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dacht barsteed w r d aan hem scheiden van
huisvuiil. Oe enige faciliteiten die op &it moment bestonden waren de glasbakken en het
in sornmige wijken r a n hwis komen van de
schillenboer. Bij de gemeente warenechter al
pPannen voor w n intensieve proef voor het
gescheiden afhalen, huis aan huis, van diverse afvalcomponenten. (In april 1988 is
deze proef van start gegaan. Deze proef zal
begeleid worden met sociaal-wetenschappelijk onderzoek, waarbij eveneens het accent
lig op het feitelijk gedrag van de huishoudens: deelname aan, en knelpunten bij hat
scheiden van afval). Dit onderzoek is dus te
beschouwen als een vooronderzoek naar de
haalbaarheid van de proef vcaor afvalscheiding. Hm ork&erzwk is opgezet en uitgevoerd
door studenten Verzorgingstechnologie in het
b d e r van hun doctoraalstudie.
De vragenlijst omvat i n grote lijnen vragen
omtrent het huidige scheidingsgedrag:Welke
componenten worden er reeds gescheiden,
waar worden die bewaard en hoe raakt men
ze kwijt. lndien bepaalde componenten niet
gescheiden worden, is gevraagd of het huis'houden hiertoe bereid zou zijn als de componenten huis aan huis opgehaald zoudeh
worden. Er is gekozenwwwragen orntlrent de I
bereidheid bii een oohaals~steernaamunreae$

ting. Vffrder b a a a t de e n q d t e w i t vragen die
re maken hebbgn met het ontstaen en de verdwe behandeling van afval.
Een bdangrijk aspect bij het scheiden van
$val beweft het ruimtebeslag. Wil je afval
scheiden, dan zijn er meer bewaarmiddelen
nodig. hetgeen ook meer opslagruimte inneemt. Daarom wordt in dit onderzoek nagegaan waar het afval opgeslagenwordt. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen flats en
eengezinswoningen, omdat de ruirntelijke indeling van beide type woningemduidelijk verschillend is. Bovendien hebbeneengezinswoningen vaak rneer voor opslag gesohikte.
vertrekken (inclusief zolder en garage)-dam
flats. Bij de flats wordt onderscheid gemaa@
tussen portiekflats en galerijflats. Portiekflats'
hebben doorgaans geen' lift em3galerijflat$!,
wel. Dit kan van invloed zijn'op het weQb@h'w
gen van de diverse soorten ahral.
'
De mondelinae enaultes ziin.,voor zo\ietmo$+
gelijk, afgenomen ' bij degene die rzich ?tag&
meest met het huishoudelijk werk t f e z i g h o ~ &
(de huishoudvoerende). De huish
geselecteerd op woningtype,! rn
evenveel galerijflats, portiekflats
zinswoningen in de steekproef teWjgehGOW
bei'nvloeding van het tdkomstige projects@
gescheiden inzarnelina endhe&
rende onderzoek te voorkdnien:zil~2&&ad11~sffr,
I .

veertien mannelijke huishoudvoerenden onder de respondenten. Zeven van hen hebben
geen partner, drie 'huismannen' hebben
geen betaalde baan buitenshuis, de overige
vier zijn tweeverdieners. Zesentwintig huishoudens wonen in een eengezinswoning. De
overige huishoudens zijn gehuisvest in hoogbouw. De leeftijd van de ge'interviewden is
gemiddeld 42 jaar. De jongste is 20 en de
oudste is 78 jaar oud. Van de huishoudvoerenden hebben 44 personen geen betaald
werk of studie buitenshuis. Degenen die we1
werken doen dit gemiddeld 24,6 uur, met een
minimum van drie en een maximum van 50
uur. De partners met een betaalde baan (in 41
huishoudens) werken gemiddeld 40 uur buitenshuis, met een minimum van 26 uur en
een maximum van 70 uur.

