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Van Australië tot Zwitserland 

Inspirerende 
zwerfafval-
campagnes 
wereldwijd 

Over de hele wereld maakt men werk van minder afval op straat. 
Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Met talrijke initiatieven 
voor minder zwerfafval zeten we overal in op een schone leefomge-
ving. Leer van de kennis en ervaring van ons internationale netwerk. 
Laat je inspireren door buitenlandse campagnes en onderzoeken. 

Rapporten en 
onderzoeken 

•  Digital Activism Study (2014) 
   Dit onderzoek laat zien wat de invloed is van nieuwe media  

op onze betrokkenheid bij milieuproblemen.    

•  Promoting sustainable behavior (2010) 
   Onderzoekers van de University of California zeten op een rij 

wat er nodig is om onze gewoonten veranderen. Dit rapport 
laat een kort overzicht zien van de onderzoeksresultaten en 
helpt je om jouw milieucampagne nog efectiever te maken. 

Gebundelde 
inspiratie 

•   Een brede verzameling visuele ideeën voor 
zwerfafvalcampagnes  
 Foto’s, infographics en illustraties van campagnes wereldwijd. 

•   3 inspirerende campagnes in Europa  
#BreakTheHabit (P ortugal), #Cambiagesto (Italië) en  
Leave No Trace (Oostenrijk). 

•  Marine Liter Solutions  
    Helpt organisaties zwerfvuil op zee te voorkomen en terug  

te dringen. 

https://www.conecomm.com/research-blog/2014-cone-communications-digital-activism-study
https://sustainability.berkeley.edu/sites/default/files/Promoting_Sustain_Behavior_Primer.pdf
https://nl.pinterest.com/scampbell7181/anti-litter-campaign-ideas/?autologin=true
https://nl.pinterest.com/scampbell7181/anti-litter-campaign-ideas/?autologin=true
https://www.pmi.com/sustainability/reducing-plastic-litter/we-can-reduce-littering-three-inspiring-campaigns-that-prove-change-is-possible
https://www.marinelittersolutions.com/projects/


  

 

          Canada 

  

Beeld: campagne ‘Keep Australia Beautiful Week (2021)’ 

Australië 
Do the right thing (2021) 
Landelijke zwerfafvalcampagne met als insteek: geef het goede 
voorbeeld. 

Keep Australia Beautiful Week (2021) 
Landelijke zwerfafvalcampagne gericht op wegwerpplastic. 

Liter toolkit 
Toolkit met ideeën, werkvormen, ontwerpen en programma’s voor 
een lokale zwerfafvalaanpak. 

Clean Up Australia 
Inspireert en ondersteunt community’s om hun omgeving schoon 
te maken, op te knappen en zuinig te zijn op het milieu. Clean Up 
Australia werkt samen met de overheid, bedrijven en inwoners om 
praktische oplossingen te bieden voor een duurzamer leven. 

Beeld: campagne ‘Monsterboete (2021)’ 

België 
Operatie proper (2020-2021) 
Beloningssysteem waarbij Vlaamse scholen en jeugdverenigingen 
een duwtje in de rug krijgen om zwerfafval duurzaam aan te pakken. 
Als jongeren hun actieplan succesvol uitvoeren, ontvangen zij een 
fnanciële beloning. 

Monsterboete (2021) 
Regionale handhavingscampagne in Vlaanderen. 

De zomerlook van 2020 (2020) 
Regionale zomercampagne in Vlaanderen. 

Sluikstorter je wordt gezien (2020) 
Regionale handhavingscampagne in Vlaanderen, inclusief 
aanspreektips. 

Geef je afval de zak (2020) 
Regionale doelplaatsencampagne langs Vlaamse autosnelwegen. 

Iedereen is een Mooimaker (2019) 
Regionale zomercampagne in Vlaanderen. 

Elke plaats is voor iemand belangrijk (2018) 
Regionale zomercampagne in Vlaanderen met een persoonlijke 
insteek. Als een plekje heel belangrijk is voor iemand, verdient dat 
het om zwerfafvalvrij te zijn. 

