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Kijk, ook verzorgingsplaatsen worden schoner!
Nederland Schoon heeft uit het onderzoek van ingenieursbureau Oranjewoud in 2003 kunnen
constateren, dat parkeerplaatsen langs de snelwegen de meest vervuilde plekken van
Nederland zijn. In het kader van de afspraken tussen overheid en bedrijfsleven moet de
hoeveelheid zwerfafval met 45 % teruggebracht zijn aan het eind van 2005. Redenen genoeg
voor Nederland Schoon om met onconventionele acties dit probleem aan te pakken.
Van 1 augustus tot 8 oktober 2004 is Nederland Schoon gestart met het laten opruimen van het
zwerfafval langs alle parkeerplaatsen van alle snelwegen van Nederland. Doel van deze actie
was aan te tonen, dat het extra zwerfafvalprikken daadwerkelijk een positieve uitwerking zou
hebben op de hoeveelheid afval die mensen weggooiden naast de afvalbak. Bovendien zou –
op grond van diverse onderzoeken naar het menselijke weggooigedrag – het zichtbaar
opruimen een positieve uitwerking hebben op het gedrag van de weggebruikers op
parkeerplaatsen. Schoon trekt schoon aan en zien opruimen doet opruimen waren de
stellingen.
Om dit te kunnen onderzoeken heeft Nederland Schoon het Wijkwerkbedrijf Utrecht gevraagd
om het aangetroffen zwerfafval op 35 verzorgingsplaatsen gedurende de hele
schoonmaakperiode te meten. Advies en ingenieursbureau Tauw kreeg de opdracht de
resultaten te verwerken en te interpreteren. Daarmee kreeg Nederland Schoon informatie, die
gebruikt kan worden om in het laatste convenantjaar de activiteiten bij te sturen of te wijzigen.
Bovendien wilde Nederland Schoon inzicht krijgen in de globale samenstelling van het
zwerfafval, om daarmee ook gerichter aan het werk te kunnen in 2005.
De schoonmaakactie is uitgevoerd met hulp van mensen die via reïntegratiebedrijven of
buurtbeheerbedrijven projectwerk uitvoerden. Een klein aantal gemeenten was al vergevorderd
met het zogenaamde ‘work first’ principe, waarbij werkzoekende jongeren direct ingeschakeld
werden voor werkzaamheden om hun ww-uitkering veilig te stellen.
Om de actie een ludiek karakter te geven werd gekozen voor de inzet van zogenaamde
kabouterteams, die voor deze ene keer de troep voor de mensen zouden opruimen. Hierbij
werd uitgegaan van de uitdrukking: ‘denk je soms dat de kaboutertjes het doen’ die wel eens in
gezinnen wordt gebruikt als er onprettige klusjes op het programma staan.
De deelnemende organisaties en de deelnemers hebben met buitengewoon veel voldoening
aan deze actie meegewerkt. De motivatie was sterk en de waardering van het publiek en de
beheerders van pompstations of restaurants voor de inzet van de ploegen hoog. Alle teams zijn
bezocht door Nederland Schoon en dat heeft ook bijgedragen aan de positieve waardering van
deze actie door de deelnemers.
De vraag is nu: heeft de schoonmaakactie opgeleverd wat Nederland Schoon wilde? We
kunnen hierop volmondig met ‘ja’ antwoorden. Het werkt, want het wordt schoner! Een
vermindering van 50% van het zwerfafval is haalbaar! Kortom een succes! Bent u al
nieuwsgierig? Alle informatie en resultaten vindt u op de volgende bladzijden van dit rapport.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat de resultaten zorgen voor navolging bij de
beheerders van de openbare ruimte.
Mariëlle van Aggelen
Directeur Stichting Nederland Schoon
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1 Organisatie van het onderzoek
1.1

Inleiding

De uitdaging van de schoonmaakactie was het inzichtelijk en meetbaar maken dat het extra
zwerfafvalprikken daadwerkelijk een positieve uitwerking zou hebben op de hoeveelheid
zwerfafval die aanwezige is op een verzorgingslocatie. Hierbij werden 3 elementen nauw op
elkaar afgestemd: de Schoonmaakactie, de Onderzoekslocaties en de Analyse van het
zwerfafval. De verkregen informatie is vervolgens verwerkt en wordt in dit rapport
gepresenteerd.