De vuilnisbak
Flatbewoners hebben hun vuilniszak voornamelijk in de keuken staan (26 respondenten).
Anderen hebben de vuilnisbak op het balkon
staan (9 respondenten) of gooien hun afval
rechtstreeks in de stortkoker (7 respondenten). Opvallend is dat bij eengezinswoningen
de vuilnisbak vrijwel nooit in de keuken staat.
De meest gebruikelijke plaats is buiten het
huis.
Het verzamelen van het afval uit de diverse
'vertrekken en het buiten zetten of legen van
devuilnisbakwordt voornamelijkgedaan door
de huishoudvoerende. Slechts in 16 huishoudens wordt het buiten zetten overgenomen
door de partner. Bij de eengezinswoningen
wordt de vuilnis BBn keer per week opgehaald
door de gemeentelijke reinigingsdienst. In de
flats maken 37 respondenten gebruikvan een
container beneden bij de flat. De vuilnisbak
wordt hierin gemiddeld twee keer per week
geleegd. 25 respondenten wonen in een flat
met stortkoker, 21 respondenten maken hier
-oak gebruik van.

Het scheiden van diverse
componenten
Ophet tijdstip van onderzoek wordt er al op
~ v r i j w i l l i g basis
e
en op eigen initiatief een aantal componenten gescheiden. Aan de responten i s gevraagd welke componenten ze
rtibewarw:Als
een bepaalde component
:ges~heid6n~wor,dt,
is gevraagd om de re-
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dere factoren die tot het niet scheiden var
componenten leiden.
Als reden om bepaalde componenten niet
apart te bewaren wordt vaak genoemd het
ontbreken van faciliteiten om de componenten uit huis te verwijderen (blik (19 respondenten) en organisch afval (28 responden
ten)). Ten aanzien van het scheiden van blih
blijkt, dat een aantal respondenten (12 respondenten) er nooit bij stil gestaan heeft dat
deze component gescheiden kan worden.
Een andere belangrijke reden om niet te
scheiden betreft de hoeveelheid afval. Het
blijkt dat een aantal mensen het niet zinvol
vindt om de kleine hoeveelheid afval, die ze
van een bepaalde component hebben, apart
te gaan bewaren. Dit argument wordt aangegeven voor organisch afval, kunststoffen, blik
en probleemqoffen (gemiddeld door zo'n 10
respondenteny.
Verder vindt men vaak het scheiden van pr
bleemstoffen te veel moeite kosten (15 r
pondenten, 65.2% van de respondente
deze component niet scheiden).Andere
der vaak genoemde redenen, betreffe
gebrek aan opslagruimte en de angst
stank.
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Organisatie van de huishouding
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Wat betekent gescheiden bewaren voor de
organisatie van de huishouding? Om deze
vraag te kunnen beantwoorden moet eer,st
bekend zijn welke soorten afval in de diverse
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MIve?rs%mn, mals vuilnisbakken, prullenrnandon s n bewasrmiddelen voor de diverse
@e&siden camponenten. Vervolgens is gevraagd m l k e componenten hierin gedeponeerd worden.
De meeste respondenten hebben afvalbakken
in de keuken. de woonkamer, de badkarner, de
slaapkamer en buiten staan Meer dan 50%
de beschikklng hebvan de huishoudens, d ~ e
ban over een dergehjke ruimte, hebben er ook
een afvalbak staan. In de keuken en de tuin
worden de meeste componenten In afvalbakken gedeponeerd(9 verschillende cornponenten). In bijna alle ruimtes wordt papier en
kunststof in de bakken gegoo~d.In de woonkarner wordt h~ernaastook vaak organisch
afval weggegoo~d(52 2% van de huishoudens) In de badkamer komt naast papier en
kunststof vaak afval voor dat uit samengestelde componenten bestaat (35.2%).Als er in
andere ruimtes afvalbakken staan, worden
daar ook voornamelijk papier en kunststoffen
in gegooid
Dit betekent dat bij het gescheiden aanbieden
van afval in ~edergeval in elke ruimte van het
huis gedacht moet worden aan het scheiden
