


Deze handleiding is onderdeel van de regionale zwerfafvalproject Schoon Zeeland.

Samengesteld door het Kernteam Scholen in samenwerking met Stichting Omgevingseducatie Gooi,
Vecht- en Eemstreek.
De lessuggesties en achtergrondinformatie zijn voor een deel afkomstig uit 'De Schone School'” van
Stichting Nederland Schoon en van Milieu Centraal.

Dit materiaal mag vrij gebruikt en gekopieerd worden.



1. INLEIDING & ACHTERGRONDINFORMATIE

Het provinciaal zwerfafvalproject “Schoon Zeeland” is een initiatief van de 13 gemeenten in Zeeland, 
het OLAZ en vijf de natuur en milieueducatie centra in Zeeland. (www.schoonzeeland.nl)

Gezamenlijk hebben zij zich uitgesproken om zwerfafval in de regio aan te pakken, en een 
scholenproject pastdaar goed bij. Kinderen zijn de ambassadeurs van de toekomst, en hopelijk is hun 
gedrag door middel vangoede voorlichting te beïnvloeden. Om dit te bewerkstelligen heeft het 
projectteam een lesprogrammasamengesteld waarin leerlingen zwerfafval en snoeproutes in de school 
omgeving onderzoeken. In dezehandleiding staat alle benodigde informatie over dit lesprogramma.
Het lesprogramma bestaat uit vier onderdelen die verderop in deze handleiding nader toegelicht 
worden. Hetregionale zwerfafvalteam en de gemeenten helpen u bij de uitvoering. U kunt er voor 
kiezen om een selectie uithet lesprogramma te kiezen, of het naar wens aan te passen. In de rest van 
deze inleiding vind u algemeneinformatie over zwerfafval en snoeproutes.

Zwerfafval
Als afval ergens belandt waar het niet thuishoort, noemen we dat zwerfafval. Het ligt dan op straat en in 
bermen,op openbare plaatsen, in groenperkjes en in de natuur. Behalve de ergernis die deze rommel 
oplevert, is hetschadelijk voor het milieu en onszelf! Rondzwervend afval is slecht voor onze
gezondheid: het gaat rotten enstinken en trekt ongedierte aan. Rondzwervend afval is ook schadelijk 
voor dieren, ze eten het op en raken er in verstrikt. Ten slotte vervuild het onze leefomgeving, wat veel 
mensen een onveilig gevoel geeft.

Grootste vervuilers
Het meeste zwerfafval vinden we op of nabij scholen, in wegbermen, en nabij eetgelegenheden zoals
fastfoodrestaurants, snackbars en stations. Jongeren, verkeersdeelnemers en recreanten maken 
daarvan het meeste gebruik en zijn dan ook de grootste vervuilers.

Snoeproute: wat is het?
Een snoeproute is de route die een leerling aflegt van huis naar school en vice versa, inclusief de route 
naar desupermarkt en snackbar tijdens en na schooltijd. Het zijn de loop- en fietsroutes maar ook de 
routes naar en van bus- en treinstation. Deze routes zijn vaak sterk vervuild met zwerfafval.

Prijskaartje
Gemeenten, Rijkswaterstaat en de beheerders van natuurgebieden maken de openbare ruimte schoon, 
maar daar hangt wel een prijskaartje aan. De kosten worden doorberekenend, en betaalt de vervuiler 
als belastingbetaler uiteindelijk zelf. Daarnaast zit er tussen het zwerfafval veel nuttig afval dat 
gerecycled kan worden. Als het meeste zwerfafval hergebruikt wordt dan zou dat heel veel grondstoffen 
uit het milieu schelen!

Klachten over zwerfafval
Met klachten over zwerfafval kunt u terecht bij uw gemeente. Grote gemeenten hebben vaak een
milieuklachtenlijn, in kleine gemeentes is de reinigingsdienst of de afdeling openbare ruimte het juiste 
loket voorklachten over rommel op straat. In natuurgebieden zijn de specifieke beheerders 
verantwoordelijk. 



Acties tegen zwerfafval

Het tegengaan en verwijderen van zwerfafval is een taak van de gemeente. Zij doen dat door het 
plaatsen van afvalbakken, het geven van voorlichting en opruimen van het zwerfafval. Maar ook andere 
organisaties organiseren campagnes en projecten om zwerfvuil te voorkomen. In Zeeland werken
natuurbeheerders, gemeenten, OLAZ en de natuur en milieueducatiecentra (NME) samen in het 
regionale zwerfafvalproject Schoon Zeeland. Het is verboden om blikjes of papier op straat weg te 
gooien. Wie dat toch doet is officieel in overtreding, en riskeert een boete tot wel 90 euro. De gemeente 
stelt handhavers in om die boetes uit te delen. Wie de boete niet betaalt, kan voor de rechter komen.

Afbreektijden

Als we zwerfafval niet opruimen, duurt het lang voordat het vanzelf verdwenen is. Maar hoe lang blijft 
het zwerfafval nou eigenlijk liggen?

De afbreektijden voor afval variëren van enkele weken tot een eeuwigheid.



