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Inleiding
- Nulmeting

- 20 meetlocaties

- 4 beeldmeetlatten
- Grof zwerfafval op verharding (incl. stukstelling)

- Grof zwerfafval op gras (incl. stukstelling)

- Grof zwerfafval in beplanting (incl. stukstelling)

- Fijn zwerfafval op verharding

- CROW-systematiek

Fractietellingen

Fastfood 
Kunststoffen
Reclamemateriaal

Peuken 

Presentator
Presentatienotities
Stichting Nederland Schoon heeft Beheeraccent gevraagd om een schouw uit te voeren om de beeldkwaliteit inzichtelijk te maken. Hierin worden een viertal beeldmeetlatten gemeten (zwerfafval fijn op verharding en zwerfafval grof op beplanting, gras en verharding). Daarnaast worden fractietellingen uitgevoerd. Aan de hand de beeld-systematiek wordt bij 20 meetlocaties de kwaliteit bepaald. 



Totaalresultaat



Totaalresultaat

Behaald kwaliteitsniveau: Percentage < basiskwaliteit*:

Hoendiep C-kwaliteit 22,0 procent

*Basiskwaliteit staat voor het behalen van minimaal een B-kwaliteitsniveau
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Totaalresultaat

A+ A B C D

Presentator
Presentatienotities
Bij iedere grafiek komt een stippellijn voor bij 90 procent. Volgens de CROW-methodiek wordt het behaalde kwaliteitsniveau bij deze 90 procent afgelezen. Indien de waarden van de vier gemeten beeldmeetlatten bij elkaar worden opgeteld, wordt de totaalscore zichtbaar (zie figuur). Het bedrijventerrein scoort in totaliteit een C-kwaliteit. Indien deze data wordt omgezet naar een kwaliteitsniveau, ontstaat onderstaand beeld: 			Behaald kwaliteitsniveau:	Percentage < basiskwaliteit*:Hoendiep			C-kwaliteit		22,0 procent*Basiskwaliteit staat voor het behalen van minimaal een B-kwaliteitsniveau Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de behaalde kwaliteit, zijn op de volgende dia’s de afzonderlijke beeldmeetlatten apart uitgewerkt. 



Resultaat op 
beeldmeetlatniveau



Resultaten op beeldmeetlatniveau

Beeldmeetlatten
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Groen-beplanting-zwerfafval grof

Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof

Verharding-zwerfafval fijn

Verharding-zwerfafval grof

A+ A B C D

Presentator
Presentatienotities
De best scorende beeldmeetlat is zwerfafval grof in beplantingen. De overige drie beeldmeetlatten scoren een C-kwaliteit. Zwerfafval fijn is de enige beeldmeetlat die een percentage D-kwaliteit scoort (1 van de 20 metingen). In de volgende dia zijn de scores verwerkt op kaart. 





Resultaten op beeldmeetlatniveau

Zwerfafval grof in beplanting
- 6 metingen

- A-kwaliteit

- Hoge scores

Presentator
Presentatienotities
Zwerfafval grof in beplanting (geen goede foto, maar betreft beplanting in deze meetlocatie).Beplanting is 6 keer waargenomen binnen de beoordeelde meetlocaties. 2 scoorde een A+ en 4 een A-kwaliteit.



Resultaten op beeldmeetlatniveau

Zwerfafval grof in gras
- 13 metingen

- C-kwaliteit

- Grootste concentratie bij kruising Mc en 

tankstation

Presentator
Presentatienotities
Zwerfafval grof in grasDeze beeldmeetlat scoort bij twee meetlocaties een C-kwaliteit. Het betreft hier een grasstrook bij het tankstation en bij de Mc Donalds (kruising Hoendiep en Atoomweg.De rest scoort binnen het basisniveau.



Resultaten op beeldmeetlatniveau

Zwerfafval grof op verharding
- 20 metingen

- C-kwaliteit

- Parkeerplaatsen VS doorgaande wegen

Presentator
Presentatienotities
Zwerfafval grof op verharding6 van de 20 meetlocaties scoren een C-kwaliteit. Opvallend is dat alle 6 meetlocaties een parkeerplaats betreft. De doorgaande wegen zonder parkeergelegenheden scoren aanzienlijk beter.



Resultaten op beeldmeetlatniveau

Zwerfafval fijn op verharding
- 20 metingen

- C-kwaliteit

- Locaties met een langere verblijfsduur

Presentator
Presentatienotities
Zwerfafval fijn op verhardingHet merendeel van de meetlocaties scoort betreft zwerfafval fijn op verharding een B-kwaliteit. De meetlocaties waar een C- of D-kwaliteit wordt gescoord zijn de locaties waar mensen een langere verblijfsduur hebben. Dit zijn de parkeerplaatsen, bushalte en tankstation.



