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De Groene Lobby heeft in opdracht van NMCX een onderzoek gedaan naar 
bijplaatsing van afval en grofvuil bij drie containerlocaties in Zwanenburg en bij 
twee containerlocaties in Bornholm in Hoofddorp. Afvalinzamelaars merkten op dat 
er hier steeds vaker afval naast ondergrondse afvalcontainers wordt gezet. Deze 
illegale afvaldumping kost de gemeente veel tijd en geld om op te ruimen en kan 
zorgen voor ongedierteplagen. 

Om een beter beeld te krijgen van het probleem zijn er per locatie twee dagen 
georganiseerd waarbij in gesprek is gegaan met inwoners van deze buurt.  Tijdens 
deze gesprekken is er gekeken naar de huidige situatie met betrekking tot 
bijplaatsing, de oorzaken ervan en mogelijke oplossingen.

Om ook zelf een kijkje te nemen hoe ernstig het probleem van bijplaatsing op deze 
locaties is, is de Groene Lobby op zes weekendavonden langs alle containerlocaties 
gegaan inclusief nog wat containerlocaties in de buurt. Daar zijn foto’s van de 
containers gemaakt en is er geregistreerd of en wat voor afval er naast de 
containers stond. Bovendien is de uitstraling van zowel de container zelf als van de 
omgeving beoordeeld en is er gekeken naar de mate van communicatie over het 
weggooien of laten ophalen van afval. Bij het huidige onderzoek moet wel de 
kanttekening geplaatst worden dat het in een periode van veel feestdagen en een 
lockdown is uitgevoerd. Dit kan invloed hebben gehad op de resultaten.

Op basis van deze resultaten worden er aanbevelingen gedaan ter preventie van 
verdere bijplaatsing.

H1. Inleiding
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Situatie
De interviews in Zwanenburg vonden plaats op 11 en 12 december met 65 
bewoners tussen de 18 en 71 jaar. Bijna alle bewoners (98%) geven aan weleens 
bijplaatsing tegen te komen en 77% komt dit zelfs vijf keer per maand of vaker 
tegen. De bijplaatsing gebeurt vooral doordeweeks en bestaat met name uit 
grofvuil (92%), restafval (66%) en papier/karton (54%). 

Hieronder zijn de belangrijkste resultaten per locatie samengevat.

H2. Samenvatting

2.1. Zwanenburg

92%

66%

54%

14%

8%

Grofvuil

Restafval

Papier

GFT

Plastic

Top 5 bijgeplaatst afvalOorzaken
Om meer duidelijk te krijgen over waarom dit probleem 
ontstaat, is er aan de bewoners gevraagd wat volgens 
hun de reden is voor bijplaatsing. Het meest gegeven 
antwoord is gemakzucht (71%), gevolgd door volle 
containers (58%). Bewoners geven aan dat teveel 
mensen dezelfde containers moeten gebruiken, omdat 
ook de illegale bewoners van het industrieterrein hun 
afval hier weggooien. Tijdens de containermonitor 
werd bevestigd dat de containers soms vol zaten: op 
alle locaties zat de grote container minstens één van de 
zes dagen vol, op IJtochtkade 30 was dit zelfs drie keer. 
Dit was ook de locatie met de meeste bijplaatsing.

Oplossingen
Ook is er aan de bewoners gevraagd wat hen een goede oplossing lijkt voor de 
bijplaatsing in de buurt. De oplossing die het meest genoemd is door de bewoners 
is meer of beter faciliteren (69%). Handhaven kwam op 2 met 38%. Informeren en 
bewonersparticipatie werden maar door weinig bewoners genoemd.

Als het gaat om faciliteren zien bewoners het liefst dat de containers vaker geleegd 
worden (64%). Ook werden een pasjessysteem, een vast tijdstip voor het ophalen 
van grofvuil en het plaatsen van meer containers genoemd. Als het gaat om 
handhaven gaat de voorkeur uit naar het plaatsen van een camera (52%). Een 
nepcamera in combinatie met een waarschuwingsbord en een handhaver kwamen 
ook voorbij als mogelijke oplossingen.  

Aanbevelingen
Op basis van de uitkomsten zijn er aanbevelingen gedaan:
1. Verbeteren communicatie: op alle locaties een communicatiebord en een 

correct gebruik van kleur als het gaat om (GFT-)kliko’s
2. Meer/beter faciliteren: het vaker legen van containers en het gesprek aangaan 

met de verhuurders van het industrieterrein als het gaat om het faciliteren van 
de illegale bewoners

3. Verbeteren uitstraling: het vastzetten van kliko’s en het leuker aankleden van 
met name de GFT- en restafvalcontainers



