Zwerfafvalmonitor
Velserbroek
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Winkelcentrum Velserbroek
Introductie: In het dorp Velserbroek, gelegen in Gemeente Velsen, is een zwerfafvalmonitor
uitgevoerd. 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.
Er is op één locatie in het dorp eenmalig gemonitord:
✓ 13 Januari: In en rond om het winkelcentrum in Velserbroek
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.

Conclusie
• . Het winkelgedeelte was goed schoon, afval lag vooral aan de achterkant van de winkels
(bonnetjes en karton) bij de parkeerplaatsen (drinkverpakkingen en sigarettenafval).
• . Opvallend veel blik gevonden, met name op de parkeerplaatsen, in de bosjes en tegen de
stoepranden. Groot aandeel (62%) van energy-drinks. Daarnaast veel sigarettenpakjes (17). De
combinatie van het gevonden zwerfafval suggereert hangjongeren op deze locaties.
• . Aan de noordzijde bij het magazijn van de Dekamarkt veel bedrijfsafval, hoogstwaarschijnlijk
van de Dekamarkt.
• . Relatief veel afval van bloemenzaak Bloemberg, gecentreerd aan de magazijnkant

Aanbevelingen
• Dekamarkt aanspreken op magazijnafval
• Dekamarkt, Vomar en Kruidvat (en als meer winkels weer open gaan, waarschijnlijk ook andere
winkels) aanspreken op bonnetjesbeleid. Misschien extra vragen om onnodige uitgedraaide
bonnetjes die direct op de grond belanden tegen te gaan
• Bloemberg aanspreken op van hun afkomstig zwerfafval
• Gesprek aangaan met hangjongeren op parkeerplekken om zwerfafval van blik en sigarettenafval
aan te pakken
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Analyse winkelcentrum Velserbroek 13 januari
In totaal zijn er 238 Stuks opgeruimd en geregistreerd. De
meeste stuks afval zijn gevonden op de drie parkeerplaatsen,
een ten noorden en twee ten zuiden van het winkelcentrum.
Opvallend is de verzameling blik en sigarettenpakjes die op de
twee parkeerplaatsen gevonden zijn. Het winkelgedeelte bleek
goed schoon te zijn, hier staan dan ook genoeg prullenbakken
wat hier mogelijk aan een bijdrage aan levert. Verder valt op dat
plastic, wat bij veel monitors op nummer 1 van gevonden
materialen staat, hier pas op de derde plek komt na papier (41%)
en metaal (20%).
In de grafiek en diagram is te zien welke objecten en materialen er
gevonden zijn in dit gebied en in welke mate.
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Opvallendheden
• Blik is het meest gevonden object op deze locatie (zie kaart 1), met name bij de drie parkeerplaatsen
rondom het centrum. Opvallend: 31 van de 50 blikjes zijn van energy drinks waarvan 24 van het merk
Redbull. Het grootste deel hiervan werd gevonden bij de parkeerplaats aan de ten zuid-oosten van het
winkelcentrum.
• Veel meer blik (50) gevonden dan plastic flesjes (7) of andersoortige drinkverpakkingen zoals pakjes (9).
• Op de route van de uitgang van de winkels naar de parkeerplaatsen werd een aanzienlijk aantal
bonnetjes gevonden.
• Verschillend zwerfafval afkomstig van Bloemberg zoals bloemenvoeding en kaartjes (zie kaart 3).
• Bij de magazijningang van Dekamarkt werd veel bedrijfsafval (met name groothandelverpakkingen)
gevonden (zie kaart 4).
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