
 
Samen op weg naar afvalvrije en duurzame evenementen 
Of het nu om een muziekfestival, sportwedstrijd of braderie gaat; ieder evenement levert afval 

op. Een evenement schoonhouden heeft veel voordelen. In een schone omgeving gooien 

bezoekers hun afval eerder op de juiste manier weg, is het terrein achteraf sneller schoon en 

verbetert de bezoekerservaring. 

Voor de gemeente Uithoorn zijn afvalreductie en duurzaamheid belangrijke aandachtspunten. 

Wij roepen organisatoren van evenementen daarom op om bij de organisatie van hun 

evenement zoveel mogelijk uit te gaan van het ‘zero waste’ principe. Oftewel: een evenement 

dat geen afval oplevert. Het ‘zero waste’ principe geldt met name voor plastic afval. Lees de 

uitgebreide tips en informatie op www.uithoorn.nl/zerowaste   

Tips 
Onderstaande tips helpen u een evenement te organiseren dat zo min mogelijk afval oplevert:  

• Gebruik geen plastic wegwerpglazen. Mogelijke alternatieven zijn: 

o statiegeld glazen, retourpremie-balies of koopglazen  

• Gebruik geen plastic bestek  

• Serveer geen rietjes in drankjes  

• Promoot het meenemen van eigen tasjes 

• Kijk vooraf nauwkeurig naar het inkoopbeleid van het evenement.  

• Is een verpakking echt nodig? En zo ja; moet dit plastic zijn?  

• Zorg voor goede afvalscheiding en -beheer  

• Maak de ‘zero-waste’ of schoonboodschap een integraal onderdeel van de marketing 

en communicatie rondom het evenement 

• Gebruik geen foldermateriaal of samples om het evenement te promoten  

Op www.kenniswijzerzwerfafval.nl vindt u meer tips en informatie.  

Naast deze informatie zijn er diverse organisaties die u kunnen helpen bij het verduurzamen 

van uw evenement. Zij hebben hier veel ervaring mee en kunnen deze ervaring en kennis met 

u delen en vertalen naar een centrale aanpak. Deze organisaties zijn: 

• Platform Green Events   http://greenevents.nl  

• Trashprevent Company   http://trash.nl 

• De Milieubarometer van Stimular  www.milieubarometer.nl 

Ballonnen? Zoek een alternatief!   
Het oplaten van ballonnen is schadelijk voor dieren en de natuur. Ballonnen staan zelfs in de 

top 5 van meest voorkomend zwerfvuil op stranden. De gemeente Uithoorn ontmoedigt 

daarom het gebruik van ballonnen en roept organisatoren van evenementen op in plaats 

daarvan milieuvriendelijke alternatieven te gebruiken. Kijk voor meer informatie op 

www.dieballongaatnietop.nl 
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