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Aanleiding

Om een weergave te geven van hoe inwoners van Steenwijkerland over 

het (her)gebruik van grondstoffen en het scheiden van afval denken heeft 

I&O Research in opdracht van de gemeente Steenwijkerland een peiling 

uitgevoerd. 

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 wat ze moeilijk vinden of wat hen 

belemmert bij het scheiden van afval. 

Methode

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het 

Inwonerspanel van de gemeente Steenwijkerland. De 

panelleden zijn via e-mail uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. 

Daarnaast konden inwoners via een open link de vragenlijst invullen.

De vragenlijst kon worden ingevuld van 26 november tot en met 8 

december 2019.

Analyse 

Op de data is een weging toegepast naar leeftijd en (woon)kern. Dit betekent dat de 

verhoudingen naar leeftijd en kern zijn teruggebracht naar de werkelijk bestaande verhouding. 

Onder- en bovengemiddelde groepen worden dus opgehoogd en verlaagd. Op deze manier zijn 

de resultaten representatief voor de gehele gemeente Steenwijkerland. 

Indien de percentages niet optellen tot 100 procent, is dit het gevolg van afrondingsverschillen. 

Bij de rapportage is gekeken naar verschillen tussen groepen. Hierbij kijken we niet alleen naar 

verschillen naar achtergrondgegevens, zoals leeftijd, geslacht of huishoudsamenstelling, maar 

ook naar verschillen naar soort en frequentie van het scheiden van afval. Als er een significant 

en relevant verschil is, dan is dit vermeld.

Respons 

Voor dit onderzoek zijn alle 1.297 panelleden uitgenodigd. In totaal namen 

728 leden deel aan het onderzoek. Dit is een respons van 56 procent. 

Daarnaast deden 55 inwoners via een open link mee. In totaal vulden 783 

inwoners de vragenlijst in, ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te 

kunnen doen. 

Tabel 1

Herkomst deelnemers onderzoek naar kern

Kern Aantal Percentage

Steenwijk 328 42%

Andere kernen 455 58%

Totaal aantal 
deelnemers

783 100%
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Het scheiden van afval
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Merendeel scheidt afval

Vier op de vijf inwoners (79%) zeggen altijd hun afval te scheiden en bijna een op de 

vijf (19%) zegt dit meestal te doen. Inwoners die soms hun afval scheiden komen 

nauwelijks (2%) voor en twee inwoners zeggen nooit hun afval te scheiden. Het 

aandeel van de deelnemers dat soms of nooit aan afvalscheiding doet is zeer klein. 

Inwoners die dit niet doen of het scheiden van afval heel moeilijk vinden zijn dus 

nauwelijks vertegenwoordigd in deze uitkomsten.

Naar leeftijd zien we verschillen (figuur 2). Inwoners ouder dan 40 jaar scheiden veel 

vaker altijd hun afval dan inwoners jonger dan 40 jaar.

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) en zeggen vaker 

dit meestal te doen (38% t.o.v. 19% gemiddeld) dan inwoners die wél denken dat 

gescheiden afval ook gescheiden verwerkt wordt.

Figuur 2

Scheidt u uw afval? Naar leeftijd.
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Redenen voor het scheiden van afval
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Het milieu belangrijkste reden om afval te scheiden

Van de inwoners die afval scheiden zeggen ongeveer vier op de vijf inwoners (79%) dit 

te doen omdat het beter is voor het milieu (figuur 3). Deze reden wordt gevolgd door 

meer praktische overwegingen, zoals het besparen van geld (genoemd door 44%). 

De reden om afval te scheiden is voor inwoners die altijd scheiden anders dan voor 

inwoners die minder vaak hun afval scheiden (figuur 4). Inwoners die altijd hun afval 

scheiden zeggen vaker dan gemiddeld dit vanwege het milieu te doen (84% t.o.v. 79%). 

De reden ‘omdat het moet’ wordt vaker dan gemiddeld (16%) genoemd door inwoners 

die meestal (21%) of soms (38%) hun afval scheiden.

Inwoners ouder dan 55 jaar zeggen vaker dan jongere inwoners dat het scheiden van 

afval goed is voor het milieu (55 plussers: 88% en inwoners jonger dan 55 jaar: 71%). 