Situatie
Bij Egholm zijn er 70 bewoners gesproken tussen de 10 en 85 jaar. Alle bewoners 
geven aan weleens bijplaatsing tegen te komen, 80% zelfs vijf keer per maand of 
vaker. De bijplaatsing gebeurt vooral in het weekend en vooral ‘s middags.  De 
bewoners komen dan met name grofvuil (81%), papier/karton (80%) en restafval 
(43%) tegen.
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2.2. Hoofddorp

Egholm

Op 18 en 19 december vonden de interviews met de bewoners van Bornholm in 
Hoofddorp plaats. 
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Als het gaat om faciliteren zouden bewoners graag zien dat de containers vaker 
geleegd worden (41%). Ook het gebruik van een sensor, het pasjessysteem, de 
oude regeling waarbij mensen op een vast tijdstip hun grofvuil kunnen plaatsen, 
het plaatsen van meer containers, het plaatsen van grotere containers en het 
vergroten van de openingen van de containers werden genoemd. 

Als het gaat om handhaven gaat de voorkeur uit naar het ophangen van een echte 
camera (59%). Ook kwamen het inzetten van een handhaver of het geven van 
boetes voorbij. 

Aanbevelingen
Op basis van de uitkomsten zijn er aanbevelingen gedaan:
1. Verbeteren communicatie: op alle locaties een communicatiebord 
2. Meer/beter faciliteren: het vaker legen van containers en/of extra (flexibel 

inzetbare) containers op de parkeerplaats

Oorzaken
Bewoners denken dat gemakzucht (69%) en 
volle containers (46%) de reden zijn voor de 
bijplaatsing. Met name de papierbak zit 
vaak vol. Tijdens de containermonitor werd 
dit bevestigd: op alle containerlocaties zat 
de papierbak vier of vijf van de zes dagen 
vol.

Oplossingen
Ook is er aan de bewoners gevraagd wat hen 
een goede oplossing lijkt voor de 
bijplaatsing in de buurt. De oplossing die het 
meest genoemd is door de bewoners is meer 
of beter faciliteren (53%). Op 2 staat 
handhaven met 31%. 
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Situatie
Bij Skagerrak zijn er 117 bewoners gesproken tussen de 18 en 79 jaar. Alle 
bewoners geven aan weleens bijplaatsing tegen te komen, 79% zelfs vijf keer per 
maand of vaker. De bijplaatsing gebeurt vooral in het weekend. Als er wordt 
gevraagd wat voor soort afval de bewoners dan met name tegenkomen, komt 
papier/karton (90%) veruit als hoogste naar voren.

Oplossingen
Ook is er aan de bewoners gevraagd wat hen een goede oplossing lijkt voor de 
bijplaatsing in de buurt. De oplossing die veruit het meest genoemd is door de 
bewoners is meer of beter faciliteren (80%). Op 2 staat handhaven met 26%. 

Als het gaat om faciliteren zouden de bewoners graag zien dat de containers vaker 
geleegd worden (76%). Ook het gebruik van een sensor, het pasjessysteem, het 
plaatsen van grotere containers, het plaatsen van meer containers, de oude 
regeling waarbij mensen op een vast tijdstip hun grofvuil kunnen plaatsen en het 
vergroten van de openingen van de containers werden genoemd. 

Bij bewoners die voor handhaving kiezen, gaat de voorkeur uit naar het ophangen 
van een echte camera (35%), het inzetten van een handhaver (32%) en het geven 
van boetes (23%).

Aanbevelingen
Op basis van de uitkomsten zijn er aanbevelingen gedaan:
1. Verbeteren communicatie: op alle locaties een communicatiebord en een 

correct gebruik van kleur als het gaat om (GFT-)kliko’s
2. Meer/beter faciliteren: het vaker legen van containers en/of één of twee textiel 

containers veranderen in een papier- en plasticbak of extra (flexibel inzetbare) 
containers op de parkeerplaats zetten

3. Verbeteren uitstraling: het vastzetten van kliko’s en het leuker aankleden van 
met name de GFT- en restafvalcontainers

2.2. Hoofddorp

Skagerrak

Oorzaken
Bewoners denken dat volle containers 
(68%) en gemakzucht (60%) de redenen 
zijn voor de bijplaatsing. De openingen 
van de containers zijn erg klein, waardoor 
het afval in de container ook moeilijk 
aangestampt kan worden. Tijdens de 
containermonitor werd het bevestigd dat 
de papierbak vaak vol zit: op alle 
containerlocaties zat de papierbak vier of 
vijf van de zes dagen vol.