van kunststoffen en papler. In de woonkamer
moet rekenmg gehouden worden met het
weggooien van organ~sch
afval. Het is niet erg
waarschijnlijk dat In elke rulmte waar nu BBn
afvalbak staat, men vanwege het scheiden
van componenten tenminste drie afvalbakken
neer zet (voor kunststof, papier en restfractie).
Een andere mogelijke oplossing is dat de leden van het huishouden hun wegwerpgedrag
veranderen en afval, dat gescheiden bewaard
moet worden, niet ter plekke wegwerpen,
maar naar het daartoe geeigende bewaarmiddel brengen.
Een ander gevolg voor de organlsatle van de
huishouding betreft het ruimtebeslag van de
diverse bewaarm~ddelen voor de diverse
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componenten. Bij het gescheiden bewaren
van afvalcomponenten is ook voor elke component een bewaarrniddel nodig. Daarmee
vergt het scheiden dus meer opslagruimte.
Met vermoeden bestaat dat vooral in de hoogbouw, waar men doorgaans rninder opslagruimte ter beschikking heeft dan i n de laagbouw, dit aspect problematischer kan
worden. Om dit na te gaan IS bekeken waar in
de verschillende woningtypen de nu al gescheiden componenten bewaard worden.
Vervolgens is gekeken, waar men denkt de
componenten op te slaan als men bereid is te
gaan scheiden bij huis-aan-huis ophalen.
Ook is nagegaan of huishoudens uit hoogbouw minder dan laagbouwbewoners geneigd zijn tot scheiden in componenten.
In de hoogbouw vormt de keuken een belangrijke bewaarruimte, waar naast de gewone
afvalemmer, vooral blik en glas bewaard worden. Oud papier wordt ook we1 in de gang
(-kast) bewaard (14 respondenten, met name
uit galerijflats) of in de schuur of garage (13
respondenten, met name uit portiekflats). Ook
probleemstoffen worden in de garage of
schuur bewaard (9 respondenten).De meeste
huishoudens hebben echter meerdere bewaarplaatsen voor probleemstoffen. Het lijkt
erop dat deze stoffen vooral daar bewaard
worden, waar ze ook gebruikt zijn (keuken.
badkamer, schuur, etc.). Textiel wordt voornamelijk i n de (extra) slaapkamer bewaard.
Bij eengezinswoningen vormt de garage of
schuur de meest gangbare bewaarplaatsvoor
de diverse componenten. Statiegeldglas
wordt hiernaast ookvaak in de keuken of in de
kelder bewaard. Voor probleemstoffen gsldt
hetzelfde als bij de hoogbouw. Textiel wordt
veelal OD zolder bewaard.
~amengevatblijkt dat flatbewoners de afvalcomponenten nu veelal binnenshuis beWa:
ren, laagbouwbewoners bewaren de,@om'-'.
Donenten vooral buiten de eigenlijke won'in$R '
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opgehaaldwordt. lndien er elsen gesteld worden aan de wljze waarop het afval aangeboden moet worden, moeten eventuele extra
activiteiten om db componenten in de gewenste aanbiedingsvorm te brengen ingepland worden.
Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat bij
het aanbieden van glas en probleemstoffen
de veiligheid een rol speelt. Glas op straat of
op de galerijen van flats kan gevaarlijk zijn
voor spelende kinderen of vanda!isme aantrekken. Bij probleemstoffen speelt dit veiligheidsaspect nog een grotere rol. Mogelijk is
bij het aanbieden van deze componenten de
aanwezigheid van Ben van de leden van het
huishouden gewenst. Ookdit heeft invloed op
de planning van de huishoudelijke activiteiten. In dit onderzoek is de planning van afvalscheiding niet aan de orde gekomen.
Als de componenten weggebracht worden,
dan komt dit vooral neer op de huishoudvoerende. Bij papier en textiel is in ongeveer 30%
van de gevallen de partner verantwoordelijk
voor het wegbrengen. Bij glas en blik wordt in
bijna 30% van de gevallen het wegbrengen
door zowel de huishoudvoerende als de partner gedaan. Kinderen helpen slechts zeldsn
mee bij de verwijdering van componenten.

