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1. Introductie
Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente Rijswijk om een breder inzicht te krijgen in de
samenstelling van zwerfafval op en rondom de markt in Oud Rijswijk. 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 en het water worden erdoor
vervuild en afval dat op de grond belandt, wordt niet gerecycled maar breekt langzaam of zelfs helemaal niet af.
Dit laatste is het geval bij plastic. Elk jaar belasten we de aarde met ongeveer 300 miljoen ton plastic afval. Een
groot deel hiervan belandt in zee en hierdoor is een plastic soep ontstaan. Al dit plastic valt uiteen in microplastics
en deze krijgen alle diersoorten, inclusief de mens, binnen. De allerkleinste deeltjes kunnen zich zelfs door het
lichaam verspreiden en dit kan schadelijke gevolgen hebben.1
Op lokale schaal zorgt zwerfafval voor problemen bij gemeenten in Nederland. Het zorgt namelijk voor grote
ergernis bij omwonenden en een negatieve beleving van de openbare ruimte. Bovendien geven mensen aan zich
minder veilig te voelen in meer vervuilde gebieden.2 Momenteel kost het opruimen van zwerfafval Nederland
honderden miljoenen euro’s per jaar.3 Zwerfafvalpreventie is om deze redenen een stap die gezet moet worden.
Het huidige onderzoek, uitgevoerd middels een zwerfafvalmonitor, draagt hieraan bij. De dagen van de monitor
betreffen drie zaterdagen, 25 september, 2 oktober en 9 oktober van 16:00 tot 20:00, en één dinsdag, 28
september van 15:00 tot 18:00. 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 ervan. 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 krijgen de foto’s van het afval tags. Dit wordt gedaan via de COMB
methode: de Categorie, het Object, het Materiaal en het merk (Brand) worden aan elk
stuk afval toegekend. 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. Eerst wordt een globaal beeld van de data geschetst,
waarna de data verder geanalyseerd wordt door de relaties tussen de tags en
bijbehorende locaties te bekijken.
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). Fragmentatie. & Plastic Soup Foundation. (2020). Feiten & Cijfers.
Kenniswijzer zwerfafval. (2015). Een schone boel en een veilig gevoel.
3 Milieucentraal. (z.d.). Zwerfafval.
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2. Samenvatting en overzicht van het onderzoek
De monitor is uitgevoerd in Oud Rijswijk met als focuspunt
de markt op zaterdag. Het exacte monitor gebied is terug
te zien op de hiernaast weergegeven kaart.
In totaal zijn er 3.131 stuks zwerfafval vastgelegd en
opgeruimd. Het aantal stuks zwerfafval is op elke plek
aangegeven in een gekleurd rondje, waarbij rood een
relatief hoog, geel gemiddeld en blauw een relatief laag
aantal betekent.
De hotspots zijn:
De Herenstraat rondom de Oude Kerk (enkel op de
marktdagen, rood omlijnd)
De grote parkeerplaats aan de Schoolstraat (blauw
omcirkeld)
De kruising van de Kerkstraat/Blekerslaan en de
Schoolstraat (enkel op de marktdagen, zwart omcirkeld)

Materialen

Objecten

Hieronder de verdeling van de materialen van het
gevonden afval. Het meeste gevonden afval is van
papier.

Hieronder de top 6 meestgevonden objecten.
Bonnetjes staan op nummer één en 33 hiervan
kwamen zeker van Polak Groente & Fruit.
Verpakkingen scoren ook hoog. Marktverpakkingen
vallen hier niet onder, deze zijn los geteld. 15% van
alle verpakkingen leek van de markt te komen.
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Aanbevelingen
Het lichter maken van de tunnel onder de Haagweg om het veiliger en prettiger te maken voor
bewoners, te voorkomen dat het een hangplek wordt en om een schone standaard neer te kunnen
zetten
Plaatsing van een stemasbak bij het bankje voor Pool & Billiards
Het hek van de Oude Kerk dichtmaken, zodat het afval daar niet meer doorheen kan waaien
In gesprek met ondernemers/marktbetrokkenen over het verminderen van de uitgifte van bonnetjes
en de 25-meter regel
Het aanpakken van de grote parkeerplaats aan de Schoolstraat door afvalgaten in containers te
snijden voor klein afval en een bord te plaatsen om mensen een duwtje in de goede richting te geven
Voorkomen van uitgifte parkeerbonnen of het plaatsen van prullenbakken direct naast de
parkeerautomaten
In gesprek met de bewoners/gebruikers van de tuin op de hoek van Laan Hofrust en de Haagweg
om te kijken hoe zwerfafval in de tuin verwijderd en voorkomen kan worden
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3. Aanbevelingen
Onderstaande aanbevelingen zijn gebaseerd op de analyses en resultaten van dit onderzoek.