Inwoners jonger dan 55 jaar zeggen daarentegen vaker afval te scheiden omdat het geld 

bespaart (48%) dan inwoners ouder dan 55 jaar (41%).
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Figuur 3

Wat is de reden dat u uw afval scheidt? 

Figuur 4
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Redenen om afval niet te scheiden

Een kwart van de inwoners zegt dat het scheiden van afval teveel tijd en 

moeite kost en dat zij daarom niet altijd hun afval scheiden (figuur 5). 

Ongeveer een vijfde noemt dat het niet weten welk afval in welke container 

hoort (20%), te weinig ruimte hebben (19%) en te ver moeten lopen (18%) 

redenen zijn om afval niet altijd te scheiden. Opvallend is dat vrijwel 

iedereen (op één respondent na) op de hoogte is van het belang van afval 

scheiden. 

Inwonerspanel Steenwijkerland ● Grondstoffen

Figuur 5

Wat is de reden dat u uw afval niet altijd scheidt? 

Basis: mensen die meestal of soms hun afval scheiden. Naast de antwoordopties noemde een derde van de inwoners die niet 

altijd hun afval scheiden nog een andere reden. De genoemde redenen 

zijn hieronder naar de belangrijkste categorieën gegroepeerd.

• Wanneer een andere bak vol is

• “Te kleine plastic container.”

• “De container met plastic is sneller vol dan dat hij opgehaald 

wordt.”

• Het gaat (soms) per ongeluk verkeerd

• “Per ongeluk in de haast.”

• “Soms gaat er iets verkeerd en komt het in de verkeerde bak.”

• Geen vertrouwen in het nut van afval scheiden

• “Ik vind het belachelijk, het wordt toch weer op één hoop 

gegooid en verwerkt.”

• “Ik geloof niet altijd dat het gescheiden wordt verwerkt. We 

worden voor de gek gehouden.”

Redenen om afval niet te scheiden

• Inwoners tot 40 jaar zeggen vaker dat ze te ver moeten lopen (29%)

• Inwoners ouder dan 55 jaar zeggen naar verhouding vaker dat ze niet 

precies weten wat in welke container hoort (35%).

• Inwoners van Steenwijk zeggen vaker geen ruimte te hebben (27%) dan 

inwoners van de andere kernen (13%).

• Inwoners van de overige kernen van de gemeente noemen ook vaker een 

andere reden (43%) dan inwoners van Steenwijk (19%)

• Inwoners met kinderen zeggen vaker dat het hun veel tijd en moeite kost 

om afval te scheiden (42%).
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Grondstoffen scheiden (1)
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Klein chemisch afval wordt het minst vaak gescheiden, oud papier het vaakst

Oud papier, glas en tuinafval worden het vaakst altijd gescheiden (figuur 6). Grof vuil, 

kleding en klein chemisch afval worden het minst vaak gescheiden. Maar de 

meerderheid scheidt ook deze grondstoffen: het aandeel van de inwoners dat soms of 

altijd klein chemisch afval scheidt is bijvoorbeeld 68 procent en het aandeel van de 

inwoners die die nooit zegt te doen is drie procent.  

Figuur 6

Kunt u aangeven hoe vaak u onderstaande soorten grondstoffen scheidt?
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Verschillen tussen groepen

• Inwoners die in het algemeen afval niet altijd scheiden zeggen ook minder vaak 

specifieke grondstoffen te scheiden

• Inwoners die denken dat alle afval uiteindelijk op een hoop terecht komt scheiden 

ook minder vaak grondstoffen 

• Inwoners jonger dan 40 jaar scheiden de onderstaande grondstoffen minder vaak 

dan inwoners ouder dan 40 jaar.

• Opvallend is dat alleenstaande inwoners minder vaak zeggen de onderstaande 

soorten grondstoffen altijd te scheiden, terwijl alleenstaande inwoners bij de 

algemene vraag naar het scheiden van grondstoffen (zie figuur 1) even vaak afval  

scheiden als andere inwoners.

1%

1%
1%

3% 1% 2% 1% 3%
1%

2%
1% 1% 6% 7% 5%

9%6%
7% 5%

13% 11% 13% 11%
21%

16%

93% 90%
88%

85% 83% 75%
72%

71% 68%

5%
1% 4%

8%
2% 4%

Oud papier en
karton

Glas Tuinafval (GFT) PMD Keukenafval (GFT) Elektrische
apparaten

Grof vuil Kleding/textiel Klein chemisch
afval (KCA)

N.v.t.