1.2

De schoonmaakactie

Gedurende 10 weken (1 augustus tot 8 oktober 2004) is door circa 250 mensen in opdracht van
Stichting Nederland Schoon zwerfafval verwijderd van de circa 280 verzorgingsplaatsen
gelegen aan de Nederlandse rijkswegen. Dit gebeurde separaat van de reguliere
schoonmaakacties. De verschillende schoonmaakteams van Nederland Schoon hebben vijf
dagen van de week, en in sommige gevallen zes dagen van de week, het zwerfafval verwijderd.
Dit gebeurde doormiddel van het prikken van grof zwerfafval (grof = groter dan 10 cm) dat op de
grond lag (geen afval uit de afvalbakken) en het aanvegen van de verzorgingslocatie.
Onder grof zwerfafval wordt verstaan alles tussen 10 cm en de grootte van een vuilniszak; dus
geen sigarettenpeuken of kauwgom, maar wel bijvoorbeeld afvalzakjes, kranten, blikjes,
bekertjes, sigarettenpakjes, etc.

1.3

Onderzoekslocaties

De selectie van de onderzoekslocaties ter bepaling van het effect van de schoonmaakactie die
gemaakt is door Stichting Nederland Schoon omvat ruim 10 procent van de verzorgingsplekken
van Nederland gelegen aan een rijksweg. De onderzoekslocaties zijn gekozen in de regio
Utrecht. Deze keuze heeft geresulteerd in 35 verzorgingslocaties gelegen aan de A1, A2, A12,
A27 en de A28. In bijlage I is een wegenkaart weergegeven met de betreffende
verzorgingsplaatsen. In tabel 1.1 zijn de onderzoekslocaties gegeven.
Tabel 1.1

Tabel met namen van onderzoekslocaties.

Rijksweg
A1
A12
A2

Aantal
4
5
4

A27

8

A28
Totaal

14
35

Naam
De Haar, Bastion, Ronduit, Honswijck
Blijeveld, Hellevliet, Slagmaat, Oudenhorst, Bloemheuvel
Jutphaas, Ruwiel, Lingenhorst, Bisde, Haarijn
Schelwijk, Blommendal, Knoest, De Kroon, Nijpoort, Groenekan,
Bosberg, ’t Veentje
Hooglandse veen, Holkerveen, Oldenaller,Vanenburg, Dasselaar,
Drielander, Leuvenhorst, Hendriksbos, Willemsbos, De Haere,
de Kraaienberg, Vosbergen, Bornheim, `t Loo

Gedurende 10 weken is het grof zwerfafval verzameld in aparte, gelabelde vuilniszakken. Dit
apart inzamelen is niet op alle dagen van de week gebeurd. In tabel 1.2 is aangegeven hoeveel
meetlocaties per dag in het gehele onderzoek onderzocht zijn.
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Tabel 1.2

Aantal metingen gedurende het onderzoek per dag.

Dag

Aantal malen dat grof
zwerfafval is verzameld
199
305
309
122
1
0

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

1.4

Analyse van het zwerfafval

Het grove zwerfafval is geanalyseerd doormiddel van handmatig uitsorteren. Hierbij is het
zwerfafval verspreid op een vloer en met behulp van een handgrijper uitgesorteerd in 8
verschillende categorieën. Het zwerfafval werd naar de volgende categorieën gesorteerd en
geteld (tabel 1.3).
Tabel 1.3

Categorieën zwerfafval.

Drinken:
Eten:
Roken:
Non-food:
Verkeer :
Reclame:
Verpakkingen:
Overig:

omvat consumptieafval van drinken. Bijvoorbeeld blikjes, flesjes, overige
drankverpakkingen, sluitingen (doppen), plastic (koffie) bekers, rietjes,
citroendrukkers, melkcupjes, etc.
omvat consumptieafval van eten. Bijvoorbeeld (patat) bakjes, snoepwikkels, bestek,
patatvorkjes, voedselresten, lolly & ijsstokjes, overige verpakkingen, etc.
omvat consumptieafval van roken. Bijvoorbeeld sigarettenverpakkingen, aanstekers,
etc. Geen sigarettenpeuken, sigarenpeuken.
omvat consumptieafval dat niet met eten, drinken of roken te maken heeft.
Bijvoorbeeld papieren zakdoek/servet, kranten, tijdschriften, papier, bonnetjes,
parkeer/trein/buskaartjes, etc.
omvat zwerfafval dat voortkomt uit schade aan vervoersmiddelen. Bijvoorbeeld fiets-,
auto- en brommerrestanten en of –onderdelen.
omvat zwerfafval dat voortkomt uit reclame campagnes. Bijvoorbeeld reclame
drukwerk en restanten van uitgedeelde (consumptie)producten.
omvat verpakkingen bestemd om andere dingen in te verpakken. Bijvoorbeeld plastic
draagtas/zakken, plastic folie, dozen, karton, etc.
Omvat afval dat niet aan bovenstaande categorieën is toe te wijzen zwerfafval.

