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1. Introductie
Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente Amersfoort om een breder inzicht te krijgen
in de samenstelling van zwerfafval op het foodcourt en het omliggende gebied in Amersfoort De Wieken. De
Groene Lobby is ingeschakeld om vanuit onderzoek aanbevelingen te doen voor de preventie van het zwerfafval.
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, ook wel 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 o.a consumptie van deze (zee)dieren.1

Op lokale schaal zorgt zwerfafval tevens voor problemen bij gemeenten in Nederland. Het opruimen van zwerfafval
kost Nederland honderden miljoenen euro’s per jaar. Bovendien zorgt het binnen gemeenten voor ergernis bij
omwonenden en kan het er zelfs toe leiden dat ze zich minder veilig voelen in hun eigen buurt 2.
Zwerfafvalpreventie is om deze redenen een noodzakelijke stap die gezet moet worden.
Het huidige onderzoek, uitgevoerd middels een zwerfafvalmonitor, 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 kunnen concrete aanbevelingen gedaan
worden om stappen te zetten richting zwerfafvalpreventie.

1.1 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 fotograferen 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
verrijken (zoals formaat en dagdeel).
Analyseren
Na het taggen wordt de data uitgelezen via Het Zwerfafvalkompas – het online
impactplatform van GoClean om de data uit Litterati te kunnen analyseren. 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 worden aanbevelingen
gedaan ter preventie van het zwerfafval. Deze aanbevelingen zijn altijd concreet en
gericht op een specifieke locatie en/of doelgroep.

1

Plastic Soup Foundation. (2020). Microplastics.
(z.d.). Zwerfafval.

2 Milieucentraal.

2. Samenvatting en overzicht van het onderzoek
De zwerfafvalmonitor is uitgevoerd in en rondom het foodcourt
in Amersfoort de Wieken op drie zondagen in de ochtend (27
juni, 4 en 11 juli) en één woensdagavond (7 juli). De exacte
route van de monitor is weergegeven op de kaart.
De focus van de monitor lag op het foodcourt (blauwe cirkel).
Op dit foodcourt bevinden zich verschillende restaurants: de
KFC, McDonalds, Shabu Shabu, Subway en Starbucks. Bovendien
is er een onbemand tankstation aanwezig op het terrein.
Gebieden rondom het foodcourt zijn ook meegenomen in de
monitor. Een deel van het industriegebied, de op- en afrit op de
Hogeweg en de Barneveldseweg (oranje cirkels) zijn volledig
meegenomen in de monitor. In het overige deel van het
industrieterrein zijn slechts de hotspots van het zwerfafval
vastgelegd (groene cirkel).

Route van de monitor

Samenvatting van de data
Op het foodcourt werd het meeste afval gevonden, met het tankstation als voornaamste hotspot. In het gebied
rondom het foodcourt werd op de zonnecel het meeste afval gevonden en kwam ook de oprit bij de Hogeweg
als hotspot naar voren.

Objecten

Materialen

Verpakkingen werden het meest gevonden, waarvan 53%
van de McDonalds kwam, 30% van de KFC en het overige
deel van de andere restaurants.
De rietjes verpakkingen en sauslipjes waren de meest
voorkomende plastic verpakkingen.
Flesjes werden voornamelijk rondom het tankstation
gevonden. Blikjes werden ook vooral aan deze kant van
het Foodcourt gevonden.
40% van de bekers kwam van de McDonalds (papier), 20%
van de KFC (plastic), en 4% van de Starbucks (plastic)

Papier werd het meeste gevonden,
gevolgd door plastic.
De meeste gevonden verpakkingen
waren dan ook van papier.

Merken
36% was direct te herleiden naar
de foodcourt restaurants
Op nr. 1 stond McDonalds,
gevolgd door de KFC.

