
Monitoringsplan Amsterdam Plastic Smart City 

 

 

Context 

 

Amsterdam is de eerste grote stad ter wereld die heeft aangegeven plastic smart te willen worden. 

Wij willen een plastic (zwerf)afvalvrije stad realiseren in 2030, en in 2023 al een reductie met 30%.  

Het WWF heeft een voorstel geschreven voor een monitoringsmethodiek die wereldwijd in elke 

plastic smart city op vergelijkbare wijze kan worden uitgevoerd.  

In Amsterdam monitoren wij in alle zeven stadsdelen op drie locaties. Binnen elke locatie worden 3 

meettrajecten van 100 m2 bepaald. We meten in elk stadsdeel dus 9 trajecten. 

 

Opzet in grote lijnen 

 

 We stellen 7 teams samen van 3 personen. Eén team per stadsdeel, zo’n team telt (bedoeld 

wordt: tellen en opruimen!) 3 locaties, dat zijn 9 trajecten van 100m2. Voor het tellen zijn 2 

personen per locatie nodig, dat kan dan evt. in verschillende samenstelling en de kans is groot 

dat er van de 3 altijd wel 2 beschikbaar zijn. Ze richten dat zelf in. 

 In alle stadsdelen, op alle locaties, wordt in dezelfde periode geteld. Niet noodzakelijk op 

dezelfde dag, wel in dezelfde week. 

 We meten 4x per jaar. De nulmeting is in november 2021. De reguliere metingen in februari, 

mei, augustus en november van de volgende jaren. 

 In oktober/november 2021 organiseren we een training. Die training wordt gegeven door 

WWF en bestaat uit zowel theorie als praktijk. We houden uiteraard rekening met de geldende 

covid maatregelen. 

 Tijdens de training verdelen we de tellocaties. De vrijwilligers kunnen voorkeur aangeven voor 

een stadsdeel en/of een vaste telpartner. 

 Bij de training zijn de telperiodes voor de nulmeting en de 4 metingen in 2022 bekend. 

 Bij de telling maken we gebruik van een app, waarschijnlijk wordt dat Debris Tracker. In die 

app staan dan de teltrajecten en een samen met de Plastic Soup Foundation opgestelde 

categorieënlijst met ca. 30 verschillende soorten afval. 

 We vragen van de vrijwilligers: 

o In oktober/november 2021 een dagdeel beschikbaar voor training. 

o 4x per jaar in een vastgesteld tijdvak beschikbaar voor het tellen van zwerfafval op 3 

locaties (elke locatie kent 3 trajecten van 100m2) in een bepaald stadsdeel.  

De verwachte tijdsbesteding is tussen de 16 en 24 uur per jaar. 

o Minimaal een jaar beschikbaar. 

o Bereid om de app Debris Tracker op eigen mobile te laden en die te gebruiken. 

 We bieden de vrijwilligers: 

o Veel waardering voor hun inzet! 

o 1x/jaar een informatieve en gezellige meeting met alle vrijwilligers (door APSC 

georganiseerd), met een presentatie van behaalde resultaten en tijd voor interactie. 

Uiteraard weer voor zover geldende covid restricties dat mogelijk maken.   

o Benodigde materialen om op te ruimen en voor herkenbaarheid/veiligheid. 

o Telefonische beschikbaarheid van Amsterdam Plastic Smart City voor specifieke 

vragen, in de vorm van een dagelijks spreekuur tijdens de telweek.  

 

 