Hou jij het mee proper? (2017) 
Vlaamse campagne tegen zwerfvuil op het plateland. 

Doe alsof je thuis bent (2017) 
Regionale zomercampagne in Vlaanderen. 

Beeld: campagne ‘Trashbusters’ (2013)

  Denemarken 
Ren kaerlighed / Pure love of Copenhagen (2012-2015) 
Gemeentelijke campagne in Kopenhagen om zwerfafval te 
verminderen. Dit rapport vormt een evaluatie, inclusief ervaringen 
van focusgroepen en een analyse van de ingezete middelen. 

Litering says a lot about you (2014) 
Gemeentelijke zwerfafvalcampagne in Toronto. 

Beeld: campagne ‘Litering says a lot about you (2014)’ 

Duitsland 
Der beste Müll ist keiner (2019) 
Het beste afval is geen afval (2019) 
Gemeentelijke recyclecampagne in Hamburg. 

Trashbusters (sinds 2013) 
Project van NAJU, de kinder- en jongerenorganisatie van de  
Natuurbeschermingsvereniging Duitsland (NABU). Trashbusters  
vraagt aandacht voor zwerfafval en roept jongeren op er iets aan te  
doen. Onderdelen zijn een jaarlijkse, landelijke campagneweek en   
de Trashbuster Awards. 

wirBERLIN gegen Litering 
WijBerlijn tegen zwerfvuil 
Gemeentelijke zwerfafvalcampagne in Berlijn. 

Weniger ist mehr 
Minder is meer 
Landelijke campagne tegen wegwerpplastic. 

MÜLLweg! DE 
WegAFVAL!  
Gratis app waarmee je een melding kan maken van zwerfafval  
in heel Duitsland. 

Beeld: campagne ‘Weniger ist mehr’ 
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https://kab.org.au/do-the-right-thing-campaign-2021/
https://kab.org.au/keep-australia-beautiful-week-2021/
https://www.kabc.wa.gov.au/library/file/Litter%20Toolkit/Litter-Toolkit-090216-FINAL-digital.pdf
https://cleanup.org.au
https://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/evaluatierapport-pure-love-copenhagen?destination=/bibliotheek%3Fdoc%3D942%26keywords%3DKopenhagen
https://www.boredpanda.com/anti-littering-ad-campaign-toronto-livegreen/
https://mooimakers.be/educatie/operatie-proper
https://mooimakers.be/partner/handhaving/handhavingscampagne2021
https://mooimakers.be/communicatie/campagnes2020
https://mooimakers.be/handhavingscampagne2020
https://mooimakers.be/geefjeafvaldezak
https://mooimakers.be/zomercampagne2019
https://mooimakers.be/zomercampagne2018
https://www.boerenbond.be/actualiteit/zwerfvuil-hoort-niet-op-het-platteland
https://mooimakers.be/zomercampagne2017
https://www.stadtreinigung.hamburg/ueberuns/Kampagne/index.html
https://www.trashbusters.de
https://wir-berlin.org/anti-littering/
https://www.bmu.de/weniger-ist-mehr
https://muell-weg.de
https://mooimakers.be/partner/handhaving/handhavingscampagne2021


  

      Zwitserland  

Beeld: campagne ‘Il était une fois (2019)’ Beeld: campagne ‘Keep it, Bin it (2018)’ 

Frankrijk 
Je navigue, je trie (2021) 
Ik navigeer, ik sorteer (2021) 
Regionale campagne rondom zwerfafval op zee, speciaal  
bedoeld voor watersporters. 

Les sirènes (2019-2020)   
De zeemeerminnen (2019-2020) 
Landelijke bewustwordingscampagne rondom  
zwerfafval op zee. 

Il était une fois (2019) 
Er was eens (2019) 
Landelijke bewustwordingscampagne met recyclebare  
verpakkingen in de hoofdrol. 

La plage / Le jogging (2018) 
Het strand / het joggen (2018) 
Landelijke jongerencampagne met korte videoclips. 

  Verenigd Koninkrijk 
Neat streets (2021) 
Zwerfafvalonderzoek met drones in Zuidwest-Engeland,  
aangevuld met interventies voor gedragsverandering. 

