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1.
1.1

Inleiding

ACHTERGROND
Zwerfafval is al het afval dat rondslingert op straat, in de berm, op het strand, in
natuurparken, etc. Zwerfafval is ‘afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid
of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn of door indirect toedoen of
nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen’ (definitie Compendium voor de
Leefomgeving). Het gaat vooral om verpakkingsmateriaal van eten en drinken, zoals blikjes,
flesjes, snoeppapiertjes, sigarettenpeuken en patatbakjes.
Zwerfafval vergaat over het algemeen maar traag en kan dus jarenlang voor ergernis en
vervuiling zorgen. Een sigarettenpeuk vergaat na ongeveer 2 jaar, kauwgom doet er 20 tot
25 jaar over om te vergaan en het aluminium deksel van een frisdrankblikje vergaat nooit.
Schattingen van de totale hoeveelheid zwerfafval in Nederland lopen uiteen van 50 miljoen
tot bijna 300 miljoen kilo per jaar (bron: Milieu Centraal). Hoe burgers de kwaliteit van hun
directe leefomgeving ervaren, wordt mede bepaald door zwerfafval.
Gemeenten vervullen, als beheerder van het grootste deel van de openbare ruimte, een
centrale rol in de aanpak van zwerfafval. Voor ondersteuning bij deze taak kunnen zij terecht
bij het programma Gemeente Schoon, dat wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat
Leefomgeving (voorheen Agentschap NL).
Als onderdeel van Gemeente Schoon worden in verschillende thematrajecten gemeenten en
intermediairen ondersteund bij het uitvoeren van een effectieve aanpak van zwerfafval.
Thematrajecten hebben als doel om gemeenten en intermediairen kennis en ervaring op te
laten doen met een specifiek aspect van zwerfafvalbestrijding: monitoring, reiniging,
communicatie, handhaving en participatie. Public Result ondersteunt gemeenten op het
gebied van zwerfafval middels de thematrajecten participatie en regie.
Stadsdeel Amsterdam Centrum heeft Public Result in het kader van bovengenoemd
programma gevraagd een verkenning uit te voeren naar de plaatsing van afvalbakken in de
openbare ruimte (in concreto het winkelgebied van Amsterdam Centrum), en het (gewenste)
gedrag van bezoekers ten aanzien van afvalbakken in het winkelgebied.
De voorliggende literatuurverkenning is hier een uitwerking van.
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1.2

AANLEIDING
Amsterdam Stadsdeel Centrum is een gebied dat voor de nodige uitdagingen staat waar het
gaat om de inzet van effectieve en efficiënte methoden van afvalinzameling. De
winkelstraten in het stadsdeel trekken erg veel bezoekers uit binnen- en buitenland.
Gemiddeld komen er per maand 1 miljoen bezoekers in de stad Amsterdam; het aantal
bezoekers per jaar bedraagt 12,8 miljoen. Tegen de hoeveelheid afval die in de afvalbakken
verdwijnt, valt bijna niet op te legen door de gemeente. De ophaaldienst leegt de
afvalbakken momenteel 6 keer per dag, maar dit blijkt niet voldoende. Bovendien kan de
ophaaldienst niet alle plekken goed bereiken met de ophaalwagen. Ook andere
inspanningen die door het stadsdeel gepleegd zijn om zwerfafval tegen te gaan, zoals het
beschikbaar stellen van extra vuilniszakken naast de afvalbakken, bieden niet voldoende
soelaas.
Tegen deze achtergrond heeft Amsterdam Stadsdeel Centrum aangegeven een
participatietraject te willen starten om het zwerfvuil in de winkelstraten van het centrum tegen
te gaan, en daarbij behoefte te hebben aan ondersteuning.

1.3

DOEL
De focus in het participatietraject ligt op het beleid ten aanzien van afvalbakken, waarbij in
eerste instantie gekeken zou worden welke incentives of prikkels winkeliers kunnen
aanzetten om bij te dragen aan de aanpak van zwerfafval. In de loop van het traject is hier
het stimuleren van gedragsverandering bij bezoekers aan toegevoegd. Dit heeft tot gevolg
gehad dat het traject niet gebouwd is rond een pilot in een afgebakend gebied, zoals initieel
beoogd, maar is gekozen voor het uitvoeren van een literatuurverkenning, waarbij is
onderzocht hoe de openbare ruimte zo kan worden ingericht dat bezoekers hun afval
daadwerkelijk in de afvalbak gooien.
Het plan van aanpak dat is gebaseerd op bovenstaande onderzoeksvraag, onderscheidt
twee hoofdstappen:
1) Een inventarisatie van de factoren die bepalend zijn voor het succes van
afvalbakkenbeleid en hoe met deze factoren het gedrag van mensen kan worden
beïnvloed.
2) Een vertaling van de bevindingen uit stap 1 naar de specifieke situatie in het
winkelgebied van Amsterdam Centrum, waarbij wordt ingezoomd op het gedrag van
de ondernemer.
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1.4

AANPAK
Op basis van grotendeels digitaal verkregen rapporten is een beschrijving gemaakt van de
link tusen afvalbakkenbeleid en gedrag van bezoekers, en is een vertaling gemaakt naar de
situatie in Amsterdam Centrum.
Begin juli is een eerste conceptversie van de literatuurverkenning besproken met de
gemeente en is overeenstemming bereikt over de te nemen vervolgstappen in het traject. In
de daarop volgende weken is extra input verwerkt in de literatuurverkenning, ten aanzien
van het effect van het plaatsen van prullenbakken, kritische succesfactoren en aanvullende
ervaringen uit binnen- en buitenland (zoals ervaring met de adoptie van afvalbakken, het
weghalen van afvalbakken en het betrekken van ondernemers). Half augustus is de tweede
conceptversie van de literatuurverkenning besproken met de gemeente en zijn de laatste
suggesties in de literatuurverkenning verwerkt.

1.5

LEESWIJZER
In deze literatuurverkenning wordt uiteengezet welke oplossingen kunnen bijdragen aan het
tegengaan van zwerfafval als het gaat om afvalbakken en de rol van ondernemers daarbij. In
hoofdstuk 2 wordt een theoretisch kader geschetst, waarin een model wordt gepresenteerd
dat beschrijft hoe verschillende factoren rond zwerfafval elkaar positief dan wel negatief
beïnvloeden. Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het gedrag van mensen in relatie tot
zwerfafval. Hoofstuk 3 geeft een beschrijving van ervaringen en experimenten op het gebied
van zwerfafval in binnen- en buitenland. In hoofdstuk 4 wordt de link gelegd van al het
voorgaande met de (potentiële) rol van ondernemers in het centrum van Amsterdam, om in
hoofdstuk 5 af te sluiten met leerpunten en conclusies ten behoeve van concrete toepassing
in het winkelgebied van Amsterdam Centrum.
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2.

Theorie

Om passende maatregelen te kunnen treffen om zwerfafval tegen te gaan is inzicht nodig in
het gedrag en de motivatie van mensen. In dit hoofdstuk wordt daarom een overzicht
gegeven van de belangrijkste bevindingen vanuit de sociale wetenschappen. In paragraaf
2.1 wordt het probleem van zwerfafval als systeem neergezet, inclusief aandacht voor de
plaats van de consument als ‘ontdoener’ in het geheel. Hiermee wordt de complexiteit van
het onderwerp duidelijk. In paragraaf 2.2 en 2.3 wordt ingegaan op verklarende factoren van
gedrag en motivatie als het gaat om (in actie komen tegen) zwerfafval. Paragraaf 2.4 ten
slotte geeft een aantal algemene adviezen die hieruit voortvloeien. Het hoofdstuk sluit af met
een doorkijkje naar het volgende hoofdstuk in paragraaf 2.5.

2.1

ZWERFAFVAL ALS SYSTEEM
Onderzoeksbureau CE Delft heeft in 2001 in opdracht van Ministerie van VROM een brede
studie gedaan naar zwerfafval [CE, oktober 2001]. Ter bestudering van het probleem is een
model ontwikkeld (zie figuur 1) waarmee aangegeven is hoe het zwerfafvalprobleem in
elkaar steekt. Het model maakt goed duidelijk hoe complex het afvalsysteem in elkaar zit.
Uit dit model wordt duidelijk dat de consument de spil is in het geheel. De consument is in de
eerste plaats ‘aanschaffer’ van een product, verwordt vervolgens tot ‘gebruiker’ en tot slot
‘ontdoener’. Een ontdoener heeft drie keuzen waar hij/zij zich kan ontdoen van het afval, in
het schema aangegeven bij de pijlen B, C en D:
 B: in een afvalbak binnen
 C: in een afvalbak buiten
 D: als zwerfafval
De verklarende factoren voor de keuze voor B, C of D en daarmee het gedrag van de
consument zijn aangegeven met de formule MxCxG, oftewel motivatie, capaciteit en
gelegenheid. Motivatie heeft betrekking op probleemerkenning/ probleembesef, waarbij de
consument zichzelf in zijn rol als ontdoener vragen kan stellen als ‘wat is het probleem?’ en
‘is het mijn probleem?’. Daarnaast gaat het bij motivatie om billijkheid van de eigen bijdrage:
‘ben ik de enige die moeite doet of draagt iedereen zijn steentje bij?’. Motivatie kan per
individu verschillen en wordt mede bepaald door sociale normen. Hier wordt in paragraaf 2.3
op ingegaan. Capaciteit heeft betrekking op de mogelijkheid om bij te dragen aan de
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oplossing: ‘wat kan ik eraan doen?’. Gelegenheid ten slotte gaat over de effectiviteit/
efficiëntie van deze oplossing: ‘is mijn bijdrage wel de moeite?’ [Potjer, 1998]. In de volgende
paragraaf wordt ingegaan op de relatie tussen deze drie factoren en het ontstaan van een
bepaalde attitude richting zwerfafval enerzijds, en daadwerkelijk handelen anderzijds.

