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1. Introductie
Dit rapport is tot stand gekomen vanuit een intrensieke motivatie van de Groene Lobby om een breder inzicht te
krijgen in de samenstelling van zwerfafval in de Waarderpolder, Haarlem. Dit is gedaan om vanuit een onderzoek
aanbevelingen te doen tot preventie van het zwerfafval. Voor dit onderzoek is er slechts éénmalig geprikt en heeft
daardoor een lage betrouwbaarheid. Voor een hoge betrouwbaarheid wordt geadviseerd om minimaal vier
opeenvolgende monitors uit te voeren.
Zwerfafval is een groeiend probleem dat over de gehele wereld speelt. De aardbodem wordt erdoor vervuild en
afval wat op de grond belandt, wordt niet gerecycled maar breekt langzaam (of zelfs helemaal niet) af. Dit laatste
punt heeft uiteindelijk tot een globaal probleem geleid: verschillende ophopingen van plastic afval in de zee die
inmiddels geschat worden op een totaal van 1,6 miljoen vierkante meter. Deze opeenhopingen van plastic afval
worden ook wel samen de plastic soep genoemd. Omdat plastic nooit volledig afbreekt, maar uiteenvalt in
microplastics, brengt dit nieuwe gevaren met zich mee. Deze microplastics worden opgegeten door (zee)dieren
met het uiteindelijke gevolg dat microplastics ook in de mens terechtkomen door de consumptie van deze
(zee)dieren.2
Op lokale schaal zorgt zwerfafval tevens voor problemen bij gemeenten in Nederland. Het opruimen van zwerfafval
kost Nederland honderden miljoenen euro’s per jaar1. Bovendien zorgt het binnen gemeenten voor grote ergernis
bij omwonenden en een negatieve beleving van de openbare ruimte, een negatieve beleving en een onveilig
gevoel/werkt criminaliteit in de hand3. Zwerfafvalpreventie is om deze redenen een noodzakelijke stap die gezet
moet worden.
Het huidige onderzoek, uitgevoerd middels het monitoren van zwerfafval, draagt bij aan de preventie van
zwerfafval. Het doel van de monitor en dit zwerfafvalrapport is om de hoeveelheid zwerfafval in kaart te brengen
en inzicht te krijgen in de oorsprong en samenstelling. Op basis van deze informatie kan er beter ingespeeld
worden op hotspots met concrete preventiemaatregelen.

Methode
De Groene Lobby gebruikt tijdens de monitor een methode die bestaat uit vier
onderdelen.
Zichtbaar prikken
Het begint bij het zichtbaar prikken van zwerfafval. Het opruimen wordt gedaan door
enthousiaste en opvallend geklede prikkers. Het afval wordt geregistreerd met de Litterati
App door het maken van een foto van elk stuk afval.
Taggen
Na het registreren worden de foto’s in Het Zwerfafvalkompas verrijkt met data door
middel van Tags. Dit wordt gedaan via de COMB methode: Categorie, Object, Materiaal en
merk (brand). Tevens kunnen eigen gekozen tags worden toegevoegd om de data te
verreiken (zoals formaat en dagdeel).
Analyseren
Na het taggen wordt de data uitgelezen via Het Zwerfafvalkompas. Eerst wordt een
globaal beeld van de data geschetst, waarna de data verder uitgediept wordt door de
relaties tussen de tags en bijbehorende locaties te ontdekken.
Rapporteren
Vanuit de geanalyseerde data kunnen conclusies getrokken worden over de herkomst
en oorzaak van het zwerfafval. Op basis van deze conclusies kunnen aanbevelingen
gedaan worden ter preventie van het zwerfafval.
De aanbevelingen zijn altijd concreet en gericht op een specifieke locatie en/of
doelgroep.

1 Milieucentraal.

(z.d.). Zwerfafval.
Plastic Soup Foundation. (2020). Microplastics.
3 Kenniswijzer zwerfafval. (2015). Een schone boel en een veilig gevoel.
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Aanbevelingen
Op deze pagina staan de aanbevelingen welke vanuit de data naar voor zijn
gekomen. De aanbevelingen zijn zowel specifiek gericht op een concrete actie of
aan een conrete onderneming. Daarnaast zijn er ook algemene aanbevelingen
die gebruikt kunnen worden om de hoeveelheid zwerfafval in het gebied te
werken.
De aanbevelingen kunnen zelfstandig uitgevoerd worden of in samenwerking
met de Groene Lobby in gang gezet worden.

Locatie specifieke aanbevelingen
Waarderweg:
Plaats borden bij de twee kruistpunten naast de
stoplichten om automobilisten te wijzen op een
schone omgeving. Het door bedrijven laten
adopteren van de kruispunten kan ook een optie
zijn.
Houd het gras in de berm kort. Zo blijft het
straatbeeld schoon en zal er minder afval op
gegooigd worden. Het vaker schoonhouden van
de berm zou een milieu vriendelijkere optie zijn.
Oudeweg:
In gesprek gaan met NedTrain om ze op de
hoogte te brengen van de koffiebekers
JP Delivery:
Overdek de prullenbak van het piepschuim (zie
rechter plaatje) zodat het er niet uit waait.
Hang een (stem)asbak op tegen het op de grond
gooien van de sigarettenpeuken.
Zorg voor een dagelijkse/weekelijkse
schoonmaak.