90%

43%

42%

37%

24%

Papier
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Grofvuil

Restafval
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Top 5 bijgeplaatst afval



De gesprekken met de inwoners van Zwanenburg en Hoofddorp hebben inzichtelijk 
gemaakt wat volgens de bewoners de oorzaken en oplossingen zijn voor 
bijplaatsing in hun buurt. De uitspraken van bewoners zijn bevestigd middels een 
containermonitor. De aanbevelingen hieronder zijn aan de hand van deze 
resultaten tot stand gekomen.
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Verbeteren communicatie

H3. Aanbevelingen

Om deze redenen raden wij aan om bij elke containerlocatie een duidelijk zichtbaar 
communicatiebord te plaatsen met daarop de volgende dingen: een overtuigende 
tekst waarin staat dat afval niet bijgeplaatst dient te worden, een kaart met de 
containers in de buurt en het telefoonnummer dat gebeld kan worden om grofvuil op 
te laten halen. Bovendien bevelen wij aan de afgesproken kleuren te gebruiken voor 
de verschillende soorten containers. Dit betekent dat alle GFT-bakken groen dienen 
te zijn.

Meer/beter faciliteren

Wij bevelen hierom aan de containers op alle locaties vaker te legen. Dit zou met 
behulp van een sensor gedaan kunnen worden die aangeeft wanneer een 
container (bijna) vol zit. Als toevoeging hierop zou het goed zijn als de illegale 
bewoners van het industrieterrein in Zwanenburg ook gefaciliteerd worden in het 
weggooien van hun afval. Aangezien dit niet aan Meerlanden is, raden wij aan in 
gesprek te gaan met de verhuurders van de panden op het industrieterrein. Zij 
dienen te zorgen voor genoeg afvalbakken voor hun bewoners.

In Hoofddorp is er behoefte aan extra papier- en plasticbakken. Meerlanden heeft 
in Heemstede al extra containers neergezet; dit zou ook in Hoofddorp kunnen 
worden gedaan in de vorm van flexibel inzetbare containers op leegstaande 
parkeerplaatsen. Bij Skagerrak is een andere optie om één of twee van de textiel 
containers (zie foto) te veranderen in een papier- en plasticbak.

In zowel Zwanenburg als Hoofddorp gaat de communicatie via 
stickers over welke bak voor welk afval bestemd is erg goed. Er is 
echter nog wel verbetering mogelijk als het gaat om andere 
communicatiemiddelen. Ten eerste hangt er niet bij elke 
containerlocatie een communicatiebord (zie foto voor een missend
communicatiebord). Ten tweede worden de kleuren die aangeven welke container 
voor welk type afval bedoeld is niet altijd juist gebruikt. Zo zijn er in Zwanenburg 
en in Hoofddorp zowel groene als zwarte GFT-bakken. Dit schept verwarring. 

Tijdens de interviews kwam op alle locaties 
faciliteren als meest wenselijke oplossing naar voren. 
Dit is in lijn met de volle containers die terugkwamen 
als oorzaak in zowel Zwanenburg als Hoofddorp. In 
Zwanenburg gaat het met name om de restafvalbak 
en in Hoofddorp om de papier- en plasticbak. 
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H3. Aanbevelingen

Verbeteren uitstraling

Het is echter van groot belang om eerst genoeg lege containers te faciliteren in 
combinatie met heldere communicatie voordat er een interventie op uitstraling 
wordt ingezet. Schone, glimmende containers en tuintjes zullen namelijk geen 
effect hebben als er al sprake is van bijplaatsing en/of als mensen niet goed 
geïnformeerd worden.

Zoals op de foto’s hiernaast te zien is, 
zien de GFT- en restafvalcontainers in 
Zwanenburg en Skagerrak er niet mooi 
uit. Hier komt bij dat de kliko’s op een 
aantal dagen loszaten en er een 
deksel miste op IJtochtkade 60. De 
milieupleintjes zagen er daarentegen 
wel netjes uit.

Wij raden aan de kliko’s goed vast te 
maken en te zorgen voor mooie 
containers en een aantrekkelijke 
omgeving die de mate van bijplaatsing 
remmen. Voorbeelden hiervan zijn 
schone en glimmende of gekleurde 
containers en het plaatsen van 
tuintjes (zie voorbeelden).

Skagerrak

IJtochtkade 30

Voorbeelden 
van mooi 

aangeklede 
containers

Bron: de Afval 
Spiegel
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Situatie
In totaal zijn er 65 bewoners geïnterviewd. Deze bewoners waren tussen de 18 en 
72 jaar. Zie de grafiek hieronder voor de leeftijdsverdeling. De meeste mensen 
wonen al langer in de buurt. Meer dan de helft van de bewoners geeft aan er al 
langer dan 10 jaar te wonen. Ongeveer één op de tien woont minder dan een jaar in 
de buurt. 
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14%
14%

40%

Aantal jaar woonachtig in de buurt
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Hoe vaak komt u afval naast de 
container tegen?

Heel vaak (=> 5  p/m) Vaak (3-4 keer p/m)
Soms (2 keer p/m) Bijna nooit (1 keer p/m)
Nooit

66%

51%

48%

22%

Doordeweeks

Zaterdag

Zondag

Weet ik niet

Welke dag/dagen komt u dit afval
tegen? 

