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Voorwoord 

Het rapport, dat voor u ligt, is het resultaat van zes maanden onder
zoek naar gescheiden huisvuilinzameling in Nuenen. Wij hebben het 
geschreven in het kader van zevende semester - verplichtingen voor de 
afstudeerrichting Economisch:! Psychologie. 
Ons onderzoek is mogelijk gemaakt door het "Waste Management Pro
grarrma", een samenwerkingsverband tussen de Katholieke Universiteit 
Brabant en de Technische Universiteit Eindhoven op het gebied van 
afval, milieu en milieutechnologie. 

Wij zouden dit rapport niet hebben kunnen schrijven zonder de hulp van 
vele mensen. Op de eerste plaats danken wij onze begeleider, Theo 
Poiesz, voor zijn aanwijzingen en steun bij de totstandkoming van dit 
rapport. 
Op de tweede plaats willen wij onze dank betuigen aan met name Waste 
Management, Speciaal Transport Cotrans, de gemeente Nuenen en haar 
inwoners. Zij hebben door de prettige samenwerking ervoor gezorgd dat 
wij met veel plezier aan dit rapport hebben gewerkt. 

Elise Jansen 
Patty Stimm-Chada 
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Samenvatting sociaal-wetenscha.ppelijk onderzoek 

Gedurende de laatste decennia is de hoeveel heid afval die geproduceerd 
wordt steeds groter en de samenstelling ervan veel complexer van aard 
geworden. Dit geldt eveneens voor het afval afkomstig van huishoudens. 
Verscheidene argumenten pleiten voor beperking van de jaarlijkse 
hoeveelheid afval. Het gescheiden inzamelen van het huishoudelijk afval 
kan hierbij een rol spelen. Het succes van proeven waar het huisvuil 
gescheiden wordt ingezameld is, voor een belangrijk deel, afhankelijk 
van de bereidheid tot deelname van de particuliere huishcn.rlens. 
Enkele kenmerken van de proefopzet kunnen van belang zijn: de schei
dingsregel, het bewaarsysteem, de verwijderingsprocedure, de verwijde
ringsfrequentie en de basis van medewerking. 

In september 1987 startte de gescheiden inzamelingsproef in Nuenen, in 
de wijk Langakker/Tomakker. Tijdens de proef, die tot en met september 
1989 zal gaan duren, werd aan alle huishol.rlens in de wijk (N=826) 
gevraagd het huisvuil te scheiden in een corrposteerbaar gedeelte, een 
niet-composteerbaar gedeelte en probleemstoffen. 
Gedurende de proef wordt een sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
uitgevoerd dat probeert te achterhalen - of de huishoudens in de wijk 
Langakker/Tomakker van plan zijn hun huisvuil volgens de regels van de 
proef te scheiden en welke factoren op deze intenties van invloed zijn; 
- of hierin veranderingen optreden en welke factoren van belang zijn 
bij deze veranderingen. 
Om deze vragen te kunnen onderzoeken werd een conceptueel model 
ontwikkeld. Aan de basis hiervan ligt een model van Fishbein en Ajzen, 
gebaseerd op de 'Theory of Reasoned Action' (1975). Aanpassing en 
uitbreiding van het model vond plaats met behulp van de opvattingen van 
Verhallen en Pieters (1984) en Bagozzi (1982). 
Op drie tijdstippen werd een meting uitgevoerd. De eerste meting, op 
tijdstip nul (TO), vond plaats voor aanvang van de proef door middel 
van telefonische interviews. Er werden 116 huishoudens benaderd. Bij de 
andere twee metingen werd gebruik gemaakt van vragenlijsten. Respectie
velijk 826 (alle aansluitingen) en 278 huishoudens ontvingen een 
schriftelijke enquête. 

Bij de telefonische enquête was bijna iedereen, die opgebeld werd, 
bereid om mee te werken aan de proef (86,5%). Ook hadden de meesten 
( 7 5%) een positieve houding ten aanzien van de proef. Het aantal 
personen dat dacht het nieuwe systeem lastig te zullen vinden ( 25%), 
had daarvoor voornamelijk een drietal redenen. Men verwachtte dat het 
meer moeite zou gaan kosten, dat men ruimte zou verliezen of dat 
anderen niet aan de proef zot.rlen meewerken. 
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De meeste mensen vonden de proef nuttig (83%): zij vonden het met name 
beter voor het milieu en goed voor de recycling van het afval. 
In de eerste schriftelijke meting (Tl), enkele weken na aanvang van de 
proef, werden vragen gesteld over de ervaringen van de huishoudens met 
de proef. Bijna iedereen, die de vragenlijst teruggestuurd heeft, is 
bereid om mee te (blijven) werken aan de proef (90%). De meerderheid 
heeft een positieve hoooing ten aanzien van de proef. Zij staan ook 
positief (88%) tegenover het scheiden van de verschillende soorten 
afval: met name het scheiden van probleemstoffen vindt men een goede 
zaak (95% zegt hier positief tegenover te staan). 
Men ziet in het algemeen dat het scheiden van huisvuil voordelen heeft 
voor het milieu. De ophaalfrequentie (te laag, met name voor het niet
corrposteerbare gedeelte), de maat van de container (te groot, vindt 
iets meer dan de helft) en het schoonmaken van deze container worden 
als nadeel ervaren. 
Er worden verbanden gevonden tussen intenties en gedrag, attitudes en 
intenties en kosten/baten en attitooes. Systeemkenmerken hangen samen 
met kosten/baten. 
Personen, die niet mee zullen blijven werken aan de proef (N=53), zien 
minder baten in de proef dan mensen die wel meedoen. Ook Z1Jn er een 
aantal systeemkenmerken (waaronder de ophaalfrequentie) die door de 
niet-deelnemers in meerdere mate als een kost ervaren worden dan door 
de deelnemers. 

De tweede schriftelijke meting (T2) vond vier maanden na aanvang van de 
proef plaats. Het blijkt dat er geen significante veranderingen hebben 
plaatsgevonden wat betreft de attitude ten aanzien van het zelf 
scheiden, de intentie om te participeren en het scheidingsgedrag. Wat 
wel veranderd is bij de tweede meting is de attitude ten aanzien van 
het ophaalsysteem: men ziet in de T2 minder vaak voordelen en vaker 
nadelen dan personen bij de eerste schriftelijke meting. 
De mensen die aan de proef meewerken op de Tl vinden vaker dat ze meer 
moete n nadenken over het scheiden van het afval dan personen die aan de 
proef meedoen op de tweede schriftelijke meting. Dit kan duiden op 
gewenning: na verloop van tijd kost het scheiden van afval minder 
moeite. Het aantal personen dat niet aan de proef deelneemt op de T2 
(N=l7), is het er vaker mee oneens dat de buren het afkeuren dat zij 
niet meewerken dan mensen die niet meewerken op de eerste schriftelijke 
meting. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

, A~val ontstaat op verschillende momenten vqn d~ produktie- en consurnp-
. tieketen. !; 

Volgens ambtelijke becijferingen is er sin(:ls de Tweede . Wereldoorlog in 
Nederland zeshonderd tot duizend miljoen . tón .! afval gestort, ver spreid 
over drieduizend stortplaatsen in het hel~ land. 
Als het zo blijft doorgaan raakt Nederland 1 langzamerhand vol afval. 
Daarom heeft de overheid een afvalstoffenbeleid opgesteld, waarin o.a. 
bepaald is dat het storten van afval de laatste keuze moet zijn binnen 
een vastgestelde rangorde, voor het ver....erken van afval • 

. Het RIVM2 in Bilthoven levert cijfers over de zogeheten "vaste afval

. stoffen", die nog jaarlijks geproduceerd worden. Huishot.rlelijk afval 
staat hier op een derde plaats (na respectievelijk landbouw en in-

. dustrie). Echter, huishoudelijk afval neemt, relatief gezien, een 
eerste plaats in als men de hoeveelheden geproduceerd afval en het 
(her- )gebruik hiervan bekijkt. Slechts 30% van het totaal wordt 
verwerkt/hergebruikt, de rest wordt gestort of verbrand. 
"Hergebruik" of "Recycling" zijn verzameltermen voor be....erkings- en 
verwerkingstechnieken, waardoor de in afval voorkomende stoffen 
teruggewonnen worden, teneinde ze opnieuw te kunnen gebruiken. 
Het kernidee achter deze technieken is "scheiding van de verschillende 
soorten afval". Dit kan op twee manieren: 
De eerste manier is a-posteriori: het afval wordt ongesorteerd ingeza
meld en pas achteraf, met behulp van technische installaties, geschei
den in een aantal corrponenten. 
De tweede manier is a-priori: "scheiding aan de bron". Dit betekent 
huisvuilscheiding door de burgers zelf, het sorteren van de verschil
lende soorten afval door de gebruikers van de produkten. 

In dit rai:port beperken we ons tot de tweede manier, we kijken naar het 
moment dat bij huishoudens afval ontstaan. De vraag is hoe tijdens deze 
fase de kwaliteit van het afval verhoogd kan worden om hergebtuik te 
bevorderen, en als gevolg hiervan, de kwantiteit gestort afval te 
verminderen. 

In de laatste jaren Zl.Jn er in Nederland enkele huisvuilscheidingspro
jecten ( 's-Hertogenbosch, Oirschot) opgezet. Ze verschillen van elkaar 
op een aantal formele kenmerken. Deze zijn (Pieters, 1985): 

- De scheidingsregel: 

- Het bewaarsysteem: 

deze specificeert in welke fracties en 
corrponenten het huisvuil door de huishou
dens gescheiden dient te worden. 
hier gaat het om het waar en hoe het 
huisvuil na de scheiding (meestal) 
tijdelijk wordt opgeslagen. 
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- De verwijderingsprocedure: 

- De verwijderfrequentie: 

- De basis van medewerking: 

na het scheiden wordt het afval op:Jehaald 
en/of weggebracht naar een ber:aalde 
plaats. 
Met andere woorden gaat het om een 
opraalsysteem en/of brengsysteem. 
de vraag is hoe vaak het huisvuil na het 
se hei?.ten wordt opgehaald/weggebracht 
dient te worden. 
dit kan vrijwillig, verplicht of half
verplicht zijn. 

Dit laatste aspect is van essentieel belang voor het slagen/falen van 
dergelijke proeven. 

Het doel van dit onderzoek is te omschrijven als "het verkrijgen van 
inzicht in de motieven van huishoudens om al dan niet mee te werken aan 
de proef" (het gaat in dit bepaalde geval om een vrijwillige/half 
verplichte deelname). Dit inzicht is onmisbaar voor evaluatie en 
eventuele bijsturing van de proef en voor het in stand houden van de 
proef. 
Tevens kan het inzicht van pas komen bij de opzet en inrichting van 
nieuwe huisvuilscheidingsprojecten. 
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Hoofdstuk 2 De gescheiden inzamelingsproef in Nuenen 

1. Inleiding 
Op 17 september 1987 ging de gescheiden huisvuilinzamelingsproef in 
de gemeente Nuenen officieel van start, met als slogan "AFVAL
SCHEIDI~ BESPAAR!' BERGEN". 
Als proefwijk is de wijk Langakker/Tomakker genomen, zijnde 826 
aansluitingen, daar deze nieuwe wijk een goede afspiegeling is van 
een willekeurige gemeente. 
Gedurende de proef, die gepland is voor de periode tot en met 
september 1989, dienen de huisholrlens hun afval gescheiden aan te 
bieden. 
De doelen die nagestreeft worden zijn met name het verminderen van 
de hoeveelheid huisvuil, het terugwinnen en hergebruiken van 
grondstoffen (via opwerking kan een goed bruikbaar produkt ont
staan) en het terugdringen van de vervuiling door huisvuil als 
gevolg van de milieu-gevaarlijke stoffen die daarin aanwezig zijn. 

Het gaat bij de proef om een in drie~n gedeelde afvalinzameling. 
Een eerste stroom bestaat uit composteerbaar/organisch (zie bijlage 
1) huisvuil. Dit . wordt per mini-container opgeraald in de even 
weken en wordt verwerkt tot corrpost. Alleen al hierdoor zal het 
gewicht te storten afval met zo'n 50% afnemen. 
De tweede stroom is het niet-composteerbaar/niet organisch (zie 
bijlage 1) afval. Dit is ongeveer alles wat na de scheiding van het 
composteerbaar gedeelte resteert. Dit wordt in de oneven weken per 
plastic vuilniszak opgehaald en wordt vervolgens op het RAZOB3-
terrein in Mierlo gestort. 
Overigens zal ook met deze stroom afval bekeken worden of verder 
hergebruik/recycling mogelijk is. 
De derde en kleinste stroom afval bestaat uit de schadelijke- en 
probleemstoffen (zie bijlage 1) in het huishou:lelijk afval, ook wel 
KCA (Klein Chemisch Afval) genoerrd. Dit afval, dat slechts 1% van 
het gemiddelde gewicht betreft, maar wel het meest belastend is 
voor het milieu, wordt door middel van een losse binnenemmer in de 
mini-bewaarbox enkele malen per jaar ingezameld via een aparte 
inzamelactie. 
Het is voor het eerst in Nederland dat dit inzamelingssysteem voor 
deze categorie afval wordt beproefd. 

Het is niet de bedoeling om bestaande gescheiden inzamelings
systemen van delen van het huisvuil te doorkruisen. Zo blijven 
tijdens de proef de glascontainers beschikbaar en kunnen particu
lieren, (buurt)verenigingen en andere instanties papier, karton en 
textiel blijven inzamelen. 

Al ruim voor het begin van de proef en ook tijdens de proef wordt 
veel aandacht geschonken aan voorlichting van de bewoners. Zo zijn 
er, voor de start van de proef, drie voorlichtingsavonden geweest. 
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Ver-dec zijn er huisvuilconsulenten langs de deuren van de wijk 
gegaan om de bewoners te informeren over de gang van zaken en werd 
tevens de afvalkrant (een periodiek blaadje, zie bijlage 2) en een 
aantal stickers (zie bijlage 3) uitgereikt. Bovendien hebben de 
bewoners een memo (zie bijlage 3) en een kalender met data van 
ophalen (zie bijlage 3) ontvangen. 
Voorts wordt er op de basisschool "De Nieuwe Linde" veel aandacht 
aan het milieu geschonken met behulp van een speciaal thema
programma: "Natuur en Milieu" (zie bijlage 4). 
In de plaatselijke pers komt de proef veelvuldig aan de orde (zie 
bijlage 5), maar ook in regionale dagbladen staan regelmatig art i
kelen (zie bijlage 6). 
Gedurende de proef is er een speciale informatielijn voor de 
bewoner-s van de wijk, waar ze terecht kunnen voor infor-matie, maar 
ook met klachten e.d. (zie bijlage 26). 
In het kort is de proef dus als volgt inger-icht: 

De scheidingsregel: 

Het bewaarsysteem: 

De verwijderings
procedure: 

het afval dient gescheiden te worden in 
conposteerbaar en niet-composteerbaar 
afval. Bovendien dienen probleemstoffen 
apart gehouden te worden. 
alle huishoudens krijgen van STC4 een 
mini-container voor het composteer-baar 
afval. Het niet-composteerbaar afval 
gaat, zoals voorheen, in de plastic 
huisvuilzak. Voor- de probleemstoffen 
wordt er door STC een minibox ter 
beschikking gesteld. 

Het composteerbaar afval dient aan de 
str-aatkant geplaatst te wor-den en wordt 
daarna geleegd in de huisvuilwagen. Het 
niet-corrposteerbaar gedeelte wordt, nadat 
het aan de straatkant geplaatst is, 
opgehaald. De probleemstoffen worden 
ingezameld door middel van enkele acties 
per jaar. F.en auto rijdt gedurende een 
dag door de wijk en blijft op bepaalde
vantevoren aan de bewoners bekend:jemaakte 
plaatsen 20 minute n staan. De plaatsen 
zijn zo gekozen dat iedere bewoner 
maximaal 100 meter met de losse binnenem
mer hoeft te lopen. Daar kunnen ze hun 
probleemstoffen inleveren, ook 's avonds 
(tot 7 uur). Natuurlijk kunnen de 
probleemstoffen altijd naar de gemeente
werf of - medicijnen - naar de apotffiek 
gebracht worden. 
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- De verwijderingsfre
quentie: 

- De mate van vrijwil
ligheid: 

2. Het onderzoek 

2.1. Probleemstelling 

In principe is het dus een haalsysteem. 
Dat de probleemstoffen "weggebracht" 
worden, ligt aan het feit dat er allerlei 
vervelende dingen kunnen gebeuren als men 
de minibox op straat laat staan. 

zowel het composteerbaar als het niet
corrposteerbaar afval wordt een keer in de 
twee weken opgehaald. Het composteerbaar 
gedeelte in de even weken, het niet
composte erbaar gedeelte in de oneven 
weken. 
De probleemstoffen worden één keer in de 
drie maanden opgehaald. 

De proef is half verplicht. In principe 
is het vrijwillig, maar als men niet 
meewerkt, dan worden de vuilniszakken 
toch maar één keer in de twee weken 
opgehaald. 

Voor veel huishoudens is het oagaan met het huisvuil voor 
deelname aan een inzamelingsproef een gedraging die min of 
meer automatisch uitgevoerd wordt. 
Wanneer zij gevraagd worden voor een beçaalde pericrle hun 
huisvuil volgens een aantal regels te scheiden, dienen ze 
hierover een beslissing te nemen. 
Deze "beslissing ... , weerspiegeling van de intentie, over het 
wel of niet meewerken, beçaalt uit{Ündelijk het eindresultaat 
van zo'n inzamel ingsproject, namelijk de kwantiteit en 
kwaliteit van het gescheiden huisvuil. 
Dit onderzoek zal zich voorname! ijk op intenties en de 
veranderingen van intenties/gedrag in de tijd richten. 

De voornaamste onderzoeksvragen kunnen als volgt geformuleerd 
worden: 

Zijn de huishoudens van de wijk Langakker/Tomakker in 
Nuenen van plan hun huisvuil volgens de regels van de 
proef te scheiden en gescheiden aan te (blijven) bieden 
zolang de proef duurt? 
Welke factoren zijn op deze intenties (plannen) van 
invloed? 
Treden er veranderingen op met betrekking tot 1 en 2 en 
zo ja in welke richting? 
Welke factoren zijn van belang bij deze veranderingen? 
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Een bijkomende onderzoeksvraag die meer gerelateerd is aan de 
te verwachten kwaliteit van de gescheiden corrponenten/frac
ties is: 

Hoe goed kennen huishotrlens de scheidingsregels en in 
welke mate verbetert/verslechtert deze kennis in de loop 
van de tijd? 

In paragraaf 2.3. wordt deze probleemstelling vertaald in een 
onderzoeksmcrlel, waarbij tevens de verschillende corrponenten 
van dit model besproken zullen worden. 

2.2. Theoretische achtergrond 

2.2.1. Inleiding 
De hoeveelheid correct gescheiden huisvuil wordt 
bepaald door de handelingen van mensen in hun 
omgaan met het huishotrlelijk afval. 
Onrlat de resultaten van deze randelingen op korte 
of op lange termijn het fysieke milieu beinvloeden, 
is er sprake van een beçaald soort gedrag, namelijk 
milieu-gedrag. 
Door een bepaalde handelswijze kan het milieu 
ernstig belast worden. 
Consumenten kunnen bijdragen aan een reducering van 
deze milieubelasting in elk van de te onderscheiden 
fasen van hun gedrag. Deze fasen zijn: 
de aquisitiefase, de gebruiks/verbruiksfase en de 
dispositie fase; (Druijff in Poiesz en Roosendaal, 
1987). Huisvuilscheid ingsgedrag is een geval van 
milieugedrag tijdens de dispositiefase; na aanscraf 
en gebruik van een produkt kan men het afval 
permanent wegdoen door het afval in totaliteit weg 
te gooien (al dan niet op een daarvoor aangewezen 
plaats) of het afval te scheiden (waardoor compos
tering/hergebruik mogelijk wordt). 
Met betrekking tot het milieugedrag kunnen ver
schillende aspecten onderscheiden worden. Ester en 
van der Meer (in Poiesz en Rosendaal, 1987) geven 
aan dat milieugedrag naar a a rd of naar e f fecten: 

a. bewust of niet-bewust kan zijn: ( h)erkennen de 
actoren wel of niet de effecten van een 
bepaalde gedraging op het milieu. 

b. positieve of negatieve effecten kan hebben: 
milieu-vriendelijk, als wenselijke randel ingen 
leiden tot gunstige veranderinge n in het 
fys i e ke milieu; o f milieu-onvriendelijk, als 
deze ongunstige effecten veroorzaken. 
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2.2.2. 

c. incidenteel of consequent positief of negatief 
kan zijn: is het gedrag toevallig of perma
nent. 

d. zichtbare of minder zichtbare effecten kan 
hebben: het waarnemen van effecten op kortere 
of langere termijn. 

e. op directe of indirecte wijze vertoond kan 
worden: heeft het betrekking op milieu
relevante gedragingen van het individu zelf 
(direct) of heeft het betrekking op het 
milieugedrag van anderen (indirect). 

f. op individuele of collectieve wijze vorm 
gegeven kan worden: teeft het betrekking op 
het geheel van milieu-relevante gedragingen 
van het individu zelf (individueel) of ffieft 
het betrekking op het gezamenlijk in groeps
verband ondernemen van milieu-relevante 
activiteiten. 

Hiervan zullen verschillende aspecten nader 
uitgewerkt worden in het onderzoek. 

De nu volgende theorieen zullen als raamwerk dienen 
voor het opstellen van het onderzoekamcdel. Hieruit 
zal een selectie gemaakt worden van een aantal 
concepten die naar onze mening van belang zijn voor 
onze onderzoeksdoelstelling. 

Het model van Fishbein en Ajzen 
Het onderzoeksmodel àat centraal staan in dit 
onderzoek is voornamelijk gebaseerd op de "Theory 
of Reasoned Action" van Fishbein en Ajzen (1975, en 
Ajzen en Fishbein, 1977, 1980). 
Dit model geldt als een algemeen theoretisch 
raamwerk waarbinnen meerdere concepten kunnen 
worden ondergebracht. 
Bij de presentatie van dit model is gebruik gemaakt 
van de beschrijving door Verhallen en Pieters 
( 1984) en Pieters ( 1985). 

In het Fishbein-Ajzen model (zoals het verder in 
dit rai;::port genoemd zal worden) wordt aangenomen 
dat de intentie (BI) om een bepaald gedrag (B) te 
vertonen een functie is van de gewogen (Wl) 
attitude ten aanzien van het vertonen van het 
gedrag (Aact) en de gewogen (W2) subjectieve norm 
(SN). In formulevorm: 

BI = Wl (Aact) + W2 (SN) 
formule 1. 
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Figuur 1 

waargenomen 
consequenties 

--------------------
evaluatie van die 
consequenties 

sociale normen 

---------------------
motivatie om te 
conformeren 

De attitude ten aanzien van het vertonen van het 
gedrag (Aact) wordt opgevat als een effect, dat wil 
zeggen als een positieve of negatieve gevoels
reactie. 
De attitude is een functie van de verwachte of 
waar-genomen cm.sequenties van het gedrag (bi) en de 
evaluaties van de ver-wachte consequenties (ei). In 
for-mulevor-m: 

n 
Aact = J:.. 

i = 1 
(bi x ei) 

for-mule 2. 

De subjectieve nor-rn (SN) is het gegener-aliseer-de 
idee van de persoon over de mate waarin het 
wenselijk is dat hij/zij een bepaald gedrag 
vertoont.. De subjectieve norm is een functie van de 
sociale normen om het gedrag te vertonen (nbj) en 
de motivatie om aan die normen te conformeren 
(mcj). In formulevorm: 

m 
SN = ~ (nbj x mcj) 

j=l 

formule 3. 

De gedragsintentie kan opgevat worden als een 
functie van een gewogen (Wl) persoonlijke component 
(attitu:le) en een gewogen (Wl) sociale conponent 
(subjectieve norm). 
Deze gewichten zijn niet a-priori vast te stellen 
maar worden empirisch bep:i.ald. 
Het Fishbein-Ajzen model is in figuur l weer
gegeven. 

attitude ten 
aanzien van 
het vertonen 
van het gedrag 

• 
1 gedragsintentie gedrag 

.J subjectieve 1 1 1 norm 
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2.2.3. 

In dit model wordt verondersteld dat de verwachte 
of waargenomen consequenties van het gedrag 
vermenigvuldigd worden met de evaluaties van die 
consequenties (zie formule 2). De som van deze 
corrt>inatie hangt in hoge mate samen met de atti
tu:l.es ten aanzien van het gedrag (zie bijlage 8). 

Er zijn volgens Fishbein en Ajzen drie criteria om 
gedrag te bestu:l.eren: 

1. het "single-action"-criterium: dit heeft 
betrekking op de meting van een "single-act" 
(specifiek gedrag dat door een individu 
vertoond wordt binnen een beçaalde gedrags
categorie) • 

2. "Multiple choice"-criterium: dit heeft 
betrekking op een set van gedragingen waarin 
alleen maar een . van die gedragingen vertoond 
kan worden. 

3. "Behavioral ca tegory"-cri terium: dit heeft 
betrekking op een set gedragingen die ten
minste naar een gemeenschappelijk gevolg 
leiden. Ze zijn dus, in tegenstelling tot de 
eerste twee criteria, niet direct waarneembaar 
en moeten van de single acts worden afgeleid. 
Bijvoorbeeld milieugedrag kan zijn het 
scheiden van huisvuil en rekening houden met 
boodschappen. 

Volgens Fishbein en Ajzen is een behavioral 
category de som van alle single acts, die betrek
king op een bepaalde outcome hebben. In formule
vorm: 

n 
B = L_ (actj x weightj) 

j=l 

formule 4. 

Deze lijkt op formule 2. 

Aanpassing en uitbreiding van het Fishbein-Ajzen 
model 
Verhallen en Pieters (1984) breiden het behavioral 
category concept uit. Zij voeren een nieuw concept 
in, namelijk "behavioral field". Behavioral field 
is "the total of acts that are perceived by the 
acting individual as leading to the same goal or 
valued state". bit leidt tot een onderscheiding van 
verschillende soorten acts. 
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Er zijn volgens Verhallen en Pieters twee soorten 
gedrag: 

- doelgedrag: 

- instrwnen
teel gedrag: 

het vertonen van het gedrag is 
een doel op zichzelf ("goal
acts"). 

gedragingen waardoor het 
individu een door hem gesteld 
doel kan bereiken ( "instrumen
tal acts"). Huisvuilsc heid ings
gedra g is hier een voorbeeld 
van. 

Wanneer een individu een bepaald doel wil bereiken 
zijn (vaak) meerdere (instrumentele) alternatieve 
gedragingen mogelijk. Welke keuze men maakt zal 
afhangen van de afweging tussen de verwachte of 
waargenomen consequenties. 
Deze verwachte of waargenomen coniEquenties kunnen 
positief (baten) of negatief (kosten) geevalueerd 
worden. 
Om:lat positieve en negatieve uitkomsten verschil
lend gewogen worden, dienen deze apart behandeld te 
worden. Dit houdt in dat zowel baten als kosten 
afzonderlijk gedragsintentie kunnen beinvloeden 
(Bagozzi, 1982). 
Hiermee wordt het deel van het Fishbein-Ajzen model 
verworpen, waarin het totaal van coniEquenties en 
evaluaties in een attitude-score worden 01n:3ezet. 
Verhallen en Pieters onderscheiden binnen conse
quenties twee dimensies: 

a. de eerste dimensie heeft twee aspecten: de 
volgorde van kosten en baten in de tijd, en de 
nabijheid in de tijd. 

b. de tweede dimensie maakt onderscheid tussen 
persoonlijke (korte termijn) en maatschap
pelijke (lange termijn) consequenties. 

In het geval van milieugedrag is het belangrijk dit 
onderscheid tussen individuele kosten en maatschap
peli jke baten aan te houden om na te kunnen gaan in 
hoeverre zij gedrag beinvloeden. 

Na deze algemene toelichting over de theorieen, die 
ten grondslag liggen a an het onderzoeksmodel, zal 
nade r worden ingegaan op het ui te indel i jke onder
zoeksmodel (conceptuele model). 
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2.3. Het onderzoeksmodel 

2.3.1. Inleiding 
In het onderzoeksmodel worden de intenties als 
afhankelijke, te voorspellen variabele(n) genomen. 
Er zijn drie redenen te geven waarom intenties als 
afhankelijke variabele(n) genomen zijn, en niet het 
feitelijke scheidingsgedrag: 

a. In het Fishbein-Ajzen model wordt aangegeven 
dat indien aan een aantal voorwaarden is 
voldaan, de intentie om een bepaald gedrag te 
vertonen in de regel gevolgd zal worden ooor 
het bijbehorende gedrag. Deze voorwaarden 
zijn: 

de intenties dienen stabiel te ZlJn. 
- het gedrag dient direct na de intentie 

gemeten te worden 
- intentie en gedrag dienen te corresponderen 

op een aantal "specifieke" elementen (Ajzen 
en Fishbein, 1977) 

Verhallen en Pieters (1984) leggen uit dat, 
ondanks deze voorwaarden, verse hil lende 
factoren de omzetting van intentie in gedrag 
kunnen beinvloeden. 
Wij ontkennen deze factoren niet, maar wel hun 
positie in het model. Deze worden in dit 
onderzoeksmodel bij de kosten/ba ten inbe
grepen. 

b. Tijdsperspectief van intenties. Deze twee 
factoren hebben niet alleen betrekking op het 
huidige scheidingsgedrag, maar ook op bereid
heid om het gedrag in de toekomst te blijven 
vertonen. 

c. Met betrekking tot het gebruik van intenties 
als voorspeller wordt door velen voorzichtig
heid geboden (o.a. van Elderen, 1986). Er 
wordt aangetoond dat vaak de vragen met 
betrekking tot bereidheid positiever worden 
beantwoordt dan wat men in werkelijkheid in 
gedachten heeft. Het zelfde kan echter ook 
voorkomen bij vragen over het feitelijk 
scheidingsgedrag. 

Bovendien leveren instrumenten waarmee huisvuil
scheidingsgedrag geregistreerd wordt of een lage 
mate van betrouwbaarheid (bijvoorbeeld in vragen
lijsten waarin sociale wenselijkheid kan optreden) 
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2.3.2. 

of ZlJ ZlJn niet ha.altaar (bijvoorbeeld zelfr:e
gistratie, een zeer bewerkelijke methode die zelf 
invloed op gedrag heeft). 

Het onderzoeksmodel is een model dat geldt op 
individueel niveau. In dit onderzoek is als 
onderzoekseenheid de persoon gekozen, die zich het 
meest met scheiding van het huisvuil bezighoudt. 
Deze persoon wordt representatief geacht voor het 
huishou::Jen waar hij/zij deel van uitmaakt met 
be trekking tot het omgaan met huisvuil (van 
Elderen, 1986) • 

Hieronder geven wij het model grafisch weer. Daarna 
zal dieper ingegaan worden op de concepten, die 
mogelijk van invloed zijn of (gebleken door eerder 
getoetste onderzoekingen) van invloed zijn op de 
intenties, die voorafgaan aan het uiteindelijke 
scheidingsgedrag. 

Het model 
In figuur 2 ZlJn de diverse factoren, die hierna 
besproken zullen worden schematisch weergegeven. De 
pijlen geven de voornaamste verbanden weec en 
moeten niet gezien worden als oorzakelijke verban
den, vaak is de beinvloeding wederzijds. 
Zoals eerder besproken is dit een model dat 
gebaseerd is op het individu, die zich bezighou::Jt 
met het scheiden van de verschillende soorten 
afval. 
Toch is er sprake van min of meer persoonsgebonden 
factoren binnen het model. 
Uitgaande van de afhankelijke variabele, hoe verder 
men naar links gaat (in het model), des te alge
mener en des te meer omgevingsgebonden de concepten 
zijn, en des te indirecter de beinvloeding van de 
afhankelijke variabele wordt verondersteld. Niet 
alle mogelijke factoren en relaties zijn weerge
geven oITTNille van de overzichtelijkheid en duide
lijkheid van het model. 
De factoren en/of relaties die met stippellijnen 
zijn weergegeven werden niet in de metingen 
betrokken. 
Voor de operationalisatie van het conceptueel 
model, in de vorm van interviews, verwijzen wij 
naar paragraaf 2.4. 
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2.3.3. Structuur van het model: bespreking van de ver
schillende componenten 

SCHEIDI~33EDR!G: ( "single act ion") 
Dit is het feitelijke uitvoeren van de scheidings
regels. Voor de proef in Nuenen betekent dat het 
apart hoooen (en weggooien) van een composteerbaar 
en een niet-corrposteerbaar gedeelte en van pro
bleemstoffen. 
Dit specifieke scheidingsgedrag kan gevolgd worden 
door evaluatie van de gevolgen van het gedrag (de 
feitelijke kosten en baten), wat daarna kan 
resulteren in een feedback (naar de determinanten, 
die aan dit gedrag voorafgaan). 

INTENI'IE MET BETREKKING Tal' S:HEIDING VAN HUISVUIL 
Hieronder verstaan wij de bereidheid van de 
deelnemers om aan de proef mee te werken en hun 
huisvuil volgens de regels te scheiden en te 
blijven scheiden zolang de proef duurt. De intentie 
om een bepaald gedrag te vertonen is de 
belangrijkste determinant van het daadwerkelijk 
vertonen van het gedrag. 
De intenties, zoals eerder gezegd, worden als 
afhankelijke, te voorspellen variabele(n) genomen. 