8

Op verschillende niveaus binnen het systeem kan door de overheid invloed worden
uitgeoefend op afval en de verwerking daarvan. Op het niveau van de producent kan de
(landelijke) overheid invloed uitoefenen op het gebruik van recyclebaar materiaal middels
regelgeving. Maar ook door bijvoorbeeld een retourpremie (statiegeld) in te voeren op flesjes
en blikjes zoals onderwerp van deze studie. Onderzocht is of een inzamelsysteem voor
blikjes en flesjes bijdraagt aan de vermindering van zwerfafval. Hiermee zou in potentie
kunnen worden voorkomen dat een deel van de flesjes en blikjes (‘populair’ zwerfafval) in
zwerfafval verandert, omdat ze worden ingeleverd bij bijvoorbeeld de supermarkt.
In het rapport worden drie concepten uitgewerkt. In twee modellen wordt de invloed van een
retourpremiesysteem onderzocht, waarbij per model onder meer de hoogte van de premie
verschilt. In het derde model wordt ingezet op handhaving, communicatie en voorlichting en
infrastructuur zonder invoering van een retourpremie voor flesjes en blikjes. Gezien het
onderwerp van de literatuurverkenning wordt hier volstaan met de vermelding dat de
modellen alle drie bijdragen aan een mindering van het zwerfafval, zij het dat de mate waarin
verschilt per model. De uitkomsten van de doorrekening van de modellen maken het
speelveld duidelijk, door aan te geven wat de verwachte vermindering is en welke indicatieve
investering er gemoeid gaat met het invoeren van een retourpremiesysteem.

2.2

ATTITUDE EN GEDRAG
Onderzoek van Malestein en De Waard (1995) toont aan dat zwerfafval vooral ontstaat op
piekmomenten, waarbij de hoeveelheid aanwezige afvalbakken niet van belang is maar wel
in hoeverre deze vol zijn. Tevens blijkt dat het uitmaakt of er al zwerfafval ligt in de
omgeving. De tijdens piekmomenten ervaren relatieve anonimiteit vormt een belangrijke
factor in het ontstaan van zwerfafval, zo veronderstellen Malestein en De Waard. In het
onderstaande wordt uiteengezet hoe dit te verklaren is.
Motivatie is één van de drie verklarende factoren voor het gedrag van de consument.
Belangrijke vraag is vervolgens: hoe wordt deze motivatie bepaald? Research International
[RI, 2001] heeft onderzoek gedaan naar de perceptie en houding ten opzichte van zwerfafval
in het algemeen. Uit dit onderzoek bleek dat kauwgom zwerfafvalergernis nummer één is
onder Nederlanders en de helft van de ondervraagden zich ergert aan afval in het algemeen
op straat. Wel is het zo dat mensen onschadelijk geachte voorwerpen (zoals een klokhuis)
veel makkelijker uit de auto gooien dan schadelijke voorwerpen (zoals een flesje). Ook uit
onderzoek van het NIPO (2000) blijkt dat bij de meeste Nederlanders zowel sprake is van
probleembesef ten aanzien van zwerfafval als van een positieve attitude ten aanzien van
een schone omgeving.
Dat deze norm overigens niet overal gelijk is als het gaat om zwerfafval blijkt uit een studie
van Torlger, Frey en Wilson (2008). Uit onderzoek in 30 Europese landen blijkt dat er
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verschillend gedacht wordt over het milieu en zwerfafval: in West-Europese landen wordt er
meer waarde gehecht aan het milieu dan in Oost-Europese landen.
Tussen enerzijds het probleembesef en een bepaalde attitude richting zwerfafval en
anderzijds daadwerkelijk handelen, zit nog een wereld van verschil. De drie principes die dit
veroorzaken [Midden, 1992 en Potjer, 1998] laten zich als volgt omschrijven:
 Minstens zo belangrijk als het besef van een probleem, is het dat mensen het idee
hebben dat ze (efficiënt dan wel effectief) kunnen bijdragen aan de oplossing van het
probleem. Dit verklaart waarom afval gemakkelijker verkeerd wordt weggegooid in een
omgeving die al vuil is; het bewaren van afval leidt hier niet tot een schone omgeving en
is dus niet lonend.
 Ten tweede moet de oplossing van het probleem aansluiten bij de eigen wensen; pas als
iemand een schone omgeving van belang vindt, zal hij zich ervoor willen inspannen.
Hierbij geldt wel als voorwaarde dat de infrastructuur op orde moet zijn: als het lang duurt
voordat iemand een afvalbak tegenkomt, kan dit de motivatie om afval op de juiste
manier weg te gooien danig inperken.
 Ten slotte is het van belang dat iemand het gevoel heeft dat zijn inspanningen
schappelijk zijn, in de zin dat hij niet de enige is die werkt aan de oplossing van het
probleem, terwijl de rest meeprofiteert zonder zich in te spannen. Een belonings- en
strafsysteem, waarbij de mensen die meewerken worden beloond voor hun inspanning
en de mensen die het laten afweten worden gestraft, kan helpen een gevoel van
billijkheid te creëren.
Wanneer aan deze principes wordt voldaan, zal het gedrag ook overeenkomen met de
attitude.

2.3

SOCIALE NORMEN
In de bovenstaande drie principes komt al naar voren dat onze motivatie mede wordt
bepaald door het gedrag van anderen. Zo blijkt: schoon blijft ook schoon, een schone
omgeving maakt dat bezoekers eerder hun afval in de afvalbak gooien. Uit een aantal
sociaal-psychologische experimenten van Cialdini, Reno en Kallgren (1990) wordt duidelijk
hoe dit mechanisme werkt. Mensen zijn geneigd om zich te gedragen volgens de heersende
sociale normen. Er zijn twee soorten normen te onderscheiden: een injunctieve norm (hoe
horen we ons te gedragen?) en een descriptieve norm (hoe gedragen we ons
daadwerkelijk?). Uit de experimenten blijkt dat mensen in een brandschone omgeving
minder geneigd zijn afval op de grond gooien. De injunctieve norm, hoe wij ons horen te
gedragen, heeft duidelijke invloed op ons gedrag, maar de aanwezigheid van zwerfafval is
stil bewijs van wat anderen daadwerkelijk doen in een situatie. Het waarnemen van een
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normoverschrijving kan ervoor zorgen dat mensen zich laten leiden door deze descriptieve
norm en dat dit gedrag overgenomen wordt. Opvallend is dat wanneer er één stuk zwerfafval
op de grond lag, de kans kleiner was dat de onderzochten zwerfafval achterlieten dan
wanneer er helemaal geen zwerfafval lag. Aandacht speelt hier een belangrijke rol in: in dit
geval activeert het ene stuk zwerfafval de aandacht voor de injunctieve norm dat het niet
gepast is om zwerfafval op de grond te gooien.
Hoe mensen met zwerfafval omgaan wordt niet alleen verklaard door sociale normen en
bewust gedrag. Onder meer Cialdini laat zien dat mensen gedragskeuzen merendeels
onbewust maken: ze doen dan dingen uit gewoonte, automatisme of desinteresse. Of
simpelweg omdat andere mensen het ook doen. In zijn boek ‘Invloed’ (2008) beschrijft hij
zes psychologische principes die hij ‘beïnvloedingswapens’ noemt en die inspelen op
automatische gedragspatronen:
1. Wederkerigheid;
2. commitment en consistentie;
3. sociale bewijskracht;
4. sympathie;
5. autoriteit;
6. schaarste.
Gemeente Schoon heeft een ‘Stappenplan voor gedragsverandering’ (2013) uitgebracht.
Hierin worden de zes strategieën van Cialdini gebruikt om bestaand gedrag te analyseren en
op basis daarvan maatregelen te formuleren, om te komen tot het gewenste gedrag. Zo kan
er op het strand geappelleerd worden aan het feit dat de meeste mensen zich aan de regels
houden met een bord ‘de meeste mensen doen hun afval na het strandbezoek in de
afvalbak’. Ook kan het door mooie en vernuftige prullenbakken te ontwerpen (wie kent niet
Holle Bolle Gijs die in de Efteling roept: Papier hier!), leuk gemaakt worden om er afval in te
gooien.

2.4

ALGEMENE ADVIEZEN
In de publicatie ‘Nederland betaalbaar schoon’ is een aantal algemene adviezen
weergegeven waar het gaat om zwerfafval, op basis van onderzoeken en ervaringen. In de
aanbevelingen met betrekking tot afvalbakken en gedragsbeïnvloeding komt de link met de
drie verklarende factoren voor gedrag (motivatie, capaciteit en gelegenheid) duidelijk terug.
Deze adviezen zijn hieronder weergegeven.
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Motivatie

Om de motivatie van mensen positief te beïnvloeden, wordt onder meer aanbevolen om
zichtbaar schoon te maken. Door het inzetten van de reinigingsdienst juist op de
tijdstippen dat ook het winkelend publiek aanwezig is, wordt correct gedrag
gestimuleerd. Na sluitingstijd van de winkels schoonmaken is misschien eenvoudiger
doordat de afvalbakken beter toegankelijk zijn, maar draagt niet per se bij aan gedrag
dat de omgeving ook schoon houdt.

Een belonings- en strafsysteem, waarbij de mensen die meewerken worden beloond
voor hun inspanning en de mensen die het laten afweten worden gestraft, kan helpen
een gevoel van billijkheid te creëren. Ook aankondigen van handhaving werkt: wanneer
veel publiciteit wordt gegeven aan een handhavingsactie, zijn mensen eerder geneigd
het afval in de afvalbak te gooien. De daadwerkelijke handhavingsactie kan bij wijze van
spreken plaatsvinden door enkele dagen per jaar echt boetes uit te delen (deze opzet
wordt in veel gemeenten ook bij fietsverlichting toegepast).

