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Focusgroep in de Agniesebuurt
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INLEIDING 

In 2050 moet Nederland helemaal circulair zijn. Dit stelt het kabinet in het programma Circulaire Economie. Afval 
bestaat dan niet meer – alles wordt hergebruikt. Ook Rotterdam gaat voor ‘circulair’ en beschouwt zich zelfs als 
een living lab voor de circulaire economie1. Tot 2030 wil de gemeente Rotterdam het gebruik van fossiele grond-
stoffen halveren en in 2050 helemaal afvalvrij zijn. Een speerpunt is het voorkomen van huishoudelijk afval en 
het hergebruiken en recyclen van zoveel mogelijk grondstoffen. Dit is een grote uitdaging, zeker als je bedenkt 
dat nu slechts zo’n dertig procent van het afval in Rotterdam door bewoners gescheiden en hergebruikt wordt. 

Gesprek met de stad over duurzaamheid

Veel Rotterdammers zien het belang en de urgentie van 
een duurzame leefstijl onder ogen en proberen duurza-
mer te leven. Maar er is ook een groep Rotterdammers die 
er nog maar weinig mee bezig is. Hoewel een groot deel 
van de milieuproblematiek veroorzaakt wordt door het 
individuele consumptiegedrag van burgers, vinden veel 
bewoners dat vooral de grote vervuilers moeten worden 
aangepakt en de overheid maatregelen moet nemen. 

Dat zijn enkele uitkomsten uit het onderzoek Gesprek met 
de stad, een onderzoek naar het toekomstbeeld van ne-
genduizend Rotterdammers, dat liep van januari tot juni 
2017. Gesprek met de stad had ten doel de discussie over 
de toekomst van Rotterdam op gang te brengen en te ach-
terhalen hoe Rotterdammers over de toekomst denken. 
Er is gekeken naar de invloed van verstedelijking, digita-
lisering/robotisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt, 
migratie, vergrijzing en individualisering op thema’s als 
wonen, samenleven, gezondheid of duurzaamheid.1

Focus op bewoners

De omgang met afval kwam in de gesprekken herhaalde-
lijk naar voren. In deze publicatie diepen we het thema 
‘afval’ zoals dat in Gesprek met de stad naar voren kwam 
verder uit. Als zoveel Rotterdammers duurzaamheid 
belangrijk vinden – hoe kan het dan dat er in Rotterdam 

1 Zie de publicatie Rotterdam gaat voor circulair. Visie en plan van aan-
pak 2017, uitgave van gemeente Rotterdam.  

maar dertig procent van het afval wordt gescheiden? 
Het afvalstoffenbeleid van de gemeente Rotterdam richt 
zich met name op huishoudelijk afval omdat bedrijfsafval 
door andere partijen wordt opgehaald. Of de doelstelling 
van een afvalvrij Rotterdam wordt gehaald, hangt dus 
in grote mate af van het gedrag van bewoners. Omdat 
gedragsverandering cruciaal is voor het afvalbeleid wil 
Stadsbeheer in het Programma Circulair meer ruimte 
geven aan behoeften en ideeën van bewoners en meer 
rekening houden met lokale verschillen. In deze publica-
tie verkennen we het afvalvraagstuk daarom verder door 
inzicht te geven in beleving, het daadwerkelijk gedrag en 
de ideeën van bewoners. Concreet gaat het over: 

Positionering van het vraagstuk 
• Hoe beleven bewoners het vraagstuk? 
• Wat zijn de drijfveren van bewoners om afval al dan 

niet te scheiden? 

Inzicht in gedrag 
• Scheiden bewoners hun afval? 
• Welke afvalfracties scheiden ze, hoe doen ze dat en 

waar lopen zij tegenaan?
• Waarom scheiden bewoners geen afval? 
• Wat doen bewoners om afval te verminderen?

Ideeën en behoeftes
• Wat zou volgens de bewoners moeten gebeuren voor 

een afvalvrij Rotterdam?
• Welke maatregelen moeten prioriteit krijgen? 
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Kernresultaten van het onderzoek 

• Een afvalvrij Rotterdam betekent voor de meeste 
mensen op de eerste plaats een stad zonder zwerfvuil. 
Een schone stad motiveert alle Rotterdammers om 
bewuster met afval om te gaan. 

• Er zijn grofweg drie doelgroepen voor het afvalbeleid.
 - Hoog gemotiveerde scheiders nemen veel moeite 

om afval te scheiden en op te ruimen – ongeacht 
woonomstandigheden en afstand tot containers. 
Ze zetten zich ook opvallend vaak in voor een 
schonere buurt. Deze groep voorlopers is vaker 
goed opgeleid en kan een voorbeeldfunctie vervul-
len. 

 - Aan de andere kant van het spectrum is een groep 
die weinig scheidt en afval gemakkelijk op de 
grond achterlaat als er geen prullenbak in de buurt 
is. Deze weinig-scheiders veranderen hun gedrag 
alleen als de druk om afval te scheiden hoog is (bij-
voorbeeld door boetes of sociale druk) en als het 
hen heel makkelijk gemaakt wordt om te scheiden. 

 - Daartussenin zit een grote en diverse groep 
mensen die om allerlei redenen niet alle fracties 
scheidt. Ze weten niet goed hoe ze moeten schei-
den, denken dat het niet zinvol is, of hebben prak-
tische bezwaren zoals weinig opslagruimte thuis of 
geen scheidingscontainers in de buurt. 

• Afval scheiden en verminderen is voor een groot deel 
een ‘goede gewoonte’. 
 - Mensen scheiden afval omdat dit zo hoort of 

omdat ze ermee zijn opgevoed. Je houdt je aan de 
regels zoals je je aan een verkeersregel houdt. 

 - Deelnemers die aangeven dat afval scheiden 
onderdeel is van de dagelijkse routine laten zich 
minder beperken door gelegenheidsfactoren, zoals 
beperkte opslagruimte in de woning of afstand tot 
de container.  

 - Opvallend is dat de vervuiling van de openbare 
ruimte of slechte afvalscheiding vaak verklaard 
wordt door de Rotterdamse cultuur. Rotterdam-
mers spreken elkaar nauwelijks aan op slecht ge-
drag en veel mensen denken dat het in Rotterdam 
niet verplicht is om je afval te scheiden. In andere 
gemeentes vinden deelnemers het veel schoner en 
zijn regels duidelijker. 

• Veel mensen vinden scheiden ingewikkeld of snappen 
de regels niet. Voor een betere afvalscheiding in Rot-
terdam zijn duidelijke, consistente regels en betrouw-
bare informatie nodig. Veel deelnemers hebben nog 
nooit informatie over het scheiden van afval van de 
gemeente ontvangen en baseren zich op (soms foutie-
ve) berichten in de media. 

• Maatregelen zijn waarschijnlijk effectief als ze op drie 
niveaus inzetten: de motivatie van bewoners verho-
gen (bijvoorbeeld milieueducatie, handhaving), afval 
scheiden heel makkelijk maken (bijvoorbeeld makke-
lijk te bereiken containers) en bewoners aansporen of 
verleiden (triggeren) om meer afval te scheiden.

• Bewoners voelen zich overvraagd door de grote hoe-
veelheid afval en diversiteit aan materialen. Zij vinden 
dat het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid moet 
nemen en dat de overheid dit moet afdwingen door 
wetgeving. 

• Voor een afvalvrij Rotterdam is dus een grote men-
taliteitsverandering nodig is. Niet alleen van consu-
menten maar ook van overheid en bedrijfsleven. Deze 
mentaliteit mag door de stad sterker uitgedragen en 
gehandhaafd worden.
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Focusgroep in het Wijnhavengebied
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WERKWIJZE

Deze publicatie is gebaseerd op onderzoek dat heeft plaatsgevonden van september 2017 tot maart 2018. De 
gesprekken zijn samen met Studio Ariane Lelieveld georganiseerd. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, 
zijn acht groepsgesprekken gehouden. In totaal hebben er zeventig bewoners aan de gesprekken deelgenomen. 
Bij alle gesprekken was ook een medewerker van Stadsbeheer aanwezig. 

Acht verschillende groepen

De groepen zijn samengesteld op basis van een aantal 
criteria die van invloed kunnen zijn op afvalscheiding en 
afvalvermindering, zoals woningtypologie, leefstijl, leef-
tijd en woonplaats – want bepaalde wijken staan bekend 
om de grote afvalproblematiek. Deze criteria zijn samen 
met medewerkers van Stadsbeheer bedacht. Dit leidde 
tot acht verschillende groepen2 die geïnterviewd zijn: 
1. Bewoners die met elkaar een Buurauto (elektrische 

deelauto) delen
2. Leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) Red 

Apple in de Wijnhaven 
3. Basisschoolleerlingen van groep 8 uit de Tarwewijk 
4. Bewoners met verschillende etnische/niet-Nederlandse 

achtergronden uit de Agniesebuurt
5. Mbo-studenten van het Techniek College Rotterdam
6. Bewoners uit Delfshaven
7. Bewoners uit Schiebroek-Zuid
8. Senioren uit Kralingen-Crooswijk, deelnemers wijk-

schouw

De deelnemers aan deze gesprekken vormen geen repre-
sentatieve afspiegeling van Rotterdam maar geven een 
beeld over de manier hoe verschillende groepen bewo-
ners met afval omgaan. 

2 Zie bijlage II voor de samenstelling van alle groepen en de achter-
grondkenmerken van de deelnemers

Methode

De groepsgesprekken werden gehouden aan de hand van 
een semigestructureerde vragenlijst die was opgebouwd 
uit vier onderwerpen met elk een hoofdvraag en een 
aantal deelvragen. Voor dit onderzoek gingen we uit van 
een aangescherpte doelstelling: een afvalvrij Rotterdam 
in 20303.

1. Het onderwerp beleving en drijfveren omvatte de 
eerste reacties van deelnemers aan de gesprekken op 
de doelstelling ‘Rotterdam afvalvrij in 2030’. Daarnaast 
werd de deelnemers gevraagd hoe ze meer in het alge-
meen aankijken tegen het thema afval en hergebruik 
van afvalstoffen.

2. Het tweede onderwerp gedrag richtte zich op het 
huidige afvalscheidings- en afvalverminderingsgedrag 
van de deelnemers en hun motieven en verklaringen 
voor dit gedrag. 

3. Het onderwerp wensen en behoeftes maakte de 
verbinding naar de doelstelling: wat is volgens de 
deelnemers nodig om het afvalscheidings- en afval-
verminderingsgedrag van alle bewoners te verbeteren 
zodat dat de doelstelling ‘Rotterdam afvalvrij in 2030’ 
haalbaar wordt?

4. Voor het laatste onderwerp concrete ideeën verzamel-
den we ideeën van bewoners gericht op afvalvermin-
dering en hergebruik en vroegen we welke maatrege-
len prioriteit zouden moeten krijgen. 

3 De doelstelling ‘Rotterdam afvalvrij in 2050’ is pas na afloop van dit 
onderzoek aangepast.
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Elke focusgroep eindigde met een korte enquête over de 
achtergrond van de deelnemers. De gesprekken duurden 
ongeveer anderhalf uur. Alle gesprekken zijn opgenomen, 
volledig getranscribeerd en vervolgens gecodeerd met 
een softwareprogramma. Na het coderen van de tran-
scripties is er per groepsgesprek een afzonderlijk verslag 
geschreven. Voor de eindpublicatie zijn alle groepsge-
sprekken samengevat op hoofdlijnen. 

september oktober november december januari februari maart april mei
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Figuur 1. Schema onderzoeksopzet
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Focusgroep in Schiebroek
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ROTTERDAM AFVALVRIJ:  
WAT VINDEN BEWONERS 
DAARVAN?

Wat vinden deelnemers aan het onderzoek van de doelstelling ‘Rotterdam Afvalvrij in 2030’? In welke context 
plaatsen ze dit vraagstuk en wat zijn hun eerste gedachtes bij het horen van de doelstelling?

Een schone stad is de basis

Een afvalvrij Rotterdam is een stad zonder zwerfvuil. Hoe-
wel er niet specifiek om gevraagd is, verbinden alle deel-
nemers het onderwerp ‘afvalscheiding en afvalverminde-
ring’ direct aan het onderwerp ‘zwerfafval’. Veel zwerfafval 
in de woonomgeving werkt volgens bijna alle deelnemers 
demotiverend, ze hebben dan het gevoel dat scheiden van 
afval zinloos is. Een schone leefomgeving is de basis, afval 
scheiden de tweede stap. In het gesprek met bewoners uit 
Schiebroek-Zuid, die in een buurt wonen met veel sociale 
woningbouw, beheerst dit thema zelfs een groot deel van 
het gesprek. Bewoners uit deze buurt moeten eerst leren 
hun afval überhaupt in een afvalbak te deponeren voordat 
ze afval gaan scheiden, vinden zij. 

In alle groepen is er veel onbegrip voor bewoners die 
hun afval zomaar op de grond gooien of afval verkeerd 
aanbieden bij de containers. Meerdere deelnemers geven 
aan er ongelukkig of hopeloos van te worden of hun buurt 
nog nooit schoon te hebben gezien. Een enkeling is zelfs 
verhuisd omdat hij de buurt (Rotterdam-West) te vies 
vond. Het verantwoordelijkheidsgevoel van de meeste 
inwoners van Rotterdam voor de eigen woonomgeving is 
klein, vinden de deelnemers. 

Zwerfafval is overal te vinden: bij sportvelden, parken 
en perkjes, op de stoep. Er zijn hotspots rond scholen en 
supermarkten en in de buurt van markten waar na afloop 
van de marktdagen het afval door de straten waait. Het 
gaat vooral om dunne plastic zakjes, drinkpakjes, plastic 
flesjes, blikjes, sigarettenpeuken, kauwgum en fastfood-
verpakkingen zoals van de McDonalds. Daarnaast ligt op 
parkeerplekken en in perkjes langs drukke straten veel 
afval, achtergelaten door bewoners of automobilisten 
die het afval uit het autoraam gooien. Bewoners die in de 
buurt van de Schie of de Maas wonen, geven aan dat veel 
afval het water inwaait en zo in de oceanen terechtkomt.

“Afval is een heel groot probleem in 
onze buurt. Ik heb het hier nog nooit 
schoon gezien. Ik sta vaak vroeg op in 
de zomerperiode en drink dan graag 
een bakje koffie op het balkon. Ik zie 
dan dat het buiten heel erg vies is 
door zwerfafval. Ik word daar echt 
ongelukkig van.” 

Gesprek met bewoners uit Schiebroek-Zuid:  
vrouw, 45 jaar, huurder appartement (sociale  
huurwoning) in Schiebroek, laagopgeleid

“Ik heb vroeger bij de Roteb gewerkt. 
Vroeger was daar nog veel geld voor 
vanuit de gemeente. Toen liepen 
we in de straten om schoon te ma-
ken. Dan dacht ik: ‘dit is iemand zijn 
straat, hoe durven jullie, gewoon 
alles op de grond te gooien’. En dan 
nog gaan klagen, want de gemeente 
ging op een gegeven moment gewoon 
bezuinigen. ‘Dat is ons werk niet om 
onze eigen straat schoon te houden. 
Dat moet de gemeente doen, want we 
betalen afvalstoffenbelasting’. Het is 
jouw straat!”

Gesprek met bewoners uit de Agniesebuurt:  
vrouw, 61 jaar, huurder appartement (sociale  
huurwoning) in de Agniesebuurt, hoogopgeleid
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“Ik denk dat het ook een mentaliteitsver-
andering is. Want opgerookte sigaretten die 

al een eeuw in je auto liggen, kun je net zo 
goed in een prullenbak gooien in plaats van 

naast je auto op straat.” 

Gesprek met bewoners uit de Agniesebuurt:  
vrouw, 60 jaar, huurder appartement (sociale huurwoning)  

in de Agniesebuurt, hoogopgeleid

Kinderen en jongeren worden gezien als grote veroor-
zaker van zwerfvuil. Zo wordt de route tussen de Albert 
Heijn en het STC-college in het Lloydkwartier beschreven 
als een ‘dagelijks drama’. Bewoners in Schieboek-Zuid 
geven aan dat kinderen uit de buurt afval gewoon van het 
balkon gooien en daar door hun ouders niet op worden 
aangesproken. 