ATTITUDE TEN AANZIEN VAN HET ZELF SCHEIDEN 
Het betreft hier een "specifieke" attitude of 
houding, die betrekking heeft op het concrete 
scheidingsgedrag en de gevolgen daarvan. Deze 
de fini tie komt gedeelte lijk overeen met die van 
Fishbein en Ajzen, volgens hen vormen attitudes de 
motivationele component die (onafhankelijk van de 
normatieve conponent) direct invloed op intenties 
heeft. Attitudes worden opgevat als de som van 
evaluaties van alle attributen die met het object 
of de gedragingen zijn verbonden. 
Op dit laatste punt wijken wij af van de stelling 
van Fishbein en Ajzen. In dit onderzoek, en dat is 
in overeenstemming met Verhallen en Pieters, worden 
attitudes niet als een optelling van evaluaties 
opgevat, maar als het resultaat van een kosten/ba
ten afweging. Volgens Verhallen en Pieters kunnen 
zowel de afgewogen kosten als de afgewogen baten op 
directe wijze intenties (met in dit geval betrek
king op scheidingsgedrag) bepalen. Naar onze mening 
leiden de afgewogen kosten en/of baten tot atti
tt.rles die mede de intentie zullen bepalen. 
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KOSTEN/BATEN 
Dit bestaat uit het inschat ten van de waarschijn-
1 ij kheid dat bepaalde gedragseffecten zullen 
optreden bij het vertonen van een specifiek 
milieugedrag (inclusief de goed- of afkeuring van 
dat gedrag door de sociale omgeving - de sociale 
normen -) en de evaluatie van deze gedragseffecten. 
De perceptie en evaluatie van. gedragskosten en
baten zijn een belangrijke deferminant voor de 
specifieke intentie, welke een belangrijke deter
minant voor het uiteindelijke milieugedrag (huis
vuilscheidingsgedrag) vormt. 
Deze kosten/ba ten zijn afgeleid van de al in het 
kort beschreven "Theory of Reasoned Action" van 
Fishbein en Ajzen (1975). Zij stellen dat het 
gedrag bepaald wordt door de ingeschatte waar
schijnlijkheid dat het gedrag bep:ialde con~quen
ties heeft (kosten en/of baten) en de waardering 
van die consequenties (de kosten/baten afweging). 
Deze afweging zal volgens Fishbein en Ajzen leiden 
tot een positieve of negatieve houding (attitude), 
afhankelijk van wat (kosten of baten) het grootste 
gewicht toegekend krijgt. 
Kosten en baten dienen in ruime zin opgevat te 
worden. 
Verhallen en Pieters onderscheiden naast financiele 
kosten nog drie typen gedragskosten (BC): 
tijdskosten (TC); de tijd die het gedrag naar 
verwachting zal kosten, fysieke kosten (PhC); de 
lichamelijke inspanning, de moei te die een bepaald 
gedcag waarschijnlijk zal vcagen en psychische 
kosten (PsC); de mentale inspanning die het gedrag 
naar verwachting zal vragen. Sociale afkeuring, 
sancties e.d. kunnen ook als kosten geevalueerd 
woeden. Tijdens het keuzepcoces, wat leidt tot het 
ver-tonen van een bepaald gedrag, woeden deze kosten 
samen met de gedcagsconsequenties afgewogen. 
Daar-bij kunnen de ver-schillende kosten tot op 
zekece hoogte uitwisselbaar zijn. 
Baten op korte ter-mijn hebben meestal een indivi
dueel kacakter terwijl baten op lange termijn vaak 
collectief van aard zijn. Na afweging van kos
ten/baten zal uiteindelijk het gedrag gekozen 
worden, waarbij men de meeste voordelen verwacht. 
Het pcobleem bij milieugedrag is dat milieu
vriendelijk gedrag meestal op korte ter-mijn kosten 
met zich meebrengt, terwijl de ba ten veelal op 
lange termijn zichtbaar zijn en van collectieve 
aard zijn, dus ieder-een kan profiteren onaf
hankelijk van het feit of hij/zij ectoe bijgedragen 
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heeft (Ester en De Leeuw, 1978). 
Hiermee is overigens niet gezegd dat "meer voorde
len" voor het individu ook noodzakelijkerwijs 
milieu-vriendelijk gedrag betekent. Wat wel 
geconcludeerd mag worden is dat mensen in het 
algemeen zich milieu-vriendelijk gedragen wanneer 
dit een geringe mate van persoonlijke kosten vergt. 
(Lil'sey in Poiesz en Rosendaal). 
Binnen de kosten/baten wordt de perceptie van 
mensen die meewerken, zowel binnen als bui ten het 
gezin, meegenomen. Dit kan als een kost (als men 
denkt dat de mensen niet meewerken) of als een baat 
(als men denkt dat de anderen wel zullen werken) 
gezien worden. 

ACCEPTATIE VAN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID 
Wij bedoelen hiermee dat men de verantwoordelijk
heid voor het reduceren van milieubelasting niet 
legt bij anderen (bijvoorbeeld overheid, bedri j
ven), maar zelf aanvaardt (Poiesz en Rosendaal, 
1987). 
Volgens Kuylen e.a. (in Poiesz en Rosendaal, 1987) 
moet aan twee belangrijke voorwaarden voldaan zijn: 

- men moet oog hebben voor de consequenties van 
zijn gedrag. 

- men moet zichzelf als medeverantwoordelijk zien 
voor de milieu-problematiek. 
Acceptatie van de eigen verantwoordelijkheid kan 
gezien worden als een intervenierende variabele 
tussen milieubesef, of algemene attitude, en 
milieuvriendelijk gedra·g. Dat wil zeggen dat het 
verband tussen de algemene attitude en het 
milieuvriendelijke gedrag beinvloedt kan worden 
door de acceptatie van eigen verantwoordelijk-
heid. 

SPECIFIEKE KENNIS, VOORLICHTIN3 
Een dergelijke specifieke kenn i s wordt ook taak
kennis genoerrrl. Het heeft betrekking op de kennis 
van de wijze waarop een bepialà specifiek milieu
gedrag bewerkstelligd kan worden. 
Men moet binnen bepialde gedragscategorieen over 
kennis beschikken van de gedragsalternatieven, die 
tot die categorie behoren. In dit geval is het dus 
van belang dat de deelnemers van de huisvuilschei
dingsproef voldoende kennis van de scheidingsregels 
bezitten om het juiste scheidingsgedrag te kunnen 
vertonen. 
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Vandaar de nooozaak van een goede voorlichting, 
waar niet alleen informatie met betrekking tot de 
scheidingsregels wordt verstrekt, maar ook een 
terugkoppeling (feedback) wordt gegeven van het 
scheidingsgedrag. 

SYSTEE.MKENMERKEN 
Systeemkenmerken ZlJn kenmerken, die specifiek zijn 
voor het nieuwe ophaalsysteem. 
Daarmee wordt bedoeld: 

de scheiàingsregel: scheiding in composteer
baar ,niet-corrposteerbaar afval en scheiding 
van probleemstoffen. 
Dit naast het al bestaande apart houden van 
glas, textiel en papier:. 
de verwijder-frequentie: een keer: in de twee 
weken voor composteerbaar en niet-compos
teer-baar afval, een keer: per: drie maanden voor 
de probleemstoffen. 
de verwijderprocedure: ophalen van de 
ophaaldienst van composteerbaar en niet
composteerbaar afval, gedeeltelijk ophalen van 
de probleemstoffen. 
het bewaarsysteem: container voor composteer
baar afval, niet-composteerbaar afval in 
plastic huisvuilzakken, probleemstoffen in een 
mini box. 

Het is van belang om na te gaan hoe de specifieke 
kenmerken van het systeem door de deelnemers 
geevalueerd worden. 
Vervolgens kan men gaan kijken of deze van invloed 
zijn op de intentie om aan de proef mee te wei:-ken. 

BESTAAND GEWOONI'ffiEDRAG 
Discrepantie tussen wat personen van plan zijn om 
te doen en wat ze daadwerkelijk doen kan ver:oor
zaakt woraen door "de macht der: gewoonte" (Fishbein 
en Ajzen, 1975). Deelnemers van de pr:oef in Nuenen 
dienen het huisvuil gedurende de proefperiode in 
drie fracties te scheiden en aan te bieden. Dit 
houdt in dat bepaalde routines afgeleerd moeten 
worden en in plaats daarvan moeten nieuwe routines 
aangeleerd worden. 
Eerder onderzoek toont aan dat vertoonde gedra
gingen in belangrijke mate van invloed zijn op het 
vertonen van volgend gèdrag. (Bentler en Speckart, 
1979). 
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Bij de aanvang van het aanleren van huisvuilschei
dingsgedrag zal er sprake zijn van een hoog 
"attentie" niveau indien de deelnemer de intentie 
heeft om het nieuwe gedrag aan te leren. Na verloop 
van tijd zal de attentie op de stimuli (juist 
scheiden) afnemen: men leert er mee oirgaan. 
De kans neemt dan toe dan mensen onvoorzichtiger 
gaan scheiden, zcdat ook de kans op fouten (het 
huisvuil per ongeluk in de verkeerde bak gooien) 
toeneemt,. Deze kans is groter naarmate het nieuwe 
gedrag nog niet een automatisme is geworden. Wat in 
eerste instantie als een kost (meer nadenken) wel'."d 
ervaren, wordt, door het vertonen van het schei
dingsgedrag, een gewoon te. 
Hier wordt het "nieuwe" gewoontegedrag (dat 
ontstaat als men - na verloop van tijd - gewend is 
aan de proef) niet gemeten. 

ALGEMENE ATI'ITUDES 
De algemene attitudes betreffen het milieubesef. 
Het is het geheel van opvattingen ten aanzien van 
het milieu en de daarmee samenhangende milieu
disposities. 

Van Raaij en Verhallen (1983) rechtvaardigen het 
aanwezig zijn van zowel algemene als specifieke 
attitudes in studies waar gedrag voorspeld dient 
te worden. Van Raaij en Verhallen geven twee 
belangrijke redenen hiervoor. 

a. het verschil tussen algemene en specifieke 
attitudes is niet alleen gradueel (van 
niveau) , maar ook inhoudelijk. Algemene 
attitooes worden anders geoperationaliseerd en 
hebben in dit geval betrekking op de milieu
prnblema t iek zelf. Specifieke attitudes zijn 
integendeel gedefinieerd in verband met de 
gevolgen die bijvoorbeeld het se heiden van 
huisvuil met zich meebrengt. 

b. algemene attitudes vormen het referentiekader 
waarin meer specifieke attitudes gevormd 
kunnen worden. 

IDCIALE EN SUBJOCTIEVE NOR-tEN 
De sociale en subjectieve normen vormen het sociale 
corrponent dat van invloed is op intenties. 
Sociale normen hebben betrekking op maatschap
pelijke maatstaven, die algemeen van aard zijn en 
specifiek zijn voor een bepaalde cultuur of 
subcultuur. 
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2.3.4. 

De subjectieve norm is een gegeneraliseerd idee van 
het individu over ' de mate waarin het wenselijk is 
dat hij/zij een bepaald gedrag (in dit geval 
scheidingsgedrag) vertoont. Deze normatieve 
component. is opgebouwd uit de mate waarin men 
veronderstelt dat een bepaald gedrag verwacht wordt 
door relevante personen en groepen en de motivatie 
om zich aan die verwachtingen te cmformeren. 
Er wordt verondersteld dat de subjectieve norm (op 
individueel niveau) de sociale norm weerspiegeld. 
Voor de doeleinden van dit onderzoek wordt alleen 
het eerste gemeten. 
De subjectieve norm kan op een directe of indirecte 
(via kosten/baten) manier de intenties beinvloeden. 

SOCIODEMCGRAFISCHE KENMERKEN 
Dit zijn o.a. leeftijd, geslacht, opleiding. In het 
model is alleen de invloed van deze determinanten 
op de algemene attitooe en de kosten/baten afweging 
weergegeven. In principe zijn deze determinanten op 
alle gedragsdeterminanten van invloed. 

BEPERKENDE CMGEVIN3SKENMERKEN/FACTOREN, WIJK/WOON
KENMERKEN 
De ze worden gedefinieerd als (Ester en Van der 
Meer, 1982) "om;ievings"kenmerken die buiten de 
beslissingsmacht van het individu liggen en het 
gedrag op een dwingende wijze voorschrijven, 
reguleren of verhinderen. 
Een aantal van de hiervoor genoemde systeemken
merken kunnen hier ook onder vallen. 

Relaties in het onderzoeksmodel 
De bestaande situatie van het individu, met name de 
sociodemografische kenmerken en de beperkende 
om;ievingskenmerken, vormen het materiele uitgangs
punt. 
De algemene attitudes ten aanzien van het doel 
vormen de initiele basis voor verdere beoordeling. 
Zowel de sociodemografische kenmerken als de 
sociale norm hebben invloed op de mate van milieu
besef (of de algemene attitude). 
Een hoge mate van milieubesef leidt niet noodza
kelijk tot milieuvriendelijk gedrag; wie zich niet 
verantwoordelijk voelt voor de oplossing van de 
milieuproblematiek zal niet zo snel geneigd zijn 
tot het vertonen van milieuvriendelijk gedrag. 
De eerste vier genoemde factoren vormen de meer 
algemene persoonsfactoren (meer aan de om;iev ing
dan aan de persoon gebonden) die de kosten/baten 
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afweging beinvloeden. 
Het bestaande gewoontegedrag samen met de systee~ 
kenmerken en de specifieke kennis beinvloeden ook 
de kosten/baten afweging. 
De subjectieve norm kan zowel direct als indirect 
(via kosten/ba ten) invloed uitoefenen op de 
intenties .• 
De kosten/baten afweging kan opgevat worden als een 
"filter" waar alle mogelijke antecedenten en 
consequenten in de vorm van kosten en/of baten 
worden afgewogen. 
Het resultaat van zo'n afweging vormt de specifieke 
attitude ten aanzien van het zelf scheiden van de 
verschillende soorten afval. Deze laatste vormt de 
motivationele corrponent, die op directe wijze de 
intenties ten aanzien van het vertonen van het 
gedrag beinvloeden. De intentie is grotendeels 
bepalend voor het feitelijke scheidingsgedrag, en 
dit gedrag is van invloed op de kwaliteit en 
kwantiteit gescheiden fracties. 
Via evaluaties vindt een terugkoppeling (feedback) 
plaats naar de kosten/baten afweging. 
Dit proces en deze afwegingen worden gemaakt zolang 
het "nieuwe" gedrag nog geen gewoontegedrag 
geworden is. 
Het ontstaan van het "nieuwe" gewoontegedrag kan na 
verloop van enige tijd plaatsvinden. 

2.4. Opzet en operationalisatie van het onderzoek 

2.4. l. De opzet van het onderzoek 

l. De interviews 
Het doel van dit onderzoek is zowel het meten van 
intenties als het meten van de verandering in de 
tijd van deze intenties en kijken naar de factoren 
die op deze intenties van invloed kunnen zijn. Om 
dit doel te bereiken is een opzet met een longitu
dinaal aspect vereist. Dat wil in dit geval zeggen 
dat binnen dezelfde groep de mensen tijdens de duur 
van de prcef (2 jaar) meerdere keren geinterviewd 
worden. 
De eerste meting, op tijdstip nul (TO), wordt 
verricht voor aanvang van de proef door middel van 
telefonische interviews. 
Dit gebeurt omdat deze meting afgerond dient te 
worden voordat de bewoners van de wijk Tomak
ker/Langakker in Nuenen het voorlichtingsmateriaal 
ontvangen. Een nadeel van deze methode is het 
beperkte aantal vragen dat men kan stellen. 
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Bij de andere drie geplande metingen wordt gebruik 
gemaakt van schriftelijke enquetes of vragenlijs
ten. De tijdstippen van öe verschillende metingen 
zijn: 

- TO = telefonisch interview: enkele weken voor 
aanvang van de proef, in dit geval de eerste week 
van september 1987. 

- Tl = schriftelijke enquete: anderhalve maand na 
aanvang van de proef, in dit geval de tweede week 
van november 1987. 

- T2 = schriftelijke enquete: vier maanden na aan
vang van de proef, in dit geval de derde week van 
januari 1988. 

- T3 = schriftelijke enquete: anderhalf jaar na 
aanvang van de proef, in dit geval maart-april 
1988. 

2. Design en steekproeftrekking 
Volgens gemeentelijke gegevensS zijn er in totaal 
826 aansluitingen geregistreerd in de wijk Langak
ker/Tonakker. Voor de TO worden in totaal 116 
huishoooens benaderd (zie bijlage 9). Voor de Tl 
krijgen alle 826 huishoooens van de wijk Langak
ker/Tomakker een vragenlijst toegestuurd (zie 
bijlage 11). 
Voor de T2 krijgen 278 huishoooens van de wijk een 
vragenlijst toegestuurd (zie bijlage 18). 

Dus: TO: 116 huishoudens worden telefonisch 
benaderd. 
Tl: 826 huishoooens worden schriftelijk 
benaderd. 
T2: 278 huishoooens worden schriftelijk 
benaderd. 

De huishoooens die benaderd worden tijdens de TO en 
de T2 zijn op een dusdanige manier geselecteerd, 
dat de res ul ta ten van de metingen onder! ing te 
vergelijken zijn en ze representatief geacht kunnen 
worden voor alle huishoooens van de wijk. 
Uit een adressenlijst van de wijk Langakker/Torn
akker worden a-select een aantal adressen (huishou
dens) gekozen. 
De mensen die bij de TO benaderd worden, zijn 
logischerwijs alleen mensen die telefoon in huis 
hebben. Als we - na se leet ie - mensen tegenkomen 
die geen telefoon hebben, wordt een ander - direct 
onder of direct boven de persoon zonder telefoon op 
de adressenlijst -geselecteerd. Hetzelfde gebeurt 
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2.4.2. 

voor mensen die na dr.ie keer bellen de telefoon 
niet opnemen en voor mensen die medewerking 
weigeren. Er is zodoende - gezien ook de beperkte 
omvang van de steekproef - een - kleine - kans dat 
er een systematische fout insluipt, die van invloed 
zou kunnen zijn op de resultaten van de meting. 

Operationalisatie van het onderzoek 
Een operationalisatie is een vertaling van het 
onderzoeksmodel in de vorm van (telefonische en 
schriftelijke) vragen. Voorbeelden van de gebruikte 
vragenlijsten zijn, zoals al eerder vermeld, te 
vinden in de bijlagen 9, 11 en 18. 
Bij de construct ie van de vragenlijsten wordt 
gebruik gertaakt van gegevens die verkregen zijn uit 
gesprekken met bewoners van de wijk Langakker/Tom
akker te Nuenen. Enkele mensen werd naar hun 
mening/ideeen over huisvuilscheiding gevraagd. 
Verder wordt gebruik gemaakt van de gegevens die 
verworven worden uit de telefonische enquete (dit 
laatste geldt voor de constructie van de schrif
telijke vragenlijsten). 
De volgorde van de vragen in de vragenlijst is van 
algemeen naar specifiek. Wij hebben dit gedaan om 
de personen eerst hun algemene indrukken te la ten 
uiten. 
De schriftelijke vragenlijst van Tl wordt getest 
bij tien huishoudens in de wijk, om enigszins 
inzicht te verkrijgen in de hanteerbaarheid van de 
vragenlijst en deze eventueel aan te passen. 
De vragen die bij de T2 worden gesteld zijn 
dezelfde als die van Tl, met uitzondering van een 
aantal vragen die in de T2 niet meer van toepassing 
zijn. Een aantal vragen wordt toegevoegd, die 
betrekking hebben op nieuwe gebeurtenissen. Op deze 
manier kan een mogelijk effect van de formulering 
van een vraag op de beantwoording uitgesloten 
worden en is een vergelijking van de antwoorden in 
de twee metingen mogelijk. 
Om vergelijkingen te bevorderen en stat i stische 
analyses te vergemakkelijken is er in het algemeen 
gebruik gemaakt van "gesloten vragen". Een groot 
gedeelte van deze vragen heeft de standaard 
"likert" vorm. Er kan door middel van het zetten 
van een kruisje geantwoord worden op een vijf 
puntsschaal. Deze methode wordt vaak bij dit soort 
attitude-onderzoek gehanteerd. 
Voor de vertaling van de concepten in de specifieke 
vragen van de vragenlijst.en TO, Tl en T2 verwijzen 
wij naar bijlage 12. 
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2.5. De voormeting (TO) 

2.5.l 

2.5.2. 

2.5.3. 

De telefonische interviews 
Op deze plaats zal een aantal aspecten aan de orde 
komen die betrekking hebben op de TO. 
Het doel van een TO is een inzicht te verkrijgen in 
de houdingen en opvattingen van de mensen voor 
aan vang van de proef. 
Het is van belang om te weten dat eventuele 
significante verschillen in latere metingen niet 
(of juist wel) aan de proef te danken zijn, zodat 
bij de interpretatie van de resultaten en bij 
eventuele praktische toe- of aanpassingen van de 
proef hiermee rekening gehouden kan worden. 
De telefonische interviews (zie bijlage 9) vonden 
plaats op 2, 3 en 4 september 1987, voornamelijk in 
de ochtend- en middaguren. 
Na een algemene introductie werd gevraagd of iren 
bere id was een paar vragen te beantwoorden met 
betrekking tot de huisvuilsc heid ingsproef. Ant
woordde men positief, dan werd in het kort verteld 
wat de proef inhield. We hebben dit gedaan om elke 
respondent op een zelfde kennisniveau te brengen. 
Hierna werden de vragen gesteld en de antwoorden op 
een voorgedrukt formulier genoteerd. 
Als laatste werd de respondent bedankt voor de 
medewerking en werd erop gewezen dat men op korte 
termijn meer informatie over de proef zou krijgen. 

De response: 
Bruikbare interviews 104 
Weigering 2 
Niet bereikbaar (na 3 x 
bellen) 10 

Totaal 116 

Het aantal geinterview::le huishoudens ( 104) is 14% 
van het totaal aantal huishoudens in de wijk. 
Van de personen die geinterviewd zijn, was 80% van 
het vrouwelijke geslacht. 

De resultaten: 

l. Analyse-methode 
De gegevens van de TO werden gei:iercenteerd ten 
behoeve van de nadere interpretatie. Voor deze 
i:ierce ntages verwijzen wij naar bijlage 10. 
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2.Bespreking van de resultaten 
- intentie om aan de proef mee te werken: 

Een groot aantal (86,5%) was bereid om aan de 
proef mee te werken. 

- kosten/baten: 
Meer dan de helft vond het nieuwe systeem van 
omgaan met huisvuil niet of een beetje lastig. 
Een kwart vond het nieuwe systeem lastig of zeer 
lastig. Met betrekking tot het omgaan met 
gedeeltes van het huishoudelijk afval vond 
driekwart het niet of een beetje lastig. 
De meerderheid vond de proef nut tig. 

- algemene attitudes: 
Driekwart van de personen had een positieve 
houding ten aanzien van de proef. 

- voorkennis proef: 
Bijna iedereen (97%) had al iets over de proef 
gehoord. 

3.Beknopte samenvatting 
Bijna iedereen, die opgebeld werd, was bereid om 
mee te werken aan de proef (86,5%). Ook hadden de 
meesten een positieve houding ten aanzien van de 
proef (75%). Het beperkte aantal personen dat 
dacht het nieuwe systeem lastig te zullen vinden 
red daarvoor voornamelijk een drietal redenen. 
Men verwachtte dat het meer moeite zou gaan 
kosten, dat men ruimte zou verliezen of dat 
anderen niet aan de proef zouden meewerken. 
De meeste mensen vonden de proef nuttig (83%); 
zij vonden het met name beter voor het milieu en 
goed voor de recycling van het afval. 

2.6. De eerste schriftelijke meting 

2.6.1. De schriftelijke interviews 
Ieder huishouden in de wijk Langakker /Tomakker 
kreeg in het weekend van 7 november 1987 een 
vragenlijst (voor een voorbeeld van de vragenlijst 
en van de begeleidende brief, zie bijlage 11). 
De vragenlijsten bestonden uit 60 vragen en waren 
voorzien van een respondentnummer, zodat eventueel 
herinneringsbrieven gestuurd konden worden. Ver der 
was bij iedere vragenlijst een handleiding (zie 
bijlage 11) toegevoegd. 
Bij het testen van de vragenlijst bleek dat de 
gemiddelde invultijd 20 minuten bedroeg. 
De begeleidende brief was voorzien van het brief
hoofd van de gemeente Nuenen en ondertekend door de 
burgemeester en de secretaris. In de begeleidende 
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2.6.2. 

2.6.3. 

brief werd kort het belang van het terugsturen van 
de vragenlijst aangegeven en werd degene die het 
meest met het huisvuil ORBaat verzocht de vragen
lijst in te vullen. 
De brief was voorzien van straatnaam en huisnummer. 
De kop luidde: "Aan de bewoner ( s) van". 
De enveloppen waren afkomstig van de gemeente en 
voorzien van het wapen van Nuenen (zie bijlage 11). 
De antwoordenveloppen, die werden gebruikt, waren 
(ten behoeve van een vlotte verwerking) gericht aan 
het "Waste Management Programma" te Tilburg (zie 
bijlage 11). 

De response 

Verzonden vragenlijsten 
Terug ontvangen vragenlijsten 
Onbruikbare vragenlijsten 

Totaal aantal verwerkte bruikbare 
vragenlijsten 

N. 
826 
561 
43 

518 

% 
100 % 
67,9% 

5,2% 

62,7% 

Het percentage terugontvangen vragenlijsten is hoog 
te noemen. Het verschil tussen de terugontvangen 
vragenlijsten en de bruikbar-e vragenlijsten zit in 
het feit dat 43 personen de vragenlijst wel terug
gestuurd radden, maar op een dusdanig laat tijd
stip, dat verwerking van deze vragenlijsten 
onmogelijk was. 
De meeste mensen, die de vragenlijst teruggestuurd 
hebben, zijn van het vrouwelijke geslacht en tussen 
de 26-55 jaar. Iets minder dan de helft van de 
respondante n werkt niet buitenshuis, 22% werkt 40 
uur per wee k. 
Een vijfde van hen heeft een opleiding op mavo
niveau, terwijl ook een vijfde deel een opleiding 
op HBO-niveau heeft. 

De resultaten 

l.Analyse-methoden 
Allereerst waren de percentages (= frequenties) van 
de respondenten uitgerekend op de variabelen (zie 
bijlage 13) . 
Hieruit bleek dat de verdelingen scheef waren, (dat 
wil zeggen dat de percentages over de ca tegorieen 
niet gelijk verdeeld wa r e n). Dit was het gevolg van 
het fe i t dat een groot aantal mensen een positief 
antwoord gegeven had op de meeste vragen. 
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Omdat de verdelingen zo scheef verdeeld waren, 
waren er beperkte mogelijkheden om statistische 
analyses uit te voeren. (Er werd vaak voor het 
uitvoeren van bepaalde analyses niet aan de 
vereiste assumpties voldaan). 
Wat wel uitgevoerd kon worden zijn kruistabellen 
(cross tabs), om eventuele verbanden tussen 
variabelen op te sporen. 
Aan de hand van het model en de frequenties waren 
voor een aantal variabelen deze kruistabellen 
uitgevoerd. 
Vervolgens werd de totale groep opgedeeld in twee 
groepen, de zogenaamde "deelnemers" en "niet
deelnemers". Dit om te kijken of er verschillen 
waren tussen mensen die zeiden wel mee te blijven 
doen en mensen die zeiden niet te blijven meewer-
ken. 
Voor deze twee aparte groepen werden de percentages 
uitgerekend. 
Tot slot werden er enkele kruistabellen uitgevoerd 
(aan de hand van het model en van grote verschillen 
in de frequenties tussen "deelnemers" en "niet
deelnemer s") om te ontdekken waar grote en signi
ficante verschillen tussen "deelnemers" en "niet
deelnemers" waren. 

2. Bespreking van de resultaten 

l.Frequenties van alle respondenten 
(zie bijlage 12) 

Scheidingsgedrag 
Veruit de meerderheid (91%) deed op dat moment 
aan de proef mee. Hiervan scheidde 88% het 
composteerbaar, het niet-composteerbaar afval 
en de probleemstoffen. 

In tent ie met betrekking tot scheiding van 
huisvuil 
Ongeveer 90% was van plan om te blijven 
participeren aan de proef. Men was van plan om 
en het composteerbaar, en het niet-composteer
baar en de probleemstoffen te gaan/blijven 
scheiden. 

Attitude ten aanzien van het zelf scheiden 
Een zeer hoog percentage (88-95%) stond 
positief tegenover het zelf scheiden van de 
verschillende soorten afval en van alle delen 
samen. 
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Kosten/baten 

Verwachte/waargenomen ba ten: 
Meer dan de helft (59,3%) zag voordelen in het 
nieuwe optaalsysteem. Met name noerrde men als 
voordeel dat het beter is voor het milieu en 
goed voor de recycling. 
Verder vond men dat minder plast ic huis
vuilzakken gekocht hoefden te worden en dat ze 
zich meer milieubewust konden gedragen. Bijna 
iedereen vond dat Nuenen het goede voorbeeld 
geeft, dat ze de proef helpen slagen en dat ze 
bijdragen tot een oplossing van het mil ieupro
bleem. 

Verwachte/waargenomen kosten: 
Zo'n 66% van de mensen zag nadelen in het 
ophaalsysteem. Het betrof hier voornamelijk de 
stank van containers, van zakken die te lang 
staan, met name verwacht men dit in de zomer 
en de optaalfrequentie (deze is, vooral voor 
het niet-composteerbaar gedeelte, niet hoog 
genoeg). Iets meer dan de helft van de mensen 
vond de container een sta-in-de-weg. 
Men vond dat er meer nagedacht moest worden, 
welk afval waar thuishoorde, dat men meer 
ruimte om de woning kwijt was en dat men meer 
last van stank had. 

Ongeveer de helft vond dat men meer tijd kwijt 
was. 
Verder vond men niet dat men meer geld en/of 
meer ruimte in de woning kwijt was en meer 
lictamelijke inspanning moest verrichten. 

Kosten/baten afweging: 

Evaluatie meewerken anderen: 
Verreweg de maeste mensen (86,5%) dachten dat 
anderen - zowel binnen als bui ten het gezin
zouden blijven meewerken aan de proef. 

Evaluatie van de consequenties 
Meer dan de helft vond het helemaal niet 
lastig als men meer zou moeten nadenken of 
meer lichamelijke inspanning zou moeten 
leveren. Iets meer dan eenderde vond het 
helemaal niet lastig om wat meer tijd kwijt te 
zijn, mocht dat nodig blijken. Echter, maar 
14% vond het hèlemaal niet lastig om (even
tueel) wat meer ruimte kwijt te zijn. 
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Evaluatie van het meegeven 
In het algemeen vond men het niet lastig om 
composteerbaar en niet-composteerbaar afval 
mee te geven. Iets minder dan de helft vond 
het niet lastig om de probleemstoffen mee te 
geven. 

Kosten/baten evaluatie 
De meeste mensen z·agen meer voor- dan nadelen 
van deze proef voor de industrie, de gemeente 
en het milieu. Dit was niet het geval voor hen 
zelf, een derde zag meer na- dan voordelen, 
een derde ziet meer voor- dan nadelen en de 
rest zag evenveel voor- als nadelen. 

Acceptatie van eigen verantwoordelijkheid 
Een klein percentage van de mensen (12%) zag 
voornamelijk zichzelf als verantwoordelijk 
voor de milieuproblematiek. 

Specifieke kennis 
Veruit de meerderheid wist dat de proef niet 
verplicht is (81,6%), terwijl zo'n driekwart 
van de mensen wist wanneer het composteerbaar 
en het niet-composteerbaar afval opgehaald 
wordt. Bijna iedereen (93,1%) weet dat de 
probleemstoffen door middel van specifieke 
acties worden opgehaald. De kennis van de 
verschillende soorten afval was niet slecht: 
er werden bijvoorbeeld weinig fouten gemaakt 
bij het aanwijzen van het conposteerbaar- en 
het niet-composteerbaar afval. Men moet 
opletten dat er genoeg aandacht aan de 
probleemstoffen besteed wordt: 
Fouten die gemaakt worden, bestaan meestel 
hieruit dat men organisch afval bij het niet
composteerbaar afval gooit en het niet
composteerbaar afval bij de probleemstoffen 
terechtkomt. Dit is niet zo erg, maar het kan 
veranderd worden. 

Systeemkenmerken 
Meer dan de helft vond de container te groot, 
in tegenstelling tot de minibox, die zij het 
juiste formaat vonden hebben. Het composteer
baar afval werd, zo vonden de meeste mensen, 
vaak genoeg opgehaald. Het percentage dat vond 
dat dit niet vaak genoeg opgehaald werd (een 
kwart), meende dat het composteerbaar gedeelte 
een keer per week opgehaald moest worden. 
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De helft was van mening dat het niet-compos
teerbaar afval niet vaak genoeg werd opge
haald. Men vond dat dit een keer per week 
opgehaald moest worden. 
Met betrekking tot de prooleemstoffen beston
den niet veel problemen. Het beperkte aantal 
mensen dat vond dat de prooleemstoffen niet 
vaak genoeg opgehaald werden, was van mening 
dat dit een keer in de twee maanden diende te 
geschieden. Er dient rekening gehouden te 
worden met het feit dat deze meting in de 
herfst plaatsvond. Er kunnen verschillen 
optreden in de mening van personen als gevolg 
van een ander jaargetijde. De meeste mensen 
vonden de container en de minibox makkelijk te 
hanteren. De !"elft was van plan de container 
zelf schoon te maken. 

Bestaand gewoontegedrag 
De meeste mensen gebruikten geen etensresten 
als dierenvoedsel, maakten geen eigen compost 
en zetten zelf het huisvuil bui ten. Iets 
minder dan de !"elft bracht, voordat de proef 
begon, nooit probleemstoffen naar de gemeente. 
86% had 1-3 zakken huisvuil per week, een
t iende van de respondenten had meer dan 4 
zakken vuil per week en slechts 4% had minder 
dan 1 huisvuilzak per week. 

