerelateerd zijn aan de situatie waarin 
we ons bevinden met COVID-19. Meer mensen gebruiken nu tissues om winkelwagentjes of andere 
objecten mee schoon te maken. Ze lagen ook vooral rond de supermarkt zoals op de kaart te zien 
is.

• Van alle take-away verpakkingen, komt 24% van de KFC.

• Van alle bekers die gevonden zijn, bestaat meer dan de helft (66.6%) uit koffiebekers. Nu mensen 
geen koffie meer ergens kunnen drinken omdat de horeca dicht is, halen steeds meer mensen een 
koffie to go waarvan de bekers op straat belanden. Dit is ook terug te zien aan het aantal 
roerstaafjes die gevonden zijn.

Verspreiding tissues



Verpakkingen is een brede categorie die allerlei 
soorten verpakkingen omvat. Verpakkingen zijn 
voornamelijk gevonden in de straat ‘Gulden 
Winckelplantsoen’. Hier zit de Vomar, Albert 
Heijn en andere winkels waar dit vandaan kan 
komen. 

Papiertjes bestaan vooral uit kleine stukjes papier 
waarvan niet direct te herkennen is wat het is. Dit 
kunnen afgescheurde stukjes tissue zijn of 
onherkenbare bonnetjes. Papiertjes zijn voornamelijk 
gevonden rondom de supermarkten, maar kunnen 
natuurlijk ook vanaf de markt hierheen zijn gewaaid. Dit 
is echter niet met zekerheid te zeggen.

19

Blikjes zijn voornamelijk gevonden in de Trouringstraat. Wanneer er wordt gekeken naar het soort blikjes, dan 
liggen bijna alle gevonden Heineken blikjes (44) in de Trouringstraat. Ook zijn er energy blikjes (68) gevonden, 
maar deze lagen meer verspreid over het gebied. 

Flesjes

Verpakkingen en papiertjes 

Blikjes en flesjes

Alle blikjes Heineken blikjes

Overige opvallendheden  

Op woensdag 21 oktober lagen er onder het 
viaduct bij de ingang van Q-park, een aantal 
kartonnen dozen die uit de papiercontainers 
waren gewaaid. 
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Materiaal 

Papier
44%

Plastic
38%

Metaal
10%

Aluminium
3%

Hout
2%

Glas
2% Overig

1%
In de weergegeven cirkeldiagram is te zien uit 
welke materialen het gevonden afval bestond uit 
alle dagen samen genomen. 

Papier is in dit gebied het meest gevonden 
materiaalsoort. Dit zijn voornamelijk kleine 
papiertjes (afgescheurde tissues of andere 
onherkenbare stukjes papier) en tissues die nu in 
de tijd van COVID-19 meer gebruikt worden.

De categorie overig bestaat uit stof, piepschuim, 
GFT en schuim. 
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Groot Klein

Er is een onderscheid gemaakt tussen groot en klein 
afval. Groot afval bestaat o.a uit blikjes en flesjes, en 
klein afval o.a uit dopjes, bonnetjes of kleine stukjes 
tissue.

In de cirkeldiagram is te verhouding groot en klein 
afval te zien over alle dagen, en in de grafiek is het 
opgesplitst per dag. 

Over het algemeen is er meer groot dan klein afval 
gevonden, met uitzondering van 21 oktober waar de 
hoeveelheid klein afval hoger ligt. Hier kan de 
volgende verklaring voor gegeven worden. De eerste 
dag is er veel klein en onherkenbaar afval vastgelegd, 
waarvan later beseft werd dat dit ruis kan 
veroorzaken in de data. Om dit te voorkomen, is 
besloten om deze zogeheten ‘prulletjes’ niet meer in 
deze mate mee te nemen in de dagen erna. Dit is ook 
terug te zien aan het aantal objecten dat als 
‘onbekend’ is gecategoriseerd op deze dag, namelijk 
de helft van het totaal aantal onbekende objecten 
(50.6%). 

De piek op 24 oktober kan deels verklaard worden 
vanuit het feit dat enkel op deze dag de parkeerplaats 
langs de A10 meegenomen is.
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5. Mercatorplein

Locatie en hotspots 

Op het Mercatorplein is op drie verschillende dagen een monitor uitgevoerd. Het hoofddoel van deze 
monitor was om de invloed van de (afhaal)restaurants in kaart te brengen. Er is daarom rond etenstijd 
gemonitord, met uitzondering van 31 oktober. De sfeer op dit plein was, vergeleken met de andere 
locaties, minder veilig en er hebben een aantal kleine incidenten plaatsgevonden tijdens het prikken.

Totaaloverzicht tabel  

Op de hiernaast weergegeven kaart is te zien op welke route er in het gebied precies geprikt is. 
Naast het Mercatorplein is de Cabralstraat ook meegenomen in de monitor. 

In de tabel hieronder wordt een totaaloverzicht weergegeven van de dagen en tijden dat er geprikt is, 
het weer op deze dagen en het totaal aantal stuks afval dat er op deze dag verzameld is. 