Toch blijkt uit de gesprekken met kinderen en jongeren 
dat velen van hen zich ook ergeren aan zwerfvuil, vooral 
aan sigarettenpeuken. Sommige kinderen zijn bezorgd 
over dieren die in het afval stikken of over de gevolgen 
van afval voor het milieu. Maar er zijn ook kinderen en 
jongeren die vertellen zelf ook wel eens iets op straat 
te gooien. Vaak geven ze als verklaring aan dat er geen 
prullenbak in de buurt is of dat er toch al zoveel afval op 
straat ligt. 

De mentaliteit moet veranderen

De overgrote meerderheid van de deelnemers is van me-
ning dat de doelstelling ‘Rotterdam afvalvrij in 2030’ wel 
erg ambitieus is. Deze kritische noot voerde de boventoon 
tijdens het begin van ieder gesprek.

Veel deelnemers geven aan dat voor een afvalvrij Rot-
terdam een grote mentaliteitsverandering nodig is - van 
overheid, burgers en bedrijven. Sommige bewoners 
gooien afval simpelweg op de grond of spannen zich niet 
in om afval te scheiden. De verklaringen voor dergelijk ge-
drag liggen volgens de meeste deelnemers bij een gebrek 
aan kennis over de gevolgen voor het milieu, een slechte 
opvoeding, gemakzucht, meer internetbestellingen (en 
dus meer verpakkingen) en een te coulante handhaving 
van het afvalbeleid. Tegelijkertijd geeft de overheid weinig 
voorlichting over afvalscheiding en geeft ze weinig infor-
matie over de gevolgen van afval voor mens en natuur en 
de maatschappelijke kosten van afval. De maatregelen 
van de overheid zelf zijn maar halfslachtig. Het bedrijfs-
leven legt de verantwoordelijkheid bij de bewoners neer 
en toont zelf weinig gevoel voor verantwoordelijkheid. Zo 
ontstaat er een vicieuze cirkel. 

“In Zuid heb je ook wat goedkopere wo-
ningen, dus dan heb je ook wel mensen die 
denken ‘het boeit mij niet’. Ik denk dat het 

eraan ligt dat mensen die minder verdienen 
minder in staat zijn om verder te denken dan 
‘ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikken’. Nesselan-

ders werken misschien minder, verdienen 
meer, en hebben meer tijd thuis, dus wil ik 

ook dat mijn huis en buurt er schoner uitziet.”

Gesprek met mbo-studenten: man, 20 jaar, thuiswonend

Oudere bewoners wijzen naar de welvaartsontwikkeling. 
Die heeft geleid tot een sterke toename van huishoude-
lijk afval. Verschillende bewoners benadrukken dat de 
economie fundamenteel anders moet worden ingericht 
om de ambitieuze afvaldoelstelling te halen. Een aantal 
deelnemers vindt dat het in Nederland op zich nog goed 
geregeld is, daar zouden we trotser op moeten zijn. Zij 
vertellen over de situatie in Thailand, Afrika of Brazilië 
waar het afvalprobleem enorme proporties aanneemt 
omdat overheden onvoldoende in staat zijn om te hande-
len. Afval is dus een globaal probleem. 

De meeste deelnemers hebben dus om verschillende 
redenen grote twijfels of de doelstelling realistisch is. 
Anderen begrijpen de vraag niet goed – afval heb je toch 
altijd? Sommigen vestigen hun hoop op de doorontwik-
keling van technologische oplossingen. Desondanks 
gelooft een klein deel dat een afvalvrij Rotterdam in 2030 
wel haalbaar is en sommigen reageren enthousiast op de 
doelstelling van de gemeente.

“In Thailand veroorzaakt afval grote 
problemen, zoals overstromingen, 

omdat waterleidingen verstopt raken. 
Het verschil zit bij de mensen, ze moe-

ten beseffen dat ze afval niet zomaar 
ergens moeten neergooien.”

Gesprek met mbo-studenten: man, 21 jaar, thuiswonend

“Ik vind die doelstelling enorm ambi-
tieus. Het gaat om een grote gedrags-
verandering. Er is heel veel werk aan 

de winkel als je Rotterdam in 2030 
restafvalvrij wilt krijgen.” 

Gesprek met leden van de Buurauto: vrouw, 40 jaar, 
eigenaar appartement in Tussendijken, hoogopgeleid



Rotterdam afvalvrij: Wat vinden bewoners? 15

Opvallend is dat de vervuiling van de openbare ruimte of 
slechte afvalscheiding vaak verklaard wordt door de Rot-
terdamse cultuur. In andere gemeentes of bepaalde buur-
ten vinden deelnemers het veel schoner, bijvoorbeeld in 
kleine gemeentes en dorpen of buurten met weinig hoog-
bouw zoals Hillegersberg. Meerdere bewoners denken 
ook dat afvalscheiding in Rotterdam niet verplicht is – in 
tegenstelling tot andere gemeentes. Dit is waarschijnlijk 
een gevolg van ontbrekende voorlichting. 

“Toen we in België woonden, scheidden we 
afval wel, want daar was het verplicht om 
afval te scheiden.” 

Gesprek met leerlingen uit groep 8: meisje, 11 jaar

Ook wordt in meerdere groepen gewezen op de relatief 
arme bevolking van Rotterdam. Die is volgens deelnemers 
vooral bezig met overleven en maakt zich niet druk over 
het milieu. Dit blijkt echter niet uit dit onderzoek waaraan 
ook bewoners met een laag inkomen hebben deelgeno-
men die zich wel zorgen maken over het milieu. 

“Nou, wat je vaak ziet is dat aandacht voor 
het milieu iets is waar mensen meer dan 
gemiddeld tijd voor moeten hebben. Dit is 
gewoon een arme stad en een heel groot 
deel van de mensen is gewoon bezig met 
‘hoe haal ik de maand’. Daarom denk ik ook 
dat het halen van de doelstelling heel lastig 
wordt - want hoe ga ik die mensen over-
tuigen dat het erg belangrijk is om afval te 
scheiden? Zij maken zich meer zorgen over 
het rondkomen en genoeg spullen kunnen 
kopen.”

Gesprek met leden van de Buurauto: man, 42 jaar, eigenaar 
eengezinswoning in Pernis, hoogopgeleid

Milieubewuste en hoogopgeleide deelnemers reageren 
vaker cynisch op de plannen van de gemeente Rotterdam. 
Er is in het verleden zeer weinig gedaan om de situatie 
in Rotterdam te verbeteren. De ambitie om Rotterdam in 
2030 afvalvrij te krijgen, komt uit de lucht vallen. ‘Onge-
loofwaardig’, vinden ze. Sommigen wijzen op het tegen-
strijdige beleid van de gemeente. 

“Ik vind dat Rotterdam het verst achter-
loopt op alle andere steden. En dan hebben 
ze nu de ambitie om binnen vijftien jaar 
volledig afvalvrij te gaan! Ik vind de ambitie 
mooi, alleen denk ik dat je dan wel wat uit 
te leggen hebt aan de stad. Ik vraag mij af 
of je hier in Rotterdam de handen op elkaar 
krijgt. Want mensen zeggen ‘ja, je hebt tien-
tallen jaren liggen slapen, je hebt er niets 
aan gedaan en nu moet iedereen halsover-
kop meegaan’” 

Gesprek met leden VVE Red Apple, Wijnhavengebied:  
man, 43 jaar, eigenaar appartement in het Wijnhavengebied, 
hoogopgeleid

“Ik word er helemaal happy van dat 
die ambitie zo hoog ligt! En dat het 
eindelijk ter sprake komt. Ik ben hele-
maal happy. Eindelijk! Ik raak er heel 
erg gemotiveerd door.”

Gesprek met leden van de Buurauto: vrouw, 47 jaar, 
eigenaar benedenwoning in Blijdorp, hoogopgeleid 

“Ik woon aan de Schieweg. Mijn 
eerste reactie is ‘Yeah, geen vuilnis-
wagens meer die de stad in hoeven’. 
Die winst heb je ook gelijk. Dat is dan 
misschien wat ik me voorstel, dat er 
geen afvalcontainers meer nodig zijn, 
dus ook geen stinkende vrachtwagens 
die ze moeten legen voor mijn deur.”

Gesprek met leden van de Buurauto: vrouw, 52 jaar, 
eigenaar appartement in Blijdorp, hoogopgeleid
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De gemeente zou volgens een groot deel van de deelne-
mers geloofwaardiger overkomen als ze zich actiever zou 
inzetten om de buurten schoon te houden en ook scho-
len, supermarkten, horeca, producenten en productle-
veranciers meeneemt in deze ambitie. Veel beleidsmaat-
regelen van de gemeente zijn bovendien niet op elkaar 
afgestemd, dat kan veel effectiever. Enkele bewoners 
wijzen op absurde situaties, zoals deze:

“Wat mij opviel bij het milieupark op de 
Keileweg is dat je er gigantisch veel het 

water in ziet vliegen als er een beetje wind 
staat. Al dat piepschuim en plastic dat daar 

gestort wordt, vliegt er ook weer uit. Dan 
zitten we hier honderdduizenden euro’s te 
investeren als stad in allerlei mooie initia-
tieven die het plastic uit het water vissen, 

en dan staat er een milieupark aan het 
water waar het nota bene zo het water in 

vliegt. Ik verbaasde me echt.”

Gesprek met leden VVE Red Apple, Wijnhavengebied:  
man, 43 jaar, eigenaar appartement in het Wijnhavengebied, 

hoogopgeleid

 
Plastic soep en fastfood

Mensen storen zich het meest aan de afvalsoort plastic. 
Dit heeft te maken met de grote toename aan plastic afval 
en de ingrijpende gevolgen van het slecht afbreekbare 
plastic voor het milieu, zoals vervuiling van de oceanen. 
Om plastic afval te reduceren zullen de verpakkingsin-
dustrie en onze manier van leven fundamenteel moeten 
veranderen.

“Ik vind dat verpakkingen verboden moe-
ten worden en voornamelijk verpakkingen  

om die paprika’s en komkommers. Dit hele 
systeem klopt niet. Onze maatschappij is 

consumptiegericht en vandaar ook op al die 
verpakkingen gericht. Ik baal er ook van als 

ik iets bestel en er een hele berg verpak-
kingsmateriaal omheen zit.” 

Gesprek met leden VVE Red Apple, Wijnhavengebied:  
man, 58 jaar, eigenaar eengezinswoning in Zestienhoven, 

hoogopgeleid

In veel groepen werd lang gediscussieerd over het nut van 
het scheiden van plastic. Er heerst veel onzekerheid over 
wat wel en niet te scheiden is en veel deelnemers hadden 
tegenstrijdige berichten in de media gezien waardoor zij 
gestopt zijn met het scheiden van plastic afval.  

De hoeveelheid plastic afval wekt bij veel deelnemers 
weerzin op en enkele bewoners nemen zelf de verant-
woordelijkheid door bewuster te consumeren. 

“Daarom bestel ik ook niet bij een order-
bedrijf, want dan krijg je weer een doos om 
een doos. Daarom ga ik ook niet meer naar 

Albert Heijn, want daar krijg je weer plastic 
over je groente en al dat soort dingen. Het is 
wel zo dat je als consument ook gewoon ver-
antwoordelijkheid hebt om dan ergens naar-
toe te gaan waar je het prettig vindt. Dus doe 
mij maar gewoon groente bij de groenteboer 

zonder zakjes, gewoon in een tas.”

Gesprek met leden van de Buurauto: vrouw, 47 jaar,  
eigenaar benedenwoning in Blijdorp, hoogopgeleid

De verantwoordelijkheid om de alsmaar groeiende hoe-
veelheden afval te scheiden en thuis op te slaan wordt 
volgens deelnemers te gemakkelijk op de burger afge-
schoven. Het bedrijfsleven (supermarkten, producenten) 
zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen en de 
overheid zou voor betere regelgeving moeten zorgen. 

“Als ik soms wat heb gekocht dan verbaas 
ik me over de hoeveelheid afval die ik eraan 

over hou. Ik zou graag willen dat die hoe-
veelheid vermindert. Er moet gewoon min-
der verpakking meegegeven worden, want 

anders komt de last bij mij terecht. Dan krijg 
je weer zo’n verplichting om het te moeten 

scheiden, dat vind ik daar lastig aan.” 

Gesprek met leden van de Buurauto:  
man, 47 jaar, huurder eengezinswoning (particuliere  

huurwoning) in het Oude Noorden, hoogopgeleid

Zwerfafval is vaak afkomstig van fastfoodketens zoals 
McDonalds, de KFC of bepaalde softdrinkproducenten, 
zoals Red Bull en andere energiedranken. Dit soort bedrij-
ven veroorzaken een groot probleem voor onze leefom-
geving en nemen geen verantwoordelijkheid, stellen veel 
deelnemers. Ook hier zou de overheid gerichte maatrege-
len tegen moeten nemen. 
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“Wij hebben een McDonalds en een KFC in 
de buurt. Bij mij op de parkeerplaats komen 
ze rond een uur of drie de broodjes opeten. 
De zakken pleuren ze naast de auto neer en 
dan rijden ze weg. Als je dit soort afval vindt 
met de naam van het bedrijf erop dan moet 
er een boete op staan voor het bedrijf.”

Gesprek met senioren uit Kralingen-Crooswijk:  
man, 76 jaar, huurder appartement (sociale huurwoning) in 
Rubroek, laagopgeleid

 
Ontbrekende regelgeving en handhaving

Oudere bewoners geven aan dat de handhaving de afge-
lopen decennia is verzwakt. Dit punt komt in veel groepen 
naar voren: een strenge vorm van handhaving ontbreekt. 
De stad Singapore wordt vaker als voorbeeld aange-
haald. Daar krijgen mensen hoge boetes als ze worden 
betrapt op het op straat gooien van afval. Volgens de goed 
geïnformeerde deelnemers ontbreekt er niet alleen een 
strenge vorm van handhaving, maar ook een eenduidig, 
consistent scheidingsbeleid. Het huidige beleid is com-
plex en verandert regelmatig. Dat zorgt voor verwarring. 

“Van drankkartons zag ik op de contai-
ners wel staan dat het tegenwoordig in de 
plasticcontainer mag, maar van blikjes niet 
hoor. Daar heb ik nooit iets van gehoord. 
Het is echt voor het eerst dat ik het zo hoor.”

Gesprek met leden VVE Red Apple, Wijnhavengebied:  
man, 43 jaar, eigenaar appartement in het Wijnhavengebied, 
hoogopgeleid 

De stedelijke en landelijke overheid informeert burgers 
onvoldoende en er is weinig voorlichting, ook niet vanuit 
het onderwijs. Gemeentes zouden gedragsregels helder 
en herhaaldelijk moeten overbrengen en op landelijk 
niveau zijn zichtbaarheidscampagnes gewenst over de 
gevolgen van afval voor het milieu. Later in de rapportage 
komen meer van dit soort door deelnemers voorgestelde 
maatregelen aan bod.

Focusgroep in de Agniesebuurt
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Focusgroep in het Wijnhavengebied
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WIE WIL ZIJN AFVAL  
SCHEIDEN?

We vroegen alle deelnemers van het onderzoek hoeveel 
fracties4 afval ze scheiden. Op basis van hun antwoor-
den en enkele open vragen onderscheiden we drie types 
afvalscheiders:
1. Weinig-scheider. Dit zijn mensen die hun afval niet 

scheiden of maximaal één fractie. 
2. Normaal-scheider. Mensen die twee tot vier fracties 

scheiden. 
3. Veel-scheider. Mensen die meer dan vier fracties 

scheiden. 

4 Een fractie is een separate afvalstroom, zoals glas, oud papier, karton 
en textiel.

De weinig-scheider

Dit type afvalscheider houdt zich nauwelijks bezig met 
het scheiden van afval of het verminderen van afval. 
Weinig-scheiders waren in kleine aantallen te vinden in de 
groepsgesprekken met mbo-studenten en basisscholieren 
en in de gesprekken met bewoners van de Agniesebuurt, 
Delfshaven en Schiebroek-Zuid. Deze deelnemers zijn zich 
wel bewust van het nut van afvalscheiding- en verminde-
ring, maar deponeren desondanks hun afval, soms op een 
enkele fractie na (zoals papier of batterijen), in de restaf-
valbak. Afval scheiden kost ze te veel moeite of ze hebben 
er simpelweg geen zin in. Een aantal van dit type geeft 
aan ook weleens afval op straat te gooien.  