Algemene attitudes 
Het grootste deel van de mensen, die de 
vragenlijst teruggestuurd hebben, stonden 
zowel positief tegenover de proef als tegen
over het nieuwe ophaalsysteem. Toe h vonden 
heel weinig personen dat huisvuilscteiding op 
de eerste plaats kwam bij het verbeter-en van 
het milieu. 

Subjectieve noemen 
De helft van de ondervraagden vond dat de 
proef verplicht moest zijn, een vijfde van de 
mensen dacht dat de omgeving het af zou 
keuren, als zij niet · aan de proef zouden 
deelnemen. 

Beperkende omgevingsfactoren 
De helft van de respondenten woont in een 
rijtjeshuis. Zo'n driekwart van hen heeft de 
container in de achtertuin staan. 
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2. Kruistabellen van alle respondenten 
Bij de kruistabellen berekening zijn variabe
len tegenover elkaar gezet om te kijken of er 
eventuele verbanden te vinden waren. De 
significante resultaten zijn weergegeven in 
bijlage 14. 
Uit de kruistabellen blijkt dat het feite lijk 
scheidingsgedrag een verband vertoont met de 
intentie die de mensen tonen om te (blijven) 
meedoen. 
Attitudes en intenties hangen ook samen; 
mensen die een positieve houding hebben ten 
opzichte van het scheiden van de verschillende 
gedeelten van het afval hebben de intentie om 
mee te blijven werken. 
Attitudes vertonen een verband met de kosten 
en baten die mensen ervaren. 
Mensen die weinig kosten zien, hebben een 
positievere houding ten opzichte van het 
scheiden van huisvuil dan mensen die veel 
kosten ervaren. Mensen die veel baten zien, 
staan positie ver tegenover het scheiden van 
huisvuil, dan mensen die dat niet ervaren. 
Zo hebben personen die het helemaal niet of 
een beetje lastig vinden, wat meer tijd of 
ruimte kwijt te zijn of wat meer moeten 
nadenken, wat meer lichamelijke inspanning 
moeten leveren, een positievere hot.ding ten 
opzichte van het scheiden van huisvuil, dan 
personen die dat wel lastig vinden. 
Ook mensen die het niet lastig vinden de 
probleemstoffen mee te geven hebben een 
positievere houding ten aanzien van het 
scheiden dan mensen die het wel lastig vinden. 
Mensen die meer voordelen dan nadelen (of 
evenveel voor- als nadelen) voor zichzelf zien 
hebben een positievere attitt.rle ten aanzien 
van het scheiden en hebben vaker de intentie 
om mee te (blijven) werken dan mensen die de 
container en sta-in-de-weg vinden. 
Systeemkenmerken hangen samen met kosten/ba
ten; mensen die vinden dat het corrposteerbaar 
afval vaak genoeg wordt opgehaald, ervaren 
minder kosten van de proef dan mensen die dat 
niet vinden. 
Mensen die probleemstoffen voor aanvang van de 
proef regelmatig/vaak wegbrachten, hebben 
vaker het voornemen probleemstoffen apart te 
hou:len dan mensen die probleemstoffen nooit 
wegbrachten (wij nemen aan dat dit via de 
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kosten/baten-analyse gaat; het wegbrengen of 
apart houden wordt niet als kost ervaren, 
orrrlat men het al gewend is). 
Mensen die positief tegenover de proef staan, 
vinden eerder dat de proef verplicht moet 
zijn. Dit suggereert een verband tussen de 
algemene attitude en de subjectieve normen. 
Verder zien de personen die positief tegenover 
de proef staan, meer baten dan mensen die niet 
positief tegenover de proef staan. 
In grote trekken worden het onderzoeksmodel en 
zijn verbanden bevestigd. Tussen kennis, 
sociodemografische kenmerken (o.a. leeftijd), 
beperkende ongevingsvariabelen (o.a. woning) 
en kosten/baten is geen significant verband 
gevonden. 

3. Frequenties van deelnemers 
(zie bijlage 15) 
Na de frequentiebeschrijving van alle respon
denten, werden de frequenties van deelnemers 
en niet-deelnemers uitgedraaid. Deze twee 
groepen werden gesplitst aan de hand van vraag 
51: 
"Bent u van plan te blijven meewerken aan de 
proef?" Antwoorden op de categorieen l en 2 
(zeker wel, waarschijnlijk wel), werden aan de 
"deelnemers"toegeschreven, de rest (misschien, 
waarschijnlijk niet, zeker niet) werd de 
"niet-deelnemers" genoerrrl. Allereerst volgt nu 
de beschrijving van frequenties van deelnemers 
(n= 454). 
- Voor een uitvoerige beschrijving hiervan 

verwijzen wij naa r paragraaf 2.6.3.2.l., 
orrrlat deze veel overeenkomsten vertoont. 

- Hieronder worden alleen die frequenties 
besproken die veel verschillen van frequen
ties van alle respondenten. 

Scheidingsgedrag 
98% van de mensen deed op dat moment aan de 
proef mee. 

Intenties 
Iedereen wilde (blijven) meewerken. Dit is 
vanzelfsprekend, omdat de 2 groepen op basis 
van dit gegeven ge s c heiden zijn (vraag 51). 
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Attitude ten aanzien van het zelf scheiden 
Zo'n 95% van de personen stond positief 
tegenover het scheiden van composteerbaar 
afval, 93% van hen stond positief tegenover 
het scheiden van niet-composteerbaar afval en 
94% stond positief tegenover het scheiden van 
alle gedeelten van het huisvuil. 

Kosten/ba ten 
92% van de mensen dacht dat anderen, buiten 
het gezin, zotrlen meedoen aan de proef en 93% 
van hen verwachtte dat andei::-en, binnen het 
gezin, zouden participeren. 67% van de 
deelnemers zag voordelen in het nieuwe ophaal
systeem. De meeste personen (82,5%) waren van 
mening dat Nuenen door deze randelswijze het 
goede voorbeeld gaf. 

Specifieke kennis 
Respectievelijk 81% en 82% van de partici
panten wist wanneer het corrposteerbaar en het 
niet-composteerbaar afval opgehaald werd. 98% 
van hen wist wanneer de probleems toffe n 
opgehaald werden. 
Eenieder heeft een kalender gekregen met de 
data van ophalen van de verschillende soorten 
afval. In principe zou dus iedereen kunnen 
weten wanneer wat opgehaald wordt. Dat het 
toch niet bij allen bek.end is kan liggen aan 
het feit dat men of niet naar de informatie 
kijkt of men vergeet het. 

Algemene attitudes 
92% van de deelnemers stond positief tegenover 
de proef. 
72% van henstond positief tegenover het nieuwe 
ophaalsysteem. 

4. Freguenties van niet-deelnemers 
(zie bijlage 16) 
Nu volgt de beschrijving van frequenties van 
niet-deelnemers (N c 53). (De personen die een 
antwoord 3, 4 of 5 hebben gegeven op vraag 
51). 
Voor een uitvoerige beschrijving verwiJzen 
wij naar paragraaf 2.6.3.2.1., orrdat deze op 
verscheidene punten veel overeenkomsten 
vertoont. Hieronder worden alleen die freqtEn
ties weergegeven die veel verschillen vertonen 
met de frequenties van alle respondenten. 
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Scheidingsgedrag 
Op dat moment deed 36% van de personen mee aan 
de proef (waarvan iets minder dan de helft 
alle gedeelten scheidde) en 28,5% van hen zegt 
niet mee te werken. 
(Antwoord op vraag 49: "Doet u op dit moment 
aan de proef mee"). Dit betekent dat deze 
personen in de toekomst niet per se zullen 
blijven meedoen. 

Intenties 
De helft zei niet van plan te Zl]n deel te 
nemen, de andere helft dacht misschien mee te 
doen (op basis van deze vraag is de scheiding 
tussen de twee groepen gemaakt). 

Attitude ten aanzien van het zelf scheiden 
30% van de niet-deelnemers was positief ten 
aanzien van het zelf scheiden van het compos
teerbaar afval en het niet-composteerbaar 
afval. 78,5% van hen was positief ten aanzien 
van het se heiden van de probleemstoffen. 
Echter, 40,5% van de personen was negatief ten 
aanzien van het scheiden van alle gedeelten 
van het huisvuil. 

Kosten/baten 
45% van de niet-deelnemers dacht dat de 
anderen - bui ten het gezin - zouden meewerken, 
de helft verwachtte dat de anderen - binnen 
het gezin - niet zouden participeren. 86% van 
de niet-deelnemers zag geen voordelen, 92% zag 
wel nadelen in het systeem. 87% van hen vond 
de container een sta- in-de-weg. 69% van de 
personen zag meer na- dan voordelen voor zich
zelf. De helft vond dat men minder plastic 
zakken hoefden te kopen en dat men meer ruimte 
in de woning kwijt was, driekwart zei meer 
last van stank te hebben en meer ruimte om de 
woning kwijt te zijn. 61,5% van de niet
deelnemers vond dat men meer tijd kwijt was en 
bijna de helft vond het lastig als men meer 
tijd kwijt zou zijn. 40% van hen vond het 
meegeven van composteerbaar afval en de 
probleemstoffen niet lastig. Iets meer dan de 
helft vond het niet lastig om het niet-compos
teerbaar afval mee te geven. 41% vond het 
meegeven van alle afval niet lastig. 
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Acceptatie van eigen verantwoordelijkheid 
Slechts 4% zag zichzelf verantwoordelijk voor 
het bepalen van de hoeveelheid te storten 
afval. 

Systeemkenmerken 
Ruim driekwart van de niet-deelnemers vond de 
container te groot. De helft vond dat het 
composteerbaar afval niet vaak genoeg werd 
opgehaald en driekwart vond dat het niet
composteerbaar: afval niet vaak genoeg opge
haald werd. 
De helft vond de container niet makkelijk te 
hanteren: driekwart van de mensen vond de 
minibox wel makkelijk te hanteren. 82% van de 
niet-deelnemers dacht de contair)er niet zelf 
schoon te maken. 

Bestaand gewoontegedrag 
65,5% van de personen zette zelf het huisvuil 
bui ten, 98% van hen maakte nooit eigen 
compost. 

Algemene attitude 
Iets minder dan de helft had een positieve 
houding ten aanzien van de proef, 81% van de 
niet-deelnemers stond negatief tegenover het 
nieuwe ophaalsysteem. 
Kennelijk is de manier van ophalen hier een 
probleem (met name de ophaalfrequentie). 

Subjectieve normen 
92% van de personen vond dat de proef niet 
verplicht moet zijn. 

Beperkende omgevingsfactoren 
22,5% van de niet-deelnemers woonde op een 
bovenwoning. 

Vergelijking tussen deelnemers en niet
deelnemers 

5. Kruistabellen van deelnemers en niet-deelne
mers 
In de voorafgaande paragrafen werden deze 2 
groepen onafhankelijk van elkaar beschreven. 
In deze paragraaf trachten we de variabelen, 
die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor 
de bestaande verschillen, op te sporen. Dit 
gebeurt met behulp van kruistabellen. 
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Zoals eerder werd uitgelegd, zijn beide 
groepen geanalyseerd in het licht van elke van 
de in dit onderzoek betrokken variabele. Orrrlat 
de steekproef vrij groot was, werd uitsluitend 
gewerkt met die variabelen, waaruit blijkt dat 
zij een p-waarde (de waarde die de kans 
aangeeft dat het anders is dan staat aangege
ven) gelijk of kleiner aan 0.0010 hadden, 
d.w.z. waar er aanw1Jz1ng voor een significant 
verband tussen de 2 groepen was. 

Als uitgangspunt zijn de percentages van de 
deelnemers genomen en die tegenover de 
percentages van de niet-deelnemers gezet. Dit 
geeft, naar onze mening, een overzichtelijker 
beeld van de verbanden weer. Voor de volledig
heid van de gerapporteerde gegevens werden de 
X2 (Chi kwadraat) waarden en de bijbehorende 
vrijheidsgraden (df) toegevoegd (zie bijlage 
17). 

a. Beschdjving van de resultaten per concept 

Scheidingsgedrag 
Deelnemers scheiden feitelijk meer alle 3 
soorten huishot.rlelijk afval dan niet-deelne
mers. 

Intentie t.a.v. het blijven scheiden van alle 
delen huisvuil 
Mensen die de intentie hebben om te blijven 
meewerken, zijn ook meer bereid om elke en 
alle delen van het huishot.rlelijk afval te 
blijven scheiden dan niet-deelnemers. 

Specifieke attitudes t.a.v. het zelf scheiden 
Deelnemers staan positiever tegenover het 
scheiden van elke en alle soorten afval dan 
niet-deelnemers. 

Kosten/ba ten 
Binnen dit concept werd een onderscheiding 
gemaakt tussen: 

Verwachte/waargenomen baten 
Deelnemers verwachten/nemen in het algemeen 
meer baten waar als gevolg van hun deelname 
aan de proef, dan niet- deelnemers. Deze zien 
ook meer voordelen in het nieuwe ophaalsysteem 
dan de 2de groep. Gevolgen van een meer 
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algemene, onpersoonlijke aard, bijvoorbeeld: 
het bijdragen aan een schoner milieu, de proef 
helpen slagen of Nuenen als voorbeeld voor:
andere gemeente~ stellen, worden meer:- als 
baten geevalueerd. 

Verwachte/waargenomen kosten 
Deelnemers verwachten/nemen in het algemeen 
minder kosten waar als gevolg van hun deel
name, dan niet-deelnemers. 
De le groep ziet ook minder nadelen in het 
nieuwe ophaalsysteem dan de 2de groep. Twee 
aspecten van verschillende aard worden door 
niet-deelnemers als een kost geevalueerd, 
namelijk de container (als een sta-in-de-weg) 
en het feit dat men denkt nauwelijks te kunnen 
bijdragen aan de oplossing van de milieuprcr 
blematiek. 

Eva! uatie van de consequenties en meewerken 
anderen 
Deelnemers hebben een positiever beeld van het 
meewerken van anderen (zowel van gezinsleden 
als van mensen buiten het gezin) dan niet
deelnemers. 
Mensen die de intentie hebben om mee te werken 
ervaren in mindere mate de inspanning (licha
melijk, mentaal enz.) die ze moeten verrichten 
als lastig. Dit geldt ook voor het meegeven 
van de verschillende soorten afval aan het 
ophaalbeddjf. Op te merken is dat m.b.t. het 
meegeven van probleemstoffen het verschil veel 
kleiner is. Dit zou kunnen betekenen dat niet
deelnemers minder moei te hebben om probleem
stoffen mee te geven dan het geval met de twee 
andere soorten afval is. 

Kosten/baten evaluatie 
In het algemeen zien deelnemers meer voordelen 
voor iedereen (industrie, gemeente, milieu en 
zichzelf) bij het uitvoeren van een dergelijke 
huisvuilscheidingsproef dan niet-deelnemers. 

Systeemkenmerken 
Van alle systeemkenmerken bleken er een paar 
significante invloed te hebben op het ver-schil 
tussen deelnemer en niet-deelnemer. 
Deelnemers zijn in het algemeen meer tevreden 
met de ophaalfrequentie van zowel composteer-
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baar als niet-composteerbaar afval, denken 
vaker zelf de container schoon te maken, 
vinden deze makkelijk te hanteren en fraaier 
qua vorrrgeving dan niet-deelnemers. 

Algemene attitudes 
Er bestaan significante verschillen tussen de 
twee groepen wat de houding t.a.v. de proef en 
het nieuwe ophaalsysteem betreft. 
Deelnemers hebben een positievere algemene 
holding dan niet-deelnemers. 

Subjectieve normen 
Deelnemers vinden in grotere mate dat een 
dergelijke huisvuilscheidingsproef verplicht 
zou moeten zijn. 
Wat sociale contcole van mensen bui ten het 
gezin betreft blijkt op geen van beiden 
groepen invloed te hebben. 

Beperkende omgevingskenmerken wijk & woonken
merken 
Er bestaat een verband tussen de soort woning 
en het wel/niet deelnemen aan de proef. 
Meer mensen die niet de intentie hebben om aan 
de proef mee te werken wonen op bovenwonin
gen/flats en hebben dus geen beschikking over 
een tuin. 
Er werden geen significante verbanden tussen 
de 2 groepen wat betreft accept at ie van eigen 
verantwoordelijkheid, specifieke keuzes, 
socio-demografische aspecten en gewoontegedrag 
geconstateerd. 

b. Integratie van de resultaten 
Een positievere hoooing t.a.v. het scheiden 
van elke en alle drie soorten afval bepaalt op 
directe wijze de bereidheid om feitelijk het 
scheidingsgedrag te vertonen. 
Verschillen in de specifieke attitooe kunnen 
o.a. te danken zijn aan verschillen in de 
kosten/baten afweging. 
Deelnemers zoudèn meer voordelen en baten in 
het nieuwe ophaalsysteem ervaren dan niet
deelnemers. Dit wil niet zeggen dat deelnemers 
geen kosten of nadelen zien, maar bij de 
kosten/baten afweging zouden deze laatste 
baten een groter gewicht toegekend moeten 
krijgen dan de eerste (kost~n). 
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Vandaar dat de evaluaties positiever worden en 
als gevolg daarvan de attitooes t.a.v. het 
vertonen van het gedrag positief zijn. 
Deze beweringen worden afgeleid uit de 
resultaten van de kruistabellen. Hieruit 
blijkt dat de verschillen tussen de twee 
groepen, niet zozeer aan een verschil qua 
ervaren kosten, maar qua ervaren (deelne
mers)/niet ervaren (niet-deelnemers) baten te 
danken zijn. 
Opgemerkt moet worden dat de op de vragenlijst 
genoenrle kosten vooral betrekking redden op 
persoon! ijke verwachte/ervaren gevolgen, 
terwijl de baten meer op collectieve verwach
te/ervaren gevolgen betrekking hadden. 
Er zou geconclooeerd kunnen worden, wat de 
kosten/baten afweging betreft, dat voor 
deelnemers, collectieve ba ten zwaarder dan 
persoon! ijke kosten zouden wegen en het 
tegengestelde zou bij de niet-deelnemers het 
geval zijn. 
Er is een aantal systeenrkenmerken die door de 
niet-deelnemers in grotere mate dan door de 
deelnemers als een kost ervaren worden. 
Deze is voornamelijk de ophaal frequentie van 
zowel het composteerbaar als het niet-compos
teerbaar afval. In het algemeen vindt men dat 
die twee soorten huisvuil niet vaak genoeg 
worden opgetaald. Men teeft meer moeite (dan 
deelnemers) om de container zelf schoon te 
mken en vindt deze moeilijker te hanteren en 
niet zo fraai qua vormgeving. Het feit dat 
deelnemers meer baten ervaren zou verklaard 
kunnen worden doordat deze groep een meer 
positieve algemene attitooe t.a.v. het doel en 
de proef heeft dan de niet-deelnemers. 

3. Beknopte samenvatting 
Bijna iedereen, die de vragenlijst terugge
stuurd heeft, was bereid om mee te (blijven) 
werken aan de proef. De meerderheid had een 
positieve hoooing ten aanzien van de proef. 
Zij dachten ook positief ten opzichte van het 
scheiden van de verschillende soorten afval. 
Men zag in het algemeen dat het scheiden van 
huisvuil voordelen l'Ee ft voor het milieu. De 
ophaal frequent. ie, de maat van de container en 
het schoenmaken van deze container werden als 
nadeel ervaren. 
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Er werden verbanden gevonden tussen intenties 
en gedrag, attitudes en intenties en kos
ten/ba ten en attitudes. Systeemkenmerken 
hangen samen met kosten/baten. 
Mensen die niet (zullen blijven) participeren 
aan de proef ( N= 53) zagen minder ba ten in de 
proef dan mensen die wel meewerken (N=454). 
Ook waren er een aantal systeemkenmerken die 
door de niet-deelnemers meer als een kost 
(ophaalfrequentie) ervaren werden dan door de 
deelnemers. 

2.7. De tweede schriftelijke meting (T2) 

2. 7. l. 

2.7.2. 

De schriftelijke interviews 
Ongeveer vier maanden na aanvang van de gescheiden 
inzamelingsproef, (30 januari 1988) werd de tweede 
schriftelijke meting van het sociaal wetenschappe
lijk onderzoek verricht. 
Zoals reeds eerder vermeld, was de vragenlijst een 
verkorte versie van die van de eerste meting. Alle 
vragen, met uitzondering van de vragen 11, 12, 27 
en 27e (niet meer van toepassing) waren afkomstig 
uit de eerste vragenlijst (zie bijlage 18). Er werd 
ook een begeleidende brief met het briefhoofd van 
de gemeente Nuenen, ondertekend door de burgemees
ter en de secretaris bij de vragenlijst gevoegd. 
Hierin werd o.a. naar de vorige vragenlijst 
verwezen en werd nogmaals de medewerking gevraagd 
(zie bijlage 18). 

De instructie voor het invullen van de vragenlijst 
was dezelfde als die van Tl (zie bijlage 18). 
De steekproef werd, zoals eerder gezegd, op a
selecte wijze opgesteld. Een van de drie huishou
dens kreeg een vragenlijst toegestuurd. In totaal 
waren 278 huishot..rlens erbij betrokken. 

De response 

- Ve rzonden vragenlijsten 
- Terugontvangen vragen-

1 ij sten 
- Onbruikbare vragenlijsten 

- Totaal aantal verwerkte 
(bruikbare) vragenlijsten 
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Het verschil tussen de terugontvangen vragenlijsten 
en de bruikbare vragenlijsten zit in het feit dat 
een aantal personen de vragen! ijst wel terug
gestuurd heeft, maar op een zcrlanig tijdstip, dat 
verwerking van deze vragenlijsten onmogelijk was. 
De response is vergeleken met soortgelijke oooer
zoeken goed te noemen. 

2.7.3. De resultaten 

1. Analyse technieken 
Zoals met de twee vorige metingen werden de 
gegevens van deze "tweede" meting, in eerste 
instantie m.b.v. frequenties geanalyseerd. 
Ollrlat het bleek dat hier ook (net als met de 
gegevens van Tl het geval was) de verdelingen vrij 
scheef waren, zijn er vervolgens kruistabellen 
uitgevoerd, om mogelijke verbanden tussen de 
verschillende variabelen vast te leggen. 
In de volgende paragraaf zal nader ingegaan worden 
op de uitkomsten van deze analyses. 

2. Bespreking van de resultaten 
De resultaten zullen per concept besproken worden. 
Voordat we de eerste en tweede meting gaan verge
lijken beginnen we met de beschrijving van de 
frequenties van de T2 voor alle huishou:lens. Deze 
groep zal vervolgens in twee sub:jroepen opgesplitst 
worden, namelijk in de mensen die de intentie 
hebben om deel te nemen aan de proef (deelnemers) 
en de mensen die deze intentie niet hebten (niet
deelne-mers). 

Met behulp van kruistabellen zal bekeken worden of 
er tussen deze groepen een statistisch verband 
bestaat. 

1. Frequenties voor alle geinterviewde huishot.rlens 

Feitelijk scheidingsgedrag 
Van alle geenqueteerden werkte 88,6% daadwerkelijk 
aan de proef mee en hield alle 3 soorten huisvuil 
van elkaar gescheiden. 

Intentie om mee te blijven werken 
Bijna 88% was van plan om mee te blijven werken 
(waarvan 66% zeker en 22% waarschijnlijk). Dit gold 
ook voor elk afzonderlijk deel en voor alle delen 
van het huishou:lelijk afval samen. 
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Attitudes t.a.v. het zelf scheiden 
Een grote meerderheid bleef een zeer positieve 
attitude houden t.a.v. het zelf scheiden, zowel 
voor elk onafhankelijk deel als voor alle delen. 

Kosten/ba ten 

Verwachte/waargenomen ba ten 
Iets minder dan de helft zag voordelen in het 
nieuwe ophaalsysteem. Goed voor het milieu en 
minder gestort afval, zijn de meest genoemde 
voordelen. Er werd een aantal kenmerken van het 
nieuwe systeem aangeduid die als voordelen werden 
ervaren (v.b. het beschikken over een container en 
een minibox, nekkelijk voor het tuinafval). 
Slechts 9, 5% van de mensen sterrden met alle items 
die betrekking op baten hadden in. 

Verwachte/waargenomen kosten 
Ongeveer drie kwart van de ondervraagden zag 
nadelen in het nieuwe ophaalsysteem ten opzichte 
van het "owe" systeem. Vooral stank, o.a. door 
plastic zakken die te lang blijven staan, bleek een 
grote hinder te geven. 
Verlies van ruimte om de woning en het verrichten 
van lichamelijke inspanning werden ook velen als 
kosten ervaren.(respectievelijk 69,4% en 38,5%) 
Dit was niet zo zeer het geval bij verlies van 
tijd, geld en het leveren van mentale inspanning 
(waarschijnlijk doordat gewenning aan het nieuwe 
systeem is opgetreden) . 
Slee hts 5, 7% ervaarden de waargenomen/ervaren 
consequenties van het scheidingsgedrag als een 
kost. 
De helft vond de container een sta-in-de-weg. 

Kosten/baten afweging 
Bijna iedereen dacht dat men, zowel binnen als 
bui ten het gezin, aan de huisvuil se heidingsproef 
mee werkt/zal blijven meedoen. 

Kosten/baten evaluatie 
Ongeveer 30% van de ondervraagden zag in het 
algemeen meer voordelen zowel voor- z ic hz e 1 f als 
voor de industc ie, iets minder dan de helft 
ervaarde meer voor-delen voor zichzelf, wanneer men 
zelf het huisvuil scheidt. 
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Acceptatie van eigen verantwoordelijkheid 
15% van de mensen zag zichzelf als medeverant
woordelijk voor de milieuproblematiek. 

Specifieke kennis, voorlichting 
Met betrekking tot de , vier onderwerpen waarover 
men werd ondervraagd gaf slechts 6% van de deelne
mers op alle vragen een goed antwoord. Bijvoorbeeld 
niet composteerbaar afval gooien zij bij prooleem
stoffen (frietvet). 
Wat de voorlichting betreft, vond een grote 
meerderheid dat men goed op de hoogte werd gehotrlen 
van alle zaken die met het verloop van de proef te 
maken hebben, en men vond dat informatie germkke
lijk verkregen kon worden. 

Systeemkenmerken , 
Met betrekking tot de inhotrl van . de container vond 
ongeveer 62% van de mensen vinden t:em te groot, 
terwijl bijna iedereen de minibox, qua inhotrl, de 
juiste maat vond hebben. 
Wat betreft de ophaalfrequentie; men is het minst 
tevreden met de ophaalfrequentie van het niet
corrposteerbaar gedeelte en het meest tevreden met 
de ophaalfrequentie van de probleemstoffen. 
Een grote meerderheid binnen de lste groep gaf de 
voorkeur aan het lx per week ophalen van het niet
conposteerbaar afval. 
Over de regeling inzake het ophalen van de pro
bleemstoffen was 20% van de geenqueteerden ontevre
den. De belangrijkste reden die gegeven werd was 
het tijdstip waarop het KCA (klein ctemisch afval) 
opgehaald werd. Deze was nadelig voor mensen die 
overdag om diverse redenen niet thuis zijn. 
Bijna iedereen vond de minibox makkelijk te 
hanteren en in iets mindere ma te de container 
gemakkelijk te hanteren. Ongeveer de helft dacht 
nog steeds de container zelf schoon te naken. 

Algemene attitude 
Bijna alle geinterviewden hadden een positieve 
hotrling t.o.v. de proef. Dit was niet het geval wat 
de houding t.a.v. het nieuwe ophaalsysteem betreft. 
Iets meer dan de helft had een dergelijke hotrl ing. 

Subjectieve normen 
Slechts een kwart van de ondervraagden dacht aan 
sociale afkeuring van anderen, als gevolg van een 
eventueel niet-deelnemen aan de proef. Iets minder 
dan de helft (47,6%) vond dat de prcef verplicht 
moet zijn. 
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Socio-demogr-afische variabelen/beperkende omge
ving/variabelen: woon/wijkkenmerken 
De meeste mensen die de vragenlijst ten.igstuurden 
zijn vrouwen van 26 tot 55 jaar oud, ze werken 
tussen de 20 en 40 uur buitenshuis, wonen in een 
rijtjeshuis, gaan meestal zelf met het huisvuil om 
en ze zetten zelf het huisvuil buiten. 

2. Kruistabellen van alle respondenten 
Uit de kruistabellen (zie bijlage 20) blijkt dat 
het scheidingsgedrag een verband vertoont met de 
intentie die de mensen tonen om mee te (blijven) 
werken. 
Ook attitudes en in tent ies hangen samen ; mensen die 
een positieve houding hebben ten aanzien van het 
scheiden van de verschillende delen en het gezamen
lijke afval, hebben de intentie om mee te blijven 
werken. 
Geen significante verschillen zijn gevonden tussen 
de kosten en/of baten en de .attitudes, wat wel was 
verwacht. Dit kan erop duiden dat men al een 
attittrle gevormd haeft. De personen ervaren nog wel 
kosten en baten, kunnen deze wel of niet afwegen, 
maar dit hoeft niet automatisch meer tot een 
attitude te leiden. 
Pas als er verandering optreedt in de kosten/baten 
perceptie van een persoon, kan dit tot een verande
ring in attitude leiden. 
Systeemkenmerken hangen samen met kosten/baten; 
mensen die vinden dat het ophalen van de probleem
stoffen goed geregeld is, vinden het meegeven an de 
probleemstoffen niet lastig. Mensen die het niet 
goed geregeld vinden, vinden het wegbrengen lastig. 
Mensen met een positieve houding tegenover de proef 
vinden vaker dat de proef verplicht moet zijn dan 
mensen met geen positieve houding (evenals in de 
Tl). 
Verder hebben mensen, die positief tegenover de 
proef staan, vaker een positieve houding ten 
aanzien van het scheiden van het afval dan mensen 
die niet positief tegenover de proef staan. (Wij 
nemen aan dat dit via de kosten/batenafweging 
verloopt). 
Geen significante resultaten zijn gevonden tussen 
de andere concepten van het mcrlel en de kosten/ba
ten concept. 
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3. Frequenties van deelnemers (N= 133) 
Voor een beschrijving van deze resultaten verwiJzen 
wij naar de beschrijving van de frequenties van de 
T2 voor iedereen, daar deze frequenties grote 
overeenkomsten met elkaar vertonen. Als er grote 
verschillen zijn in de frequenties (groter dan 5%), 
dan worden ze hieronder apart vermeld. 

Feitelijk scheidingsgedra~ 
94% van de personen deed mee, 6% deed soms wel, 
soms niet mee. 
91% scheidde en composteerbaar en niet-corrpos
teerbaar afval en probleemstoff~n, 3% alleen 
composteerbaar afval en niet-composteerbaar afval. 

Intenties 
100% zal mee blijven doen: is logisch want hierop 
geselecteerd. 
Zo'n 97% zei dat ze en composteerbaar en niet
corrposteerbaar en probleemstoffen zullen scheiden. 

Kosten/ba ten 
- Evaluatie meewerken anderen. 

3/4 dacht dat de mensen bui ten het gezin mee 
zullen werken, 96% dacht dat men binnen het gezin 
zal participeren. 

- Kosten/baten evaluatie. 
Iets minder dan de helft zag voor zichzelf meer 
voor- dan nadelen van het scheiden. 

Voorlichting 
94% vond dat ze goed op de hoogte woi:Qen gehotrlen, 
91% vond dat ze - indien nooig - goed aan informa
tie kunnen komen. 

Systeemkenmerken 
Iets meer dan de helft vond dat het niet-com
posteerbaar gedeelte niet vaak genoeg wordt 
opgehaald, men wilde dat deze een keer per week 
wordt opgehaald. 

Algemene attitude 
95% had een positieve hotrling ten opzichte van de 
proef. 

Subjectieve normen 
Iets meer dan de helft vond dat de proef verplicht 
moet zijn, eenderde vond/dacht dat anderen het af 
zotrlen keuren als zij niet mee zotrlen werken. 
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4. Frequenties van niet-deelnemers (N=l7) 
(zie bijlage 22) 
Voor een beschrijving van deze resultaten verw1Jzen 
wij naar de beschrijving van de frequenties van de 
T2 voor alle respondenten, daar deze frequenties 
grote overeenkomst met elkaar vertonen. Als er 
grote verschillen zijn in de frequentie, dan wordt 
dat hier-onder vermeld (Er worden geen percentages 
maar aantallen aangegeven, vanwege het kleine 
aantal niet-deelnemers. 

Feitelijk scheidingsgedrag 
Bijna de helft (8 van de 17) deed op dat moment 
mee, 7 soms, 2 niet. 
Bijna de helft scheidde al het huisvuil, 1/3 
scheidje alleen probleemstoffen. 

Intenties 
6 personen waren van plan composteerbaar afval te 
scheiden. 
9 personen waren van plan niet-composteerbaar afval 
te scheiden. 
13 personen waren van plan de probleemstoffen te 
scheiden. 
De helft wilde alles scheiden. 

Attitudes ten aanzien van het zelfscheiden 
7 personen stonden positief ten aanzien van het 
scheiden van het composteerbaar en het niet
cowpostbaar gedeelte en alle delen, 12 van de 17 
mensen stonden positief ten opzichte van het 
scheiden van de probleemstoffen. 

Kosten/ba ten 
- Waargenomen baten. 

15 mensen zagen geen enkel voordeel in het nieuwe 
ophaalsysteem. 

- Waargenomen kosten. 
16 van de 17 niet-deelnemers zagen nadelen. De 
voornaamste nadelen waren de te lange tijd dat de 
huisvuilzakken bleven staan, de grote hoeveelheid 
zakken die daardoor ontstaat en de stank. 
De helft vond dat men niet meer hoeft na te 
denken, 14 mensen vonden dat men niet meer geld 
kwijt was~ Meer dan de helft vond dat ze meer 
ruimte in de woning kwijt waren. De meerderheid 
vond dat ze meer last van stank hebben ( 13 van de 
17), meer ruimte om de woning kwijt zijn (N=l5), 
meer tijd kwijt zijn (N= 11). 
12 personen vinden de container een sta- in-de
weg. 
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Acceptatie van eigen verantwoordelijkheid 
Slechts l persoon zag zichzelf als verantwoordelijk 
voor milieuverbetering. 