Lichter/mooier maken tunnel
Aangezien de tunnel onder de Haagweg nu erg donker is, is het voor bewoners niet fijn om doorheen te
lopen en wordt het juist aantrekkelijk gemaakt om anoniem te hangen. Bovendien is afval in het donker
minder zichtbaar waardoor het ook minder snel wordt meegenomen.
Wij bevelen aan de tunnel lichter te maken zodat het een prettigere plek wordt om doorheen te lopen en
minder makkelijk als hangplek kan worden gebruikt. Als de tunnel dan meteen één keer grondig wordt
schoongemaakt, zal er een schone standaard worden gezet waardoor het waarschijnlijk sneller schoon zal
blijven. Graffiti zou daarbij ook vervangen kunnen worden door een mooi kunstwerk (van graffiti) door een
buurtbewoner of andere kunstenaar.

Plaatsing van stemasbakken
Het valt op dat in meerdere straten in Rijswijk peuken tussen en op
de tegels liggen met als hotspots de tunnel onder de Haagweg en het
bankje bij Pool & Billiards (zie pagina 18).
Wij raden aan om in ieder geval bij het bankje bij Pool & Billiards een
stemasbak te plaatsen. Een stemasbak is een asbak waar een stelling
opstaat met daaronder twee opties om op te stemmen (zie de foto
hiernaast voor een voorbeeld). Er wordt op deze manier een
spelelement gebruikt met het beoogde effect dat mensen eerder
deze asbak gebruiken dan hun sigaret op de grond gooien. De
stemasbak zou door de gemeente aangeschaft kunnen worden en
het beheer zou bij Pool & Billiards kunnen komen te liggen. Zij
kennen hun klanten en weten dus waarschijnlijk welke stelling
passend is. Ook kunnen zij in de gaten houden of de stemasbak al vol
zit en deze als het nodig is legen.

Hek kerk dichtmaken
Zoals op pagina 15 te lezen is, waait het afval bij de Oude Kerk achter
het hek (zie foto). Wanneer de veegwagen komt, wordt dit afval niet
meegenomen. Als de Oude Kerk vervolgens weer open gaat, waait al
het achtergebleven afval weer het pleintje op.
Wij raden daarom aan het hek dicht te maken, zodat het afval hier
niet meer doorheen kan waaien. Op deze manier ligt het afval binnen
het bereik van de veegwagen.
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3. Aanbevelingen
Onderstaande aanbevelingen zijn gebaseerd op de analyses en resultaten van dit onderzoek.