“Ik flikker het gewoon in één bak. Als 
ik thuis mijn afvalbak volgooi, dan ga 
ik niet naar beneden bij de afvalbak 
alles staan scheiden.” 

Gesprek met mbo-studenten: man, 21 jaar, uitwonend

“Bij mij thuis gooien we het GFT 
gewoon bij het restafval. Waarom? 
Omdat mijn ouders er gewoon geen 
reet om geven. Als we in de tuin wat 
grasmaaien, dan gaat dat wel de GFT-
bak in, maar het is niet zo dat ik daar 
mijn appels en bananenschillen in 
gooi. Dat gaat gewoon bij het restaf-
val, net als plastic.” 

Gesprek met mbo-studenten: man, 19 jaar,  
thuiswonend

Figuur 2.  
Type scheiders en hun opleidingsniveau 

Hoeveel afval scheiden onze deelnemers? Bewoners die 
veel afval scheiden zijn vaker hoger opgeleid en ze steunen 
ook vaker een milieuorganisatie (zie bijlage III).

Onder laagopgeleid vallen de mensen die geen onderwijs, lager- of 
basisonderwijs, middelbaar onderwijs of mbo als hoogst genoten op-
leiding hebben. Onder hoogopgeleid vallen de mensen die een hbo- of 
wo-studie hebben afgerond.

n=60

laag
58%

hoog
42%

42%

58%

34%

66%

100%



Veldacademie20

De normaal-scheider

De meeste deelnemers scheiden twee tot vier fracties, 
meestal papier, glas, plastic en blik. Normaal-scheiders 
kwamen we vooral tegen bij bewoners met verschillende 
etnische/niet-Nederlandse afkomst, bij mbo-studenten 
en bij basisscholieren. Als mensen een bepaalde fractie 
afval niet scheiden, is dat meestal omdat de afstand tot 
de hiervoor bestemde container als te ver wordt ervaren. 
Verder zijn de meningen verdeeld over het nut van plastic 
scheiden. Meerdere deelnemers denken dat dit later weer 
bij de afvalverbranding terechtkomt en zijn daarom min-
der geneigd om plastic te scheiden. 

“In huis heb ik restafval, het papier scheid 
ik, dan heb ik een soort polymeer tasje 

waar ik dan al die plastic dingen in stop. Als 
ik dan boodschappen ga doen, stort ik dat 

leeg in een container achter bij de Bas” 

Gesprek met senioren uit Kralingen-Crooswijk: man, 76 jaar, 
huurder appartement (sociale huur) in Rubroek, laagopgeleid

Deze groep hergebruikt ook vaak producten en koopt 
tweedehands. Niet enkel met het oog op afvalverminde-
ring, maar ook omdat het kosten bespaart. Ze hergebrui-
ken ook plastic tasjes, plastic bakjes en plastic petflessen. 
Twee deelnemers geven aan ten behoeve van afvalvermin-
dering een nee-nee sticker op hun brievenbus te hebben 
geplakt en abonnementen op magazines te hebben 
opgezegd.

“Vroeger had ik allemaal van die dure Tup-
perware bakjes. Nu hergebruik ik allerlei 
bakjes. Dat is makkelijk en je bent er niet 

veel geld aan kwijt.” 

Gesprek met bewoners uit de Agniesebuurt:  
vrouw, 45 jaar, huurder eengezinswoning (sociale  
huurwoning) in het Oude Noorden, hoogopgeleid

In deze groep zijn meerdere deelnemers actief om de 
buurt schoon te houden, bijvoorbeeld door zwerfafval op 
te rapen, het trappenhuis schoon te houden of verkeerd 
geplaatst afval in containers te gooien. 

“Ik ruim ook veel op in de buurt. Dat komt 
omdat wij in de wijktuinen bezig zijn, dan 
zien we al snel het vuil liggen. Als we wel-
eens bezig zijn met het oprapen van afval 

in de tuinen, gaan we automatisch de rest 
er omheen ook een beetje schoonmaken. 

Eigenlijk hoor je dat niet van een ander op 
te hoeven ruimen.” 

Gesprek met bewoners uit Schiebroek Zuid:  
vrouw, 44 jaar, huurder appartement (sociale huurwoning)  

in Schiebroek, laagopgeleid

 
De veel-scheider

Veel-scheiders houden zich vrij intensief bezig met afval-
scheiding en -vermindering. Ze hebben een duurzame 
leefstijl en een groot verantwoordelijkheidsgevoel met 
betrekking tot milieuvervuiling. Zij willen op verschillende 
manieren een bijdrage leveren aan meer duurzaamheid 
en een betere leefomgeving, bijvoorbeeld door een auto 
te delen, bewuster boodschappen te doen of hernieuwba-
re energiebronnen te gebruiken. Onder deze groep vallen 
de meeste leden van de buurauto, sommige bewoners 
uit Delfshaven, senioren uit Kralingen-Crooswijk en de 
VVE van de Red Apple. Deze bewoners zijn vaker hoger-
opgeleid. Opvallend is ook dat ze zichzelf informeren 
over afvalscheiding en vaak ook op de hoogte zijn van 
verschillende afvalsystemen. Deze bewoners geven aan 
alle afvalfracties te scheiden en in de daarvoor bestemde 
container te deponeren. Sommigen scheiden bepaald 
afval nog eens apart, zoals plastic dopjes van petflessen, 
aluminiumschaaltjes en aluminium koffiecups. Velen 
van hen gaan bovendien naar de Retourette (een plek 
in de stad waar bewoners verschillende afvalfracties 
gescheiden kunnen inleveren) of het milieupark om afval 
te deponeren dat niet thuishoort in de publieke schei-
dingscontainers. 

“Ik heb veel afval. Maar ik voer papier, 
plastic en glas apart af. Afval wat bij de 

andere afvalstromen hoort gooi ik weg bij 
de Retourette op de Binnenweg en in het 

Milieupark.”

Gesprek met bewoners uit Delfshaven:  
vrouw, 69 jaar, huurder appartement (sociale huurwoning)  

in Delfshaven, hoogopgeleid
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Deze bewoners proberen zo veel mogelijk spullen te 
hergebruiken en ze vermijden ook bepaalde producten 
en winkels. Sommigen verkiezen de stadsmarkt of de 
bio-supermarkt boven de gewone supermarkt, omdat 
deze minder afgepakte producten verkopen. Meerdere 
deelnemers bestellen producten bij Rechtstreex (leveran-
cier van streekproducten) of hebben een groentepakket 
of een eigen moestuin.

“De groente komt bij ons van de buurtwin-
kel, via een groentepakket. Dat scheelt aan-
zienlijk in verpakkingen. Dat pakket neem 
je één keer in de week mee, zonder plastic 
enzovoort eromheen.”

Gesprek met bewoners uit Delfshaven: man, 39 jaar, eigenaar 
eengezinswoning in Delfshaven, hoogopgeleid

Verschillende bewoners uit deze groep zetten zich ook in 
voor een schone buurt. Dit doen zij vaak samen met bu-
ren. Een aantal geeft aan ook wel eens iemand erop aan 
te spreken als hij of zij wat op de grond gooit. Twee deel-
nemers vertellen dat ze zich hebben ingezet voor nieuwe 
containers in hun woontoren: een papiercontainer en 
meerdere perscontainers voor verschillende afvalstromen. 

“We krijgen inderdaad gescheiden perscon-
tainers onder de grond. Die komen volgend 
jaar. Wij wilden dat al heel lang omdat we 
wisten dat die techniek eraan zat te komen. 
We hadden genoeg van die groene contai-
ners voor de toren. Het is geen gezicht en bo-
vendien kun je er met je fiets amper langs.” 

Gesprek met leden VVE Red Apple, Wijnhavengebied:  
man, 43 jaar, eigenaar appartement in het Wijnhavengebied, 
hoogopgeleid

De veel-scheiders laten zich weinig beïnvloeden door het 
soort woning waar ze in wonen, de woonbuurt en de af-
stand tot de container. Meerdere veel-scheiders wonen in 
een (sociale) huurwoning of nemen afval mee op de fiets 
om het naar de juiste container te brengen. 

Focusgroep in Delfshaven
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Focusgroep op het Techniek College, Vreewijk
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WILLEN, WETEN, KUNNEN: 
WAT BEPAALT OF MENSEN 
AFVAL SCHEIDEN? 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de vraag wat mensen beweegt om afval wel of niet te scheiden. Is het mak-
kelijk of moeilijk voor ze om afval te scheiden? Wat ondernemen bewoners in het dagelijks leven om verschillen-
de afvalstromen te verkleinen en af te voeren?  Voor de beschrijving en analyse van de antwoorden maken we 
gebruik van het Triade gedragsmodel. Poiesz beschrijft de totstandkoming van menselijk gedrag aan de hand van 
drie elkaar beïnvloedende factoren: motivatie, gelegenheid en capaciteit (zie figuur 3).

Motivatie

Wat beweegt mensen om afval te scheiden of juist niet? We 
zagen idealistische motieven (schone wereld) maar ook 
heel pragmatische (krijg ik een boete). Sociale druk is voor 
veel mensen belangrijk én het gevoel dat het nut heeft.

Milieuvervuiling en uitputting van de aarde
De deelnemers die veel afval scheiden maken zich grote 
zorgen over de toenemende milieuvervuiling en de 
uitputting van de aarde. Zij willen restafval verminderen 
zodat er minder onnodige restafvalverbranding plaats 
hoeft te vinden, met minder CO2-uitstoot als gevolg. De 
westerse consumptiemaatschappij heeft haar grenzen 
bereikt, vinden ze, het roer moet om. We consumeren te 
veel, gooien te snel spullen weg en hergebruiken te wei-
nig. Ondertussen neemt de wereldbevolking alsmaar toe. 
Afval en overconsumptie zijn mondiale problemen, denk 
aan de ‘plastic soep’ in de oceanen en strandvervuiling. 

“Het milieu. Het gaat niet zo goed met het 
milieu - in de hele wereld. Als je dat wil 
verbeteren moet je bij jezelf beginnen. Als 
iedereen dat doet. Vooral dat plastic in de 
zee allemaal. Dat vind ik wel erg hoor, dat 
die vissen dat allemaal in zich krijgen. Die 
plastic soep, dat soort dingen. Het is alle-
maal troep, rommel, dat moeten ze alle-
maal recyclen.”

Gesprek met leden VVE Red Apple, Wijnhavengebied:  
vrouw, 67 jaar, eigenaar appartement in het Wijnhavengebied, 
laagopgeleid

Figuur 3. Gedrag in beeld:  
het Triademodel van Poiesz
Het Triademodel van Poiesz is in de jaren ne-
gentig ontwikkeld door Theo Poiesz en wordt 
in verschillende disciplines breed toegepast 
om gedrag te verklaren, voorspellen en beïn-
vloeden. Poiesz beschrijft de totstandkoming 
van menselijk gedrag aan de hand van drie el-
kaar beïnvloedende factoren: motivatie, gele-
genheid en capaciteit. Hoe hoger de waarden 
op alle drie de factoren, des te groter de kans 
dat bepaald gedrag zich voordoet. Dus als 
mensen gemotiveerd zijn, gelegenheid heb-
ben en capaciteit om afval te scheiden, is de 
kans groter dat ze dat doen. Als de waardes 
niet op alle drie de factoren hoog zijn, dan is 
de kans kleiner dat het gedrag zich voordoet. 
Iemand die heel gemotiveerd is om afval te 
scheiden, maar niet over de capaciteit of ge-
legenheid beschikt, zal dus minder snel afval 
scheiden.

capaciteit

motivatie

gelegenheid
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De westerse leefstijl leidt vooral in minder ontwikkelde 
landen tot grote problemen. Sommige deelnemers vertel-
len over de afvalproblematiek in andere continenten of 
het ‘dumpen’ van westerse producten of afval in landen 
zonder goede infrastructuur voor afvalmanagement. Zij 
voelen zich hier medeverantwoordelijk voor.

“Ik ben in Afrika geweest en ik was voorbe-
reid op honger, maar dat was niet eens het 

schokkende. Het schokkende was de impact 
die wij met onze westerse cultuur hebben. 

Zij hebben daar geen infrastructuur, ze ma-
ken gewoon een gat in de grond en flikkeren 

alles erin, batterijen en alles, en daarna 
planten ze er weer moestuinen op. Dat was 

gewoon echt shocking, daar voelde ik mij 
ook wel verantwoordelijk voor. Dat wij hen 

eigenlijk zitten te beïnvloeden.”

Gesprek met leden van de Buurauto: vrouw, 52 jaar, eigenaar 
appartement in Blijdorp, hoogopgeleid

Enkele deelnemers noemen de situatie bijna hopeloos - 
toch blijven zij afval scheiden. Deze hoog gemotiveerde 
deelnemers onderkennen dat de eigen bijdrage wellicht 
een druppel op een gloeiende plaat is, maar toch zijn ze 
van mening dat je ergens moet beginnen. Ze willen onder-
deel van de oplossing zijn en niet van het probleem. 

Milieubewustzijn kan een grote motivatie zijn voor afval-
vermindering. Zo geeft een basisscholier aan dat ze op 
school geleerd hebben dat zwerfafval negatieve gevolgen 
heeft voor het milieu en dat de kinderen van haar klas nu 
hun gedrag hebben aangepast.

 
“Ik heb het mijzelf afgeleerd om afval op de 
grond te gooien. Vroeger, toen ik klein was, 

gooide ik gewoon een verpakking van een 
koekje op de grond. Maar nu doe ik dat niet 

meer, omdat ik nu wel weet wat de gevol-
gen zijn.”

Gesprek met leerlingen van groep 8, Tarwewijk:  
meisje, 11 jaar, bewoner eengezinswoning in Tarwewijk

Liefde voor de natuur 
Zwerfafval heeft veel gevolgen voor de inheemse natuur, 
zoals vervuiling van water, landschap en stranden. Ook 
dieren leiden onder toenemende vervuiling, zij verhon-
geren of stikken in afval. Voor dit argument zijn ook 
kinderen heel gevoelig. Zij maken zich vooral zorgen over 
vissen en vogels die zich verslikken in plastic afval, siga-
rettenpeuken en kauwgom op straat.

“Het is ook slecht dat sommige mensen 
dingen op straat gooien en vogels denken 
dat het eten is. Dan slikken ze het door en 

gaan ze dood.”

Gesprek met leerlingen uit groep 8: meisje, 12 jaar

“Dat dieren doodgaan aan afval en het is 
niet goed voor het milieu. Het duurt echt 

heel lang dat het verteerd wordt. Het wordt 
ook niet mooier, maar lelijker.”

Gesprek met leerlingen uit groep 8: meisje, 11 jaar

Een mooie stad en het goede voorbeeld
Uit de grote frustratie over zwerfvuil blijkt dat het verlan-
gen naar een schone en mooie leefomgeving veel bewo-
ners motiveert om afval te scheiden of zich in te zetten 
voor een schonere buurt. De meeste deelnemers willen 
in een mooie en nette buurt wonen en willen Rotterdam 
als stad mooi houden. Zij begrijpen niet dat zoveel andere 
bewoners daar lak aan hebben. Vaak wordt gesteld dat 
vuil ander vuil aantrekt, ook wel bekend als de ‘broken 
window theorie’. Afval op straat trekt daarnaast onge-
dierte aan, zoals ratten. Daarom komen verschillende 
deelnemers zelf in actie om zwerfafval op te ruimen. Ze 
willen hiermee ook bewust een goed voorbeeld geven 
voor anderen.

“We gaan ten onder aan het afval. We 
zijn onszelf aan het vergiftigen.” 

Gesprek met leden VVE Red Apple, Wijnhavengebied: 
man, 58 jaar, eigenaar eengezinswoning in  

Zestienhoven, hoogopgeleid

“Het voelt alsof er te weinig is wat je 
zelf kan doen. Maar je wilt toch onder-

deel van de oplossing zijn en niet van 
het probleem. Dat is mijn motivatie 

om afval te scheiden.”