Bijna alle bewoners (98%) geven aan weleens bijplaatsing tegen te komen. 77% 
geeft zelfs aan dat dit heel vaak gebeurt: wel vijf keer per maand of vaker zien zij 
afval naast de container staan. Bijplaatsing gebeurt vooral doordeweeks. Tweederde 
van de bewoners geeft dit aan. De helft van de bewoners ziet (ook) bijplaatsing op 
zaterdag of zondag. Er is geen verschil gevonden tussen dagdelen; zowel ‘s ochtends 
(35%) als ‘s middags (31%) als ‘s avonds (34%) wordt er bijplaatsing waargenomen.

H4. Resultaten interviews Zwanenburg

In het weekend van 11 en 12 december vonden de interviews met de bewoners 
van Zwanenburg plaats. Aangezien de drie containerlocaties allemaal aan de 
IJtochtkade lagen, zijn de resultaten samengenomen. 
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Situatie
Als er wordt gevraagd wat voor afval bewoners naast de containers tegenkomen, 
komen grofvuil (92%), restafval (66%) en papier/karton (54%) als hoogste uit de 
bus. Bewoners benadrukken dat het probleem erg vervelend is en dat het elk jaar 
verergert. De plantsoenen net naast de containers worden gesnoeid, maar dat 
snoeisel blijft liggen. Het stapelt op en rot, wat een vervuilde aanblik geeft en 
stinkt. In de plantsoenen en parken wordt ook nog eens afval gedumpt. Dit trekt 
ongedierte aan.
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2%
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Restafval

Papier/karton

Groente- en fruitafval

Plastic

Hout
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Industrieel afval

Wat voor afval komt u vooral tegen
wanneer dit naast de container staat? 

71%

58%

35%

31%

11%

6%

Gemakzucht

Containers zijn vol

Grofvuil laten ophalen kost geld

Mensen niet uit de buurt plaatsen het

Mensen maken hun afval niet klein

Mensen zijn slecht geïnformeerd

Wat is volgens u de reden dat er afval naast de containers wordt gezet?

63%

34%

17%

5%

Ik neem het weer
mee terug naar huis

Ik loop naar een
volgende container

Ik zet het naast de
container

Ik stamp het afval in
de container aan

Wat doet u zelf als de container vol zit 
en u uw afval kwijt moet? 

Oorzaken
De meeste bewoners geven aan zelf hun afval niet naast de container te zetten 
(83%). Ze denken dat de voornaamste reden dat anderen dit wel doen gemakzucht 
is (71%). Als tweede mogelijke reden worden volle containers genoemd (58%). 
Teveel mensen moeten dezelfde containers gebruiken, aangezien ook bewoners van 
het industrieterrein hier hun afval weggooien. De gesproken bewoners zeggen hun 
afval in het geval van volle containers zelf echter vaak weer mee terug naar huis te 
nemen (63%) of door te lopen naar een volgende container (34%).

“Vooral nieuwe 
bewoners en niet 

Nederlandssprekende 
bewoners zijn slecht 

geïnformeerd over het 
dumpen van hun afval”

H4. Resultaten interviews Zwanenburg
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Wat zou volgens u een oplossing zijn om bijplaatsing bij containers tegen te
gaan?
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Oplossingen
De mogelijke oplossingen zijn ingedeeld in vier categorieën: faciliteren, handhaven 
informeren en bewonersparticipatie. De meeste bewoners denken dat de oplossing 
zit in meer en beter faciliteren (69%). Meer en betere handhaving staat op 2 (38%).

Op basis van de genoemde oplossingen door de bewoners hebben de interviewers 
verschillende manieren voorgesteld om dit te bewerkstellingen, er was ook ruimte 
voor eigen ideeën van de bewoners.

Faciliteren
Faciliteren werd het vaakst genoemd als goede oplossing. Hoe dit concreet vorm 
zou moeten krijgen, waren de bewoners duidelijk in. 64% gaf aan dat de containers 
vaker geleegd moeten worden. Bovendien zou een pasje of pincode voor de 
ondergrondse containers fijn zijn (31%). Verder werd nog de oude regeling genoemd 
waarbij het grofvuil op een vast tijdstip wordt opgehaald (9%) en het plaatsen van 
meer containers (9%). Sommige containers die werden gebruikt, zoals de papierbak 
bij de voetbalclub, zijn namelijk weggehaald.

Handhaven
De meeste bewoners die handhaving als beste oplossing hadden gekozen, zagen dit 
het liefst voor zich in de vorm van een echte camera (52%). Een nepcamera in 
combinatie met een waarschuwingsbord (12%) en een handhaver (16%) werden ook 
genoemd. Overige opties zoals het plaatsen van borden of spiegels werden door 
geen enkele bewoner aangemerkt als goede oplossing.

