
                                                                                 

   

 
Beste vrijwilligers, zappers, schoonwandelaars, ploggers etc., 
 
Zoals de meesten van jullie weten is onze overheid momenteel aan het inventariseren hoe het 
Single Use Plastic (SUP) beleid in Nederland uitgevoerd moet gaan worden. Hieronder vallen 
ondermeer de opruimkosten van zwerfafval. De NedVang gelden (zwerfafvalvergoeding) 
zullen eind 2022 verdwijnen en daar wordt een vervangend raamwerk voor ontwikkeld. Hoe 
deze kosten berekend gaan worden is op dit moment nog niet duidelijk, maar dat dit niet 
makkelijk is en veel discussie geeft, is wel bekend.  
Voor nu weten we dat de opruimkosten voor peuken niet zijn meegenomen in de huidige 
zwerfafvalvergoeding en we weten ook dat dit wel zou moeten, aangezien er jaarlijks 
miljarden peuken in de natuur terecht komen en deze hoeveelheden bijna niet op te ruimen 
zijn. 
De afgelopen jaren hebben er vanuit de overheid verschillende monitoringen op o.a peuken 
plaatsgevonden zoals de CROW meting, maar de zwerfafvalgegevens van alle opruimende 
vrijwilligers zijn hierin niet meegenomen. 
 
Graag willen wij dat de gegevens van de peukenrapende community meegenomen gaan 
worden in de te berekenen vergoeding. Ook willen we de grootte van de peukenproblematiek 
nog beter op de agenda zetten. Vandaar dat de er nu een peukenactie loopt van 10 juni t/m 10 
juli met op 10 juli een grote landelijke actiedag. 
Uit de gegevens van deze actie kunnen we naar voren laten komen hoeveel peuken er in 
Nederland op straat liggen, wat de hotspots zijn en hoeveel mensen hebben meegeholpen aan 
de actie. 
 
Daarnaast starten we begin september een monitoring om de peukenhotspot locaties, 
vervuilingsgraad en hoeveelheid in beeld te brengen. Dit willen we doen op 10 verschillende 
type locaties, zoals o.a. bushokjes, parkeerplaatsen, scholen etc. Deze type locaties willen we 
25 keer door heel Nederland naar voren laten komen. Dit betekent dus, dat we door heel 
Nederland 25 bushokjes willen monitoren, 25 scholen etc. De manier van meten zal overal 
precies hetzelfde moeten zijn alsook de grootte van de locatie. Op deze manier kunnen de 
verschillende locaties naast elkaar gelegd en vergeleken worden. Ook zal er gevraagd worden 
om andere gegevens, zoals de grootte van de school en hoeveelheid stops bij een bushokje.  
 
 
 
 
 



                                                                                 

   

 
Het is de bedoeling dat Litterati gebruikt wordt voor deze monitoring. De monitoring duurt 6 
weken en zal starten rond 2e week september.  Er wordt gevraagd om elke week op dezelfde 
dag en ongeveer hetzelfde tijdstip te meten. Uiteindelijk komen we dan uit op 1 
nulmeting/opschoning en 5 metingen van de wekelijkse toename. 
Mocht je hieraan deel willen nemen, dan zullen wij zorgen voor een kleine opleiding, een 
duidelijke uitleg en heel veel dankbaarheid. De verwachting is, dat je per week maximaal 15-
20 minuten bezig bent met 1 locatie. De 1e keer zal iets meer tijd kosten vanwege het 
uitzetten van de locatie. 
 
Zoals jullie begrijpen is deze monitoring ambitieus. Het betekent dat we 250 locaties 
gemonitord willen hebben. Wij hopen dat jullie deel willen nemen en dit uit willen zetten 
binnen jullie gemeente en zwerfafvalbrigades. Aangezien dit een monitoring is die nauwgezet 
uitgevoerd moet worden, zijn we op zoek naar deelnemers die dit ook serieus kunnen en 
willen. 
Opgave kan via: info@goclean-deliemers.nl  
 
Met opgeruimde groet, 
GoClean en het Plastic Peuken Collectief 
 

 