Aanbevelingen
Een integraal schoonmaakplan voor het foodcourt terrein.
Het plaatsen van een G-snake bij het uitrijden van het terrein en bij het stoplicht voor de fietsers op
de Hogeweg, voor de snelwegoprit.
Het verplaatsen van de blikvanger langs het fietspad op de Oude Lageweg naar de andere kant van
het fietspad.
De omheining van de terrassen aan de onderkant sluiten om te voorkomen dat waaivuil zich verder
het terrein over verspreid.
Prullenbakken op het industrieterrein: de capaciteit van de prullenbakken goed te bekijken en
overwegen of er extra prullenbakken nodig zijn op basis van de gevonden hotspots.
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3. Aanbevelingen
De aanbevelingen die in dit hoofdstuk worden benoemd, worden onderbouwd door de analyses en resultaten van
het onderzoek die in de volgende hoofdstukken uitgebreid besproken zullen worden.
Integraal schoonmaakplan
Momenteel zijn alle restaurants op het foodcourt al betrokken in het schoonhouden van het foodcourt. Dit
houdt in dat de restaurants zelf regelmatig een rondje afval prikken om het terrein schoon te houden, maar ook
regelmatig de prullenbakken legen die aan hun zijn toegewezen. Hier zijn al gezamenlijke afspraken over
gemaakt. Echter zien wij hier nog verbetering in mogelijk.
Een voorbeeld hiervan is de prullenbak bij het tankstation. Tijdens het monitoren kwam naar voren dat deze
prullenbak herhaaldelijk vol zat, wat ervoor zorgde dat er zwerfafval omheen ontstond. Vanuit het
parkmanagement kwam naar voren dat deze prullenbak niet is meegenomen in de gezamenlijke afspraken die
gemaakt zijn. Ons advies is daarom om te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden met het tankstation
waarbij een andere partij (bv. een van de restaurants) deze prullenbak meeneemt bij het legen, of dat één
restaurant alles op zich neemt wat betreft het schoonhouden van het terrein. Dit restaurant krijgt hier dan een
financiële vergoeding voor vanuit de andere betrokken partijen op het terrein.
Ten slotte raden wij aan om met enige regelmaat als restaurants bij elkaar te komen om eventuele
verbeteringen in de huidige aanpak te bespreken. Vanuit De Groene Lobby kunnen wij bij zo’n bijeenkomst
aanwezig zijn om vanuit onze kennis op het gebied van zwerfafvalpreventie advies te kunnen geven.

Plaatsen van een G-snake
Op het foodcourt doet de situatie zich voor dat mensen vanuit hun
auto het afval dat ze overhouden na hun maaltijd weg willen
gooien wanneer ze het terrein afrijden. Een G-snake biedt
automobilisten de mogelijkheid om hun afval vanuit hun auto weg
te gooien in de langwerpige afvalbak die hier speciaal voor
ontwikkeld is.

Bron: g-snake.nl

Er is vanuit Anteagroup een onderzoek gedaan naar de
effectiviteit van de G-snake waaruit naar voren kwam dat de Gsnake goed gebruikt wordt door bezoekers. Hierin kwam
bovendien het gebruiksgemak ervan naar voren.3 Bovendien valt
de G-snake meer op dan de huidige prullenbakken, waarbij de klep
het gebruik ervan ook kan bemoeilijken (zie afbeelding).
Wij adviseren daarom om de G-snake te overwegen op de volgende locaties
(zie ook de kaart):
-

Bij het afrijden van het foodcourt terrein richting de Hogeweg. Deze
locatie werd ook aangeraden door de KFC.
Bij het stoplicht voor de fietsers op de Hogeweg, voor de snelwegoprit.
Deze locatie werd aangeraden door de McDonalds, en ook in de monitor
zien we dat deze locatie een hotspot is.

-

Huidige prullenbak

3

Antea Group (2015). G-Snake afvalbak pilot fastfood uitrij routes.

3. Aanbevelingen
Het hek van de terrassen sluiten aan de onderzijde
Het is waarschijnlijk dat een deel van het zwerfafval (o.a de sauslipjes en rietjes verpakkingen) makkelijk
wegwaait bij het openen van de verpakkingen en onbewust op de grond belandt. Dit is ook terug te zien in de
locatie waar dit afval gevonden wordt (vooral op het foodcourt zelf) en de mate waarin ze gevonden worden
t.o.v andere gerelateerde verpakkingen (bijv. meer sauslipjes dan sausbakjes).
Wij adviseren daarom om het terras van zowel de KFC als de McDonalds aan de onderkant te sluiten. Zoals op
onderstaande afbeeldingen te zien is, is het hek aan de onderkant open, wat ervoor zorgt dat het afval
gemakkelijk verder het terrein opwaait. Wanneer dit gesloten zal worden, zal het afval op het terras blijven
liggen en hierdoor ook makkelijker op te ruimen zijn voor het personeel van de restaurants.

