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INLEIDING

Scheiden van afval

Om te zorgen dat zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden is het belangrijk dat grondstoffen apart worden 

ingezameld. In de gemeente Steenwijkerland zijn inwoners al goed bezig met het scheiden van huishoudelijk afval. Om dit nog 

beter mogelijk te maken wil de gemeente Steenwijkerland in kaart brengen hoe inwoners over het inzamelen van afval denken en 

tegen welke dingen zij aanlopen.  728 panelleden namen deel aan het onderzoek en 55 inwoners vulden het onderzoek via een 

open link in.

• In Steenwijkerland scheidt 79% van de respondenten altijd het 

afval en 19% zegt dit meestal te doen. Inwoners ouder dan 40 

jaar scheiden veel vaker altijd hun afval dan inwoners jonger 

dan 40 jaar.

• Het scheiden van afval doet men meestal omdat dit goed is 

voor het milieu (figuur 2). Inwoners die niet altijd hun afval 

scheiden zeggen dat dit komt doordat het moeite kost of omdat 

het niet praktisch is (figuur 3). Er is niemand die niet weet 

waarom het belangrijk is.

• Naar woonplaats of geslacht zijn er geen verschillen in het 

scheiden van afval. Wat wel belangrijk is, is het vertrouwen dat 

men heeft in de verwerking van het afval. Inwoners die denken 

dat al het afval uiteindelijk op één hoop terecht komt zeggen 

minder vaak altijd hun afval te scheiden (52% t.o.v. 79% 

gemiddeld). 

• Het aandeel van de deelnemers dat soms of nooit aan 

afvalscheiding doet is zeer klein. Inwoners die dit niet doen of 

heel moeilijk vinden zijn dus nauwelijks vertegenwoordigd in 

deze uitkomsten.

Fig. 3: Wat is de reden dat u uw afval niet altijd scheidt? 
(n=166)

Fig. 1: Scheidt u uw afval?

Fig. 2 Wat is de reden dat u uw afval scheidt? Mensen die 
afval scheiden (n=766) 

Gemeente Steenwijkerland beschikt over een digitaal inwonerspanel. 

Wilt u ook lid worden van het inwonerspanel en met de gemeente

meedenken? U kunt u aanmelden op www.steenwijkerlandpeilt.nl.
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Voorwerpen en afval

Aan de deelnemers van het onderzoek is ook een 

concrete situatie voorgelegd, waarin gevraagd werd bij 

welk afval ze een aantal voorwerpen zouden doen 

(figuur 4).

• Luiers horen bij het restafval en 91% doet dit

• Etensresten hoort bij GFT en 87% doet dit

• Piepschuim hoort bij het restafval en 80% doet dit

• Doordrukstrips horen bij het restafval en 54% doet 

dit

• Chipszakken horen bij het restafval en 53% doet dit

• Hard plastic hoort bij het restafval en 44% doet dit

• Inwoners jonger dan 40 jaar zeggen minder vaak de

voorwerpen bij de juiste soort afval te doen. Zo 

doet bijvoorbeeld 63% van hen piepschuim bij het 

restafval, ten opzichte van 80% gemiddeld. Verder 

zijn er geen verschillen naar 

achtergrondkenmerken.

Fig. 4 Bij welk afval doet u onderstaande voorwerpen?
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Fig. 5 : Kunt u aangeven of u het eens of oneens bent met 
onderstaande stellingen?

• De meeste inwoners zien het belang van hergebruik 

en vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk 

grondstoffen worden hergebruikt en dat zoveel 

mogelijk spullen een tweede leven krijgen.

• Het merendeel denkt ook dat het scheiden van afval 

zinvol is.

• Een klein deel (16%) denkt dat het gescheiden afval 

allemaal op een hoop belandt.

• Inwoners jonger dan 40 jaar denken vaker (30% t.o.v. 

16%) dat al het afval op een hoop terecht komt. 

Mensen die minder vaak afval scheiden denken ook 

vaker dat al het afval op een hoop belandt. 

• Tussen de kernen in Steenwijkerland zijn geen 

verschillen in mening over het hergebruiken van afval.
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Informatie over het scheiden van afval

• Een derde van de inwoners zou graag meer 

weten over wat er met het ingezamelde afval 

wordt gedaan en ook een derde heeft geen 

behoefte aan informatie (figuur 6).

• Praktische informatie wordt door ongeveer 

een vijfde van de inwoners genoemd. Dit is 

bijvoorbeeld informatie over welk afval in 

welke container hoort en wat men moet doen 

met afval dat niet in een van de containers 

hoort.

• Bijna de helft van de inwoners zou via een 

inzamelkalender of via internet meer 

informatie willen (figuur 7). 

• Inwoners onder de 40 jaar zeggen vaker dat 

sociale media geschikt zouden zijn om 

informatie te krijgen (31% t.o.v. 17%).

• Een afvalkalender of afvalwijzer als 

informatiebron wordt vooral genoemd bij 

praktische informatie (Welk afval hoort in 

welke container? Wat zijn de kosten van 

storten?). Een sticker met informatie is volgens 

inwoners vooral van toepassing om te 

verduidelijken welk afval in welke container 

moet en waar containers voor glas en textiel 

staan. 
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Fig. 6 : Waar zou u meer informatie over willen hebben?

Tips voor het scheiden van afval

Fig. 7 : Hoe zou u de informatie willen krijgen?
Basis: inwoners die meer informatie zouden willen (n=526)

Inwoners is gevraagd of zij nog tips of adviezen voor de gemeente hadden. Een selectie van de tips is hieronder weergegeven:

• Aparte containers: 
• “Container voor papier, karton erbij een kleine voor chemisch afval.” 
• “Graag een luiercontainer in de gemeente. (Dichtbij de Meppelerweg zou helemaal mooi zijn).”
• “Ja,een groencontainer bij flats voor de mensen die op een verdieping wonen. groenafval moet nu in het restafval.” 

• Informatie aanbieden: 
• “Duidelijk maken wat waarnaar/waarin moet en daartoe de mogelijkheden bieden. Communicatie tussen burger en gemeente en 

burgers onderling.” 
• “Een sticker of folder over wat precies wel of geen restafval is. Het is nog weleens de vraag waar iets echt in hoort. Iets meer

duidelijkheid bieden is geen overbodige luxe!” 
• Ik heb een app, Afvalscheidingswijzer. Super handig want bij twijfel toets ik het product in en krijg direct een antwoord in welke bak het 

moet.” 
• Afval scheiden goedkoper maken: 

• “Storten bij afvalbrengstation gratis maken. Nu voelt betalen voor iets dat je goed doet niet goed.” 
• “Het zou goed zijn om grof afval (gedeeltelijk?) gratis te mogen inleveren; voorkomt zwerfafval.” 

• Voorlichting: 
• “Voorlichtingen op scholen zodat sommige jeugd niet blikjes, plastic flesjes en zakjes van zich afgooien.”
• “Duidelijke voorlichting, met name op het aanleveren van plastic (scheiden van plastic soorten).” 
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