Er is te zien dat er op zondag 25 oktober aanzienlijk minder afval gevonden is. Dit kan te maken hebben 
met dat het gedurende deze dag geregend heeft.  

Het plein oogt in eerste instantie redelijk 
schoon. Het afval is voornamelijk in de 
plantenbakken te vinden die zich op het plein 
bevinden. Hierdoor is het afval uit het zicht en 
valt het minder op. De plantenbakken zijn aan 
de oostkant van het plein te vinden en zoals op 
de kaart te zien is, zijn ook daar het meeste 
stuks afval gevonden.

Ook is er in het begin van de Cabralstraat 
een opmerkelijke hoeveelheid afval 
gevonden. Er komt het meeste afval in 
de bosjes terecht. 

Dag Datum Tijd Gem. Temperatuur Wind Regen Totaal

Zaterdag 24-okt 19.30-21.00 14°C 19 km/h Nee 372

Zondag 25-okt 19.30-21.00 12°C 17 km/h Ja 165

zaterdag 31-okt 15.30-16.30 14°C 16 km/h Ja 292
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Objecten 
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In de weergegeven cirkeldiagram en 
staafdiagram is te zien welke objecten er 
zijn gevonden, en in welke hoeveelheden, 
uit alle dagen samen genomen. Voor 
meer overzicht, zijn In de cirkeldiagram 
de objecten meegenomen die het meest 
voorkwamen, en in de staafdiagram ook 
de objecten die minder vaak 
voorkwamen maar wel de moeite waard 
zijn om de benoemen. 
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• Van de bekers die gevonden zijn, 
bestond ongeveer 75% uit koffiebekers 
en werden deze vooral gevonden in de 
buurt van de plantenbakken. De witte 
bekers werden het meest gevonden. 
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In het totaal zijn er 106 blikjes gevonden. Hiervan zijn er 41 energyblikjes, 33 frisdrank blikjes 
en 32 bierblikjes. Ook deze zijn voornamelijk gevonden in de plantenbakken op het plein. Deze 
soorten blikjes liggen evenredig verspreid zoals hieronder in het kaartje te zien is 

Blikjes

Tassen en zakken

Gedurende de dagen zijn op de kruising van de Cabralstraat en de Hudsonstraat plastic en 
doorzichtige zakken en tassen gevonden. Het zijn veelal de zakken die te zien zijn op de foto’s 
hieronder. Zonder merk of etiket. Op de kaart is te zien waar deze voornamelijk gelegen 
hebben.
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Materiaal 

In de weergegeven cirkeldiagram is te zien uit 
welke materialen het gevonden afval bestond uit 
alle dagen samen genomen. De categorie overig 
bestaat uit onder andere stof en GFT. 

Er is te zien dat het grootste aandeel hiervan 
papier is. Dit heeft voornamelijk te maken met 
de hoeveelheid gevonden tissues en bekers. Het 
nadeel van papier is dat als het nat wordt het 
moeilijker op te ruimen is. 

Het aantal plastic objecten dat gevonden is, is 
het meest te wijten aan de plastic tasjes en de 
(snoep)verpakkingen. Ook zijn er roerstaafjes 
gevonden, die met de koffie worden 
meegegeven. 
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Groot Klein

Er is een onderscheid gemaakt tussen groot en 
klein afval. Groot afval bestaat o.a uit blikjes en 
bekers, en klein afval o.a uit verpakkingen, dopjes 
en roerstaafjes.

In de cirkeldiagram is te verhouding groot en klein 
afval te zien over alle dagen, en in de grafiek is het 
opgesplitst per dag. 

Tijdens het prikken werd er vooral klein afval 
tussen de banken aan de plantenbakken gevonden. 
Dit afval was tussen de spleten van de houten 
planken geduwd. Lastig om weg te halen en op 
eerste gezicht uit het oog. 

Elke dag is er meer groot dan klein afval gevonden. 
Voornamelijk in het weekend van 24 en 25 oktober 
is dit verschil aanzienlijk. Dit verschil kan komen 
doordat er op 31 oktober op een eerder tijdstip is 
geprikt en meer kleiner afval gevonden kon worden 
doordat het op dit tijdstip, in tegenstelling tot de 
andere dagen, nog licht was.

Het grote afval neemt na 24 oktober sterk af. Het 
kan zijn dat er op 24 oktober nog oude blikjes en 
bekers gevonden zijn in de plantenbakken en dat er 
daarna alleen nog maar nieuw afval is bijgekomen. 
Er komt dus elke dag minder afval bij dan wat er op 
de eerste dag al lag. 

Papier
42%

Plastic
35%

Metaal
16%

Aluminium
2%

Glas
2%

Hout
2%

Overig
1%
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Totaaloverzicht tabel  

Op de hiernaast weergegeven kaart is te 
zien op welke route er in het gebied  
geprikt is. 

Het stuk rechts langs het water is alleen 
op 20 oktober meegenomen in de 
monitor. Hier moet rekening mee 
gehouden worden in de analyse. 