In gesprek met ondernemers
Bonnetjes waren het meestgevonden object in deze monitor. Om de uitgifte van bonnetjes te verminderen,
raden wij aan om met de ondernemersvereniging in gesprek te gaan. Bovendien is het goed om ook de 25meter regel te bespreken met de ondernemers. Dit houdt in dat elke ondernemer 25 meter om diens winkel
heen schoonhoudt. Dit is niet alleen prettig voor het straatbeeld, maar levert de ondernemer ook wat op.
Wanneer een winkelgebied schoon is, zorgt dit namelijk voor een positievere winkelbeleving onder het
winkelend publiek en wordt er meer geconsumeerd.4
Bedrijfsafval terugdringen
De 25-meter regel kan onder andere ingezet worden om bedrijfsafval
terug te dringen. Zoals op de kaart hiernaast te zien is, ligt het gevonden
bedrijfsafval erg geclusterd tussen Jessica’s Woonshop en Galerie ArtiSchock. Wij bevelen aan om dit bij deze ondernemers nog even apart aan
te kaarten.
Albert Heijn
Een andere ondernemer die eruit sprong, is de Albert Heijn. Rondom de
Albert Heijn was het opvallend hoe vervuild de straat was. Toen er nog
een deurbeleid gold om de coronaregels te handhaven, hield de Albert
Heijn de omgeving schoon. Nadat het deurbeleid werd opgeheven, is de
Albert Heijn hiermee gestopt (zie pagina 16). Een buurtbewoner geeft
aan nu zelf te proberen om de omgeving rondom de Albert Heijn schoon
te houden, maar het is niet diens verantwoordelijkheid. Wij bevelen dus
aan de Albert Heijn extra op hun verantwoordelijkheid te wijzen om de
omgeving rondom hun winkel schoon te houden volgens de 25-meter
regel.
De markt
Bij een vergelijking van het afval op marktdagen tegenover de controledag viel het op dat er op de controledag
beduidend minder afval rond de Oude Kerk en op het kruispunt van de Kerkstraat/Blekerslaan en de
Schoolstraat lag. Dit ligt in lijn met het vermoeden dat labels, kaartjes, verpakkingen en GFT van de markt te
makkelijk op de grond terecht komen. Een deel hiervan waait vervolgens door de Kerkstraat om uiteindelijk o.a.
op de parkeerplaats in de Schoolstraat te belanden. Om deze reden is het goed om met de marktmeester in
gesprek te gaan en samen te kijken naar de mogelijkheden voor het terugdringen van dit afval.
Zoals hierboven al genoemd, waren bonnetjes het de meestgevonden object in deze monitor. Het merk dat het
vaakst naar voren kwam, was Polak Groente en Fruit (8%). Het lijkt erop dat dit een kraampje van de markt is.
Bovendien is al het GFT dat is gevonden groente of fruit. Hiervan zou ook een deel van Polak kunnen komen. Wij
bevelen aan om met Polak in gesprek te gaan en samen te kijken naar een manier om de uitgifte van bonnetjes
te verminderen. Verder kan er gesproken worden over het opvegen van achtergebleven GFT na het inpakken
van de onverkochte producten. Dit zal zorgen voor een stuk schoner straatbeeld.

2

Kenniswijzer zwerfafval. (2015). Een schone boel en een veilig gevoel.
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3. Aanbevelingen
Onderstaande aanbevelingen zijn gebaseerd op de analyses en resultaten van dit onderzoek.

Aanpakken parkeerplaats
De grote parkeerplaats aan de Schoolstraat is een hotspot voor afval. Wij vermoeden dat dit onder andere het
geval is, omdat er geen reguliere prullenbakken staan. Hier staan enkel containers waar een pasje voor nodig is,
maar dat heeft niet iedereen. Wij raden aan om een klein afvalgat in de container te snijden om ervoor te zorgen
dat mensen zonder pasje hun kleine afval wel kwijt kunnen in deze containers. Bovendien is het goed om
expliciet op containers te vermelden waar mensen naartoe kunnen bellen om hun grofvuil op te laten halen. Zo
wordt ook bijplaatsing tegengegaan (zie pagina 19).
Als toevoeging raden wij aan om een bord te plaatsen op de parkeerplaats waarop mensen vriendelijk doch
dringend verzocht worden hun afval in de prullenbak te gooien. Hiervoor zou een tekst in de trant van ‘Mensen
uit deze buurt gooien hun afval netjes in de prullenbak’ gebruikt kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat
mensen dit bord serieus nemen, moet er wel vlak voor de plaatsing ervan grondig worden schoongemaakt.

Verminderen parkeerbonnen
Er belanden parkeerbonnen op de grond in de buurt van parkeerautomaten in Oud Rijswijk. In totaal zijn er 58
gevonden, verspreid rondom de verschillende parkeerautomaten met als hotspot de parkeerautomaat in de
Herenstraat vlakbij de kruising met de Willemstraat. Deze parkeerbonnen hoeven niet meer in de auto voor de
ruit worden gelegd, maar zijn enkel voor mensen hun eigen administratie. Een deel van de mensen zal deze bon
dus niet hoeven.
Wij raden aan om te kijken of er een mogelijkheid is om mensen standaard geen bon te geven, behalve als ze
hier expliciet om vragen door te klikken op ‘Ik wil een bon’. Als dit al wordt gedaan, raden wij aan een
prullenbak direct naast elke parkeerautomaat te plaatsen.