Altijd

Vaak

Soms

Nooit



Grondstoffen scheiden (2)
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Toelichtingen bij het (niet-) scheiden van grondstoffen. 

Inwoners konden toelichten waarom zij deze soorten afval niet of niet altijd 

scheiden. 

Tuinafval

• “Tuinafval composteert in eigen tuin.”

• “Het kan vaak in mijn eigen tuin blijven.”

Papier en karton

• “Ik zou niet weten waar ik het op moet bergen.”

• “Te weinig papier inlever mogelijkheden of te ver weg. Graag een 

blauwe papiercontainer realiseren!”

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons

• “Meestal scheid ik het wel, maar soms gooi ik dat bij het restafval.”

• “Kan het nergens kwijt.”
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Kleding

• “Als het kapot is of ondergoed, gooi ik het bij het restafval, omdat dat 

ook niet herbruikbaar is voor anderen.  Kleding die nog relatief goed is, 

gooi ik in de container voor kleding en textiel.

• “Omdat het al compleet versleten is en absoluut niet meer circulair.”

Klein chemisch afval

• “geen zin om met een auto naar de ROVA te rijden om het apart aan te 

bieden“

• “Meer moeite om weg te brengen.”

• “Teveel moeite. Wordt niet gehaald dus ik moet er mee slepen, lang in 

de rij staan op het sorteercentrum.”

• “Is bijna niet aan de orde. Batterijen probeer ik wel, maar verdwijnt 

meestal in de vuilnisbak.”

Elektrische apparaten

• “Omdat het inleveren daarvan niet altijd bekend is. En welke apparaten 

vallen er allemaal onder?”

• “Te weinig inzamelpunten.”

Grof vuil

• “Als het niet meer in de container past.”

• “Omdat er te weinig mogelijkheden worden geboden. Alleen als ik het 

tegen kosten wegbreng.”



Voorwerpen en afval
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Aan de deelnemers van het onderzoek is ook een concrete 

situatie voorgelegd, waarin gevraagd werd bij welk afval ze 

een aantal voorwerpen zouden doen.

• 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

Naar leeftijd zien we een verschil in de kennis die men heeft 

over welk voorwerp bij welk afval hoort. Inwoners jonger dan 

40 jaar doen minder vaak piepschuim bij het restafval (63% 

van hen doet piepschuim bij het restafval, ten opzichte van 

80% gemiddeld), doordrukstrips bij het restafval (35% van 

hen doet dit, ten opzichte van 54% gemiddeld) en 

chipszakken bij het restafval (35%, ten opzichte van 54% 

gemiddeld). Naar andere achtergrondkenmerken (in welke 

kern men bijvoorbeeld woont) zijn geen verschillen.

Daarnaast weten inwoners die zeggen altijd hun afval te 

scheiden vaker welk voorwerp bij welk afval hoort dan 

inwoners die zeggen hun afval meestal of soms te scheiden. 

Figuur 7

Bij welk afval doet u onderstaande voorwerpen?
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Informatiebronnen
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ROVA-website belangrijkste informatiebron

Bijna zeven op de tien inwoners (68%) zegt op de website 

van ROVA te kijken wanneer ze meer informatie nodig 

hebben over afval. Deze website wordt gevolgd door een 

algemeen zoeken op internet (37% noemt dit). Een klein 

deel kijkt op de website van de gemeente (11%), vraagt 

een bekende (10%) of belt ROVA (5%). 

Inwoners jonger dan 40 jaar gebruiken ongeveer even 

vaak de website van ROVA (56% doet dit) als een 

algemene zoekactie op internet (52%). 55 plussers 

daarentegen gaan vaker gericht naar de website van ROVA 

om informatie op te zoeken (75% van hen doet dit). 

Inwoners met thuiswonende kinderen zeggen relatief vaak 

op internet te zoeken naar meer informatie (44%). 

Inwoners die niet altijd hun afval scheiden zeggen vaker 

een bekende te vragen (22%) dan inwoners die altijd hun 

afval scheiden (9%). Inwoners die niet altijd hun afval 

scheiden gebruiken minder vaak de website van ROVA 

(40%) dan inwoners die altijd hun afval scheiden (72%).

