
Aanpak korte snoeproutes
Voorbereiding

Stap 1

Onderzoek aan de hand van bestaande zwerfafvalmonitoring 
bij de gemeente of je te maken hebt met een snoeproute.
Wie zijn de vervuilers? / Wat voor zwerfafval ligt er?

Tips voor communicatie
• Positief (in tekst & beeld)
• Visueel maken gewenst gedrag
• Herkenbare uitstraling op alle uitingen

• Organiseert de school al dingen 
  tegen zwerfafval?
• Welke mogelijkheden 
   ziet de school m.b.t. inzet?
• Heeft de ondernemer afvalbakken 
   staan rond de winkel?
• Houdt de ondernemer zijn 25 meter 
  al schoon en welke mogelijkheden 
  ziet hij verder?

Haak de ondernemer 
en school aan

Zorg voor een 
effectmeting

Breng de snoeproute in beeld; 
loop of fiets de route en let op onderstaande:

Welke route
kiezen leerlingen?

Breng basis 
op orde

(optioneel)

Zorg voor een schone en verzorgde 
route (verwijder graffiti, herstel 
vernielingen, maak groenvoor
ziening netjes).

Winkel

Concentreert 
afval zich op een 
bepaalde plek?

2 Staan er voldoende afval-
bakken? Zijn ze (over)vol? 
Hoe vaak worden ze geleegd?

3 Zijn er plekken 
waar leerlingen
blijven hangen?

4 Zijn er aspecten op 
de route die van 
invloed kunnen zijn 
op de vervuiling? 

5 Is er sprake 
van verloedering 
op de route?

6

(Ver)plaats en zorg 
voor voldoende 
capaciteit van 
(nieuwe) afval-
voorzieningen.

Een snoeproute is de weg van school naar een winkel waar scholieren etenswaren kopen 
en onderweg de verpakkingen op deze route weggooien.

Stap 2

Stap 3 Stap 4

Pas gedragsinterventies toe 
op de route, zoals:
• Poster/sticker bij de ondernemer en de school
• Gevelbord bij de ondernemer en de school
• Inzetten (inwerp) afvalvoorziening(en)
• Afvalbakopbouw bij de ondernemer en de school
• Borden op de route die verwijzen naar afvalvoorzieningen
• Stickers op afvalvoorzieningen

Al deze producten zijn verkrijgbaar in de webshop van Nederland Schoon.

Stap 5

School

• Stel vast wat het gewenste effect/resultaat is.
• Kies voor een objectieve (schoondata) en/of 
  subjectieve (beleving) meetmethode.
• Richt de 0-meting in en voer uit.
• Herhaal de meting na een bepaalde periode 
  voor de 1-meting.

Meer informatie over effectmetingen 
vind je in het kennisdocument.

https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/met-je-bedrijf/
https://www.nederlandschoon.nl/media/qsihoabo/effectmetingen-kennisdocument.pdf
https://webshop.supportervanschoon.nl/category/snoeproute/?page=1&material=Alles

