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Bewust beleid voor bakken
35 procent minder afvalbakken, maar wel schonere straten. Dat is de aanpak van Landgraaf
in het kort. De Limburgse gemeente nam het prullenbakkenbestand kritisch onder de loep en
concludeerde dat er veel winst te behalen was. Zo zijn er nu zwerfbakken voor de hangjeugd,
één soort bak voor afval en hondenpoep en geen bakken in het buitengebied. ‘Eentje erbij
betekent nu elders eentje weg.’

Tom Hanssen

Zo’n twee jaar geleden werd de ge
meente Landgraaf aan het denken
gezet. ‘We deden een proefje bij de
afvalclusters voor papier en glas’, legt
Tom Hanssen uit, hoofd afdeling Beheer
Openbare Ruimte. ‘Als daar vulope
ningen verstopt waren of klem zaten,
zette men het afval ernaast. We haalden
een keer een paar bakken weg en er
werd meteen minder bijgeplaatst. Meer
bakken betekent dus niet per deﬁnitie
schonere straten, concludeerden we.’
Dumping van huisvuil
Op dat moment stonden er in de open
bare ruimte van de gemeente ongeveer
540 prullenbakken, waaronder aparte
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bakken voor hondenpoep. Daarbij
speelden een aantal problemen. Zo
was er weinig uniformiteit en waren de
openingen te groot, waardoor er vuil
uitwaaide en katten en vogels ermee
aan de haal gingen. De kunststof hon
denpoepbakken gaven stankoverlast en
werden soms vernield met vuurwerk.
Bovendien nodigden de prullenbakken
uit tot dumping van huisvuil. ‘We zijn
een Diftargemeente’, legt Hanssen uit.
‘Mensen dumpen hun afval, zodat ze er
niet voor hoeven betalen.’
Tijd voor verandering
De gemeente besloot het afvalbakken
bestand te gaan monitoren. ‘Wat bleek:
sommige bakken werden nauwelijks
gebruikt, andere juist veel. Ook zagen
we dat de hangjeugd steeds van plek
wisselde, waardoor bakken die we voor
hen hadden geplaatst soms niet meer
nodig waren. En maar liefst de helft van
het afval in de bakken op straat was
huisvuil. Tijd voor een andere aanpak
dus. Omdat we daarbij wel wat hulp
konden gebruiken, namen we contact
op met Gemeente Schoon voor een
Thematraject Afvalbakken.’ Samen met
Gemeente Schoon bracht de gemeente
eerst nauwkeurig de bestaande situ
atie in kaart. Vervolgens maakte ze een
plan van aanpak. ‘Daarbij betrokken we
bewoners en scholen. De wijkcoördina
toren van onze gemeente vroegen hen
hoe zij de situatie zagen, en wat hun
ideeën en wensen waren. En niet onbe
langrijk: we vroegen onze mensen op
de werkvloer wat zij dachten dat beter
kon. Zij weten enorm veel. Bijvoorbeeld
over waar bakken snel vol zitten. Maar
ook waaraan een praktisch hanteerbare
bak moet voldoen. Ze gaven bijvoor
beeld aan dat een binnenbak licht moet
zijn en dat die twee handvaten moet
hebben. Vaak worden dit soort projec
ten te veel alleen maar op organisato