lnvoering haalsysteem
Wat verandert er bij de invoering van een
haalsysteem in het afvalscheidingsgedrag?In
de enqugte is aan de respondenten, die een
bepaalde component niet scheiden gevraagd,
of ze bereid zijn dit te gaan doen als deze
afvalcomponent aan huis opgehaald wordt.
Aan de hand hiervan is de te verwachten
groei in het aantal deelnemers vastgesteld.
Als gekeken wordt naar de bereidheid om
meer componenten te gaan scheiden. blijkt
dat flatbewoners niet erg enthousiast zijn
over het scheiden van kunststoffen en organisch materiaal. Respectievelijk 65.5% en
68.0% is niet bereid dit te gaan scheiden. Bij
de laagbouw liggen deze percentages aanzienlijk lager op respectievelijk 36.8% en
18.6%.
De huishoudens uit de hoogbouw die bereid
zijn meer componenten te gaan scheiden bij
huis-aan-huis ophalen, denken deze com-

...-

In de hoogbouw kost het scheiden van componenten dus vooral opslagruimte in de keuken. Het voordeel is dat de diverse bewaarmiddelen dicht bij de grootste bron van afval,
de voedselbereidina staan. Het nadeel is dat
de keukens, die to& meestal vrij klein zijn,
nog voller worden. In de laagbouw z
meestal meer ruimtes geschikt voor opsla
maar dit betekent vaak dat men dan verd
moet lopen om het afval weg te gooien.
De groei in het aantal huishoudensdat papier,
glas en textiel scheidt zal maar klein zijn. De
meeste respondenten scheiden deze componenten al (zie tabel 1). Een voordeel van het
huis-aan-huis ophalen van glas is dat het
(zware) glas niet naar de container gebracht
hoeft te worden. Dit kan fysiek een verlichting
van het huishoudelijk werk betekenen (minder sjouwen met zware tassen). Het oud papier is op dit moment vooral bestemd voor
scholen, kerken en verenigingen, die de opbrengsten gebruiken voor speciale activiteiten en goededoelen. Veel textiel gaat naar het
Leger des Heils of de Zak van Max. Het ophalen van papier en textiel vanuit de gemeente
kan tot gevolg hebben dat de opbrengsten van
deze traditioneel gegroeide hergebruik-circuits sterk verminderen. De vraag is of dit
wenselijk is.
Ten aanzien van blik en organisch materiaal
kan een enorme toename in het aantal aanbieders verwacht worden (respectievelijk
63.1 en 30.3%). Voor deze componenten lijkt
het dus zinvol om een huis-aan-huis ophaalsysteem op te starten. Dit ook omdat het organisch afval ongeveer 50%van het huishoudelijke afval beslaat. Door het aanbieden van
deze faciliteit kan een enorme reductie van te
storten afval bereikt worden. Als kanttekening hierbij moet gezegd worden dat nog
steeds zo'n 30% van de respondenten niet
bereid is dit te gaan scheiden. Voor het gescheiden aanbieden van probleemstoffen kan
ook een stijging verwacht worden bij het invoeren van een ophaalsysteem. Het aantal
respondenten dat het te veel moeite vindt om
deze component te scheiden daalt dan van
vijftien naar vier. Tenslotte blijken ook veel
huishoudens bereid te zijn kunststoffen apart
te gaan bewaren als dit aan huis opgehaald
gaat worden (49 respondenten).
Het instellen van een ophaalsysteem lijkt
vooral zinvol voor organisch afval, bliken probleemstoffen. Op die wijze kan men de hoeveelheid te storten afval reduceren en de
schadelijkheid van het afval verminderen.
Voor de overige componenten zal er weinig
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verander~ngIn volume van de restfract~eko- Tabel 3. Het apart houden van cornponenten in remen Een ophaalsysteem voor deze com- latle tot de milieuattitude.
ponenten kan echter we1 overwogen worden,
tau.
sign.
als het doel het verbeteren van de fac~l~teiten
wegwerpglas
0.21
0.01
betreft
klein wegwerpglas
0.28
0.02
W t niet bekend IS, is of de hoeveelheid van blik
0.10
0.1 1
een bepaalde component die apart bewaard organisch rnateriaal
0.01
0.26
j haalsysteem Moge- probleemstoffen
wordt verandert b ~een
0.17
0.07
hjk worden mensen door het gemak van het textiel
0.07
0.06
haalsysteem gest~muleerdom meer van een
bepaalde component te gaan scheiden. In de
vragenlijst voor dit onderzoek zijn geen vra- gaan scheiden. Alleen bij kunststoffen is een
grotere bereidheid waar te nemen bij meer
gen opgenomen omtrent dit aspect.
Bi] het lnvoeren van een ophaalsysteem moet milieubewuste mensen.
we1 reken~nggehouden worden met het felt
dat de hulshoudens hun verbale bere~dhe~d Oud papier is i n deze berekeningen buiten
getoond hebben. Of ze In de prakt~jkook beschouwina aelaten. omdat al vriiwel alle
werkel~jktot duurzaam sche~denzullen over- respondent& 'bit scheiden. De vie; respongaan kan nlet met zekerheld gezegd worden. denten die dit niet doen zeggen allen bereid te
zijn hiertoe over te g a a n bij een ophaalsysteem.
De milieuattitude
Is de houding ten aanzien van het milieu van
invloed op het scheiden van afval? Aan de
hand van 15 uitspraken over milieu-onderwerpen is geprobeerd de betrokkenheid van
de respondenten te achterhalen.
Voar elk van de uitspraken kon op een vijfpuntsschaal aangegeven worden i n welke
mate men het ermee eens was. De milieuattitude is vastgesteld door sommering van de
antwoorden. (De interne consistentie van
deze schaal is vastgesteld met behulp van
Cronbach's alpha en bedraagt 0.71). Wat opvalt is dat vrijwel alle respondenten een positieve milieuattitude hebben. De mate waarin
men een positieve attitude heeft varieert van
zwak positief tot sterk positief.
Met behulp van Kendall's tau, is vastgesteld
welke invloed de milieuattitude heeft op het
afvalscheidingsgedrag. Zoals te verwachten
blijkt dat mensen met een zeer positieve milieuattitude meer doen aan afvalscheiding
dan minder milieubewuste mensen. Met
name flessen zonder statiegeld, klein glas en
organisch materiaal worden beduidend vaker
gescheiden.
Bij de respondenten die n u nog niet bepaalde
componenten scheiden is onderzocht of de
milieuattitude van invloed is op hun bereidheid tot scheiden bij de invoering van een
haalsysteem. Het blijkt dat er geen relatie is
tussen de milieuattitude van deze mensen en
hun beslissing om bepaalde componenten te
Tabel 2. De milieuattitude van de respondenten.
%
aantal
zwak positief
redelijk posit~ef
sterk positief