Buiten de 8 categorieën zwerfafval is ook extra grof zwerfafval geteld. Dat betreft illegale
stortingen en objecten vanaf 25 liter, dit is ongeveer de inhoud van een vuilniszak.

1.5

Verwerking van de meetgegevens

Het resultaat van de sorteringen bestond uit een overzicht van het aantal deeltjes per klasse per
gelabelde vuilniszak. Deze gegevens zijn ingevoerd in een datasheet. De gegevens zijn in
eerste instantie gecontroleerd op volledigheid en juistheid. Vervolgens zijn diverse statistische
berekeningen uitgevoerd. In hoofdstuk 2 wordt hierop verder ingegaan.

1.6

Invloeden op zwerfafval

Het ontstaan van zwerfafval op verzorgingsplaatsen wordt beïnvloed door een groot aantal
aspecten. Dit onderzoek had niet als doel om oorzaken voor zwerfafval vast te stellen. In het
kader van het onderzoek is echter wel een aantal parameters in beeld gebracht die samenhangen met het ontstaan van zwerfafval.
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Het belang hiervan is enerzijds om verschillen tussen de onderzochte locaties te kunnen
duiden. Anderzijds is de gelegenheid aangegrepen om het inzicht in het ontstaan van zwerfafval
te verhogen. Onderstaand worden de waargenomen parameters toegelicht.
1.6.1

Vervuilingsnelheid

De vervuilingsnelheid is een maat voor de hoeveelheid nieuw zwerfafval binnen een bepaald
tijdsbestek. De vervuilingsnelheid is de relatieve toename of afname tussen twee
opeenvolgende metingen. Aan de hand van die gegevens kan een uitspraak gedaan worden
over de snelheid waarmee een bepaalde locatie vervuild. Dit geeft een indicatie over de
dynamiek van het zwerfafval (hoeveel wordt er geproduceerd en vervolgens opgeruimd).
1.6.2

Samenstelling in tijd

Interessant is om na te gaan of de samenstelling van het zwerfafval verandert in de tijd.
Bijvoorbeeld wordt er in het warme zomerweer meer zwerfafval gevonden door in de
zwerfafvalklasse drinken dan in de koelere nazomer?
1.6.3

Drukte op de wegen

De intensiteit van het verkeer zal naar verwachting een belangrijke factor zijn voor de mate
waarin zwerfafval wordt aangetroffen. Momenten waarin de verkeersintensiteit sterk fluctueren
zijn de vakanties. Doormiddel van deze vakantie verkeersfluctuaties zullen wij deze correlatie
aantonen. In tabel 1.4 zijn de vakantieperiodes gedurende het onderzoek aangegeven.
Tabel 1.4

De vakantieperiodes gedurende het onderzoek.

vakanties
basisonderwijs
Regio Noord
Regio Midden
Regio Zuid

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
periode wknr.
29-35
28-34
31-37

Voortgezet Onderwijs
Regio Noord
29-36
Regio Midden
28-35
Regio Zuid
30-37

1.6.4

Faciliteiten en activiteiten op verzorgingsplekken

De aanwezige faciliteiten (zoals een tankstation, restaurant) op een locatie kunnen van invloed
zijn op het ontstaan van afval. Per locatie zijn deze faciliteiten geïnventariseerd. Hierdoor is het
mogelijk een correlatie te maken tussen faciliteiten als tankstation, picknick tafel, etc. en de
aanwezigheid van zwerfafval. In onderstaand tabel 1.5 worden de faciliteiten weergegeven
waarop de onderzoekslocaties zijn geïnventariseerd.
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Figuur 1.5