2. PROJECTGEGEVENS

Doel lesprogramma
Door de leerlingen zelf het zwerfafval in de schoolomgeving te laten onderzoeken zien zij hoe vervuild 
hun omgeving werkelijk is. Door ze na te laten denken over oplossingen voor zwerfafval, en ze het op te 
laten ruimen word hun weggooigedrag hopelijk positief beïnvloed.
Buurtbewoners waarderen het vaak als jongeren zich inzetten voor het zwerfafvalprobleem, en een
buurtonderzoek en opruimactie zijn een goede manier om iets terug te doen voor de omgeving (lees: dit
lesprogramma is dus ook een goede manier om een maatschappelijke stage in te vullen).



3. OPZET VAN HET LESPROGRAMMA
Hieronder een overzicht van de vier verschillende lessen. Per les wordt er beschreven wat er gebeurt, 
hoeveel tijd dat kost, de taken van de docent/ school en de benodigdheden. Op de volgende bladzijden 
worden de lessen nader toegelicht. Uit deze vier lessen kan een selectie gemaakt worden, de 
onderdelen zijn los van elkaar te volgen.





Stuur de uitkomsten van het onderzoek op naar Schoon Zeeland, zij zetten de resultaten op de website
www.schoonzeeland.nl

De A0 plattegrond s.v.p. opvouwen en naar uw NME centrum sturen.

Foto's graag sturen per email naar  de foto's worden ook op de website geplaatst!info@schoonzeeland.nl







Les 4: De opruimactie

Tijdsduur:  10 minuten opstart, 45 minuten opruimen (minstens 1 lesuur, maar 
  afhankelijk van de grootte van het gebied dat opgeruimd moet worden).
Nodig:  hesjes, knijpers, vuilniszakken (te leen bij uw NMe centrum), evt. 
     vuilnisauto (aan te vragen bij uw NME centrum)

Er kan voor gekozen worden om ter afsluiting van het project het onderzoeksgebied 
door de leerlingen te laten opruimen. Dan zien ze nogmaals hoeveel zwerfafval er 
werkelijk ligt en hoeveel moeite het kost om het op te ruimen. Daarnaast word een 
opruimactie door buurtbewoners erg gewaardeerd. Scholieren worden vaak (terecht
of onterecht) aangewezen als de grootste vervuilers, dus iets terug doen voor de buurt 
kan nooit kwaad!

Voorbereiding:
 1.  Datum en tijdstip afstemmen met uw NME centrum. Deze stemt dit af 
  met de gemeente  en zorgt voor hesjes, knijpers, en vuilniszakken.
 2.  Neem van te voren de regels door die gelden buiten het schoolterrein.
 3.  Bespreek met de leerlingen waar ze gaan opruimen en waar niet!

Actie:
 1.  Verdeel de klas in groepjes van 4.
 2.  Geef elke leerling een afvalknijper, hesje en een vuilniszak.
 3.  Spreek een tijd en locatie af met de leerlingen af waar op verzameld 
  moet worden, en stuur de leerlingen vervolgens de wijk in (elk groepje  
  een andere kant op).
 4.  Tip: Laat de leerlingen al het ingezamelde afval bij elkaar leggen en 
  maak een groepsfoto naast het afval.
 5.  Zamel de spullen in en sluit de opruimactie af.
 6.  Stuur de foto's en de resultaten van de actie naar   info@schoonzeeland.nl
  zodat deze op de website geplaatst kunnen worden.







Bijlage 4: Instructiekaart conclusie snoeproute

Noteer in de grote plattegrond per onderzocht meetpunt de score die de leerlingen in het
veldonderzoek toegekend hebben. Het meest zichtbaar wordt het als de verschillende
letters in verschillende kleuren worden genoteerd.
Bijv.  A+ = groen,  A=blauw,  B=geel,  C=roze,  D=rood

Concludeer met elkaar of en waar er snoeproutes liggen door middel van de
volgende stappen:

 1.  Verbind alle rode en roze punten die naast elkaar liggen met elkaar met een rode lijn.

 2.  Liggen de rode/oranje punten niet bij elkaar in de buurt en kan er geen lijn doorheen 
  getrokken worden? Dan is er misschien geen sprake van een snoeproute. De   
  rode punten zijn hotspots (sterk vervuilde plekken). Kun je verklaren waarom deze 
  plekken meer vervuild zijn dan andere plekken?

 3.  Indien er een rode lijn op de kaart in te teken is: Kun je verklaren waarom de rode
  'route' zo loopt? Waar loopt hij naar toe? (winkel/ park/ fietsroute?)

 4.  Wordt deze route veel gebruikt door leerlingen van je school? (Bijv. in de pauze of op
  weg van en naar school.) Dan is het een snoeproute!

 5.  Wordt deze route zelden door leerlingen van je school gebruikt? Dan is het 
  waarschijnlijk geen snoeproute! Trek dan een groene streep door de rode streep,
  maar zorg dat de rode 'hotspots' zichtbaar blijven.

 6.  Kun je verklaren waarom deze route dan zo vervuild is? Is er een andere groep
  mensen die hem veel gebruikt? Of zijn er misschien geen vuilnisbakken? 
  (NB:een aantal sterk vervuilde plekken kunnen ook veroorzaakt worden door
  omgevallen vuilnisbakken of vuilniszakken. Het is dan geen snoeproute!)

Voor de docent: Geef de resultaten door aan uw NME centrum.. Vouw de grote plattegrond met de 
ingetekende snoeproute en/of hotspots op, en stuur het op naar uw NME centrum.