Svsteemkenmer ken 
374 van deze groep vond de container te groot, iets 
meer dan de helft vond de minibox de goede maat. 
Iets meer dan de helft vond dat het composteerbaar 
afval niet vaak genoeg wordt opgehaald. 15 personen 
vonden dat het niet-composteerbaar afval niet vaak 
genoeg wordt opgehaaldw Zij willen dat lx per week 
opgehaald hebben. 
7 niet-deelnemers vonden het ophalen van de 
probleemstoffen niet g.oed geregeld" vooral voor 
mensen die werken is het moeilijk om in te leveren, 
volgens hen. 
Meer dan de helft vond de container niet makkelijk 
te hanteren. 3/4 van hen dacht de container niet 
zelf schoon te maken. 

Algemene attitude 
5 personen van de 17 stonden negatief tegenover de 
proef. 14 niet-deelnemers stonden negatief tegen
over het nieuwe ophaalsysteem. 

Subjectieve normen 
Veruit de meerderheid ( 15 personen) vond dat de 
proef niet verplicht moet zijn. Iets meer dan de 
helft was het er niet mee eens dat anderen het 
afkeuren dat zij niet 1teedoen. 

Socio-demografische variabelen/beperkende orrge
v ingsvar iabe len/woon-w ijkkenmer ken 
3/4 zette zelf het huisvuil bui ten, een persoon 
woont op een bovenverdieping. Meer dan de helft 
woont in een rijtjeshuis (9 personen). 59% is 
vrouwelijk (10 van de 17). 

5. Vergelijking tussen deelnemers en niet-deelnemers 
aan de huisvuilscheidingsproef 
Evenals met de lste meting het geval was, werd met 
deze 2de meting een vergelijking tussen deelnemers 
en niet-deelnemers aan de huisvuilscheidingsproef 
uitgevoerd, wederom met behulp van kruistabellen. 
Er werd hier gewerkt met die variabelen met een 
uitkomst die een P-waarde kleiner dan 0.0010 
hadden. Het uitgangspunt voor de vergelijkingen was 
nogmaals de percentages van de deelnemers (op een 
bepaalde variabele) die vervolgens tegenover de 
percentages van de niet-deelnemers (op diezelfde 
variabele) werden gezet (zie bijlage 23). 
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a. Beschrijving van de resultaten 
Scheidingsgedrag 
Deelnemers (dus mensen die de intentie hebben om in 
de toekomst mee te blijven werken) werkten daadwer
kelijk mee en scheidden alle 3 soorten huisvuil. 

Intentie om te blijven scheiden 
Mensen die bereid waren om mee te blijven werken, 
waren eerder bereid om elke en alle delen van het 
huishoudelijke afval te blijven scheiden dan niet
deelnemers. 

Attitudes van het zelf scheiden 
Deelnemers hadden een positievere houding t.a.v. 
het zelf scheiden van elke soort op zich en alle 
soorten afval in zijn totaliteit dan niet-deelne
mers. 

Kosten/ba ten 
Wat betreft de evaluatie van het meewerken van 
anderen, bleken de deelnemers een positiever beeld 
te hebben dan niet-deelnemers. Dit gold zowel voor 
de gezinsleden als voor mensen buiten het gezin. 

Systeemkenmerken 
De hanteerbaarheid van de container was het enige 
systeemkenmerk dat naar een significant verband 
verwijst. 
Deelnemers vonden de container makkelijker te 
hanteren dan niet-deelnemers. 

Attitude ten aanzien van het doel 
Deelnemers hadden een positievere houding ten 
aanzien van de proef en het nieuwe ofX'laalsysteem 
dan niet- deelnemers. 

Er werden geen significante verbanden gevonden 
tussen de 2 groepen en de volgende concepten: 
socio-demografische variabelen, kenmerken, speci
fieke kennis, subjectieve normen en acceptatie van 
eigen verantwoordelijkheid. 
Er kan geconcludeerd worde n dat geen van deze 
bovengenoerrde factoren verantwoordelijk is voor het 
verschil tussen de 2 gra?pen in de 2de meting. 

b. Integratie van de resultaten 
De bereidhei d tot deelname, werd zoals eerder 
besproken, op directe wijze door de attitudes ten 
aanzien van het zelf schei den, beinvloed. 
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Uit de kruistabellen bleek dit ook het geval te 
zijn, orrrlat de verbanden tussen de 2 variabelen 
significant blijven. Met andere woorden, het 
verschil tussen de 2 groepen, werd direct bepaald 
door de specifieke hoooing t.a.v. het scheidings
gedrag. 

Volgens het Conceptuele Model worden deze speci
fieke attitudes bepaald door de uitkomst van een 
kosten/baten evaluatie, wat het gevolg is van een 
kosten/baten afweging. 

In tegenstelling tot wat verwacht werd (o.b. v. de 
verkregen gegevens van T2), zijn er veel minder 
kosten en/of baten die in de afweging een rol 
spelen en die tot significante verschillen zouden 
kunnen leiden. Dit met uitzondering van de percep
tie van het meewerken van anderen; die bleef 
significant (d.w.z. positiever bij deelnemers). 
Wat systeemkenmerken betreft, bleek de hanteer
baarheid van de container gemakkelijker te zijn 
voor de deelnemers dan voor de niet-deelnemers. Tot 
slot: verschillen in de algemene houding t.a.v. de 
proef en het nieuwe systeem (positiever bij 
deelnemers) kan tot een positievere afweging 
(baten) in de kosten/baten evaluatie leiden. 

3. Beknopte samenvatting 
Bijna iedereen, die de vragenlijst teruggestuurd 
heeft, was bereid om te (blijven) meewerken aan de 
proef. De meerderheid had een positieve houding ten 
aanzien van de proef. Zij dachten ook positief ten 
opzichte van het scheiden van de verschillende 
soorten afval. 
Men zag in het algemeen dat het scheiden van 
huisvuil voordelen heeft voor het milieu. Stank, 
plastic huisvuilzakken die te lang blijven staan, 
verlies van ruimte om de woning en het verricht.en 
van l ic hamel ijke inspanning werden als nadelen 
genoemd van het nieuwe systeem. Verder bleef het 
schoonmaken van de container een probleem. 
Er werden verbanden gevonden tussen intenties en 
gedrag, attitudes, intenties en systeemkenmerken en 
kosten/baten. 
Mensen die niet mee (zullen blijven) doen aan de 
proef (N=l7), dachten vaker dat anderen - zowel 
binnen als buiten het gezi n - niet zouden partici
pecen, dan mensen die wel mee (zoude n blijven) 
werken (N=l33). Verder hadden mensen die wel 
(zullen blijven) deelnemen een positievere houding 
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ten aanzien van de pr:oef dan mensen die niet 
(zullen blijven) meewerken en vinden ze de contai
ner makkelijker te hanteren dan de "niet-deelne
mers". 

2.8. Veranderingen in de tijd, verschillen tussen gr:oepen (meting 
O, l en 2) 

2 .8. l. 

2.8.2. 

Inleiding 
Zoals al in de opera tionalisatie is aangegeven, werd in 
dit onderzoek gekozen voor een "quasi"-longitudinale 
opzet, waarbij binnen de gehele steekproef een aantal 
wijkbewoners op a-selekte wijze werd benaderd, m.b.v. 
een telefonische (TO) en een schriftelijke enquete (Tl 
en T2). 
Wat de eerste meting (Tl) betreft, kregen alle inwoners 
van de wijk Langakker/Torrakker een vragenlijst tcege
stuurd. 
In dit hoofdstuk trachten we veranderingen in de tijd 
tussen groepen op te sporen, in verband met de afhan
kelijke variabelen. 

Omdat er niet met een bepaalde (bekende) groep op alle 
drie de metingen werd gewerkt, is er sprake van drie 
onafhankelijke steekproeven. Dit brengt een aantal 
beperkingen met zich mee met betrekking tot de conclu
sies die getrokken kunnen worden over veranderingen in 
de tijd. Er kunnen alleen uitspraken over de aan/afwe
zigheid van veranderingen gemaakt worden, en niet over 
de causaliteit van die veranderingen. 
De analyses werden paarsgewijs uitgevoerd met behulp van 
de z-toets, voor proporties 6. Dit met uitzondering van 
de vergelijking tussen de "Nul meting (TO) en de eerste 
meting (Tl). 
Hier worden die veranderingen behandeld die een p-waarde 
van 5% (of kleiner) hebben (en significant zijn). 
Tot slot zal dit hoofdstuk in twee-en opgesplitst 
worden: 

Vergelijking voor alle huishoudens, tussen de 
metingen 
Vergelijkingen voor deelnemers en niet-deelnemers 
t us sen respect ie vel ijk de Tl en de T2. 

Veranderingen in de tijd, verschillen tussen metingen 
voor alle huishoudens 
l. Veranderingen tussen de nulmeting en de eer:ste 

meting en de tweede meting 
Hieronder worden de variabelen weergegeven. Enige 
voorzichtigheid is geboden, omdat percentages 
genoemd woeden - voor de duidelijkheid - terwijl 
het aantal per-sonen op de TO en de Tl aanmerkelijk 
ver-schilt. 
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Bereidheid om mee te 
werken 

Positieve houding 

Nadelen 

Voordelen 

TO 

86,5 % 

75 % 

- moeite 
- ruimte 
- perceptie 

meewerken 
anderen 
(pers. 
geb.) 

- milieu 
- recycling 

Tl T2 

91% 88% 

86% 90% 

oph. freq. oph. fr. 
maat cont. maat 
schoonma- cont. 
ken schoon-

maken 
stank 

milieu milieu 
recycling minder 

gestort 
af val 

Er blijkt dat de mensen, als de proef begonnen is 
(Tl), een positievere hot.rling hebben ten aanzien 
van de proef dan voordat de proef gestart is. (TO) 
(Z = - 2,80: is significant op 1% niveau). 

2. Veranderingen tussen de eerste meting en de tweede 
meting 
Om de Z-toets uit te kunnen voeren werden die 
variabelen genomen, die zowel in Tl als in T2 te 
vinden zijn. Meestal werden de eerste categorieen 
van de variabelen genomen.( Wanneer het anders was, 
werd het vermeld). Er werd met de percentages 
gewerkt. (In de bijlage zijn alleen de significante 
veranderingen (p =kleiner dan 0.05) vermeld). 

a. Geen significante veranderingen 
Er is geen significant verschil geconstateerd op de 
afhankelijke variabele. Mensen die bij de eerste 
meting de intentie hadden om mee te blijven werken, 
denken op de T2 nog hetzelfde. Dit is ook het geval 
met de specifieke attitudes t.a.v. het gedrag, en 
niet het daadwerkelijk scheidingsgedrag. 
Samenvattend: de huishoudens hebben nog een 
positieve houding t.a.v. het gedrag, blijven even 
bereid om aan de proef mee te (blijven) werken en 
doen daadwerkelijk mee met alle 3 soorten afval. 
De specifieke kennis, die goed was tijdens de lste 
meting, is gelijk gebleven. Dit is van 
belang voor de kwaliteit van het corrpost, die voor 
een deel van een juiste kennis van de scheidings
regels afhangt. 
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2.8.3. 

Er zijn geen veranderingen geconstateerd i.v.m. de 
acceptatie van de eigen verantwoordelijkheid, de 
subjectieve norm met betrekking tot het scheiden of 
bepaalde systeemkenmerken. 
De sociodemografische en 011Bevingskenmerken blijken 
niet te zijn veranderd. Dit kan betekenen dat de 
steekprcef uit T2 een goede vertegenwoordiging is, 
dankzij het gebruik van een a-selekte selectie
procedure. 

b. Significante veranderingen (zie bijlage 24) 
Er is een significant verschil geconstateerd bij de 
houding ten aanzien van het nieuwe ophaalsysteem. 
Er blijkt uit de percentages dat er in de laatste 
meting significant minder mensen een positieve 
attittrle ten aanzien van het nieuwe ophaalsysteem 
hebben. 
Het is opvallend dat de andere belangrijke veran
deringen in het kader van de kosten/ba ten afweging 
hebben plaatsgevonden. 
Er worden in de tweede meting meer ervaren kosten 
geconstateerd dan in de eerste meting. Meer mensen 
denken meer 1 ichamel ijke inspanning te mee ten 
verrichten en zien meer nadelen in het nieuwe 
ophaalsysteem. 
Echter, een groter aantal mensen, dan in de Tl 
denkt niet meer geld kwijt te zijn. Een aantal 
baten worden uit de T2 in mindere mate er:varen; 
meer mensen zien minder voordelen in het nieuwe 
ophaalsysteem; en ZlJn het er bijvoorbeeld in 
mindere mate mee eens dat ze minder plastic zakken 
hoeven te kopen. 
Wat de perceptie van het meewerken van andere 
mensen - bui ten het gezin - betreft, denken in de 
T2 meerdere mensen daar positef over. Dit geldt ook 
voor het meegeven van de probleemstoffen. Een 
groter aantal mensen vindt het helemaal niet lastig 
om deze op de huidige manier af te geven. Er:- zijn 
in de T2 ook meer mensen die denken dat het nieuwe 
ophaalsysteem meer voordelen met zich meebrengt en 
een kleiner aantal mensen dat denkt dat zo'n 
ophaalsysteem meer voordelen voor de industrie 
heeft. 

Veranderingen in de tijd, verschillen tussen metingen 
voor deelnemers en niet-deelnemers 
1. Veranderingen tussen deelnemers op de Tl en 

deelnemers op de T2. 
Voor significante veranderingen verwijzen wij naar 
bijlage 25. 
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2.8.4. 

Hieronder worden zij beschreven. 
In de Tl hadden de deelnemers een positievere 
hoooing ten opzichte van het niell'We ophaalsysteem 
dan de deelnemers van de T2. 
Verder zagen de mensen op de Tl vaker voordelen, en 
minder vaak nadelen, dan de "meedoeners" van de T2. 
Meer personen op de T2 vonden het helemaal niet 
lastig om de probleemstoffen mee te geven dan op de 
Tl. 
"Meedoeners" op de eerste meting vonden dat ze 
vaker meer moesten nadenken door de huisvuil
scheidingsproef dan "meedoeners" op de T2. 
Dit kan erop duiden dat men in een zekere ma te 
gewend is geraakt aan de scheidingsregels. 
Meer mensen op de Tl vonden dat ze zich milieu 
bewust kunnen gedragen op deze manier. Een groter 
aantal personen op de T2, die meedoen, zag meer 
voor- dan nadelen voor zichzelf als men huisvuil 
se heidt en zag minder vaak meer voor- dan nadelen 
voor de industrie dan de "meedoeners" op de Tl. 

2. Veranderingen tussen de niet-deelnemers op de Tl en 
de niet-deelnemers op de T2 
Hier zijn bijna geen significante veranderingen 
gevonden. 
De enige verandering van percentages die signi
ficant was, was dat personen op de T2, die niet 
meewerken, het er vaker mee oneens zijn dat de 
buren het afkeuren dat zij niet meewerken dan 
mensen op de Tl, die niet meewerken (z = 2,071, is 
significant op 5% - niveau, categorie 5). 

Beknopte samenvatting 
Er hebben geen significante veranderingen plaats
gevonden wat betreft de attitude ten aanzien van 
het zelf scheiden, de intentie om mee te werken en 
het scheidingsgedrag. 
Wel waren de personen in de T2 minder positief over 
het ophaalsysteem, zag men minder vaak voordelen en 
vaker nadelen dan mensen in de Tl (Er heeft geen 
significante verandering van kennis plaatsgevon
den). 
De mensen die aan de proef meewerkten op de Tl 
vonden vaker dat ze meer moesten nadenken door de 
huisvuilscheidingsproef dan mensen die aan de proef 
meewerkten op de T2. 
De mensen die niet aan de proef meewerken op de T2 
wacen het vaker- mee oneens dat de bur-en het 
afkeuren dat zij niet meewer-kten dan mensen die 
niet meewerkten op de Tl. 
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III. Conclusies en aanbevelingen 

1. Algemeen 

Hieronder zijn op basis van de resultaten een aantal conclusies en 
aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van de huisvuilscheidingspr:oef 
in Nuenen en voor: het vervolgonderzoek. 
Deze aanbevelingen richten zich met name op het beïnvloeden van de 
medewerking van huishoudens. Financiele, technische en andere aspecten 
vallen buiten het doel van dit onderzoek. 

Over: het algemeen zijn de plannen om aan de proef mee te werken zeer: 
positief. Dit betekent dat de inwoners van de wijk Langakker/Tornakker: 
ber-eid zijn om mee te werken. 
Vanuit dit oogpunt is het aan te raden de pr:oe f voort te zet ten, wat 
niet betekent dat er: niets gewijzigd dient te worden of dat de bereid
heid tot deelname een absoluut gegeven is. De attitude ten aanzien van 
het ophaalsysteem was in de tweede meting namelijk minder: positief dan 
bij de eerste meting. Dit punt dient daarom bij vervolgonderzoek extra 
aandacht te krijgen. 
Het is van belang de ber:eidteid van de deelnemers op peil te houden, zo 
niet te vergroten en om de niet-deelnemers tot deelname te motiveren. 
In het navolgende wordt aangegeven op welke punten de bereidheid en de 
kwaliteit van de medewerking van de inwoners positief te beinvloeden 
is. 

Het vergroten van de nadruk van het milieubelang bij de inwoners heeft 
niet tot gevolg dat niet-deelnemers gaan participeren; Niet-deelnemers 
vinden het milieu weliswaar niet onbelangrijk, maar toch niet belang
rijk genoeg om het te laten opwegen tegen de kosten die ze persoonlijk 
ervaren. 
Daarom is het van belang de kosten extra aandacht te geven, waarmee dan 
niet de financi~le kosten worden bedoeld, maar de kosten van tijd, 
ruimteverlies en moeite. 

2. Met betrekking tot de opzet van de proef. 

Het blijkt dat er: veel gewenning optreedt aan de scheidingsrngels (wat 
een positief effect is), maar niet aan de nadelen van het ophaalsys
teem. Dit laatste is geen positief effect. Het houdt in dat het niet 
voldoende is de voor:l ichting aan te passen, maar: ook het systeem zelf 
dient aangepast te worden. 
De maat van de container: wordt door veel mensen als te groot ervaren. 
Het is aan te bevelen om bij het vervolgonderzoek na te gaan of dit nog 
steeds het geval is. Indien de mensen de container: na een bepaalde 
periode nog te groot vinden, en indien vervolgonderzoek zou aantonen 
dat dit een relatie vertoont met de bereidheid tot deelname, dan is te 
overwegen de inwoners een kleinere container te laten gebruiken. 
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De intentie om probleemstoffen te scheiden is zeer groot. De meerder
heid vindt de minibox de juiste maat heboen. Toch kan ons inziens de 
bereidheid vergroot worden door de ophaaldag te wijzigen. Sommigen 
zeggen de probleemstoffen onmogelijk in te kunnen leveren, omdat men 
overdag niet thuis is en er 's avonds (tot 7 uur) te weinig tijd is of 
te snel vergeet na een drukke dag. Een mogelijkheid is om de probleem
stoffen op zaterdag op te halen. 

De ophaalfrequentie van het composteerbaar en niet-composteerbaar afval 
wordt niet als ideaal gezien. Er verzamelt zich teveel vuil in twee 
weken en dit gaat stinken. 
Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn de inwoners een container (in 
een andere kleur) te geven voor het niet composteerbaar gedeelte en te 
onderzoeken of het financieel haalbaar is een schoonmaakbedrijf de 
containers periodiek te laten reinigen, indien nodig met behulp van een 
bijdrage van de bewoners. 

Op de bovenwoningen worden wat meer problemen waargenomen dan bij 
andere inwoners met betrekking tot de grootte van de container. Een 
aantal personen heeft zelf gezorgd voor een oplossing: niet ieder een 
container, maar een container per bovenwoning. 
De mensen die pret:> lemen met de groot te van de container hebben, en nog 
niet aan deze mogelijkheid gedacht hebben, dienen hierop gewezen te 
worden. 

3. Met betrekking tot de voorlichting. 

Voorlichting heeft niet alleen als taak feitelijke kennis over te 
dragen maar dient ook motiverend te werken. Herhaling van voorlichting 
en aanpassing ervan is noodzakelijk om kennis en motivatie op peil te 
houden. Het regelmatig verschaffen van informatie kan een belangrijke 
rol spelen bij het "levend" hot.den van het scheiden van huisvuil. 
Eventueel kan de al bestaande kalender nog uitgebreid worden. 
De aandacht bij de voorlichting moet vooral liggen op het concretiseren 
van de persoonlijke voordelen. Iedere deelnemer en ook niet-deelnemer 
moet zich een reêel beeld kunnen vormen van het effect van de huisvuil
scheiding. Op deze manier wordt duidelijk dat de persoon zelf baat 
heeft (of zou hebben) als gevolg van huisvuilscheidingsgedrag. Zo kanin 
de voorlichting een beeld van het effect worden gevormd door te wijzen 
op bijvoorbeeld het aantal vrachtwagens probleemstoffen die in een 
bepaalde periode afgescheiden en dus uit het milieu gehouden zijn. Dit 
is nog te vertalen in het aantal kilo's probleemstoffen per huishoLrlen. 
Op deze manier kan de bevolking een inschatting maken van het cumula
tieve resultaat van een collectieve actie en van de persoonlijke 
bijdrage daaraan. Dergelijke in forma tie werkt positief motiverend tot 
deelname. 
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De algemene, collectieve voordelen van huisvuilscheiding (vooral voor 
het milieu) worden door een overgroot deel van de huishoudens waar
genomen. Het is van belang deze voordelen regelmatig onder de aandacht 
van de inwoners te brengen, bijvoorbeeld door middel van artikelen in 
de plaatselijke weekbladen en door middel van de periodieke open dag. 
Onderstreept dient te worden dat het scheiden van afval een collectieve 
aangelegenheid is. Dat het collectieve aspect belangrijk is wordt ook 
in dit onderzoek aangetoond. Van belang is daarom het collectieve 
karakter een eigen thema te laten zijn in de voorlichting. 
In dit verband is het aan te bevelen de se hool "de Nieuwe Linde" bij 
het scheiden van huisvuil de blijven betrekken. Dit door middel van 
speciale lesprojecten en het scheiden door de school zelf. Dit is van 
belang omdat de school als voorbeeld kan dienen en de collectiviteit 
van de actie onderstreept. Bovendien zijn kinderen de scheiders van de 
toekomst en kunnen de andere gezinsleden beinvloeden. 

Tot slot willen wij opmerken dat er de mogelijkheid bestaat dat 
personen, die de vragenlijst niet terugsturen, minder positief staan 
tegenover huisvuilscheiding. In het vervolgonderzoek dient hiermee 
rekening gehouden te worden en het verdient aanbeveling gebruik te 
maken van non-response onderzoek (bij een lage response) om duidelijk
he id te verkrijgen omtrent de gevolgen van non-response voor de 
betrouwbaarheid van de verkregen gegevens. 
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Nar EN 

1. Deze vaste rangorde bij het verwerken van afval bestaat uit: 
- het niet produceren van afval (dit is echter onhaalbaar). 

produceer zo weinig mogelijk afval (dit 1 ukt in een aantal 
gevallen, doch we leven in een "wegwerpnaatsc rappij"). 
recycling of hergebruik van het afval. 
verbranding, op land of op zee. 
het opslaan van afval of het storten van afval in zee of diep in 
de grond, als er helemaal geen andere mogelijkheid meer is. 

Uit: artikel in "de Stem", dinsdag 19 januari 1988. 

2. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene. 

3. RAZOB = Regionale Afvalverwerking Zuid-Oost Brabant. 

4. src = Speciaal Transport Cotrans (het ophaalredrijf van afval in 
o.a. Nuenen)(zie bijlage 7). 

5. Deze gegevens zijn bijgewerkt tot en met augustus 1987. 

6. Z-toets voor proporties (Uit Groenland en Poiesz, technieken van 
marktonderzoek, deel I, blz. 22). 

pl - p2 
z = -------------~---------

s tandard errnr ( pl-p2) 

in which pl is the percentage from one sample 
p2 is the percentage from te other sanple 

The standard error of (pl-p2) is: 

Standard error ( pl - p2) = V p ( 100-p) l ~- + -=~l 
nl pl + n2 p2 

where p 
nl + n2 

nl and n2 are the sample sizes. 
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BIJLAGEN 
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P. I .JLAGE 1 

Composteerbaar afval (deponeren in de groene container, 
ophalen in de even week): 

-afval van groente, fruit en uit de tuin 
-oud brood 
-afval van sniJbloemen en van vaste planten 
--pi ndadoppen 
·-schillen (desgewenst verpakt in een krant) 
-etensresten 
-koFfief'ilters en koffiedik 
-theebladeren en theezakJes 
--mest van huisdieren 
--eierschalen 

Niet-composteerbaar afval (deponeren in de plastic huis
vuilzakken, ophalen in de oneven 
week): 

-kunststoffen, plastic, iJzer, metaal en blik 
-beenderen en dierli.Jk afval 
-niet. duideliJk her te gebruiken verpakkings- en 

verbruiksmateriaal 
--stenen, aardewerk 
-hout 

Probleemstoffen (deponeren in de minibox, wegbrengen/ 
ophalen binnenemmers' via specialB acties): 

-gloBilampen 
-cosmeticaproduk.ten, aceton 
-spuitbussen, ovenspray 
-ammoniak, vlekkenwater 
-mediciJ nen, di.~rengeneesmiddelen, kwikthermometers, 
t.l.-buizen 

-batterijen, accu's 
-afgewerkte olie, koelvloeistof, remolie 
-bestriJdingsmiddeLen, insecticide 
-f'otochemicaliën (fixeer, ontwikkelaar) 
-verfresten, verfkwasten, spiritus, terpentine, was-

benzine, glansmiddel voor vaatwasmachines, koper
poets, meubelolie 
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BIJLAGE 2 

Deze Alvalkrant is een uitgave van 
SPECIAAi. R~ COTIIAHSBV 

Speciaal Transport Cotrans te Deume. 

. ,., . : · .> .,.~ ~---~· \t:>"~·~ :r.-.::~~~uutiaf~.rSJElu.!.~&.~.;t;i.'~r~, 

Gescheiden 
afvalinzameling 
In de wijk LangakkerfTomakl<er te 
Nuenen zal vanaf eind september een 
proef worden gedaan met gescheiden 
inzameling van huishoudelijk afval. 
Deze proef zal In principe lwee jaar 
gaan duren. 

Primeur voor 
Nederland in 
Nuenen 
In Nedertarid. en daarbuiten. is inmid
dels al de nodige ervaring opgedaan 
met het gescheiden inzamelen van 
soorten afval. Daarbij zijn al diverse 
systemen 1n prakti1k gebracht. 
De proef in Nuenen is er speciaal op 
gericht om te onderzoeken of een com· 
binatie mogelijk is lussen de 101 nu toe 
gebruikelijke-inzameling v'a plaslic 
vuilniszakken en daarnaasl nieuw aan 
Ie leveren hu1sv1,.;:lcontamers. In deze 
combinatie is dal nog niet eerder 111 de 
µ1 ..,"~ .jt.. ;_.._p:.r;., ... _._: :...,...,_- d<::: .. :;u.; var. 
9escheîden inzamelen is gekozen om 
Ic bezien of het de deelname aan de 
proef van de bewoners beïnvloedt in
dien aangesloten en voortgebouwd 
wordt op de al aanwezige inzamelme
lhode. Verder wordt meteen onder
zocht wal de effec1en zijn als het afval 
niet meer allemaal wekelijks word1 op
gehaald maar als per week slechts één 
soort afval wordt ingezameld. Ook 
wordt hierbij beKeken wat met deze 

methode de gevolgen zijn voor de inza· 
melkos1en. Daarnaas1 zal voor hel 
eerst in Nederland per huishouden een 
minibox worden geleverd voor het vei
lig bewaren en aanbieden van schade
lijke · en probleemstoffen (batteri1en. 
olièn. vetten. chemicalièn). 
De huisvuilinzamelingsproef in Nue
nen zal er dus uit bestaan dat de bewo
ners van de deelnemende wijk hun af
val in drie aparte stromen gaan 
scheiden. Van de bewoners. die deel· 
nemen op vrijwillige basis. wordt con
creet het volgende gevraagd 
1. In de groene mini-container, van 

240 liter. hel composteerbare huis
vuil te deponeren. Dit is het zoge
naamde organische materiaal. Hier
bij valt te denken aan groente·. fruit
en tuinafval en andere soortgelijke 
materialen. 

2 Al het overige alval (echter zonder 
de schadelijke ol probteemstoften) 
gewoon. zoals nu al. in de plastic 
huisvuilzakken te doen. 

0 De schadeli jke of probleemstoffen 
oP re slaan 111dl':' ·"PD!I r1angeleverde 
mini box. 

De bewoners wordt tevoren een lijst 
verstrekt van de soorten afval die men 
moel scheiden. een huisvuilwijzer. 
Bovendien zit er een sticker op de bin
nenkant van de containerdeksefs waar
op precies staat aangegeven welk af· 
val in de betreffende container gede
poneerd moet worden 

Daarnaast krijg1 men nog een aparte 
leider betrelfendede probleemstoffen. 
Tol slot geelt ook deze krant alle inlor
matie over de Ie scheiden afvalstro
men. 

De proef kan overigens. afhankelijk 
van de resultaten en de ervarmgen. ge
durende het geplande verloop van 2 ja· 
ren cp een of meer onderdelen worden 
bijgesleld De bewoners zullen steeds 
tijdig bericht krijgen over de bevindin
gen en over mogelijke wi1zigingen 

Steun van het 
Gemeentebestuur 
Het gemeentebestuur van Nuenen is 
van mening. dat het de moeite waard is 

om deze proef nu te doen. Allereerst is 
tot nu loe goede ervaring opgedaan 
met proeven op dit gebied in den lande. 
Verder is in Nuenen bekend dat de be
reidheid van de inwoners tot het leve
ren van bijdragen aan het milieube· 
houd groot is Veel inwoners doen na
melijk nu al trouw hun lege flessen in de 
bekende glasbak. leveren hun ouo pa
pier aan verenigingen en oude lextiel 
aan inzamelaars van deze goederen. 
En dil loopt gewoon door gedu,ende 
deze proef. Tot slot is gescheiden inza
melen van afval ook volgens net pro
vinciale en landelijke beleid van de 
overheid de richting waar in we met de 
afvalverwijdering in Nederland zullen 
gaan 
Dit alles heeft het gemeentebestuur er
toe gebracht om nu ook in Nuenen dit 
beleid ten aanzien van gescheiden in
zameling in principe te gaan doorvoe
ren_ De start zal gebeuren via een klein 
experiment en alleen nog bij afval uit 
pariiculiere huishoudens. Als deze 
proef slaagt zal de proef worden opge
schaald voor heel Nuenen en ook naar 
de regio. 

Begeleiding bij 
de proef 
Hoewel de proef alleen zinvol kan zijn 
als de bewoners uit de wijk meewerken 
en blijven meewerken. is er toch een 
grote groep mensen buiten de wi1k be
trokken biJ een goed verloop. Allereerst 
is natuurlijk de inzamelaar van het afval 
in de gemeente. STC - Speciaal Trans
port Cotrans uit Deurne. Als ini1iatief · 
nemer nauw bij experimeni betrekken. 
Dan zjjn er verder de mensen van de 
gemeente en het gemeentebestuur. 
Ook zullen studenten en onderzoekers 
van de beide Brabantse universiteiten 
het project begeleiden. onderzoek 
verrichten en de composteringsproev
en opzetten. Al die personen en instan- i 
ties zijn bij het verloop van de proef i 
betrokken. om de bewoners te volgen · 
maar vooral om ze te stimuleren. 

De wijkbewoners zullen biJ de proef 
met de huisvuilscheiding de nodige 
steun krijgen . Zo zal hen de nodige in· 
formatie en instructie worden gegeven 
om OP de juiste wi1ze te scheiden . Door 
onderzoeken zal worden nagegaan ol 
dil leidt tot het juist hanteren van de 
scheidingsvoorschriften. Van daaruit 
zat oaar de bewoners worden gemeld 
wal de resullaten zijn en hoe de com
posteringsproeven verlopen. Verder 
zat er een gemeenlelijke inlormatie
(en voor zover nodig) een 1etelonische 
klachtenlijn worden geopend. Ook op 
de basisschool in de wijk zal in de les
sen aandacht worden besteed aan de 
proef. de scheidingsregels en aan de 
daarmee beoogde milieu-effecten. 

Kosten 
Deelname aan de gescheiden huisvuil· 
proef in Nuenen kost niets extra ·s voor 
de bewoners. Alle kosten voor de hele 
proef. dus alle menskracht en alle ma
teriaal inclusie! containers. worden be
taald door Speciaal Transport Cotrans. 

Medewerking 
bewoners 
Van de bewone1s wordt een kleine. 
maar eenvoudige. eigen inspanning 
gevraagd. Zij worden op dit gebied een 
beetje de pioniers voor heel Nuenen. 
Maar zij leveren wel een grote . belang
rijke bijdrage aan het verantwoord her
gebruik van afval. tot behoud en verbe
tering van het milieu, ons aller milieu en 
dat van onze kinderen 
Dat is dan ook de reden dal het gemeen
tebestuur om medewerking vraagt. 
Het rekent op de bewoners van de wijk 
voor een succesvol verloop van de 
proef. 

Waarom is het goed 
om afval al aan de 
bron te scheiden? 
Hel spreekt naluurlifk ;oor zich dat ge- i 
scheiden inzameling van afval niet r 
plaatsvindt omdat de inzamelaar van J 
het huisvuil dit zo leuk vindt. Oat ge- : 
beurt omdat aan gescheiden huisvuil· · 
inzameling voordelen verbonden zijn. 
Daarvan zijn de belangrijkste ettecten 
dat per saldo minder afval 1n en op de 
bodem gestort behoett te worden. Dat 
is gunstig voor ons. de burgers. en voor 
het milieu. 