6. Balboaplein

Locatie en hotspots 

Op het Balboaplein is op vier verschillende dagen een monitor uitgevoerd. Het hoofddoel van deze 
monitor was om de invloed van de leerlingen van basisschool Joop Westerweelschool in kaart te 
brengen. Er is daarom elke keer gemonitord vanaf het moment dat de scholen uit waren, om het 
effect van de schooldag goed in kaart te kunnen brengen. 

In de tabel hieronder wordt een totaaloverzicht weergegeven van de dagen en tijden dat er geprikt is, 
het weer op deze dagen en het totaal aantal stuks afval dat er op deze dag verzameld is. 

Het grotere aantal stuks op de eerste dag kan verklaard worden door oud afval dat hier al een tijdje lag 
en nu is opgeruimd door de prikkers. De dagen erna is het vooral het nieuwe afval wat er is bijgekomen 
na het prikken op dinsdag. Bovendien is op deze dag de kant langs het water meegenomen. 

Er is ook afval in de bosjes gevonden, zoals op 
de onderstaande foto te zien is. 

Dag Datum Tijd Gem. Temperatuur Wind Regen Totaal

Dinsdag 20-okt 15.00-16.30 14°C 14 km/h Nee 415

Vrijdag 23-okt 15.00-16.30 12°C 10 km/h Nee 247
Zondag 25-okt 15.00-16.30 16°C 16 km/h Ja 252

Vrijdag 30-okt 15.00-16.30 15°C 18 km/h Ja 255
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In de weergegeven cirkeldiagram en 
staafdiagram is te zien welke objecten er zijn 
gevonden, en in welke hoeveelheden, uit alle 
dagen samen genomen. Voor meer overzicht, 
zijn In de cirkeldiagram de objecten 
meegenomen die het meest voorkwamen, en in 
de staafdiagram ook de objecten die minder 
vaak voorkwamen maar wel de moeite waard 
zijn om de benoemen. 

• Het object dat het meest gevonden is, zijn 
snoepverpakkingen. Deze snoepverpakkingen 
komen van zowel kleine snoepjes als van 
tussendoortjes. Deze kunnen komen van de 
kinderen van de basisschool die spelen op dit 
plein. Het aantal lollystokjes is hieraan 
gerelateerd. Het aantal snoepverpakkingen 
ligt op zondag niet lager dan de 
doordeweekse dagen. Het kan zijn dat een 
deel van de snoepverpakkingen ook komt van 
kinderen die hier in het weekend spelen.

• Alle gevonden drinkpakken zijn van Capri-Sun. 

• De stukjes aluminiumfolie die gevonden zijn, kunnen komen van de lunchpakketjes die leerlingen 
meekrijgen naar school of van take-away voedsel dat op het plein opgegeten wordt. 



Het hoofddoel van de monitor op het Balboaplein was om de invloed van de basisschool te meten. Op de vorige 
pagina is vooral beschreven welke objecten vermoedelijk van kinderen kunnen komen van zowel de basisschool, 
als kinderen die op het plein spelen. Echter zijn er ook een aantal objecten gevonden die hier niet aan gerelateerd 
kunnen worden. Deze objecten zijn eerder gerelateerd aan (hang)jongeren die zich op het plein kunnen bevinden. 
Er zijn een aantal opvallende objecten die deze mogelijkheid ondersteunen:

• Van het totaal aantal blikjes, bestaat bijna de helft (47%) uit energy blikjes. Slechts 12% van het totaal zijn 
alcohol gerelateerde blikjes (Bacardi en bier). De blikjes werden het meest gevonden op zondag en de 
vrijdagen. 

• Op dinsdag 20/10 zijn er een aantal (5) lachgaspatronen gevonden. 

• Er is ook take-away afval gevonden op het plein. Dit gaat voornamelijk om afval van de snackbar, maar ook van 
bijvoorbeeld de KFC of andere fastfood gerelateerde afhaalrestaurants. 
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Afval van jongeren

• Er is ook wat drugsafval gevonden, wat voornamelijk bestaat uit wietzakjes en jointbuisjes. 
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Materiaal 
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In de weergegeven cirkeldiagram is te zien uit 
welke materialen het gevonden afval bestond uit 
alle dagen samen genomen. 

Plastic is in dit gebied het meest gevonden 
materiaalsoort. Dit komt voornamelijk door de 
grote hoeveelheid snoepverpakkingen die 
gevonden zijn. 

De categorie overig bestaat uit glas, stof, GFT en 
piepschuim. 
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VERHOUDING GROOT/KLEIN OVER 
ALLE DAGEN
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Er is een onderscheid gemaakt tussen groot en 
klein afval. Groot afval bestaat o.a uit blikjes en 
flesjes, en klein afval o.a uit dopjes, bonnetjes of 
kleine snoepverpakkingen. 

In de cirkeldiagram is te verhouding groot en klein 
afval te zien over alle dagen, en in de grafiek is het 
opgesplitst per dag. 

