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Zwerfafval op de kaart! 
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Naam:        
 
Klas:        
 
Datum:        
 

 
OPDRACHT  1 SNOEPROUTES  IN MIJN BUURT 
 

In de buurt van scholen zijn vaak zogenaamde snoeproutes. Aan een snoeproute kun je precies zien 
hoe mensen van de ene naar de andere plek lopen. Bijvoorbeeld van de supermarkt naar een 
middelbare school. Of van de snackbar naar een bushalte. Op deze routes ligt veel zwerfafval. Door 
allerlei oorzaken zoals afwezigheid van afvalbakken, overvolle afvalbakken, grote afstand tussen 
afvalbakken en desinteresse gooien voetgangers hun afval niet in een afvalbak maar op de grond.  

 
Zoek een snoeproute in de buurt van de school en probeer zoveel mogelijk van onderstaande vragen 
over deze snoeproute te beantwoorden.  
 
Tip: De vragen kun je het best beantwoorden als je naar de snoeproute toe gaat. Dan kun je ook foto’s 
maken en praten met omwonenden. Als dit niet lukt, kun je door goed na te denken ook veel vragen 
beantwoorden.  
 

• Waar ligt de snoeproute? Print/teken een plattegrond. Maak ook een legenda. Een legenda is een 
overzicht van de betekenissen van de kleuren en symbolen die je hebt gebruikt op je routekaart. 
Geef bijvoorbeeld aan waar afvalbakken staan. Geef ook drie plekken aan waar veel zwerfafval ligt 
en drie plekken met weinig zwerfafval.  

• Hoeveel afvalbakken staan er op de route? Staan de afvalbakken op een logische plek?  

• Zijn de afvalbakken goed zichtbaar? 

• Wat voor soort zwerfafval ligt er allemaal? Van welke materialen is dit gemaakt?  

• Waar komt het afval vandaan denk je? Is er bijvoorbeeld vlakbij een supermarkt of snackbar? 

• Op welke momenten ligt er veel zwerfafval?  

• Wat vinden omwonenden van de plek en zichtbaarheid van de afvalbakken? Zijn er genoeg 
afvalbakken? Worden ze regelmatig geleegd?  

• Wat voor gevoel geeft de aanwezigheid van zwerfafval?     

• Wat vind je zelf van zwerfafval en vind je dat er iets aan zou moeten gebeuren? Zo ja, wat?           

• Welke partijen zijn betrokken bij de snoeproute?        
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OPDRACHT 2 GEVOLGEN 
Veel zwerfafval bestaat uit verpakkingsafval en sigarettenpeuken 
a. Wat zijn de gevolgen van verpakkingsafval voor de grond? En voor dieren en spelende kinderen? 
 
             
 
             

 
b. Wat zijn de gevolgen van sigarettenpeuken voor de grond? En voor dieren en spelende kinderen? 
 
             
 
             

 
c. Wat doet zwerfafval met je gevoel van veiligheid? 
 
             
 
             

 
d. Hoe komt het dat er vaak als er al ergens zwerfafval ligt, er nog meer zwerfafval bij komt?  
 
             
 
             
 
 
 
 

OPDRACHT 3 VERBETERPLAN 
a. Bedenk een plan voor minder zwerfafval op de door jullie gekozen snoeproute. Hoe kun je mensen 
stimuleren hun afval in een afvalbak te gooien? Ontwerp bijvoorbeeld een opvallende afvalbak. Of laat 
de mensen op een aantrekkelijke manier zien waar de afvalbakken staan.  
b. Maak een presentatie over jullie plan.  