Figuur 8

Als ik meer informatie nodig heb over afval dan…

Inwonerspanel Steenwijkerland ● Grondstoffen

67%

34%

10%

9%

4%

0%

14%

56%

52%

9%

9%

4%

12%

67%

45%

13%

6%

3%

8%

76%

29%

6%

17%

5%

9%

73%

21%

9%

14%

7%

15%

kijk ik op de website van ROVA

zoek ik op internet, bijvoorbeeld via Google

vraag ik iemand die ik ken

kijk ik op de website van de gemeente

bel ik ROVA

bel ik de gemeente

Niet van toepassing

Allen

18-39 jaar

40-54 jaar

55-64 jaar

65+



Informatiebehoefte (1)
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Behoefte aan praktische informatie en informatie over wat er met afval wordt 

gedaan

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 9). Ongeveer 

een vijfde van de inwoners heeft behoefte aan praktische informatie. Hierbij valt te 

denken aan welk afval in welke container hoort (20%) en wat men moet doen met afval 

dat niet in een van de containers hoort (19%).

Opvallend is dat ook de inwoners die cynisch zijn over afvalinzameling (en denken dat alle 

afval uiteindelijk op één hoop terecht komt) net zo vaak aangeven informatie te willen 

krijgen als mensen met meer vertrouwen in de afvalscheiding. Inwoners tot 40 jaar 

zeggen wat vaker geen informatie te hoeven (41%) dan anderen.

Andere dingen die worden genoemd zijn bijvoorbeeld:

Vragen over de tarieven/ kosten in Steenwijkerland:

• “Waarom de tarieven jaarlijks omhoog gaan, terwijl ons destijds is beloofd dat er geen 

verschil zou zijn.” 

• “Waarom het storten bij de ROVA zo duur is; in andere gemeenten is het vaak 

goedkoper.” 

• “Waarom Steenwijkerland zo verschrikkelijk duur is om afval weg te brengen.... Maak 

het goedkoper en ik kom graag elke week langs om afval te brengen.” 

Praktische informatie:

• “Wat te doen bij flatwoningen, die geen aparte GFT-container hebben.” 

• “Ik weet bij sommige soorten “plastic” niet waar deze thuis horen.”

• “Waar zijn KCA afleveradressen?”

Figuur 9

Waar zou u meer informatie over willen hebben?

Figuur 10

Hoe zou u de informatie willen krijgen?

Basis: inwoners die meer informatie zouden willen

Inwonerspanel Steenwijkerland ● Grondstoffen

Inzamelkalender of internet populairste manieren

Bijna de helft van de inwoners zou via een inzamelkalender of via internet meer informatie 

willen (figuur 10). Inwoners onder de 40 jaar zouden iets vaker dan gemiddeld via een 

inzamelkalender of afvalwijzer geïnformeerd willen worden (57% t.o.v. 48%) . Ook zeggen 

inwoners onder de 40 jaar vaker dat sociale media geschikt zouden zijn om informatie te 

krijgen (31% t.o.v. 17%). 
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Informatiebehoefte (2)
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De manier waarop inwoners 

informatie willen krijgen is 

afhankelijk van de soort 

informatie. Soms is internet 

handig. Voor andere dingen is 

informatie vlakbij de container 

handiger.

In figuur 11 worden de vier 

meest genoemde manieren van 

informatie verkrijgen (internet, 

folder, kalender, sticker) 

vergeleken met de onderwerpen 

waar inwoners meer over willen 

weten.

Hierbij valt op dat de 

afvalkalender/ afvalwijzer vooral 

genoemd wordt bij praktische 

informatie (Welk afval hoort in 

welke container? Wat zijn de 

kosten van storten?). Een sticker 

met informatie is vooral van 

toepassing om te verduidelijken 

welk afval in welke container 

moet en waar containers voor 

glas en textiel staan. 

Figuur 11

Waar zou u meer informatie over willen hebben? & Hoe zou u de informatie willen krijgen?

