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MEEST VERVUILDE GEBIEDEN 

 

Een onderzoek door Dirk Groot, De Zwerfinator 

Periode onderzoek: Mei 2021– Augustus 2021 

Datum rapport: 13 oktober2021 

 

OVER DIT DOCUMENT 

 

In dit document is een bijlage bij het rapport “Samenvatting Onderzoek Zwerfafval Purmerend 2021”. De inhoud 
bestaat uit kaarten van de meest vervuilde plekken die zijn aangetroffen tijdens het zwerfafvalonderzoek in 2021.  

Aan de hand van deze kaarten kan worden gekeken of en hoe het mogelijk is om het zwerfafval hier gerichter te 
bestrijden.  
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CENTRUM 

 

 

 

 
 

 

 

 

PARKEERTERREIN 
TREINSTATION 

Op het parkeerterrein bij 
Station Purmerend lag zeer 

veel zwerfafval aan de randen 
in de struiken. Veel van het 

zwerfafval is niet goed 
zichtbaar en wordt bij 

standaard 
opruimwerkzaamheden over 

het hoofd gezien. Het 
parkeerterrein wordt duidelijk 
veel gebruikt om te “hangen”. 

 

PARKEERPLAATS EN JOP 
CRAMWINCKELPLANTSOEN 

Dit nieuwe parkeerterrein ziet 
er op het eerste oog netjes en 

verzorgd  uit, maar er ligt  
veel zwerfafval, voornamelijk 
in de struiken achter het hek 
tegenover de JOP. Achter het 
hek langs het spoor lag nu 

nog maar weinig zwerfafval, 
waar er vorig jaar nog veel 

lag.  Het parkeerterrein wordt 
duidelijk veel gebruikt om te 

“hangen”. 

De plekken waar veel 
zwerfafval ligt zijn moeilijk te 
bereiken en ligt op plekken 

die geen gemeentegrond zijn 
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TRAMPLEIN 

Op het tramplein kag bij het 
busstation vooral veel 

zwerfafval in de rand langs 
het water aan de noordkant 

van het station. Daarnaast lag 
er veel zwerfafval in de 

overdekte fietsenstalling bij 
het tankstation. 

POPULIERENSTRAAT 

In de populierenstraat ligt 
normaalgesproken niet veel 
zwerfafval. Ten tijde van het 

onderzoek was dit beeld 
verstoord doordat er veel 

plastic confetti lag. 
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ACHTERKANT 
POSTKANTOOR 

Aan de achterzijde van het  
voormalige postkantoor lag 
veel zwerfafval in de bosjes. 
Deze plek wordt gebruikt om 

te “hangen”. Er lag wel 
beduidend minder zwerfafval 

dan in voorgaande jaren. 

Bij de geplande nieuwbouw 
zal dit probleem hier vanzelf 

verdwijnen 

WESTERSTEEG 

In de Werstersteeg lag veel 
zwerfafval. Het is een straat 

die waarschijnlijk niet zo vaak 
wordt schoongemaakt als de 
rest van het centrum, maar 

wordt wel ook gebruikt om te 
hangen. Het zal weinig 

mensen opvallen dat hier 
veel zwerfafval ligt omdat er 

weinig mensen komen. 
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VIJFHOEK 

Op dit stuk parkeerterrein lag 
veel zwerfafval, maar minder 
dan bij eerdere onderzoeken. 

Op het lege terrein aan de 
kant van de Beemsterburgwal 

lag veel minder dan in 
voorgaande jaren. Het grove 
vuil was verwijderd en het 

terrein is afgezet met 
laaghangende kettingen, 

waardoor dit niet meer wordt 
gebruikt om te gangen. Bij 

ontwikkeling van de Vijfhoek 
zal deze hotspot verdwijnen. 

 

KOEMARKT 

Rond de koemarkt, het 
uitgaansgebied. lag veel 

zwerfafval, maar minder dan 
in voorgaande jaren. 

