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                                         Voorwoord 
 

In het voorjaar van 2022 vind er een groot zwerfafvalonderzoek plaats in Breda. 
 “Project Brabantplein”. Het onderzoek naar de aard, omvang en verspreiding van zwerfvuil op Het 
Brabantplein is uitgevoerd door Steven de Vet, student Technische Milieukunde Hogeschool Avans. 
De opdracht tot het onderzoek werd verleend door Anton Lips, manager wijkzaken bij de gemeente 
Breda ism. Natuur- en Milieuvereniging Markkant Breda.  
Dit enerzijds in het kader van het project Stadsjutters van Markkant, dat als doel heeft preventie van 
zwerfafval, en anderzijds de in 2020 aangenomen motie ‘Breda zwerfafvalvrij in 2030’ van de 
Gemeente. Dit schrijven is een samenvatting van het onderzoeksrapport van Steven de Vet (zie voor 
het volledige rapport www.markkantbreda.nl )  
 
De conclusies en aanbevelingen zijn van Natuur- en Milieuvereniging  Markkant Breda en gebaseerd 
op de onderzoeksresultaten. In de eerste plaats danken wij Anton Lips, de Gemeente Breda en in het 
bijzonder de medewerkers van de afdeling reiniging, voor hun ondersteuning bij dit onderzoek. Wij 
danken Ron Bekker, Runnerscafe en organisator van sportieve opruimacties in Breda, voor zijn 
intensieve begeleiding van Steven. Ook danken wij Arnold Verbakel, mede-initiatiefnemer 
Stadsjutters Breda en vraagbaak, denktank, en kasbeheerder voor zijn inbreng. Maurits Dortland, 
(Lector bij Avans Hogeschool)) vrijwilligers van Markkant Breda en studenten van Avans Hogeschool 
die hebben geholpen bij de dataverzameling en het schoonmaken van het Brabantplein danken wij 
evenzeer. Ze verdienen ons respect voor hun inzet en doorzettingsvermogen. Natuurlijk danken wij 
ook Steven voor zijn vasthoudendheid om de feiten en cijfers over zwerfafval op tafel te krijgen. Tot 
slot danken wij manager van de AH vestiging op Brabantplein, de heer Van der Avoird voor zijn 
positieve bijdrage evenals de andere betrokken winkeliers op het Brabantplein. 
 
Breda 10-10-2022, Natuur en Milieuvereniging Markkant Breda 
Dorine Verheijden-Lels, bestuurslid
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.markkantbreda.nl/
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Zwerfafval 
 

“Afval dat bewust of onbewust is weggegooid of 
achtergelaten door mensen op plaatsen die daar niet voor 
bedoeld zijn, of dat door indirect handelen of nalatigheid 

van mensen op die plaatsen is terechtgekomen.” 
 

Definitie Rijksoverheid 
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1 Uitleg Onderzoek 
De werkgroep Stadsjutters van Natuur en Milieuvereniging Markkant Breda (zie ook 
www.stadsjuttersbreda.nl ) is, samen met de Gemeente Breda, al sinds 2019 op zoek naar 
antwoorden op de volgende vragen over zwerfafval: 

 Wat is de aard? 

 Wat is de spreiding in tijd? 

 Wat is de spreiding in ruimte? 

 Wat is de ernst?  

 Wat is de oorzaak? 

 Hoe kunnen we zwerfafval voorkomen? 

 Hoe bereiken we ons doel ‘een zwerfafval vrije stad in 2030’? 
 