Gesprek met leden van de Buurauto:  
man, 40 jaar, eigenaar eengezinswoning in het Oude 

Noorden, hoogopgeleid
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Regeltrouwheid, goede opvoeding en routine
Een groot aantal deelnemers geeft aan dat zij afval 
scheiden omdat dit zo hoort. Zo geven sommigen aan dat 
het al jaren de regel is dat afval gescheiden gedeponeerd 
dient te worden. Dergelijke regels zou men – als goede 
burger - simpelweg moeten volgen, net als verkeersregels. 
Voor de meeste ‘scheiders’ hoort de gang naar schei-
dingscontainers bij een wekelijkse routine. Ze fietsen 
bijvoorbeeld dagelijks langs containers op weg naar hun 
werk. Velen combineren dit ook met de gang naar de 
supermarkt. 

“Van huis uit ben ik altijd al opgevoed met 
het scheiden van glas en papier. Wij hadden 
ook een composthoop achterin de tuin bij 
mijn vader.” 

Gesprek met bewoners uit Delfshaven:  
vrouw, 58 jaar, huurder bovenwoning (sociale huurwoning)  
in het Nieuwe Westen, hoogopgeleid

Een aanzienlijk deel van de deelnemers geeft aan dat zij 
dit in hun opvoeding hebben meegekregen. Andersom 
stellen zij dat Rotterdammers die afval op straat gooien, 
afval niet (goed) scheiden of afval naast de container 
plaatsen hier niet (voldoende) mee zijn opgevoed. Een 
klein aantal van de weinig-scheiders geeft overeenkom-
stig aan afvalscheiding niet in de opvoeding te hebben 
meegekregen. 

“Het is gewoon een stukje basis wat heel 
veel mensen vergeten bij de opvoeding van 
een kind. Ik denk dat het net zoiets is als 
leren schrijven. Je moet het gewoon doen, 
vanaf het begin. Daarom doe ik het niet: 
omdat ik het gewoon niet heb geleerd vanaf 
het begin. Dan heb ik ook zoiets van ‘ja, 
aanpassen, pff’.”

Gesprek met mbo-studenten: man, 21 jaar, uitwonend

Deelnemers die aangeven dat mensen zich volgens de re-
gels moeten gedragen, zijn ook meer gemotiveerd om een 
bijdrage te leveren aan een schoner milieu. De regels zijn 
vooral nodig voor bewoners die niet uit eigen motivatie 
afval scheiden. Deelnemers die niet erg gemotiveerd zijn 
uit milieuoverwegingen bevestigen dit.

Handhaving en sociale druk
Mensen die niet intrinsiek gemotiveerd zijn, moet je 
dus aan strenge regels houden. Vooral mbo-studenten 
geven aan dat ze zonder handhaving de regels soms niet 
naleven. Hoewel ze inzien dat het niet gemakkelijk is om 
regels te handhaven, geven deelnemers uit verschillende 
groepen aan dat het wenselijk is dit te verbeteren. Hand-
having kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo 
is in Schiebroek-Zuid een buurtcoach actief die bewoners 
vriendelijk op gedrag aanspreekt en op deze manier 
bewoners opvoedt. Dat blijkt goed te werken: alle deel-
nemers uit Schiebroek waren zeer te spreken over deze 
buurtcoach. Het persoonlijke contact met een ambtenaar 
lijkt in deze wijk mensen te stimuleren de wijk netjes te 
houden.

“Zwerfafval, dat vind ik ook een 
probleem. Een mooie stad wil je mooi 
houden. Dan valt het op als je wat 
neergooit.” 

Gesprek met leden van de Buurauto: vrouw, 47 jaar, 
eigenaar benedenwoning in Blijdorp, hoogopgeleid

“Van één propje dat op straat ligt, 
volgen er meer.” 

Gesprek met bewoners uit de Agniesebuurt:  
vrouw, 45 jaar, huurder eengezinswoning (sociale 
huurwoning) in het Oude Noorden, hoogopgeleid

“Ik heb een kind van 3,5 jaar, maar 
soms durf ik haar gewoon niet op het 
plein te laten spelen met al dat zwerf-
afval. Soms zit er namelijk glas tussen. 
Mijn motivatie om afval te verminde-
ren en scheiden is om bij te dragen aan 
een schonere woonomgeving. En door 
het goede voorbeeld te geven mensen 
te motiveren hetzelfde te doen.” 

Gesprek met bewoners uit Delfshaven:  
man, 44 jaar, huurder benedenwoning (particuliere 
huurwoning) in het Nieuwe Westen, hoogopgeleid
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“We hebben hier in de wijk een ambtenaar, 
Ellie, die regelmatig door de wijk heen gaat 
op een scootertje om de boel te controleren 

op vuil. Ze heeft echt hart voor de zaak. Ze 
doet dat op een hele leuke manier, ze zorgt 
dat mensen zich bewust worden van afval. 

Mensen weten dat ze komt en gaan daar-
voor de boel schoonmaken. Anders zouden 

ze het van haar te horen krijgen! Je hebt 
echt mensen nodig die leidinggeven aan dit 

soort projecten in buurten als de onze.”

Gesprek met bewoners uit Schiebroek-Zuid:  
vrouw, 65 jaar, huurder bovenwoning (sociale huurwoning) in 

Schiebroek, hoogopgeleid

In Rotterdam is maar weinig sociale druk om aan afval-
scheiding te doen. Dat beargumenteren meerdere deel-
nemers die buiten Rotterdam wonen of gewoond hebben. 
Daar is afvalscheiding verplicht en houden mensen zich 
aan de regels dankzij de sociale controle. In Rotterdam 
spreken mensen elkaar nauwelijks aan op slecht gedrag, 
merken ze. En als steeds minder buurtbewoners afval 
scheiden, werkt dat demotiverend.

Als mensen zich conformeren aan de regels of zich laten 
beïnvloeden door de sociale omgeving, kunnen ze er in 
de loop van de tijd gewend aan raken om afval scheiden. 
Het wordt dan een gewoonte of routine. Deelnemers die 
aangeven dat afval scheiden onderdeel van de dagelijkse 
routine is geworden, laten zich minder beperken door 
gelegenheidsfactoren, zoals beperkte opslagruimte in de 
woning of afstand tot de container.  

Mbo-studenten stellen dat dit proces ook binnenshuis 
plaats zou kunnen vinden. Als kinderen actief afval schei- 
den, is het aannemelijk dat ouders dit gedrag zullen 

overnemen. Andersom kan het juist demotiveren als je 
merkt dat steeds meer buurtbewoners afval niet (goed) 
scheiden.

“Ik kan wel afval willen scheiden, maar als 
alle zes mijn buren het niet doen, dan heeft 

het voor mij ook geen nut. Als je ziet dat 
iedereen eraan bijdraagt, dan ben je wel 

sneller geneigd om mee te doen.” 

Gesprek met mbo-studenten: man, 19 jaar, thuiswonend

“Als een arm persoon met slecht schei-
dingsgedrag de lotto wint en naar Hillegers-

berg verhuist, dan zal hij gaan meedoen 
met scheiden, puur en alleen omdat de rest 

het ook doet.” 

Gesprek met mbo-studenten: man, 19 jaar, thuiswonend

Weggooien is zonde
Afval bestaat uit grondstoffen en die kunnen we herge-
bruiken voor nieuwe toepassingen. Verschillende deelne-
mers aan het onderzoek realiseren zich dit steeds meer en 
dit motiveert ze om afval beter te scheiden. Dit horen we 
vaker van mensen die beter opgeleid zijn, van mensen die 
voor hun werk met dit onderwerp in aanraking komen, 
van oudere deelnemers en van deelnemers met weinig 
financiële middelen. 

Plezier en persoonlijke interesse
Persoonlijke interesse in recycling of hergebruik kan ook 
een motivatie zijn. Bijvoorbeeld van oude dingen nieuwe 
dingen bouwen, meubels repareren of kleding vermaken. 

Focusgroep met leden van de ‘Buurauto’ (Foto: Veldacademie)
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Basisscholieren sparen vaker afval voor knutselprojecten 
en meerdere kinderen geven aan composteren op school 
leuk te vinden. Een andere zeer actieve deelneemster 
vindt het scheiden van afval een ‘leuke bezigheid’. Deel-
neemsters uit Schiebroek naaien boodschappentassen 
van oude kleding. Een klein aantal bewoners uit hun 
enthousiasme voor de Retourette en anderen stellen in 
het gesprek geïnteresseerd vragen aan de aanwezige me-
dewerkers van Stadsbeheer. Recycleplezier en interesse 
in afval scheiden kunnen mensen motiveren om afval te 
scheiden. Hier staat tegenzin lijnrecht tegenover. Tegenzin 
komt voornamelijk voor wanneer scheidingshandelingen 
te veel moeite kosten. Een aantal basisscholieren vindt 
scheiden maar ‘saai’ en denkt daardoor in de toekomst 
niet te zullen scheiden. 

“Na een jaar lang afval scheiden heb je 
er echt geen zin meer in om dat te blijven 
doen. Het kan zorgen voor verveling. Ik geef 
het eerlijk toe, als ik dat één of twee jaar zou 
doen, dan zou ik het echt saai gaan vinden.”

Gesprek met leerlingen uit groep 8: meisje, 11 jaar

“Ik vind materialen leuk, ik vind dingen 
doen met mijn handen leuk. Dus op de één 
of andere manier vind ik scheiden leuk, dus 
ik doe het ook gewoon. Of het nu straks 
weer allemaal op één hoop komt of niet. 
Dat is één ding. Ik probeer ook zo weinig 
mogelijk afval te verzamelen.”

Gesprek met leden van de Buurauto:  
vrouw, 58 jaar, huurder benedenwoning (sociale huurwoning) in 
Bospolder, laagopgeleid

Scheidingsfrustratie
Daartegenover staat dat veel deelnemers afvalscheiding 
erg ingewikkeld vinden en dat demotiveert om te schei-
den. Ze voelen zich overvraagd door de alsmaar groei-
ende hoeveelheid verpakkingsmateriaal dat bij aankoop 
van een product wordt meegeleverd. Meestal bestaat het 
uit diverse soorten afval, zoals karton, papier, metaal en 
verschillende soorten plastic. De verschillende soorten 
zijn niet altijd even makkelijk uit elkaar te halen. 

En er is onduidelijkheid over wat wel of niet in de contai-
ners mag. Mag blik in de plasticcontainer? Is het erg als 
plastic afval vies is – of kun je het toch beter schoonma-
ken? Mogen de doppen op glazen flessen blijven zitten? 
Wat niet helpt, is dat het beleid in Nederlandse gemeen-
tes nogal verschilt. De veel-scheidende deelnemers willen 
zo goed mogelijk scheiden maar raken door tegenstrijdige 
informatie in de war. 

“Ik probeer heel erg te scheiden, 
maar waar ik zelf tegenaan loop, is 
dat ik onzeker word van verschil-
lende informatie. Als voorbeeld: 
mogen dekseltjes nu wel of niet in 
de glasbak? Mogen al mijn blikjes in 
de PMD-bak? Daar staat niet op dat 
een blik erin mag. In heel veel andere 
gemeenten staat het er wel op, maar 
in Rotterdam officieel niet volgens de 
stickers. Als je dan online zoekt dan 
vind je dat het er toch wel in mag. Dan 
denk ik ‘ja, als ik het er nu in gooi, 
vervuil ik nu die lading of ben ik juist 
goed bezig?’ Je raakt zo verstrikt.”

Gesprek met leden van de Buurauto: man, 43 jaar, 
eigenaar bovenwoning in Spangen, hoogopgeleid

“Glas is duidelijk. Papier en karton 
ook nog wel. Wat je in de plastic bak 
mag gooien wordt al ingewikkelder. 
Je mag bijvoorbeeld wel een melkpak 
erin gooien, terwijl dat kartonachtig 
lijkt. Chipszakken hebben een coating 
aan de binnenkant, die mogen er dan 
weer niet in. Je moet het allemaal na-
lezen om te weten wat er allemaal wel 
of niet in mag. Het is voor een hele-
boel mensen ontzettend ingewikkeld 
om dat allemaal na te leven.” 

Gesprek met senioren uit Kralingen-Crooswijk:  
man, 73 jaar, huurder appartement in Kralingen, 
hoogopgeleid

“Over plastic hoor je altijd weer ver-
halen dat het scheiden ervan niet al-
tijd goed is, en vaak is het ook afhan-
kelijk van wat je in de plasticcontainer 
gooit. Bovendien, als je zwarte zakken 
zou gebruiken voor je plastic afval, 
zou het naar het restafval gaan omdat 
ze niet kunnen zien of er plastic of 
restafval in zit.” 

Gesprek met bewoners uit Delfshaven:  
vrouw, 58 jaar, huurder bovenwoning (sociale  
huurwoning) in het Nieuwe Westen, hoogopgeleid
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Berichtgeving in de media 
Een aantal deelnemers geeft aan gedemotiveerd te zijn 
door berichten en reportages in de media. Sommigen 
hebben gehoord dat al het gescheiden afval op één hoop 
terecht zou komen of dat plastic scheiden niet rendabel 
zou zijn. Deze berichten kunnen als excuus of rechtvaar-
diging dienen om niet te scheiden en enkele deelnemers 
scheiden daarom één of meerdere fracties niet meer. 
Lang niet altijd zijn dit soort berichten in de media juist of 
ze zijn uit hun verband getrokken. De aanwezige mede-
werker van Stadsbeheer kon tijdens de groepsgesprekken 
veel onjuiste berichten ontzenuwen en dit leek ervoor te 
zorgen dat deelnemers minder gedemotiveerd waren. Dit 
laat zien hoe belangrijk goede voorlichting is.

Capaciteiten

Vaak wordt slechte afvalscheiding toegeschreven aan de 
lakse mentaliteit van bewoners. Maar kan iedereen wel 
afval scheiden? Moeten bewoners over bepaalde vaar-
digheden of capaciteiten beschikken om afval te kunnen 
scheiden? In de gesprekken zijn een aantal beperkin-
gen genoemd die ertoe zouden kunnen leiden dat men 
minder goed afval kan scheiden. Zo moeten bewoners de 
informatiebrochures kunnen lezen, de richtlijnen kunnen 
begrijpen, maar ook de afvalfracties kunnen transporte-
ren naar een container. 

Lichamelijk vermogen
Omdat een fysieke inspanning nodig is om afvalfracties in 
de daarvoor bestemde container te deponeren, kan afval-
scheiding voor bewoners met een lichamelijke beperking 
lastig zijn. Zo vertellen twee deelnemers dat hun ouders 
die op leeftijd zijn moeite hebben om een volle afvalzak 
naar de container te dragen. Daarnaast geven twee deel-
nemers, waaronder een senior, aan dat de opening van 
sommige containers te hoog en onpraktisch is. De senior 
neemt speciaal een opstapje mee wanneer hij naar deze 
containers gaat. 

“Ik heb een moeder van 89 jaar en die loopt 
niet zo goed meer. Zij loopt met haar rol-
lator naar één container, maar de andere 

containers zijn allemaal te ver weg. Dus als 
ik daar op visite ben, dan neem ik het voor 

haar mee. Sommige mensen kunnen dat 
gewoon niet meer.” 

Gesprek met bewoners uit Delfshaven:  
vrouw, 58 jaar, huurder bovenwoning (sociale huurwoning)  

in het Nieuwe Westen, hoogopgeleid

Mentale beperkingen
Er bestaan naast fysieke beperkingen ook mentale be-
lemmeringen en beperkingen die het moeilijk maken om 
afval gescheiden te deponeren. In drie groepen, vooral in 
de groep bewoners van Schiebroek-Zuid, komt sterk naar 
voren dat armoede en mentale problemen ervoor kunnen 
zorgen dat scheiden van afval en afvalvermindering geen 
prioriteit krijgt. Arme en psychisch belaste mensen zijn 
vooral bezig om dagelijks rond te komen, horen we in 
deze groepen. Het zou al een hele verbetering zijn als 
deze bewoners hun gewone afval netjes in een afvalcon-
tainer zouden gooien. 

“We wonen in een achterstandswijk, met 
een hoop mensen met psychische klachten. 
Die hebben het al heel moeilijk met zichzelf. 

Er wonen hier ook veel tienermoeders en 
er heerst veel armoede. Als dat allemaal 

bij elkaar wordt gezet, dan weet je hoe de 
buurt eruit komt te zien. Je krijgt dan veel 

vuil, omdat mensen daar niet echt mee 
bezig zijn.” 

