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Schone Rivieren onderzoek
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Voorwoord
Beste rivierafvalonderzoeker,

Soms kan het lastig zijn om een bepaald stukje afval 
te identificeren. Wat is bijvoorbeeld het verschil tus-
sen een lollystokje en een wattenstaafje? Met deze 
fotogids willen we jullie hierbij een handje helpen. 
Ieder item van de turflijst wordt in deze gids van 
een foto voorzien. De gids is nog in ontwikkeling en 
dus nog niet helemaal compleet. Mocht je een foto 
hebben van een item wat nog mist, dan ontvangen 
wij die graag! Stuur de foto naar 
schonerivieren@ivn.nl 

Succes met het onderzoek!



3

Kunststof

4.1

462

46.2

4.2

46.1

47.1

15

117.1

21

Drankflessen >1/2 liter 

Ondefinieerbare stukjes 
piepschuim 2,5cm > 50 
cm 

Plastic folies en/of 
stukken 2,5-50 cm (zacht 
plastic) 

Drankflessen ≤1/2 liter 

Ondefinieerbare plastic 
stukjes 2,5-50 cm (hard 
plastic) 

Plastic folies >50 cm 
(zacht plastic) 

Doppen en deksels 

Ondefinieerbare plastic 
stukjes 0-2,5 cm (hard 
plastic) 

Plastic bekers en/of 
delen daarvan 
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6

472

16

19

7

1

22.1

4.3

5

Voedselverpakkingen 
(o.a. yoghurt, ketchup, 
boter, frietbakjes etc.) 

Piepschuim ≥50 cm 

Aanstekers 

Snoep, snack en chips-
verpakking 

Cosmetica verpakkingen 
(o.a. shampoo, deodo-
rant, zonnebrand) 

Six-pack ringen 

Rietjes 

Wikkels van drankfles-
sen  

Verpakking van schoon-
maakmiddelen (o.a. 
afwasmiddel, allesreini-
ger etc.) 
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38

113

11

36

25

10

22

43

42

Emmers en/of stukken 
daarvan 

Handschoenen professi-
oneel (dikker plastic) 

Kitspuiten 

Breekstaafjes

Handschoenen huishou-
delijk (zacht plastic) 

Jerry cans

Bestek

Geweerpatronen/ 
hulzen 

Helmen
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19.1

2.1

35

39

24

17

13

8

44

Lollie stokjes 

Plastic vuilniszakken en/
of stukken daarvan 

Sportvisspullen (o.a. 
dobbers, aasbakjes, 
verpakkingen van sport-
visproducten)

Kunststof band en/of 
ty-rap

Netzakken

Schrijfwaren o.a. pen-
nen

Kratten

Motorolie verpakking ≤ 
50 cm  

Schoenen, laarzen en 
slippers
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32312

Touw en koord diame-
ter ≤ 1 cm

Touw diameter > 1 cmTassen

5349

Overig rubber Ballonnen of resten van 
ballonnen (incl sierlin-
ten) 

Rubber

666462.1

Kranten SigarettenfiltersDrankkarton (o.a sap, 
melk, yoghurtdrink) 

Papier
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69

79

73

78

68

81

Pallets

 Elektriciteitsdraad 

Kwasten

Drankblikjes

Kurk

Aluminium folie en ver-
pakkingen 

Metaal

Hout

768477

Spuitbussen Oliedrum Kroonkurken 
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glas

8280

92

86

91

Voedselblikken Vislood 

Lampen en TL lampen 

Verfblik 

Flessen en potten en/of 
stukken daarvan 

100897

Tampons en tampon 
applicators en verpak-
kingen ervan 

Plastic wattenstaafjes Cosmetica verpakkingen 
(o.a. shampoo, deodo-
rant, zonnebrand) 

Sanitair
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104103

Injectiespuiten Verpakkingen (van o.a. 
pillen, lenzen- en vloei-
stof) 

granulaat

medisch

101

Toilet verfrissers 
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Fotoverantwoording
De foto’s in deze gids zijn gemaakt door:
• Wim Mattijssen
• Maartje Reitsma
• Linda IJmker
• Peter de Graaff
• Bianca Szymanowski
• Eke Kuiper
• Stichting de Noordzee
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