In gesprek bewoners Laan Hofrust
De tuin op de hoek van Laan Hofrust en de
Haagweg is opvallend vervuild (zie foto
hiernaast). Wij bevelen aan met de
bewoners/gebruikers in gesprek te gaan en te
kijken wat de oorzaak hiervan is.
Als dit oud afval is, zou het goed zijn als de
hele tuin een keer grondig wordt
schoongemaakt voor een prettiger
straatbeeld. Als het blijkt dat er steeds
opnieuw afval in deze tuin belandt, is het goed
om te kijken hoe dit in de toekomst
voorkomen kan worden.
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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 invloeden op de data, hotspots van zwerfafval, de veelvoorkomende materiaalsoorten, merken en
categorieën en de samenstelling van het afval door middel van de verschillende objecten die gevonden. 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.
De reinigingsdienst
Ondanks dat het de bedoeling was om de veegwagen af te zeggen op dagen dat er voor dit onderzoek
gemonitord werd, is dit op de eerste dag (25 september) niet gebeurd. Dit heeft waarschijnlijk vooral
invloed gehad op het aantal stuks gevonden afval (zie tabel onderaan de pagina voor de aantallen) en
minder op de samenstelling van het afval, maar ook dit laatste kan niet worden uitgesloten. Aangezien de
prullenbakken die dag ook door de reinigingsdienst zijn geleegd, is deze dag weggehaald uit de analyse van
de prullenbakken (pagina 20).
Niet goed werkende telefoon
Op de laatste dag (9 oktober) werkte één van de twee telefoons, die werden gebruikt voor het registreren
van afval, niet goed. Dit heeft ervoor gezorgd dat er met deze telefoon minder afval geregistreerd is. Dit
heeft opnieuw waarschijnlijk vooral effect gehad op het totaal aantal stuks gevonden afval (zie tabel
onderaan de pagina).
Weer
Ook het weer kan van invloed zijn op de hoeveelheid afval dat gevonden wordt en hoe herkenbaar het
gevonden afval is. Daarom zijn de temperatuur, wind en neerslag van de monitordagen weergegeven in
onderstaande tabel.
Waar de temperatuur en wind geen obstakel zijn geweest tijdens het monitoren, had het cleanteam wel last
van neerslag op zaterdag 2 oktober (onderstreept). Als het regent is het namelijk lastiger om duidelijke
foto’s te maken door de telefoon die nat wordt en het afval dat lastiger te herkennen is. Gelukkig kon het
team die dag een groot aantal stuks afval fotograferen (omdat er geen andere obstakels waren, wat wel het
geval was op de andere twee zaterdagen) waardoor er toch een goed beeld ontstond van de samenstelling
van het afval.

Dag

Datum

Temperatuur
(gemiddeld)

Wind

Neerslag

Totaal aantal
stuks zwerfafval

Zaterdag

25-09-2021

18,3 °C

4,3 km/h

0,0 mm

740

Dinsdag

28-09-2021

15,0 °C

7,5 km/h

0,2 mm

529

Zaterdag

02-10-2021

13,8 °C

9,0 km/h

8,6 mm

1.176

Zaterdag

09-10-2021

12,4 °C

3,5 km/h

0,2 mm

671
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4.2. Locatie en hotspots
De monitor is uitgevoerd in Oud Rijswijk. Het
exacte monitor gebied is terug te zien op de
hiernaast weergegeven kaart.
In totaal zijn er 3.131 stuks zwerfafval vastgelegd
en opgeruimd. Het aantal stuks zwerfafval is op
elke plek aangegeven in een gekleurd rondje,
waarbij rood een relatief hoog, geel gemiddeld en
blauw een relatief laag aantal betekent.
De eerste hotspot is de Herenstraat rondom de
Oude Kerk (721 stuks, rood omlijnd). Dit is
tevens de locatie van de markt (op het
onderste kaartje groen aangegeven). Hier lagen
met name kleine stukjes papier, bonnetjes en
marktverpakkingen.
Bovendien is de grote parkeerplaats aan de
Schoolstraat een hotspot (590 stuks, blauw
omcirkeld). Op deze plek vielen met name
verpakkingen, blikjes, (markt)labels en gft op.
Ook lag er een relatief groot aantal stuks afval
op de kruising van de Kerkstraat/Blekerslaan en
de Schoolstraat (547 stuks, zwart omlijnd). Het
afval bestond hier met name uit bonnetjes,
servetten, tissues en (markt)verpakkingen.
Op de controledag was enkel de grote parkeerplaats
aan de Schoolstraat een hotspot (zie pagina 23).