In de publicatie wordt tevens ingegaan op het gebruik van gedragsbeïnvloeding en
campagnes, bij de bestijding van zwerfafval. Te lezen is onder meer dat bundeling en
herhaling van de juiste boodschap het effect versterkt. Aanhaken bij landelijke
campagnes met impact en effect bespaart kosten. Hier is nog winst te behalen want
maar liefst tweederde van de Nederlandse gemeenten maakt (nog) geen gebruik van
de gratis campagnemogelijkheden die worden geboden. Een juiste ‘tone-of-voice’ (niet
belerend) is van belang en schoon wordt de norm door het gewenste gedrag centraal te
stellen (geen beelden van vervuilde plekken tonen dus). Verder is de omgeving in
werkelijkheid vaak schoner dan die wordt beleefd; het ‘normbesef’ kan versterkt worden
door de perceptie positief te beïnvloeden. Last minute communicatie ten slotte, dat wil
zeggen communicatie op het moment dat iemand zwerfafval zou kunnen veroorzaken,
werkt het sterkst.
Capaciteit en gelegenheid
In het algemeen geldt voor beleid rond afvalbakken:

zorg voor voldoende bakken op plaatsen waar veel afval ontstaat;

herkenbaarheid van de bakken is van belang, kies de plaatsing bewust:
- Voor bezoeker: staat de bak op de goede locatie en in het zicht, zodat het afval in
de bak kan worden gegooid?
- Maar ook voor reiniger: staat de bak op een toegankelijke locatie zodat de bak
tijdig geleegd kan worden?
Daarnaast blijkt uit de studie ‘Nederland betaalbaar schoon’ dat ca. 50% van het zwerfafval
bestaat uit peuken. De kans is aanwezig dat dit aandeel nog is toegenomen als gevolg van
het rookverbod, dat enkele jaren geleden van kracht is geworden. Het advies is dan ook om
asbakken te plaatsen om rondzwervende peuken tegen te gaan. En winkeliers te stimuleren
om bij de ingang van hun winkel een asbak te plaatsen.
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Uit de eerder genoemde studie van adviesbureau Deloitte (‘Rapport Kostenonderzoek
zwerfafval Nederland’, juni 2010) komt naar voren dat de mate van stedelijkheid van een
gebied invloed heeft op de hoogte van de zwerfafvalkosten per gemeente: de gemeenten
met een zeer hoge stedelijkheid vertegenwoordigen tezamen ruim een derde deel van de
totale zwerfafvalkosten. Veel van de geïnterviewden voor het onderzoek vertelden dat zij
zeer bewuste afwegingen maakten bij het plaatsen van afvalbakken; bijvoorbeeld wel bij
hangplekken maar juist niet in natuurgebieden. Eén van de aanbevelingen luidt om door te
experimenteren met het plaatsen of juist weghalen van afvalbakken, te achterhalen of ze
toegevoegde waarde hebben en meer dan wel minder zwerfafval veroorzaken. Daarnaast is
gebleken dat:

Gemeenten met veel afvalbakken vaak lagere totale kosten hebben per inwoner: het
neerzetten van een prullenbak en deze tijdig legen, is in veel gevallen goedkoper dan
vegen.

Een prestatiecontract met de reinigingsdienst in combinatie met controle en monitoring
door dezelfde partij wordt aanbevolen als efficiënt: zo wordt er gereinigd op basis van
resultaat (de gewenste schoonheidsgraad wordt hierbij van tevoren vastgelegd).

2.5

HOE NU VERDER?
In dit hoofdstuk is een beknopte schets gegeven van de theoretische basis voor het gedrag
van mensen als het gaat om zwerfafval. Welke factoren verklaren het handelen van
consumenten? De theorie geeft handvatten voor gedragsbeïnvloeding door de drie pijlers
motivatie, capaciteit en gelegenheid. Hieruit vloeit een aantal algemene adviezen voort. In
het volgende hoofdstuk wordt uiteengezet hoe hier in eigen land, maar ook internationaal
mee om wordt gegaan: welke oplossingen worden toegepast? Wat leren we hiervan?

13

3.

Ervaringen met afvalbakken

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat het handelen van een consument als ‘ontdoener’ van afval
kan worden verklaard door de drie factoren motivatie, capaciteit en gelegenheid. Vanuit deze
kennis is een aantal algemene adviezen weergegeven in aansluiting op de drie factoren. In
dit hoofdstuk wordt ingegaan op de praktijk: welke aanpak werkt? Wat kan hiervan geleerd
worden? Hoewel veel goede experimenten worden opgezet, zijn de resultaten niet altijd
goed gedocumenteerd. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van een aantal
internationaal toonaangevende onderzoeken naar zwerfafval in paragraaf 3.1. Paragraaf 3.2
zoomt in op ervaringen en best practices in Nederland. In paragraaf 3.3 passeert een aantal
technische innovaties de revue dat inzet op het verbeteren van de capaciteit van
afvalbakken; innovaties bedacht over de grens maar toegepast in Nederland. Het hoofdstuk
sluit af met een conclusie.

3.1

INTERNATIONALE ERVARINGEN
In het buitenland is de afgelopen decennia veel geëxperimenteerd met het voorkomen van
zwerfafval. De resultaten van een tweetal grootschalige en toonaangevende onderzoeken in
Australië en de Verenigde Staten worden hieronder weergegeven. Ook wordt een tweetal
inventieve experimenten in Venetië (Italië) en Kopenhagen (Denemarken) aangehaald en
wordt de situatie in Singapore geschetst.

3.1.1 Australië
Australisch onderzoek beschrijft een drietal experimenten om zwerfafval tegen te gaan in
Sydney [NSW Littering Behaviour Interventions, 1999]. Op een aantal drukke plaatsen in de
stad werden borden met ‘anti-vervuilingsboodschappen’ en nieuwe afvalbakken neergezet,
en er kwamen meer plaatsen waar afval gescheiden kan worden ingeleverd. Het plaatsen
van borden waarmee ingespeeld wordt op de motivatie, leidde direct tot:

een afname in vervuilend gedrag;

een lichte toename in het gebruik van openbare afvalbakken;

een toename in het aantal zaken dat mensen met zich meenamen (i.p.v. zich er ter
plekke van te ontdoen);

een toename van ‘stiekem’ vervuilgedrag op de onderzochte plekken (mensen
ontdeden zich minder vaak in alle openheid van hun rommel).
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Bovenstaande effecten bleken echter maar van korte duur, tenzij ze werden ondersteund
door andere anti-vervuilingsinitiatieven, zoals het plaatsen van nieuwe afvalbakken of
afvalbakken voor gescheiden inzameling.
Het directe effect van het plaatsen van nieuwe afvalbakken op straat:



verschilde per plek;
werd beïnvloed door ontwerp en plaatsing van de afvalbak.

De aanwezigheid van nieuwe afvalbakken had niet op alle onderzochte plekken effect op de
hoeveelheid zwerfafval (noch op de hoeveelheid afval in de bakken). De gevonden effecten
waren van zeer lokale aard; alleen in de directe omgeving van de nieuwe afvalbak was een
toename in het gebruik waarneembaar. Nieuwe afvalbakken leken vooral van toegevoegde
waarde op plaatsen waar zwerfafval het resultaat was van overvolle afvalbakken, waar het
ontwerp ze moeilijk te gebruiken maakte, of waar ze onhandig geplaatst waren dan wel
gemakkelijk over het hoofd werden gezien. In gebieden waar afvalbakken al handig stonden
opgesteld, meteen in het oog sprongen en waar het afval niet uitpuilde, leken nieuwe bakken
nauwelijks effect te hebben. Wel hielp de plaatsing van nieuwe afvalbakken die een asbak
bevatten, om het aantal sigarettenpeuken op de grond te verminderen.
De aanwezigheid van gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte leidde tot:




meer afval in de afvalbakken;
minder zaken die door mensen werden meegenomen bij het verlaten van de locatie;
het achterlaten van een deel van het herbruikbare afval in afvalbakken.

Het grootste deel van de goederen die in de recyclebakken werden gedeponeerd, was ook
daadwerkelijk herbruikbaar. Ook op de langere termijn waren de bevindingen positief: vier
maanden na de introductie van de genoemde maatregelen was de vervuilingsgraad nog fors
lager. Er was sprake van een duidelijke verbetering in het ‘wegwerpgedrag’ op de meeste
onderzochte plaatsen; minder afval belandde op straat en meer in de afvalbakken.
Al sinds 1979 investeert de regering van de Australische staat New South Wales in
programma’s gericht op het tegengaan van zwerfafval [Educating the Community About
Litter, Department of Environment and Conservation (NSW), 2005]. Deze programma’s zijn
vanaf het begin gebouwd rond mediacampagnes om mensen iets te leren over zwerfafval en
hun houding en gedrag ten aanzien van zwerfafval te veranderen (motivatie). Het
educatieprogramma dat liep van 2000 tot 2003, overtrof de verwachtingen, met een bereik
van 96% van de inwoners van New South Wales. 9 van de 10 mensen die zich later
herinnerden de reclame te hebben gezien, begrepen en onderschreven de volgende
hoofdboodschappen:

15






het weggooien van afval is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid (97%);
afval weggooien op straat en op andere openbare plaatsen is niet gepast (95%);
de gemeenschap keurt het veroorzaken van zwerfafval af (94%);
alle zwerfafval, hoe klein ook, heeft een negatieve invloed op het milieu (91%).

Later onderzoek heeft uitgewezen dat het educatieprogramma dat tot 2003 heeft gelopen,
tot langdurig positieve veranderingen heeft geleid, wat terug te zien is in minder zwerfafval
en beter ‘weggooigedrag’.