Wij produceren met z·n allen een ge
weldige hoeveelheid afval. afval dat tot 
nu loe geheel gestort wordt op de vuil
nisbelt. Behalve dat dit veel bodem
ruimte in beslag neemt brengt storten 
risico·s met zich mee van verontreini
ging van de bodem en van hel grond
water Ook kan overlast ontstaan voor 
de omwonenden 

omdat net door compostering beschik
baar koml voor hergebn1ik. Zo ontstaat 
bOvendien een produkt van goede kwa· 
liteit. De hiermee ontstane compost 
kan gebruikt worden als bodemverbe
teraar in plantsoenen en tuinen. In de 1 

tweede plaats is het zo dat we op deze 
wijze verspilling van grondstoffen te
gen aan en hergebruik bevorderen. 
Door opslag op en in de grond gaan 
veel opnieuw Ie gebruiken materialen 
en grondslatten verloren. En dat is jam
mer in een tijd van groeiende schaar
ste. In toenemende mate is het besef 
ontstaan dat hel veeleer aanbeveling 
verdient om ons afval nultig te gebrui
ken. om al het bruikbare eruit te halen 
en te benutten. 
Door gescheiden huisvuil in te zamelen 
kan worden onderzocht of en. zo ;a. 
hoe de niet composteerbare· of rest· 
fractie. o.m. via nascheiding. opnieuw 
te gebruiken bestanddelen beval dan 
wel op andere manieren nuttige op-

Door nu het afval gescheiden in te za
melen ontstaat er op twee fronten een 
verminderde stroom te storten afval. 
Allereerst bestaat ongeveer 500/ci van 
het huishoudelijk afval uit groente-. 
fruit- en tuinafval. Door het apart aanle
veren van hel organisch materiaal zal 
dit niet meer gestort hoeven te worden. 
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Het belang 
van scheiding op 
probleemstoffen 
In het (huishoudelijk) afval komen stol
len voor die extra schadelijk zijn voor 
hel milieu en leiden 101 problemen voor 
de boden ol 101 gevaren voor ons drink
water. Deze stoffen worden aangecuid 
met schadelijke· or probleemsloffen. 
Hoewel de probleemstoffen minder 
aan 1 % van het gewicht van ons huis
vuil uitmaken is apan houden toch van 
groot belang. Wanneer deze stoffen in 
het composteerbare deel terechtgeko
men zijn. brengen ze een verontreini
ging. o.m. docr zware melalen (IOOd. 
tink. cadmium. e d 1. lf!~ tjie vrij
wel niet meer hers1elt>aa• is. De com
POSI krijgt daart'!'lee een slechte kwali· 
teil en kan bij gebruik de grond veront· 

reinigen en schadelijk zijn voor de ge
teelde gewassen en dus voor ons con
sumen1en. 
Wanneer de probleemstoffen in de 
droge -ol restlractie terec"lkomen. lei· 
den ze 101 verontreiniging en proble· 
men. straks bij de verbranding van 
deze restfractie. 
Dezeasoectenmakendat hel de moei
te waard is om de probleemstollen ge
scheiden •n te zamelen. Deze stollen 
kunt u i:i de aparte minibox voor lange
re 111d veranrwoocd en veilig opslaan 

. -~:.·~·',·,' .. ~.~-,'-.·.·.,, •'" ~ 't/:;,.' I ~: ', ~' 
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De inzamelfrequentie en data 
voor de gescheiden 
huisvuildelen 
OP. frequen11e 11an hel huisvuilinzame-
1en bl1Jlt gewoon wekelijks. In de ene. 
de even. week wordt de container op
gehaald met de composteerbare rest-

De probleemstoffen zullen per aparte 
acties. tevoren aangekondigd in 
" Rond de Linde" worden ingeza· 
meld. met een lreQuenlie van 2 à 3 
maal per jaar. Dit zal zoveel mogelijk 
gebeuren tegelijk met plaatselijke of 
landelijke acties voor de inzameling 
van b.v. mecicijnen. baUerijen en der· 
gelijke. Men dient dan de binnenem
mertjes van de minibox buiten 1e zet
ten. 

onderdelen uil het arval. in de volgen
de. de oneven. week de res1lrac1ie in 
de huisvuilzakken. 

De inzamelactie probleemstoffen zal 
in 1987 plaatsvinden OP woensdag 28 
Ol<lober 1987. 

Hel glas kunt u zoals nu blijven depo
neren in de glasbakken. 

Hel papier zal op de gebruikelijke wij
ze binnen de wijk worden opgehaald. 

Ook textiel zal per locale actie ingeza
meld blijven worden. 

De hoeveelheid en de 
samenstelling van ons 
huishoudelijk afval 
Een van de taken die de gemeente 
heeft is om te zorgen voor een verant· 
WOO<de behandeling van het afval dal 
de eigen bewoners • particulieren en 
bedrijven ·produceren. 
In onze regio gebeun dil. samen met 
ruim 30 gemeenten. via de RAZOB = 
(Regionale Afvalverwerking Zuic>Oost 
Brabant). 
Op hel regionale s1on1errein wordt zo 
jaarlijks 600.000 ton afval gestort. Het 
zal voor iecereen duidelijk zijn dat dil zo 
niet door kan gaan. Op de eerste plaats 
is ons lard te dicht bevolkt om s1eecs 
meer grote terreinen voor vuilSIOfl 1e 
kunnen vinden. 
Belangrijker nog is dat. ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen het zooo de bo
dem brengen van gro1P. hoeveelheccn 
afval rnP.I bevorderlijk is voor hel milietJ 
Er dienl dus n<:1ar iJ ll~rnat 1Pvr.n gt~zoc111 

te worden en die zi1n er ook. 

Een belangrijke stap in de goede ricn· 
ting kan ge.zet worden docr er voor te 
zorgen dal de hoeveelheid afval af
neemt. 
Dit kan op verschillende manieren ge.. 
beuren. In het gemeenlehjk mitieube· 
leidsptan wordt een aantal voorne
mens genoemd om het afval aan de 
bron. dus thuis en in de bedr<jven. a" 
vast te scheiden. 
Ten dele gebeurt dil al. U kent allen de 
glasbakken en de papierophaatacuvi
tetten. 

Een volgende stap is het thuis verder 
c:;;c'"leide:i van afval dat voor hergebruik 

in de een or andere vorm geschikl ge
maakt kan worden van hel overige al
val. Daarnaast zouden zogenaamde 
probleemstollen. dit zijn stoffen die ex· 
tra gevaarlijk zijn voor bodem enwaler. 
apart behandeld moeten worden. 

De proef die nu van start gaat. en in 
principe 21aar gaat duren. past vollecig 
in net gemeentelijk beleidsplan en 
wordt daarom van harte ondersteurd 
doe• het gemeentebestuur en naar wij 
aannemen ook docr de beVOlking. 
Een succesvolle proel krijgt ongetwij
letd een vervolg op grotere schaal. 
waardocr een belangrijke Oljdrage gele
verd wordt aan hel leefmrlieu optangere 
termijn. OOk 1n de gemeente Nuenen 
ca 
Een t>elJngri1k d<lel vnn at hel alval dal 
jiia • h1k~ •Il N"IP.rland wordt yoprodu
ceerd 1s alkomstig van huishoudens 
Dil afval bestaat uit hu1shoVdelijke af
valstoffen en grol huisvuil. De schei· 
ding tussen beide is echter vaag. In hel 
dagelijks spraakgebruik worden de 
huishoudelijke afvalstollen die in aan
merking içomen om huis aan huis te 
worden ingezameld als huisvuil beli· 
leid. 
Globaal is net Nederlardse huisvuil (in 
gewicn1spercen1ages) als volgt sa· 
mengesteld: 
. groente·. lrui1- en tuinafval 
- paoier. karlon 
· kuns:stoffen. plastics 
• glas 
- i1zer 
- tex1iel. lompen en touw 

48.4% 
24.6% 

7.5% 
6.7% 
2.5% 
2.4% 

· brOOd 2.0 % 
• beenderen. die~ijk alval 1. 7% 
- stenen. aa<dewerk 1.2% 
• hou! 0.7% 
· non-ferrometalen (koper. 

brons. nrkkel. Chroom e.d.) 0;6% 
· lecer. rubber . linoleum 0.6% 
. bijzonder afval. probleem-

stoffen 0.6% 
- tapijlen. mallen 0.5 % 

Zoals men uit deze opsomming kan 
zien is hel lolale compos1eerbar.e deel 
van net huishOUdelijk afval zo'n .50% . 

Restfnlctle 49% 

è 
Probleemstoffen 1 % 

Afvalbeleid 
gemeente 
Nuenen c.a. 
Dil najaar zal de gemeenteraad een 
milieubeleidsplan vaststellen. De b&
doeling van dil beleidsplan is om langs 

: een aantal wegen een bijdrage 1e kun
nen leveren aan de bescherming en zo 
mogelijk verbetering van de kwalileit 

. van de lucht. water en bodem. 
Hoewel natuurlijk één gemeente niet 

. op eigen kracht alle prOblemen kan 
aanpakken of oplossen zijn er loch 
meer mogelijkhecen dan velen vaak 
aannemen. 
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brengs1en kan opleveren. BiJ dil 1aa1s1e 
kan gedacht worden aan verantwoor
de vormen van verbranding die warm
te en energie opwekt 
En ook langs deze wegen kan de hoe
veelheid te storten afval verder arne
men. Overigens zal binnen de proef in 
Nuenen niel een eigen onderzoek op 
dit gebied worden gedaan. Wel zal wor
den bekeken of aangesloten kan wor
den met elders al lopend onderzoek 
voor deze categorie. Voor eigen onder
zoek is de hoeveelheid afval van deze 
SOO(( in 00 wijk in Nuenen OOk Ie klein 

Wat gebeurt er 
met het 
gescheiden afval? 
Het composteerbare afval gaat naar 
een aparte proefloca11e in Mierlo. Daar 
zat mei du afval uit Nue~en een specia
le. kleine proefneming plaatsvinden 
waarbij bekeken wordt ot via hel schei
den van huisvuil 1n aparte fracties goe
de comoost kan worden verkregen. 
Het niet comfX)steeroare deel wordt 
zoais nu ai net gcvnl 1S normaal alge· 

voe:d naar net AAZ08-1erre1n. even
eens in Mierlo wa<H hal gestort wordt 
De sctiadeti1ke - en probleemstollen 
zullen apart worden ver....verkl doOr de 
Milieudienst Eindhoven. volgens de 
landelijke richtlijnen voor de verwer
king van klein chemisch afval 

Gescheiden 
t-uisvuilinz!meling1 
1n de prakt1Jk 1 

8
"' 

' ' 

. 

Van u als bewoner . deelnemers aan 
de proef mei alvalscheidrng aan de 
bron. wordt toctl nogal wat gevraagd, 
Dat komt neer op het iets aanpassen 
van uw gewoonte of gedrag bij afval· 
verwijdering Kon tot nu toe alles op. 
geborgen worden in de bekende huis
vuilzakken. nu moet u uw aandacht en 
uw afval verdelen over drie onderde
len. de container . de huisvuilzak ende 
minibox 
Wat u gevraagd wordt te doen b•J deze 
proef is echter niet moeil1Jk. maar ver
eist wel enige discipline van uw kant. 
om het goed te doen. 
Zowel bij de scheiding van uw huisvuil 
als bij het aanbieden van dal deet dat 
inde betreflendeweekaande beurt is. 
De moeite en die inspanning wordt 
daarbij beloond: u levert daarmee een 
eigen, kleine maar belangrijke bijdra· 
ge aan hel behoud van ons mil ieu en 
van grondstoffen. 

Nu geldt ook hier , bijzon scheidings
proef. dat alle begin min o! meer moei· 
lijk is. Maar u kunt u goed voorberei
den. 
- Zoek een goed oorerkbare plaats 

voor de containers en de zakken. 
- Hang de scheidingsregels goed in 

het oogvallend op en lees ze door 
- Lees de sticker in de deksel van de 

container als u er iets in gooi1. 

Het "an u verlangde scheidingsge
drag. dat ZUii u al vlug merken. wordt 
heel snel een vanzelfsprekende ge· 
woonte 

Soepele deelname 
Deelname betekent niet dat u alle~ 
heel krampachtig moet gaan scheiden 
of tout jes via heel veel moeite moet 
gaan herstellen. De bedoeling is wel 
om de proef met in allen zo goed mo
gelijk uit te voeren. zcx:fat we goed ver-

• , werkbare restmaterialen krijgen . El-

-: ". :. ),., gegeven wat de effecten zijn van ver· 

Zoals gezegd, u hoett niet echt moeilijk j' 

te doen bij de scheiding Bi1 twijlel over 
een ol andere afvalsoort is er een een- 'i 
voud1ge oplossing: u doet het in de . 
huisvuilzak Dat geldt ook voor allerlei 
uit meerde'e onderdelen samenge
stelde materialen. zoals b.v. papier met 
kunststof of aluminiumcoatings. frites
vet. verband . glas met restinhoud. vet· 
vrij papier en parafine-karton. e1c . 
Omgekeerd is het ook niet zo erg om 
papier soms in kleine hoeveelheden (u 
kunt b.v. rustig schillen ineen krant ver
pakken) bij het composteerbare deel te 
doen 

We vallen nog eens samen wal van u 
gevraagd wordt. Dat is· 
- dat u liefst enthousiast en echt bij het 

milieubehoud betrokken meedoet 
aan deze proel: 

- dat u de scheidingsregels zo goed 
mogelijk toepast: 

- dat u bij vragen en problemen over de 
proel contact opneemt met de ge
meente: 

- dat u 0Pmerk1ngen en bezwaren over 
de proef kenbaar maakt : 

- dat u begrip heelt voor onverhoopte 
aanloopprobteempjes. 

Wat kunt u van de letding van deze 
proel verwachten? 
1. De inspanning en ae bereidheid om 

de proel zo goed mogelrjk te laten 
stagen. 

2. Een open oor voor uw klachten en 
opmerkingen 
De bereidheid om zo nodig de proel 
bij te stellen. 
Informatie gedurende de gehele 
looptijd omlrent de deelname en de 
resultaten. 

Voor informatie, suggesties, opmer- , 
kingen, vragen, klachten en mede- i 
delingen, kunt u terecht bij de volgen
de instanties en personen. 

· Alvat-informatietijn 
GemeenJe Nuenen 040-832500 
Dhr. Huuskes 
of bi1 

- Speciaal Transport Cotrans b.v. 
te Deurne: 04930-16880 
Dhr . Berg 

- Waste Management Programma 
van de Katholieke Universiteit Bra
bant : 013-662010 
Dhr . Gerlach, Mevr , Wagemans en 
de 
Technische Universiteit Eindhoven 
040-474554 
Dhr. Van Weenen , Dhr Van Roos
malen, Dhr Bieze. 

Projectleiding 
Gemeentewerken Nuenen: de heer 
J. Huuskes. 

. 
1 
. .:~ -. :t~·, ders in deze krant staat ech. ter wel aan-

. .- _--~ - keerd toegepaste scheidingsregels. 
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Voor de basisschool De Nieuv'll Linde. 
die in de wijk Langakker/Tomakker 
staat waar de proef plaats vindt. zat ook 
een aantal activiteiten ontwikkeld wor
den. Deze rullen onder meer bestaan 
uit het behandek?n van het thema ··mi
lieu en naluur" waarin ruim aandachl 
zal worden geschonken aan de prooi. 

Er zal ingegaan worden op het hoe en 
waarom van deze proef. op de econo-

Colofon 
Deze krant zal gedJrende de proef 3 x' 
per jaar verschijnen In een~ van 
1000 stuks. 

mische en milie1...--elfecter van de proef 
en op hel proces van compostering. 
Dit alles wordt gecaan om de kinderen 
actief te belrekken bij deze proef en om 
er zo voor te zorgen dat bil deze jonge 
kinderen reeds een positieve hOuding 
ten opzichte van hel milieu en van het 
leveren van een eigen bijdrage aan 
milieubehoud zal ontstaan. Verder zul
len de kinderen zett op de speelplaals 
actief kunnen meewerken aan de proef. 

,~· '"· . 
Ollèffiame váii aiMn. is oiilfipeikt 
tlJ8geSlaan mlll""' ~ng. 
Deze krant Is een epeciale ultgave\IOOI' 
de bewoners van de wijk t..angalda!r/ 
Tomakker In de gemeente Nuenen. · 

doOr het opstet1~n van enkele LOnlai
ners. Verder zal de mogelijkheid van 
een excursie naar een vuil:iisstort wor
den oneer zocht. 

Uitgave: STC-1987-1. 

Composteren 
Het in te zamelen organisch materiaal 
uit de Nuenense huishoudens betrok
ken bij de proef zal apart gecom
oosteerd worden op een terrein te 
Mierlo. 

Composteren is een natuurli1k verlo
penc proces. waarbij organische be
standdelen door de activiteit van bac· 
terièn. schimmels en kleine tx:>demdie
ren worden omgezet in nieuwe verbin
dingen. tot een nieuw bruikbaar mate
riaal. Dit resultaat. een aardachtige 
massa. compost genaamd. is te ge
bruiken om de structuur en samenstel
ling van de bodem te verbeteren. Com-

post is dus niel. zoals vaak aangege
ven wordt. een soort kunstmest. 

De compostering zal gebeuren op een 
manier die volstrekt verantwoord is en 
geen overlast voor de omgeving ver
oorzaakt. Zij zal plaatsvincen op een 
vaste onclergronc. met aparte extra be
luchting en regelmatige omzening. 
Vocht en zuurstof zijn bij compostering 
namelijk onmisbaar en zijn bepalend 
voor de duur van het proces: de ge
noemde handelingen gaan bOVencien 
het natuurlijke rottingsproces tegen 
dat geuroverlast kan veroorzaken . Als 
er een voldoence noeveelheid afval is 
ingezameld kan bekeken worden of de 

compost van goede kwalneit is. rus· 
sentijds zullen regelmatig proeven 
moeten worden genomen. Over de re
sullaten zullen de bewoners steeds per 
nieuwsbrief worden geïnformeerd. 

Compost is al een lang bekenc en toe
gepast materiaal. dat echter nogal 
eens argwanend bekeken wordt. van
wege de daarin soms voorkomende 
verontreinigencle bestanddelen. Gtas. 
plastic en ziektekiemen zijn daarbij het 
mees1 genoemd. 
Dit betekent dat het goed roepassen 
van de scheidingsregels. composteer· 
baar deel in de container - rest in de 

huisvuilzak -glas in de glasbak enz .. er
toe leidt dat het produkl compost een 
werkelijk goed en schoon produkt is. 
Deze composl kan gebruikt worden in 
de plantsoenen en tuinen van Nuenen 
zelf. Dal zou werkelijk een heel goed 
resultaat zijn. Dan krijgt Nuenen zijn 
eigen afval voor wat het composteer
bare deel betreh terug als een nuttig 
procukt . Dat is ook een echte bijdrage 
aan het milieubehoud. en het betekent 
da1erdanzo'n50% minderafvalopde 
stortplaats behoeh te komen. 

De scheidingsregels · proef gemeente Nuenen 
De deelnemers aan de proef wordt ge
vraagd om hun huisvuil te scheiden en 
iedere week een andere afvalsoort 
voor inzameling aan te bieden. Dus de 
ene week huisvuilzakken bwten zet
ten. de andere week de containers. 
Daarnaast blijven de bestaance op
haalsystemen voor papier en textiel in 
de wijk gewoon doorlapen. Ook het 
brengen van glas naar de glasbak kan. 
nee moet gewoon doorgaan 

De huisvuilscheiding gaat in drie on
derdelen plaatsvinden. 

a. Composteerbaar deel 

Deponeren In de groene 
container. 

Afval soorten 

- afval van groente, frult en uit 
de tuin 

-oud brood 
- afval van snijbloemen en van 

vaste planten 
• plndadoppen 

- schlllen (desgewenst v.pakt 
In een krant) 
• etensresten 

- kofflefflters en koffiedik 
- theebladeren en thMzakjes 

- mest van huisdieren 
- elenchalen 

Ophalen In de even WMlc 

b. Nlel-composleerbaar deel 

Deponeren In de plaatlc 
hulswffzakken 

Ami-ten 

• kunst1toffen, plaatlc, Ijzer, 
melalll en blik 

-beenderen en clleftljlc afvel 
• niet duklellfk her te gebcullten 

ftfP&klnp- en Y8fbrullls
materlael 

- st-n, unie-'< 
-hout 

• non-lenomaterialen 
- tapijten, matt911 

- bijzonder of grol hulmill 

Ophalen In de oneven WMlc 

66 

c. Probleemstoffen 

Deponeren In de mlnlbox 

Afval soorten 

- gif- en bestrtjdlngamlddelen 
voor plant en dier 
• (loto)chemlc:aflln 

· coamelk:aprodukten 
• hultJhoudelJJk• llChoonrnaak

en ondelfloudsmlddelen 
• batterijen 

- medicamenten 
-oHln, vetten en benzlnes 

- verfstoffen en lekken 
- spuitbussen, spray 

·zuntn 

Binnenemmers ophalen vla 
speciale acties 

Papier 

Meegeven aan verenigingen 

Textiel 

Meegeven aan lnzamelactlas 

Glas 

Deponeren in de glasbak 
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Off• • ·· 1 t r11 Milieubeheer ICle es a 1is een zaak van 
De olliciële start van de proef vond De heer Welschen richtte zich in zijn Marjolein en Paul (2 leerlingen van de 
plaats op donderdag 17 september. , toespraak evenals wethouder Souten- basisschool) konden dan ook op Om- 1 • • 
Te midden van vele genodigden en in ' dijk even van tevoren. nog eens spe- roep Brabant zeggen dat . 'Afval schei- men ta 1te1 t 
helbi1zijnvandeschoolkinderenenbe- ciaal tot de kinderen. met de goede ding goed is voor later en dan krijg je 
1angstellendenuitdewi1k. verrichttedr raad om loch vooral thuis goed op te geen vuil water en groeien de bomen 
A.W. Welschen op het schoolplein voor letten of de ouders de scheidingsre- nog goed" 
de basisschool De Nieuwe Linde. de gels correct toepassen. 
olfic1èle opening . Or Welschen. die 
gedeputeerde van M1l1euzaken van de 
provincie Noord-Brabant is, verrichtte 
deze ollicièle start door de eerste groe
ne mini<:onlainer 1e ove·rhandigen aan 
net hoold van de basisschool. de heer 
Van de Bogaard. 

De leerkrachten van de basisschool 
hebben lijdens de eersle maanden van 
hel schooljaar uitgebreid aandacht 
besleed aan hel lhema milieu. zodat de 
kinderen goed voorbereid waren voor 
de proef. 

Na de officiële stan hebben de bewo
ners de container thuis oezorgd gekre
gen en ook zi1n ze nog bezocht door 
een huisvuilconsulent . Deze huisvuil
consulent heeft een heleboel inlorma- ; 
lie uitgereikt aan de beweners en ze de 
gelegenheid gegeven om vragen of 
problemen aan hen voor te leggen. 

De proef gescheiden inzamelen van 
het huishoudelijk afval in de wijk Lang
akker-Tomakker loop! zeer goed. 
Misschien nog wel het belangrijkste re-
sultaat van dit experiment is dat wel
haast iedereen. vrijwillig. zo serieus 
meewerkt. 
Zoals u weet heeft een gemeenle nog
al wat taken op het terrein van het mi· 
lieubeheer. Zo goed en zo kwaad als 

' dat gaat werdt geprobeerd deze taken 
uil te oefenen. 
T 01 op dit moment zijn de belangrijkste 
instrumenten hiervoor de vergunning
verlening. de controle. opsporing van 
ovenredingen en dergeli1ke. 
Hel zijn in feite de lradilionele instru
menten om een beleid. gedwongen. 
gestalte te geven. 
Maar een goed beheer van het milieu. 
in de ruimste zin. is een kwes1ie van 
mentalileît leder voor zich moet de 
overtuiging toegedaan zijn dat hel mi-

lieu. een gezond milieu. van het groot
ste belang is en dal het loont daarvoor 
moeite te doen. 
Deze moeite betaalt zich zelf terug als 
de verdere vervuiling van het milieu 
stopt en waar mogelijk ongedaan ge- : 
maakt wordt . · 
De beweners van onze wijk Langakker
T omakker hebben aangetoond dal dit ! 
noodzakelijke besef. de juiste mentali- ! 
teit ten opzichte van hel milieu bestaat. ' 
door positief en vrijwillig mee te werken ! 
aan deze stap. · 
Dit geeft mij vertrouwen Inde toekomst ! 
en vertrouwen in de zin van het voeren ! 
van een milieubeleid. Stap voor slap ' 
zal zo. en anders kan hel niet. ons mi
lieu leefbaar gemaakt en gehouden 
worden. U heeft het bewijs geleverd. 

Mr. F.R. Soutendijk, 
wethouder voor milieu . 

Stand van zakenl 
In de wijk Langakker/Tomakker van de l 
gemeeme Nuenen is op 30 september 
1987 een proef mei gescheiden huis
vuilinzameling van start gegaan. De 
bewoners hebben daartoe een groene 
container ontvangen, waarin ze het 
composteerbaar afval kwijt kunnen. 
Hel niet-composteerbaar afval kan in 
de plastic zakken gedeponeerd wer
den. Het composteerbaar afval bestaat 
uit onder andere groente-. fruit- en tuin
afval en etensresten. . 
Deze manier van huisvuilinzamelen. i 
die bovendien ook nog om de week 1 
plaatsvindt. vroeg een hele gedrags- 'i 
verandering van de mensen. kon men 
101 no toe al zijn afval kwijl in één plastic 
zak. no moel men zich bij elke banane
sch1I en bij elk leeg yoghurtpak afvra-1 
gen bij welk soort afval het ook alweer 
moet . 

Daarnaast hebben alle beweners van I 
de wijk Langakker/Tomakker OOk nog 1 

1 een K.CA.-Oox (K.C.A. = Klein Che-

misch Afval) ontvangen. In deze K.CA- 1 

~~!f~;:':~a~:~~o~~~tta~~~= i 
batterijen. verfresten. afgewerkte olie. 1

1

. 
lege spuitbussen enz . Deze KCA.
box wordt 4 maal per jaar via speciale 
acties ingezameld. 
Meteen al bij de eerste inzameling 1 
werd duidelijk dat er bij de beweners , 
van de wijk Langakker/Tomakker een 1 
zeer grote bereidheid bestaat om mee 
te werken aan deze proef. Slechts er>- Il 
kele beweners hebben van het begin af 
aan gezegd hier niet aan mee Ie willen 
doen. De proef is dan ook vanaf het be
gin een groot succes. 

Het afval is door de bewoners zo goed 1 
gescheiden dat al in april de eerste 
zakken compost aan de beweners te
ruggegeven zullen worden. Kortom. 
als het komend anderhalf jaar de proef 
op gelijke wijze doorgaat. dan wordt 
het een grool succes. 

:~ '. · •. •:;.o·'• :t'"''~ '""''""'' ,"_,._.,"" .. 0 -.~".~,:·,~;'.!':'~·· '"t~,w ... "r"~~~·-~~~1.1~~ez 



Uitstekende 
compostkwaliteit 
in Nuenen 
Een van de belangrijkste onderdelen 
van de proef in Nuenen is om het com
posteerbaar afval te scheiden en te 
verwerken 101 compost . Inmiddels zijn 
de eerste kwal iteitsgegevens van de 
compost bekend en het blijkt dat de 
kwaliteit van deze compost erg goed is. 
Hierbij wordt vooral gekeken naar het 
gehalte aan zware metalen in de com· 
post en dit bl ijkt erg laag te zijn. 
Een te hoog gehalte aan zware meta· 
ten betekent dat de compost schadeliJk 
is voor mens. plant en dier De Nuenen· 
se compost blijkt erg schoon te zijn en 
voldoet ook at aan de zeer strenge 
kwaliteitseisen die de overheid binner>
kort voor compost verplicht gaa! stel· 
ten. 

Vroeger werd hel huisvuil veel vaker 101 
compost verwerkt dan tegenwoordig . 
Met name aan het eind van de jaren 
vrjltig telde ons tand zo·n vijftien com· 
postbedrijven die hel huisvuil van cuca 
twee miljoen inwoners tot compost 
verwerkten. Doordat de overheid ech· 
ter steeds strengere kwaliteitseisen 
gaat stellen aan de compost. ondervin
den deze bedrijven steeds meer pro
blemen bij de afzet van hun produk1. 
Momenteel zijn er nog maar enkele 
van deze bedrijven over. 

De belangrijkste oorzaak van de slech
te kwaliteil van deze composl is de ver· 

anderde samenstelling van het Neder
landse huisvuil. Hel niet-composteer· 
bare aandeel van dit huisvuil, zoals 
kuns1stoflen . glas . metalen. chemica
liën e.d. wordt steeds groter. Hierdoor 
wordt de compostproduktie per !On 
verwerkt huisvuil steeds kleiner en 
steeds duurder doordat men het huis· 
vuil heel vaak moet zeven en dcx:miat 
toch nog een heel groot gedeelte op de 
vuilstorl terecht komt. 

Ook wordt de kwaliteit van de compost 
door het steeds groter wordende aan· 
deel niel comoosteerbare huisvuîl 
steeds slechter en raakt s1eeds meer 
verontreinigd. 

In de jaren zeven1ig heeft men gepro
beerd de kwali1e11 van de compost te 
verbeteren door gebruik Ie maken van 
scheidingsins1a11a1ies. In deze inslal
talies worden mei verschillende tech
nieken verontreinigingen uit het com
posteerbare huisvuil gehaald. De kwa· 
lite1t van de comoost verbeterde hier
door enigszins maar stond een verant
woord gebruik op de bodem niet toe. 
Omdat 50% van ons huisvuil compos· 
teerbaar is. blijf! compostering belang
rijk om de afvalberg m ons land Ie ver· 
kleinen. 

kan worden uit vooral gescheiden in
gezameld groente-. fruit· en luinafval. 
De eerste analyseresullaten van de 
proef in Nuenen bevestigen d11 . De 
hoeveelheden zware metalen in de 

i compost zijn vete malen lager dan inde 
1 compost die vroeger werd gemaakt 
· Voor de Nuenense composl geld! dal 
: ze ongeveer gelijk zijn aan de cor.cen-

1raties die allijd al in de bodem VOOfk<>-
' men Hel rs dan OOk van het groo1s1e 

belang dal de scheidingsregels zo 
nauwkeurig mogelijk worden nage
leefd. iedere toename van het aantal 
veron1rein1g1ngen In de groene con1a;.. 
ner kan een verhoging van de hoeveel· 
heid zware melalen in de compost ver
oorzaken waardoor deze composl niet 
meer als bodemverbeteraar kan wor
den 1oegepast. 

Zoals at bekend is wordt de Nuenense 
compast op hel VAM-terrein in Mierlo 
gemaakt. De oude installalie dre OOI< 
nog aanwezig is. wordt gebruikt om het 
afval enkele malen te zeven. Onder
staande foto s geven een beeld van de 
ve(schi11ende stadia na zeving. Onder 
normale omstandigheden duurt het on
geveer acht weken voordat het afval 
verworden is tot compost. 

De Nuenense compos1 zal voor het 
eerst op de open dag op 16 april. aan 

: de bewoners overhandigd worden 

De wetenschappelijke 
begeleiding van de proef 
Zoals reeds in eerdere berichtgeving 
vermeld is. wordt de proef in Nuenen 
begeleid door hel Wasle Managemem 
Programma. een samenwerkingsver· 
band op het gebied van afval en milieu 
tussen de Technische Universiteit 
Eindhoven en de Katholieke Universi· 
teil Brabant. 

Deze welenschappelijke begeleiding 
van de proef is nodig om te onderzoe· 
ken of de bewoners bereid zijn een bij· 
drage te leveren aan de proef en hoe 
de chemische samenstelling van het 
afval in de proef is. 
Het sociaal wetenschappelijk onder

. zoek dat bedoeld is om uw meningen in 
kaart Ie kunnen brengen. word! uiige

, voerd door !wee studenten van de Ka-

aantal weken OOk een schriftelijke vra· 
genlijst ontvangen, met het verzoek 
om deze retour te sturen naar de 
Katholieke Universiteit Brabant. Maar 
liefst 518 van deze vragenlijsten zijn 
binnen 14 dagen geretourneerd aan de 
K.U.B. 
Dil is een ongekend hoge respons' In 
letaal zijn zelfs meer dan 600 vragen
lijsten ingevuld relour gesluurd. 
Uit deze vragenlijslen blijkt dat men 
een posilieve houding heefl !en opzich

.1 tevan de proef, iedereen is zich bewus1 
van de noodzaak om de afvalberg te

' rug te dringen. Bijna iedereen is dan 

1 

OOk bereid om mee Ie doen aan de 
proef. 

! Wel vind! men dal er enkele nadelen 
1 aan de proef zitten. Veel mensen vin
. den de ophaalfrecuenlie een probleem 
j en zouden Liever hebben dat beide 

soorten afv~I elke week opgehaald 
worden. 
Sommigen vinden de container te 
grool en bij een aantal mensen is de 
container van 240 l dan ook al vervan
gen door een container van 120 liter. 
Daarnaast vindt men het reinigen van 
de containers laslig. Hiervoor worden 
elders in de krant een aantal sug· 
geslies gedaan hoe men dit makkelijk 
kan en hoe men S1ankovertast kan 

. thoheke Universileit Brabant Toen u 
nog maar nauwelijks wist dat er sprake 
zou zijn van een proef . hadden zi j u al 
opgebeld om uw mening over één en 
ander te horen. Na deze telefonische 

: encuête hebben alle bewoners na een Dhr Gerlacn. Waste Management Programma van de K.U.B. en de T.U.E. voorkomen. 