4.3. Materialen
Meer dan de helft van het gevonden zwerfafval bestaat uit papier (55%). Dit papieren afval bestaat met name
uit kleine onherkenbare papiertjes, bonnetjes, tissues en verpakkingen. Plastic staat op de tweede plaats met
30%. De categorie ‘Overig’ bestaat uit karton, gft, rubber, bijenwas, stof, polypropyleen, aluminium, hout,
piepschuim, glas en kunststof.
Overig

9%
6%

23%

36%

8%

22%
11%

Papiertje

55%

30%

Label

Papier

Bon

Plastic

Metaal

Overig

Tissue
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4.4. Objecten
Hier wordt de samenstelling van het zwerfafval weergegeven aan de hand van de objecten die gevonden zijn. In de
grafiek onderaan de pagina wordt een overzicht gegeven van de meest gevonden objecten in de monitor.
Bonnetjes
Het bonnetje is het meestvoorkomende object in deze monitor. Bonnetjes liggen door het gehele winkelgebied
met een hotspot in de Schoolstraat en de Kerkstraat rond de kruising met de Blekerslaan (zie Kaart 1, zwart
omcirkeld). Van de 407 bonnetjes konden we op 141 het merk herkennen. Van deze 141 bonnetjes kwamen de
meeste van van Polak Groente en Fruit (zie Kaart 1b; 23%), daarna volgde de Kruidvat met 18% en op plek drie
stond de Aldi met 13%.
Papiertjes
Papiertjes zijn kleine stukjes papier die vaak al wat langer op de grond liggen en daardoor onherkenbaar zijn
geworden. Deze liggen met name in de Kerkstraat en in de Herenstraat rondom de Oude Kerk. Ook liggen er wat
stukjes onbekend afval bij de grote parkeerplaats aan de Schoolstraat.
(Markt)verpakkingen
Er zijn verschillende soorten verpakkingen gevonden tijdens deze monitor. De verpakkingen die van de markt
lijken te komen (los gecategoriseerd), zoals verpakkingen van fruit en groente, liggen vooral bij de Oude Kerk en
in de Schoolstraat (zie volgende pagina). Snoep- en andere verpakkingen, zoals ballonverpakkingen zijn verspreid
over het gehele gebied gevonden. Het meestvoorkomende merk is Mars (hier vallen ook Kitkat, Snickers e.d.
onder; 6%). Daarna komt Antaflu (5%), Mentos (3%) en Party Balloons (2%).
Blikjes
Blikjes lagen met name op de drie parkeerplaatsen aan de Schoolstraat en in en om de tunnel bij de Haagweg.
(zie Kaart 2). De meestvoorkomende merken waren Golden Power (16%), Redbull (15%), Slammers (7%) en Kong
Strong (5%). Dit zijn allemaal energy drink merken. Verder kwamen blikjes van alcoholische drankjes ook voor,
deze maakten 20% uit van het totaal aantal blikjes.
Kaart 1: Bonnetjes

Kaart 2: Blikjes

Kaart 1b:
Bonnetjes van
Polak G&F
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4.4. Objecten

Kaart 3: Marktverpakkingen

Labels en kaartjes
Een vergelijkbaar patroon als bij de marktverpakkingen is ook zichtbaar voor labels (zie Kaart 4) en kaartjes (zie
Kaart 5). De meeste hiervan lijken ook van de markt te komen, gezien de bijbehorende merken.
Kaart 4: Labels

Merken van gevonden labels

Kaart 5: Kaartjes

Merken van gevonden kaartjes

23%

24%
38%

4%
5%
6%
7%
Merk onbekend
Capito
Looye
Overig

43%
14%
10% 9%

17%
Tasty Tom
Elite
Kruidvat

Merk onbekend
Joselyn's
Overig

Sunlife Flowers
LvO

12

4.5. Merken
De meeste objecten hadden geen merk of het merk kon niet worden herkend. Van iets meer dan een kwart van
de objecten kon het merk wel worden herkend. Het meestvoorkomende merk is TMC; dit is het merk van alle
gevonden parkeerbonnen.
Top 10 meestvoorkomende merken
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Merkloos/merk niet herkend
Merk wel herkend