Algemene aanbevelingen
Steun het initiatief om statiegeld op blik in te voeren en draag de boodschap
verder uit.
Ga met ondernemers in gesprek om de 25-meter regel te hanteren.
Start een samenwerkingstraject op met de bedrijven op het terrein om het
gebied schoon te houden

5

2. Waarderweg
Op 22 januari 2021 is er langs de Waarderweg in Haarlem een monitor uitgevoerd.
De data die getoond wordt is van één dag prikken. Het doel van de monitor was om
het zwerfafval langs deze autoweg in kaart te brengen.

Locatie en hotspots
De route loopt van het kruispunt van de Waarderweg met de
Oudeweg tot aan het kruispunt van de Waarderweg met de A.
Hofmanweg. Hierbij is ook de middenberm tussen de wegen
meegenomen.
In totaal zijn er 446 stuks afval gevonden. Zoals op de kaart te zien
is ligt het meeste afval aan de zuidkant van de route. Daarnaast is
veel afval rondom de stoplichten aangetroffen. Dit is waarschijnlijk
uit ramen gegooid door automobilisten die staan te wachten.
In de middenberm lag evenveel afval als in beide zijkanten. De
middenberm dient als een opvangbak door de sloot en het gras. Ook
kan het zijn dat de middenberm minder vaak gereinigd wordt.

Object en Materiaal
De top drie gevonden objecten bestaat uit blik,
snoepverpakkingen en sigarettenpakjes.
Het meestgevonden object is blik. Deze blikken
bestonden voor 75% uit energy drinks en alcohol
houdende dranken. Redbull en Heineken waren
de meest voorkomende merken.
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Snoepverpakkingen staan op de tweede plek in
de lijst. Deze bestaan voor 73% uit plastic.
Plastic heeft de eigenschap dat het nooit
vergaat. Bijna 25% van de snoepverpakking
waren Antaflu verpakkingen die tegenwoordig
uit bijenwas bestaan.
Ook zijn er 31 sigarettenpakjes langs de weg
gevonden en zijn er een aanzienlijke
hoeveelheid koffiebekers (26) gevonden langs
de gehele route.
Plastic is als materiaal met 38% het meest
gevonden langs de route. Metaal komt veel voor
door het grote aantal blik dat gevonden is. Het
papier bestaat uit sigarettenpakjes, tissues en
koffiebekers.
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3. Oudeweg
Op 24 januari 2021 is er langs de Oudeweg in Haarlem een monitor uitgevoerd. De
data die getoond wordt is van één dag prikken. Aan beide kanten van de weg is afval
geprikt, opvallend was dat het meerendeel van het afval aan de zuid kant lag.
Dit kan als oorzaak hebben dat dit fietspad intensiever gebruikt wordt.
Locatie en hotspots
De route liep vanaf de kruising van de Oudeweg
met de Waarderweg tot aan NedTrain.
In het kaartje rechts is te zien dat een hotspot ligt
bij de kruising met de Dr. Lelyweg. Hier is een stuk
braakliggend terein en tevens een bushalte. Dit
beide kan oorzaak zijn van de hotspot.
In totaal zijn er 266 stuks afval gevonden.

Objecten en Materiaal
Het meest gevonden afval is de verpakking, kort
daarop gevolgd de snoepverpakkingen.
Deze objecten samen zorgen bijna voor 1/3e van
het afval.
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Daarnaast zijn er 33 blikken gevonden waarvan de
helft energy drink gerelateerd is.
Ook zijn er 22 koffiebekers gevonden waarvan de
helft van NedTrain
zou kunnen zijn.

Zoals rechts in de diagram te zien is, is plastic het
meest gevonden materiaal. Dit komt voornamelijk
door de (snoep)verpakkingen die gevonden zijn.
Het papier is voornamelijk afkomstig van
koffiebekers, verpakkingen en tissues.
De mondkapjes hebben gezorgd voor het aandeel
polypropyleen.
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4. JP Delivery
Tijdens de monitor op 22 januari bij de Waarderweg is
ook het gebied rondom de JP Delivery aan de A.
hofmanweg. Tijdens de hoofdmonitor werd gewezen op
deze locatie. Bij de buren lag veel zwerfafval maar hier
was geen tijd voor om dit in de monitor mee te nemen.
In totaal zijn er 262 stukt zwerfafval opgeruimd voor de
deur bij JP Delivery. Ter indicatie op de gehele Oudeweg
zijn 266 stuks gevonden.
Persoonlijke noot van de prikker
Na het opruimen is de operationeel directeur aangesproken. Deze
reageerde vrij geiriteerd en gaf aan dat er al veel gedaan werd.
Dit word bevestigd echter zorgt een klein deel van het totale
afval voor een groot deel van het zwerfafval. Oplossingen zijn
relatief simpel en snel implementeerbaar. Zeker voor een bedrijf
met als slogan ‘Nederlands netste meubelbezorgers’.

Object en Materiaal
Van het afval dat rondom het terrein van JP Delivery
is gevonden is 66% bedrijfsafval wat vrijwel zeker te
herleiden is naar JP Delivery. Het grootste aandeel
hiervan zijn is piepschuim. De grotere stukken
piepschuim zijn geregistreerd maar de duizenden
mini bolletjes zijn niet meegenomen als data.
Daarnaast kwam veel ander verpakkingsmateriaal
voor zoals plastic folie en karton.
Voor de deur lagen veel sigaretten met als hotspot
een plek net achter het hek (zie foto). Er was geen
asbak te bekeken. Dit is zonde want één sigaret
vervuild 8,5L water en laat microplastics achter die
nooit verdwijnen.
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Ook zijn er koffiebekers gevonden. Het merendeel
zag er uit als die hiernaast.
Deze zou afkomstig van JP Delivery kunnen zijn.
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