Resultaat op 
fractietellingniveau



Presentator
Presentatienotities
Hierin zijn de behaalde scores uit voorgaande hoofdstuk verdeeld in de vier fracties. Er wordt onderscheid gemaakt in zwerfafval grof (fastfood, kunststoffen, reclamemateriaal) en zwerfafval fijn (peuken).De volgende dias staan verder uitgewerkt. 



Resultaat op fractietellingniveau

Fastfood
- Rol Mc Donalds

- Geparkeerde auto’s

Presentator
Presentatienotities
FastfoodDe locaties waar gemiddeld veel fastfoodverpakkingen zijn waargenomen concentreren zich in de ZuidOost hoek van het bedrijventerrein. Op de parkeerplaats van de Mc Donald’s zelf valt het mee (2 stuks), maar juist wat verder daaromheen is veel fastfood waargenomen. Vooral tussen de auto’s zijn de fastfoodverpakkingen zichtbaar (moeilijk bereikbare plaatsen).



Resultaat op fractietellingniveau

Kunststoffen
- Verspreid beeld

- Plaatsen met een hogere gebruiksdruk 

Presentator
Presentatienotities
KunststoffenDe fractietellingen van de kunststoffen liggen meer verspreid over het industrieterrein. Er zijn twee plaatsen aan te wijzen die relatief veel kunststoffen laten zien, namelijk bij het tankstation en de parkeerplaats Diamantlaan (NW).



Resultaat op fractietellingniveau

Reclamemateriaal
- Eén keer waargenomen

Presentator
Presentatienotities
ReclamemateriaalDeze fractie is binnen de gemeten meetlocaties één enkele keer gemeten. Het betreft een reclamefolder op de parkeerplaats bij Hanze Plaza



Resultaat op fractietellingniveau

Peuken (zwerfafval fijn)
- Locaties met hogere gebruiksintensiteit

- Locaties waar men langer verblijft

- Zwerfafval fijn VS peuken

Presentator
Presentatienotities
Peuken (zwerfafval fijn)Er zijn drie plaatsen aan te wijzen die aanzienlijk slechter scoren dan de rest van de meetlocaties:TankstationParkeerplaats Beter bedDe hoek van Kwikfit en ProntonstraatHet scores zwerfafval fijn (op beeldmeetlat-niveau) is bijna direct te gebruiken voor deze stukstelling, aangezien de meeste zwerfafval fijn uit peuken bestaat. 



Tot slot



Tot slot

De meetgegevens

- Langere gebruiksintensiteit

- Moeilijk bereikbare plaatsen

- Aanpakken bij de bron

Mogelijke oplossingen om het zwerfafval tegen te gaan?

Presentator
Presentatienotities
De locaties waar het zwerfafval aanwezig is, worden voornamelijk veroorzaakt door twee redenen:Ten eerste het kunnen ruimen van zwerfafval: Indien de veegwagens en prikkers niet goed bij de locatie kunnen (zoals achter geparkeerde auto’s), blijft het zwerfafval langer liggen;Ten tweede het veroorzaken van het zwerfafval: De vervuiling is steeds te herleiden naar druk bezochte plaatsen en plaatsen waar men langer verblijft, zoals parkeerplaatsen en het tankstation.Om het zwerfafval te reduceren is het daarom wenselijk om dit bij de bron aan te pakken. Het is aan te bevelen om op de drukkere plaatsen meer mogelijkheden aan te bieden om zwerfafval te verwijderen. 1 van de grootste veroorzakers van fastfood heeft op de eigen parkeerplaats weinig zwerfafval, terwijl daaromheen juist relatief veel zwerfafval aanwezig is.



Tot slot

Inzicht van de inspecteur

- Algemene indruk is netjes

- Rol van de Mc Donalds en tankstation

Presentator
Presentatienotities
Inzicht van de inspecteurDe inspecteur die de metingen heeft uitgevoerd geeft aan dat het industrieterrein Hoendiep een nette indruk laat zien (zeker in vergelijking met de randstad). Wegens de corona-uitbraak is de parkeerplaats van de Mc Donalds dicht. Er wordt op andere plaatsten het fastfood opgegeten, wat voor zwerfafval op de overige parkeerplaatsen zorgt en niet bij de Mc Donalds zelf.



Stichting Nederland Schoon
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC Den Haag

070 304 2080
info@nederlandschoon.nl
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