4.6. Categorieën
Het gevonden afval is opgedeeld in 14 categorieën (zie onderstaande grafiek). De vijf categorieën waar de
meeste gevonden objecten in vielen zijn ‘Eten’, ‘Boodschappen’, ‘Hygiëne’, ‘Drinken’ en ‘Takeaway’.
De categorie ‘Eten’ bestaat uit o.a. (markt)verpakkingen, labels, bonnen en losliggend groente en fruit. Dit lag
met name op de grote parkeerplaats en rondom de Oude Kerk (zie Kaart 6 op de volgende pagina). De categorie
‘Boodschappen’ bestaat voor het overgrote deel uit bonnen (69%, Kaart 1 op pagina 11).
In ‘Hygiëne’ vallen o.a. servetten en tissues. Deze lagen vrij verspreid met een hotspot op de kruising van de
Schoolstraat met de Kerkstraat/Blekerslaan (zie Kaart 7 en foto op de volgende pagina).
De categorie ’Drinken’ bestond voor de helft uit blikjes (zie Kaart 2 op pagina 11). ‘Takeaway’ bestaat o.a. uit
(koffie)bekers, lepels en bakjes. Ook deze lagen voor het grootste deel op de grote parkeerplaats, de kruising van
de Schoolstraat met de Kerkstraat/Blekerslaan en rondom de Oude Kerk (zie Kaart 9 op de volgende pagina).
Op nummer zes stond ‘Bedrijfsafval’ en deze objecten (stukken karton) lagen opvallend
geclusterd tussen Jessica’s Woonshop en Galerie Arti-Schock (zie Kaart 10 op de volgende
pagina).

1144
536
98

64

59

51

33

18

8

1

Bo
od Ete
n
sc
ha
pp
en
Hy
gië
ne
Dr
in
k
T a en
ke
Be awa
dr
y
i jf
sa
fv
al
Ka
R
nt
o o oke
n
ra
rti
ke
le
n
Ve
rv
oe
r
Al
co
ho
l
Kl
ed
in
g
Bl
oe
m
en
El
ek
tro
ni
ca
Sp
or
t
Ov
er
ig

325 289 241
163 101

13

4.6. Categorieën
Kaart 7: Hygiëne

Kaart 6: Eten

Kaart 9: Takeaway

Kaart 10: Bedrijfsafval
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5. Opvallendheden in de omgeving
In dit hoofdstuk zullen alle opvallendheden worden besproken die de Cleanteams hebben aangegeven tijdens het
opruimen en registreren van het afval.

5.1. De markt
De focus van dit onderzoek was de markt en het afval wat daar vandaan komt. In het vorige hoofdstuk is al
besproken dat verpakkingen, labels en kaartjes van de markt rondom de Oude Kerk gevonden zijn. Ook was een
deel hiervan op de grote parkeerplaats van de Schoolstraat beland. Wat opviel in de data was dat ook het meeste
GFT (61%), dat waarschijnlijk van de markt komt, in de Schoolstraat op of rondom deze parkeerplaats lag (zie
Kaart 11). Ook lag er wat GFT bij de Oude Kerk (28%; zie foto).
Bovendien vertelde een buurtbewoner dat de viskraam vaak plastic vorkjes achterlaat en dat het regelmatig
voorkomt dat marktlieden hun blikjes in het raamkozijn van buurtbewoners achterlaten.4
Ook werd er aangegeven
dat afval bij de Oude Kerk
achter het hek waait.
Wanneer de veegwagen
dan komt, wordt dit niet
meegenomen. Als de Oude
Kerk vervolgens weer open
gaat waait al het
achtergebleven afval weer
het pleintje op.