22
35
17

29.7
47.3
23, 0

Demografische kenmerken
De opleiding van de huishoudvoerende en de
eventuele partner blijken geen significante
invloed te hebben op het scheiden van de
diverse afvalcomponenten. Ook het we1 of
niet hebben van kinderen heeft geen invloed.
Ten aanzien van de leeftijd is er een opvallend
verschijnsel waar te nemen. Het blijkt dat oudere mensen (47 jaar en ouder) s~gnificant
vaker organisch materiaal (tau, = 0.22, p =
0.02) en probleemstoffen (tau, = 0.20. p =
0.04) apart houden dan jongere mensen. Mogelijk komt dit omdat oudere mensen nog van
vroeger gewend zijn dat een schillenboer
langs komt Ook de grootte van het huishouden heeft invloed op het apart bewaren van
organisch afval. Grotere huishoudens scheiden deze component vaker dan kleinere huishoudens (tau, = 0.20, p = 0.03). Misschien
sluit dit aan bij BBn van de redenen, genoemd
om bepaalde componenten niet te scheiden:
kleine huishoudens hebben weinig organisch
afval en vjnden het wellicht niet de moeite
waard om dit t e scheiden. Een andere verklaring kan zijn dat grote huishoudens meestal
niet i n flats wonen, maar i n eengezinswoningen, en dus meer opslagruimte hebben.
Tabel 4. De bereldheid om over te gaan tot scgei'
den b ~de
i ~nvoerinavan een o~haalsvsteem~n'ies
latie tot de miheuaktude.
I i
b
tau,
skin. -