Gesprek met bewoners uit Schiebroek Zuid: vrouw, 44 jaar, 
huurder appartement (sociale huurwoning), laagopgeleid

“Als je op de radio en televisie hoort 
dat het scheiden van afval eigenlijk 

weinig zin heeft omdat het uiteinde-
lijk toch allemaal bij elkaar terecht 
komt, dan vraag ik me af of het dan 
nog zin heeft om te gaan scheiden.” 

Gesprek met senioren uit Kralingen-Crooswijk:  
man, 71 jaar, eigenaar eengezinswoning  

in Oud-Crooswijk, hoogopgeleid 

“We proberen in principe de regels te 
volgen, door het scheiden van glas, 

papier en gewoon afval. Plastic deden 
we tot vorige maand, tot mijn vrouw 

een reportage over plastic op televisie 
zag. Het zou niet zo rendabel zijn om 

plastic te scheiden.”

Gesprek met bewoners uit Delfshaven:  
man, 44 jaar, huurder benedenwoning  

in het Nieuwe Westen, hoogopgeleid
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Taalvaardigheid
Leden van de VVE Red Apple vertellen dat er veel apparte-
menten door expats worden gekocht. Zij zien dat veel afval 
niet wordt gescheiden en stellen dat deze nieuwkomers 
niet weten dat zij afval moeten scheiden omdat er geen 
informatie in het Engels beschikbaar is. Ook doet de 
gemeente er weinig aan om nieuwe bewoners te infor-
meren. Andere deelnemers vertellen dat migranten die 
slecht Nederlands spreken of laaggeletterd zijn niet goed 
begrijpen hoe ze met afval moeten omgaan. De gemeente 
probeert met infographics op de containers de regels over 
te brengen, maar het is de vraag of dit duidelijk genoeg is.

“We hebben hier ook te maken met buiten-
landers, expats, die spreken geen Neder-
lands, dus is het ook heel belangrijk om 
tweetalig te communiceren. Die mensen 
hebben helemáál niets met afval scheiden. 
Zij wonen hier tijdelijk”.

Gesprek met leden VVE Red Apple, Wijnhavengebied:  
man, 43 jaar, eigenaar appartement in het Wijnhavengebied, 
hoogopgeleid

“Ik woonde een tijdje in Slinge met een 
groep mensen. Samen met iemand an-
ders waren we de enige twee bewoners 
die wisten wat er met het grofvuil gedaan 
moest worden. Heel veel mensen gooien 
het gewoon uit het raam. Vooral mensen die 
uit het buitenland komen, die vind je veel in 
Rotterdam. Dat zijn mensen die onbekend 
zijn met het systeem hier. Kennis speelt hier 
dus een grote rol. “ 

Gesprek met mbo-studenten: man, 24 jaar, uitwonend

Uit bovenstaande blijkt dat er duidelijke regels en 
informatie nodig zijn voor afvalscheiding in Rotterdam. 
Verschillende deelnemers geven aan nog nooit informatie 
over het scheiden van afval van de gemeente te hebben 
ontvangen.

Gelegenheid

Als bewoners gemotiveerd zijn afval te scheiden en over 
de nodige capaciteiten beschikken, moeten ze natuurlijk 
ook gelegenheid hebben om hun afval te bewaren, te 
transporteren en te deponeren. Dit zijn meestal fysieke 
omstandigheden zoals opslag thuis of afstand tot voorzie-
ningen. Ook middelen zijn van invloed, zoals transport-
mogelijkheden.

Opslagruimte binnenshuis
Restafvalreductie vereist dat mensen verschillende frac-
ties van afval scheiden. Bewoners moeten thuis het afval 
voorsorteren en dan gescheiden naar de containers bren-
gen. Een aanzienlijk deel van de deelnemers heeft in de 
woning beperkt de ruimte om afval te scheiden. Niemand 
wil de verschillende afvalbakken graag in het zicht. Een 
berging, buitenruimte of balkon is dan handig. 

Afvalfracties binnenshuis opslaan zou volgens deelne-
mers die afval niet scheiden ook onhygiënisch zijn, aan-
gezien afval na verloop van tijd gaat stinken. Deelnemers 
die wel scheiden beamen dit. Ze vinden het makkelijker 
om papier en glas te scheiden, want plastic afval is vaak 
‘nat’ (denk aan yoghurtbakjes) en dat stinkt sneller. Hun 
oplossing is om vaker naar de container te gaan of speci-
ale goed afsluitbare afvalbakken te kopen met meerdere 
compartimenten. 

“Wij scheiden glas, papier en sinds 
kort ook plastic. Door het ruimtege-
brek in onze kleine woning zijn wij 
enorm geschrokken van de hoeveel-
heid plastic die we opsparen. We 
hebben drie zakken vol plastic afval 
per week, dat is meer dan wat er 
in het restafval gaat. We hebben zo 
weinig ruimte, maar we blijven het 
scheiden.” 

Gesprek met bewoners uit Delfshaven:  
vrouw, 58 jaar, huurder bovenwoning (sociale  
huurwoning) in het Nieuwe Westen, hoogopgeleid

“Ik heb 44 vierkante meter en ik ben 
echt niet van plan om drie of vier af-
valbakken in mijn huis neer te zetten 
om alles te gaan scheiden. Daar is 
simpelweg geen ruimte voor.”

Gesprek met mbo-studenten: man, 21 jaar, uitwonend 

“Ik deed vroeger heel veel aan afval-
scheiding, maar nu ik met mijn moe-
der woon is het gewoon niet haalbaar. 
Het appartement is gewoon te klein.” 

Gesprek met mbo-studenten: vrouw, 19 jaar,  
thuiswonend
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“Mijn nicht heeft zo’n afvalbak gekocht 
waar je papier, plastic en gft in kan verza-
melen. Als je zo’n afvalbak hebt in je huis 

zal het scheiden beter lukken.”

Gesprek met bewoners uit de Agniesebuurt:  
vrouw, 45 jaar, huurder eengezinswoning (sociale  
huurwoning) in het Oude Noorden, hoogopgeleid

Bewoners van eengezinshuizen hebben vaker een ber- 
ging of tuin waar ze afval kunnen bewaren en bewoners 
van het Wijnhavengebied hebben een containerruimte 
waar gescheiden containers staan (behalve voor plastic). 
Een bewoner uit het Wijnhavengebied oppert het idee dat 
de gemeente een speciale aanbieding voor een mooie 
scheidingsbak voor in de keuken zou moeten maken. 
Volgens hem moet scheiden vooral praktisch gemaakt 
worden, pas dan gaan mensen het ook doen.

“Als je nou als gemeente een dealtje sluit 
met een grote retailer van mooie geschei-

den afvalbakken voor thuis en die met flinke 
korting aan bewoners aanbiedt. Ik ben ervan 

overtuigd dat het werkt. Mensen zijn altijd 
uit op koopjes. Als dat ding in de keuken staat 

en je hebt een aparte bak, dan ga je er ook 
gebruik van maken. Zeker als er beneden on-
dergronds een container voor de deur staat. 

Ideeën liggen soms heel erg voor de hand, 
maar je moet het heel praktisch maken.”

Gesprek met leden VVE Red Apple, Wijnhavengebied:  
man, 43 jaar, eigenaar appartement in het Wijnhavengebied, 

hoogopgeleid

Afstand tot containers 
Een aantal deelnemers geeft aan afval niet gescheiden 
te deponeren omdat de afstand tot de afvalcontainer te 
groot is. Ze vinden het te veel moeite om de fractie daar 
naartoe te brengen. Vooral de plasticcontainer is voor hen 
te ver weg. Deelnemers die veel scheiden geven aan dat 
de afstand tot de container niet zoveel uitmaakt zolang de 
containers maar op ‘logische’ plekken staan, bijvoorbeeld 
aan kruispunten of bij winkelcentra.

“Mijn vrouw en ik hebben allebei een krat 
op onze fiets waar ons afval ingaat als we 

naar de stad fietsen. Je komt altijd wel 
ergens een container tegen. De afstand naar 

de afvalcontainer in onze buurt is dus niet 
zo’n punt voor ons.” 

Gesprek met bewoners uit Delfshaven:  
man, 39 jaar, eigenaar eengezinswoning, hoogopgeleid

Veel bewoners vinden het heel handig als verschillende 
containers bij elkaar geclusterd zijn. Hierdoor hoeft je niet 
meerdere afstanden af te leggen om afval gescheiden te 
deponeren. Bijkomend effect is bewustwording, want als 
je je restafval deponeert, word je meteen geconfronteerd 
met de overige huishoudelijke afvalfracties.

“Er is geen glasbak en geen papierbak hier. 
Mijn vader woont aan het einde van de 

straat, soms heeft hij echt zware vuilniszak-
ken en dan moet hij echt een stuk lopen om 

het weg te gooien. Ze zouden alle bakken 
bij elkaar moeten zetten. Want als je er een 
hele afstand voor moet afleggen, dan ga je 

het niet scheiden.” 

Gesprek met bewoners uit de Agniesebuurt:  
vrouw, 27 jaar, huurder bovenwoning (sociale huurwoning)  

in Bergpolder, hoogopgeleid

Geblokkeerde container
Steeds meer mensen bestellen online. De meegeleverde 
dozen bij online bestellingen kunnen vaak maar met 
moeite kleiner gemaakt worden, waardoor sommige men-
sen dit achterwege laten. De container is hierdoor snel 
vol. Soms passen de verpakkingsdozen intact niet door de 
opening van de container en worden ze simpelweg naast 
de container gezet, wat vervolgens een groter wordende 
hoeveelheid zwerfafval met zich mee kan brengen. 

“Zalando-terroristen bestellen alles online, 
krijgen vervolgens gigantische pakketten, 

en proberen die vervolgens in de papierbak 
te douwen. Ze hebben het besef niet om het 

plat te trappen. Ze zetten het er gewoon 
naast en men verrot het gewoon om het op 

te ruimen. Als je nog kunt terughalen wie 
dat heeft gedaan, dan kun je ze gelijk een 

boete geven.”

Gesprek met senioren uit Kralingen-Crooswijk: man, 76 jaar, 
huurder appartement (sociale huur) in Rubroek, laagopgeleid



Rotterdam afvalvrij: Wat vinden bewoners? 31

Daarnaast blijken afvalcontainers geregeld vol te zijn. 
Sommige bewoners plaatsen het afval dan naast de 
container of deponeren het in een verkeerde container. 
Anderen brengen het afval naar een andere container 
verder weg of nemen het weer mee naar huis. 

“Een enorme tas met plastic, daarvoor 
moeten we helemaal naar de Albert Heijn 
lopen, dat is erg ver. Dat is best een gedoe, 
zeker als je daar aankomt en de container 
vol blijkt te zijn. Dan moest ik eens terug 
naar huis lopen met die zak, en vervolgens 
weer teruglopen om boodschappen te 
doen. Het is gewoon niet praktisch.” 

Gesprek met bewoners uit Delfshaven: man, 44 jaar, huurder 
benedenwoning in het Nieuwe Westen, hoogopgeleid

Wanneer grofvuil, legaal of illegaal, naast de container 
wordt geplaatst, werkt dat uitnodigend voor anderen 
om nog meer grofvuil erbij te plaatsen. Volgens een klein 
aantal deelnemers hindert het grofvuil hen om bij de 
container te kunnen komen. 

“We hebben twee containers om de hoek. 
Mensen gooien alles daar neer, zoals meu-
bilair en matrassen. Je kunt niet eens meer 
bij de afvalcontainer komen soms.” 

Gesprek met bewoners in de Agniesebuurt:  
vrouw, 62 jaar, huurder appartement, laagopgeleid

Meer prullenbakken in de openbare ruimte
Volgens veel deelnemers is er in de stad een gebrek aan 
openbare prullenbakken, daardoor wordt veel afval op 
de grond gegooid. Veel basisscholieren en mbo-studen-
ten benadrukken dit. Sommigen van hen geven aan wel 
eens afval op straat te gooien als er geen prullenbak in de 
buurt is. Maar dat is wederom een kwestie van opvoeding, 
vinden anderen. Als er geen prullenbak in de buurt is, kun 
je het afval ook bij je houden totdat je een bak tegenkomt.  

“Op het speelveldje staan twee prullenbak-
ken. Daar moet je zo ver lopen om afval in 
weg te gooien, dat is echt irritant. Mensen 
gooien daarom hun troep gewoon midden 
op het plein.” 

Gesprek met leerlingen uit groep 8: jongen, 11 jaar

Meer en betere afvalbakken zijn vooral nodig op plekken 
waar veel kinderen en jongeren komen. Die consumeren in 
de pauzes of in hun vrije tijd veel verpakt eten en drinken. 
Dit strookt met de observatie van veel deelnemers dat 
het zwerfvuilprobleem rond scholen dramatische vor-
men aanneemt. Enkele mbo-studenten zijn kritisch over 
het beleid van de gemeente in Rotterdam-Zuid. In het 
centrum staan overal mooie prullenbakken met geschei-
den compartimenten, maar in de buurt van hun school en 
rond het Zuidplein zijn dit soort prullenbakken nauwelijks 
aanwezig. Juist op scholen en in armere buurten moet 
meer aandacht komen voor afvalscheiding. Openbare 
gecombineerde prullenbakken geven niet alleen de 
mogelijkheid beter te scheiden, maar zorgen ook voor de 
nodige bewustwording. 

“Wanneer je hier in de buurt rondloopt is 
het lastig om het afval naar de juiste vuil-
nisbak te brengen. Je vindt hier niet de 
juiste scheidingsafvalbak. In de stad, bij-
voorbeeld op de Coolsingel, heb je wel van 
die scheidingsbakken staan. Hier zijn het 
gewoon standaard prullenbakken.”

Gesprek met mbo-studenten: man, 19 jaar, uitwonend.

Transportmiddelen 
Veel bewoners die wel scheiden nemen afval mee op de 
fiets. Sommigen van hen hebben een speciaal kratje voor 
boodschappen waarin ze op weg naar de winkel herbruik-
baar afval meenemen. Wie boodschappen doet met de 
auto neemt het ook makkelijk mee. Sommige bewoners 
lopen met kleinere hoeveelheden naar een scheidingsbak.

Grofvuil, tuinafval, witgoed, frituurvet of ander afval dat 
naar een milieupark gebracht moet worden, is een apart 
probleem. Bewoners die niet over een auto beschikken of 
in de buurt wonen van een inzamelpunt vinden dit vaak 
moeilijk. Het is goed dat de gemeente grofvuil gratis op-
haalt, maar wat doe je met de andere fracties? De Retou-
rette wordt in deze context door bewoners van Delfsha-
ven en Schiebroek positief genoemd. Er zouden meer van 
dit soort kleinere milieupunten moeten komen – ook om 
meer bewustzijn te wekken.

“Ik breng als het nodig is spullen naar het 
milieupark. Maar dan moet je met de auto 
gaan, want op de fiets of OV kan het niet. 
Daarom zeg ik dat er een minimilieupark 
nodig is. Dat zou ideaal zijn.”

 Gesprek met senioren uit Kralingen-Crooswijk: man, 71 jaar, 
eigenaar eengezinswoning in Oud-Crooswijk, hoogopgeleid
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Focusgroep in Kralingen-West
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IDEEËN VAN BEWONERS

Welke maatregelen moeten we volgens de bewoners nemen voor een afvalvrij Rotterdam? Tijdens de gesprekken 
kwamen de deelnemers met verschillende voorstellen en ideeën. Deze maatregelen zijn grofweg te verdelen in 
vier categorieën: (1) belonen en handhaven, (2) communicatie en voorlichting, (3) verbeteringen in de infrastruc-
tuur en (4) meer inspanning vanuit het bedrijfsleven. 

Belonen en handhaven

Het beloningsprincipe in combinatie met strenge hand-
having wordt door de meeste bewoners als een effectieve 
maatregel gezien. Opvallend is dat dit zowel door gemoti-
veerde bewoners als ook door niet gemotiveerde deelne-
mers wordt gesteld. 