3.1.2 Verenigde Staten
Keep America Beautiful (KAB) is een grote non-profit organisatie in de Verenigde Staten, die
als missie heeft ‘individuen bewegen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het
leefmilieu in hun gemeenschap1’. Dit doet zij door in te zetten op het voorkomen van
zwerfafval, afvalvermindering/ recycling en verfraaiing. KAB heeft in 2008/2009 het
omvangrijkste onderzoek ooit naar zwerfafval in de VS uitgevoerd. In het onderzoek, met de
titel “Litter in America”, zijn de oorzaken, gevolgen en kosten van zwerfafval in de VS in kaart
gebracht en geanalyseerd, op zowel kwalitatieve als kwantitatieve wijze. De focus van het
onderzoek lag op twee onderwerpen: zwerfafval (hoeveelheid, plaatsen waar het voorkomt
en kosten voor lokale gemeenschappen en bedrijven) en gedrag rond zwerfafval (hoe vaak
mensen zwerfafval veroorzaken, de individuele- en omgevingsvariabelen die bijdragen aan
het veroorzaken van zwerfafval en de effectiviteit van diverse aanpakken om het
zwerfafvalniveau naar beneden te brengen). Ten behoeve van de literatuurstudie zoomen
we hier in op de resultaten van de studie naar het (individuele) gedrag rond zwerfafval.
Uit gedragsobservaties van bijna 10.000 individuen op 130 locaties in 10 staten, bleek dat
van de bijna 2.000 keer dat mensen iets weggooiden, 17% resulteerde in zwerfafval; meest
sigarettenpeuken, voedselresten en wikkels. Tegen de verwachtingen van de onderzoekers
in, werd maar liefst 81% van het zwerfafval bewust veroorzaakt. Uit statistische analyse
kwam naar voren dat 15% van het zwerfafvalveroorzakende gedrag was toe te schrijven aan
omgevingsfactoren (zoals de aanwezigheid van containers, bestaand zwerfafval,
weersomstandigheden en het tijdstip van de dag), terwijl maar liefst 85% het resultaat was
van individuele factoren (zoals leeftijd, sekse, bewustzijn, houding en
verantwoordelijkheidsgevoel). De belangrijkste contextuele voorspellers van het ontstaan
van zwerfafval waren onder meer de beschikbaarheid van containers, de afstand tot de

1 bron: website KAB
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container op het moment van weggooien en de hoeveelheid zwerfafval die al aanwezig is.
Op individueel niveau bleek leeftijd voorspellend, waarbij ouderen minder zwerfafval
veroorzaken dan jongeren. Verrassend genoeg bleek er geen verband te zijn met sekse;
mannen en vrouwen waren in gelijke mate geneigd tot het veroorzaken van zwerfafval.
Daarnaast kwam uit interviews naar voren dat een ander belangrijk onderscheid tussen
vervuilers en niet-vervuilers een persoonlijke ‘gelofte’ was om geen zwerfafval te
veroorzaken; mensen die ‘betrapt’ waren op het veroorzaken van zwerfafval verklaarden
veel minder vaak dat ze met zichzelf hadden afgesproken geen zwerfafval te zullen
veroorzaken, terwijl mensen die zeiden te menen dat het veroorzaken van zwerfvuil fout is,
dit ook daadwerkelijk minder bleken te doen.
Ondanks het belang van persoonlijke factoren in het verklaren van zwerfafval, moet de
context niet vergeten worden. Zo is de aanwezigheid van zwerfafval een belangrijke factor in
het ontstaan van meer zwerfafval; mensen zijn veel meer geneigd te vervuilen in reeds
vervuilde omgevingen, dan dat ze vervuilen in schone omgevingen. Deze bevindingen
pleiten sterk voor aanhoudende inspanningen op het gebied van opruimen en aantrekkelijk
maken. Sterker nog, het plaatsen van boodschappen of borden gericht op het voorkomen
van zwerfafval, in een omgeving die al vervuild is, zal het probleem vermoedelijk verergeren
in plaats van het op te lossen.
3.1.3 Venetië, Italië
De stad Venetië in Italië is, net als Amsterdam, een stad die dagelijks overstroomd wordt
met bezoekers. Tegelijkertijd kent de stad een bijzondere infrastructuur doordat het oude
centrum geen wegverkeer heeft; verplaatsingen kunnen alleen plaatsvinden over water. De
stad kent een afvalprobleem van de Lagunestad in die zin dat ieder jaar miljoenen en
miljoenen plastic drinkflesjes zomaar op straat worden gegooid door toeristen. De
gemeenteraad is daarom in 2008 een bijzonder initiatief gestart: toeristen kunnen een kit
krijgen met daarin een leeg drinkflesje en een kaart waarop de 122 fonteinen van Venetië
staan aangegeven. Op deze wijze hoopt men het gedrag van toeristen te beïnvloeden: ze
worden aangemoedigd om het flesje te herbruiken zodat de hoeveelheid afval afneemt.
Bovendien worden toeristen zo gewezen op een bewuste omgang met afval. Er zijn
(vooralsnog) geen resultaten bekend in hoeverre het initiatief effect heeft gehad en de
hoeveelheid zwerfafval bestaande uit plastic flesjes is verminderd.
3.1.4 Groene Voetstappen in Kopenhagen
Ook in Kopenhagen, Denemarken wordt op inventieve wijze geprobeerd het gedrag van
bezoekers en toeristen te beïnvloeden. Het experiment met ‘groene voetstappen’ is
uitgevoerd in 2011 door gedragsfilosoof Hansen en studenten van de Roskilde Universiteit in
Kopenhagen. Er werden 1.000 karamelsnoepjes uitgedeeld aan voorbijgangers. Vervolgens
werden de straten in de buurt, afvalbakken, asbakken en fietsmanden onderzocht op lege
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karamelwikkels. Dit proces werd een keer herhaald, maar deze keer werd een duidelijk pad
aangegeven met groene voetstappen, leidend naar dichtbijgelegen afvalbakken. Het
resultaat was een afname van 46 procent in de totale hoeveelheid rondzwervende
karamelwikkels, zo bleek uit de studie. De verklaring hiervoor is dat de groene voetstappen
de aandacht vangen van voorbijgangers, waardoor ze zich meer bewust zijn van zwerfafval
en dat het leidt tot een onbewuste neiging om de voetstappen te volgen. Ook lijkt hier de
injunctieve norm geactiveerd te worden dat het niet gepast is zwerfafval weg te gooien. De
groene voetstappen worden wel aangeduid als een ‘nudge’; letterlijk vertaald een zetje, of
duwtje waarmee het mensen gemakkelijker wordt gemaakt om de juiste keuze te maken of
de juiste handeling te verrichten. Een andere, bekende ‘nudge’ is de afbeelding van een
vlieg in urinoirs op vliegveld Schiphol: doordat mannen hiermee een richtpunt hebben, nam
de hoeveelheid urine náást het urinoir met 80% af. Deze ‘nudge’ wordt inmiddels op plekken
over de hele wereld toegepast.
3.1.5 Singapore
Zo creatief als de Italianen of Denen zijn de Singaporezen niet als het gaat om het
tegengaan van zwerfafval. Toch zijn de straten van Singapore onberispelijk en is er geen
zwerfafval te bekennen. Het geheim? Hoge boetes. Afval op straat gooien, al is het maar
een propje of sigarettenpeuk, kan je op een flinke boete komen te staan en kauwgom is zelfs
verboden. Het voeren van dergelijk streng beleid zal niet elke overheid aanspreken, maar
Singapore is wel één van de schoonste en veiligste landen ter wereld.
Bovenstaande experimenten geven een goed beeld van de verschillende wijzen waarop
wereldwijd naar oplossingen wordt gezocht om het gebruik van afvalbakken te stimuleren en
zo zwerfafval tegen te gaan. Bij deze voorbeelden moet wel in ogenschouw worden
genomen dat de sociale normen ten aanzien van zwerfafval per land verschillend zijn, zoals
is aangeven in hoofdstuk 2, waardoor een succesvol experiment in het ene land niet
noodzakelijkerwijs tot succes hoeft te leiden in een ander land. In de volgende paragraaf
wordt daarom ingegaan op Nederlandse experimenten met prullenbakken.

3.2

ERVARINGEN IN NEDERLAND
In de afgelopen jaren hebben vele gemeenten gebruik gemaakt van de brede expertise die
aanwezig is binnen het programma Gemeente Schoon. Op basis van de opgebouwde
kennis over burgerparticipatie en zwerfafval binnen gemeenten, zijn inmiddels door het hele
land initiatieven ontplooid. In deze paragraaf wordt een aantal van deze initiatieven uitgelicht
waarbij geëxperimenteerd is met afvalbakken.