Terras McDonalds

Terras KFC

Het verplaatsen van de blikvanger
Langs het fietspad op de Oude Lageweg, zoals aangegeven op de kaart, staat een blikvanger. Deze
blikvanger staat echter in de richting waarin fietsers
richting het foodcourt rijden in plaats van wanneer ze
wegrijden vanaf het foodcourt.
Het verplaatsen van deze blikvanger naar de andere
kant van het fietspad kan helpen om fietsers hier
meer gebruik van te laten maken
wanneer ze hun maaltijd genuttigd hebben.

Prullenbakken Industrieterrein
Op het industrieterrein kwamen een aantal locaties herhaaldelijk naar voren als hotspot (zie p. 13). Op basis
van deze hotspots raden wij aan om de capaciteit van de prullenbakken goed te bekijken en te overwegen of er
extra prullenbakken nodig zijn. Wij raden het volgende aan:
De hotspot op de stuwdam (3 op de kaart) was drie van de
vier monitordagen vervuild en de prullenbak op deze plek zat
herhaaldelijk vol. Wij raden daarom aan om deze prullenbak
vaker te legen of een grotere prullenbak te plaatsen.
De hotspot op de zonnecel (2 op de kaart) was twee van de
vier monitordagen vervuild aangetroffen. Hier is geen
prullenbak aanwezig, en daarom adviseren wij om hier een
prullenbak te plaatsen.
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4. Analyse en resultaten
De data van de monitor en de resultaten die hieruit voortkomen, worden hier uitgebreid weergegeven. Er wordt
gekeken naar hotspots van zwerfafval, de samenstelling door middel van de verschillende objecten die gevonden
zijn en de veel voorkomende materiaalsoorten. Aan de hand van de resultaten worden conclusies getrokken die
onderbouwend zijn voor de aanbevelingen die gedaan worden.

4.1 Invloeden op de data
Er zijn altijd een aantal factoren die invloed hebben op de hoeveelheid zwerfafval dat gevonden wordt. Omdat
het belangrijk is om deze factoren in acht te nemen bij het uitlezen van de data, zullen de meest belangrijke
invloeden hieronder benoemd worden.
Overzichtstabel
Onderstaande tabel geeft de exacte data en tijden weer waarop de monitor is uitgevoerd, het weer van die dag
en het totaal aantal stuks afval dat gevonden is. De eerste dag is er aanzienlijk meer afval gevonden dan de
andere monitordagen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er deze dag oud afval is gevonden dat er al een tijd
lag, bijvoorbeeld in de bosjes waar moeilijk bij te komen is.

Dag

Datum

Tijd

Gem. Temperatuur

Wind

Regen

Totaal aantal
stuks afval*

Zondag

27 juni

10.00-13.00

21°C

5,0 km/u

Nee

963

Zondag

4 juli

10.00-13.00

20°C

2,9 km/u

Nee

393

Woensdag

7 juli

19.00-22.00

21°C

6,3 km/u

Nee

337

Zondag

11 juli

10.00-13.00

21°C

3,6 km/u

Nee

474

*Alle zwerfafvalfoto’s kunnen, wanneer daar behoefte aan is, opgevraagd worden bij De Groene Lobby.