Opvallend is dat er op de en 
rond de terrassen weinig 

zwerfafval ligt. Op de 
looproutes van en naar de 

Koemarkt lag echter wel veel 
zwerfafval. 
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VERBINDINGSWEG EN 
VIADUCT A7 

Op het terrein onder het 
viaduct en op de 

parkeerstrook langs de 
verbindingsweg lag veel 
zwerfafval. Deze plakken 

worden duidelijk gebruikt om 
te recreëren. 
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DE GORS 

 

 

 

  

PARKEERTERREIN 
ZWANEBLOEM 

Aan de noordzijde van het 
parkeerterrein bij 

winkelcentrum Zwanebloem 
lag veel zwerfafval. De rest 
van het parkeerterrein was 

erg schoon. 
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OVERWHERE-NOORD 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PARRKEERTERREIN PRAXIS 
EN ROC HORIZON COLLEGE 

Op deze parkeerterreinen lag 
erg veel zwerfafval. Bij Praxis 

met name aan de kant van 
het voetbalveld, bij het ROC 

erg veel bij de rookplek en de 
fietsenstalling. 

 

FIETSPAD ACHTER 
MILIEUSTRAAT 

Langs dit fietspad lag veel 
zwerfafval in het struikgewas. 
Er is geen link te leggen met 
de milieustraat zelf, het ligt 

allemaal direct langs het 
fietspad. 
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SPINNEKOP 

Op de stoep en in de struiken 
ernaast lag voor H20 veel 

zwerfafval. 

KWADIJKERKOOGWEG 

Er lag hier met name veel 
zwerfafval op en langs de 

bedrijfsterreinen en de 
bijbehorende 

parkeergelegenheden. 
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PARKEERTERREIN EIND 
SPINNEKOP 

Aan het eind van de 
Spinnekop aan de rand van 

het terrein van de 
Prinsenstichting ligt een 

parkeerterreintje dat wordt 
gebruikt om te hangen. Er lag 

veel zwerfafval. 
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OVERWHERE-ZUID 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

JEL EN KOOIMANPARK 

Voor de hoofdingang van het 
JEL langs de route richting 

het bruggetje in het park lag 
veel zwerfafval. Voor de 

school ligt vaak veel 
zwerfafval in de groenstrook, 
in het park zelf met name bij 
de bankjes die als hangplek 

worden gebruikt. 

PARKEERTERREIN ALBERT 
HEIJN XXL 

Alhoewel dit parkeerterrein 
goed wordt onderhouden lag 
er weer veel zwerfafval in de 
groenstrook langs en in de 

sloot langs de Doplaan. 
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PARKEERTERREIN LIDL 

Alhoewel dit parkeerterrein 
schoner was dan bij 

voorgaande onderzoeken lag 
er nog veel zwerfafval langs 
de randen in de struiken en 
ook langs het parkeerterrein 

naast de Lidl en de 
voormalige Groothandel De 

Kweker. 

PARKEERTERREIN DEEN, 
KRUIDVAT, ALDI 

Er lag weer veel zwerfafval 
op dit terrein, vooral langs de 

randen. De sloot naast Aldi 
was wel veel schoner. Er 

wordt maar weinig 
vooruitgang geboekt, 

ondanks alle aandacht die 
hieraan is gegeven. 
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PURMER-NOORD 

 

 

 

 
 

 

 

 

SKATEBAAN 
LEEGHWATERPARK 

Rond de skatebaan lag net als 
bij eerdere onderzoeken veel 
zwerfafval, er wordt hier veel 
gerecreëerd en gehangen en 
er staan veel prullenbakken 

die ook goed worden 
gebruikt. Er liggen hier 

telkens ook veel 
drankverpakkingen. 

Leuk detail: vlak voor 
Zwerfinator hier kwam had 

een statiegeldloper alle 
plastic flesjes al weggehaald. 

PARKEERTERREIN 
LEEGHWATERPARK 

Het parkeerterrein zelf was 
schoon, maar langs de randen  

lag veel zwerfafval in het 
groen en in de struiken. Dit 
parkeerterrein wordt veel 

gebruikt om te hangen 
waarbij de struiken als 

prullenbak worden gebruikt. 