Eind januari hebben een aantal bewo
ners (niet meer iedereen. maar alleen 
een representatieve steekproe~ een 
tweede vragenlijst onlvangen. Dit om 
te kijken of men sterk van mening is 
veranderd met betrekking tot de proef. 

' Oler de resullaten van deze vragenlijst 
1 zal te zijner tijd nader worden bericht 
j tn het verdere verloop van de proef zul· 

1 ten de bewoners nog tweemaal wor· 
1 den ondervraagd. U vraagt zich mis· 
. schien af waarom er zoveel wage~ 

l 
lijslen aan de bewoners gestuurd .wor· 
den. Dit is niet bedoeld om u aan het 
schrijven te houden maar om te kijken i of u. na.ar gelang de proef langer bezig 

l 1s. pos1t1cver dan wel negatiever ten 
opzichle va.n afvalscheiding slaat. Dit 

' helpt dan mee in de besluitvorming ten 
1 aanzien van het wel of niet invoeren 
; van deze wijze van gescheiden huis· 
· vuilinzameling voor de gehele gemeen-
/te 

1 

Naast de mening van de be'NOners 
wordt ook de kwaliteit van hel afval 

1 onderzocht. De chemische samenstel· 
j ling van de compost word! onderzocht 
• en ook worden er proeven genomen 
1 met de wijze van composteren. Daar· 

1 
naast wordt ook een oplossing gezochl 
voor de resllraclie zodat ook een ge-

~ deelle hiervan in de toekomst opnieuw 
i gebruik! kan worden. 
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Kinderhoek' 
Vanaf hel allereersle begin van de 
proef is de basisschool ··De Nieuwe 
Linde ·· bij hel hele projecl betrokken 
geweest. Uitgangspunt hierbij is hel 
lei1 dat 1e een goede houding 1en op
z1ch1e van het milieu niet vroeg ge
noeg aan kun! leren. Ook zi1n het de 
kinderen van nu die over 15 a 20 jaar 
mei ne1 probleem afvalberg gecon
hon1ee1d gaan worden. Daarnaast 
kunnen de kinderen thuis meehelpen i 

Dd«\ 

aan een goede afvalsche1d1ng en. waar de kinderen van de b<!sisschool ··De 
nodig. corrigerend optreden. Dit is ook : Nieuwe Linde " 
de reden dat de leerkrachten van de 
school aan het begin van de proef ui t
gebreid aandacht hebben oesteed aan 
het 1hema ··Milieu ·· De collage is ge
maakt mei behulo van produk1en van 

• . ~~.f :r . .r..., ...tûo,,.,. 

• 

• • • • 

Ool< de olliciéle s1ar.. die elders in deze 
· kranl beschreven s1aa1 . vond plaats 

rorddebaS1ssct00 ··0e Nieuwe Linde .. 
en de Open Dag. op 16 april a .s .. zal 
hier ook genouden worden 

' " ,, ~ "'' , ( i ------

-------1• • • • 

Publikatie afvalkrant 1 

{;ri;-1 \ 
Om de proef zo goed mogelijk te laten 1 
verlopen is bij de aanvang ervan een 
zogenaamde ··atval·inlormalielijn·· in
gesteld. Deze afval-informatielijn is 
opgezet om u de gelegenheid Ie ge
ven wanneer u vragen. opmerkingen. 1 
suggesties enz . mei betrekking tot de 1· 

proef heelt deze direct te melden. bij 
de daarvoor aangewezen instanties 

~gF;;i~~sndal hiervan goed gebruik 1 
wordt gemaakt . Regelmatig wordl · 
door de wijkbewoners telefonisch 
kontakt opgenomen over o.a de 
scheiding van het alvat (wal hoon tot 
de composteerbare lr ~ ktin en wat 
niet) hel klein chemisch alval . de 
grootte van de con1a1ne r. de 1oege
pas1e inzame1melhod1ek enz . Alhan
keliik van de aard van de opmerkingen 
wordt geprobeerd zo snel mogelijk de 1 
gewenste maatregelen 1e 1relten. ' 
Hieronder volgen de telefoonnum- j 
mers waar u lerecht kunt voor infor- I 
marie, mededelingen enz . 

- Afval-inlormatielijn 
Gemeente Nuenen c .a : 04~32500 
Dhr. Huuskes 

- Speciaal Transport Cotrans b.v. te 
Deurne: 04930-16880 
Dhr. Berg 

- Waste Management Programma 
van de Katholieke Universiteit 
Brabant: 013-662010. 
Dhr. Gerlach. mevr. Wagemans. 
Technische Universitei/ Eindhoven: 
040-474554 
Dhr. v. Weenen. dhr. van Roosmaten. 
dhr. Bieze 

Projectleiding 
Gemeenle Nuenen c .a .. 
de heer J. Huuskes 

= 

1 
1 i i 

1 
1 

1 
! 
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• • • • • ... 

69 



De inzamelfrequentie 
en data voor de gescheiden 
huisvuildelen 9 

• .. -----
De frequentie van hel huisvuilinzame
len blijft wekelijks. In de ene. de even. 
week word! de groene cootainer op
gehaald mei de compos1eerbare resl-

onderdelen uit het afval. in de volgen
de. de oneven. week de reslfractie 1n 
de plastic zak. 

Voor de volgende periode van 1988 
zijn de even weken: 

week 12 
weel< 14 
week 16 
week 18 
week20 
week22 
weel<24 
week 26 

Inzameling op ~23..-t 
Inzameling op ~ 8lljll'll 
lnzameHng op ~ 20 apctl 
Inzameling op ~ 4 mei 
Inzameling op woenedllg 18 mei 
Inzameling op ~ 1 juni 
lnzamellngop ~15junl 
Inzameling op ~ 29 juni 

De oneven weken in 1988 zijn: 
week 13 
week 15 
week 17 
week 19 
week 21 
weel< 23 
week 25 
week 27 

Inzameling op 
Inzameling op 
inzameling op 
Inzameling op 
Inzameling op 
inzameling op 
Inzameling op 
Inzameling op 

De pr0bleems1ollen zullen per aparte 
1 ac1ies. 1evoren aangekoróigd in ··Rond 

de Linde··. worden ingezameld, met 
een frequentie van 4 maal per jaar. Dit 
zal zoveel mogelijk gebeuren tegelijk 
met plaatseli1ke ol landelijke acties 
voor de inzameling van b.v. medicij
nen. batterijen en dergelijke. Men dient 
dan de binnenemmenjes van de K.CA.
box i:i te leveren bij de inzamelaar. 

De inzamelacties van de probleemstof
. fen zullen in 1988 plaatsvinden op 
' woensdag20april. 27 juli en 19oklober. 

Het gras kunt u zoals nu blijven depo
neren in de glasbakken . 
Hei papier zar op de gebruikelijke wi1-
ze binnen de wijk worden opgehaald. 
Ook tex1ier zar per locale actie ingeza
meld blijven worden. 

K.C.A.-inzameling 
Alle bewoners van de wijk Langakker/ 
Tomakker hebben een K.C.A.-box 
(K .C.A = Klein Chemisch Afval) ont
vangen waarin men alles wat men aan 
chemisch alval in 11UIS heeft. op kan 
sraan. 
Dil gedeelle van de proef is uniek in 
Nederland : nergens heeft men hier al 
eerder mee geêxperimenteerd. 

Deze K.C.A.-box wordt 4 maal per jaar 
door micldel van speciale acties bij de 
mensen opgehaald. In eerste instantie 
was er sprake van dal men de binnen
emmer van deze box gewocn aan 
suaat zou kunnen zetten. nel zoals de 
afvalzak en de container. Dit wordt 
echter door de milieuwetgeving verbo
den: het chemisch afval moel overhan
digd worden aan de inzamelaar. Het 
oorspronkelijk geplande haalsysteem 
veranderde dus al snel in een breng
systeem Bij dil brengsysteem rijden er 
een tweetal auto·s door de wijk . die op 
vaste. van tevoren bekende punten, 20 
m1nu1en sloppen om de mensen de ge
legenheid te geven hel afval in te leve
ren . 

Medewerkers van Milieudienst EindhQ
ven zorgen er dan meteen voor dat dil 
arval gesorteerd in de auio·s terecht· 
komt Dit sor10rcn 1-; neel erg belançirijk 
omdal rner1. al~ lîlt'n alles maar bij el
kacH gooit. hel risico loopt dat de stof 
fen mei elkaar gaan reageren en dan 
zijn de gevolgen niet meer ie overzien 

De eersle actie. die plaats vond op 28 
oklober 1987 was me1een al een grool 
succes. Hoewel de be\\oners de KCA.
box pas enkele dagen in huis hadden. 
leverde men loch al 450 kilo klein che
misch afval in ' Dit is ongeveer de helft 
van hel in heel Nuenen in 1986 opge
haalde K.C.A. Bij de tweede aclie. die 
plaals vond op 21 januari 1988 werd 
zells 575 kilo opgehaald! 
Hieruit mag toch wel de conclusie ge
lrokken worden dal de K.C.A.-boxen in 
een grote behoe"e voorzien. 

Onderslaand een KOl1 overzicht van de 
samenstelling van het opgehaalde 
K.CA.-afval. 

Omdal er overdag een aanlal mensen 1 alsnog in te leveren. In januari hebben 
niet in staat zijn om het K.C.A.-afval re maar liefst 60 mensen hiervan gebruik 
overhandigen is er beide keren na 6 uur gemaakt 
de gelegenheid geboden om het afval 

De scheidingsregels · proef gemeente Nuenen 
De deelnemers aan de proef wordt ge
vraagd om hun huisvuil te scheiden en 
iedere week een andere afvalsoon 
voor inzameling aan te bieden. Dus de 
ene week de grijze container builen 
zeilen. de andere week de plastic zak. 
Daarnaasl blijven de beslaande op
haalsystemen voor papier en 1exliel in 
de wijk gewoon OkJorlopen Ook hel 
brengen van gras naar de glasbak kan. 
nee moel gewoon 00orgaan 

De huisvuilscheiding gaat in drie on
derdelen plaalsvinden. 

Ophalen In de even -k 

b. Niet-composteerbaar deel 

lleponerwl In de pleltlc -

AIYal80Cllten 

• kunstetolf9n, plaitlc, ljzllr, 
met.! '" bllk 

• beenderen '" dllrlllk •Ml 
• niet cluldellJk her 111 gMirulien 

"'Jlllkklnva- en -'>nllta
materillal 

. •lenen, aardewerk 
·hout 

. non-femllnnlrlalen 
. taplften, mafutn 

. bijzonder of grot hulswll 

Ophalen In de oneven WMk 
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c. Probleemstoffen 

Blnnenemmen ophalen vla 
speciale acties 

Glas 

Deponeren In de glasbak 

Papier 

Meegeven aan verenigingen 

Textiel 

Meegeven aan Inzamelacties 
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" -~~· 
wk '3 
m 4 18 
d 5 19 
w 6 3) 

d 7 • v 8 22 
z 9 23 
z 10 24 

wk 
m 
d 

w ~'"'' d ·:< :· 
v ·:;,::; 
z ' ' -~ 
z 

5 7 
1 15 
2 16 
3 · 17 ' 
4 • '~ 18 25' 
5 1Ï; 19 28 
6 13 20 27 
7 14 21 28 

rRi.t 
wk 9 10 11 12 13 
m 7 14 21 28 
d 1 8 15 22 29 
w 2 9 16 23 30 
d 3 10 17 24 31 
v 4 11 18 25 
z 5 12 19 26 
z 6 13 20 27 

april 
wk 13 14 15 18 17 
m 4 11 18 25 
d 5 12 19 26 
w 6 13. 27 
d 7 14 21 28 
v 1 8 15 22 29 
z 2 9 16 23 30 

3 10 17 24 

mei 
wk 17 18 19 20 21 22 

m 2 9 16 23 30 
d 3 10 17 24 31 
w 4 11 18 25 
d 5 12 19 26 
v 6 13 20 27 
z 7 14 21 28 
z 8 15 22 29 

Juni 
wk22 23 24 25 26 

m 6 13 20 27 
d 7 14 21 28 
w 8 15 22 29 
d 2 9 16 23 30 
v 3 10 17 24 
z 4 11 18 25 
z 5 12 19 26 

• 

AFVALKALENDER NUENEN 1988 
SPECIAAL TRANSPORT COTRANS BV 

Poslbus 27. 5750 AA Deurne. Vlietdenseweg 8-10. 5753 AD Oeume. Telelooo 049J0.16880. 

Composteerbaar 

·~:·':, 

.. ; l ,"Jtt r ;;, o.i . 

Sl'lCIULTllllSl'ECll!mlW 

De deelnemers aan de proef wordt gevraagd om 
hun huisvuil te scheiden en iedere week een andere 
afvalsoort voor inzameling aan te bieden. Dus de 

·: ; ~: . \ ;J!s· ene week de huisvuilzakken buiten te zetten. de an
. ··;~;~~fti dere week de container. De zakken worden in de on

·' · ·~;.:;-;_.: even week opgehaald, aangegeven door de gele 
/";l lf kleur op de kalender en de container in de- even 

; week, aangegeven in groen op de kalender. 

afval van snijbloemen en 
van vaste planten 

. . . . 

. 

. 

. 

plndadoppen 
schillen (desgewenst 
verplikt In een krant) 

etensresten 

.: Daarnaast wordt enkele malen per jaar het klein 
: · chemisch afval(K.CA)opgehaald; de data hiervoor 
· . zijn in rood aangegeven op de kalender. De juiste 

manier van ophalen zal ruim tevoren bekend wor
den gemaakt in de pers en middels een brief aan de 
bewoners. 
Het K.C.A. afval kan tot elke inzameling bewaard 
worden in de speciaal voor dit doel uitgereik1e 
K.CA-box. Daarnaast blijven de bestaande ophaal
systemen voor papier en textiel in de wijk gewoon 
doorlopen. Ook het brengen van glas naar de glas
bak kan. nee moet gewoon doorgaan. Door middel 
van vier kolommen wordt aangegeven welke af
valstroom waarin thuishoort. 

Probleemstoffen Papier, textiel, 
glas 

·~·,;~::~~ê._ff;&~.,.WÎ ' 

~'.~1~1Á~!_. 
Textiel . , . ; t:' 

koffiefilters en koffiedik 
theebladeren en theezakjes 

Meegeven ami:l"*'8f, . 
acties . . . ' 

·>.' 
1 ''~') 

~ 
mest van huisdieren 

eierschalen 

Ophalen In de even week 

Glas 
Depon919n fn de glasbak 
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Niet-composteerbaar 

Deponeren In de plastic 
hulswllzakken. 

kunststoffen, plastic, Ijzer, 
metaal en bllk 

beenderen en dierlijk afval 

niet duidelijk her te 
gebruiken verpakklngs- en 

verbruiksmateriaal 

stenen, aardewerk 

hout 

tapijten, matten 
bijzonder of grof huisvuil 

non-ferromaterialen 

Ophalen In de oneven week 

wk 'ZI, 
m 4 
d 5 
w 6 
d 7 
v 8 
z 9 
z 10 

wk 31 
m 
d • . 

'it• 
w ~:.?; ; d .•. 

v 
z 
z 

september 

29 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

33 35 

wk 35 38 37 38 39 
m 5 12 19 26 
d 6 13 20 27 
w 7 14 21 28 
d 8 15 22 29 
v 2 9 16 23 30 
z 3 10 17 24 
z 4 11 18 25 

oktober 
wk 39 40 41 42 43 44 
m 3 10 17 24 31 
d 4 11 18 25 
w 5 12. 26 
d 6 13 20 27 
v 7 14 21 28 
z 1 8 15 22 29 
z 2 9 16 23 30 

november 
wk44 45 46 47 48 

m 7 14 21 28 
d 1 8 15 22 29 
w 2 9 16 23 30 
d 3 10 17 24 
v 4 11 18 25 
z 5 12 19 26 
z 6 13 20 27 

december 
wk48 49 50 51 52 

m 5 12 19 26 
d 6 13 20 27 
w 7 14 21 28 
d 1 8 15 22 29 
v 2 9 16 23 30 
z 3 10 17 24 31 

4 11 18 25 



afval van enl)bloetMn en van . 
vaste planten 

~
~ 

plndadoppen 
schillen (desgewenst verpakt 

In een krant) 

etensresten 

• . . 

koffiefilters en koffiedik 
theebladeren en theezakjes 

-.>.' 
, 'f~I) 

~ 
mest van huisdieren 

eierschalen 

Ophalen in de even week 

START AKTIE 

SEPTEMBER 
TE NUENEN 

De deelnemers aan de proef wordt gevraagd 
om hun huisvuil te scheiden en iedere week 
een andere afvalsoort voor inzameling aan te 
bieden. Dus de ene week huisvuilzakken bui
ten zetten. de andere week de containers. 
Daarnaast blijven de bestaande ophaalsyste
men voor papier en textiel in de wijk gewoon 
doorlopen Ook hel brengen van glas naar de 
glasbak kan. nee moet gewoon doorgaan 
De huisvuilscheiding gaat in drie onderdelen 
plaatsvinden. 

De probleemstoffen deponeren in de mini
container. Afvalsoorten: - gif- en bestrijdings
middelen voor plant en dier - chemicaliën -
cosmeticaprodukten - huishoudelijke schoon
maak- en onderhoudsmiddelen - batterijen 
- medicamenten - oliën. vetten en benz1nes 
- verfstoffen en lakken - spuitbussen worden 
opgehaald via speciale acties. 
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NIET ·COMPOSTEERBAAR 
Deponeren In de plastic 

hulsvullDldcen 

kunststoffen, plastlc, Ijzer, 
metulenbllk 

beenderen en dierlijk afval 

niet duidelijk her te gebrulkqn 
verpakklngs· en verbrulks

materlsal 

stenen, aardewerk 

hout 

tapijten, matten 
bijzonder of grof huisvuil 

non·lerromaterfalen 

Ophalen In de oneven week 



BIJLAGE 4 

GROEP •••• ) •••• LEERJAAR • • :~?~:~~- .. f'ERLODE •.•••• <.J~~, ••• 

---------------------------------------------- -- ------------~-----------

PROJEKT: NATUUR, MILIEU, GEZONDHEID 

ONDERWERP EEN GEZONDE NATUUR VOOR MENS, PLANT en DIER. 

Tllf.MA 
ALS WIJ VOLWASSENEN WAT BETER VOOR HET MILIEU ZORGEN 

KAN LATER JULLIE GEZONDHEID IN GEVAAR KOMEN 

ASPEKTEN: WAAR TE VINDEN: VAKGEBIED: 

- Wat hoort bij de natuur . 

- Hoe ziet de natuur er 
uit? 

- Hoe komt het dat de na- : 
tuur er niet overal goed: 
uitzi e t? 

- Invloed van het milieu 

1 
1 
1 
1 

op mens, di e r en plant. : 

- Wat kinderen en volwas
senen er in de praktijk 
aan kunnen doen om de 
natuur een beelje schone' 
te houden : 

1 
- De intrede van de herfst 

OPMERKINGEN EN SUGGESTIES: 

** Co ll age s maken groepswerk 

Projekt: 

God zag dat het goed 

1 
1 
1 

'· I· 
1 

was. : Godsdienst 
Dag vogels, dag bloeme1 

------------------------~---- -------------- -

' - Klassegesprek : Taalontwikkeling 
- Boekje "Wat 'n rook" : 
---- - -- -------------- ---~-- -- - - - - - - - - ----- - -
Zjjt waait de wind 

Stencils 

: Muziek: 
1 
1 
1 
1 
1 

Milieu educatiecentrum : Biologie: 
1 

------------------------~-------------------

' 1 
Knutselopdracht e n m.b.t.: 

de natuur ** : Handenarbeid 
1 ------------------------+-------------------
' - Rekenen met natuur- 1 
1 
1 

produkten. Operatoir : Rekenen 

------------------------+-------------------
Wereldverkenning: ' 1 

1 

- Van buiten naar binnen: Wereldoriëntatie 
1 
1 
1 

- Blad en vrucht 
1 ------------------------r-------------------
1 

l. Zo ziet ons milieu er uit. 

2. Zo zou ons milieu er uit moeten zien. 

- Excur s ies: Stukje natuur samen me t de kinderen s choon maken. 
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GROEP .. 
0 
••••••• LEERJAAR 

01 - 00 PERIODE .. :~~:~~:~.~. llov. 

------------------------------------------------------------~-----------

PRO.JEKT: NATUUR, MILIEU, GEZONDHEID 

ONDERWERP NATUUR, MILIEU 

TUF.HA WE MOETEN GOED ZIJN VOOR DE NATUUR! 

ASPEKTEN: WAAR TE VINDEN: VAKGEBIED: 

1 
De gr oene tien 

Gedicht : "Natuurafbreuk" 

Taal Totaal les l 

les 2 

: Taal 
1 
I· 
1 

' 1 
Verhaal: "Oerwouden" les 3 

1 1 --------------------------T-------------------------T----------------
1 1 

Leeflucht : Wer.verk. deel 48 blz.25l W.O. 

Het bos in : deel 4c blz.59: 
1 1 

Hoor de wind : deel 4a blz.38: 

Groeien, bloeien en" ... : deel 4a blz.40: 
1 1 

Het blad valt : deel 4a blz.48: 
1 1 
1 1 

Brochure Eduscript: Herge-: Aanvragen bij: Uitg. :w.o . 
bruik, hoe werkt dat? : Edumedia, p.b. 90 : 

1 1 
: 3632 ZS LOenen a.d.Vecht: 

: 02943-4525 1 

1 
1 
1 

Buurtprojekt: Gescheiden : 

huisvuil o phalen 

!VN: excursie : "Naar het 

bos" 

1 
1 
1 
1 I.o.m. I.V.N. 
1 
1 
1 
1 

onderzoek- paddestoelen, : 

takken, bladeren etc. 

OPMERKINGEN EN SUGGESTIES: 

1 
1 

' 1 
1 
1 
1 

Eventuele e xcursie: Naar razob 

Naar waterzuiveringsinstallatie 

w.o. 

R.K. Basisschool De Nieuwe Linde 
Postbus 177 
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GROEP ...• .7 •••• LEERJAAR •. :n:-.'.~~ .. PERIODE .. ~ ......... . 

------------------------------------------------------------~-----------

PRO.JEKT: NATUUR, MILIEU, GEZONDHEID 

ONDERWERP GEZONDHEID 

Tii f.MA WIE GEZOND WIL BLIJVEN MOET MOEITE DOEN. 

ASPEKTEN: 

- Hygiëne 

- Watervervuiling 

- Mest best 

Huisvuilscheiding 

- Gezondheid en hulpver

lening 

OPMERKINGEN EN SUGGESTIES: 

1 

: WAAR TE VINDEN: 
1 

Dia-serie 
1 
1 
1 

Wereldverkenning Sa 
1 
I· 
1 

blz. 50 - 51 

Wereld.verk. Sb 

Wereldverk. Sb 

1 
1 
1 

blz.S4-ss: 

blz.14-IS: 
1 

zie projekt in de wijk : 
1 

blz.S8-S91 Wereldverk. Sa 

Taal totaal thema 2 

4 lessens 

VAKGEBIED: 

Biologie 

Aardrijkskunde 

Biologie 

Biologie 

Gezond gedrag 

Taal 

Excursies: - waterzuivering - voorlichting Rode Kruis - Razob (Exc.) 
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H '87-'88 okt. 
-------------------------------------------- - ---------------~-----------

PROJEKT: NATUUR (M[LlElJ) GEZONDHEID 

ONDERWERP MILIEU / GEZONDHEID 

THEMA Waarom zou je je zorgen maken? 

ASPEKTEN: 

Industriële vervuiling 

Kleine aarde, alternatieve 

landbouw/voeding 

Verdovende middelen 

(incidenteel projekt) 

Zure regen (incidenteel 

projekt) 

\fon e n en mi 1 ieu 

Huisvuilverwerking 

OPMERKINGEN EN SUGGESTIES: 

WAAR TE VINDEN: VAKGEBIED: 

1 
1 

Taal totaal 5a 1 Taal 
1 

Thema 2 lessen 1 t/m 3 :· 
1 
1 
1 

W.O. Wereldverk. praat-: Bio/gezond ,gedrag 
1 

boek 74 - 79 1 
1 
1 
1 
1 

Rijkspolitie Nuenen Gezond gedrag 

Wereldver. blz.66-66 

Wereldverk. blz. 71 

Razob- Gemente Nuenen 

COTRANS 

Bio. 

Aard r. 

Aardr. 

Excursies: - "Waterzuivering "De Dommel" 

- Razob 

- Voorlichting Rijkspolitie 
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GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETIEN 

knipse kran~ BURO VOORLICHTINC 

tel.: o4o - 8325c 
tst.: 46 

JAARGANG NR . - dd .: s~.t._.4 

El:J: 3-f-d>J 
1 /fji 1flllu•,/rijf'.Ji11;111c 1ic11 I t•.\JUll ÏUlftld 

\N 1· uenen neemt proc · 
niet inzalllelen van 
gescheiden huisvuil 

(Van onze c:orreipondente) 

NUENEN - De gemeente Nuenen gaat binnenkort een proef 
nemen met het inzamelen van gescheiden huisvuil. 

Eind september wordt hiermee gestart in de wijk Langak
ker/Tomakker (850 aansluitingen). De proef zal in principe 
twee jaar duren. 

Van de bewoners zal worden ge-. 
vraagd om hun afval te schelden 
in organisch, composteerbaar vuil 
en afval dat niet composteerbaar 
Le;. Ook dienen schadelijke en pro
bleemstoffen gescheiden aangebo
den le worden. 

•J // "I 

In de even weken wordt het 
composteerbare gedeelte ingeza- 1 
meld per mlnl-conlalner van 240 
liter. De rest wordt aCgehaald in 
de oneven weken ln de nu al ge-. 
bruikelljke plastic huisvuilzakken. 
De probleemstoffen komen in de 

~t/L .> -9.,or 
Nuenen gaat gescheiden 

huisvuilinzameling beproeven 
Eind september zal In de 1emeente Naenea een proefaeminc •aa ICart pu 
met het geKbeldea Inzamelen .an baisboadeUjk alYal. De proef zal plu• 
vinden In de wijk Lanp.llerff omakker (ISO aamlllidacea) ea zal. la priDdpe 
twee jaar duren. Vu de bewonen zal worden genaagd om b• at..a te 
scheiden In een Oflanildl, composteert.ar deel, een deel o•erta, llllet com
posteerbaar alYal en een klein deel hesfa•ade lllt KWe.,,... • pmbleaa 
stoft'ea. · · 

lllhlf ,,;," l lt•fl' 1\11 lttt \11111 ~N ttllj 
l.lhwont.s h1i1u11tdl111& 1t11 latil 11111 110 

weck opluilon 111 In Nt'ilrrl111ut 111111 
nlC!t eerder bcprodd. Ook hel Rt
brulk van de mini-box voor scha
delijke 1.toffen per huishouden Is 
daarbij een primeur voor Neder
land. 

Ter voorbereiding van de proef 
zal een drietal voorlichtingsavon
den worden gehouden voor de be-

" woners van de wijk. Deze vinden 
plaats In basisschool De Nieuwe 
Linde op 7, 8 en 10 september, aan
vang 20.00 uur. Dan is ook infor
matiemateriaal verkrijgbaar. 

De proef Is een initiatief van de 
gemeente Nuenen Ramen met de 
afval-inzamelaar binnen de ge
meente: Speciaal Transport Co
trans B.V. te Deurne. Deze firma 
financiert bovendien grotendeels 
deze proef. 

verder inzicht if de psoef, llet verloop 
en de effecten. Dea proefneming is 
een initiatief van de Gemeente Nuenen 
samen met de afvaJ·iozamelaar Traa. · 
port Cotrans b.v. te Deurne. Deze 6r
ma financiert bovendien grotendeels 
de proef. 

De inzameling zal als volgt gaan ge
schieden. De composteerbare fractie 
wordt twee-wekelijks (in de even we
ken) per mini-container van 240 liter 
ingezameld, de restfractie in de oneven 

teerbare afval zal apart worden ver
werkt tot compost, de rest zaJ normaal 
worden gestort, resp. verwerkt. 

El>= E 1J~~~ 
~Y.A..J 

r\D:. Kei""" o-lr 
DCA°) bl c...J 

weken in de nu al gebruikelijke plastic 
huisvuilzakken en de probleemstoffen 
per minibox. 

Deze wijze van gecombineerde inza
meling en het om de weck ophalen van 
een andere huisvuilfractie is in Neder
land nog niet eerder beproefd. Het ge
bruik van de minibox voor schadelijke 
stoffen per huishouden is daarbij een 

Ter voorbereiding op de proef zal een 
drietal voorlichtingsavonden worden 
gehouden voor de bewonen van de 
wijk. Deze vinden plaats in de basis
school De Nieuwe Linde, op 7, 8 en 
10 september, aanvang 20.00 uur. Dan 
is ook informatiemateriaal verkrijg
baar en is eea fptqw~ aaowezia voor 

. . . . 
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Natuur- en milieubehoud: 

Een levensbelang nu en straks, 
ook in Nuenen 

De mensheid Is voor bar bestaaa afbankeUJk HD baar ••"artlJke om1e.U.g, 
van de producten die de aarde ea de natuur opleveren. Zonder voldoende 
zuivere lucht en betrouwbaar drinkwater bijvoorbeeld zoa bet snel met de 
bewonen vu onze planeet zijn gedaan. En ook zonder basisgrondstoffen 
voor ons daaeliJb voedsel kunnen we om bestaan 1erust vergeten. 

Dat is allemaal niet nieuw. Al vanaf 
het ontstaan van leven op de planeet 
aarde zijn de natuurlijke omgeving en 
de beschikbàre grondstoffen aange
sproken en benut. Met het toenemen 
van het aantal levende wezens is dat 
gebruik steeds omvangrijker gewor
den. En in onze tijd is het besef door
gebroken dat. we 01ct S miljan.i bcwo- . 
ncrs wel eens heel llle1 door Onze na-

1urlij kc rijkdom nillcn hèen raken. · 
Oe toename van de groei op alle fton· · 
ten gaat een bedreiging vormen voor 
ons voortbestaan, met name in de ko
mende twee eeuwen. 
Niet alleen onze grondstoffen nemen 
snel af, met z'n allen r.roduceren we 
ook steeds meer afva , vcruilen we 
steeds meer natuur en onttrekken wc 
in toenemende mate bossen en andere 
omgeving aan de natuurlijke bestem
ming. En.daarbij komt als logisch uit
vloeisel steeds meer een ernstige ver
ontreiniging van onze lucht, ons 
(drink)water en onze bodem. En ook 
wordt de ons omringende dampkring. 
vooral de ozonlaag steeds meer aange
tast. Kortom wc zijn met z'n allen hard 
op weg naar verzuring, vergiftiging, 
naar een onleefbaar bestaan. 
Hoewel de analyse van ons huidige be
~taan in relatie tot natuur en milieu 
.iet tot optimisme leidt heeft alle stu

die op dit punt in de laatste 20 jaren 
toch tot het besef gevoerd dat wc deze 
bedreigende ontwikkelingen een halt 
moe\en toeroepen. En ook dat we de 
middelen hebben of kunnen ontwikke
len om dat te doen, nu en op afzienbare 

·termijn. Er zal echter nog veel onder
zoek verricht moeten worden en veel· 
industrieën zullen toch via kostbare in
vesteringen moeten gaan omschakelen 
op nieuwe, schone productietechnie
ken en andere materialen, op voorko
ming van milieubelasting. 
Niet alleen de industrieën zijn met de
ze ontwikkelingen doende. Dat geldt 
ook voor onze overheden. In de afge
lopen 15 jaren is een groot aantal wet
ten en verordeningen gepubliceerd. om 
richtlijnen te geven voor verantwoord 
milieu- en natuurbeheer. Bovendien~ 
heeft de overheid op tal van terreinen 
zelf, vaak ook samen met hét bedrijfs-' 
leven , taken ter hand genocmen om te· 
komen tot behoud en verbetering van 

ons milieu. Tevens is er een controle
apparaat opgezet gericht op nakoming 
van de voorschriften. Ook heeft de 
overheid een aantal campagnes opge-
... et om producenten en consumenten 
aan te zetten tot milieu-vriendelijk ge
drag. En er is een gigantische hoeveel
heid geld gestoken in het opruimen van 
risico:-depotplaa~n, gifgronden, wa- · 
tcmûil~nt dergeUJke.. Beh&MY~ 
industrie etl overheid la ook de burin'nt 
zich zorgen gaad malceo over deze be" · 
dreigende situatie. Door toedoen \'llft · 
juist allerlei milieubewegingen en ver
wante organisaties is veel op dit gebied 
in bewcgi11g gekomen. Zonder de be
lllJ)Cienis van dit leger actieve mede
burgers zou de ontwikkeling en de ge· 
dachtenvormiog op dit punt niet of 
lang niet zover zijn ontwikkeld. 
Met alle inspanningen op dit gebied 
zijn we er natuurlijk nog lang niot; 
daarmee is de ontstane vervuiling niet 
meteen weg. Wc kennen allen nog tal· 
loze zaken die om oplossingen vragen. 
Maar van belang is dat op een breed 
vlak een besef is ontstaan ten aahZien 
van de noodzaake voor actie op dit ge
bied en dat wc aan dè slag zijn gegaan. 
Deze inspanningen kunnen nog vrij aan 

• zienlijk worden uitgebreid. 
Natuurbehoud en milieubeheer zijn 
daarbij geen zaken die gerealiseerd. . . 
kunnen worden via het omzetten van 
een paar knoppen. Dat vergt geld en 
tijd maar ook ccn andere mentaliteit. 
Wc moeten met z'n allen omschakelen 
op een andere benadering van natuur 
en milieu. Wc zullen b.v. andere en 
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milieuvriendelijke pro<.luk.ten moeten 
gaan consumeren, met minder of ander 
maceriaal verpakt. Wc zuJltn ont afval 
drutieach moeten zien te verminderen 
en bovendien zo moeten verwerken 
dat alles wat bruikbaar il ook térugge
wonnen kan worden. En wc moeten 
bet ontataan van afval in sterke mate 
moeten zien te voorkomen. Wc zullen 
ook moeten omschakelen naar afval 
dratisch moeten minderen en boven
dien zo moeten verwerken dat alles wat 
bruikbaar is ook teruggewonnen kan 
worden. En we moeten het ontstaan 
van afval in sterke mate zien 
tè voorkomen. We zullen ook moeten 
omschakelen naar schonere productie
technieken en transportmiddelen. 
Natuur- en milieuvriendelijk gedrag is 
iets dat ieder van ons moet maar ook 
kan aanleren. Sarn~n zijn we in onze 
wcreld,opgegroeid met een nu inmid
dels berzieno. opvatting omtrent het 

." phle1mJ001 storten van afval en het 
. ........... van . natuur en milieu. 