4

Kaart 11: GFT

Er zijn in de gehele monitor 9 vorken terug gevonden en deze waren niet naar één plek te herleiden. We kunnen dit dus niet
bevestigen. Wel waren 8 van de 9 vorkjes van plastic. Deze mogen volgens de nieuwe SUP richtlijnen niet meer uitgegeven
worden, behalve als om oude voorraad gaat. Dit is dus wel iets om in de gaten te houden.
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5.2. Albert Heijn
In de buurt van de Albert Heijn zag het er erg vervuild uit door allemaal klein afval (zie foto’s). Een
buurtbewoner gaf aan vaak afval te prikken bij de Albert Heijn, omdat de Albert Heijn dit zelf meer niet doet
sinds ze geen deurbeleid meer hebben. De filiaalmanager bevestigde dit.
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5.3. De tunnel
De tunnel onder de Haagweg is erg donker en ruikt onfris. Het is geen prettige plek om doorheen te lopen. Om
deze reden kunnen bepaalde groepen hier waarschijnlijk vrij anoniem gebruik van maken, zoals hangjongeren
en zwervers. Er ligt zowel klein afval als groter afval in en naast de tunnel (zie foto’s). Dit bestaat met name uit
blik zoals al op Kaart 2 op pagina 11 te zien was.
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5.4. Peuken
Peuken vallen op in het straatbeeld van Rijswijk. Tijdens het monitoren kwamen de teams peuken tegen in
groeven van tegels en langs de stoepranden. Deze worden echter niet geregistreerd in verband met de tijd.
Hieronder een paar extreme voorbeelden van wat de teams zijn tegengekomen.

Grote parkeerplaats
Schoolstraat

Tunnel Haagweg

Pool & Billiards
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5.5. Bijplaatsing
Ook bijplaatsing komt voor in Rijswijk, zoals te zien op onderstaande foto’s. Dit is ook het geval bij de
ondergrondse containers, gaf een buurtbewoner aan. Mensen plaatsen volgens haar grote objecten zoals
meubels naast de containers.

Tollenstraat

Kruising Schoolstraat
en Doelenstraat

Kruising Schoolstraat en
Doelenstraat

Parkeerplaats Schoolstraat
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5.6. Volle prullenbakken
k/t

‘k’ geeft het aantal keren weer dat de prullenbak vol zat en ‘t’ geeft aan hoeveel dagen dit is
gemeten.
Er is niet op alle dagen gemeten, omdat op de eerste zaterdag de reinigingsdienst de prullenbakken
al had geleegd voordat het onderzoek van start ging. De reinigingsdient faciliteert normaal gesproken
dus al lege prullenbakken, waardoor er geen directe verbeterpunten op dit vlak zijn. Wel kan het
handig zijn om te weten dat prullenbakken dus het snelst vol raken in de Herenstraat.

2/3

1/3

2/3

1/3

1/3

1/3

1/3
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5.7. Los afval
Parkeerbonnen TMC op de grond

Grote parkeerplaats Schoolstraat

Kerkstraat

Grote parkeerplaats
Schoolstraat/Steenlaan

Grote parkeerplaats
Schoolstraat
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5.7. Los afval
Deze tuin is opvallend vervuild en lijkt al lang niet te zijn schoongemaakt

Laan Hofrust/Haagweg

Er lagen blikjes aan de kant van de weg.
Aangezien er auto’s op volle snelheid rijden, was
het te gevaarlijk om op te ruimen (en dus ook om
te registreren).

Haagweg
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6. Vergelijking marktdagen en controledag
Als de marktdagen worden vergeleken met de controledag valt het op dat op de controledag van de drie
hotspots er maar één overblijft. Enkel de parkeerplaats is op de dinsdag een hotspot; het kruispunt van de
Schoolstraat en de Kerkstraat/Blekerslaan en rondom de Oude Kerk ligt beduidend minder afval op dinsdag
vergeleken met de zaterdagen (zie de kaarten hieronder). Dit is in lijn met de verwachting dat een groot deel
van het afval dat rond de Oude Kerk en op dit kruispunt ligt van de markt komt. Een deel hiervan komt
waarschijnlijk later op de parkeerplaats terecht.
Qua samenstelling van het afval zijn er geen opmerkelijke verschillen gevonden tussen de dagen.

Zaterdag 25 september: 740 stuks afval

Dinsdag 28 september: 529 stuks afval

Zaterdag 2 oktober: 1.176 stuks afval

Zaterdag 9 oktober: 671 stuks afval
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