Over het totaal genomen is er meer klein dan groot 
afval gevonden. Dit komt voornamelijk door de piek 
op 20 oktober. De eerste dag is er veel klein en 
onherkenbaar afval vastgelegd, waarvan later 
beseft werd dat dit ruis kan veroorzaken in de data. 
Om dit te voorkomen, is besloten om deze 
zogeheten ‘prulletjes’ niet meer in deze mate mee 
te nemen in de dagen erna. Bovendien lag deze dag 
het aantal snoepverpakkingen het hoogst. De 
hoeveelheid groot afval, zoals blikjes en flesjes, 
nam de dagen erna sterker toe.
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Totaaloverzicht tabel  

Op de hiernaast weergegeven kaart is te zien op welke route 
er in het gebied precies geprikt is. Er is op het plein zelf 
geprikt, maar ook rondom het plein buiten de hekken. 

7. Columbusplein

Locatie en hotspots 

Op het  Columbusplein is op vier verschillende dagen een monitor uitgevoerd. Het hoofddoel van 
deze monitor was om de invloed van de leerlingen van basisschool De Vissersschool in kaart te 
brengen. Er is daarom elke keer gemonitord vanaf het moment dat de scholen uit waren, om het 
effect van de schooldag goed in kaart te kunnen brengen. 

In de tabel hieronder wordt een totaaloverzicht weergegeven van de dagen en tijden dat er geprikt is, 
het weer op deze dagen en het totaal aantal stuks afval dat er op deze dag verzameld is. 

Op de eerste dag is er relatief meer afval gevonden dan de overige dagen. Dit kan komen door oud 
afval wat hier al een tijdje lag en nu opgeruimd is. De overige dagen is dan vooral nieuw afval. 

Dag Datum Tijd Gem. Temperatuur Wind Regen Totaal

Woensdag 21-okt 15.00-17.30 15°C 21 km/h Nee 695

Zondag 25-okt 16.45-19.15 16°C 16 km/h Ja 293
Dinsdag 27-okt 14.15-16.45 10°C 19 km/h Ja 494

Woensdag 28-okt 15.00-17.30 10°C 16 km/h Ja 206
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In de weergegeven cirkeldiagram en staafdiagram is 
te zien welke objecten er zijn gevonden, en in welke 
hoeveelheden, uit alle dagen samen genomen. Voor 
meer overzicht, zijn in de cirkeldiagram de objecten 
meegenomen die het meest voorkwamen, en in de 
staafdiagram ook de objecten die minder vaak 
voorkwamen maar wel de moeite waard zijn om de 
benoemen. 

• Snoepverpakkingen komen veel voor op het 
plein. Deze waren voornamelijk gevonden 
binnen de hekken van het plein en daarmee 
dus het speelgebied van kinderen. Deze 
snoepverpakkingen bestonden voornamelijk 
uit kleine snoeppapiertjes, bijvoorbeeld van 
het merk Fini.

• Er is, vergeleken met de andere locaties, een opvallende hoeveelheid aan aluminiumfolie gevonden. Dit 
kan komen door lunchpakketjes van de schoolkinderen. 

• Een bijzondere vondst aan de westzijde van het 
Columbusplein was opvulmateriaal. Dit zijn kleine 
schuimachtige objecten die vaak worden gebruikt 
om een pakket op te vullen. Deze lagen alleen 
niet op één plek specifiek. Het is wellicht mogelijk 
dat deze weg zijn gewaaid. Ze zijn gevonden op 
27 oktober. 



Het hoofddoel van de monitor op het Columbusplein was om de invloed van de leerlingen van de basisschool te 
meten. Echter, niet alle objecten zijn specifiek aan de kinderen van de basisschool of kinderen die op het plein 
komen spelen te relateren. Er zijn een paar opvallende objecten gevonden die mogelijk gebruikt worden door een 
andere doelgroep, waarschijnlijk (hang)jongeren.

• Zo zijn er blikjes gevonden (84 stuks). Hiervan bestaat bijna de helft (45%) uit energy blikjes. Het merendeel 
van de blikjes zijn van RedBull en Slammers. De energyblikjes lagen ook op een hoopje. Slechts 12% van het 
totaal aantal blikjes zijn alcohol gerelateerde (10 stuks die voornamelijk bestonden uit bierblikjes). 

31

Blikjes

• Voornamelijk rondom de bankjes is er drugsafval gevonden. Hieronder vallen jointsbuisjes, 
wietzakjes en andere benodigdheden zoals vloeitjes. Het afval ligt redelijk verspreid over het hele 
plein. Wel was in onze beleving het bankje ter hoogte van nummer 23 een hotspot waar sigaretten 
en drugsafval is gevonden.
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In de weergegeven cirkeldiagram is te zien uit 
welke materialen het gevonden afval bestond uit 
alle dagen samen genomen. 

Het meest gevonden materiaalsoort op het plein 
is plastic. Dit komt voornamelijk door de 
hoeveelheid snoepverpakkingen die gevonden is. 
Bovendien zijn er overige plastic verpakkingen 
gevonden. Bij elkaar opgeteld tellen deze 
verpakkingen voor meer dan de helft van het 
plastic. 