Conclusies en aanbevelingen
Het scheiden van afval kan gestimuleerd worden door het verbeteren van de faciliteiten
voor het kwijtraken van dit afval. Het ontbreken van faciliteiten wordt vaak als reden genoemd om bepaalde componenten niet te
scheiden. Daarnaast is bij de invoering van
een haalsysteem de grootste toename in het
aantal scheiders te verwachten bij die componenten waarvoor nog geen of slechts weinig faciliteiten bestaan (blik, kunststof en organisch afval).
Het verbeteren van de faciliteiten heeft waarschijnlijk een grotere toename van het aantal
scheiders tot gevolg dan de be'invloeding van
de milieuattitude. De milieuattitude heeft
geen invloed op de toename van het aantal
scheiders bij de invoering van een haalsysteem. Bovendien hebben de meeste huishoudens al een positieve attitude. Deze bevindingen sluiten aan bij resultaten uit voorgaand onderzoek.
Het scheiden van afval i n diverse componenten levert voor de bewoners van flats problemen op ten aanzien van de opslagruimte. De
geringere bereidheid om eventueel componenten te gaan scheiden is hier waarschijnlijk voor een deel op terug te voeren. De
componenten moeten voornamelijk binnenshuis opgeslagen worden. Dit zal vooral voor
organisch afval, waarvan stankoverlast te
verwachten is, problematisch zijn. Verder zijn
de keukens, de voornaamste opslagruimte,
vaak kleiner dan bii eenqezinswoninaen. Ook
nu al worden op~dssingengezocht i o o r het
opslagprobleem i n andere ruimtes, zoals de
gang of de (extra) slaapkamer. In eengezinswoningen heeft men doorgaans de beschikking over meer voor opslag geschikte ruimtes,
zoals de garage, de zolder, de kelder en buiten. Van deze ruimtes wordt veel gebruik gemaakt om afvalcomponenten te bewaren. In
de keuken staat bij deze woningen vrijwel
niets.
Een heel andere belemmermg voor het scheiden van afval vormt de hoeveelheid afval.
Mensen met weinig afval vinden het'meestal
niet de moeite waard de kleine hoeveelheden
apart te gaan bewaren. Hiermee zal rekening
gehouden moeten worden bij het opstellen
van een systeem voor afvalscheiding.
b?
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Het behandelen van het afval komt hoofdzakelijk neer op de huishoudvoerende. Het invoeren van com~onentenscheidinqbetekent

?

voorbeeld wanneer er kleine kinderen zijn of
mensen met een baan buitenshuis.

me
Bij het scheiden van afval moet men zich atvragen of het wenselijken haalbaar isom eem
totale scheiding te bewerkstelligen. De grootste hoeveelheid afval ontstaat bij het bereiden
van maaltijden, dus in de keuken (Pieterr
1985). Misschien is het organisatorisch handiger om alleen daar te scheiden en in ds
overige ruimtes te volstaan met ddn afvalbak
waarvan de inhoud als restfractie behandel
wordt. Om hier gefundamenteerde uitspraken over te kunnen doen is het nodig de hoeveelheid afval die in de diverse ruimtes ontstaat te achterhalen.
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De gemeenten moeten bij de instelling van
een ophaalsysteem besluiten welke soorten
afval ingezameld gaan worden. Belangrijk
hierbij is het doel van de operatie. Als het doel
de reductie van de hoeveelheid te storten afval is, dan is van het apart inzamelen van
papier en wegwerpglas weinig extra (volume)
reductie te verwachten, omdat dit in vrij veel
gevallen al apart bewaard wordt. Het apart
inzamelen van de organische fractie zal zeer
zinvol zijn voor dit doel, daar 50% (gewichtsprocenten) van het huishoudelijk afval uit
deze componenten bestaat. Als het gaat om
de kwaliteitvan het afval moet met name gelet worden op probleemstoffen en kunststoffen, omdatdeze vanuit milieu-oogpunt gezien
het meest belastend zijn. Als het doel van het
ophaalsysteem het verbeteren van de faciliteiten betreft, dan is het ophalen van oud papier en textiel nog steeds weinig zinvol, omdat
dit al in veel gevallen opgehaald wordt door
instellingen die met de opbrengst goede doelen proberen te verwezenlijken. Mogelijk is
het stimuleren van papier- en textielinzameling door deze instellingen een goedkopere en
meer wenselijke oplossing dan het doorkruisen van deze historische gegroeide hergebruik-circuits.:
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Bij het instellen van een ophaalsysteem moet
er rekening mee gehouden worden dat mensen die nu hun verbale bereidheid tonen om
meer te gaan scheiden, mogelijk in de praktijk
op onvoorziene problemen stuiten (bijvoorbeeld ruimtegebrek) en daarom alsnog afzien
van medewerking.
Een ander belangrijk punt ter overweging bij
de invoering van een haalsysteem is de ophaalfrequentie van de diverse fracties. Als de
huishoudens zelf de keuze hebben wanneer
ze hun vuilnisbak legen, dan blijkt dit zo'n
twee keer per week te gebeuren (in de hoogbouw). Glas wordt Ben keer per veertien da-
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