
MOOIMAKERS AANBOD 
VOOR BEDRIJVEN



HOE ONTSTAAT  
ZWERFVUIL?

Zwerfvuil ontstaat vaak door consumptie 
buitenshuis. In tegenstelling tot thuis, waar 
we eigenlijk al goed omgaan met ons afval, 

merken we dat dit voorbeeldig gedrag 
buitenshuis niet wordt toegepast.

SLUIKSTORT IS ...
Foute plaats
Fout tijdstip

Foute vuilnisbak
Bewust: ontwijken van afvalophaling

Mooimakers is het Vlaamse initiatief 
tegen zwerfvuil en sluikstort van de 
OVAM, Fost Plus en de VVSG. Onze 
missie is even helder als ambitieus: 
Vlaanderen bevrijden van zwerfvuil 

en sluikstort. En dat doen we op veel 
verschillende manieren. 

WAAROM IS ER 
ZWERFVUIL?
Dit kan liggen aan verschillende factoren.  
Dit is vaak een onbewuste handeling: 
mensen doen dit uit een zekere 
onwetendheid en hun gedrag wordt 
beïnvloed door externe factoren (overvolle 
vuilnisbak, geen vuilnisbak in de buurt,…). 
Soms vertonen ze een zeker kopieergedrag 
(‘er staat al een blikje op de rand, het zal 
wel geen kwaad kunnen’). Wanneer hier ook 
opzet mee gemoeid is, spreekt men over 
sluikstort. 

Onderweg

Thuis

Out
of homeSchool Werk

• Groep
• Aanspreekbaar
• Regels

• Individu
• Minder aanspreekbaar
• Minder betrokken
• Beperkt verantwoordelijk

• Gezin
• Aanspreekbaar
• Het is van ons
• Verantwoordelijk

THUIS ONDERWEG

MOOIMAKERS
EDUCATIE EN SENSIBILISATIE

SCHOOL/OUT OF HOME/WERK

ZWERFVUIL IS ...
Klein afval

Foute plaats
Buitenshuis

Bewust of onbewust



HOE WILLEN  
WE DIT DOEN?

Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.  
Samen op een positieve en concrete manier 
actie ondernemen is dus belangrijk. Om dit 

te bewerktstelligen moeten we werken aan de 
gedragsverandering en mentaliteitswijziging. 

WAT BIEDEN WE? 

Gratis webwinkel Projectfinanciering Ondersteuning en  
begeleiding

Kenniswijzer met interessante 
voorbeelden en onderzoeken 

WELKE 5 PIJLERS?

Infrastructuur. De inrichting van de publieke ruimte, de plaatsing en proper houden. 

Sensibilisatie en communicatie die tot een mentaliteitswijziging en 

gedragsverandering leidt.

Omgeving. Gaat over de materiële omgeving die zwerfvuilgedrag kan uitlokken  

of begunstigen.

Participatie uitlokken bij buurtbewoners, vrijwilligers, medewerkers en verenigingen. 

Handhaving d.m.v. controle op het al dan niet proper houden van de buurt.

• Netheid
• Welbevinden
• Hygiëne

• Risico’s
• Imago
• Verantwoord ondernemen

WAAROM MOETEN WE HIER TEGEN STRIJDEN? 
Zwerfvuil vergaat trager dan je denkt. En in sommige gevallen zelfs nooit. Op lange termijn heeft het 

impact op onze omgeving: plastic die voor een plastic soup in de oceaan zorgt, dierenleed veroorzaakt,… 

SIGARETTENPEUK 
2-14 JAAR

BANANENSCHIL 
1-3 JAAR

KAUWGOM  
20-25 JAAR

BLIKJE MINSTENS 
50 JAAR

PETFLES 
ONEINDIG

WAAROM ALS BEDRIJF ZWERFVUIL 
AANPAKKEN?



Colruyt heeft op een tiental parkings afvaleilanden geïnstalleerd 
om het sorteren mogelijk te maken. Na de testperiode is gebleken 
dat er tot 25% minder afval op de parking was terug te vinden! 
Colruyt gaat nu alle parkings voorzien van afvaleilanden. Meer info 
over de aanpak van Colruyt is terug te vinden op hun website. 

Colruyt – parkings supermarkten

VOORBEELDEN VAN ACTIES MET BEDRIJVEN

Op de parking van McDonalds Puurs zijn verschillende (kleine) 
ingrepen gebeurd om ervoor te zorgen dat er meer afval in de 
vuilnisbakken terechtkomt en niet in de omgeving. Dit zijn zaken zoals 
de plaatsing van de vuilnisbakken of de aanleg van de beplanting. 

McDonalds - parkings

Q8 maakte op de autosnelwegparking in Ranst de bestaande 
vuinlisbakken een stuk zichtbaarder door er onder andere vlaggen 
bij te plaatsen. Ook de omgeving werd aangepakt zodat de 
afvalbakken beter gebruikt worden en er dus minder afval op de 
grond terecht komt.

Q8 – autosnelwegparkings

Op een bedrijventerrein in Maaseik hebben het bedrijvenpark-
management en enkele bedrijven die er gevestigd zijn de handen uit 
de mouwen gestoken en met het personeel een opruimactie gehouden. 
Nadien werden ze beloond met een pakje friet en een drankje.

Opruimactie Quares bedrijvenzone

Stationsstraat 110   
2800 Mechelen
015 28 41 56
info@mooimakers.be

https://www.colruyt.be/nl/over-colruyt/persberichten/colruyt-group-investeert-fors-strijd-voor-minder-zwerfvuil
mailto:info@mooimakers.be