Geïnventariseerde faciliteiten op de verzorgingslocaties

Richting ten opzichte van de randstad
Type verzorgingslocatie volgens de ANWB
Parkeervoorzieningen personenauto’s
Parkeervoorzieningen vrachtauto’s
Benzinepomp
Winkel
Toiletten
Restaurant
Autowas- of schoonmaakvoorzieningen
Speelgelegenheid
Picknicktafels of zitgelegenheid
Beschutte plekken (achter struiken/bos)
Aantal prullenbakken
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2 Resultaten van het onderzoek
2.1

Inleiding

De uitwerking van de gegevens is gebeurd voor 10 weken, van 1 augustus tot 8 oktober 2004.
De eerste week wordt gezien als nulmeting. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan
op het aantal getelde deeltjes (naar klasse en naar locatie), de samenstelling van het zwerfafval
en een analyse van de verschillende factoren die zwerfafvalproductie kunnen beïnvloeden.

2.2
2.2.1

Totaal beeld grof zwerfafval
Hoeveelheid zwerfafval

In de weken 2 tot en met 10 zijn er ca. 85.000 grove zwerfafval deeltjes geteld op de in tabel 1.2
aangegeven dagen. Op basis van een interpolatie tussen de dagen dat er wel en de dagen dat
er niet geteld is (maar wel is schoongemaakt) is het totale aantal deeltjes dat geraapt is bij
benadering vast te stellen. Het totale aantal deeltjes komt hiermee uit op ca.160.500 Dit
betekent dat er per locatie gemiddeld zo’n 75 deeltjes grof zwerfafval aanwezig is. In week 1
zijn de deeltjes geteld van de eerste drie dagen gezamenlijk (maandag, dinsdag en woensdag).
Dit aantal bedroeg ca. 20.000 stuks.
De vraag doet zich voor of de intensieve schoonmaakacties geleid hebben tot een verbetering.
Om dit vast te kunnen stellen is het gewenst om inzicht te hebben in het gemiddelde aantal
deeltjes dat op een willekeurige dag aanwezig was op de onderzoekslocaties, voorafgaande
aan de schoonmaakacties. Een dergelijke monitoring heeft echter niet plaatsgevonden. Wel
bestaat er informatie over de hoeveelheid zwerfafval vlak voor de schoonmaakactie. In week 1
is immers het zwerfafval dat toen aanwezig was geraapt.
In de eerste week is op alle werkdagen zwerfafval geraapt. Van de eerste drie dagen is het
totale aantal deeltjes bekend. Dit totaal van over drie dagen is echter niet rechtstreeks te
gebruiken om een indruk te krijgen van de hoeveelheid zwerfafval voorafgaande aan de
schoonmaakactie. Hiertoe kan alleen de waarde worden gebruikt van het aantal deeltjes van de
eerste maandag. Deze hoeveelheid zwerfafval kan feitelijk worden beschouwd als de
hoeveelheid zwerfafval die aanwezig is op een willekeurige dag.
Om de hoeveelheid zwerfafval op de eerste maandag te herleiden uit de hoeveelheid afval van
de eerste drie dagen gezamenlijk, is de hoeveelheid zwerfafval van de dinsdag en woensdag
afgetrokken van gezamenlijke totaal. Voor de hoeveelheid zwerfafval op de eerste dinsdag is de
gemiddelde waarde aangehouden van alle dinsdagen gedurende de schoonmaakactie (dit is
immers de hoeveelheid zwerfafval die gemiddeld op een dinsdag geproduceerd wordt).
Ditzelfde is gebeurd voor de woensdag.
Op basis van de beschreven aanpak kan worden vastgesteld dat het aantal deeltjes op de
eerste maandag ruim14.000 bedroeg. Gemiddeld per locatie komt dit overeen met 404 deeltjes.
Wanneer we dit vergelijken met de gemiddelde waarde op maandag gedurende de
schoonmaakactie (week 2 tot en met 10) dan valt op dat er een aanzienlijke verlaging heeft
plaatsgevonden van de hoeveelheid zwerfafval. Gedurende de schoonmaakactie heeft er op
maandagen twee tot twee en een half keer minder zwerfafval op de onderzochte locaties
gelegen dan op de eerste maandag.
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Er van uitgaande dat de locaties continu geheel zijn schoongemaakt, kan worden gesteld dat
het gemiddelde aantal deeltjes dat per dag is geraapt gelijk is aan het aantal geproduceerde, en
dan ook aanwezige deeltjes. In figuur 2.1 is het gemiddelde aantal zwerfafvaldeeltjes
weergegeven per dag van de week. De maandag is een uitschieter doordat er in het weekend
(zondag) geen schoonmaakacties plaatsvinden. Verder is te zien dat op de donderdag het
minste zwerfafval wordt geproduceerd. Als referentie is de eerste maandag als nulmeting
weergegeven.
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Figuur 2.1 Gemiddeld aantal grove deeltjes voor de dagen in de week.
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In figuur 2.2 is het totale aantal grove zwerfafval deeltjes per week voor alle onderzoekslocaties
samen gegeven.