Corona
Door de maatregelen die getroffen zijn door de corona crisis, kan de situatie op het foodcourt er anders uit zien
dan in een zogezegd normale tijd. Vanuit verschillende betrokken partijen op het terrein, waaronder het
parkmanagement en verschillende foodcourtrestaurants, werd de informatie verkregen dat het aantal jongeren
op het foodcourt sterk is toegenomen sinds de coronamaatregelen die zijn genomen. Deze ontwikkeling zal
invloed hebben op de hoeveelheid zwerfafval dat gevonden is.
SUP-richtlijnen
Sinds 3 juli 2021 zijn er nieuwe regels ingegaan wat betreft de single use plastics. Dit betekent o.a dat plastic
bestek, rietjes, roerstaafjes en andere wegwerp plastics niet meer mogen worden uitgegeven. Omdat deze
monitor is uitgevoerd in de overgangsfase naar deze nieuwe wetgeving, is het goed om mee te nemen dat veel
restaurants nog aanpassingen zullen doen in hun producten en dat een aantal producten misschien op een
later momenten niet meer gevonden gaan worden, waaronder de plastic rietjes van de KFC.
Vakantie periode
De zomervakantie in Amersfoort begon dit jaar officieel op 11 juli, en daarom was de vakantie tijdens de
monitor nog niet officieel ingegaan. Echter, omdat het dicht tegen de vakantie aan zat, kan het wel al invloed
hebben gehad op de hoeveelheid bezoekers deze periode.
Sigaretten
Sigaretten zijn niet meegenomen in het onderzoek omdat het opruimen ervan een te omvangrijke klus is.
Sigaretten dragen echter wel bij aan het zwerfafvalprobleem en zijn bovendien enorm schadelijk voor het
milieu: een sigarettenfilter bestaat uit plastic en andere vervuilende stoffen die, wanneer het in de natuur
belandt, veel schade toe kan brengen 4. Sigaretten vormen daarom een probleem dat, ondanks dat ze niet
meegenomen worden in het huidige onderzoek, niet genegeerd mag worden.

4

Root, T. (2019). What’s the world’s most littered plastic item? Cigarette butts.
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4.2 Locatie en hotspots
De monitor is uitgevoerd op zowel het
foodcourt, als een deel van het gebied
eromheen. Op de kaart komen een aantal
hotspots naar voren:
Op het foodcourt terrein zelf is ongeveer
57% van de totale hoeveelheid afval
gevonden (zie vergrootglas).

Op het industriegebied is het deel van de
zonnecel met de rode cirkels de meest
vervuilde straat. Enkel op woensdag werd
hier relatief minder afval gevonden.
De oprit vanaf de Hogeweg richting de
A28 is een andere hotspot van
zwerfafval. Echter, ongeveer de helft
(53%) van het afval op deze locatie is de
eerste dag gevonden. Dit kan betekenen
dat hier een hoeveelheid oud afval
gevonden is wat er al een tijd lag.

Als we het foodcourt terrein uitvergroten, valt
het volgende op:
Het meeste afval is gevonden rond het
tankstation, waar de prullenbakken
regelmatig overvol werden aangetroffen.
Onderstaande selectie van afbeeldingen
geven het probleem visueel weer.

24-06

04-07

11-07
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4.2 Locatie en hotspots
Onderstaande kaarten geven de verspreiding van het zwerfafval per monitor-dag weer. Hierin is terug te zien
dat er, na de eerste opruimdag, voornamelijk een afname te zien is in hoeveelheid zwerfafval gevonden op het
industriegebied en de oprit op de Hogeweg.

27-06

07-07

04-07

11-07
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4.3 Objecten
In totaal zijn er 2.167 stuks afval gevonden.
Verpakkingen
Het meest gevonden object in de monitor was de verpakking. Van deze
verpakkingen, was 70% te herleiden naar de foodcourt restaurants met de
verdeling zoals te zien is in de cirkeldiagram.
De soorten verpakkingen die hieronder vallen zijn o.a frietbakjes en burger
doosjes. Een aantal opvallende objecten zijn hier niet in meegenomen,
waaronder de sauslipjes, sausbakjes en rietjes verpakkingen.
De verpakkingen van de McDonalds verspreiden zich, vergeleken met de andere
merken, het meest richting het industrieterrein (zie kaart 1).
Shabu
Shabu 8%