de grootste openbaring was dat we de
openbare ruimte schoner konden hou
den met veel minder bakken. Heel pret
tig om zo’n sparringpartner met veel
expertise te hebben. Daardoor gingen
Verschillenden kleuren zakken
we doelgericht te werk en haalden we
Het traject leverde een aantal concrete
optimaal resultaat. Samen
plannen op. Zo moest er
‘We betrekken
met de ondersteuning van
één type bak in de hele
gemeente komen, geschikt ook de werkvloer: de adviseur leverde het
traject een enorme tijdbe
voor afval én hondenpoep. zij weten
sparing op.’
Met een grotere inhoud
enorm veel’
en een kleinere opening.
Twee keer nadenken
‘We besloten ook om geen bakken
Sinds begin 2012 staan er in Landgraaf
meer in het buitengebied te plaatsen’,
350 afvalbakken. De gemeente plaatste
vervolgt Hanssen. ‘Die bleken namelijk
deze in een periode van twee maanden
vaak gebruikt te worden voor dumping.
en communiceerde de veranderingen
Alleen bij de entrees van het buiten
naar de inwoners via lokale bladen en
gebied plaatsten we nog een bak.
de website. Hondenbezitters kregen
Daarnaast introduceerden we zoge
extra aandacht: die ontvingen het be
heten zwerfbakken, die meeverhuizen
leid rond hondenpoep en een overzicht
met de hangjeugd als die een andere
van de bakken in de gemeente. ‘We
stek kiest. We plaatsen meer bak
hopen dat de overlast van hondenpoep
ken in winkelcentra, bij bushaltes en
daardoor vermindert, want die is nog
speelvoorzieningen, maar geen bakken
wel een probleem.’ Maar de positieve
meer bij openbare eetgelegenheden.
resultaten van het nieuwe afvalbakken
We spraken af dat de uitbaters de
zijn zeker merkbaar. De straten zijn
omgeving daarvan zelf schoonhouden.’
netter en bovenal: er zijn bijna geen
De gemeente paste ook de ledigings
huisvuildumpingen meer, aldus Hans
frequentie aan en leegt de bakken nu
sen. ‘In het begin zette men het nog
voordat ze vol zijn. Om een vervuild
weleens naast de bakken, omdat de
straatbeeld te voorkomen, maar ook
opening nu te klein is. Dat hebben we
om stankoverlast van hondenpoep
met handhaving, waarschuwingen en
tegen te gaan. ‘Omdat we voor de even
boetes, succesvol aangepakt. Er zijn
en oneven weken verschillende kleuren
ook weinig reacties van bewoners ge
zakken gebruiken, monitoren we ook
komen. Dat zien we als een goed teken.
hoe snel een bak vol raakt.’
Bovendien haalt onze reinigingsdienst
veel minder kilo’s vuil op. De nieuwe
Openbaring
bakken waren een investering, maar die
‘In het traject van Gemeente Schoon
verdient zich binnen een jaar of zeven à
leerden we een aantal dingen waar we
acht terug.’ Nieuwe bakken plaatst de
zelf niet zo snel op zouden zijn geko
gemeente Landgraaf niet meer zo snel
men. Zo hoorden we dat het slim is om
als vroeger. ‘We hebben afgesproken:
bakken op maximaal vijf minuten loop
als er ergens een nieuwe bijkomt, moet
afstand van elkaar te plaatsen. Dat we
er elders een weg. Bovendien denken
rekening moesten houden met snoep
we nu wel twee keer na voor we ergens
routes. En dat je in buitengebieden niet
zomaar een afvalbak plaatsen.’
per se bakken hoeft te plaatsen. Maar
risch niveau uitgedacht. Belangrijk om
ook de werkvloer te betrekken, want
die moeten ermee gaan werken.’

Schoon stopt nooit
‘Op schoon willen we in Landgraaf niet
bezuinigen: verloedering staat prettig
wonen in de weg. Het bestrijden van
zwerfafval begint bij bewustwording.
Daarom vertonen we als gemeente
voorbeeldgedrag en zijn we altijd zicht
baar aanwezig in de wijken. Asociaal
gedrag smoren we in de kiem met
handhaving. Daarnaast moet je als ge
meente zorgen voor optimale voorzie
ningen, zoals we nu met het afvalbak
kentraject hebben gedaan. Uiteindelijk
willen we natuurlijk dat inwoners zelf
verantwoordelijkheid nemen. Als men
aanklopt voor zelfbeheer, helpen we
dan ook van harte. Daarbij kijken we
graag naar andere gemeenten. Op
bijeenkomsten en via social media.
Schoon stopt nooit. Het is een grotere
kluif dan ik dacht. Om hiervoor de
juiste aanpak te vinden, zouden we als
gemeenten veel meer kennis moeten
uitwisselen.’
- wethouder Freed Janssen, Landgraaf
Meer weten? Neem contact op
met Tom Hanssen:
tom.hanssen@landgraaf.nl

#durf
te
vragen

#durftevragen
Landgraaf durfde
mensen op de werkvloer en inwoners
te vragen. En kwam zo tot een afgewo
gen afvalbakkenbeleid.
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