“Ik zou stimuleringsmaatregelen invoeren 
door gewoon te zeggen: ‘Joh, je betaalt min-
der als je meehelpt’. En iedereen gaat iets 
meer betalen, want het kost gewoon meer 
als je niets doet. Er moet een pijnprikkel 
en een stimulans in zitten. Het werkt niet 
zo van ‘als we het met z’n allen doen dan 
gaan we er allemaal iets meer op vooruit’. 
Dan denkt iedereen van ‘ja, prima, maar 
dan ben ik zeker weer de enige’. Mensen zijn 
echt voor zichzelf, die willen gewoon iets er-
voor terugzien. Ze willen het direct voelen, 
dus het moet wel een combinatie zijn. 

Gesprek met leden VVE Red Apple, Wijnhavengebied:  
man, 43 jaar, eigenaar appartement in het Wijnhavengebied, 
hoogopgeleid

Afval loont
Een voorbeeld van beloningsbeleid is een financiële belo-
ning voor het inleveren van goed gescheiden afvalfracties, 
zoals gedaan wordt bij het project ‘Afval Loont’ in Hoog-
vliet. Een aantal normaal en zeer gemotiveerden denken 
dat slecht gemotiveerde bewoners hierdoor geprikkeld 
zullen worden. En de amper gemotiveerde studenten 
geven inderdaad aan dat zij dit een aantrekkelijk systeem 
vinden. Zij moeten als studenten vaak op de centen letten.

“Dan zou ik wel mijn afval scheiden, dan 
zou het mij geld schelen. Ik ben een Neder-
lander, dat zeg ik heel eerlijk!” 

Gesprek met mbo-studenten: man, 21 jaar, uitwonend 

Niet alle deelnemers zijn enthousiast over het ‘Afval 
Loont’ systeem, want er hangt toch een financieel vraag-
teken aan. Waar komt dit geld dan vandaan? Hogere 
afvalstoffenheffingen? Hierdoor kiezen de meeste deelne-
mers liever voor andere vormen van belonen.

“Het gaat mij meer om de logica erachter: 
als je dit soort bewoners wilt activeren, dan 
moet je ze letterlijk ‘belonen’, dan moet er 
een prikkel zijn. 

Gesprek met leden van de Buurauto: man, 42 jaar, eigenaar 
eengezinswoning in Pernis, hoogopgeleid

Statiegeld
Vergelijkbaar met het systeem ‘Afval Loont’ is een uitbrei-
ding van het statiegeldsysteem, bijvoorbeeld statiegeld 
op kleine petflessen en lege blikken, of zelfs plastic ver-
pakkingen. Het systeem is populairder dan ‘Afval Loont’ 
omdat het al een langere tijd bestaat. Iedereen is bekend 
met statiegeld en het wordt in andere landen ook succes-
vol toegepast.
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Hoewel het statiegeldsysteem door vrijwel iedereen wordt 
gesteund, is het geen makkelijk uit te voeren oplossing. 
Een uitbreiding van het systeem kan namelijk alleen op lan-
delijk niveau ingevoerd worden en niet door de gemeente.

Variabele heffingen 
De meeste steun, wederom vanuit alle bewonersgroepen, 
krijgt een systeem waarbij afvalstoffenheffingen variabel 
zijn, afhankelijk van de hoeveelheid restafval die een huis-
houden inlevert. Hoe meer restafval, hoe meer heffing 
er betaald dient te worden. Dit systeem wordt ook wel 
‘gedifferentieerde tarieven’ of ‘Diftar’, genoemd. Diftar is 
aantrekkelijk omdat het gemotiveerde bewoners beloont 
en ongemotiveerde bewoners aanspoort zich meer in 
te zetten. De kanttekening bij dit systeem is echter dat 
sommige bewoners restafval illegaal plaatsen om zo een 
hogere heffing te vermijden - zeker in een stad als Rotter-
dam met veel armoede. 

“Maar wil je echt heel veel mensen meekrij-
gen, dan moet je toch belonen. Bijvoor-

beeld een ‘Diftar’ systeem: gedifferentieer-
de tarieven. Heel veel kleine gemeentes 

hanteren dit al. Dat betekent dat je alleen 
betaalt voor je restafval, met een pasjessys-

teem. Alle stromen die je gescheiden aan-
levert kun je gratis kwijt. Dat werkt enorm 

goed als je kijkt naar de afvalreductie in 
die gemeentes. Het nadeel is dan wel dat 

er sprake is van dumpingen. Maar inclusief 
de dumpingen is er onderaan de streep nog 

steeds een positief financiële uitkomst.” 

Gesprek met leden van de Buurauto: man, 43 jaar, eigenaar 
bovenwoning in Spangen, hoogopgeleid

Strenger handhaven
De grote voorkeur voor het invoeren van een belonings-
systeem gaat in veel gevallen samen met de wens om 
strenger te surveilleren en beboeten. Zo kan het illegale 
‘dumpen’ in het Diftarsysteem worden tegengegaan door 
meer controle en hogere boetes. In het algemeen zou de 
overheid slecht afvalscheidings- en afvalverminderings-
gedrag onaantrekkelijker moeten maken. Niet alleen 
deelnemers die wel scheiden pleiten hiervoor. Ook som-
mige weinig-scheiders geven aan dat hun gedrag hierdoor 
zou verbeteren. Voorbeelden die deelnemers noemen 
zijn meer cameratoezicht rondom containerlocaties en 
meer surveillance en boetes voor onwenselijk gedrag 
zoals ‘naastplaatsingen’, het blokkeren van containerope-
ningen en op de grond gooien van afval. Deelnemers die 
actief zijn tijdens wijkschouwen verwachten dat strengere 
handhaving rond ‘hotspots’ effectief is, zoals bij scholen 
en supermarkten tijdens de pauzes. Supermarkten zou-
den hieraan moeten meewerken. 

“Statiegeld werkt gewoon, ik denk 
dat iedereen wel z’n kratje bier terug-

brengt. Ik denk niet dat mensen die 
flesjes bij het restafval gooien of ka-

pot gooien. Over het algemeen komen 
ze wel weer bij de supermarkt. Net als 

lege flessen cola enzo. Waarom zou 
het dan niet werken met plastic van 

een pak koekjes of van een pak ham?”

Gesprek met mbo-studenten: man, 19 jaar,  
thuiswonend

“Je hebt de ijzerboer waar je geld 
krijgt voor je verzamelde ijzer en ko-

per en dergelijke. Als je naar de Albert 
Heijn gaat, krijg je statiegeld voor in-

geleverde flessen, maar niet voor álle 
flessen. Sommige flessen van de Aldi 

of Jumbo kunnen bijvoorbeeld niet 
bij de Albert Heijn worden ingeleverd. 
Dat belandt bij sommige mensen dan 

in het restafval. Stel dat die flessen 
wel ingeleverd kunnen worden, dan 

heb je minder restafval.” 

Gesprek met mbo-studenten: man, 22 jaar,  
thuiswonend

“Je ziet overal blikjes en plastic pet-
flessen. Waarom voeren we daarop 
geen statiegeld in? Dat is in andere 

landen ook zo. Bij de Albert Heijn was 
het vroeger gratis om een karretje te 

gebruiken, toen zag je overal kar-
retjes door de hele wijk heen. Toen 

moest er plotseling vijftig cent in 
worden gedaan, en van de ene op de 

andere dag, het leek wel een wonder, 
nergens meer karretjes!” 

Gesprek met senioren uit Kralingen-Crooswijk:  
man, 71 jaar, eigenaar eengezinswoning  

in Oud-Crooswijk, hoogopgeleid
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Communicatie en voorlichting

Begin bij kinderen en jongeren
De jongere generaties moeten als eerste gestimuleerd 
worden. Vooral de mbo-studenten geven dit meermaals 
aan. Kinderen en jongeren moeten leren dat ze ook ver-
antwoordelijkheid dragen voor de vermindering van afval. 
Door iedere scholier van jongs af aan passende voorlich-
ting te geven en door diverse scheidingsbakken op school 
te plaatsen, zullen ze gewend raken aan afvalscheiding. 
Op hun beurt kunnen de kinderen wellicht hun ongemoti-
veerde ouders stimuleren. 

“De snelste manier om in 2030 de doelstel-
ling te halen is de nieuwe generatie het 
gevoel te geven dat ze niet alleen deel zijn 
van de wijk en het land, maar dat ze ook 
zelf verantwoordelijk zijn voor het schoon-
houden van de wijk en het land. Dit kan 
door het plaatsen van meer scheidingscon-
tainers, zodat ze eraan gewend raken. En 
als ze thuis aan hun ouders vragen ‘waarom 
gooien wij plastic niet apart weg?’, dan zal 
dat de ouders ook stimuleren om afval te 
scheiden. Het zal de kinderen dan de rest 
van hun leven bijblijven.”

Gesprek met mbo-studenten: man, 22 jaar, thuiswonend

Betere informatie 
Scheiden hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. De vele 
verschillende regels over scheiden werken verwarrend. 
Plastic afval bestaat vaak uit verschillende onderdelen, 
daarnaast zijn er nog blikjes, die mogen soms ook in een 
plasticcontainer en soms niet en wat doe je met alumi-
nium? Eenduidige informatie over het afvalbeleid van de 
gemeente zou helpen. Dit beperkt wellicht ook de invloed 
van de media. 

In Rotterdam wonen veel buitenlandse expats. Zij we-
ten echter niet of nauwelijks hoe er in Rotterdam afval 
wordt gescheiden omdat er geen Engelse vertalingen van 
scheidingsregels en andersoortige informatiebrochures 
bestaan. Het is een gemiste kans deze groep niet goed 
te informeren. Waarom krijgen nieuwe bewoners bij-
voorbeeld geen introductiepakket met uitleg (ook in het 
Engels) of jaarlijks een afvalkalender. Ook hier worden 
voorbeelden van andere gemeentes genoemd. 

“Ja, je hebt gewoon een database van wie 
hier komt wonen. Dan is het heel persoon-
lijk als je zegt van ‘Hé Bert, leuk dat je bent 
komen wonen in het Maritiem District. We 
hebben het hier heel goed voor elkaar want 
we hebben hier een mooi ‘groene perscon-
tainer’ in de buurt en de glascontainer staat 
daar’. Met een overzichtje waar de contai-
ners staan. Gewoon heel simpel. Je hebt 
ook veel te maken met expats. Dus twee 
kantjes van het A4’tje, één Engels, ander 
Nederlands.” 

Gesprek met leden VVE Red Apple, Wijnhavengebied:  
man, 43 jaar, eigenaar appartement in het Wijnhavengebied, 
hoogopgeleid

Campagne voeren
Mensen moeten zich meer bewust worden over de ge-
volgen van hun gedrag voor het milieu. Met afval kun je 
milieubewust leven heel praktisch maken. Afval scheiden 
is een actieve en laagdrempelige manier om milieube-
wuster te leven, je hoeft er niet zwaar voor te investeren 
zoals bij duurzame energie. Marketingcampagnes kunnen 
helpen om meer bewustzijn te creëren. Zo kun je laten 
zien wat de effecten zijn van een achtergelaten plastic fles 
op de natuur. 

Voorlichting is ook maatwerk. Ga aan de slag met ver-
schillende vormen van voorlichting in wijken met veel 
sociale woningbouw en veel verhuizingen. Door hier meer 
en vaker gerichte informatie te verspreiden, wordt het er 
misschien zo schoon als in Hillegersberg. 

“Ik denk wel dat het verbeterd kan 
worden door middel van hogere 
boetes en meer camera’s. Zo kan die 
mentaliteit verbeterd worden. “ 

Gesprek met bewoners in de Agniesebuurt:  
vrouw, 27 jaar, huurder bovenwoning (sociale  
huurwoning) in Bergpolder, hoogopgeleid

‘Grofvuil en dat soort dingen. Als je 
dat zonder afspraak ergens dumpt, 
dan kun je daar echt boetes voor 
geven. “

Gesprek met bewoners uit Delfshaven:  
vrouw, 39 jaar, huurder portiekwoning (sociale  
huurwoning) in Delfshaven, laagopgeleid
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“Ik denk dat je ook als gemeente heel wat 
kan doen aan voorlichting. Waarom is het 

juist in de wat moeilijkere wijken in Rotter-
dam zo’n teringzooi, terwijl het in Hille-

gersberg zo schoon is als het maar zijn kan? 
Misschien heeft het voor een groot deel ook 

te maken met het feit dat zo veel mensen 
zo dicht op elkaar wonen. Voor een groot 

gedeelte is er denk ik te weinig informatie 
voor die mensen. Als je kijkt hoeveel men-

sen hier chloor gebruiken, totaal zonder 
enig besef wat de gevolgen ervan zijn.”

Gesprek met bewoners uit Delfshaven:  
vrouw, 59 jaar, huurder appartement (sociale huurwoning)  

in Delfshaven, hoogopgeleid

Infrastructuur

Veel deelnemers geven aan dat de afstand tot de contai-
ner voor iedereen zo klein mogelijk moet zijn. Ook zijn 
er veel meer openbare prullenbakken nodig tegen het 
zwerfafval, het liefst gescheiden zoals in het centrum. 
Stimuleer ook werkgevers, verenigingen, scholen en 
andere publieke gebouwen om gescheiden afvalbakken 
te plaatsen. De logo’s en kleurstellingen van container 
en prullenbakken moeten overal hetzelfde zijn. Op deze 
manier kunnen bewoners afvalscheiding niet ontlopen en 
zal het op termijn normaal zijn om afval te scheiden. 

“In iedere straat moet een glasbak, een 
papierbak, en een plasticbak zijn.”

Gesprek met bewoners in de Agniesebuurt:  
vrouw, 27 jaar, huurder bovenwoning (sociale huurwoning) 

 in Bergpolder, hoogopgeleid 

“Meer prullenbakken, want soms wil 
ik iets weggooien, maar dan moet ik 
het heel de dag in mijn handen vast-

houden.”

Gesprek met leerlingen uit groep 8: jongen, 11 jaar

“Op het werk ook, want dat vergeten 
we: het bedrijfsleven. Bij mij op mijn 

werk is er een papierbak maar verder 
wordt alles samen weggegooid.”

Gesprek met bewoners in de Agniesebuurt:  
vrouw, 27 jaar, huurder bovenwoning (sociale  

huurwoning) in Bergpolder, hoogopgeleid

 “Ja, bijvoorbeeld bij het winkelcen-
trum heb je een bak met drie van die 

afvalcompartimenten, daar zie je toch 
mensen weer stilstaan en goed kijken 
waar al het afval in moet. Dan gaan ze 

het wel scheiden. Wij hebben hier op 
school nu ook een papierbak, daar-
door ligt er geen papier meer in de 

restafvalbak.”

 Gesprek met mbo-studenten: vrouw, 19 jaar, 
 thuiswonend

Focusgroep op het Techniek College, Vreewijk
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Betere voorzieningen bij hoogbouw
Voor hoogbouwbewoners is een grote afstand naar de 
container een extra belemmering. Zij moeten de verschil-
lende afvalfracties eerst mee naar beneden nemen. Daar-
naast hebben ze vaak minder ruimte om het gescheiden 
afval op te slaan, waardoor ze vaker naar de container 
moeten lopen. Om die reden vinden hoogbouwbewoners 
(maar ook anderen) het belangrijk dat er afvalcontai-
ners dichtbij appartementencomplexen en woontorens 
komen. Een betere afvalvoorziening bij woontorens zou 
daarnaast in één slag heel veel mensen faciliteren. Nieu-
we woontorens zouden direct voorzien moeten worden 
van inpandige scheidingsfaciliteiten. Projectontwikke-
laars zullen hier niet uit zichzelf in investeren. De gemeen-
te moet daarom eisen aan ze stellen. 

“Wat ik zelf heb gemerkt, zeker nu ik in een 
appartementencomplex woon, is dat het 
moeilijk is om vuil te scheiden. Je hebt in 
het gebouw maar één prullenbak, dat is 
voor al het afval en ze hebben misschien 
een papierbak. Ik wil graag plastic kunnen 
recyclen, maar dat is voor mij moeilijker 
geworden omdat ik geen plasticbak in de 
buurt heb. Daar moet ik een stuk voor lopen 
om het weg te gooien. Maar ik kan me voor-
stellen dat iemand geen zin heeft om daar 
naartoe te lopen. Meer bakken zou dan wel 
helpen. “

Gesprek met mbo-studenten: man, 25 jaar, uitwonend

“Je kunt met hele korte slagen snel thuis 
zijn. Je kunt hier, vanaf dag één, met die 
achtduizend nieuwe bewoners in Rotter-
dam die in al die woontorens hier komen, 
meteen de doelstelling van Rotterdam in 
2020 al realiseren. Maar het gebeurt niet, 
want een ontwikkelaar gaat niet harder 
lopen. Het is allemaal al aanbesteed, dus 
het gaat niet zomaar gebeuren. Tenzij de 
gemeente zegt ‘wacht eens even, het is een 
eis dat dit en dat’. Dat is aan de gemeente. 
De ontwikkelaar zal er niets aan doen. Het 
is nu het moment, want nu worden al die 
torens gebouwd.”