Informeren en bewonersparticipatie
Informeren en bewonersparticipatie werden door de minste bewoners gekozen als 
goede oplossing. Ongeveer de helft van de bewoners die wel voor informeren 
hebben gekozen, lijkt het een goed idee om flyers in meerdere talen door de 
brievenbus te doen van alle inwoners in de wijk. De bewoners die voor 
bewonersparticipatie gingen, gaven aan dat bewoners elkaar kunnen helpen. 
Tuintjes om de containers werden ook genoemd.

H4. Resultaten interviews Zwanenburg
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Hieronder zijn de resultaten van het onderwerp ’Bijplaatsing’ van de 
containermonitor in Zwanenburg gepresenteerd. Een hogere score betekent meer 
bijplaatsing. Zie de tabel onderaan voor de interpretatie van de specifieke scores. 

H5. Resultaten containermonitor Zwanenburg
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De som van de scores op 
bijplaatsing per monitordag

IJtochtkade 10 IJtochtkade 30
IJtochtkade 36 IJtochtkade 60

Zoals in de staafgrafiek hierboven te zien is, is er meer sprake van bijplaatsing op 
IJtochtkade 30 dan op de andere drie locaties. Wat opvalt is dat in het weekend 
dat het team aanwezig was voor de interviews (11 en 12 december) er op alle 
locaties nauwelijks tot geen bijplaatsing was. Het bijgeplaatste afval bestond 
zowel uit grofvuil (30%) als uit papier (30%) als uit vuilniszakken (27%). 

De volle containers waarover door bewoners werd geklaagd, werden ook in de 
monitor aangetroffen. De grote container op IJtochtkade 30 zat op drie dagen vol 
en op de andere locaties één dag. De papierbak op IJtochtkade 10 zat op twee 
dagen vol.

Onderwerp Onderdelen Score per onderdeel

Bijplaatsing

Grofvuil
0 = Geen
1 = Weinig
2 = Redelijk wat
3 = Veel

Papier/karton

Vuilniszakken

Overig afval

Uitstraling
Omgeving 1 = Netjes

2 = Matig
3 = VervuildContainer zelf

Communicatie Communicatie
1 = Goed 
2 = Matig
3 = Slecht

30%

30%

27%

12%

Type bijplaatsing

Grofvuil
Papier
Vuilniszakken
Overig
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Hieronder zijn de resultaten van de onderwerpen ‘Uitstraling’ en ‘Communicatie’ 
van de containermonitor in Zwanenburg gepresenteerd. Een hogere score 
betekent een vervuildere uitstraling of een slechtere communicatie. Zie de tabel 
op de vorige pagina voor de interpretatie van de specifieke scores. 

De uitstraling van de omgeving en containers was 
matig met een gemiddelde score van 1.8 uit 3. Het 
milieupleintje op IJtochtkade 10 zag er over het 
algemeen netjes uit, maar op de andere locaties was 
nog verbetering mogelijk. De kliko’s zaten er 
bijvoorbeeld een aantal dagen los. Het was niet 
duidelijk waarom dit het geval was. Verder zijn de 
volle containers die al zijn genoemd ook niet 
bevorderlijk voor de uitstraling (zie foto’s). Bovendien 
miste vanaf 12 december opeens de deksel van de 
groene kliko op IJtochtkade 60. 

Uitstraling

1.8/3
Communicatie

2/3

De communicatie was ook matig met een gemiddelde score van 2 uit 3. Dit kwam 
door het gebrek aan communicatie met betrekking tot welk type afval in welke 
bak hoort. Het monitorteam kwam er bijvoorbeeld zelf pas op dag drie achter dat 
zowel de groene als de zwarte kliko’s voor GFT-afval zijn. Verder miste er bij 
IJtochtkade 10 en IJtochtkade 30 een communicatiebord.

4/12

11/12

Deze drie foto’s zijn in drie 
weekenden gemaakt op 
IJtochtkade 30. Dit was de 
containerlocatie met de meeste 
bijplaatsing. Enkel op 11/12 is het 
schoon: dat weekend was het 
team aanwezig voor de interviews.

19/12

H5. Resultaten containermonitor Zwanenburg
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In het weekend van 18 en 19 december vonden de interviews met de bewoners van 
Bornholm in Hoofddorp plaats. Hier zijn twee containerlocaties onderzocht: Egholm 
parkeerplaats en Skagerrak parkeerplaats. 

6.1. Egholm
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Situatie
Bij Egholm zijn er 70 bewoners gesproken. Deze bewoners waren tussen de 10 en 85 
jaar. Zie de grafiek hieronder voor de leeftijdsverdeling. De meeste mensen wonen 
al langer in de buurt. Meer dan de helft van de bewoners geeft aan er al langer dan 
15 jaar te wonen. Bijna alle bewoners wonen meer dan een jaar in de buurt (99%).
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80% 13%

7% 0%

0%

0% 50% 100%

Hoe vaak komt u afval naast de 
container tegen?