Uit eerder in opdracht van de Stadsjutters en de Gemeente gedaan onderzoek door studenten van 
Hogeschool Avans, bleek dat zwerfaval hot-spots kent en dat winkelcentra daarbij prominent naar 
voren gekomen. Ook is gebleken dat, als we het hebben over spreiding in tijd en ruimte evenals aard 
en ernst van het probleem, leeftijd van bezoekers (jongeren, volwassenen, ouderen) en Sociaal 
Economische Status (SES) een invloedrijke rol spelen. Om te bezien welke maatregelen we moeten 
nemen om ons doel te bereiken n.l. ‘een zwerfafval vrije stad in 2030’, hebben wij ervoor gekozen 
om een intensief onderzoek te doen naar het probleem in een winkelcentrum dat representatief is 
voor winkelcentra in het algemeen. Daarbij is de keuze gevallen op Het Brabantplein in de wijk 
Brabantpark omdat het plein veel bezocht wordt door middelbare scholieren en studenten (van de 
aanpalende Hogescholen Buas en Avans) en de wijk gemêleerd is qua SES (lager- en hoger-
opgeleiden en multiculturele achtergrond). Het onderzoek bestond uit, gedurende een 
aaneengesloten periode van 15 dagen in maart 2022, het plein dagelijks (behalve in de weekenden) 
door vrijwilligers handmatig volledig schoonmaken en het gevonden zwerfvuil, via de app Litterati, 
fotografisch vastleggen en benoemen (taggen) wat waar ligt op het plein. Deze periode bestond uit 
twee reguliere weken (geen feestdagen of bijzondere markten). De verzamelde data werden op (GIS) 
kaarten verwerkt om een analyse te maken van de gegevens. 
 

 
  Steven de Vet op Brabantplein 

 
 
 
 

http://www.stadsjuttersbreda.nl/
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2 Resultaten onderzoek Brabantplein 
 

“In totaal werden 20.829 zwerfafval items opgeraapt, gefotografeerd en 
gemonitord”. 

 
Team met datagrijpers op Brabantplein 
 

Aard van zwerfafval 
1. Genotmiddelen (roken) (41,8%),  
2. Snippers, stukjes zwerfvuil kleiner dan 10cm en van onduidelijke herkomst (24,6%) 
3. Eten 13,5%  
4. Drinken 5.4%  
5. Verpakkingen 5.2% 
6. Diversen 9,5% 

Het beeld wordt gedomineerd door: genotmiddelen (roken) en snippers 66,4% 
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Top 10 meest voorkomende zwerfafval objecten Brabantplein 

Afvalobject % 

sigarettenpeuken 39.70% 

onduidelijke snippers 24.60% 

kauwgom 3.40% 

snoepverpakkingen 2.20% 

overig rook afval 2.10% 

kassabonnetjes 1.80% 

boodschappen verpakkingen 1.40% 

flessendop 1.30% 

wikkels/folie 1.30% 

blikjes 1.10% 

Totaal 78.90% 

 
 
 

Versnippert Zwerfafval Categorieën  

Categorie Grote 

Klein < 10cm 

Middel > 10 cm & < 25 cm  

Groot > 25 cm 

 
 
Soort materiaal dat gevonden werd (kleiner dan 10cm) 
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Spreiding in de tijd 
Verdeeld over 15 dagen (maart en april 2022) zijn gemiddeld 1388 items per dag gevonden. Totale 
gemonitorde oppervlak van het Brabantplein bedroeg 8000m2. Dit is een score van 1,1 item per 
10m2 per dag. 
Het zwerfvuilpercentage bleek doordeweeks twee keer zo hoog te zijn als op maandag direct na het 
weekend, met een piek op dinsdag. Juist op werkdagen bezoeken veel jongeren en studenten het 
plein omdat er dan lessen en colleges zijn. Mogelijk hangt deze score daarmee samen.   
 
Spreiding in ruimte 
Het plein kent zwerfafval-luwe delen en hotspots. Zo is de plantenbak tegenover de Albert Heijn, met 
daarlangs een muurtje om op te zitten, een absolute hotspot. 
Hier liggen items van ‘to go’ eten en drinken, sigaretten en snippers.  Deze plantenborder wordt 
verder omringd door een patisserie, bakker, fastfoodzaak, tabakswinkel en drogisterij. Andere 
geïdentificeerde hotspots zijn ondergrondse afvalcontainers, het bevoorradings-perron van Albert 
Heijn en een noordwestelijk gelegen grasveld (mogelijk verwaaid afval). Uit de gegevens blijkt dat de 
ondergrondse afvalcontainers tot zwerfvuil-hotspots verworden door de het hoge aantal snipper-
items. Dit is waarschijnlijk het gevolg van afgebroken materiaal door onjuiste deponering van afval. 
 