Beeld: campagne ‘Neat Streets (2021)’ 

Please be kind to our local parks (2020) 
Landelijke campagne in coronatijd tegen zwerfafvaloverlast  
in parken. 

We are watching you! (2018) 
Prijswinnende landelijke campagne gericht op het opruimen  
van hondenpoep. 

Keep it, bin it (2018) 
Landelijke campagne gericht op gedragsverandering. Als insteek is 
gekozen voor de impact van zwerfafval op dieren en de natuur. 

Which side of the fence are you on? (2013) 
Landelijke campagne tegen zwerfafval. 

Diverse campagnes op straat 
Posters, stickers en verpakkingsmateriaal om zwerfafval  
te voorkomen. 

  Verenigde Staten 
California Recycling Challenge 
Programma van de staat California om activiteiten op het gebied 
van afvalvermindering op scholen te promoten. 

Don’t Mess with Texas (sinds 1985) 
Multimediale campagne van de staat Texas, gericht op het vermin-
deren van zwerfafval langs de weg. 

I Want To Be Recycled (sinds 2018) 
Prijswinnende landelijke campagne van Keep America Beautiful, 
gericht op bewustwording. 

Don’t Let Houston Go to Waste (2020) 
Gemeentelijke zwerfafvalcampagne in coronatijd, gericht op  
het weggooien van mondkapjes, handschoenen en ontsmetings-
doekjes.  

Beeld: campagne ‘Don’t Let Houston Go to Waste (2020)’ 

Zwerfafvalcampagne voor het kanton Thurgau 
(2008-2010) 
Regionale campagne gericht op positieve gedragsbeïnvloeding 
in de openbare ruimte en verbetering van veiligheid. 

Litering Toolbox 
Toolbox met Zwitserse projecten op het gebied van zwerfafval. 

Over Afval Circulair 
Afval Circulair is het kenniscentrum over afval en circulaire 
economie. Onze ambitie is om de grondstofringlopen te 
sluiten en een circulaire economie daarmee dichterbij te 
brengen. Afval Circulair is onderdeel van Rijkswaterstaat. 
Het is de kennispartner van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat en van Rijkswaterstaat intern. Afval Circulair 
werkt nauw samen met andere overheden en partners uit 
het bedrijfsleven. 

Meer weten? Lees verder op www.afvalcirculair.nl.  

Dit overzicht is tot stand gekomen in  
samenwerking met Nederland Schoon. 

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat  
www.rijkswaterstaat.nl  
0800 - 8002  
december 2021 | wvl1221tp536 
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https://www.gestespropres.com/nos-actions-2/nos-actions/
https://www.gestespropres.com/campagne-nationale-de-gestes-propres-sensibilisation-au-bon-comportement/
https://www.gestespropres.com/campagne-nationale-gestes-propres-2019-sensibilisation-au-bon-comportement/
https://www.gestespropres.com/nos-actions-2/campagne-15-25-ans/
https://www.hubbub.org.uk/neat-streets-bcp
https://www.keepbritaintidy.org/news/new-campaign-launched-face-littering-epidemic-parks
https://www.keepbritaintidy.org/local-authorities/reduce-litter/dog-fouling/solutions/were-watching-you
https://www.keepbritaintidy.org/news/devastating-impact-nature-highlighted-new-campaign-fight-litter
https://www.yumpu.com/en/document/view/43443539/when-it-comes-to-litter-a-which-side-of-the-fence-keep-britain-tidy
https://www.keepbritaintidy.org/local-authorities/reduce-litter/general-litter
https://www.ebp.ch/en/node/1240
https://www.ebp.ch/en/node/1240
https://www.littering-toolbox.ch
https://keepcabeautiful.org/k-12-recycling-challenge/
https://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_Mess_with_Texas
https://kab.org/campaigns/i-want-to-be-recycled/
https://www.houstontx.gov/mayor/press/2020/citywide-anti-litter-campaign.html
https://www.afvalcirculair.nl
www.rijkswaterstaat.nl
www.afvalcirculair.nl