Groei en apansié werden door eenic- ,,., 
der toegejuicht totdat de risico's en de ·ftij 
consequenties duidelijk werden. Nu 
staan we met z'n alle.n voor de drin-
gende noodzaak om de handen ineen 
te slaan, voor het behoud en zo moge-
lijk het herstel van milieu en natuur. 
Dat is ec.n enorme opgave, maar ook 
cco opgaven waaraan ieder van ons, 
ronswnent, producent CD bestuurder 
en eigen bijdragen kan en moet leve-
ren. 

Proef met 1esdleiden imamel1D1 na 
bUmül ill l..anlllkkerf.fomakker. 

Zoals aangegeven, iedereen kan op 
eigen_ wijze en in de eigen omgeving 
inspanningen leveren, en dat geit naast 
bedrijfsleven en overheid ook voor de 
consument. ln dat kader zal ook in de 
Uemeente Nuenen een proefneming 
worden gedaan met het gescheiden 
inzamelen van huishoudelijk afval. De ~ 
wijk Langakkerffomakker zal daarbij • 
als proefgebied dienen voor heel Nue
nen. Van de wijkbewoners zal worden 

lë. " z. 



/-/ b,: ~; ·- t/- ll/ 
Nuenen gaat gescheiden 

huisvuilinzameling 
beproeven 

r:·:nd september zal In de geml'entl' Nuenen een proefneming van start 
!:•~•m met het gescheiden Inzamelen van huishoudelijk afval. De proef zaf 
~lö.:1lsvlnden In de wijk langakkerffomakker (850 aansluitlngl'n) en zal 
fn principe 2 jaren duren. Van de bewoners zal worden gevraagd om hun 
nival Il' scheiden In een organisch. composteerbaar deel, een dl'eloverlg. 
1.l...:t composteerbaar afval en een klein deel bestaande uit schadelijke en 
pwbleemstoffen. 

D2 Inzameling zal als volgt gaan ge
s::hieden . De composteerbare fractie· 
W'l!dt tweewekelijks (in de even we
ken) per mini -container van 240 liter 
in•:ezameld. de restfractie in de one
~- P.~ weken in de nu al gebruikelijke 
pl. ?.·hc huisvuilzakken en de pro
i:-1..,,~ m~toffen per mini -box. Deze wij 
~t' van gecombineercle i111a111t·l111g 
E'll het om de week ophalen wm een 
;: ndere huisvuilfractie is in Nederland 
!1!'9 niet eerder beproefd. Het ge
bnik \.'an de mini-box vobr schnde
l;!kc stollen per huishouden is daar
t·ij <?en primeur voor Nederland. Het 
composteerbare afval zal apart wor-

den verwerkt tol· compost. de rest zal 
normaal worden gestort . resp. ver
werkt. 
Ter ' voorbereiding van de · proef zal 
een drietal voorlichtingsavonden 
worden gehouden voor de · bewo
ners van de wijk . Deze vinden plaats 
in basisschool De Nieuwe Linde. op 
7, 8 en _ 10 september. ailnvang 
20.0U uur. Dan is ook lnfomialierna
teriaal verkrijgbaar en is een foto
wand aanwezig voor verder inzicht 
in de proef, het verloop en de elfec· 
ten . 
Deze proefneming is een tnilialief 
van de gemeente Nuenen samen 
mei de afval-inzamelaar binnen de 
Gemeente Speciaal Transport Co
trans B.V. Ie Deurne . Deze firma fi
nanciert bovendien grotendeels deze 
proef. 

IR-/ I ,) 4' : Á-') ~ .;-, c/ °" ~,_.~ _{ -y · cl/' 
gevraagd om hun afval te scheiden in een kleine eigen bijdrage aan natuur-
dtie stromen . Een stroom zal gaan en milieubehoud door middel van ver-
bestaan uit composteerbaar materiaal mindering van de hoeveelheid te stor· 
oftelwel grofweg gezegd groente·, ten afval. Door deze proef zal namelijk 
fruit· en tuinafval. Dit "ordt door de de hoeveelheid afval die·anders terecht 
bewoners per container aangeboden. zou komen ap de vuilnisstort met zo'n 
De tweede stroom is vrijwel al wat SOcro afnemen. Bovendien kan uit het 
deze scheiding overblijft. Dit kan nor· · te composteren organisch materiaaJ 
maal worden aangeboden in de een goed opnieuw te gebruiken grond-
bekende plastic huisvuilzakken. De stof worden teruggewonnen, namelijk 
derde stroom die de kleinste is, zal compost. En zo shijdt hetmes bij deze 
bestaan uit de schadelijke en pro- eenvoudige proefnememing aan twee 
bleemstoffen, stoffen die ons milieu kanten . Dat maakt deelname door de 
extra belasten, zoals huishoudchemi· Nuenense bewone'rs ook meteen de 
caliën, olie, bezine, batterijen. Deze moeite waard. Het medewerken aan 

laatste inzameling zal slecht enkelt: 
keren per jaar plaatsvinden waarbij_de 
binnenemmers van de aprarte, veilige 
bewaarboxen worden opgehaald. 
Hiermee zal worden bestudeerd of ook 
de consument in Nuene~ bereid is tot 

een huisvuilscheidingproer in de eigen 
gemeente is van belang om er via een 

.'·1,·.· 
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kleine eigen bijdragen voor te zorgen 
dat ook na on= gezond ea · goed 

. gewerkt, geleefd en gewoond kaa wor
den. Ons allen inspannioa il dua niet 
alleen nodig voor de directe eigen toe
komst en leefomstandigheden (hoe
wel dat natuurlijk al plezierig is)~ 
is vooral een belangrijke bijdrage aan 
de wereld van Onze kinderen. In dat 
licht bezien kan onze actieve medewer
king aan een schoon en goed milieu en 
aan een _gezonde natuur nooit ver 
genoeg gaan. 



Officiële start gescheiden huisvuilinzameling 
Op 17 september 1987 ial de Gedeputeerde \'oor Mllleuzaken Yin de pro· b.v. te Deurne. De proefneming wordt 
'Inde .Noonl-~ra~a.nt, de ~eer dr. R. W. Welschen, de proernemlna met mede begeleid door studenten en me· 
iesche1den hu1nu1hnzamehn1 In de 1emeente Nuenen c.a. officieel un dewerkcrs van de beide Brabantse 
)liort l11t~n 11.awn. ! lier.hij zullen teven! cte eerste contelnen voor composteer· Univ~.rsitciten. vanuit hun beiJcr geza. 
b1111r hu1s•ull en de mmi-box voor het bewaren un schadelijke· en probleem- mcnhike Waste Management Pro-
stolfen in de prodM·ijk l.1mitakkerffomakker worden ullgerelkl. gramma. Deze instellingen zijn ook be-
l>eze officiële handelingen zullen het begin van deze proefneming Inluiden. trokken brJ onJerzock rond deze 
Aansluitend zullen alle wijkbewoners 1850 aanslullin•enl worden bevoor· dp~oefncmrng op het punt van de bevm-

d d d r . " 1ngcn van de bewoners de effecten 
raa , op at e prue nemmg op JO september a.s. volgens de nieuwe opzet . d r h · d d. 1 · 
•·an start kan aan. van . e .voor.re t111g, c ce name. en 

1 de u1temJch1ke resultaten. De proef 

Zoals bekend gaat het hij Je proef te 
Nuenen c.a . om een in Jricen gedeelde 
alvahnZJmeling. De: t'crsrc 'trnom z;.il 
hcstaan 1111 cumpmtecrhaar hui"uil. 
IJJI zal per mmi·contamer worJc11 op
~d1.1.1hl in Je even wdcn l ' ll tJI wor· 
tln1 v1..:1w'-°rk1 tut t.·11rnp1"1. ,\llL:\.:n ;il 
hit:1d11ur 1;.al het vuhuuc h: 'lurtcn afval 
111(.:( 10· 11 '\fr;·" .1IOl'l1h . .'ll, IL' JWIJI hovcn 
dkn \'i;i l)(lW\.:rking een goed hruikhaar 
prodnkl 1111htaat. De lwc:edc '!room is 
n••!-!cn1u."·g ;tlks w;1t na lktc )du:idin'l 
1c ... 1c1..:rt 1>11 '{;Jf p~r rt~t~tit.: \•uflnhzJk 
wnrdt.: 11 upgl..'ha.1ld ~Il v~rvolg.i.:11\ ge· 

''"'' "I' hel 1(,\/.( 11\.rerrcm in Mierlo. 
( h e1i~e11s t;d w 11111~elijk 110~ mei de
le ~lfn11m ;il\ ;il v.nukn a;rn!!cslotc:n cp 
ddc1' lupn1d t1thl1.:l/t1...:k, ,.: ... :rit.:hl op 
'-' t..: rckr h..:1gt.:lirui~ ..:11 r....: \' ydrng . 

afval. Dit afval. dat slechts 1 % van het worJt n;1genoeg geheel hetaald Joor 
gemiddt:lde volume hetrcft maar wel Speciaal Transport Conlrans b.v. te 
het meest hd35lend i~ voor ons milieu, Deurne. 
zal door middel van Je losse hinnc11e111· Voor de hewoners in de wijk Langak· 
mer in de mini ·hcwaarbox "'orden in- kcrtromakkcr is de proef voorhcrcid 
gcl<1mcld per aparte inzamc:laktie en- via .:en JrictJI voorlichtings· en mfor-
kcle nrnkn per jaar. m~tie·avonJcn in tie wijk. Bmendien 
1 h:t is V•H>r hel c1.:r~l in Nederland cJat zijn tic hcwoncr~ voorzien \'an J.; nodi-
dit i111amclingssystecm voor dele cate- ge doc11me11t;1tie en wonlcn Le vooraf 
gorie afval wordt heprodd. hczrn:ht door een huisvuikonsulent die: 
Deze tweejarige pro..:t is voorbereid en desgewenst natie re instructies of infor- . 
opgezet door de gemeente Nuenen c.a. marie geeft . Voor het geval de hewo-
rn de huisvuihnzamelaar in de ge- ners dan nog met vragen . prohlcmcn 
meent.:, spcdaJI lrJn,port Cuntrans ,of kla..:htcn zitten rond Jeze proef is 

er een tclcfoniS<:hc, gemeentelijke in
for'matielijn. Ook op de in de wijk ge
legen hasi~school De Nieuwe Linde zal 
.:en spceia;if thcma .. nutuur en milieu·· 
worden hehandcld . Voorts zullen tie 
k11ukn:n ook 1101.( op anJcre wijze hij 
tic proef worJen O.:rrokkcn. l Ic 1knlc <'Il klc111\te srroom afval 1al 

j;'"'" hnlaa11 1111 de "haddi1ke· en 
pr11hlcem,h>f1t"n m het huishoudelijk 

Informatie: Gemeen1ewerken Nuenen 
c.a .• i.c . prnjcctlcidcr de llecr lluus· 
kes, lel . nr. 11411-HJ25UI. Of speciaal 
lransport Contrans h.v., de heer Berg. 
Id. nr. 041J311-lll!l!IO. 
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Officiële start van de gescheiden'.~. 
huisvuilinzamelîn(g te Nuènen. <t:a~· 
Op 17 september 1987 zaJ de Gedeputeerde voor Milieuzaken van de 
provincie Noord-Brabant. de heer dr. R.W. Welschen, de proefneming 
met gescheiden huisvuillnzamellng In de gemeente Nuenen c.a.' officieel 
van start laten gaan. Hierbij zullen tevens de eerste containers voor com· 
posteerbaar huisvuil en de mini-box voor het bewaren van schadelijke· en 
probleemstoffen.in de proefwijk Langakkerffomakker worden uitgereikt. 
Deze officiële handelingen zullen het begin van deze proefneming inlui· 
den. Aansluitend zullen alle wijkbewoners (850 aansluitingen) worden 
bevoonaad. opdat de proefneming op 30 september a.s. volgens de nieu· 
we opzet van start kan gaan. 

Zoals bekend gaat het bij de proef te 
Nuenen c.a. om een in drieën ge
deelde afvalinzameling. De eerste 
stroom zal bestaan uit composteer· 
baar huisvuil. Dat zal per mini-con
tainer worden opgehaald in de even 
weken en zal worden verwerkt. tot 
compost. AUeen al hierdoor zal '1,et 
volume te stölten afo.mt met.. zo n 
50% afnemen. terwijl bovendk!n vla 
opwerking een goed bruikbaar pro
dukt ontstaat. De tweede stroom Is 
nagenoeg alles wat na deze schel; 
ding resteert. Dit zal per plastic vuil· 
niszak worden opgehaald en vervol
gens gestort op het RAZOB-t.erreln 
in Mierlo. 
Overigens zal zo mogelijk ook mei 
deze stroom afval worden aangeslo
ten op elders lopend onderzoek, ge
richt op verder hergebruik en recyc
ling. De derde en kleinste stroomaf. 
val zal gaan bestaan uit de 
schadeliike- en orobleemstoffen in 

slechts 1 % van het gemiddelde volu
me betreft maar wel het meest belas
tend Is voor ons milieu, zal door mld· 
del van de losse binnenemmer in de 
mlnl-bewaarbox worden Ingezameld 
per aparte inzamelaktie enkele m~
len per jaar. Het is voor het eerst U1 

Nederland dat dit inzamelingssys· 
teem voor deze categorie afval wordt 
beproefd. 
Deze tweejarige proef is voorbereid 
en opgezet door da gemeente Nue
nen c.a. en de hul!willnzamelaar In 
de gemeente, Speciaal Transport 

Contrans b.v. te Deurne. De proef
neming wordt mede begeleid door 
studenten en medewerkers van de 
beide Brabantse Universiteiten. van
uit hun beider gezamenlijke Waste 
Management Programma. Deze in· 
stellingen zijn ook betrokkl!n bij on-

. derioek rond da~ proefneming~ .• 
het punt van ~ Wvthdlngen van ~; !..-·---- ~.au .... ..,. .,..n .do u...._ .. 

lichting, de deelname, en de uitetn- · 
delljke resultaten. De proef wordt 
nagenoeg geheel betaald door Spe
ciaal Transport Contrans b.v. te 
Deurne. 
Voor de-oewoners in de wijk 
Langakkerfîomakker is de proef 
voorbereid via een drietal 
voorlichtings· en informatie-avond
en in de wijk. 