18

3.2.1 Gastheerschap
Een voorbeeld van een campagne waarbij bezoekers actief worden aangesproken en er een
beroep wordt gedaan op de injunctieve norm hoe je je gedraagt (motivatie) is de campagne
van de Vondelkabouter in het Vondelpark in stadsdeel Zuid. De bezoeker wordt regelmatig
op het gedrag aangesproken, waarbij een beroep gedaan wordt op de vriendschap met het
park: vrienden vervuilen niet, laten geen rommel achter. De Vondelkabouter is zichtbaar op
verkeersborden, op prullenbakken en afvalcontainers en vrijwilligers zijn zichtbaar aanwezig
en treden op als gastheer (delen vuilniszakken uit en spreken mensen aan). De aanpak in
het Vondelpark is integraal opgezet; zo wordt onder meer nauw samengewerkt met diverse
partijen die zich inzetten voor een schoon park (Vereniging Vrienden van het Vondelpark) en
is het ophaalschema van de reinigingsdienst afgestemd op de piekdrukte in het park. Deze
integrale opzet lijkt vooralsnog vruchten af te werpen, hoewel het probleem zodanig groot is
door stijgend gebruik van de stadsparken dat het stadsdeel een prijsvraag heeft uitgeroepen
voor het beste idee om het Vondelpark schoon te houden.
3.2.2 Weghalen van afvalbakken
Op diverse plekken in het land wordt geëxperimenteerd met het weghalen van afvalbakken.
Op deze wijze wordt getracht bijplaatsing – het plaatsen van afval náást een afvalbak of
container – tegen te gaan. Onder meer in de gemeente Arnhem zijn in 2012 op verschillende
plekken in de stad afvalbakken weggehaald. Het ging hierbij voornamelijk om afvalbakken
waarvan uit onderzoek is gebleken dat zij niet of nauwelijks werden gebruikt. In het centrum
van de stad zijn alle afvalbakken blijven staan. Onderzoek in opdracht van de gemeente
Arnhem (bron: persbericht ‘Openbare ruimte in Arnhem op niveau’, november 2012) laat
zien dat het halveren van het aantal aanwezige afvalbakken geen negatieve invloed heeft
gehad op het gemeten kwaliteitsniveau op het gebied van zwerfvuil. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat een deel van de afvalbakken is geadopteerd door wijkbewoners.
Op basis van ruim 35.000 meetresultaten over de eerste 9 maanden van 2012 blijkt dat het
kwaliteitsniveau ten opzichte van vorig jaar gelijk is gebleven of zelfs op onderdelen een
lichte verbetering laat zien. Ook steden als Londen en New York zijn bekend met deze
aanpak waarbij afvalbakken zijn weggehaald. Londen heeft al jaren geen prullenbakken in
de metrostations, maar dan als voorzorgsmaatregel tegen terroristische aanslagen.
Desondanks zijn de stations behoorlijk schoon. In New York is eveneens in 2012 een
experiment uitgevoerd met het weghalen van afvalbakken in een tweetal metrostations. Het
resultaat was 50 tot 67% minder afval en de aanpak wordt nu ook bij andere metrostations
uitgevoerd.
3.2.3 Gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte
Een bureaustudie naar gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte (Project ‘Gescheiden
afvalbakken in de openbare ruimte’, Bureau Milieu en Werk, 2012) laat zien dat op
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verschillende plekken in Nederland, maar ook in België en Duitsland, in semi-openbare
ruimten wordt geëxperimenteerd met gescheiden inzameling van glas, plastic, papier en
restafval. Dit gebeurt in Nederland op stations, luchthaven Schiphol, winkelcentra, stranden
en bij evenementen en bijzondere gelegenheden. De bureaustudie is uitgevoerd in het kader
van de voorbereiding van een proefproject met gescheiden afvalbakken in de openbare
ruimte van de gemeenten Weesp en Huizen (Project ‘Gescheiden afvalbakken in de
openbare ruimte’, Bureau Milieu & Werk, 2013). Doel van het onderzoek was om een
antwoord te vinden op de vraag of voorzieningen voor het gescheiden aanbieden van afval
in de openbare ruimte herbruikbare grondstoffen opleveren en een schonere openbare
ruimte. De tweede vraag die de onderzoekers zich hadden gesteld was of consistentie van
de scheidingsboodschap, inzamelsystemen en faciliteiten in de openbare ruimte tot
herbruikbare grondstoffen en een positief effect op het weggooigedrag leidt.
Nadat in Huizen en Weesp vier proefgebieden waren onderscheiden en een beslissing was
genomen rond de te scheiden fracties (papier, kunststof en restafval) en het type afvalbak
(gevelexemplaren in Huizen en vrijstaande modellen in zowel Huizen als Weesp), is van
start gegaan met de eigenlijke proef, die een looptijd had van ruim vier maanden. Een van
de conclusies van het onderzoek luidde dat gemeenten en medewerkers positief waren. Ook
het publiek was positief over de afvalbakken en de gescheiden inzameling. De afvalbakken
werden mooi, netjes en herkenbaar gevonden. Dit vertaalde zich in het gebruik: bijna
iedereen die in de buurt kwam, gebruikte de afvalbakken. Desondanks was naar de mening
van het publiek de omgeving feitelijk niet schoner geworden. Beperkte communicatie bleek
voldoende; het was duidelijk welke afvalstroom in welke afvalbak moest. Ten slotte werd
geconcludeerd dat gescheiden inzameling op het strand beperkingen heeft. Dit heeft ermee
te maken dat er op het strand niet continu veel bezoekers aanwezig zijn, waardoor de
afvalbakken grote delen van het jaar nauwelijks gebruikt worden.
Uiteindelijk kon de vraag of voorzieningen voor het gescheiden aanbieden van afval in de
openbare ruimte een positief effect hebben op het weggooigedrag, bevestigend worden
beantwoord. Dit ging niet op voor de vraag of voorzieningen voor het gescheiden aanbieden
van afval in de openbare ruimte een schonere ruimte opleveren. Ondanks de positieve
bijdrage die de nieuwe afvalbakken leveren aan de uitstraling van het gebied, is de totale
vervuilingsgraad vrijwel gelijk gebleven. De vraag of voorzieningen voor het gescheiden
aanbieden van afval in de openbare ruimte herbruikbare grondstoffen opleveren, kon wel
weer bevestigend beantwoord worden. De vervuilingsgraad van met name kunststof bleek
echter wel hoog.
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3.3

TECHNISCHE INNOVATIES
In de vorige paragrafen is weergegeven op welke wijze in binnen- en buitenland wordt
geprobeerd om het gedrag van mensen te beïnvloeden als het gaat om het ontdoen van
afval in de afvalbak. Omdat in drukbezochte centrumgebieden openbare ruimte schaars is,
worden hier vooral technische innovaties toegepast om de capaciteit van afvalbakken te
vergroten, zonder dat extra beslag wordt gelegd op de openbare ruimte. In deze paragraaf
wordt een tweetal innovaties beschreven.

3.3.1 BigBelly
Een technische innovatie overgewaaid uit de Verenigde Staten is de BigBelly Solar
Compactor. Dit is een afvalbak die het eigen afval comprimeert, waardoor de
opslagcapaciteit vijf keer zo hoog is als bij een reguliere afvalbak. Hiermee kan de frequentie
van lediging omlaag, wat kostenbesparend werkt en als neveneffect bijvoorbeeld de uitstoot
van uitlaatgassen vermindert. De prullenbak werkt bovendien op zonne-energie en is niet
toegankelijk voor dieren (ratten, meeuwen, insecten). Dankzij een digitaal systeem wordt
inzichtelijk hoe vol een bak is, waardoor de lediging gericht kan plaatsvinden. Deze bak is te
vinden op drukbezochte plekken als Times Square, New York, waar dagelijks 500.000
bezoekers rondlopen, maar bijvoorbeeld ook in Philadelphia. In Port Jefferson, New York
waar deze bak onder meer te vinden is, vervangen 20 BigBelly’s de 85 oude prullenbakken.
De nieuwe bakken worden nu een á tweemaal per week geleegd, terwijl de oude bakken 7
maal per week geleegd moesten worden. Inmiddels is de BigBelly ook in Europa te vinden:
er zijn er nu ca. 1.000 geplaatst in Groot-Brittanië, Denemarken, Duitsland en Zwitserland.
Ook in Nederland begint de bekendheid van de BigBelly te groeien. De Rijksuniversiteit
Groningen (RUG) heeft sinds 2011 BigBelly’s staan en in Den Bosch heeft eind 2012 een
proef van twee maanden gedraaid met een BigBelly in de binnenstad (Pensmarkt). In de
Utrechtsestraat in Amsterdam is in 2009 een pilot geweest onder de naam ‘Klimaatstraat’,
die internationaal aandacht heeft gekregen van ondernemers. Een groep van 40
ondernemers heeft geëxperimenteerd met een klimaatneutrale straat. Als onderdeel hiervan
heeft de BigBelly in 2012 tijdelijk een plek gekregen voor de winkel Marqt. De resultaten van
deze Nederlandse pilots zijn niet bekend.
Twee jaar geleden heeft Leeuwarden als eerste gemeente in Nederland de CompriTop, de
Nederlandse tegenhanger van de BigBelly, in gebruik genomen. Ook de CompriTop is een
afvalbak voorzien van zonnecellen, waarbij de opgewekte energie wordt gebruikt om
(zwerf)afval met een pers te comprimeren. Daarom past er in de afvalbak ruim zes keer
zoveel afval als in ‘klassieke’ afvalbakken van vergelijkbaar formaat. CompriTop noemt
naast de grotere capaciteit, nog een aantal andere voordelen van het systeem, te weten
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kostenbesparing, hogere servicegraad die mogelijk is, bijdrage aan duurzaamheid en beter
imago.
3.3.2 Nieuwe vorm van afvalafvoer: OAT
Een tweede technische innovatie is een Ondergronds Afval Transport Systeem (OAT), zoals
in de jaren ‘50 ontwikkeld in een stadsziekenhuis in Stockholm in Zweden. Dit systeem wordt
inmiddels op ca. 600 locaties over de hele wereld toegepast. Door middel van een
ondergronds leidingenstelstel wordt het afval getransporteerd, gebruikmakend van een
vacuüm: een sterke luchtstroom (70 km/u). In een terminal wordt al het afval van een gebied
verzameld en samengeperst in containers. Als een container vol is, wordt een signaal
doorgegeven zodat een afvalophaler het vuil wegbrengt naar de vuilverwerking. Ook biedt
het systeem mogelijkheden om afval gescheiden in te zamelen. De installatie van het
systeem vraagt een investering. Bekende locaties waar het systeem is toegepast zijn onder
meer het Olympisch Dorp in Barcelona, Spanje en Disney World in Florida, Verenigde
Staten.
Voordelen van het systeem zijn onder meer dat de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het
ophalen van afval gereduceerd wordt door het verminderen van de vervoersbewegingen van
de vuilniswagens. Bovendien vermindert de verkeersdruk, wat met name voordelig is in
dichtbebouwde gebieden, omdat er dus minder vuilniswagens rondrijden. Daarnaast wordt
zware lichamelijke arbeid van vuinismannen beperkt en de risico’s die dit werk met zich
meebrengt. Ook wordt de hygiëne verbeterd en de overlast van zwerfafval beperkt, omdat
het afval direct wordt afgevoerd. Dit is mede mogelijk omdat de ondergrondse containers
vrijwel onbeperkte capaciteit hebben. Tot slot is het de verwachting dat de initiële investering
zich uiteindelijk zal terugverdienen in verband met beperkte onderhoudskosten vanwege
verminderd gebruik van arbeidskracht en vuilniswagens.
In Nederland is het OAT in gebruik in twee steden: Almere en Arnhem. In Arnhem is sinds
2012 het OAT in gebruik in het dichtbebouwde, nieuw ontwikkelde stationsgebied Arnhem
Centraal. Het systeem in Arnhem heeft ruim 40 openingen en het buizenstelsel is bijna 1 km
lang. Hier worden twee soorten afval gescheiden: papier en restafval, waarmee er 1.300 ton
afval ondergronds wordt afgevoerd. Er worden nog steeds meer en meer kantoren en
andere panden op dit systeem aangesloten. De aanleg van het systeem heeft 5 miljoen euro
gekost. In Almere is het systeem al in 2003 geïntroduceerd. Het heeft zo’n 300
inwerpopeningen en is daarmee één van de grootste en modernste voorbeelden van het
OAT in de wereld. In totaal is het buizenstelsel 10,5 km lang, waarbij er drie soorten afval
worden gescheiden (GFT, papier en restafval).
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3.4