Totaal aantal grove deeltjes per week voor alle locaties
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Figuur 2.2

Het totale aantal grove zwerfafval deeltjes per week. De rode punt is de nulmeting.

In bovenstaand grafiek is te zien dat er een al gehele daling van de totale hoeveelheid
zwerfafval is. De twee herkenbare pieken (rond weeknummer 34/35 en 37/38) kunnen in
verband worden gebracht met het beëindigen van de zomervakantie in de regio midden en zuid
Nederland. De correlatie is dat hoeveelheid zwerfafval deels bepaalt door intensiteit bezoek.
2.2.2

Samenstelling van het zwerfaval

In figuur 2.3 is de procentuele verdeling te zien van het zwerfafval opgesplitst naar de
verschillende zwerfafvalcategorieën. Duidelijk is te zien dat het aandeel van de categorieën
drinken, eten, roken en non-food bepalend zijn voor de hoeveelheid zwerfafval. Opvallend is het
grote aandeel zwerfafval afkomstig van roken. Sigarettenpeuken worden hierbij niet meegerekend, deze vallen buiten de definitie van grof zwerfafval.
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Percentage van het totaal aantal deeltjes

Overig
5%
Verpakkingen
11%

Drinken
24%

Reclame
4%

Drinken
Eten

Verkeer
1%

Roken
Non-food
Verkeer
Reclame
Verpakkingen
Overig

Non-food
18%
Eten
20%

Roken
17%

Figuur 2.3 Samenstelling van het geraapte zwerfafval.
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Figuur 2.4

Ontwikkeling van de verschillende zwerfafvalcategorieën.

In bovenstaand figuur 2.4 is de ontwikkeling van de verschillende zwerfafvalcategorieën
gedurende het onderzoek weergegeven. Zichtbaar is dat alle zwerfafvalcategorieën zich op een
vergelijkbare manier ontwikkelen gedurende het onderzoek. Afwijkend in het geheel is de
zwerfafvalcategorie roken. Zeer waarschijnlijk is het zwerfafval afkomstig van roken sterk
afhankelijk van het weer. Verder is duidelijk zichtbaar dat de categorieën verkeer en reclame
zeer gering zijn.

2.3

Analyse van oorzaken voor zwerfafval

Zoals gezegd heeft er ook een monitoring plaatsgevonden van een aantal aspecten die
bijdragen aan het ontstaan van afval. In deze paragraaf worden deze aspecten en hun
consequenties toegelicht.
2.3.1

Voorzieningenniveau van de locaties

In tabel figuur 2.5 en 2.6 zijn het aantal grove zwerfafvaldeeltjes in verband gebracht met de
verschillende voorzieningen die op de onderzochte locaties aanwezig zijn. Het betreft hierbij
niet persé een oorzakelijk verband. Er is enkel aangegeven hoeveel deeltjes gemiddeld over de
periode van de schoonmaakactie geteld zijn op een locatie waar al of niet betreffende
voorziening aanwezig was. Bij “type locatie volgens ANWB” gaat het om tankstations van
verschillende oliemaatschappijen. Deze zijn echter geanonimiseerd opgenomen in de tabel.
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Figuur 2.5
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Voorzieningenniveau van de locaties. De staven geven de gemiddelde
hoeveelheid zwerfafval weer per faciliteit. (deel 1)

In bovenstaand figuur 2.5 is zichtbaar dat de rijrichting ten opzichte van de Randstad geen
effect heeft op het gemiddelde aantal deeltjes zwerfafval aanwezig op de verzorgingslocaties.
Wel is er een effect zichtbaar tussen de verschillende merken tankstations op de
verzorgingslocaties en de hoeveelheid gemiddeld aantal deeltjes zwerfafval.