 
Zwerfafval spreiding alle data op Brabantplein 
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3 Ernst van het probleem 
Grote items vallen meer op dan de kleine snippers. Dat heeft invloed op de beleving van de ernst van 
het probleem. Pakweg 3 keer per week wordt het Brabantplein en de naaste omgeving door de 
Gemeente gereinigd en daarmee verdwijnen de grotere, opvallende items. Overigens worden die 
door de veegwagentjes ook wel versnipperd. In de onderzoeks-weken ruimden echter niet alleen de 
vrijwilligers op, maar ook de winkeliers. Winkeliers zijn verantwoordelijk voor het opruimen van afval 
in een cirkel van 25 meter om hun vestiging (meer weten over 25 meterregel 
https://www.nederlandschoon.nl/kenniswijzer-zwerfafval/de-25-meter-regel-achtergrond-en-
toepassingen-in-de-praktijk/ ). Kennelijk worden door de winkeliers ook vooral grote items 
meegenomen als onderdeel van hun schoonmaakronde en worden de snippers over het hoofd 
gezien. Snippers en sigarettenfilters zijn kleiner dan 10 cm en vaak zelfs kleiner dan 5 cm. Snippers en  
filters zijn zo klein dat ze moeilijk zijn op te ruimen met de gemeentelijke veegwagentjes.  Omdat niet 
altijd te achterhalen is hoe lang het zwerfvuil ergens heeft gelegen, het ligt dikwijls enigermate 
verstopt in b.v. plantenbakken, raapten de vrijwilligers waarschijnlijk zowel de door de winkeliers 
overgeslagen snippers op als ook items die al veel eerder op straat lagen omdat ze door de 
veegwagentjes niet waren verwijderd. Snippers zijn even vervuilend als grovere items. Zo is er meer 
kans dat ze zich vastklitten in het milieu dan grote items doen. Snippers kunnen ook verwaaien en 
drijven gemakkelijk met regenwater naar de goot zodat ze in het riool wegspoelen. Dat alles leidt tot 
het uiteenvallen in microplastics met de daaraan klevende nadelige effecten op de bodemkwaliteit, 
flora, fauna en menselijke gezondheid. Tot slot, snippers zijn niet te herleiden tot het oorspronkelijk 
product waar ze vandaan komen, noch naar een merk noch de aard van het oorspronkelijke afval. 
Dat staat preventie ervan in de weg. 
 

 
20% van het zwerfafval is visueel aanwezig op Brabantplein. 80% is gedetecteerd maar zie je niet direct  liggen. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.nederlandschoon.nl/kenniswijzer-zwerfafval/de-25-meter-regel-achtergrond-en-toepassingen-in-de-praktijk/
https://www.nederlandschoon.nl/kenniswijzer-zwerfafval/de-25-meter-regel-achtergrond-en-toepassingen-in-de-praktijk/
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Bronnen zwerfafval Brabantplein 
Snippers hout en organisch materiaal zijn terug te voeren op de activiteiten van een lokale 
supermarkt aan de oostkant van het Brabantplein. Glas is terug te voeren op de ondergrondse 
glasbakken. Van papier en aluminiumfolie is de oorsprong onbekend, maar is vermoedelijk 
gerelateerd aan verpakkingsmateriaal van lokale ondernemers. Versnipperd plastic is meestal een 
verzameling onherkenbaar verscheurd verpakkingsmateriaal. De bron is onduidelijk. Opvallend was 
dat, bij de afvalcontainers, vaak vogels werden waargenomen.  Zij pikten in afvalzakken die ten 
onrechte in de buurt van ondergrondse afvalcontainers waren gedumpt of door lokale ondernemers 
naast reeds volle commerciële afvalcontainers waren geplaatst. De grote hoeveelheid organisch afval, 
tussen het restafval, vergroot dit probleem omdat het bij vogels voor voedselprikkels zorgt. 
Als zwerfafval een productmerk heeft is de herkomst/verkooppunt van het product gemakkelijker te 
herleiden dan wanneer dat niet het geval is. Er wordt in het onderzoek relatief weinig merk-afval 
gevonden. 
 