CONCLUSIES
Zoals de voorgaande paragrafen laten zien, is er in de afgelopen decennia in binnen- en
buitenland veel geëxperimenteerd met het onder de aandacht brengen, weghalen of
verbeteren van afvalbakken. Ook wordt geprobeerd de keuze voor de ontdoener van afval te
vergemakkelijken: een kleine verandering kan in dit geval veel effect hebben, zoals bij de
groene voetstappen. Dit heeft geresulteerd in een keur aan initiatieven om af te rekenen met
zwerfafval. Van verschillende van deze initiatieven zijn geen resultaten bekend en bovendien
is gebleken dat het succes van een interventie afhankelijk is van verschillende omgevingsen persoonlijkheidsfactoren, wat de complexiteit van het probeem aantoont.
De eerste ervaringen met het weghalen van afvalbakken in Arnhem zijn hoopgevend; dit
geldt ook voor het experiment met het gescheiden inzamelen van afval in Australië. Ook de
technische innovaties in de vorm van BigBelly/CompriTop en OAT, lijken een goede bijdrage
te kunnen leveren aan het oplossen van het zwerfafvalprobleem in een (groot)stedelijke
omgeving, waarbij eerstgenoemde systemen ook nog eens kostenbesparend werken en een
bijdrage leveren aan de verduurzaming; factoren die hoog worden gewaardeerd door
gemeenten, en dus wellicht ook interessant zijn voor de Amsterdamse binnenstad.
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4.

Afval en ondernemers

Het centrum van Amsterdam is een gebied dat een groot aantal ondernemers kent. Horeca,
detailhandel en – in mindere mate – de financiële diensten zijn oververtegenwoordigd in het
stadsdeel. De ondernemers in het hart van Amsterdam lijken nauwelijks last hebben van de
economische crisis; het economisch klimaat van de binnenstad is nog altijd zeer gunstig.
Tegelijkertijd is de aanwezigheid van plaatsen waar mensen consumpties kunnen kopen
(zoals de markt en snackbars) een belangrijke factor in het ontstaan van zwerfafval
[Malestein en De Waard, 1995]. Winkels spelen een centrale rol in de leefomgeving en
ondernemers zijn doorgaans gebaat bij een schone buurt. Omdat ze vaak goed
georganiseerd zijn en beschikken over middelen of kapitaal, kunnen ondernemers een
sterke partner zijn voor gemeenten. Het is dan ook van belang om ondernemers te
betrekken bij het tegengaan van zwerfafval. In dit hoofdstuk worden ervaringen geschetst
met het betrekken van ondernemers.

4.1

HET BELANG VAN EEN SCHONE OMGEVING
Zodra duidelijk is wat het belang van een schone omgeving is voor ondernemers, kunnen
manieren bedacht worden om ondernemers te ‘triggeren’ een bijdrage te leveren aan het
schoonhouden van de omgeving rond hun winkel. Een schone omgeving is aantrekkelijk
voor bezoekers en werkt daarmee omzetverhogend voor ondernemers. In de handreiking
‘Samen werken aan een Schoner Nederland’ [Impulsprogramma Zwerfafval, SenterNovem,
2007], wordt een aantal succesvolle voorbeelden beschreven van samenwerking tussen
gemeente en lokale bedrijven in de strijd tegen zwerfafval. Bij elk van deze ‘proeftuinen’
werd aandacht besteed aan het belang voor ondernemers en hoe deze groep
verantwoordelijkheid kan nemen voor het bereiken van een schone omgeving. In Deventer is
een opbouwwerker ingezet om het belang van samenwerking tussen een aantal
horecaondernemers te onderstrepen en te stimuleren tot actie. Uitgangspunt werd het feit
dat ‘de omgeving van de ondernemer (zijn winkel en stoep) genoeg zegt over de eigenaar’.
De ondernemers gingen zich verantwoordelijk voelen voor een schone straat en gingen van
een verdedigende houding naar een bewustwording van hun uitstraling. Inmiddels vervullen
de ondernemers een voorbeeldfunctie voor andere winkelgebieden in Deventer.
Een andere manier om te kijken naar het belang van een schone omgeving voor
ondernemers, is door manieren te bedenken om het probleem bij de bron aan te pakken,
oftewel het ontstaan van zwerfafval te beteugelen. Zoals eerder genoemd is het grootste
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deel van het zwerfafval dat in ons land wordt aangetroffen afkomstig van
verpakkingsmateriaal van eten en drinken; de situatie in de Amsterdamse binnenstad vormt
hierop geen uitzondering. Als (met name horeca)ondernemers het voor elkaar krijgen
slimme oplossingen te bedenken voor het verpakken van hun verkoopwaar, waardoor de
klant met minder verpakkingsmateriaal naar buiten loopt, leveren ze daarmee niet alleen een
bijdrage aan het verminderen van het zwerfafvalprobleem, maar spekken ze ook nog eens
hun eigen kas. Minder verpakkingsmateriaal betekent immers minder kosten voor de
ondernemer.

4.2

GEBIEDSGERICHTE SAMENWERKING
Wanneer ondernemers de krachten bundelen, kunnen zij zich hard maken voor een
winkelomgeving vrij van zwerfafval. De ondernemers in een gebied (stadshart,
winkelcentrum etc.) kunnen zich hiertoe op verschillende manieren organiseren. Het
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) kan een geschikt vehikel zijn voor een succesvolle
aanpak van zwerfafval in een winkelgebied. Het betreft een bundeling van de krachten van
ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Gezamenlijk spannen deze partijen zich in
voor een schoon, heel en veilig winkelgebied, waarbij het toegekende keurmerk uit maximaal
vijf sterren kan bestaan. Via het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) is
het mogelijk om (kosteloos) procesondersteuning aan te vragen voor het realiseren van een
dergelijke samenwerking. Voor zover bekend, heeft een deel van de winkelgebieden in de
Amsterdamse binnenstad één of meer sterren toegekend gekregen; onder meer omgeving
Utrechtsestraat (1 ster) en Leidseplein/Koningsplein (1 ster), maar ook
Nieuwendijk/Kalverstraat (4 sterren).
Ook een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) kan een gezond en aantrekkelijk
ondernemersklimaat waarborgen. Een BIZ is een stichting van ondernemers in een
afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelstraat. De stichting zet zich primair in voor het
publieke belang in de zone, zoals verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of ruimtelijke
kwaliteit. Doordat met een BIZ een financiële bijdrage voor iedere gebruiker van een nietwoning verplicht kan worden gesteld, wordt het probleem van freeriders (ondernemers die
wel profiteren van maatregelen, maar niet mee willen betalen) opgelost. Een BIZ kan worden
ingesteld als een meerderheid van de ondernemers instemt met de BIZ en het eens wordt
over de eisen die worden gesteld en de activiteiten die zij in de BIZ willen ontplooien. De
draagvlakmeting is hiervoor een belangrijk instrument. Daarnaast zijn goede afspraken nodig
met de lokale overheid. Bij de totstandkoming van de BIZ wordt de opbrengst van de BIZbijdrage als subsidie uitgekeerd aan de vereniging of stichting, die er vervolgens zelf zorg
voor draagt dat de activiteiten worden uitgevoerd. Een BIZ heeft een beperkte duur van
maximaal 5 jaar. Om een BIZ te verlengen moet de procedure herhaald worden, dat wil
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zeggen een nieuwe verordening en een nieuw draagvlakonderzoek. In de binnenstad van
Amsterdam is al een aantal BIZ-verenigingen actief, het is niet bekend in welke gebieden
precies.

4.3

ONDERNEMERSFEDERATIE EN CENTRUM XL
Hoewel zowel het KVO als de BIZ succesvolle instrumenten kunnen zijn in het
schoonhouden van een winkelomgeving, lijkt het erop dat deze tot op heden onvoldoende bij
kunnen dragen aan een schoon Amsterdam Centrum. Mogelijke verklaring hiervoor is dat
gezien het schaalniveau van het zwerfafvalprobleem en het grote aantal ondernemers, deze
twee vehikels onvoldoende daadkrachtig kunnen optreden wanneer ze separaat van elkaar
en per deelgebied van het centrum worden toegepast. Een interessante parallel in dit licht is
de binnenstad van Rotterdam.
Het winkelhart Lijnbaan en omgeving in Rotterdam is het oudste winkelcentrum van
Nederland. De ondernemers van dit gebied zijn georganiseerd in de Ondernemersfederatie
Rotterdam City (OFRC): een sterke belangenvereniging waar alle ondernemersverenigingen
in het gebied bij zijn aangehaakt. De belangen van de ondernemers zijn ook groot: allen zijn
gebaat bij een aantrekkelijk winkelgebied, maar ook speelt het vastgoed een grote rol. Lange
tijd was de eerste pijler voor de Ondernemersfederatie dat de binnenstad van Rotterdam
schoon, heel, veilig en bereikbaar is. Om dit te bereiken werkt de federatie samen met
politie, de Kamer van Koophandel, deelgemeente Centrum en Stadsbeheer Schoon
(voorheen: Roteb). De slagkracht van de federatie is groot doordat het een bundeling is van
alle ondernemers in het gebied – van groot tot klein. Ieder lid betaalt contributie van waaruit
de maatregelen voor het gebied gefinancierd worden. Zo kan bijvoorbeeld een
prestatiecontract met de reinigingsdienst worden afgesloten; een contractvorm waarbij wordt
gereinigd op basis van resultaat. Reiniging, controle en monitoring van de schoonheidsgraad
worden door dezelfde partij uitgevoerd, waarbij de gewenste schoonheidsgraad van tevoren
wordt vastgelegd.
Met de bundeling van de partijen Kamer van Koophandel, Vereniging Amsterdam City,
Koninklijke Horeca Nederland en Stadsdeel Centrum in het samenwerkingsverband
‘Centrummanagement XL’ of ‘Centrum XL’ sinds het najaar 2012, lijkt ook in Amsterdam nu
een stevige basis te liggen om een goede slag te maken in het schoonhouden van de
binnenstad. De negen voorstellen op het gebied van zwerfafval en afvalinzameling in het
kernwinkelgebied zijn een goede start hiertoe. Deels zijn dit pilots, waarmee waardevolle
ervaring kan worden opgedaan als het gaat om wat werkt en wat niet werkt in het gebied.
Want, zoals blijkt uit de studies: ieder gebied is anders en maatwerk is daarom van belang.
De voorstellen waar de komende tijd op wordt ingezet zijn:
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