427

Kaart 1: McDonalds verpakkingen

Starbucks
1%

Subway
8%
McDonalds
53%

236 216

KFC 30%

152

123 103
101 96

94

82

59

52

50

47

46

42

30

28

27

Rietjes verpakkingen
Er zijn twee soorten rietjes verpakkingen gevonden: van papier (55%) en van plastic (45%). De papieren
verpakkingen waren te herleiden naar de McDonalds en de plastic verpakkingen voornamelijk naar de KFC. Echter,
sinds de nieuwe SUP-richtlijnen stapt ook de KFC over op papieren rietjes (verpakkingen).
De rietjes verpakkingen werden vooral op het foodcourt terrein gevonden, met als hotspot het stuk tussen het
tankstation en de KFC (zie kaart 2, p. 12). De eerste dag zijn er het meeste gevonden, namelijk 46% van het totaal,
wat kan duiden op een hoeveelheid oud afval.
Sauslipjes
De sauslipjes werden, net als de rietjes verpakkingen, vooral op het foodcourt terrein zelf aangetroffen (zie kaart 3,
p. 12). Er zijn 93 meer sauslipjes gevonden dan sausbakjes, wat aantoont dat de sauslipjes sneller op de grond
belanden.
Het is waarschijnlijk dat de kleinere verpakkingen zoals de sauslipjes en rietjes verpakkingen bij het uitpakken
makkelijk wegwaaien en er daardoor een kans bestaat dat dit eerder onbewust dan bewust afval is. Het waait bij
het openen sneller van je dienblad af en omdat het klein is, zal het misschien minder snel door bezoekers zelf
worden opgeruimd. Deze producten zijn echter wel het meest schadelijk voor het milieu omdat de verpakkingen
van plastic zijn.
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4.3 Objecten
(Plastic) flesjes
Flesjes werden vooral rond het tankstation gevonden (zie kaart 4). Dit waren vooral plastic flesjes (80%), die voor
de helft uit waterflesjes bestonden. Er werden slechts 10 glazen flessen gevonden, die allemaal alcoholhoudende
dranken bevatten.
Blik
Blik was vooral te vinden rondom de KFC, Subway en het tankstation (zie kaart 5). Er is ook redelijk wat blik
gevonden langs de Hogeweg. Van het totaal aantal blikjes dat gevonden is, bestond 64% uit energy dranken.
Het is hierbij goed om er rekening mee te houden dat de eerste dag 49% van het totaal aantal blik is gevonden,
waarna het aantal afneemt in de volgende monitordagen. Het is daarom waarschijnlijk dat een deel van deze
blikjes er al een tijd lagen en oud afval was.
Bekers
Van het totaal aantal bekers, kwam 40% van de McDonalds, 20% van
de KFC en 4% van de Starbucks. De rest van de bekers waren niet
terug te herleiden naar een merk. De bekers van McDonalds zijn van
papier, die van de KFC en Starbucks van plastic.
De bekers zijn niet alleen op het foodcourt gevonden, maar ook op
het industriegebied. Echter, de meeste bekers die gevonden zijn op
het industriegebied waren vaak niet te herleiden naar een merk, en
daarom is het niet vast te stellen of deze ook van de foodcourt
komen.

Starbucks
4%
KFC 20%

Merk
onbekend
36%

McDonalds
40%

Merkverdeling bekers

Ook hier is het zo dat 53% van het totaal de eerste dag gevonden is.

Kaart 2: Rietjes verpakkingen

Kaart 4: Flesjes

Kaart 3: Sauslipjes

Kaart 5: Blikjes
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4.4 Materialen
Meer dan de helft van het gevonden zwerfafval bestaat uit papier (54%), met als meest voorkomende object de
verpakking. Op nummer 2 staat plastic (35%), waarbij de sauslipjes, verpakkingen en rietje verpakkingen
respectievelijk de grootste bijdrage leveren.
Overig bestaat uit o.a glas, stof, aluminium, piepschuim, GFT etc.
Er zijn meer verpakkingen van papier (314) dan van plastic (117) gevonden, wat laat zien dat veel verpakkingen
van de foodcourt restaurants van papier zijn. Een aantal specifieke verpakkingen sprongen er wel uit bij het
materiaal plastic, namelijk de sauslipjes van de McDonalds en de rietjes verpakkingen van de KFC. Dit zijn dan
ook de meest schadelijke verpakkingen voor het milieu, omdat plastic niet vergaat en uiteindelijk in
microplastics afbreekt.
1%
1%

