Resultaten proef met opgefleurde containers in de Tarwewijk
Afval naast de containers is een veel voorkomend probleem in de Tarwewijk en op meer plekken in Rotterdam. De gemeente zet hier op in met onder meer
publieksvoorlichting, handhaving, meer ondergrondse containers en het opruimen van de zakken en het grofvuil bij de containers. Naast deze inzet wil de
gemeente het probleem op een positieve manier aanpakken met containers met een groene uitstraling.
Containers opgefleurd
Op 20 maart 2018 zijn de ondergrondse containers voor restafval op vier plekken in de Tarwewijk opgefleurd. De containers zijn aangekleed met kunstgras
met bloemen en buxushagen. Op de stoep bij sommige containers staat hoe bewoners hun grofvuil gratis kunnen laten ophalen. De opgefleurde containers
maken deel uit van een gedragsonderzoek.
Minder afval op straat
Op de korte termijn bleken de gedragsinterventies zeer succesvol. In de eerste maand trof de gemeente 75 procent minder afval aan rond de aangeklede
containers. Ruim drie maanden later is de hoeveelheid gedumpte afvalzakken en grofvuil zelfs afgenomen met 85 procent. Veel bewoners reageerden positief
op de aangeklede containers.
We hebben nu ook de resultaten van de lange termijnmeting binnen. Na zeven maanden leiden de diverse interventies nog steeds tot 70% minder
bijplaatsingen dan daarvoor. Op de locatie waar de interventie werd verwijderd, nam het aantal bijplaatsingen juist weer toe.
Hieronder en in de figuur op de volgende pagina volgen de uitgebreide resultaten van de meting na zeven maanden.
Resultaten van de lange termijn meting
Na zeven maanden is opnieuw het aantal bijplaatsingen op en rond de containers gemeten. Uit die metingen concluderen we het volgende:
• De condities “controle”, “communicatie” en “buxus” staan in dezelfde straat. Alle drie de locaties doen het erg goed:
o De conditie “controle” bevat 70% minder bijplaatsingen dan tijdens de voormeting (de meting voordat de interventie werd geplaatst).
o De conditie “communicatie bevat 96% minder bijplaatsingen dan tijdens de voormeting.
o De conditie “buxus” bevat 71% minder bijplaatsingen dan tijdens de voormeting.
• De interventie “bloemen” in de Cillershoekstraat is verwijderd voor de laatste meting (meting na 7 maanden). Na het verwijderen van de interventie is
het aantal bijplaatsingen flink gestegen. Het aantal bijplaatsingen is 45% hoger dan tijdens de voormeting. Opvallend: er waren drie mega-dumpingen
van 20, 25 en 48 stuks afval.
• De interventie “bloemen & communicatie” doet het minder goed dan in de eerste maanden na het plaatsen van de interventie. Het aantal
bijplaatsingen is nu nog altijd 70% minder dan tijdens de voormeting.
Uitbreiding van de proef
De proef met de aangeklede containers wordt begin 2019 uitgebreid. In de tweede helft van januari, als er geen kans is op vuurwerkschade en de kerstbomen
op straat zijn verdwenen, worden meer containers voorzien van de diverse interventies in de gebieden Kralingen-Crooswijk, Noord, Delfshaven en Feijenoord.
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