minder prullenbaklocaties op de Nieuwendijk;
extra schoonmaken in de Kalverstraat op zaterdagmiddag;
ondergrondse bakken voor bedrijfsafval op het Damrak;
de ondernemers in de Warmoesstraat doen het zelf;
Dam-, Nieuwe Doelen-, Oude Hoog- en Nieuwe Hoogstraat;
a. Mogelijk adopteren van gemeentelijke prullenbakken (pilot)
b. Mogelijk één bedrijfsafvalinzamelaar voor iedereen (onderzoek)
c. Onderzoek naar dumpplekken van het afval (project)
terugdringen van autoverkeersbewegingen in de Nieuwmarktbuurt;
uitrollen van het Rode zakken Project;
gedragsbeïnvloeding van bezoekers;
geen negen zakken maar 20 zakken in het Reinigingsrecht.

Wanneer de samenwerking binnen de aanpak Centrummanagement XL een niet-vrijblijvend
karakter kent waarin alle bestaande ondernemersverenigingen zich bundelen, kan integraal
beleid worden ontwikkeld. Een contributie van ondernemers geeft daarnaast de benodigde
financiële ruimte om de maatregelen te financieren die nodig zijn om de binnenstad schoon
te houden.

4.4

ADOPTIE VAN AFVALBAKKEN
Een relatief nieuw wapen in de strijd tegen een vervuilde leefomgeving, is de adoptie van
afvalbakken door ondernemers of bewoners. Interessant aan deze methode is dat naast de
impuls die wordt gegeven aan de leefomgeving, de betrokkenheid van ondernemer of
bewoner bij de leefomgeving wordt gestimuleerd en wordt ingespeeld op bezuinigingen
vanuit het principe: voor-wat-hoort-wat. Niet verwonderlijk dus dat de adoptie van
afvalbakken in toenemende mate in gemeenten wordt toegepast, waaronder in AmsterdamNoord, Amsterdam-Oost, Bronckhorst en Sliedrecht.
Bij de adoptie van afvalbakken kan onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende
vormen. Enerzijds is er de adoptie van ondergrondse containerlocaties, waarbij de adoptant
de ruimte rond de container schoonhoudt en bij het waarnemen van grofvuildumpingen
contact opneemt met de gemeente of afvalophaaldienst. Anderzijds kan er sprake zijn van
de adoptie van een afvalbak, waarbij de adoptant naast het schoonhouden van de directe
omgeving ook zorgdraagt voor de lediging van de bak. In de praktijk lijken bewoners de
voornaamste doelgroep te vormen voor het adopteren van een afvalbak/containerlocatie in
de directe leefomgeving, maar er zijn ook voorbeelden bekend van ondernemers die
afvalbakken adopteren. Er zijn vanuit Centrummanagement XL plannen om een pilot te
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starten voor adoptie van prullenbakken. Het voorstel is om in de Dam-, Nieuwe Doelen-,
Oude Hoog-, en Nieuwe Hoogstraat afvalbakken beschikbaar te stellen voor adoptie, waarbij
de adoptant reclame zou mogen maken op de bak. De adoptant houdt als tegenprestatie bij
of de bak vol is, vervangt de zak tijdig en verwijdert eventueel bijgeplaatst afval. De kosten
voor het extra schoonmaken van de prullenbakken en het maken van reclame-uitingen zou
gefinancierd kunnen worden uit het Centrum XL-budget van het stadsdeel. Door dit project
op te pakken vanuit de Centrum XL-coalitie wordt efficiënt en slagvaardig opgetreden tegen
zwerfvuil in het stadsdeel. Op basis van de resultaten zal moeten blijken in hoeverre deze
maatregel succesvol is toe te passen in Amsterdam Centrum.

Voorbeeld Vogelbuurt Amsterdam-Noord
Het initiatief in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord komt voort uit een zwerfafvaltraject
(2012), waarin de adoptie van afvalbakken door ondernemers één van de speerpunten van
het plan van aanpak vormde. Het traject heeft geresulteerd in concrete afspraken met de
ondernemers van het Spreeuwenpark over het beheer van de aanwezige planten- en
prullenbakken. De afspraken zijn vastgelegd in een intentieverklaring en ondertekend door
de betrokkenen.

4.5

OPKOMST FLAGSHIP STORES
Een trend tot slot, die mogelijk positieve invloed uitoefent op de betrokkenheid van
ondernemers bij schoon, heel en veilig is de opkomst van de ‘flagship store’. Dit is in het
stadshart van Amsterdam al zichtbaar. Doordat consumenten steeds minder in fysieke
winkels kopen en steeds meer online, is het moeilijk voor fysieke winkels om nog
meerwaarde te bieden ten opzichte van het gemak van online winkelen. Een manier waarop
winkels zich nog wel kunnen onderscheiden is door het bieden van ‘beleving’. Dit is precies
waar de flagship stores op inzetten: door de controle over de manier waarop hun producten
aan de man worden gebracht in hun eigen winkel, is een merk in staat een unieke ‘shopping
experience’ te bieden en de merkwaarde te verhogen. Voorbeelden hiervan zijn de Applewinkel op het Leidseplein, de Asics-winkel op de Stadhouderskade en de Guess-winkel op
de Heiligeweg. De positieve gevoelens die deze winkelbeleving oproept hebben mogelijk
een navenante uitwerking op zowel de inzet van ondernemers als op het gedrag van de
consument ten aanzien van zwerfafval.
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5.

Toepassing winkelgebied Amsterdam Centrum

Het winkelgebied van Amsterdam Centrum bezit een aantal specifieke kenmerken. Met een
gemiddelde van 1 miljoen bezoekers per maand kent de stad een ongewoon hoge
doorstroom. Tegelijkertijd zijn er veel ondernemers gevestigd, waarvan een groot deel
horeca en detailhandel, waarmee de hoeveelheid zwerfafval snel toeneemt. In voorgaande
hoofdstukken is duidelijk geworden op welke manier het beleid rondom afvalbakken een
bijdrage kan leveren in het tegengaan van zwerfafval. Hieronder wordt aangegeven in
hoeverre deze toepassing mogelijk zou kunnen zijn in Amsterdam Centrum.

5.1

LEERPUNTEN
In hoofdstuk 2 is geschetst dat er drie verklarende factoren zijn die bepalen op welke wijze
de consument zich ontdoet van afval: dit zijn motivatie, capaciteit en gelegenheid. Wanneer
de resultaten van het onderzoek in de Verenigde Staten enigszins representatief zijn voor de
Nederlandse situatie, wordt zo’n 80% van het zwerfafval bewust veroorzaakt. Met de juiste
combinatie van maatregelen, waarmee de omgeving en het individu beïnvloed worden, kan
dit percentage wellicht omlaag worden gebracht. Hieronder wordt een aantal leerpunten op
een rij gezet:
Het stadsdeel kan putten uit verschillende experimenten waarin mensen worden aangezet
tot het gewenste gedrag ten aanzien van zwerfafval, zoals het plaatsen van borden met
‘anti-vervuilingsboodschappen’, mensen vlak voor het keuzemoment wijzen op alternatieven
voor het veroorzaken van zwerfafval, of het aanbrengen van groene voetstappen richting de
afvalbak zoals in Denemarken toegepast. Hierbij moet rekening gehouden worden met het
feit dat de toeristen die Amsterdam bezoeken uit alle delen van de wereld afkomstig zijn,
waarmee zij ook eigen normen ten aanzien van zwerfafval met zich meebrengen. De
oplossing of ‘nudge’ met de groene voetstappen kan op relatief eenvoudige wijze duidelijk
maken welk gedrag verwacht wordt. Mogelijk kan hierin ook samenwerking worden gezocht
met Stichting Amsterdam Marketing, verantwoordelijk voor marketing en promotie van de
metropool om zo de norm consistent over te brengen op toeristen, vergelijkbaar met de
welkomstkit voor bezoekers van Venetië.
De precieze capaciteit van de afvalbakken in Amsterdam Centrum is vooralsnog niet in
beeld. Wel is bekend dat het stadsdeel recent een start heeft gemaakt met het vervangen
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van 200 afvalbakken op straat: de afvalbakken van 100 liter worden vervangen door bakken
van 200 liter en die van 55 liter door 100-liter bakken. Hiermee wordt de capaciteit al flink
verhoogd. Nieuw is ook dat een groot deel van de bakken een ingebouwde asbak bevat,
waarmee rondslingerende peuken worden tegengegaan.
Resultaten van de experimenten met het weghalen van afvalbakken om bijplaatsing van
afval tegen te gaan, zullen nog moeten uitwijzen in hoeverre dit werkt, hoewel de toepassing
over de grens (Londen, New York) succesvol lijkt. Ook de precieze infrastructuur van de
afvalbakken in stadsdeel Centrum is momenteel niet in beeld. Uit onderzoek blijkt dat een
gemeente die meer geld steekt in het afvalbakkenbeleid, uiteindelijk minder kosten hoeft te
maken voor de bestrijding van zwerfafval (Deloitte, 2010). Door de infrastructuur van de
afvalbakken en het beleid daaromtrent goed in kaart te brengen en daarbij het
weggooigedrag van bezoekers te analyseren, kan mogelijk nog een optimalisatieslag
worden gemaakt.
In de binnenstad van Amsterdam zijn ondernemers een essentiële samenwerkingspartner
voor de gemeente. De huidige samenwerkingsvormen die op gebiedsniveau ontstaan, lijken
vooralsnog niet optimaal als het gaat om het tegengaan van zwerfafval. Een sterke,
overkoepelende en niet-vrijblijvende ondernemersvereniging lijkt kansrijk: hiermee kan
gekeken worden welke rol ondernemers kunnen vervullen in deze, zoals bijvoorbeeld
middels adoptie van afvalbakken. De recent ontstane samenwerking Centrum XL biedt een
goede voedingsbodem hiertoe.