Heel vaak (=> 5  p/m) Vaak (3-4 keer p/m)
Soms (2 keer p/m) Bijna nooit (1 keer p/m)
Nooit

79%

70%

43%

9%

Zondag

Zaterdag

Doordeweeks

Weet ik niet

Welke dag/dagen komt u dit afval
tegen? 

Alle bewoners geven aan weleens bijplaatsing tegen te komen. 80% geeft zelfs aan 
dat dit heel vaak gebeurt: wel vijf keer per maand of vaker zien zij afval naast de 
container staan. Bijplaatsing gebeurt vooral in het weekend. 79% van de bewoners 
geeft aan bijplaatsing op zondag tegen te komen en 70% op zaterdag. De 
bijplaatsing wordt vooral ‘s middags (69%) waargenomen, maar komt ook ‘s 
ochtends (46%) en ’s avonds (53%) voor.

H6. Resultaten interviews Hoofddorp
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6.1. Egholm

Situatie
Als er wordt gevraagd wat voor afval bewoners naast de containers tegenkomen, 
komen grofvuil (81%), papier/karton (80%) en restafval (43%) als hoogste naar 
voren. De bewoners geven aan dat er echt wat aan het probleem gedaan moet 
worden, aangezien er ongedierte op de bijplaatsing afkomt.

81%

80%

43%

16%

9%

Grofvuil

Papier/karton

Restafval

Groente- en fruitafval

Plastic

Wat voor afval komt u vooral tegen
wanneer dit naast de container staat? 

69%

46%

11%

11%

10%

4%

1%

Gemakzucht

Containers zijn vol

Mensen maken hun afval niet klein

Grofvuil laten ophalen kost geld

Mensen niet vanuit deze wijk plaatsen het

Te weinig stortmogelijkheden

Mensen zijn slecht geïnformeerd

Wat is volgens u de reden dat er afval naast de containers wordt gezet?

59%

40%

16%

6%

Ik neem het weer
mee terug naar huis

Ik loop naar een
volgende container

Ik zet het naast de
container

Ik bel de
containerdienst

Wat doet u zelf als de container vol zit 
en u uw afval kwijt moet? 

Oorzaken
De meeste bewoners geven aan zelf hun afval niet naast de container te zetten 
(84%). Ze denken dat de voornaamste reden dat anderen dit wel doen gemakzucht 
is (69%). Als tweede mogelijke reden worden volle containers genoemd (46%). Met 
name de papierbak zit vaak vol. Hier hebben de bewoners zelf ook last van. Zij 
nemen hun afval in zo’n geval echter vaak weer mee terug naar huis (59%) of lopen 
door naar een volgende container (40%).

“Mensen komen van 
buitenaf hier hun afval 

dumpen”
“Mensen zetten vaak ‘s 

nachts dingen neer”



16

6.1. Egholm

53%

31%

9%

3%

6%

Meer/beter faciliteren

Meer/beter handhaven

Mensen beter informeren

Bewonersparticipatie

Geen idee

Wat zou volgens u een oplossing zijn om bijplaatsing bij containers tegen
te gaan?

Oplossingen
De mogelijke oplossingen zijn ingedeeld in vier categorieën: faciliteren, handhaven 
informeren en bewonersparticipatie. De meeste bewoners denken dat de oplossing 
zit in meer en beter faciliteren (53%). Meer en betere handhaving staat op 2 (31%).

Op basis van de genoemde oplossingen door de bewoners hebben de interviewers 
verschillende manieren voorgesteld om dit te bewerkstellingen, er was ook ruimte 
voor eigen ideeën van de bewoners.

Faciliteren
Faciliteren is het vaakst genoemd als goede oplossing voor bijplaatsing. De meeste 
bewoners zien dit het liefst in de vorm van het vaker legen van de containers (41%). 
Een aantal bewoners opperden een sensor waarbij er op afstand gezien kan worden 
of een container (bijna) vol zit en dus geleegd moet worden. Ook het pasjessysteem 
werd genoemd. Andere ideeën die langskwamen zijn het opnieuw invoeren van de 
oude regeling waarbij mensen op een vast tijdstip hun grofvuil kunnen plaatsen 
(11%), het plaatsen van meer containers (8%), het plaatsen grotere containers (5%) 
en het vergroten van de openingen van de containers (5%). De papierbak werd 
hierbij meermaals als prioriteit genoemd.

Handhaven
Bij bewoners die handhaving prefereren, kwamen de volgende vormen van 
uitvoering voorbij: het ophangen van een echte camera (59%), het inzetten van een 
handhaver (32%), het geven van (hoge) boetes (14%) en het ophangen van een 
nepcamera in combinatie met een waarschuwingsbord (9%). Andere opties zoals het 
plaatsen van borden of spiegels werden door geen enkele bewoner aangemerkt als 
goede oplossing.