Gesprek met leden VVE Red Apple, Wijnhavengebied:  
man, 43 jaar, eigenaar appartement in het Wijnhavengebied, 
hoogopgeleid

Ophaalservice
Volgens een klein aantal deelnemers is het herinvoeren 
van de ouderwetse ophaalservice voor bepaalde fracties 
een goed idee. Door deze service op een vaste dag aan 
te bieden, stimuleert hij ook een vorm van routine. In 
Delfshaven rijdt er tegenwoordig een schillenboer door de 
wijk. Die stimuleert bewoners om meer afval te scheiden 
en je kunt ook nog een praatje maken.  

“Ik vind het wel goed als vuil op de ouder-
wetse manier zou worden opgehaald, want 
dan zit er toch een regelmaat in.”

Gesprek met bewoners in de Agniesebuurt:  
vrouw, 60 jaar, huurder appartement (sociale huurwoning)  
in de Agniesebuurt, hoogopgeleid

Organisch afval en Retourette
De meerderheid van de gemotiveerde deelnemers wil or-
ganisch afval beter kunnen deponeren, de gemeente zou 
daar containers voor kunnen plaatsen. Dezelfde groep 
geeft aan een beter bereikbaar milieupark of een Retou-
rette te wensen. De afstand tot de huidige milieuparken 
is voor veel mensen te ver, zonder auto zijn die moeilijk 
bereikbaar. Nu steeds minder mensen in de stad een auto 
hebben, moeten milieuparken ook met de fiets goed 
bereikbaar zijn.

“Het meest verbazingwekkende vind 
ik nog dat het groen, organisch afval, 
gewoon bij het restafval mag. Er is 
geen enkele andere stad volgens mij 
die dat doet.”

Gesprek met leden van de Buurauto:  
man, 47 jaar, huurder eengezinswoning (particuliere 
huurwoning) in het Oude Noorden, hoogopgeleid

“Zo’n milieupark moet wel goed be-
reikbaar zijn. Het zal net wat kleiner 
opgebouwd moeten worden  zodat 
het net wat beter in de wijk past. Dan 
is het tenminste aanloopbaar en aan-
fietsbaar.”

Gesprek met leden van de Buurauto:  
man, 42 jaar, eigenaar eengezinswoning in Pernis, 
hoogopgeleid
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Maak scheiden leuk
Daarnaast noemen enkele bewoners verschillende manie-
ren waarop afval scheiden leuker gemaakt kan worden. 
Dit kan bijvoorbeeld door er een wedstrijd- of amuse-
mentselement aan toe te voegen. Als afval scheiden 
leuker wordt, gaan mensen het vaker doen. Afvalbakken 
mogen een leukere, gezelligere uitstraling krijgen. De 
‘Papier Hier’ prullenbak in de Efteling wordt als voorbeeld 
aangehaald. 

“Misschien moeten ze de prullenbakken 
wat aantrekkelijker maken, zodat men-

sen er wat in willen gooien. Voor kinderen 
kun je er een leuke tekening op maken, of 

een leuke grafiek. Niet meer van die grijze 
dingen.”

Gesprek met mbo leerlingen: man, 21 jaar, thuiswonend

Volgens een bewoner van de Wijnhaven moet men af-
valscheiding vooral praktisch en leuk maken. Zo zou het 
goed kunnen werken als de gemeente samen met het be-
drijfsleven mooie scheidingsbakken voor thuis aanbiedt. 
Als iedereen een soortgelijk afvalbak in huis heeft wordt 
scheiden veel makkelijker. 

Bedrijfsleven

Zoals eerder is beschreven in deze publicatie vindt het 
merendeel van de deelnemers dat niet alleen burgers ver-
antwoordelijk zijn voor de vermindering van afval. Vooral 
het bedrijfsleven moet meer verantwoording nemen en 
de overheid moet dat afdwingen. 

Minder verpakking
Deelnemers ergeren zich over het verpakkingsmateriaal 
dat wordt meegeleverd bij een product. Vaak bestaat 
het uit plastic afval. Deelnemers uit vrijwel alle groepen 
willen duidelijk dat producenten verpakkingsmaterialen 
verminderen of beter afbreekbaar materiaal gebruiken. 
In de groep met senioren uit Kralingen-Crooswijk wordt 
uitgelegd dat het te moeilijk kan zijn om grote kartonnen 
dozen in te klappen omdat ze zo stevig zijn vastgelijmd. 
Producenten zouden ervoor kunnen zorgen dat deze do-
zen makkelijker te verkleinen zijn. Op die manier kunnen 
containers efficiënter gevuld worden en zullen er minder 
‘naastplaatsingen’ voorkomen.

“Die producenten, zoals Zalando, bieden 
een klein pakketje aan, maar daar zit een 
enorme doos omheen. Je weet dat je die 

doos kapot moet scheuren, wat vaak niet 
lukt. Een buurvrouw van mij, die is wat ou-
der, die lukt het echt niet om zo’n doos he-

lemaal in kleine stukjes te krijgen, dat gaat 
gewoon niet. Je zou bij die producenten 

afgesproken moeten krijgen dat die verpak-
kingen makkelijker kapot te krijgen zijn. Ze 
maken van alles, die producenten, maar ze 

laten de rotzooi aan de mensen over.”

Gesprek met senioren uit Kralingen-Crooswijk:  
man, 76 jaar, huurder appartement (sociale huurwoning)  

in Rubroek, laagopgeleid

Plastic verpakkingen om groentes en brood vindt men 
heel vervelend, kan dat niet vermeden worden? En wat 
moeten we met al het afval van de fastfoodketens? Dat 
het bedrijfsleven hier zelf de verantwoordelijkheid zal 
nemen betwijfelt men. De gemeente/overheid zou hier 
stevige maatregelen moeten nemen. Zo zou de gemeente 
heffingen kunnen opleggen op dunne plastic tasjes of ex-
tra heffingen kunnen invoeren op fastfoodverpakkingen. 

“Ik heb één ding nooit begrepen hier in 
de wijk: al die plastic zakjes die ze gebrui-

ken op de markt. Dat is iets waar ik altijd 
over gevochten heb met de marktlui. Als ik 

dan met een handvol tomaatjes kom, dan 
vinden ze dat heel ingewikkeld. Ik vind het 

echt verschrikkelijk wat dan hier de vol-
gende dag in de bomen hangt of in de wijk 

rondzwerft. Dat vind ik erg demotiverend.”

Gesprek met leden van de Buurauto: vrouw, 39 jaar, eigenaar 
appartement in Tussendijken, hoogopgeleid
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Medicijnen inleveren
Tot grote ergernis van de senioren in één van de groepen 
nemen niet alle apotheken afgelopen medicijnen terug. 
Veel mensen gooien die dan in de prullenbak of spoelen 
ze door het toilet, terwijl het slecht voor het milieu is. 

“Best veel mensen in onze kring gebruiken 
medicijnen, dan blijft er vaak wat over. 
Maar die kun je dan officieel niet terugge-
ven aan de apotheek. Er zijn apotheken die 
weigeren om medicijnen terug te nemen. 
Dan zeggen ze ‘breng het maar naar het 
milieupark’. Dat zie je niet iedereen doen, 
dus die gooien medicijnen gewoon in het 
restafval. Dat vinden wij een grote ergernis, 
dat apotheken dat niet even innemen.” 

Gesprek met senioren uit Kralingen-Crooswijk: man, 71 jaar, 
eigenaar eengezinswoning in Oud-Crooswijk, hoogopgeleid

Oude producten inleveren 
Sommige deelnemers stellen voor dat bedrijven verplicht 
moeten worden oude of kapotte producten weer in te ne-
men. Met sommige producten werkt dit al, bijvoorbeeld 
telefoons van Apple of verwijderingsbijdrage bij was- 
machines. 

“Ze zouden het ook zo moeten doen dat 
wanneer je bij bol.com een föhn koopt, dat 
je dan de oude direct kan inleveren. Dat zou 
toch mooi zijn!”

Gesprek met bewoners in de Agniesebuurt:  
vrouw 61 jaar, huurder appartement (sociale huurwoning)  
in de Agniesebuurt, hoogopgeleid

Drie keer betalen voor afvalscheiding
Het bedrijfsleven verdient aan de productie en de verwer-
king van afval, er is volgens de deelnemers voor hen geen 
prikkel om te zoeken naar duurzame oplossingen. Lasten 
worden eenzijdig bij consumenten/burgers neergelegd. 
Die betalen nu drie keer voor hun afval: de kosten voor het 
verpakkingsmateriaal zijn verrekend in de prijs van het 
product (in sommige producten zelfs een verwijderings-
bijdrage), bewoners betalen een heffing voor het ophalen 
en verwerken van het afval en ze betalen voor het oprui-
men van zwerfvuil. Daar bovenop komen de maatschap-
pelijke kosten van afval voor gezondheid en milieu. Bo-
vendien worden consumenten ook nog eens opgezadeld 
met steeds grotere hoeveelheden afval(fracties) die ze 
thuis moeten opslaan. De meeste bewoners verwachten 
geen zelfstandige actie vanuit het bedrijfsleven, zij vinden 
het een taak van de overheid om dit af te dwingen. 

 

Focusgroep in Schiebroek
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Focusgroep op het Techniek College, Vreewijk
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CONCLUSIE: WAT WERKT?

In voorgaande hoofdstukken verkenden we verschillende factoren die gedrag rond afvalvermindering en afval-
scheiding kunnen beïnvloeden. Ook beschreven we maatregelen die bewoners noemden om Rotterdam afvalvrij 
te maken. In dit hoofdstuk zetten we de resultaten op een rijtje: welke maatregelen zijn nu effectief – en voor wie? 

Doelgroepen voor het afvalbeleid

Tijdens het onderzoek hebben we verschillende doelgroe-
pen gesproken over het afvalbeleid. Deze groepen ver-
schillen in hun beleving van het afvalvraagstuk (gaat afval 
over het milieu of over een schone stad), in hun gedrag 
(scheiden ze veel of juist weinig en doen ze dat volgens 
de regels) en in hun verwachting welke maatregelen hen 
ertoe zouden aanzetten meer afval te scheiden. 

Hoe kunnen mensen gestimuleerd worden om meer afval 
te scheiden? We hebben gezien dat het gedrag van men-
sen wordt bepaald door:
• Motivatie: zijn mensen intrinsiek of extrinsiek gemoti-

veerd om te scheiden?
• Vermogen: is afvalscheiding moeilijk of makkelijk te 

doen? Dit hangt af van:
 - de gelegenheid om afval te scheiden, zoals de 

nabijheid van een afvalcontainer;
 - persoonlijke capaciteiten, zoals fysieke gesteldheid.

Hooggemotiveerde scheiders nemen veel moeite om 
afval te scheiden – ongeacht woonomstandigheden en 
afstand tot containers. Zij fietsen met tassen gevuld met 
afvalfracties naar de verschillende containers, ook al 
liggen die iets verder weg. Ze scheiden bijzondere fracties, 
zoals aluminium. En ze gaan naar het milieupark en zoe-
ken zelf informatie op om nog beter hun afval te scheiden. 
Daarnaast passen ze hun consumptiegedrag aan om 
minder afval te produceren. Ze zetten zich ook opvallend 
vaak in voor een schonere buurt, bijvoorbeeld door zelf 
afval op te rapen, verkeerd geplaatst afval in de container 
te gooien of andere bewoners op slecht gedrag aan te 
spreken. Deze groep is vaker hogeropgeleid.

 Aan de andere kant van het spectrum is een groep die 
weinig scheidt en afval gemakkelijk op de grond achter-
laat als er geen prullenbak in de buurt is. Deze weinig- 
scheiders geven aan dat ze hun gedrag waarschijnlijk 
alleen veranderen als de druk om afval te scheiden hoog 
is (bijvoorbeeld door boetes of sociale controle) en als het 
hen heel makkelijk gemaakt wordt om te scheiden. 

Daartussenin zit een diverse groep mensen die om allerlei 
redenen niet alle fracties scheidt. Ze weten niet goed hoe 
ze moeten scheiden, denken dat het niet zinvol is, of heb-
ben praktische bezwaren zoals weinig opslagruimte thuis 
of geen scheidingscontainers in de buurt. Deze groep is in 
ons onderzoek het grootst. 

Voor een afvalvrij Rotterdam is het belangrijk om vooral 
het gedrag van de normaal- en weinig-scheiders te 
veranderen. Dit kan door enerzijds hun motivatie om te 
scheiden te verhogen en anderzijds door afvalscheiding 
makkelijker voor ze te maken. Deze maatregelen kunnen 
versterkt worden met triggers zoals beloningen of 
herinneringen (zie figuur 4). 

We werken bovenstaande analyse uit in concrete aanbe-
velingen voor het gemeentelijk afvalbeleid.

Aanbevelingen voor het afvalbeleid

Voor alle aanbevelingen geldt dat een combinatie van 
verschillende maatregelen waarschijnlijk effectiever is. 
Milieueducatie op scholen en verbetering in de fysieke 
infrastructuur zijn bijvoorbeeld langetermijninvesterin-
gen. Deze kunnen gecombineerd worden met maatrege-
len die ook op de korte termijn zijn uit te voeren, zoals het 
opstellen en verspreiden van duidelijke regels en meer 
handhaving.
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Figuur 4. Factoren voor afvalscheiding

Op de verticale as staan motieven die deelnemers noemen om afval te scheiden of te verminderen. Het hoogst gemoti-
veerd zijn deelnemers die zich grote zorgen maken om het milieu. Zij scheiden afval – ook als dat moeilijk is. Hoe minder 
gemotiveerd, hoe makkelijker afval scheiden zal moeten zijn. Een trigger (zie kader, p. 45) kan deze relatie beïnvloeden: 
die vergroot of verkleint de kans dat het gewenste gedrag zal plaatsvinden.
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Goede en consistente informatie over scheiden
Veel mensen onderschatten het nut en het belang van 
afvalvermindering en afvalscheiding. Daarnaast hoorden 
we vaak dat mensen de scheidingsregels niet kennen of 
begrijpen. Daarom is het belangrijk om hierover herhaal-
delijk goede informatie te verstrekken.

• Zorg voor informatiepunten. Er is veel interesse voor 
de praktische en technische aspecten van afvalver-
werking. Stadsbeheer zou er meer werk van kunnen 
maken om afvalprocessen op een praktische manier 
inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld met excursies, 
filmpjes en kleine wijkexperimenten. 

• Veel bewoners vinden scheiden best ingewikkeld. Zorg 
daarom voor duidelijke, consistente informatie over 
hoe afvalfracties gescheiden moeten worden. Duidelij-
ke, consistente regelgeving, het liefst geldend voor de 
hele stad, is uiteraard ook belangrijk. 

• Weerleg foutieve berichten in de media.
• Sluit zo veel mogelijk aan bij regionale, het liefst 

landelijke regelgeving. In de gesprekken komt het 
herhaaldelijk naar boven dat bewoners het verwar-
rend vinden dat het afvalbeleid in veel gemeentes 
verschillend is. Daarnaast woont lang niet iedere 
stadsgebruiker (bijvoorbeeld scholieren en studenten) 
in Rotterdam en verhuizen mensen regelmatig. 

• Een ‘Rotterdamse stijl’ voor afvalbakken en containers 
- ook voor bedrijfsafval en het liefst ook in publieke 
gebouwen zoals scholen, musea -  vergemakkelijkt het 
scheiden en helpt verwarring tegengaan. 

• Zeer actieve scheiders raken soms ‘verstrengeld’ in de 
details van het scheidingsbeleid. Ze willen echt weten 
hoe het zit. Geef deze doelgroep gedetailleerde voorlich-
ting, dit zijn de voorlopers met een voorbeeldfunctie.