5.2

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Een goed afvalbakkenbeleid is essentieel voor een gemeente in de strijd tegen zwerfafval.
De resultaten van experimenten elders leveren waardevolle informatie op over het al dan
niet slagen van een aanpak, maar een succesvol beleid blijft maatwerk: toegesneden op de
specifieke situatie van een gebied. Wat hierbij niet vergeten moet worden is dat de drie
verklarende factoren samen het gedrag van mensen kunnen verklaren als het gaat om het
ontstaan van zwerfafval: het gaat om zowel gelegenheid, capaciteit als gedrag. Een integrale
aanpak waarin deze drie factoren evenwichtig terugkomen, lijkt dan ook het meest
veelbelovend.
In deze literatuurverkenning zijn een heleboel ideeën voorbij gekomen, die mogelijk een
bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van zwerfafval in de Amsterdamse binnenstad. In
onderstaand schema staan de belangrijkste conclusies en aanbevelingen nog eens
overzichtelijk op een rij.
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Theorie

(Inter)nationale ervaringen met
afvalbakken

Afval en ondernemers

Toepassing winkelgebied Amsterdam
centrum

De consument is de spil
in het afvalsysteem; het
gedrag van de
consument kan worden
verklaard door de
factoren motivatie,
capaciteit en
gelegenheid.

 Het plaatsen van borden met ‘antivervuilingsboodschappen’ leidde in
Australië tot positieve resultaten.
 Het plaatsen van nieuwe afvalbakken
had niet op alle onderzochte plaatsen
in Australië effect op de hoeveelheid
zwerfafval.
 De aanwezigheid van gescheiden
afvalbakken leidde in Australië tot beter
‘wegwerpgedrag’ op de meeste
plaatsen.
 Het initiatief met ‘groene voetstappen’
in Kopenhagen laat zien dat een
creatieve aanpak loont.

Ondernemers motiveren om een bijdrage
te leveren aan het schoonhouden van de
omgeving rond hun winkel, kan werken
als duidelijk is wat voor hen het belang is
van een schone omgeving.

Het stadsdeel kan putten uit een aantal
experimenten die wereldwijd zijn
uitgevoerd. Hierbij moet rekening worden
gehouden met de cultureel diverse
achtergrond van de bezoekers van de
Amsterdamse binnenstad, en de
bijbehorende variërende normen t.a.v.
zwerfafval.

 Amerikaans onderzoek wijst uit dat
ruim 80% van het zwerfafval bewust
wordt veroorzaakt.
 Naast persoonlijke factoren is ook de
context van belang in het verklaren van
zwerfafval; mensen vervuilen meer in
een omgeving die al vuil is.

Een mogelijke maatregel in het tegengaan
van zwerfafval zou het verminderen van
verpakkingsmateriaal en plastic tasjes
kunnen zijn. Deze maatregel raakt
bovendien direct aan het belang van de
ondernemers, want minder
verpakkingsmateriaal betekent minder
kosten voor de ondernemer.

Een groot deel van
menselijk gedrag komt
onbewust tot stand. Er
bestaan strategieën om in
te spelen op onbewuste
gedragspatronen; een
vernuftige prullenbak
maakt het vanzelf leuk
om er afval in te gooien.
Mensen zijn geneigd zich
te gedragen volgens de
sociaal heersende
normen; onze motivatie
wordt mede bepaald door
het gedrag van anderen.
Zo zijn mensen in een
schone omgeving minder
geneigd afval te
veroorzaken.

Kan aansluiten bij Centrum XL project:
 gedragsbeïnvloeding van bezoekers;
 de ondernemers in de Warmoesstraat
doen het zelf.

Een andere mogelijke maatregel is het
afsluiten van een prestatiecontract met de
reinigingsdienst (zoals in Rotterdam
gebeurt). Reiniging, controle en

In samenwerking met Stichting
Amsterdam Marketing zou het idee van
de groene voetstappen, dat succesvol is
uitgevoerd in Kopenhagen,
geïmplementeerd kunnen worden in
Amsterdam. Tevens zou city marketing
kunnen helpen om de afvalbak meer als
‘communicatiemiddel’ te gaan gebruiken
en daarmee een positieve bijdrage te
leveren aan aantrekkingskracht en imago.
Zo zijn er in Amsterdam al afvalbakken
die door een kunstenares zijn voorzien
van spreuken.

monitoring van de schoonheidsgraad
worden dan door dezelfde partij
uitgevoerd, waarbij de gewenste
schoonheidsgraad van de verschillende
straten in de winkelstraten van tevoren
wordt vastgelegd

Een bundeling en
herhaling van de juiste
boodschap versterkt het
effect van campagnes
gericht tegen zwerfafval.
Zichtbaar schoonmaken
heeft een positief effect
op de motivatie van
mensen om de omgeving
schoon te houden.

 Het helpt als ondernemers hun
krachten bundelen en zich samen hard
maken tegen zwerfafval. Dit kan
bijvoorbeeld door te zorgen voor een
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) of
een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)
op te richten.
 In Rotterdam zijn goede ervaringen
met de oprichting van een
ondernemersfederatie. Mogelijk heeft
Amsterdam met de oprichting van
Centrum XL in 2012 een even sterke
troef in handen.

Kan aansluiten bij Centrum XL project:
 gedragsbeïnvloeding van bezoekers;
 extra schoonmaken in de Kalverstraat
op zaterdagmiddag;
 terugdringen van
autoverkeersbewegingen in de
Nieuwmarktbuurt.
De oprichting van een sterke,
overkoepelende en niet-vrijblijvende
ondernemersvereniging, zou een
belangrijke stap kunnen zijn in het
tegengaan van zwerfafval.
Kan aansluiten bij Centrum XL project:
 gedragsbeïnvloeding van bezoekers;
 extra schoonmaken in de Kalverstraat
op zaterdagmiddag;
 uitrollen van het Rode zakken Project;
 de ondernemers in de Warmoesstraat
doen het zelf.

Vanuit Centrum XL zijn er plannen voor
een pilot met de adoptie van afvalbakken.
De resultaten van een soortgelijk initiatief
in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord zijn
positief.
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Een belonings- en
strafsysteem kan een
gevoel van billijkheid
creëren.

Het plaatsen van
voldoende en herkenbare
afvalbakken, liefst
voorzien van een asbak,
wordt aangeraden.
Experimenteren met het
plaatsen dan wel
weghalen van
afvalbakken, kan
uitwijzen of ze
toegevoegde waarde
hebben (op een bepaalde
plaats).

 Streng beleid ten aanzien van het
veroorzaken van zwerfafval werkt goed
in Singapore; vanwege de
cultuurverschillen is het echter niet
duidelijk of in andere landen dezelfde
resultaten zouden konden worden
behaald met een dergelijke
boetesysteem.
 De creatieve aanpak met de kabouter
in het Vondelpark, waarbij de
vriendschap met het park centraal
staat, lijkt zijn vruchten af te werpen.

 De eerste experimenten met het
weghalen van afvalbakken, lijken niet
tot een toename van de hoeveelheid
zwerfafval te leiden.
 Een proef met gescheiden afvalbakken
in de openbare ruimte leidde tot beter
weggooigedrag en herbruikbare
grondstoffen, maar niet zozeer tot een
schonere ruimte.
 Resultaten van pilots met technische
innovaties zoals de BigBelly en de
CompriTop zijn niet bekend. Naast de
grotere capaciteit hebben deze
systemen echter nog een aantal
potentiële voordelen, zoals
kostenbesparing en het leveren van
een bijdrage aan duurzaamheid.

De opkomst van de flagship store in
Amsterdam en de positieve gevoelens die
de bijbehorende ‘winkelbeleving’ oproept,
leiden mogelijk tot meer inzet (van zowel
ondernemers als bezoekers) ter
voorkoming van zwerfafval.
Kan aansluiten bij Centrum XL project:
 gedragsbeïnvloeding van bezoekers;
 minder prullenbaklocaties op de
Nieuwendijk.

 Met OAT (Ondergronds Afval
Transport systeem) is
geëxperimenteerd op een paar
plaatsen in Nederland, maar dit
systeem is naar verwachting niet
geschikt voor het winkelgebied in de
Amsterdamse binnenstad.

Door de infrastructuur rond afvalbakken
goed in kaart te brengen, kan mogelijk
nog een optimalisatieslag worden
gemaakt in het afvalbakkenbeleid.
Kan aansluiten bij Centrum XL project:
 gedragsbeïnvloeding van bezoekers;
 minder prullenbaklocaties op de
Nieuwendijk;
 ondergrondse bakken voor
bedrijfsafval op het Damrak;
 mogelijk adopteren van gemeentelijke
prullenbakken;
 mogelijk één bedrijfsafvalinzamelaar
voor iedereen;
 onderzoek naar dumpplekken van het
afval.
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