De categorie overig bestaat uit o.a GFT, glas en 
elektronica. 
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VERHOUDING GROOT/KLEIN OVER ALLE 
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Er is een onderscheid gemaakt tussen groot en 
klein afval. Groot afval bestaat o.a uit blikjes, 
bekers, flesjes en grote verpakkingen. Klein afval 
o.a uit (snoep)verpakkingen, papiertjes of 
aluminiumfolie. 

In de cirkeldiagram is te verhouding groot en klein 
afval te zien over alle dagen, en in de grafiek is het 
opgesplitst per dag. 

De verdeling van groot en klein afval schommelt 
tussen de dagen dat er geprikt is. De eerste dag kan 
dit te maken hebben met het kleine afval dat er 
nog lag, er al een tijdje lag. 

Het is te zien dat groot afval vanaf 25 oktober af 
neemt. 25 oktober is een weekenddag dus dit zou 
aangeven dat er doordeweeks minder op het plein 
verbleven wordt.

Het is te zien dat het verschil tussen klein en groot 
afval voornamelijk op 21 oktober is ontstaan. 
Wanneer deze dag niet wordt meegerekend is de 
verhouding 55% klein en 45% groot. 
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8. Ten Katemarkt

Locatie en hotspots 

Op de Ten Katemarkt is op vier verschillende dagen een monitor uitgevoerd. Het 
hoofddoel van deze monitor was om het zwerfafval op de markt in kaart te brengen. Er is 
rond sluittijd van de markt geprikt om zo het meeste data te kunnen verzamelen. 

Op de hiernaast weergegeven kaart is te zien op welke 
route er in het gebied precies geprikt is. De gehele Ten 
Katestraat is afgelopen t/m de Borgerstraat. Ook zijn er 
kleine stukje van de zijstraten meegenomen. Zowel aan 
de westkant als de straten die naar het Bellamyplein 
lopen. 

Het bleek dat er ook zwerfafval de zijstraten ingekomen 
is. Met name had de Hasebroekstraat hier last van. 

Ook blijft er afval tussen geparkeerde fietsen achter. 
Deze is ook lastig te verwijderen.  

Totaaloverzicht tabel  

In de tabel hieronder wordt een totaaloverzicht weergegeven van de dagen en tijden dat er geprikt is, het 
weer op deze dagen en het totaal aantal stuks afval dat er op deze dag verzameld is.   

Dag Datum Tijd Gem. Temperatuur Wind Regen Totaal
Dinsdag 20-okt 17.45-18.15 12°C 14 km/h Nee 561

Vrijdag 23-okt 17.45-18.15 12°C 10 km/h Nee 158
Dinsdag 27-okt 17.45-18.15 10°C 19 km/h Ja 543
Vrijdag 30-okt 17.45-18.15 14°C 20km/h Ja 252
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15%In de weergegeven cirkeldiagram en 

staafdiagram is te zien welke objecten er 
zijn gevonden, en in welke hoeveelheden, 
uit alle dagen samen genomen. Voor meer 
overzicht, zijn in de cirkeldiagram de 
objecten meegenomen die het meest 
voorkwamen, en in de staafdiagram ook de 
objecten die minder vaak voorkwamen 
maar wel de moeite waard zijn om de 
benoemen. 

Opvallend is dat het overgrote deel van het 
zwerfafval bonnetjes, tissues en papiertjes 
zijn. Hieronder vallen ook (pin)bonnetjes, 
tissues/servetten (en andere kleine 
onherkenbare papiertjes die kunnen 
duiden op afgescheurde tissues of 
onherkenbare bonnetjes).

Het object dat het meest gevonden werd 
zijn bonnetjes. Het zijn er 264 stuks. Dit 
zelfs meegerekend dat op 30 oktober niet 
alle bonnetjes zijn meegenomen gezien 
deze lastig op te pakken waren vanwege 
de regen. Het werkelijke aantal ligt daarom 
nog hoger. De bonnen lagen over de 
gehele markt verspreid en vaak ook 
gegroepeerd rondom de kraampjes

Er zijn op de markt ook 25 kaartjes 
gevonden van de gemeente waarop staat 
dat de fiets niet op de juiste plek is 
geparkeerd. Deze zijn meestal door de helft 
gescheurd en komen op de grond terecht. 

In de Jan Hanzenstraat werden ook 
meerdere ijsbekers gevonden die van 
Massimo Gelato afkomstig zijn
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In de weergegeven cirkeldiagram is te zien uit 
welke materialen het gevonden afval bestond 
uit alle dagen samen genomen. 

De categorie overig bestaat uit piepschuim, 
stof en glas. 

Formaat

Groot
37%

Klein
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VERHOUDING GROOT/KLEIN OVER ALLE 
DAGEN

Er is een onderscheid gemaakt tussen groot 
en klein afval. Groot afval bestaat o.a uit 
blikjes, bekers, flesjes en grote verpakkingen. 
Klein afval o.a uit bonnetjes of kleine stukjes 
tissue.