• Geef regelmatig herinneringen over het afvalbeleid, 
bijvoorbeeld door een ‘grondstoffenkalender’ met de 
jaarlijkse afvalstoffenheffing mee te sturen. 

• Een welkomstpakket over afvalscheiding – ook in het 
Engels – maakt de mores duidelijk voor alle nieuwe 
Rotterdammers.

De intrinsieke motivatie om te scheiden
Veel mensen willen minder afval, maar niet altijd om 
dezelfde redenen. Een bewustzijnscampagne houdt reke-
ning met verschillen: 

• Maak de gevolgen van individueel gedrag voor het 
milieu inzichtelijk. De toenemende uitputting van de 
aarde is een grote motivatie voor een duurzame leef-
stijl – daar hoort ook afvalscheiding bij.

• Duurzaamheid is een belangrijke waarde voor 
veel-scheiders, maar de meeste Rotterdammers vin-
den een schone en mooie omgeving of dierenwelzijn 
belangrijker. Het is dus belangrijk campagnes daar 
óók op richten. 

• Geef inzicht in kosten. Veel bewoners zullen zich niet 
realiseren wat de kosten zijn van de dagelijkse afval-
verwerking en het opruimen van zwerfvuil. Dat geld 
kan de gemeente ook anders besteden. Dit motiveert 
juist Rotterdammers die zuinigheid hoog in het vaan-
del hebben staan.

• Initieer meer school- en buurttuinen. Bewoners die 
tuinieren en zelf groente verbouwen gedragen zich 
volgens dit onderzoek milieubewuster en produceren 
minder afval. Dat geldt bijvoorbeeld voor basisscho-
lieren uit de Tarwewijk en bewoners uit Delfshaven en 
Schiebroek die aan een buurttuinproject deelnamen. 
Sla wijken waar het bewustzijn over het algemeen laag 
is dus zeker niet over. 

• Onderzoek doen scherpt het bewustzijn. Tijdens het 
onderzoekstraject gingen wij als onderzoekers ook 
steeds bewuster met afval om en merkten dat we ons 
steeds meer ergerden aan ‘overtreders’. Scholieren en 
studenten laten deelnemen aan onderzoeksopdrach-
ten naar betere afvalscheiding en verminderen van 
afval, kan voor meer bewustzijn zorgen. 

Milieueducatie voor bijzondere doelgroepen
De meest gehoorde verklaring voor ‘niet-scheiden’ en 
vervuiling van de openbare ruimte is een ontbrekende 
opvoeding op dat gebied. Vooral kinderen en jongeren die 
het van thuis niet meekrijgen en bewoners van bepaalde 
buurten (bijvoorbeeld met veel sociale woningbouw of 
hoogbouw) moeten beter leren met afval om te gaan.

• Jong geleerd is oud gedaan. Respondenten die met 
afvalscheiding zijn opgegroeid of in andere gemeentes 
hebben gewoond doen het omdat ze het ‘normaal’ vin-
den of omdat het zo hoort. Ze weten niet beter. Struc-
turele voorlichting op jonge leeftijd (op scholen) is 
daarom een investering in goed gedrag op latere leeftijd.

• Combineer voorlichting met leuke, interessante 
activiteiten die inzicht geven in circulaire systemen en 
koppel deze aan het afvalbeleid. Kinderen en jongeren 
vinden het onderwerp afval al snel saai, daarom is het 
slim om voorlichting te verbinden aan leuke en leer-
zame activiteiten, zoals composteren of experimenten 
met het hergebruik van verschillende materialen.

• In sommige wijken wordt afval slechter gescheiden, 
zoals in buurten met veel sociale woningbouw. Hier 
wonen verhoudingsgewijs meer mensen met sociale 
problematiek en mensen die recent naar Nederland 
zijn gekomen en onvoldoende op de hoogte zijn van de 
regelgeving rond het afvalbeleid. Zij begrijpen niet al-
tijd goed Nederlands. Zet hier een gerichte aanpak in. 

• Maak afvalbeleid voor bepaalde groepen persoon-
lijk. De inzet van afvalcoaches in bepaalde buurten 
schijnt goed te werken, zo’n coach kan mensen op een 
natuurlijke manier aanspreken op hun gedrag. Ook de 
schillenboer vinden veel bewoners erg leuk. 
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Scheiden makkelijker voor ongemotiveerde 
scheiders
Met name voor de groep die weinig afval scheidt, moet 
afvalscheiding zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. 
De weinig-scheiders geven aan dat scheiden te veel 
moeite kost, de containers staan te ver weg of ze hebben 
te weinig plek in huis. De oplossingen die zij noemen zijn 
dan ook vaak gericht op de verbetering van de fysieke 
infrastructuur:

• Scheidingscontainers om de hoek, het liefst alle be-
langrijke fracties (papier, plastic, glas en restafval) bij 
elkaar. Dit vergroot ook het bewustzijn.

• De containers moeten goed bereikbaar zijn en prettig 
in het gebruik (niet vies). Containers moeten regelma-
tig geleegd worden, om afvalophoping rondom volle 
containers te voorkomen. 

• Betere papiercontainers. Steeds meer mensen bestel-
len online en ontvangen de goederen in grote dozen. 
Kartonnen dozen worden vaak naast de container 
neergelegd omdat bewoners niet de moeite nemen 
om deze in kleine stukken uit elkaar te halen. 

• Een minimilieupark in elke wijk waar je alle fracties 
kwijt kunt. Dit verlaagt de drempel om te scheiden, 
zeker voor mensen die niet over een auto beschikken. 
Een minimilieupark fungeert ook als ontmoetingsplek 
voor bewoners en de medewerker kan persoonlijk 
vragen van mensen beantwoorden. 

• Meer prullenbakken in de stad. Als er geen afvalbak is, 
gooien mensen hun afval op de grond. Zeker op plek-
ken waar veel afval zich verzamelt zoals schoolpleinen 
zijn veel prullenbakken nodig om ervoor te zorgen dat 
het afval niet door de stad gaat zwerven. 

• Betere scheidingsmogelijkheden in woningen en 
betere inpandige voorzieningen in de hoogbouw om 
thuis afval gescheiden op te sparen. Pas hiervoor de 
regelgeving aan, want ontwikkelaars zullen het niet uit 
zichzelf doen.  

Scheiden de norm
Regeltrouwheid (doen omdat het zo hoort) is voor velen 
een motief om te scheiden, net zoals sociale druk. Belo-
ning en handhaving kunnen hier meer nadruk op leggen.
 
• Mensen willen beloond worden voor goed scheidings-

gedrag, met name statiegeld op plastic afval en blikjes 
kan op veel draagvlak rekenen. Als scheiders kunnen 
sparen voor cadeaus, stimuleert dat op een leuke 
manier het scheiden. 

• Controle is belangrijk, cameratoezicht kan een trigger 
zijn om beter te scheiden. Niet- en slechtscheiders 
mogen strenger beboet worden. 

• Geef goede voorbeelden. Maak bijvoorbeeld alle 
Rotterdamse festivals circulair. Festivals bereiken veel 
jongeren en zorgen ook voor veel afval. Maak afspraken 

met organisatoren van evenementen om circulair te 
organiseren, bijvoorbeeld met statiegeld op (plastic) 
bekers. 

Samenwerken met partners
Om op alle niveaus te maatregelen te nemen is de samen-
werking met stedelijke partners belangrijk. 

• Een schone, groene, mooie stad en afvalscheiding zijn 
in de beeldvorming van bewoners met elkaar verbon-
den. Beleid voor het een helpt het andere. Verbind het 
onderwerp dus aan andere stedelijke programma’s. 

• Afvalvermindering heeft ook veel met gezondheid 
te maken, denk aan plastic dat in water en voedsel 
terechtkomt: een afvalvrije stad is een gezonde stad! 
Maak dit punt duidelijk in campagnes en voorlichting, 
bijvoorbeeld door sportverenigingen en sportclubs 
beter te betrekken. Er wordt steeds meer buiten 
gesport en dat is plezieriger in een schone omgeving. 
Daarnaast wordt deze sector ook veel gesponsord 
door fabrikanten van sportdrankjes in plastic weg-
werpflessen. Hier valt een wereld te winnen. Waarom 
bijvoorbeeld geen statiegeld op plastic flessen tijdens 
de Marathon?

• Afval scheiden kan ook in winkels, op het werk, op 
scholen en universiteiten. Dat herhaalt de boodschap 
en bewoners worden op verschillende momenten 
en plekken getriggerd om afval te scheiden (zie ook 
‘afvalbakken Rotterdamse stijl’). Ook de aanpak tegen 
zwerfaanval is sterker als hij consistent op alle plekken 
in de stad wordt uitgedragen. 

• Een punt dat uitgebreid aan de orde is gekomen is de 
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Waarom 
neemt bijvoorbeeld de McDonalds niet meer maatre-
gelen om zijn klanten op te voeden? En kunnen super-
markten niet verplicht worden om toezicht te houden 
in de winkelstraat? 
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Triggers

Volgens de gedragswetenschapper Fogg van de Stanford Universiteit is het gedrag van de meeste mensen 
maar zeer beperkt te beïnvloeden. Het meest effectief is het volgens hem om gewenst gedrag makkelijker 
te maken en te combineren met triggers die iemand over de streep kunnen trekken. Er zijn verschillende 
soorten triggers, bijvoorbeeld een beloning, een boodschap of een signaal. Triggers hebben vooral succes 
als ze goed zichtbaar zijn, verbonden zijn aan concreet doelgedrag (“Bestel snel dit artikel, de korting geldt 
nog maar 24 uur!”) en als ze afgegeven worden juist op het moment dat het gedrag uit te voeren is (afval-
bakken die “Papier hier!” roepen). Fogg heeft dit idee uitgewerkt in een model, (zie figuur 5).

Het meest succesvol zijn volgens Fogg triggers die slim op elkaar aansluiten en een kettingreactie veroor-
zaken, een zogenoemde ‘triggerchain’. De triggerchain is krachtig omdat mensen neigen tot consistent 
gedrag: wie A zegt, wil ook B zeggen. Bepaalde triggers kunnen dus vervolggedrag uitlokken. Zo kan het 
voornemen om meer te gaan fietsen, leiden tot de aanschaf van een nieuwe fiets. Of in termen van afval-
scheiding kan een trigger op het scheiden van glas bewoners stimuleren om ook andere materialen te 
scheiden. 

Gedrag is volgens Fogg dus een wisselwerking tussen motivatie, mogelijkheid en ‘triggers’. Maatregelen 
voor een afvalvrij Rotterdam zouden daarom een combinatie moeten zijn van interventies op alle de drie 
niveaus. 

5 Bewerkt en vertaald uit het Engels, originele versie op http://www.behaviormodel.org

Figuur 5. Het gedragsmodel van Fogg5
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Focusgroep in Delfshaven
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BIJLAGEN
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Bijlage I. Ervaren afstand tot containers voor glas, papier, plastic en restafval 

E rva ren  a fsta n d  tot gl a scon ta i n er

D i ch tb i j

Red e l i jke  a fsta n d

Te  ver

Weet i k  n i et

G l a scon ta i n ers
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E rva ren  a fsta n d  tot p a p i ercon ta i n er

D i ch tb i j

Red e l i jke  a fsta n d

Te  ver

Weet i k  n i et

Pa p i ercon ta i n ers
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E rva ren  a fsta n d  tot p l a sti ccon ta i n er

D i ch tb i j

Red e l i jke  a fsta n d

Te  ver

Weet i k  n i et

P l a sti ccon ta i n ers
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E rva ren  a fsta n d  tot resta fva l con ta i n er

D i ch tb i j

Red e l i jke  a fsta n d

Te  ver

Resta fva l con ta i n ers
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Bijlage II. Resultaten enquête

54%
Man

n=70

46%
vrouw

1. Geslacht

39%
18 - 24 jaar

5%
25 - 34 jaar

15%
55 - 64 jaar

13%
65+

15%
45 - 54 jaar

15%
35 - 44 jaar

n=62

2. Leeftijd

57%
Nederlands

43%
Niet-Nederlands

n=69

3. Moedertaal

3%
Geen / lager- of basisonderwijs

40%
hbo / wo  

(hts, heao)

3%
Zeg ik liever niet

6%
mbo /mavo / lbo

8%
havo / vwo 
(hbs, mms)

39%
mbo (mts, meao)

n=62

4. Opleidingsniveau

46%
Appartementengebouw

n=70

37%
Eengezinswoning 

(rijtjeshuis, vrijstaand, 
twee-onder-één-kapwoning)

17%
Boven- of benedenwoning

5. Woningtype 6. Woningeigenaar

42%
Ik woon in een  
koopwoning

2%
leegstandsbeheer

15%
Ik woon in een 

particuliere 
huurwoning

42%
Ik woon in een 

sociale huurwoning

€
n=62

laaghoog
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8. Steun milieuorganisatie

60%
nee

40%
ja

n=62

Papier en karton

Glas

Batterijen

Plastic

Textiel

GFT

Overige

87%

72%

62%

52%

30%

10%

87%

n=61

7. Gescheiden afval

9. Aantal gescheiden fracties

2%
nul 6%

één

18%
drie

10%
twee

26%
vier

2%
zeven

11%
zes

26%
vijf

n=62n=62

Er is onderscheid gemaakt tussen drie typen afvalscheiders. De weinig- 
scheider (8% van de respondenten) is iemand die geen afval scheidt of maxi-
maal één fractie. De normaal-scheider (54% van de respondenten) scheidt 
twee tot vier fracties afval. De veel-scheider (29% van de respondenten) 
scheidt meer dan vier fracties.

Via sociale media

Via tv / radio

Via nieuwsbrieven per email

Via een app op de telefoon

Via een folder / 
brochure per post

Via een informatieavond

Via de lokale krant

Ik wil niet geïnformeerd 
worden

Ik zoek de informatie zelf op

Via basisschool

Via de website

Via gratis krant de Metro

39%

21%

19%

18%

18%

18%

18%

13%

8%

5%

2%

23%

n=62

10. Voorkeur voor de wijze van informatie 
ontvangen
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Bijlage III. Gecombineerde grafieken

1. Het steunen van een milieuorganisatie 
per type scheider
De binnenste ring vertegenwoordigt de weinig-scheiders. Geen van deze 
mensen steunt een milieuorganisatie. De buitenste ring vertegenwoordigt 
de veel-scheider. De meerderheid van deze mensen steunt een milieuor-
ganisatie.

n=62

nee
60%

ja
40%

100%

67%

33% 42%

58%

17%
18 - 24 jaar

4%
25 - 34 jaar

17%
55 - 64 jaar

29%
65+

13%
45 - 54 jaar

21%
35 - 44 jaar

n=62
48%

6%

12%

15%

15%

3%

20%

80%

2. Leeftijdsverdeling per type scheider

De binnenste ring vertegenwoordigt de weinig-scheiders. De weinig- 
scheiders zijn vooral mensen tussen de 18 en 24 jaar oud. De buitenste ring 
vertegenwoordigt de veel-scheider. De meeste veel-scheiders zijn 65 jaar 
en ouder. 
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ROTTERDAM AFVALVRIJ:
WAT VINDEN BEWONERS?
Een onderzoek naar het afvalschei-
dingsgedrag van Rotterdammers

In 2050 wil Rotterdam helemaal circulair zijn. Huishoudelijk afval bestaat dan 
niet meer en grondstoffen worden zo veel mogelijk hergebruikt en gerecycled. 
Dit is een grote uitdaging als je bedenkt dat nu slechts zo’n dertig procent van 
het afval in Rotterdam door bewoners gescheiden en hergebruikt wordt. Wil-
len en kunnen bewoners hun afval veel meer en beter gaan scheiden? Veld- 
academie deed onderzoek onder verschillende groepen Rotterdammers. Hoe 
kijken bewoners aan tegen afval? Wat zijn hun motieven om afval te scheiden 
of juist niet? Hoe kan de gemeente het ze makkelijker maken? 

Deze publicatie is een vervolg op het onderzoek Gesprek met de stad 
en is bedoeld voor iedereen met interesse in veranderingen op het 
gebied van afvalvermindering en duurzaamheid en de rol van 
burgers daarin.