Merk zwerfafval Brabantplein  Percentage van aangetroffen merkproducten 
albert heijn         1.05%     18.07% 
maoam                0.35%     6.05% 
red bull                0.25%     4.26% 
kruidvat               0.21%     3.58% 
antaflu                 0.18%     3.15% 
jupiler      0.15%     2.64% 
coca cola             0.15%     2.64% 
uno frutas y hortalizas   0.13%     2.22% 
caprisun   0.12%     2.13% 
energy drink   0.12%     2.05% 
 
 

 
Voorbereiding in AH kantine. 
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4 Conclusies 

 Van de 20829 verzamelde items op winkelcentrum Brabantplein is 66,4% kleiner dan 10cm 
(snippers) en daarvan is 41,8% gerelateerd aan roken (peuken). De vele snippers afval zijn 
divers van samenstelling (plastic, hout, glas, etc.). Snippers vallen minder op dan grote items 
maar zijn niet minder vervuilend. Snippers hebben de neiging zich vast te klitten in het milieu, 
wat leidt tot nadelige effecten op de bodemkwaliteit, flora, fauna en menselijke gezondheid. 
Van de overige gevonden items is pakweg één vijfde gerelateerd aan ‘to go food’. Dikwijls 
kan daarvan ook het merk geregistreerd worden.  

 Opvallend is dat door de week er meer zwerfafval items worden gevonden dan in het 
weekend en dat dinsdag het zwerfafval piekt. Waarschijnlijk hangt dit samen met de dan 
bezoekende scholieren en studenten die er ‘to go food’ kopen. Jongeren roken ook 
veelvuldig (peuken). 

 Het Brabantplein kent hotspots. Daarvan is de plantenbak tegenover Albert Heijn de meest 
intensief vervuilde plek. Dat we daar veel ‘to go’ afval vinden hangt ook samen met het 
aanbod in de omringende winkels. 

 Overigens is het goede nieuws dat we weinig merkproducten en grotere afvalitems vinden. 
Dit hangt waarschijnlijk samen met de op dat punt effectieve schoonmaakacties van de 
plaatselijke bedrijven. 

 Veel afval ontstaat ook rondom ondergrondse containers waar spullen naast worden gelegd; 
bij het bevoorradings-perron van Albert Heijn en, waarschijnlijk door verwaaiing, op het 
grasveld in de buurt. Hoewel merkartikelen gemakkelijker te herleiden zijn naar de bron, en 
bijvoorbeeld hout en organisch materiaal toe te schrijven is aan een specifieke winkel, 
evenals vervuiling rondom afvalcontainers, geldt in het algemeen dat voor het gevonden 
zwerfafval moeilijk valt te duiden waar het vandaan komt. In feite versnippert 
verpakkingsmateriaal te gemakkelijk, zitten er teveel losse items aan verpakkingen en 
verkruimelt single use plastic en blik. De sigarettenindustrie is niet alleen op het Brabantplein 
maar wereldwijd een enorme vervuiler. 

 In de gedumpte afvalzakken bij zowel de ondergrondse containers als de commerciële 
afvalcontainers zit tussen het restafval veel organisch afval zodat vogels erop afkomen en in 
de zakken pikken. Dit leidt tot afvalsnippers. 

 
Ondergrondse containers met bij plaatsing. 
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5 Aanbevelingen voor Brabantplein 
 

1. Het aandeel snipper-zwerfafval in de totale populatie items is opvallend groot en even 
milieuvervuilend als groot zwerfafval. Omdat winkels verplicht zijn 25 meter rondom hun 
vestiging schoon te houden kan hierop worden gehandhaafd indien snipper-zwerfafval 
expliciet genoemd wordt in de verordening. Echter de 25 meter regels zijn niet eenduidig 
geformuleerd. De regels preciseren niet welke 25 m2 voor rekening komen van de 
ondernemer, evenmin tot wat onder zwerfafval wordt verstaan en aan welke normen voor 
schoonhouden ze gehouden zijn. De aanbeveling is om de regelgeving/verordeningen 
preciezer en eenduidig te formuleren en snipperafval onderdeel ervan uit te laten maken. Bij 
strikte handhaving regelgeving is het hele Brabantplein gedekt. Dit zou bovendien veel 
schoonmaakkosten voor de gemeente schelen (pakweg € 8.500.- per jaar voor 3 keer per 
week met veegwagentjes schoonmaken).  

2. Veel afval bestaat uit peuken en sigarettenpakjes. Middelbare- en hogescholen zijn bezig met 
allerlei acties voor een rookvrije generatie. Roken is op hun pleinen en terreinen niet 
toegestaan. Wellicht gaan jongeren daarom juist naar het winkelcentrum om samen te roken. 
Het winkelcentrum tot een rookvrije zone maken kan dit soort zwerfvuil terugdringen. 