In de cirkeldiagram is te verhouding groot en 
klein afval te zien over alle dagen, en in de 
grafiek is het opgesplitst per dag. 

Over het algemeen is er meer klein dan groot 
afval gevonden. Dit heeft te maken met het 
grote aantal aan klein papieren afval. 

Klein afval kan sneller wegwaaien dan groot 
afval dan groot afval en kan zo sneller in de 
straten om de markt heen belanden. 

Het is te zien dat het verschil tussen klein en 
groot afval voornamelijk op 20 oktober is 
ontstaan. Wanneer deze dag niet wordt 
meegerekend is de verhouding 51% klein en 
49% groot. 

Bijzonder is dat papier domineert als 
materiaal bij de markt. Dit heeft voornamelijk 
te maken met de bonnetjes, tissues en 
papiertjes. Deze lagen ongeveer allemaal op 
dezelfde plekken. Dit is in de rechter 
afbeelding in de omcirkelde gebieden te zien. 

Hieronder is een voorbeeld te zien. 
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Totaaloverzicht tabel  

Op de hiernaast weergegeven kaart is te zien op welke route er in het gebied precies geprikt is. Het 
hele plein is hierbij gemonitord. Dit betekent dat de straten rondom, de parkeerplekken en het plein 
inclusief beplanting meegenomen zijn. 

9. Bellamyplein

Locatie en hotspots 

Op het Bellamyplein is op vier verschillende dagen een monitor uitgevoerd. Het hoofddoel van 
deze monitor was om het effect van de Ten Katemarkt op het plein in kaart te brengen. Er is rond 
de sluittijd van de markt geprikt om zo de meeste data te kunnen verzamelen. 

In de tabel hieronder wordt een totaaloverzicht weergegeven van de dagen en tijden dat er geprikt is, het 
weer op deze dagen en het totaal aantal stuks afval dat er op deze dag verzameld is. 

Het grote aantal op 23 oktober kan komen doordat er op deze dag extra aandacht aan het afval in de 
bosjes is besteed.

Zoals te zien is op de foto rechts, is te zien 
dat er aan de kant die het dichtst bij de 
markt ligt het meeste afval gevonden werd. 
Dit is namelijk op de oost –en westkant van 
het plein. 

Het plein zelf was niet de plek waar het 
meeste afval gevonden werd. Voornamelijk 
was buiten de hekken en in de bosjes het 
probleemgebied. 

Dag Datum Tijd Gem. Temperatuur Wind Regen Totaal
Dinsdag 20-okt 17.45-18.15 12°C 14 km/h Nee 67

Vrijdag 23-okt 17.45-18.15 12°C 10 km/h Nee 92
Dinsdag 27-okt 17.45-18.15 10°C 19 km/h Ja 228
Vrijdag 30-okt 17.45-18.15 14°C 20km/h Ja 96
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In de weergegeven cirkeldiagram en 
staafdiagram is te zien welke objecten er zijn 
gevonden, en in welke hoeveelheden, uit alle 
dagen samen genomen. Voor meer overzicht, 
zijn in de cirkeldiagram de objecten 
meegenomen die het meest voorkwamen, en 
in de staafdiagram ook de objecten die 
minder vaak voorkwamen maar wel de 
moeite waard zijn om de benoemen. 

• Opvallend is dat het overgrote deel van het 
zwerfafval een verpakkingsfunctie heeft. 

• Verspreid op het Bellamyplein zijn ook 27 
take-away verpakkingen te vinden die van 
de markt afkomstig lijken te zijn. Denk 
hierbij aan plastic bakjes en papieren 
zakjes of verpakkingen. Ook is er afval van 
de Mac Donalds om de hoek gevonden. 

• Tasjes en zakken samen hebben evenveel 
stuks afval als verpakkingen die op één 
staat. Dit zijn voornamelijk plastic tasjes. 
Deze zouden afkomstig kunnen zijn van de 
markt omdat ze zich voornamelijk aan de 
westzijden van het plein bevinden. 
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In de weergegeven cirkeldiagram is te zien uit welke 
materialen het gevonden afval bestond uit alle dagen 
samen genomen. 

Formaat

Groot
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VERHOUDING GROOT/KLEIN OVER 
ALLE DAGEN

Over het algemeen  is er meer groot dan klein 
afval gevonden, met uitzondering van 20 
oktober; dit heeft te maken met het feit dat 
we op de eerste dag veel klein en 
onherkenbaar afval vastlegde, waarvan we 
ons later besefte dat dit de data zou kunnen 
beïnvloeden (kleine prulletjes etc). Daarom is 
besloten om deze prulletjes niet meer in deze 
mate mee te nemen in de dagen daarna om 
te zorgen dat het relevante afval waar iets 
over gezegd kan worden, beter naar voren 
zou komen. Dit kan een verklaring bieden 
voor het grote verschil in de eerste dag in 
vergelijking tot de anderen dagen. 

Plastic en papier zijn het overgrote aandeel 
van de materialen die gevonden zijn.