Informeren en bewonersparticipatie
Informeren en bewonersparticipatie werden door veruit de minste bewoners als 
oplossing gekozen. De bewoners die graag betere informatie zouden zien, kozen het 
vaakst voor flyers in meerdere talen door de brievenbus. De helft heeft hierbij graag 
dat er ook wordt aangebeld voor mondelinge informatie. Bewonersparticipatie werd 
maar door twee bewoners genoemd.
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Situatie
Bij Skagerrak zijn er 117 bewoners gesproken. Deze bewoners waren tussen de 18 
en 79 jaar. Zie de grafiek hieronder voor de leeftijdsverdeling. De meeste mensen 
wonen al langer in de buurt. 63% van de bewoners geeft aan er al langer dan 15 
jaar te wonen. Bijna alle bewoners wonen meer dan een jaar in de buurt (97%).

3% 6%

9%

18%
63%

Aantal jaar woonachtig in 
de buurt

<1 1-5 5-10

10-15 >15

79% 16%

3% 1%

0%

0% 50% 100%

Hoe vaak komt u afval naast de 
container tegen?

Heel vaak (=> 5  p/m) Vaak (3-4 keer p/m)
Soms (2 keer p/m) Bijna nooit (1 keer p/m)
Nooit

70%

62%

28%

19%

Zaterdag

Zondag

Doordeweeks

Weet ik niet

Welke dag/dagen komt u dit afval
tegen? 

Alle bewoners geven aan weleens bijplaatsing tegen te komen. 79% geeft zelfs aan 
dat dit heel vaak gebeurt: wel vijf keer per maand of vaker zien zij afval naast de 
container staan. Bijplaatsing gebeurt vooral in het weekend. 70% van de bewoners 
geeft aan bijplaatsing op zaterdag tegen te komen en 62% op zondag. De helft van 
de bewoners geeft aan niet te weten welk dagdeel ze de bijplaatsing tegenkomen. 
Door de rest van de bewoners worden de drie de dagdelen ongeveer even vaak 
genoemd.

6.2. Skagerrak
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6.2. Skagerrak

Situatie
Als er wordt gevraagd wat voor afval bewoners naast de containers tegenkomen, 
komt papier/karton (90%) duidelijk als hoogste naar voren. De bewoners geven aan 
boos te zijn over de situatie die alleen maar erger is geworden sinds de 
coronacrisis. Ze willen graag verandering zien, want “vuil trekt vuil aan”.

90%

43%

42%

37%

24%

16%

13%

1%

Papier/karton

Plastic

Grofvuil

Restafval

Groente- en fruitafval

Glas

Textiel

Geen idee

Wat voor afval komt u vooral tegen
wanneer dit naast de container staat? 

68%

60%

17%

8%

6%

2%

Containers zijn vol

Gemakzucht

Mensen maken hun afval niet klein

Grofvuil laten ophalen kost geld

Mensen niet uit de wijk plaatsen het

Mensen zijn slecht geïnformeerd

Wat is volgens u de reden dat er afval naast de containers wordt gezet?

73%

26%

22%

3%

Ik neem het weer
mee terug naar huis

Ik loop naar een
volgende container

Ik zet het naast de
container

Ik bel de
containerdienst

Wat doet u zelf als de container vol zit 
en u uw afval kwijt moet? 

Oorzaken
De meeste bewoners geven aan zelf hun afval niet naast de container te zetten 
(78%). De belangrijkste reden om wel bij te plaatsen is het feit dat de containers 
vaak vol zitten (68%). Hier hebben de bewoners zelf ook last van. Zij nemen hun 
afval in zo’n geval echter vaak weer mee terug naar huis (73%). Bewoners geven aan 
dat de openingen van de containers ook erg klein zijn, waardoor het afval in een 
volle container moeilijk aangestampt kan worden. 

“Van andere wijken 
komen ze hier naartoe 

om afval weg te gooien”
“Mensen zetten er ‘s. 

nachts grote dingen bij”
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6.2. Skagerrak

80%

26%

6%

1%

1%

Meer/beter faciliteren

Meer/beter handhaven

Mensen beter informeren

Bewonersparticipatie

Geen idee

Wat zou volgens u een oplossing zijn om bijplaatsing bij containers tegen te
gaan?

Oplossingen
De mogelijke oplossingen zijn ingedeeld in vier categorieën: faciliteren, handhaven 
informeren en bewonersparticipatie. Veruit de meeste bewoners denken dat de 
oplossing zit in meer en beter faciliteren (80%). 

Op basis van de genoemde oplossingen door de bewoners hebben de interviewers 
verschillende manieren voorgesteld om dit te bewerkstellingen, er was ook ruimte 
voor eigen ideeën van de bewoners.

