TIPS VOOR EFFECTIEVE AFVALBAKKEN
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AFVALBAKKEN ZIJN EEN BELANGRIJK INSTRUMENT VOOR EEN SCHONE OPENBARE
RUIMTE. NIEUWE INZICHTEN UIT DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN LATEN ZIEN DAT
AFVALBAKKEN IN DE OPENBARE RUIMTE NOG EFFECTIEVER GEMAAKT KUNNEN WORDEN.
Hieronder vindt u de belangrijkste gedragsinterventies om het schoon-effect van
afvalbakken te vergroten.

TIP 1

Gebruik felle kleuren die
met schoon associëren

TIP 6

Gebruik symbolen of afbeeldingen
Symbolen of afbeeldingen op afvalbakken sturen

Bij voorkeur appeltjesgroen (vermijd rood),

bewust of onbewust het gedrag van gebruikers.

motiveren tot gebruik van afvalbakken.

Gebruik bijvoorbeeld een smiley of opgestoken

Felgroene afvalbakken in Rotterdam en

duim met de tekst ‘bedankt’.

Amsterdam zorgen voor een schonere
omgeving, ook op de lange termijn.

TIP 2

TIP 7

Vergroot de vindbaarheid

Benadruk bij afvalscheidingsbakken met

	
Vergroot in gebieden met veel bezoekers de

TIP 3

pictogrammen, korte tekst, symbolen, herkenbare

vindbaarheid van de bak door vlaggen of

kleuren en vorm van de bakopening welk afval

banners boven de bak te plaatsen.

waar in moet. Maak hierbij gebruik van de
universele pictogrammen voor afvalstromen

Maak gebruik van
geur, licht en geluid
Maak bij slecht vindbare afvalbakken gebruik
van licht, citroengeur of geluid om de bak

die Rijkswaterstaat heeft ontwikkeld (link).

TIP 8

beter vindbaar te maken.

TIP 4

Pictogrammen voor
verschillende afvalstromen

Verf groene
voetstappen of pijlen

	
Verf op de grond groene voetstappen
of pijlen richting de afvalbak en vergroot

Zorg voor een schone afvalbak
Afvalbakken vrij van vuil, stickers en graffiti
worden beter gebruikt. Houd de bak goed
schoon en vrij van rommel.

TIP 9

Stem formaat af op gebruik
Zorg voor een bak met voldoende volume of een 		
pers en leeg de bak op tijd.

daarmee onbewust het weggooi gedrag
van gebruikers.

	

TIP 5

Communiceer het
gewenste gedrag
Afvalbakken kunnen goed gebruikt worden als
communicatiemiddel om met tekst of symbolen
het gewenste gedrag te communiceren.

Deze infographic is tot stand gekomen in
het kader van de Landelijke Aanpak Zwerfafval
(LAZ) in samenwerking met de Vereniging
Straatmeubilair. NederlandSchoon, NVRD en
Rijkswaterstaat werken samen in de Landelijke
Aanpak Zwerfafval.

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP MET: ZWERFAFVAL@RWS.NL OF INFO@NEDERLANDSCHOON.NL