Op 20, 27 en 30 oktober is er piepschuim 
gevonden rondom het plein dat uit 
verpakkingsmateriaal lijkt te komen. In het 
totaal 18 stuks en voornamelijk aan de 
noordwest kant. Dit is te zien in het kaartje 
rechts. 

De categorie overig bestaat uit o.a uit stof, 
aluminium, schuim en hout.
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10. Prullenbakkenmonitor

Gulden Winckelplantsoen

Met als doel om beter inzicht te krijgen in de mate waarin de prullenbakken gevuld zijn, is er een 
prullenbakkenmonitor uitgevoerd op de Jan van Galenstraat, Gulden Winckelplantsoen, Ten Katemarkt 
en Bellamyplein. Om een zo goed mogelijk beeld te vormen, is er op twee verschillende dagen en op 
twee verschillende tijdstippen gemonitord. Dit waren de volgende momenten:

• Dinsdag 8 december tussen 10:00 en 12:00
• Woensdag 9 december tussen 15.00 en 17.00

0-25%
50%
75%
100%

In de hierna volgende subhoofdstukken worden de locaties weergegeven in een kaart 
met en het exacte gebied waarin de prullenbakkenmonitor is uitgevoerd. Binnen het 
groen gearceerde gebied zijn alle individuele prullenbakken gemeten. De mate waarin de 
prullenbakken gevuld waren, is gemeten door middel van vier gradaties waar een 
kleurencode aan gegeven is (zie hiervoor de tabel hiernaast). Vanaf 75% wordt de 
prullenbak als vol beschouwt, wat overeenkomt met wat de reiningsdienst hanteert. 

Enkel de prullenbakken die voor 50% of meer gevuld waren, zijn weergegeven in de 
kaartjes. De prullenbakken zijn door middel van bolletjes aangegeven in dezelfde 
gebruikte kleurencode. De overige prullenbakken zijn gemeten als 0-25% vol. 

Gradaties en 
kleurencode

Locatie 8/12

Gulden Winckelplantsoen
(opening Oostkant)

Leeuwendalersweg 21

8/12

Er kan geconcludeerd worden dat het overgrote deel van de prullenbakken in dit gebied leeg was (0-
25%). 

Van de 21 prullenbakken die gemeten zijn, zaten er op 8 december slechts twee voor 75% vol. Op 9 
december waren deze prullenbakken leeg, en waren er verder geen volle (75%-100%) prullenbakken 
gemeten.

9/12

Locatie 9/12

Gulden Winckelplantsoen 3

Bos en lommerweg 329
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Gulden Winckelplantsoen

Gulden Winckelplantsoen nr. dag 1 Dag 2
Bos & Lommerplein 71 50% 0%
Bos en Lommerweg 37 25% 0%
Bos en Lommerweg 341 25% 0%
Bos en Lommerweg 337 25% 0%
Bos en Lommerweg 329 25% 50%
Bos en Lommerweg 242 50% 0%
Bos en Lommerweg 244 50% 25%
Gulden Winckelplantsoen 10 0% 25%
Gulden Winckelplantsoen 26 25% 25%
Gulden Winckelplantsoen 42 25% 25%
Gulden Winckelplantsoen 21 25% 25%
Gulden Winckelplantsoen 13 50% 25%
Gulden Winckelplantsoen Opening oostkant 75% 25%
Gulden Winckelplantsoen Opening oostkant 25% 0%
Gulden Winckelplantsoen Opening oostkant 25% 0%
Gulden Winckelplantsoen Opening oostkant 25% 0%
Gulden Winckelplantsoen 3 25% 50%
Bos en Lommerweg 92 50% 0%
Bos en Lommerplein 104 25% 0%
Leeuwendalersweg 21 75% 0%
Leeuwendalersweg 21Pleintje 50% 0%
Leeuwendalersweg 21Pleintje 50% 0%

Ten katemarkt Dag 1 Dag 2
Borgerstraat 45Pleinkant 0% 0%
Borgerstraat 45Straatkant 0% 25%
Kinkerstraat 173 25% 25%
Kinkerstraat 173Tramhalte 0% 25%
Kinkerstraat 52 25% 25%
Kinkerstraat 182Tramhalte 25% 25%
Kinkerstraat 161 50% 25%
Ten Katestraat 21 25% 25%
Jan Hanzenstraat 19 25% 25%

Bellamyplein
Bellamyplein ter hoogte van 32 25% 0%
Bellamyplein ter hoogte van 36 0% 0%
Bellamyplein ter hoogte van Remise 47 0% 0%
Bellamyplein ter hoogte van Remise 47 0% 0%
Bellamyplein ter hoogte van Kwakerstraat 0% 0%
Bellamyplein ter hoogte van 8 25% 25%
Bellamyplein ter hoogte van 12 25% 25%
Bellamyplein ter hoogte van 14 75% 50%
bellamyplein ter hoogte van 26 0% 0%

Ten Katemarkt & Bellamyplein
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Ten Katemarkt en Bellamyplein

Locatie 8/12 Locatie 9/12
Bellamyplein 14 Bellamyplein 14
Kinkerstraat 161

8/12

Er kan geconcludeerd worden 
dat het overgrote deel van de 
prullenbakken in dit gebied leeg 
was (0-25%). Van de 18 
prullenbakken die gemeten zijn, 
was er op 8 december slechts 
één prullenbak voor 75% vol en 
op 9 december waren er geen 
volle prullenbakken gemeten. 

