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• Meten is weten

• Maar hoe?
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Datagericht werken zie video

https://youtu.be/iJ-H4uTHWV0


Hoeveel data is al verzameld?



Waar zijn we momenteel mee bezig?
● Peukenmonitoring landelijk



Meten in eigen omgeving
● Overlastlocatie in beeld brengen

● Afvalvoorzieningen herplaatsen



Landelijke Resultaten
● Uitbreiding van statiegeld op 

kleine flesjes en blik

● Landelijke campagnes zoals 

”antaflu”,  “knetterbal”, “Mission 

Mars”,

Verandering verpakkend 

bedrijfsleven

● Europeese verorderingen zoals 

SUP-regelement en de UPV

● Peukencollectief/monitoring

Cem Lacin, bedankt ook GoClean de Liemers voor de inzet 
van statiegeld 

zie video (begint zacht later naar normaal geluid) 

https://youtu.be/Whs1tuaB2e4


Het zwerfafvalkompas 
Cirkel van invloed



Zelf aan de slag
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Zoek een probleemlocatie

• Dit kan een locatie zijn waar jij je aan irriteert.

• Denk bijv. aan een parkeerplaats, recreatieplek of omgeving bij een school
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Weet wat je wilt onderzoeken!

● Concentreer je op het probleem

● Kies bijv. voor een type afval 

(handschoenen bij tankstation, filters)

● Kies bijv. voor een snoeproute

● Hotspotlocatie

● Denk na over het moment van meten
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Leg het vast middels de Litterati app

Laad de Litterati-app op je telefoon

● Je kan je aanmelden bij een uitdaging

● Maak van elk stuk zwerfafval een foto

● Upload je foto’s

Belangrijk

● Werk veilig

● Start met de nulmeting/opschoning

● Meet meerdere keren met dezelfde tussenpozen
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Je kan een weekformulier gebruiken!

Omschrijf:

● Hoeveelheid afvalstukken

● Weerbeeld

● Opvallende zaken

● Feestdagen

● Vakantie
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TIP: Maak ook foto’s in je telefoon van opvallende 

gebeurtenissen

Deze foto’s gebruik je later in het rapport om iets 

te onderbouwen

Zie voorbeeld 
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Label je foto’s in het zwerfafvalkompas

Na het uploaden, worden de foto’s 

gelabeld

- In Litterati kan dit direct

- In het ZwerfAfvalKompas kan dit 

vanaf de volgende ochtend 6 uur

Taggen is zeer belangrijk en moet via de aangegeven 

COMB methode gedaan worden. De foto’s moeten 

gelabeld zijn om een analyse te kunnen maken.
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● COMB methode: Categorie, Object, Materiaal, Merk     C:Fastfood O:Box M:Paper M:Mcdonald’s
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Maak je eigen zwerfafval rapport!

● Analyseer de data

● Verzamel de verslagen

● Verzamel je bijzondere foto’s

● Doe aanbevelingen

● Werk een rapport uit 
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Het zwerfafvalkompas 

Informatie 
verzamelen

Doelgerichte 
oplossingen

zwerfafvalvrij

Samenwerken voor

Zwerfafvalvrij!