Faciliteren
Faciliteren is het vaakst genoemd als goede oplossing voor bijplaatsing. De meeste 
bewoners zien dit het liefst in de vorm van het vaker legen van de containers (76%). 
Een aantal bewoners opperden een sensor waarbij er op afstand gezien kan worden 
of een container (bijna) vol zit en dus geleegd moet worden. Ook het pasjessysteem 
werd genoemd. Andere ideeën die langskwamen zijn het plaatsen grotere 
containers (12%), het plaatsen van meer containers (6%) en het opnieuw invoeren 
van de oude regeling waarbij mensen op een vast tijdstip hun grofvuil kunnen 
plaatsen (4%). Bij grotere containers werd ook het vergroten van de openingen van 
de containers genoemd. De papier- en plasticbak werden hierbij als prioriteit 
aangegeven.

Handhaven
Bij bewoners die voor handhaving kiezen, kwamen de volgende vormen van 
uitvoering voorbij: het ophangen van een echte camera (35%), het inzetten van een 
handhaver (32%), het geven van boetes (23%) en het ophangen van een nepcamera 
in combinatie met een waarschuwingsbord (10%). Andere opties zoals het plaatsen 
van borden of spiegels werden door geen enkele bewoner aangemerkt als goede 
oplossing.

Informeren en bewonersparticipatie
Informeren en bewonersparticipatie werden door veruit de minste bewoners als 
oplossing gekozen. De bewoners die graag betere informatie zouden zien, kozen het 
vaakst voor het ophangen van een informatiebord of het neerzetten van een team 
als informatiepunt. Bewonersparticipatie werd maar door één bewoner genoemd.
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H7. Resultaten containermonitor Hoofddorp

Hieronder zijn de resultaten van het onderwerp ’Bijplaatsing’ van de 
containermonitor in Hoofddorp gepresenteerd. Een hogere score betekent meer 
bijplaatsing. Zie de tabel onderaan voor de interpretatie van de specifieke scores. 
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De som van de scores op 
bijplaatsing per monitordag

Assumburg Egholm Skagerrak Wallebos

Zoals in de staafgrafiek hierboven te zien is, is er op alle vier de locaties sprake 
van bijplaatsing. Het bijgeplaatste afval bestond met name uit papier (42%). De 
papierbak werd ook op alle locaties vier of vijf keer vol aangetroffen. Bovendien 
was er in Skagerrak sprake van bijgeplaatste kleding en piepschuim. Bij Wallebos 
werd er een wasrek en een swiffer gevonden (grofvuil).

Dit is in lijn met de interviews: bewoners gaven al aan dat met name de papierbak 
vaak vol zit. Hierdoor voelen mensen zich genoodzaakt hun afval naast de 
container te plaatsen. Op 18 december werd er bij Wallebos ook papieren 
bijplaatsing gevonden, terwijl de papierbak niet vol zat. Het zou dus kunnen dat 
bewoners al verwachten dat deze container vol zit, omdat het zo vaak gebeurt.

Onderwerp Onderdelen Score per onderdeel

Bijplaatsing

Grofvuil
0 = Geen
1 = Weinig
2 = Redelijk wat
3 = Veel

Papier/karton

Vuilniszakken

Overig afval

Uitstraling
Omgeving 1 = Netjes

2 = Matig
3 = VervuildContainer zelf

Communicatie Communicatie
1 = Goed 
2 = Matig
3 = Slecht

18%

42%

17%

23%

Type bijplaatsing

Grofvuil
Papier
Vuilniszakken
Overig
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Hieronder zijn de resultaten van de onderwerpen ‘Uitstraling’ en ‘Communicatie’ 
van de containermonitor in Hoofddorp gepresenteerd. Een hogere score betekent 
een vervuildere uitstraling of een slechtere communicatie. Zie de tabel op de 
vorige pagina voor de interpretatie van de specifieke scores. 

De uitstraling van de omgeving en containers 
was matig met een gemiddelde score van 1.7 
uit 3. De milieupleintjes zien er over het 
algemeen netjes uit, enkel de bijplaatsing zorgt 
voor een vervuilde uitstraling (zie foto’s 
onderaan). De GFT- en restafvalbakken in 
Skagerrak kunnen wel een opknapbeurt 
gebruiken (zie foto rechts). De kliko’s zaten hier 
ook op twee dagen los. 

De communicatie was ook matig met een 
gemiddelde score van 2 uit 3. Dit wisselde 
echter per locatie. Bij Assumburg was de 
communicatie goed, maar bij Egholm, Skagerrak 
en Wallebos was er geen communicatiebord. 
Ook zorgen de verschillende kleuren GFT-
bakken bij Skagerrak voor verwarring.

1.7/3
Communicatie

2/3

Skagerrak, 19/12

Egholm, 11/12

Deze drie foto’s laten de 
dagen met de meeste 
bijplaatsing zien op drie 
containerlocaties. Het is 
duidelijk dat de mate 
van bijplaatsing ook een 
grote invloed heeft op 
de uitstraling van de 
containerlocaties.

Wallebos, 5/12

H7. Resultaten containermonitor Hoofddorp