5%

2%

Overig

Zak

Verpakking

Beker

2%

20%

26%

4%
5%
19%

16%

Papiertje

10%

54%

35%

Tissue en
servet

Papier

Plastic

Metaal

Hout

Bijenwas

Karton

Rietje
verpakking

Overig

4.5 Merken
36% van het totaal gevonden afval was direct te herleiden naar de foodcourt restaurants. Binnen deze 36% zijn
de merken verdeeld zoals in de cirkeldiagram te zien is.
Meer dan de helft kwam van de McDonalds,
gevolgd door de KFC.

1%

De Subway, Shabu Shabu en Starbucks hebben
een relatief kleinere bijdrage aan de
hoeveelheid zwerfafval in het gebied.
Van het overige afval, was 43% niet
meer direct te herleiden naar een merk.
Echter, 16% hiervan bestond uit tissues
en servetjes en ook zaten er nog wat
onherkenbare sauslipjes en lepels tussen
die wel indirect te herleiden zijn naar het
foodcourt. Het exacte percentage dat te
herleiden is naar het foodcourt is
daarom lastig vast te stellen.

8%

3%

27%
61%

McDonalds

KFC

Subway

Shabu Shabu

Starbucks
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5. Hotspots industrieterrein
Op het overige deel van industrieterrein zijn slechts de hotspots van zwerfafval vastgelegd. Hieronder is een
overzichtskaart te vinden met de locaties waar zwerfafval gevonden is. De nummers geven weer hoe vaak de
locatie vervuild is aangetroffen en de foto’s bieden ondersteunend bewijsmateriaal.

7-7

7-7

27-6

2

3

27-6

4-7
4-7
7-7

27-6

11-7
14

6. Overzichtsfoto’s op- en afrit Hogeweg
De op- en afrit zijn op de verschillende monitordagen vastgelegd om inzicht te krijgen in de mate van vervuiling
in dit gebied. Onderstaande kaart geeft weer op welke locaties de foto’s genomen zijn. De foto’s laten zien in
hoeverre de locatie op dat moment vervuild was.

4-7

27-6
27-6

Uit de foto’s blijkt dat de berm
naast de autoweg geen groot
zwerfafvalprobleem heeft.
Er is geen overmatige vervuiling
waargenomen.

11-7

11-7

27-6

7-7
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7. Opvallendheden in de omgeving
Volle prullenbakken bij het tankstation

24-06 om 12:30

04-07

11-07

Volle prullenbakken bij de Subway

11-07
Deze foto is genomen na het monitoren.
Het gebied was na de monitor volledig
schoon, maar werd alweer snel vervuild door
de volle prullenbak. Dit laat zien hoe
belangrijk het is om prullenbakken
regelmatig te legen.
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7. Opvallendheden in de omgeving
Vervuilde bushalte
De bushalte naast het Foodcourt was op zowel 4
juli als 11 juli vervuild zoals op de afbeeldingen te
zien is.

04-07

11-07
Plastic handschoenen tankstation
De plastic handschoenen bij het tankstation zijn niet in grote hoeveelheden
aangetroffen, maar zijn wel een object dat, vanwege het plastic, enorm
schadelijk is voor het milieu.
Ze worden op de manier uitgegeven zoals op de afbeelding hiernaast
weergegeven is. Dit brengt het risico met zich mee dat, wanneer iemand
een handschoen wilt pakken, deze persoon er per ongeluk meer dan één
pakt en een deel hiervan wegwaait en op de grond belandt.

Pepermuntverpakkingen Shabu Shabu

Shabu Shabu geeft hoogstwaarschijnlijk een voorverpakt
pepermuntje mee bij het verlaten van het restaurant.
Deze verpakkingen zijn, al is het in relatief kleine mate, op het
foodcourt terrein teruggevonden.

Vervuiling in de bosjes
Het zwerfafval op het foodcourt
terrein bleef herhaaldelijk in de
bosjes hangen.
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