3. Van de gevonden items is één vijfde gerelateerd aan ‘to go food’. Dikwijls kan daarvan ook 
het merk worden geregistreerd. Met de verkopende ondernemers kan het gesprek worden 
aangegaan over statiegeld op bekers en singel use plastics te vervangen door herbruikbare 
verpakkingen, of liever nog, helemaal geen verpakkingen. 

4. Scholen in het algemeen, en met name de hogescholen Avans en Buas, hebben 
duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De gemeente krijgt het advies om scholen uit te 
dagen hun verantwoordelijk te nemen voor het voorkomen van zwerfafval buiten hun eigen 
terrein.   

5. Een andere inrichting van de hotspot-locatie met zitbank rondom plantenbak is waarschijnlijk 
helpend. Bijvoorbeeld door het geheel te vervangen door een gezellig terrasje met stoelen 
met rondom wat bomen. Het terras kan worden schoongehouden door de uitbatende 
ondernemer. 
 

 
Plantenbak met zitrand op Brabantplein 
 

6. De ondergrondse afvalcontainers zijn bronnen van snipper- afval. Het dumpen van 
huishoudelijk afval in de buurt van deze ondergrondse containers draagt bij aan het 
probleem (pikkende vogels). Het is aan te raden om het deponeren van afval(zakken) naast 
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de containers onmogelijk te maken door het inpakken van de containers in groen of 
anderszins. Ook kan veelvuldiger legen is een optie. In dit kader is het ook belangrijk de 
ondernemers op het plein te wijzen op hun verantwoordelijkheid om geen afval naast hun 
eigen containers te plaatsen, afval zorgvuldig te scheiden (geen organisch afval in de zakken) 
en daarop te handhaven! Dit geldt ook voor het bevoorradings-perron van Albert Heijn. 

 

 
Einde van de data zwerfafval opdracht Brabantplein 
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Algemene aanbevelingen ten behoeve van ‘Breda zwerfafvalvrij 2030’ 
 
De voor het Brabantplein aanbevolen maatregelen kunnen ook voor andere winkelcentra gelden. 
Met name waar het gaat om handhaving op 25m2 schoonmaakregel, handhaving overloop 
winkelafvalcontainers, inpakken ondergrondse containers, ruimtelijke herinrichting bij hotspots, in 
gesprek gaan met omliggende scholen en met ondernemers over statiegeld, terugdringen van single 
use plastic door deze te vervangen door herbruikbare items. 
 
Het is aan te bevelen om als gemeente samen met andere gemeenten en het rijk in gesprek te gaan 
met de verpakkingsindustrie om verpakkingen zo te ontwerpen dan er geen (plastic)snippers vanaf 
kunnen komen. Te denken valt aan doppen vast aan de fles, geen treklipjes, enz. Ook kan 
gezamenlijk worden opgetrokken om paal en perk te stellen aan de vervuiling van de 
sigarettenindustrie. 
 
De gemeente wordt aangeraden zwerfafval, ten behoeve preventie, systematisch te monitoren. Het 
is effectief als beleidsinstrument. Handmatig monitoren van zwerfafval zoals gedaan voor dit 
onderzoek is echter zeer arbeidsintensief en daarmee beperkt toepasbaar.  Automatisering van het 
monitoren is aan te raden. Zwerfvuilmonitoring via gebruik van videocamera's is momenteel in 
ontwikkeling bij afvalverwerker Antea. Het is belangrijk dat niet alle zwerfafval tot restafval verwordt. 
Dat belemmert recycling. Via monitoring kan hier verandering in worden aangebracht en komt 
afvalscheiding in zicht. Zwerfvuilclassificatie via beeldherkenning wordt ontwikkeld met het project 
RAAK van Hogeschool Avans. Het is aan te raden om beide ontwikkelingen te integreren met een tool 
als ArcGIS Platform. Deze tool maakt real-time intuïtieve en interactieve datavisualisatie mogelijk en 
kan worden aangepast aan de wensen van de gebruiker. Zo kan ook het schoonmaken van de 
publieke ruimte geoptimaliseerd worden. 

 

 
     Datateam wenst Breda zwerfafvalvrij in 2030 
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