Er waren een aantal dingen die opvielen tijdens de monitor:

• Twee prullenbakken op het Bellamyplein (ter hoogte van nummer 8 en 12) leken in het eerste 
oogopslag vol te zitten. Echter bleken de prullenbakken enkel vol te lijken, maar waren ze in 
werkelijkheid nog bijna helemaal leeg. De reden hiervoor was dat de vuilniszakken niet goed in de 
prullenbakken zaten, waardoor het afval er niet goed in terecht kwam en als het ware op de zak 
bleef zweven. Dit is ook terug te zien op onderstaande foto’s. 

• Op beide dagen lag er zwerfafval rond hetzelfde bankje op het Bellamyplein zoals te zien is op de 
foto. 

9/12

Afvalzak hoe het er niet
uit hoort te zien

Afvalzak hoe het er wel
uit hoort te zien

Zwerfafval rondom het bankje
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Jan van Galenstraat

Locaties 8/12 Locaties 9/12
Marcantilaan 
(plein oostzijde)

Marcantilaan (plein 
oostzijde)

Marcantilaan 129 Marcantilaan 129
Marcantilaan 57 Jan van Galenstraat 2

Marcantilaan 14

Er kan geconcludeerd worden dat het 
overgrote deel van de prullenbakken in 
dit gebied leeg was (0-25%).

Van de 35 prullenbakken die gemeten 
zijn, zat er op 8 december slechts één 
voor 100% en twee voor 75% vol. Op 9 
december zaten er twee prullenbakken 
voor 100% en twee voor 75% vol.

Verder was het opvallend was dat er weinig prullenbakken tussen het Marcanti college en de Albert Heijn 
staan. Bovendien staat er slechts één kleine prullenbak in het parkje aan de overkant van Gym West. 

8/12 9/12

Het gebied waar de meeste volle prullenbakken gemeten zijn, is op de Marcantilaan zoals ook 
weergegeven in het kaartje en de tabel. Slechts één van deze volle prullenbakken lijkt geleegd te zijn 
(Marcantilaan ter hoogte van nummer 57). De overige volle prullenbakken leken niet geleegd te zijn, 
wat te zien was aan de inhoud die hetzelfde leek als de vorige dag (zie foto’s). 

Prullenbak Marcantilaan 129 
op 8/12

Prullenbak Marcantilaan 29 
op 9/12
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Jan van Galenstraat

Jan van Galenstraat Dag 1 Dag 2
Tweede Hugo de grootstraat 62 0% 50%
Jan van Galenstraat 70Bushalte 0% 25%
Jan van Galenstraat 2 50% 75%
Jan van Galenstraat 8 0% 25%
Jan van Galenstraat 8Wegkant 25% 50%
Jan van Galenstraat 20Bushalte 25% 25%
Jan van Galenstraat 50% 0%
Jan van Galenstraat 50% 0%
Willem de Zwijgerlaan 161 25% 0%
Jan van Galenstraat 56 25% 0%
Jan van Galenstraat 80 25% 25%
Jan van Galenstraat 90 0% 50%
Jan van Galenstraat 99 0% 0%
Jan van Galenstraat 45 50% 25%
Kop van jut Aan het water 0% 50%
Jan van Galenstraat Langs Marcanti College 0% 50%
Jan van Galenstraat Langs Marcanti College 25% 25%
Jan van Galenstraat Langs Marcanti College 0% 25%
Jan van Galenstraat Langs Marcanti College 0% 25%
Jan van Galenstraat Kippy 0% 25%
Marcantilaan Langs het plein 0% 25%
Marcantilaan Langs het plein 25% 25%
Marcantilaan Langs het plein 25% 25%
Marcantilaan Langs het plein 25% 0%
Marcantilaan Langs het plein 25% 50%
Marcantilaan Op het plein westzijde 25% 25%
Marcantilaan Op het plein westzijde 25% 25%
Marcantilaan Op het plein zuidzijde 25% 25%
Marcantilaan Op het plein zuidzijde 25% 25%
Marcantilaan Op het plein oostzijde 25% 25%
Marcantilaan Op het plein oostzijde 100% 100%
Marcantilaan 129 75% 100%
Jan van Galenstraat 19Bushalte 25% 25%
Marcantilaan 14 50% 75%
Marcantilaan 40 50% 50%
Marcantilaan 57 75% 0%
tweede Hugo de grootstraat 43Bushalte 25% 50%
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Factlist

 Totaal aantal opgeraapte stuks afval: > 8900

 Meest voorkomende object: Verpakking

 Meest voorkomende materiaalsoort: Plastic

 Gekst gevonden object: Ovenrooster

 Aantal volle vuilniszakken: > 80 zakken

 Aantal ontvangen complimentjes: Oneindig
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