Basis: inwoners die meer informatie zouden willen
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Meningen over scheiden van afval

13

Merendeel ziet het belang van afval scheiden

Naast het gedrag en de kennis van inwoners werd ook de houding 

van inwoners onderzocht. De overgrote meerderheid ziet het 

belang van hergebruik: 94 procent is het eens met de stelling ‘Ik 

vind het belangrijk dat zoveel mogelijk grondstoffen worden 

hergebruikt’  en 91 procent is het eens met de stelling ‘Ik vind het 

belangrijk dat zoveel mogelijk goede spullen een tweede leven 

krijgen’.

Ongeveer de helft van de inwoners (52%) denkt niet dat 

gescheiden afval op een hoop eindigt. Een klein deel, 16 procent 

van de inwoners, denkt dat dit wel gebeurt. Een op de tien 

inwoners denkt dat het scheiden van afval niet zinvol is. Acht op de 

tien inwoners denkt dat afval scheiden wél zinvol is.

Inwoners jonger dan 40 jaar denken vaker (30% t.o.v. 16%) dat al 

het afval op een hoop terecht komt. Ook inwoners met 

thuiswonende kinderen denken vaker dat al het afval op een hoop 

komt (22%).  Mensen die minder vaak afval scheiden denken ook 

vaker dat al het afval op een hoop belandt. Verder zijn er geen 

verschillen naar leeftijd of kern te zien.

Figuur 12

Kunt u aangeven of u het eens of oneens bent met onderstaande 

stellingen?
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Tips en andere opmerkingen
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Aan het eind van het onderzoek werd aan inwoners gevraagd of zij tips voor anderen 

hadden om het scheiden van afval makkelijk te maken. Hieronder is een selectie van de 

tips naar belangrijkste categorieën gegroepeerd.

• Aparte containers: 

• “Container voor papier, karton erbij een kleine voor chemisch afval.” 

• “Graag een luiercontainer in de gemeente.” 

• “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.” 

Tenslotte/ andere opmerkingen:

Een selectie van de opmerkingen is hieronder weergegeven:

• “Ik heb een tip voor de ROVA: zorg er voor dat u de afvalstroom van luiers faciliteert. Als u dat niet doet is het voor jonge gezinnen onmogelijk om naar de 30kg 
restafval de komen.” 

• “ Ik vind het erg vervelend voor ouderen en voor mensen met een beperking dat ze hun restafval  naar een ondergrondse container moeten brengen. Vaak is deze op 
een afstand van hun woning en ik zie dan, dat sommigen dit doen per auto. Over milieu vervuiling gesproken!” 

• “ Inwoners die ver bij een inzamelpunt van ROVA wonen zijn niet altijd bereid om ver te rijden voor bijv. grof en/of groenafval weg te brengen. Overweeg vooral voor 
groenafval een tijdelijke oplossing in de vorm van een container.” 

• “Waarom is grof vuil en oude huisraad enz. niet gratis? Er wordt veel illegaal gestort. Liever vastrecht omhoog en dan gratis inleveren.” 
• “Ik gebruik goed verteerbaar groen en keukenresten om zelf te composteren, levert mooie tuinaarde op!”
• “Het overige afval kan alleen ingeleverd/gebracht worden in Steenwijk. Voor inwoners van bijv. Vollenhove is dit een eind rijden om elektronica in te leveren. Omdat 

veel via internet wordt besteld is het inleveren bij de winkel vaak geen optie.” 

Inwonerspanel Steenwijkerland ● Grondstoffen

• Capaciteit in of bij huis vergroten

• “Zorg voor goede opslag mogelijkheden voor iedereen ,die niet 

teveel ruimte inneemt en wel praktisch is.” 

• “Papiercontainer bij huis.” 

• “Maak een composthoop in de tuin.” 

• Voorlichting: 

• “Duidelijke voorlichting, met name op het aanleveren van plastic 

(scheiden van plastic soorten).” 

• “Voorlichtingen op scholen zodat sommige jeugd niet blikjes, plastic 

flesjes en zakjes van zich afgooien.”

• Afval scheiden goedkoper maken: 

• “Storten bij afvalbrengstation gratis maken. Betalen voor iets wat je 

goed doet, voelt niet goed.” 

• “Waarom is het wegbrengen van grofvuil hier zo duur? Kijk eens 

naar een gemeente als Almere, waar iedere bewoner zijn grofvuil 

gratis kan brengen en scheiden op recycleperrons.”