 



 
Onderzoek zwerfafval 

Purmerend 2021 
 
 

www.zwerfinator.nl Pagina 15 van 27 info@zwerfinator.nl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PASCALSTRAAT 

In de struiken langs deze 
straat lag veel zwerfafval. 

Deels afkomstig van mensen 
die hun auto legen voor ze de 

auto gaan wassen (een 
verschijnsel dat vaker rond 

wasstraten te zien is) en 
deels door dat deze strook als 

hangplek wordt gebruikt. 

PARKEERTERREIN MONKEY 
TOWN EN BASIC FIT 

Op dit parkeerterrein dat 
eigen terrein is lag net als bij 
vorige onderzoeken zeer veel 
zwerfafval. Het deel aan de 
westkant was ditmaal echter 
opmerkelijk schoon. Op het 
terrein aan de oostkant naast 
Basic Fit lag echter weel 
opmerkelijk zwerfafval.. De 
bedrijven zelf lijken erg 
weinig aandacht te besteden 
aan het netjes houden van het 
parkeerterrein.  
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OVERLANDERSTRAAT 

Op de Overlanderstraat 
tussen Banning Cocqgracht 

en winkelcentrum Gildeplein 
lag veel zwerfafval. Op en 

rond Gildeplein zelf lag zeer 
weinig zwerfafval. Er is wel 
een duidelijke relatie tussen 

het winkelcentrum en het 
zwerfafval dat op de 
Overlanderstraat ligt. 

WAKERDIJK 

Op de wakerdijk langs de Van 
Osweg lag relatief veel 

zwerfafval. Duidelijke reden 
of oorzaak is niet duidelijk. 
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VLASSTRAAT 

Op het kleine 
parkeerterreintje aan de 

zuidkant van de nieuwbouw 
hier lag veel zwerfafval. Het 

lijkt er op dat dit (nog) niet in 
de standaard opruimroute zit 
nadat dit een tijd lang door 

de bouwwerkzaamheden niet 
bereikbaar was. 

COM-IC 

Het terrein bij COM-IC zag er 
slecht onderhouden uit en er 

lag veel zwerfafval. 
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ETSERSTRAAT EN ETSERPAD 

Er lag hier veel zwerfafval, 
voor een groot deel nog 

resten van de 
bouwwerkzaamheden die hier 

hebben plaatsgevonden. 

PARK DE UITLVUGT 

Alhoewel dit park zelf erg 
schoon is lag er op het 

speelveldje met het stenen 
kasteeltje veel zwerfafval. Dit 

lijkt niet in de standaard 
opruimroutes te zitten. 
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PURMER-ZUID 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

PARKEERTERREIN 
ACHTERZIJDE 

WINKELCENTRUM 
MEERLAND 

Daar waar er rond dit 
winkelcentrum opvallend 

weinig zwerfafval ligt, lag er 
aan de achterkant weer veel 
zwerfafval, met name in de 
struiken en bij de laad- en 

losingangen van de winkels. 

 

OP- EN AFRIT JAAGWEG-
VERZETSLAAN 

In de bermen langs deze weg 
lag veel zwerfafval dat uit 

auto’s wordt gegooid. 

Rond de McDonald´s zelf en 
langs de Jaagweg lag veel 
minder zwerfafval dan in 

voorgaande jaren. 
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WEIDEVENNE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BROMOSTRAAT 

Alhoewel deze straat er in 
eerste instantie niet anders 
uitziet dan andere straten in 
deze wijk lag er vooral veel 

klein zwerfafval. 

DE KOMPOELAN 

Alhoewel het terrein rond 
deze school er op zich  
verzorgd uitziet lag er hier 
toch nog veel klein zwerfafval. 

 

Ten tijde van het onderzoek 
was de school gesloten 
vanwege de zomervakantie. 
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WOLGALAAN 

Langs de Wolgalaan lag met 
name veel zwerfafval dat 

afkomstig is van de bouw. Dat 
betreft bouwmaterialen, maar 

ook opvallend veel 
koffiebekers. 