R001-4357811DUR-ihu-V02-NL

14

120

Gemiddeld aantal deeltjes per dag

100

80

60

40

20

0
Ja

nee

Autowas- of
schoonmaak
voorziening

Figuur 2.6

Ja

nee
Winkel

ja

nee

Benzinepomp

Ja

nee

Toiletten
(openbaar)

Ja

nee

Picknicktafels of
zitgegegenheid

Ja

nee

Beschutte plekken
(achter
struiken/bos)

Ja

nee

Restaurant

Ja

nee

Speel gelegenheid

Voorzieningenniveau van de locaties. De staven geven de gemiddelde
hoeveelheid zwerfafval weer per faciliteit. (deel 2)

De effecten op het gemiddelde aantal deeltjes zwerfafval staan in figuur 2.6 van links naar
rechts op basis van afname van de negatieve invloed gerangschikt.
Duidelijk zichtbaar is dat het voorzieningenniveau invloed heeft op de aanwezigheid van
zwerfafval. Echter een verzorgingslocatie met een hoog voorzieningenniveau (tankstation,
autowas- of schoonmaak voorziening, openbare toiletten e.d.) is in de regel alleen dan
aanwezig wanneer mensen gebruikmaken van de desbetreffende verzorgingslocatie. Echter,
aangezien het aantal bezoekers van een verzorgingslocatie waarschijnlijk sterk van invloed is
op de absolute aanwezigheid van zwerfafval, is niet te concluderen dat specifieke faciliteiten op
een verzorgingslocatie de aanwezigheid van zwerfafval verhoogd. Helaas, kan hier geen
definitieve uitspraak over gemaakt worden, aangezien in het onderzoek geen metingen zijn
verricht van de bezoekersaantallen.
Opvallend is dat aanwezigheid van beschutte plekken op een verzorgingslocatie weinig effect
veroorzaakt op het gedrag van bezoekers ten aanzien van de productie van zwerfafval.

R001-4357811DUR-ihu-V02-NL

15

3 Conclusies
Het intensieve schoonmaken van verzorgingslocaties langs de Nederlandse rijkswegen heeft tot
een aanzienlijke verlaging van de hoeveelheid zwerfafval geleid. Gedurende de
schoonmaakactie heeft er op maandagen twee tot twee en een half keer minder zwerfafval op
de onderzochte locaties gelegen dan op de eerste maandag (de oorspronkelijke situatie
De samenstelling van het zwerfaval langs de snelweg is uitgedrukt in 8 verschillende
categorieën Duidelijk is te zien dat het aandeel van de categorieën drinken, eten, roken en nonfood bepalend zijn voor de hoeveelheid zwerfafval. Opvallend is het grote aandeel zwerfafval
afkomstig van roken. Sigarettenpeuken worden hierbij niet meegerekend, deze vallen buiten de
definitie van grof zwerfafval. Tijdens het onderzoek is de samenstelling van het zwerfafval gelijk
gebleven. Zo is de hoeveelheid zwerfafval die gerelateerd is aan de categorie drinken, niet of
nauwelijks gestegen bij hogere buitentemperaturen. Opvallend is ook dat het zwerfafval in de
categorie roken als enige categorie sterk fluctueerde qua hoeveelheid.
De hoeveelheid “geproduceerd” zwerfafval is afhankelijk van de intensiteit waarmee een
verzorgingslocatie wordt bezocht. Aan het eind van een vakantieperiode met een top drukte op
de Nederlandse snelweg is er duidelijk een toename van de hoeveelheid zwerfafval zichtbaar.
Het faciliteitenniveau van een verzorgingslocatie heeft ook invloed op de hoeveelheid
aanwezige zwerfafval. Lastig is aan te tonen of dit zwerfafval direct afkomstig is van activiteiten
verbonden aan de diverse faciliteiten (tankstation, winkel, restaurant e.d.). In het algemeen is te
veronderstellen dat wanneer het faciliteitenniveau hoog er meer publiek aangetrokken wordt
naar een verzorgingslocatie. Hierdoor is er een hogere productie van zwerfafval ten opzichte
van een locatie met een laag faciliteitenniveau.
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