
groepje sodemietert blikjes
en flesjes wél gewoon uit het
raam.”

Die groepen staan volgens
hem lijnrecht tegenover el-
kaar. Wat je ziet
in de maat-
schappij, uit
zich ook bij
zwerfafval. „Er
zijn ruzies om
geweest, vecht-
partijen. Dat ie-
mand kwaad
wordt als een ander iets
over dat gedrag zegt. Dat is
ook wat hieraan ten grond-
slag ligt: boosheid. Ze zijn
ontevreden. Zien mensen

met een goede baan, die een
zakenauto onder hun kont
hebben en een groter huis
bezitten. Zij werken hard,
hebben altijd haast. En,

hebben wei-
nig geld. Het
is een algehe-
le onvrede,
die ze afrea-
geren. Hun
argumenten
zijn ook al-
tijd dezelfde.

’Het wordt toch wel opge-
ruimd’, of ’anderen doen het
ook’.”

Overigens maken ook jon-
geren zich hier schuldig

aan, benadrukt hij. „Bij hen
is het probleem zelfs wijd-
verbreid. Het is niet cool om
iets op te ruimen. Dat is bur-
gerlijk, truttig. Maar met
opvoeding kun je daar nog
wel iets mee bereiken. Bij
volwassenen is dat niet
meer het geval.”

In woonwijken, stadspar-
ken, op parkeerplaatsen en
in de bermen van de snel-
weg wordt van alles ge-
dumpt. Veel daarvan blijft
heel lang liggen en wordt
niet door de natuur afgebro-
ken. Een bananenschil is na
een jaar verdwenen. Bij een
peuk gaat het om twee tot
twaalf jaar, bij kauwgom
twintig tot 25 jaar en een
blikje doet er ongeveer een
halve eeuw over om af te
breken. Veel plastic flessen,
van PET gemaakt, zijn zelfs
onafbreekbaar.

We proberen allerlei ma-
nieren om de eeuwige strijd
te winnen. Heel simpele, zo-
als prullenbakken een felle
kleur geven, zodat ze opval-
len. Maar ook technologi-
sche hoogstandjes worden
ingezet. De gemeente Den
Haag begon een half jaar ge-
leden een experiment met
een schoonmaakrobot in
Scheveningen, al raapt die –
helaas – niet al het afval zelf
op. „De robot gaat nog bij-
zonder traag te werk en is
verre van efficiënt”, zei ini-
tiatiefnemer Edwin Bos van
start-up TechTics. Het is
met name bedoeld om meer
bewustzijn te creëren.

Kentekens
De McDonald’s in Amers-

foort schreef een jaar gele-
den steekproefsgewijs ken-
tekens van dumpende klan-
ten op de afhaalzakken,
maar stopte daar al snel
mee. „Het sluit niet aan op
het landelijke beleid, dat ge-
richt is op goed gedrag belo-

nen”, zei een woordvoerder.
Wat is er dan wel aan te

doen? Spangenberg denkt
dat het lastig is. „Er is in het
verleden veel geld in recla-
mecampagnes gestoken,
maar die zijn altijd gemaakt
door mensen die zelf nooit
iets op straat gooien en zich
dus niet in die mensen kun-
nen verplaatsen.”

Slogan
’Houd Nederland Schoon’

is een bekende slogan, net
als: ’Met hetzelfde gemak
gooi je het in de afvalbak’.
„Mooi gemaakt, maar je be-
reikt de veroorzakers er
echt niet mee”, stelt de so-
cioloog. „Blikvangers, ook
zo’n mooi initiatief. Daar-
mee nodig je juist uit om af-
val te gaan werpen.”

Het probleem is dan ook
nauwelijks op te lossen zo-
lang er veel verpakkingen
worden geproduceerd,
vreest hij. De consumptie-
maatschappij draait im-
mers op volle toeren. „Sta-
tiegeld van 15 cent per blikje
gaat mensen echt niet over
de streep trekken. We heb-
ben geen harde handhaving,
en leven – gelukkig – niet in
een politiestaat.”

Spangenberg raapt zelf
regelmatig afval. „Ik woon
graag in een schone buurt.
Je hebt zo een vuilniszak
vol. Ik ben wel een Malle
Henkie zo, maar ik wil niet
alleen mopperen op de ver-
oorzakers. Ik wil ook zelf
iets doen, al is het een drup-
pel op een gloeiende plaat.
En ik wil voorkomen dat af-
val via rivieren in de plastic
soep komt, en dat wij het als
micro-organismen weer in
ons lichaam krijgen.”

Rijd of loop een
rondje, en je treft
het overal aan:
zwerfafval. Ook al is
het een van de
voornaamste er-
gernissen van de
bevolking; blikjes,
flesjes en karton-
nen verpakkingen
zijn niet weg te ve-
gen uit het straat-
beeld. De jarenlan-
ge strijd heeft nog
maar bitter weinig
opgeleverd. De
vraag is dan ook of
statiegeld op meer
artikelen daar ver-
andering in gaat
brengen.

VERVUILING HULPMIDDELEN, CAMPAGNES EN SCHOONMAAKROBOT LEIDEN TOT NIETS 

door Marcel Vink

Eeuwige STRIJD tegen
ZWERFAFVAL

’Flikker
maar op
de grond’ 

Vrijwilligers
rapen afval
aan de oever
van de Lekha-
ven in Rotter-
dam. Talloze
campagnes
ten spijt (foto
onder) wil het
maar niet
lukken Neder-
land schoner
te krijgen.
FOTO
ANP/HH

In de Haagse Trans-
vaalwijk liggen blikjes
in het park, net als
chipszakjes en snoep-
verpakkingen. Men-

sen lopen erlangs en kijken
niet op of om. „Ze hebben
schijt aan de anderen”, zegt
buurtbewoner Theo. „Mák-
kelijk toch? Flikker maar op
de grond. Ben je het kwijt.”

Socioloog Frits Spangen-
berg ziet in het probleem
van zwerfafval vooral een
probleem van polarisatie.
„Het merendeel zou nóóit
zomaar iets op straat gooi-
en. Die vinden het volstrekt
abnormaal. Maar een klein