LAAN DER CONTINENTEN 

Aan het eind van de Laan de 
Continenten, vanaf het 

benzinestation ligt langs de 
weg veel zwerfafval. Niet 

duidelijk is of dit 
verantwoordelijkheid is van 

de gemeente. Langs het 
overige deel van de Laan der 
Continenten lag veel minder 
zwerfafval dan in voorgaande 

jaren. 
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MIDDENBERM AZIËLAAN 

In de middenberm van de 
Aziëlaan lag net als bij 

voorgaande onderzoeken veel 
zwerfafval, grotendeels 

afkomstig van 
automobilisten. Opvallend is 
dat er langs gewone bermen 
en langs de fietspaden juist 
erg weinig zwerfafval lag. 

 

MIDDENBERM LAAN DER 
CONTINENTEN 

 

In de middenberm lag hier 
veel zwerfafval, voornamelijk 

afkomstig van 
automobilisten. In de brede 

bermen langs de weg zelf lag 
in verhouding met eerdere 

onderzoeken erg weinig 
zwerfafval. 
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DE KRAAL 

Op het terrein van deze 
school lag aan de westkant 

veel klein zwerfafval, 

DE MARIMBA 

Alhoewel het terrein rond 
deze school er erg verzorgd 

uitziet lag er wel veel 
zwerfafval aan de westkant 

van de school. Gezien de 
soort zwerfafval wordt dit 
vooral veroorzaakt door 

jongeren die daar hangen. 

 

Ten tijde van het onderzoek 
was de school gesloten 

vanwege de zomervakantie. 
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WHEERMOLEN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

STATION OVERWHERE 

In de fietsenstallingen bij dit 
station en ook in de 

groenstrook langs het perron 
lag veel zwerfafval. De 

fietsenstalling langs het 
perron lijkt er schoon, maar er 
ligt veel zwerfafval achter het 
hek. Bij de fietsenstalling aan 
de kant van de Churchillaan 

was duidelijk langere tijd niet 
opgeruimd. 

SPEELTUINTJE 
VROUWENZANDSTRAAT 

Dit speeltuintje was veel 
schoner dan in voorgaande 
jaren, maar er lag toch nog 

veel klein zwerfafval. 
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PARKEERTERREIN MAKADO 

Het parkeerterrein rond 
Makado is voor het grootste 

deel erg schoon, maar aan de 
Oostkant bij het 

benzinestation lag veel 
zwerfafval, net als in 

voorgaande jaren. Rond het 
benzinestation ligt met name 

bij de wasstraat veel 
zwerfafval, en het 

parkeerterrein bij Makado 
wordt gebruikt als hangplek, 
er komt daar veel afval in de 
struiken terecht, waaronder 

veel drankverpakkingen. 

FLAT CITERSTRAAT 

 

Achter de flet aan de 
citerstraat lag veel 

zwerfafval, voor een groot 
deel veroorzaakt door afval 

dat van terrassen afvalt, 
waaronder opmerkelijk veel 
wasknijpers en speelgoed. Er 

lag hier ook veel 
kapotgemaaid afval. 
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Obs Wheermolen 

Op het schoolplein lag erg 
veel zwerfafval. Het terrein 
wordt veel gebruikt door 

kinderen uit de buurt om te 
spelen. 

Ten tijde van het onderzoek 
was de school gesloten 

vanwege de zomervakantie 

RUDOLF GARRELSTRAAT 

 

Op het parkeerterrein lag veel 
zwerfafval, waarvan een 

groot deel was veroorzaakt 
door de overvolle en 

openstaande vuilcontainers 
die er stonden vanwege de 
bouwwerkzaamheden die er 

plaats vonden. 
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SPORTVELDJE ACHTER 
MAKADO 

Dit sportveldje ziet er in 
eerste instantie netjes uit, 
maar langs de randen lag 

veel klein zwerfafval. 