Bovendien zijn de bewoners voor
zien van de nodige documentatie en 
worden ze vooraf bezocht door een 
huisvuilconsulent die desgewenst 
nadere instructies of informatie 
geeft. Voor het geval de bewoners 
dan nog met vragen, problemen of 
klachten zitten rond deze proef is er 
een telefonische, gemeeoi.lljke ln
formatlélijn. Ooit qp da tn df Wijk 

~~~ 
1:\-~'5: 
re wijlja bij de.Jll'Ólf ~ . • , \ 
ken. '.'> · · . • ·~ · • ~ -~· . 
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Afvalscheiding bespaart be·rgen 
Vandaag, doaderdat 171eptember, zal de preefsadlelden ludnuillm.amew 
:u.g ,in de gemeente Naeae• oftldeel na a.t pan. N• al treft men ovenl 
;ia ·Nuenen nicken e• posten aan met Qaiop de teklt: Ahalscbeldlas 
bespaart bergen". Om bij deze proef bet composteerbare gedeelte van bet 
afval apart wordt Ingezameld en wordt gecomposteerd komt dit niet op de 
afvalberg terecht waardoor deze berg op den duur lager zal bijl'ea; vandaar 
het motto van deze actie. 

De Brabantse gedeputeerden van Mi
lieuzaken dr. R.W. Welschen zal het' 
officiële startsein geven door het uitrei
ken van de le minicontainer aan de 
bewoners van de wijk Langakkerffo
makker. Afgelopen week hebben de 
bewoners van de wijk de gelegenheid 
gehad om drie voorlichtingsavonden 
over de proef te bezoeken. Men heeft 
daar druk gebruik van gemaakt; per 
avond waren zo'n 80 à 90 bewoners uit 
de wijk aanwezig. 
Ook de gelegenheid tot het stellen van 
vragen werd veelvuldig benut. Een 
vraag die vaak aan de orde kwam is 
der vraag of eens per 14 dagen het com
posteerbare huisvuil oohalen niet te 

weinig is in verband met de verwachten 
rcukoverlast. De heer B~n van STC 
kon hierop gerustellend antwoorden 
dat dit meevalt, zeker als men er een 
gewoonte van maakt het ecilt bcderfe
lijk.e afval even in een krant te draai
.en. Bovendien werkt ditprettiger. Ook 
werden er veel practische v·ragen ge
steld met betrekking tot .de scheiding 
van het afval, onder andere waar horen 
de papier luiers bij? Die bór.en ·bij het 
restafval in de plastic zak,. 
Voor het eent in Nederland wordt er 
ook een pi9ef gedaan met het gescbet~· · 
den ophalen van chemisch afval. Dè 
bewoners van beide wijken krijgen 
hiervoor een box met een k.indcrveilige 
sluiting uitgereikt waarin men in huis 

/
1tm1i1t.'t11l11g V<lll .\ltffl 

hel d1t'11tll4.:h 1fV11( kan vtrurnei.n. · 
Ook hlerovr.r wrrtlen noaal wat Yrapn 
gesteld zoaJs "kun je afgewerkte olie 
zo in de bolll laten lopen? Het antwoord 
hierop is liever apart in een oud blik 
of iets deraelijks en wel om twee rede
nen: zo blijft het afval namelijk 
gescheiden en bestaat er geen gevaar 
voor chemÎllCh reacties. Voor de ver
werker van het chemisich afval is het 
op deze manier ook gemakkelijker. 
Ook werd er JlevraaJld wat men moet 
doen als de container stuk gaat of 
gestolen wordt. Indien er een onder
deel van de container kapot gaat dan 
zal S~C dit repareren en zonodig de 
container vervangen. Als de container 
wordt gestolen, moet men hiervan aan
gifte doen bij dè politie en dan krijgt 
men van STC een nieuwe container. 
De belangstelling vanaf de beide wij
ken was zo groot en de mensen zodanis 
entbou.siél$t dat de leiding van de proer 
gescheiden huisvuilinzameling opti
mistische vert!fachting heeft voor het 
welslagen VIit.proef. De inzameling 
ia de nieuwe o~..ul. plNla:.vïodu. i 
vanaf 30 september. 

Al'valscheidinge11 bespaart bergen 
Met het overhandigen van de eerste groene mini-container en mini-box aan 
de heer v.d.Hoogaard, hoord van de basis.'Khool "De Nieuwe Linde" door 
de (;edeputeerde voor Milieuzaken in Brabant dr. R. W. Wekchen Is donder· 
dug j.I. het officiële start~ein gegeven ~oor de proer gescheiden huinuilln
zameling in de wijk Langakkerll•makker. 

l~emidden van vele genodigden, de 
kmderen van de basisschool en belang
stellenden uit de wijk verrichtte dr. 
Wclschen, hijge~taan door twee leer
lingen van de basisschool. de officiële 
handdingcn . In zijn toespraak richtte 
dr. Welschcn, , evenals even tevoren 
wethouder Soutendijk al had gedaan, 
zich nog speciaal tot de kinderen met 
de goede raad om toch vooral thuis 
goed op te letten of de ouders de schei
dingsregels correct toepassen. Op de 
basisschool zal, ook in het kader van 
de7.e proef, de maand oktober in het 
leken staan van het milieu. 
LJc afgelopen dagen hebben de bewo
ners van de wijk Langakkcr(fomakker 
de groene container ontvangen. Te
vens zijn zij bezocht door de huisvuil
consulenten van STC. Deze consulen
ten hebben de afvalkrant en verdere 
informatie over de proef in de wijk ver· 
spreid en zij hrhben tevens de bewo
ners gevraagd of men nog vragen had 
of bepaalde problemen verwachte . 
Op 30 september zal de groene "1ini
container voor het eerst geledigd wor
den . Tot die tijd kan men gewoon de 
plastic zakken buiten zetten zoals men 
.N'Wl'nd is . Wl'I 1c:in men al bcl!innen 

met het compostecrhaar afval (zoals 
groente-, tuin- en fruitafval en etens
resten). in de minicontainer te depone
ren vanaf het moment dat men die in 
huis heeft. De minibox voor het klein 
chemisch afval zal oo.k nog verspreid 
worden onder de wijkbewoners. Deze 
minibox is bedoeld om thuis het klein 
chemisch afval in te bewaren. De bin
nenemmer van deze box ..::11 drie maal 
per ja~r, te beginnen op 28 oktober, 
apart mgezameld worden. Hierover 
zullen alle bewoners 'te zijncrtijd nog 
nader bericht ontvangen. 
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NUENEN - Vandaag zal de proef gescheiden afvalJrwuneffng In de ge
meente Nuenen c.a. definitief van start gaan met het voor de eerste maal 
inzamelen van het composteerbare afval. Dt proef. die plaatsvindt In de 
wijken LangakkerfTomakker van de gemeente Nuenen c.a., richt zich op 
· ·ee te onderzoeken elementen. namelijk het bij de bron schelden van 

.n natte en een drogê fractie waardoor een gedeehe van het huishoude
lijk afval (de natte fractie) onmiddellijk beschikbaar komt voor composte
ring. 

Speciaal voor deze proef krijgen alle Ie afvalstroom wordt gehouden ver· 
bewoners van de twee wijken een wacht men bij deze proef een zeer 
groene mini-container van 240 liter zuivere soort compost te kunnen 
uitgereikt. waarin men het compos- produceren. Het is uniek In Neder
teerbaar afval zoals groente-. tuin- land, dat het klein chemtsch afval 
en fruitafval en etensresten kan weg- (KCA) op deze wijze apart wordt in
gooien. De restfractie (alles wat niet gezameld. De laa15te weken heeft er 
composteerbaar is) kan aan de huis- al een zeer uitgebreide voorlkhtings
vuilinzamelaar aangeboden• worden campagne plaatsgevonden om de 
in plastic zakken. Van het compos- bewoners zo goed mogelijk In te 
teerbaar afval, dat men op deze wij- lichten. Iedere bewoner krijgt boven
ze in groten getale hoopt In te zame- dien een afvalkrant en een foldertje 
len. zal vervolgens compost gemaakt over het chemisch afval. Voons zijn 
worden. De bewoners kunnen de er voor de bewoners speciale tele
groene container In de even weken foonlijnen ingericht waar men met 
buiten zetten en de restfractie kan vragen en problemen terecht kan. 
men In een plastic zak In de oneven Ook is er een drietal voorlichtings
weken bulten zetten. De proef richt . avonden geweest die door de wijk
zich In de tweede plaats op het ge- bewoners zeer goed bezocht zijn 

'1eiden Inzamelen van chemisch (een kleine 300 wtjkbewonen heb-
01val. Hiertoe hebben de bewoners ben deze avonden bezocht.) De 
een box ontvangen met een kinder; proefleiding heeft dan ook hoog ge
veilige sluiting, waarin ze het che- spannen veiwachttngen ten aanzien 
misch afval kunneri bewaren. Deze van het welslagen van de proef. Om
box wordt een drietal keer per jaar · dat de proef zich over 2 jaar uitstrekt 
opgehaald. Doordat het chemisch zal men hierover pas na 2 jaar een 
afval op deze wijze buiten de norma- definitieve uitspraak kunnen doen. 
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Ook Is het mogelijk om de proef. op 
grond van tussentijdse bevindingen, 
gedurende de looptijd bij te stellen. 
De proef is een initiatief van de ge
meente Nuenen c.a. in samenwer
king met de afval-Inzamelaar Spe
ciaal Transport Cotrans b.v. te Deur
ne. De kosten van de proef worden 
ook door deze Inzamelaar gedragen. 
Het Waste Management Program
ma. een samenwerkingsverband van 
de Katholieke Universiteit Brabant te 
Tilburg en de Technische Universi
teit ~ndhoven, zal zorg dragen voor 
de wetenschappelijke begeleiding · 

,van de proef_ 



1 

q&: iP-g-<f'J 

Nuenen begint met 
gescheiden inzamelen 
van huisvuil 

la N..- Il eea begfa 1e
maak* met w..c:rwea 1ma
me1ea na h voorlopl1 
iaat bet om eea proef In de wtJ
km ..... akbrll"-•klrer. De 
be.....,.MblMm de bachtlrttn1 
1ekrepa over een eon&abler 
voor composteerbaar hailvu.ll ea 
een mini-bos worW bewaren 
van vhadeHJlte en probleem
s&olfen. · 

Bij de proef gaat het om een in 
d.rieên gedeelde afvalinzameling. 
De eerste stroom bestaat uit 
hulsvull dat tot compost ver
werkt kan worden. Dit wordt 
per mini-container opgehaald en 
verwerkt en deze procedure doet 
het totaal te storten afval al met 
50'lll afnemen. Wat dan overblijft 
(het tweede aedeelte) wordt in 
een plastic nulsvullzak opge
haald en bij Razob gestort 

Het derde gedeelte van de in
zameling betreft de schadelijke 
en probfeemstotfen in het huis
houdelijk afval. Dit kan in een · 
losse blnnenemmer in een mini
bewaarbox gestort worden en 
het wordt enkele malen per jaar 
opaehaald. 

De tweejarige proef 18 voorbe
reid en opaezet door de gemeen
te Nuenen c.a. samen met de 
hulsvuil1nzamelaar van de ge
meente: Speciaal Transport Con
trans B.V. uit Deurne. Voor be
geleiding zorgen studenten en 
medewerkers van de Brabantse 
Universiteiten die samen het 
Waste ManaKement Programma: 
onder hun boede hebben. De 
kosten kamen bijna geheel voor 
~ van de huisvu1llnza
melaar. 
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GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWE i i EN 

Oi..t;:ROEP Bl<.ABANT 

Voorlichting Nuenen c.a. 
tel.: 040-832500, tst.: 149 

W\ipseldienet1 

J. 9. l 98 7, 12. 02 uur: Proefproj P.kt ophalen gescheic.le:1 hui.sv•..ii l in ;,;:nb<:.kkP. 
1'orn.1k~~P.r 

r:i.11d. C:e:;:~~ :1?.è~.n~I begi!;t i.;~ :.1 u~neï:. P.en proef om huü;houàP.lijk r..fvZti feschf 
den in te zaae~en. Dat experiment wordt gehouden in de wijk Lan·akker-Tc 
akker en z~. i 2. jaar d11n·n. - 6 

Eet huisvuil in tlie NuenAnse wij~ zal daaron nog maar eens in rie tweP wr 
ken worrl.en o?gehaald i.p.v. P. lke week_ 
ue bewonf'rs van de Tomakker zn: worden verzocht om het huisvuil apart 
aan te bieàen. 
~e.kos~en van dit.experimetn worden betaald door het bedrijf dat het 
nuLsvuil ~phaalt in ~uP.nen en da~ is de ~irna Speciaal Transport Cot~&ü~ 
b.v. uit }Jeu:::-ne. 

OMROEP BRABANT: gedeputeerde Welschen start proefproject gescheiden inzame 
17.9.87,14.02 uur: len huisvuil in wijk ~~~~~kke~-Tomakker in Nuenen. 
IN Nuenen is vandaag de prioef met het gescheiden ophalen van huisvuil off 
cieel gestart. Provinciebestuurder Welschen reikte de eerste containers ui 
aan twee kinderen van de Nuenense basisschool De Nieuwe Llnde in de wijk 
Langakker-Tomakker. In die wijk gaat de proef van start. Bewoners van de b 
na 900 huizen in die wijk krijgen een kleine container voor het chemisch a 
vasl, een clico-container voor het verteerbare afval en de gewone vuilnisz 
houde bewoners voor het onverteerbare afval. 
De proef in Nuenen wordt wetenschappelijk begeleid door de universiteiten 
van Eindhoven en Tilburg en het Deurnese bedrijf Speciaal Transport Cotran 
zal het ophalen verzorgen. 
Met name het gescheiden ophalen van chemisch afval in kleine containers is 
uniek in Nederland. 

- - - -. 

OMROEP BRABANT Proef met het gescheiden inzamelen van huisvuil in de 
17.9.87,17.02 uur: wijk Langakker-Tomakker. 

De bewoners van bijna 900 huizen in de Nuenense wijk Langakker-Tomakker 
gaan vanaf vandaag mewerken aan een proef met het gescheiden ophalen van 
huisvuil. 
Met het nodige ceremonieel vertoon werd vanmiddag officieel het begin gemaé 
met de proef. Twee kinderen van de basisschool De N ieuwe Linde in de wii: · 
Langakker-Tomakker kregen uit handen van provinciebestuurder Welschen de 
eerste containers uitgereikt en Frans van Hooff was er bij: 

FvH.: Zeg jongens, jullie hebben net een hand gekregen. Van wie? Wie is d 
mijnheer die zojuist zo heel mooi gesproken heeft, hoe heet die ook 
weer? 

K.I.: Van de provincie. 
FvH.: Van de provincie, heel goed. Een provinciebestuurder, een heel belan: 

rijk man is dat, de heer Welschen. 
Zeg jullie hebben hier net wat containers officieel in ontvangst gen1 
men. Hoe gaat dat nou werken bij jullie in de wijk met het opha~en 
van het huisvuil? Leg dat een uit? Waar is dat kleine containertje 
voor? 

K.l.: Dat is voor de rnedj.cijnen en voor de batterijen en ik dacht de glas
r l' ::.1 t L' n 111 u e t J e <l 11 LJ r i n do e n . 85 



FvH.: In dat kleintje? 
K.I.:Ja. 
FvH.: En wanneer wordt hij opgehaald? Eeen paar keer per jaar of ze 
K.I.: Ja, drie keer per jaar. 
FvH.: Drie keer. En die grote groene waar is die voor? 
K.I.: Die is voor het huisvuil, gewoon van etensresten en , effen 
denken, ja, dat weet ik niet zo precies, maar wel voor alles wat jE 

gewoon gebruikt, dus niet medicijnen, batterijen en zo, want 
die mag je daar niet in doen. 

FvH.: Je hebt ook nog een gewone vuilniszak, die hebben de mensen 
ook nog? In de vuilniszak moet de plastic in , alles wat nü 
verteerd, denk ik hê. In die groene container moet alles wat 
wel verteerd. 

K. I.: Ja, .en daar maken ze compost van. 
FvH.: Jullie wonen hier in de wijk. Jullie vinden dat hier wel be

langrijk dat, dat gebeurt, maar vinden jouw papa en mama daa1 
nu van? Want die moeten wel een beetje meewerken, h~? 

K.I.: Nou, ze vinden het wel goed. 
FvH.: Je hebt er thuis over gepraat:? En op school ook? Waarom is hE 

zo belangrijk dat dat zo gebeurt? Kun je dat eens uitleggen é 

de mensen? Er zullen mensen zijn die zeggen waarom moet dat 
nou, donder het allemaal maar in de vuilniszak. Wat dacht ji_ 
dan? Waarom mag dat niet.? 

K.I.: Nou, dan krijg je veel te grote bergen en die verpesten alleE 
maar de natuur. Als het zo gaat dan krijg je niet zo'n grote 
bespaart ook werk. 

FvH.: Wat vinden jouw papa en mama ervan? 
K.II: Nou, die vinden het ook goed en dat vuil is goed voor latere 

dan krijg je geen vuil water en groeien de bpomen nog goed. 
FvH.: En als ze het niet goed doen? Zeggen jullie dan, hé pap, hé rr 

denk er eens aan? 
K.II: Ja, dat zeg ik ja. 
FvH.: Krijgen ze op de kop van jullie? 
K.II: Nou, voorlopig krijg ik een draai om mijn oren nog, denk ik. 
FvH.: Maar je zult er wel iets van zeggen? 
K.II: ja. 

Dat waren Marjolein en Paul die als e·erste de speciale containers 
uitgereikt. 

Meestal dreigen dit soort experimenten weg te zakken doordat de ani 
van de mensen minder wordt. 
Hoe wil de gemeente Nuenen de gang er in houden? Wethouder Soutendi 

Sou.: Nou, dit is niet zomaar een proefje van alleen maar gemeenteb 
stuur en de vuilnisophaler. We hebben de beide universiteiten 
van Brabant erbij betrokken. Die hebben en transfer-punt, d.w 
dat ze daar actibiteiten o.nderzoeken t.b.v. maatschappelijke 
ontwikkelingen kunnen komen. Die hebben al veel ervaring met 
het gescheiden ophalen van huisvuil met verschillende proeven 
in het land en die zorgen ook voor de wetenschappelijke begel. 
ding. En dat houdt o.m. in bekijken -0f het scheidingsgedrag 
goed is, is het resultaat goed en zo niet wat is de oorzaak. 
En met name de studenten van de sociologie-faculteit die gaan 
dan weer terug de wijk in, die gaan regelmatig met de mensen 
praten, vragen stellen, enquëteren om te kijken waar de probl( 
men zijn. En als er die dan zijn, proberen die aan te passen 
dat het dan wel goed gaat. 
Bovendien is dit niet bedoeld als een pro~f die dan na 2 jaar 
afloopt en dan geen vervolg krijgt. Wat ons betreft moet die 
tenminste heel de gemeente doorgaan en als het enigszins kan 
uiteindelijk in heel Nederland, maar in dit geval in onze pro
vincie en onze regio. En wat dat betreft hebben we geluk met 

86 deze f)Cdep11tcerdc van Milieuznkcn, wnnt die heeft naar on9 



oordeel daar hele goede gezonde, en dan in de meest belangrijke 
betekenis van het woord, ideeën over. 

Wethouder Soutendijk als laatste van de gemeente Nuenen over de pro• 
met gescheiden ophalen van huisvuil. 
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Eerste resultaten gescheiden 

afvalinzamelingsproef: positiefl 
Op .\U §eplember j.1. wa~ hel dan zover. Voor hel eerst werden de groene 
mini-containers in de wijk Lan1akkerffomakker opaehaald. Zoal~inmiddels 
wel bekend zal zijn loopt er momeateellnodeze wijk eeapruerme& betrekking 
lol de a(v11linzameling. 

. .;. .. ~ ·-.• ~."·~ 

:- '/;: :':j~~~%1i' 
~.i. . . ; ' /~ F.i~~~..-l:;;:~J Lii:.!.~ . 
De bewoners van deze wijk hchben 
een groene mini-container onrvangen 
waarin ze het composteerhaar gedeelte 
van het afval kunnen weggooien. Het 

mpostecrhaar afval bevat onder an· 
c.Jere groente·. fruit· en tuinafval en 
elt'nsrestcn . Dit afval gaat dus voor
taan niet meer in <.Je plasticzak maar 
in de groene minicontainer. 
De7e grol•ne minicontainers. 1oals ge· 
1cg.d . 1ijn afgdopen woensdng voor 
het c:cr'ite gdcdigd l'n het was natuur
lijk e\l'n c;panncnd om te zien of ieder
een de afvalscheidinp. ook goed !ledann 
had. \Vdnu. de resultaten zijn heel erg 
l'ievrcdip.cn<l . Men heeft weinig zaken 

: 1! '. 1 
. •t . . . ~-i!t~~~1 

, : •.11.>1·,: ;;, .i>' ~:; ~~ • • " li.-.~·-~:t'-.~1. ;' ' t 
,.~ .......... ~IJ,..) i , , Y • .... . 'f&. "...... , ·•• 

in de minicontainer gegooid c.Jie er niet 
in hören. Or". Ruud van Roosmalen. 
werkzaam hij de Technische Universi
teit Eindhoven . verwacht een zeer goe
de en zuivere compost te verkrijgen . 
Het l' nige p1ohleempje afgelopen 
woensdag was dat nogal wat mensen 
naac;t de: groene minicontaim.•r ook nog 
pla'itic zakken hadden huiten gezet. 
Deze menst:n zullen dan ook gcmc1kt 
hchhen dut die zakken er 's avonds nog 
stonden omdat de inzamelaar ze niet 
heeft meegenomen. Voor het overige 
is de in7.a111eling zelf. volg.en~ hcdri j fs. 
leider Ucrg van Speciaal Tran~porl l'o
trans b.v " tcdmisch gesproken boven 
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verwachtin~ goed verlopen. a.5. 
Woensdag 14 oktober kunnen de groe
ne minicontainers weer buiten worden 
gezet. Op 21 okto~r zijn d11n de pla~tic 
zakken weer aan de heurl. 
Voor vragen or inlichtingen met hc
trekking tot dc7.e proef kunt U terecht 
hij: Gemeentewerken Nuenen. dhr. 
Huuskes. tel. 102500, of bij Sreciaal 
Transport Cotrans b.v. , dhr. Berg, tel. 
049.J0-168MO. 
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lnza1neling gescheiden huisYuil: 

Eerste resultaten blijken positief 
Zoals bekend, wordt er in de wijk Langakker-Tomakker te Nuenen c.a. 
nnaf eind september een proef gedaan mei gescheiden inzameling vu 
huishoudelijk afval. Deze proef zal in prindpe twee jHr gau duren. De 
eerste resultaten blijken edaler hoopvol ea positief te zijn. 

De huisvuil-inzamelingsproef bestaat 
· uit het, in drie aparte stromen, geschei

den huisvuil aan te bieden, t .w. com· 
posteerbur huisvuil, het zogenaam
de organische materiaal, in een groene 
container; niet composteerbaar buis
Tilil, echter zonder schadelijke- en pro
bleemstoffen, in een plastic zak; de 
schadelijke- or probleemstoO'ea, op te 
slaan in de aparte aangeleverde mini
box. 

Woensdag 28 oktober a.s. zal voor het 
eerst in deze wijk het klein chemisch 
afval (schadelijke- en probleemstof
fen) verzameld gaan worden. Op die 
dag zaJ er zowel in het wijkgedeelte 
Langakker als in de Tomakker een au
to rondrijden waar men het chemisch 
afval aan kwijt kan. De bewoners zijn 
daar dezer dagen uitvoerig over gein
formeerd. Volgens een bepaald tijd
schema wordt er op die dag tussen 
09.00 en 15.00 uur door de beide wij
ken gereden en voor degenen die over 
dag niet thuis zijn bestaat de mogelijk
heid om tussen 17 .00 en 19.00 uur hun 
chemisch afval nog in te leveren bij 
een wagen op het plein van basisschool 
"De Nieuwe Linde" aan de Vrouwkes
akker. Het inzamelen van chemisch 
afval in deze wijk zal enkele malen per 
jaar plaatsvinden. 
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HUISVUIL-ENQU~TE 

In de loop van de maand november 
zullen alle bewoonde adressen in de 
wijk een enquête-formulier in de bus 
ontvangen waarin zij hun bevindingen 
kenbaar kunnen maken met betrek
king tot de proef met het gescheiden 
ophalen van huishoudelijke afvalstof
fen. De proefloopt sedert eind septem
ber en zaJ in principe twee jaar duren. 

Gevraagd zaJ worden naar zowel de 
positieve- als negatieve mening over 
deze proef. 

Aan de hand van de uitslag van deze 
enquête kan de proef bijgesteld wor
den om andere gemeenten . . die Nue
nen als voorbeeld zien, te kunnen ver
tellen waar ze allemaal rekening mee 
moeten houden als ze ook zo'n proef 
willen starten. 

Het onderzoek zal geschieden door 
medewerkers van de Kath. Universi
teit Brabant (KUB)welk instituut ove
rigens de gehele proef met het geschei-

den ophalen van huisvuil. in de komen-
de twee jaar zal blijven begeleiden. 
Het is de bedoeling dat er in februari/ 
maart 1988 wederom zo'n onderzoek 
zal plaatsvinden. 



1 
1 ,, 

INFORMATIE 

~~"J~L 
dd. ~-2 .J'J 

" 9 FEB. 1988 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN 

BURO VOORLICHTING 

tel.: 040-832500 
tst.:~/2..S.-

~ c/ .!: 1/- ?-d>c? 

Afvalscheiding bespaart bergen 
Al bijna een half jaar zijn de bewonen van de wijk Langakkerffomakker 

. bezig met het gescheiden aanleveren van afval. Z.Ollls wij al eerder berkhteen 
verloopt dit uitstekend en ui er een ongekend goede kwaliteit compost 
voortkomen uit het Nuenense afv•.I. · 

Voordat de bewoners begonnen zijn 
met de proef zijn ze eerst· telefonisch 
geenquêteerd. Hierbij zijn,l 16mensen 
gevraagd naar hun mening over derge-

' lijke proeven en of men er al een idee 
van had wat de proef in zou gaan hou
den. Hieruit bleek dat bijna iedereen 
positief tegenover een dergelijke proef 

." stond en ook al inform,tie hierover 
verzameld had. 
Toen de proef een paar weken bezig · 

· was (begin november) hebben alk b~-
: ~ woners een schriftelijke vragenlijst 

ontvangen met het verzoek om deze 
aan het Waste Management Program
ma te retourneren. Op deze vrag~illijst . 
stond een nummer zodat de onderzoe-

' kers, indien er te weinig vragenlijsten 
terug gestuurd zouden worden, een 
herinneringsbrief zouden kunnen stu
ren. Dit bleek niet nodig omdat er bin
nen twee weken al 518 vragenlijsten 
teruggestuurd waren. Totaal zijn er 
meer dan 600 vragenlijsten terugge
stuurd . Uit de resultaten blijkt (en dat 
was ook al uit de telefonische enquête 
gebleken) dat men een positieve hou
ding heeft ten opzichte van de proef. 
Bijna iedereen is bereid om aan de 
proef mee te (blijven werken). 
Men vindt wel dat er enkele nadelen 
aan d~ proef verbonden zijn en wel de 
volgende: 
De ophaalfrequentie levert problemen 
op. Voor sommigen is de groene con
tainer te groot en een aantal mensen 
vindt het reinigen van de container las
tig . De voordelen die men ziet zijn 
vooral op het gebied van het milieu. 
omdat het scheiden van huisvuil de re
cycling bevordert. Binnenkort zal een 
gedeelte van de bewoners van de wijk 
Langakkerffomakker weer een vra
genlijst ontvangen met het verzoek de
ze ingevuld te retourneren. 
Dit gebeurt niet om de bewoners aan 
het schrijven te houden maar om te 
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zien of de bedoeling van de proef goed 
overkomt en of men (nog) bereid is 
mee tè blijven werken. Ook worden 
de resultaten verwerkt in de voorlich
ting rond de proef en kan de proef op 
grond van deze resultaten tussentijds 
bijgesteld worden. 

De beide onderzoeksters zijn in ieder 
geval heel erg enthousiast over de be
reidwilligheid in de wijk om de vragen
lijsten in te vullen. Zij hopen dan ook 

· weer op een zeer hoge respons bij de 
komende vragenlijsten · die verstuurd 
wordèn. 
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GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN 

Afvalscheiding 
bespaart bergen 

In deze krant hebben wij u steeds op 
de hoogte gehouden nn de stand van 
zaken met betrekking tot de proef ge
scheiden huisvuilinzameling in de wijk 
Langakkerffomakker. Tot nu toe was 
er niets dan lof Ie melden over de me· 
dewerklng van de bewonen. Nu berei
ken ons echler berichten dal de schel· 
dlngsregel1 In toenemende mate slecht 
toegepast worden. 
In de groene containers, die alleen be
doeld zijn voor het composteerbaar af
val, worden allerlei zaken gegooid die 
niet composteerbaar zijn . Zo trof men 
afgelopen woensdag containers aan die 
gevuld waren met plastic zakken. 
Daarnaast vond men tussen het com
posteerhaar afval bierblikjes, lege. 
melkverpakkingen, glas, wegwerp
luiers, plastic voorwerpen en plastic 
boterhamzakjes. 
Dit alles heeft natuurlijk weer een 
slechte invloed op de kwaliteit van de 
compost. Want, zeg nu zelf, wie strooit 
er graag straks compost vermengd met 
gemalen glas of blik in zijn tuin. 

Het is zo jammer dat een paar mensen 
nu de zaak, de proef en de compost 
aan her verknoeien zijn voor de rest. 
l Ier zou al veel minder erg zijn als de 
paar hcwoners, die pc:rsé niet mee wil
h:n doen aan de procC, alleen nog maar 
gehruik zouden maken v<1n de plastic 
zakken . 
Een aantal weken geleden was Nuenen 
op weg om de milieuvriendelijkste 
compost van Nederland te krijgen. Ho
pelijk kunnen we dat over een paar 
weken weer zeggen tegen de hewoners 
van de wijk L~ngakkerffomalker. 
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Open dag proef gescheiden afvalinzameling 
Langakker-Tomakker · 

NUENEN - Op zaterdag 16 april a.s. zal er voor de dvelnemers aan de 
proef gescheiden afvalinzameling in de wijk Langakker-Tomakker in de 
gemeente Nuenen <:.a. en voor de overige belangstellende inwoners van de 
gemeente een 'open dag' worden georganiseerd. Deze open dag wordt 
gehouden in en rond de basisschool "l>e Nieuwe Linde· en zal van 10.30 tot 
16.00 uur durPn en heeh als doel de deelriemers 'aan de proef en belang
stellenden meer achtergrondinformatie te verschaffen. 

De Nuci1ensl' wethouder voor mi 
lieuwken. de heer mr. f .R Souten· 
di_ik. zal om 1 O.:lO uur de cli:tg ofli 
cieel openen door de eerste z"kken 

compost. gec:omposte<>rd uit de gE' · 
scheiden afvalinwrneling. te over· 
handigen. Tegelijkertijd :tal dan de 
ballonnenwedstrijd voor de kinderen 

. __ Open dag proef. gescheiqen 

. afvalinzameling. in Nuenen 
Voor de deelnemen aan de ge

scheiden afvallnzamellng In de 
wijk Langaltker-Tomakken In 
de gemeente Nuenen en voor de 
ovf'rtite belang11tellende Inwo
ners van de gemeente 111 •r up 
zaterdag 16 april een 'open dag'. 
Deze open dag wordt gehouden 
In en rond de basisschool 'De 
nieuwe linde' van 10.30 tot 16.00 
uur en beeft alll doel de deelne
mers aan de proef en belangstel
lenden meer achtergrondinfor
matie &e verschaflen. 

De Nuenense wethouder voor'· 
.milieuzaken, de heer mr. F.R. 
Soutendijk, zal om 10.30 uur de 
dag officieel openen door de eer
ste zakken compost, gecompos
teerd uit de gescheiden afvalin
zameling, te overhandigen. Te
gelijkertijd zal dan de ballon
nenwedstrijd voor kinderen uit 
de wijk van start gaan. Tijdens 
deze open dag zal er een aantal 
informatiestands ingericht zijn 
dat zoveel mogelijk inlichtingen 
verstrekt over de proef en het 
milieu in zijn algemeenheid. 

Bijdragen worden geleverd 
door de· gemeente Nuenen c~a .; 
de Razob; het IVN. afdeling 
Nuenen; het Waste management 
programma,• een samenwer
kingsverba.nd van de TU Eind
hoven en de katholieke universi
teit Brabant op het gebird van 
afval en milieu. Het WMP is 
verantwoordelijk voor de weten
schappelijke begeleiding van de 
proef; Special Transport Cotrans 

die de inzameling van het huis
vuil in Nuenen verzorgt en de 
milieudienst Eindhoven die het 
klein chemisch afval' (KCA) in
zamelt. 

Danmaust .mll~n <ie ·bewoners 
van de wijk een zak' Nuenense 
compost meekrijgen en· zullen de 
verschillende stadia~- van com
postering worden getoond 
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uit de wijk van start gaan. Tijdens de· 
ze open dag zal er een aantal infor· 
matiestands ingericht zijn die zoveel 
mogelijk inlichtingen vérstrekken 
over de proef en het milieu in zijn 
algemeenheid . 
Bijdragen zullen gel<'verd worden 
door: 

de gemeente Nuenen c.a .: 
- de RAZOB: 
- het IVN. afdeling Nuenen; 
- het Waste Management Program-

ma. een samenwerkingsverband 
van · de Technische Universiteit 
Eindhoven en de Katholieke Uni · 
versiteit Brabant op het gebied 
van afval en milieu. Het WMP is 
verantwoordelijk voor de weten· 
schappelijke begeleiding van de 
proef: 

- Special T ranspott Cotrnns die de 
inzameling van het huisvuil in 
Nuenen verzorgt; 

-- de Milieudienst Eindhoven het · 
klein chemisch afval (KCA) inza· 
melt. 

Daarnaast zullen de bewoners van 
de wijk een 7.ak Nuenense compost 
meekrijgen en zullen de verschillen
de stadia van compostering worden 
getoond. 



Bijlage~~/ ~ L_~ 

01,EN DAG 
Gescl1eiden 

Huisvuil-i11za111eli11g 
Op zaterdug 16 al'ril a.s . 1111 l'r \·oor dt' dcehtl'lllN~ 111111 ch• prnd Kl'~d1eickn 
ah ah·erzameliug in de ~ijk l.u11~11kkl'rflomakkcr '1111 de Gemeente Nuenen 
c.11. een ,,OPEN UAG" ~ordcn j!1•orfi?ttt1i1<l't'rd in en rond Ha~i~~chool ,.IJe 
Nieuwe Linde" die duurt \lllt 111.30 tot 16.00 uur. 

. Het doel van deze Open Dag i~ tk dct·I· 
nemers aan de proef en an.tc1e hclang
stdlemkn een m·cr7.id11 te gncn 'an 
de sla111.J van iakcn met tw11ckki11!! 1111 
dczr prod en 0111 op 7.mccl m<'grlijk 
vragen in Ic gaan. Naast dt• 1kel11t'mt·rs 
aan de prllrf zijn hclan!!qt"11t-n.tt'11 11i1 
heel Nuenen e.o. uiteraard van h:11te 
welkom. 

burg op hL'I gcbkd \':lll nfnl en milieu 
i• 011k aanw<"1i~ . llrt WMP i< teven~ 
,·era11tw111111lclijk n1or 1k wetenschap· 
p<'lijke hegeleitling vnn 1k proef. 
Spet'iaal Trnn<porl Cullans. die dl' i11-
1a111eling van het huishoudelijk afral 
\·er1or j!I, lal tl laten iicn wat er alle
maal llll' t de \'Uil11iszak of de çontaincr 
gehcurt nadat dL0 7.e \'anaf uw deur is 

opj!C'haald. De l\lilicudirnst Eindho
n·n 1.al latt•11 1i1·11 ..., al 1·r allemaal lllt't 
het Kkin U1c111isrh J\lval gchcurt na 
de i111.a1m:li11g. 

\ 'OOR nu: IS l>t:n : l>AU'? 

Op de L'L'rslt• plaat• natuudijk voor de 
(k<'lm:mcr• aan de prnd . Maar daar
na'"' is inlt-ll'l' ll """ ha1tc Wl'lko111 . 
\'oor at i11di1· 11 { I gn111l'1t•s•cerd liL·nt in 
dr ontwikkt'lingcn 11p het gebied van 
afvat t'll milieu. 

Indien l I mn: r intormatit- wenst ovt•t 
d1' Z<' da!! of 11wr dt' proef, kunt u 
kuntakt opneml'n met de volgende 
instanties: de Ueme<"nte Nuenen c.a" 
de heer lluuskt·ns. tel . O-IU-RJ2:'\IJll; 
Spcc. Transp"rt l"11trans. de he<'f 
lkrg. tel . 11-IY]IJ. fht.811; \Vaste Mana
gement l'rngrnmnia. mevr. Wagc· 
mans, tel. ll-I0-474S:'\4 (TllE). 
/\an ern h<"zrn:k aan den· .. Open Dag"' 
7.ijn l!CCll kosten Vl'IOOJldcn. 

Co111posl t·adeau 
----------". ________ - -------

De welhuutlcr van milieuzaken. 1111 
F.R. Soutcndijk zal om 11.W uu1 hl'! 
t•Hil'iële startsein van tic tl:ig gt'l 1'n. 
! lij zal tic cc-rslc zak k1·n n •mpost o\'er · 
hantliit~n aan de cleclncmcrs aan tic 
proef en de halonnenwcdstrijd \'oor 
kinderen ~tarten . 

Tijdens deze np1·11 da)! 1al er hct'I wat 
Ic zi1·n en te leien iijn . Voor tic sd1nol 
zullen hopen afval 1·11 t·o111post g1·slnrl 
worden, wdat icdc1cen kan 7.icn hoc 
compost lol stand komt en wal dt· n ·r · 
«: hilh·tuk st:uli:t \'an ('01111•11'11·1 ing 
zijn . \'er tier zullen er in de sd1w1l 1Tll 
aantal inlor111atic-sta11tls ingL' I id11 "or· 
tien waa1aan 1rn~egcwcrkt w111dt d1111r 
dt· gl'111ce11le Nu1•11(·n . die naast voor
lic:hting over het al!(ClllL'Cn hckid t•n 
de tocko111stph11111cn op h<"I Jo!l'hied \'an 
afval en milieu, een 111l'dcY.crker \':lil 

de pla1\lsoenr111licml rnorlirhtini.: laat 
ge\'en over hel gehru1k van r11111pnsl 
Ook de HAZ.tllt t•n hel 1. V .N . rnlkn 
al'le d e pn·s1·11st· g1-ve11 . 
l lct Wa~le Managt·mt'nl l'r1 1gra111111;1. 
een •amenwerking""erhaml \'an ik 
'I cd111i"<·hr U1tive1siteit Findh"''<''I t•n 
de Kalh . l lniverstcit l11ahanl uil ·1 il 
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BIJLAGE 6 

~ S'rEM ACHTERGROND DONDERDAG 21 JANUARI 1988 

IJNA TWEE MIWARD KILO ROMMEL WACHT NOG OP HERGEBRUIK 

~fvalschelding Is hèt probleem 

"_ 

Waar blijft 
onsafVal? 
ow.._:--c:i.:" 

All-...tt.Ct~del'alm- 1 """ eeeA Al.,.. IA/AT eAT•l!•uT VDl. lnT? 
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• Gedeputeerde Welscben. Marjolein Coppens. Paul van den Broek en achter ben directeur van hun 
acbool Van de Boocaal'\I bij de•'-" van be& bulavullproJèd In Nuenen. . 

(Van ~ onzer venleggeven) 

NUENEN - Eind deze maand 
begint in de wijk Langakker/ 
Tomakker in Nuenen een proef 
met het gescheiden inzamelen 
van huJsvuil. In een mini-con.- · 
talner, die leder huishouden 
krijgt. moet het composteerbaar 
huisvuiL In de plasUc zak gaat · 
alles wat niet in de container 
mag;:rett.lotte krtJfC :~.:3 
een .mlni-bewalU'box, waarin .de 
schadelijke en.pi'obleemstottelt 

/• ~rnceteDt. r:; ·;: ·:·.r: ; .:ÓI! 

Gisteren heelt gedeputeerde 
voor mllleuzalten dra. R. Wel
schen de eerste container en 
mlni-bewaarbox overgedragen 
aan de' basisschool De Nieuwe 
Linde. Voor het In ontvangst · 
nemen waren de tienjarige 
Marjolein Coppens en de even 
jonge Paul van den Broek ge
vraagd Marjolein en Paul 
mochten samen met de direc
teur van hun school H. van de 
Bogaard midden op het pleintje 
bij hW1 school staan. Hun me
desch«>llertjes moesten achter 
de dranghek.ken proberen lanp 
de ruggen van de volwassenen 
een glimp op te vangea van het 
officiële gebeuren.. 
Kinderen en volwassenen kon
den horen dat provinciebe
stuurder Welschen naar Nue
nen was gekomen omdat het om 
iets bijzonders ging. GewoonllJk 
ls hij niet zo vaak op dit soort 
bijeenkomsten. Maar de schei
ding :van het afval heeft de vol-

' 

~r~f.start eind september 

"Eerste container . ; \. . . . ' 

en bewaar box · in 
-;·w:' di:· r&": . ·!" " · l•' fc· .~· ·~· l j . " · 

NUen~uitge;reilq:, .. 
Ie' aandacht van Mt provtnclaal 
bestuur. Omdat Brabant een 
van de~ provincies van 
ons land ls, zei gedeputeerde 
Welschen, wordt het zaak om 
gemeenten en gewesten op een 
lijn te krijgen in de vuilver
werking. Nu doet iedereen het 
een beetje op zijn eigen wij:ze. 

Proef 
Het gescheiden inzamelen in de 
Nueneme wijk met ongeYWr 
lm huiahoudeoa gaat at. pioet. 
twee Jaar draaien. De proef 
wordt uftaevoerd en betaald 
door Speciaal Transport CO
tuna bv uit Deume. De ~ 
teur van S'l'C, de heér' Crljns zet 
dat dea proef bedoeld il om de 
afvalberg, die we met z'n alle 
maken. kleiner te houden. Door 
het composteerbare afval apart 

-95- ·· 

op te halen probeert src 10 
schoon mogelijke compost te 
produceren. Dat composteren 
gebeurt op het voormalig VAM· 
terrein in Mierlo. ffet gaat om 
een bescheiden hoeveelheid en 
alles wordt gedaan om stank te 
vermijden. • 

Begeleiding 
De proef wordt beaeleid door de 
Katholieke Universiteit Bra
bant in Tilbur1 voor het soclo
logtsche aspect (""rkt het 8J"S· 
teem voor de ineNen die het 
huisvuil produceren) en door de 
Technische Univenttelt Eind
hoven. Samen opereren de• 
universiteiten in een Wute Ma:
nagement Programma, van 
waaruit adviezen worden gege
ven op het gebied van afval en 
milieubeheer. · 



/ ~-t , :6~·.i.L.. ,./ <y t'O tf / 

JVijkbewoners doen goed niee 

Proef. gescheid,,en 
ophalen huisvuil 
Nuenen geslaagd 

NUENEN - De eerste re
sultaten van de proef met het 
gescheiden inzamelen van 
huishoudelijk afval in Nue
nen zljn positief. Iedereen 
blijkt erg goed mee te doen. 
Ook staat nu al vast, dat er 
een kwalitatief goede com
post geproduceerd kan wor
den. 

De huJsvullproef, die vanaf sep
tember loopt in de wijk Langak
ker/Tomakker, zal in principe 
twee jaar gaan duren. De proef 
bestaat er uit, dat de bewoners 
van deze wijk hun afval In drie 
aparte stromen schelden. Schade
lijke- of probleemstoffen moe~n 
worden opae-lagen In de apart 
aangeleveirtë mlnlbox. Verder 
wordt DOi een scheiding aange
bracht tusaen al dan niet-compos
teerbaar hul.svull 

G!!:teren werd voor het eer-;t het 
1.ogenaamd klein cheml.sch afval 
ln de mlnlbox verzameld. Een spe
ciale auto reed in de wijk rond om 
deze probleemstoffen op te halen. 

De Regionale Milieudienst Eind
hoven schatte het ingezamelde af
val gistermiddag op circa 1200 kllo. 
Dat Is al bijna evenveel als de 1400 
kilo die In het eerste zes maanden 
van dlt jaar bij de gemeentewerf 
is ingeleverd. Het inzamelen van 
chemisch afval in Langakker/To
makker zal enkele malen per jaar 
plaatsvinden. 

In de loop van de volgende 
maand zullen alle bewoonde 
adressen In de wijk een enquête
formulier ontvangen. De bevindin
gen - zowel'ln positieve als in n~ 
ga.lieve zin - .met betrekking tot 
het gescheiden Inzamelen van 
huishoudelljke afvalstoffen, wor
den In deze enquête gelnventarl- . 
seerd. 

Aan de hand van de uitkomsten 
kan de proef zonodig bijgesteld 
worden. Bovendien kunnen de In 
deze wijk opgedane ervaringen 
van pas komen, wanneer andere 
gemeenten In navolging van Nue· 
nen met een soortgelijke proef 
wlllen beginnen. 

De enquête wordt uitgevoerd 
door medewerkers van de Katho
Ueke Unlverslll'lt Brabant (KUB). 
Deze unlversltelt zal de proef met 
het gescheiden Inzamelen van 
hulsvull de komende twee jaar 
blijven hf'l'elelden. Het Is de be-

. doellng, dat er In februari/maart . 
I 1988 weer een toetsing plaatsvindt. . 
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(Van een onzer ver$l~gg<"t'fsterst 

NUENF.N - De proef met ge
scheiden afvalinzameling In ·de 
Nuenen~e nieuwbouw- wijken 
Tomakker en Langakker is een 
groot sun-es. Het gemeentebe
stuur wil het systeem rlan ook 
zo snel moge-lijk ln\.'nt!rer. in .i" 
rest van het dl1rp. Als all•'S vol
gens plan verloopt, heelt Nue
nen rond de jaarwlsseltng het 
modernste vuilophaalsysteem 
In Nederland 

Voordat de groene containers 
overal slaan, moet eerst een 
aantal praktische en juridische 
zaken geregeld worden. De ge
meente moet samen met het 
transportbedrijf Cotrans in 
Deurne zorgen voor nieuwe 
vuilniswagens en containers 
voor het hele dorp. Verder moet 
er een nieuwe gemeentelijke 
verordening In elkaar grzet 
worden waarin bijvoorbeeld 
boetes geregeld zijn. 'Dwarse 
Nuenenaren' die niet meewer
ken aan het nieuwe ophaalsys
lf>cm, zullen In de toekomst re
kening moeten houden met be
keuringen van maximaal 5000 
gulden, op te leggen door de po
llllerechter In Den Bosch. 

De bewoners van de prClf'f
wijken houden hun afval nog 
maar een half jaar gescheiden. 
"Het experiment zou In eerste 
Instantie twee jaar duren," ver
telt wethouder F. Soutenclijk 
van milieuzaken . • Maar de re
sultaten zijn nu al zo goed dat 
we niet langer willen wachten." 

In Langnkker en Tomakker 
worden rle ene week gewone 
vuilniszakken met 'niet-com
posteerbaar afval' opgehanld. 
De ande re week Is het de beurt 
a an de grote groene containers 
met composteerbaar spul z0>1ls 

Nuenen krijgt 
lllodernste systeein 

afvalinzameling 
De gemeente Nuenen 

huudt op 16 april ttn open 
dag naar aanleiding van 
haar 'afvalbeleid'. De bewo
Der!ll van de proefwijken 
Langakker en Tomakker 
krlJRen dan een rak van hun 
'el11:en' compost. Die compoet 
Is door de afvalscheiding wel 
tien keer zo 1ulver als die uit 
de meeste andere gemeenten. 
Die andrre compo!lt Is vaak 
n11uwt'lljk.1 bruikbaar omdat 
hl't \·erontreinlgd Is eu ko.1t 
de gemttn.~chap geld. De 
Nuenem1e compost kan daar
entl'gen zelfs verkocht wor
drn. Tijdens de Opt'R dag 
wordrn ook de resultaten 
van de proef en van et'n aan
tal onderzoeken naar de 
werking uvan gepresen
teerd. 

etensresten en tuinafval. In die 
containers zit ook een 'mlnibox' 
voor het klein chemisch afval. 
Alle sluitingm zijn 'klnd-vrlen
dl'lljk', wat betekent dat kJnde
rl.'n 1.e juist niet open kunnen 
krijgl'll. 

Nan ;i::ig In de proefwijken 
leert dat men over het alge
meen heel positief Is over deze 
eerste Nederlandse proef met 
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gescheiden Inzameling .• Het af
val uitsplitsen Il elgenlljk een 
kleine moeite," vertelt Lucie 
Roepke uit de Tomakker. 
"Maar Ik vind het wel moellljk 
om te onthouden wanneer de 
zakken buiten moeten en wan
neer de container. Het is ook 
lastig dat alle rotzooi veertien 
dagen bewaard moet, worden. 
Als je 's zomera bijvoorbeeld 
luiers en kattebakvulling zo 
lang bewaart, wordt het vol
gens mij echt heel smerig." 

Sommige buurtbewoners het... 
ben last gehad van de grootte 
van de container, want iedereen 
kreeg In eerste Instantie de 
grootste maal De container is 
echter ln drie maten te krijgen, 
240, 120 en 80 liter .• Het is ook 
denkbaar dat ie:nand tijdelijk 
twee grote bakken wil hebben 
als hij of zJj met de tuin bezig 
is," zegt wethouder Soutendljk. 

.Hier In Nuenen zijn we ex
tra gemotiveerd om iets aan het 
stortprobleem te doen omdat W f; 

on.1 vuil niet bulten de gemeen
tegrenzen kwijt kunnen. Als je 
alleen maar een rekeningetje 
hoeft te betalen om alles Inte
graal weg te brengen dan maak 
je je niet druk om duurdere, 
mllleu-vrlendelljke oplossin
gen," legt Sout.endljk uit. 



BIJLAGE 7 

Speciaal Transport Cotrans 
specialist in het verzorgen van: 
~u~vuilophaaldiensten 
m diverse systemen 
• plastic zakken 
• gezinscontainers 
• wijkcontainers 
• aparte grofvuildiensten 
• collidiensten 
• klein huishoudelijtc 

chemisch afval 
• alternatieve inzamel- en · 

verwerkingsmethodes 
t.b.v. recycling, 
bijvoorbeeld glas, papier, 
plastics. 

Veegdiensten 
Voor zowel overheid als 
bedrijfsleven vegen van 
• straten 
• pleinen 
• woonerven 
• fietspaden 
• parkeerterreinen 
• winkelcentra 
• bedrijfsterreinen 

Inzameling en transport van 
bedrijfsafval 
• verrijdbare containers met 

een inhoud van 660t/m 
'5000 liter 

• a'fzetcontainers met een 
inhoud van 6 m3 t/m 35 m3• 

,. mflieu-:verantwoorde wijze 
van verwerking en/of 
:stotti'n.g van afva'lstoffen. 

• afwijkende containers voor 
speciale.afvalstoffen,.zoals 
ziekenhuisafval, afgewerkte 
olie etc. 

Kolk-en 
• reiTligen van straat- en 

trottoirkolken in opdracht 
van de overheid, alsmede 
het ledigen van septictanks 
en vetvangputten. 

Speciaal Transport Cotrans, ontstaan uit een fusie van . 
Speciaal Transport Deurne en CVD Cotrans Beek, kan boger:1 op eEO'l : 
gedegen ervaring van tierital.lenjaren.,Een•rvaring die;wilook.u graag 
ten dienste stellen. Voor een - uiteraard vrijblijvend -gesprek zijn wij .· 
dan ook direkt te vinden. Een briefje of telefoontje naar onderstaand 
adres is voldoende. · 

SPECIAAL TRANSPORT COTRANS BV 

Postbus 27, 5750 AA Deurne 
Vlierdenseweg 8-10, 5753AD Deurne 
Telefoon 04930-16880 

Vestiging Beek (L) 
Postbus 32, 6190 AA Beek 
Schutterstraat 27, 6191 RZ Beek 
Telefoon 04402-73181 
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BIJLAGE 8 

Samenvattend wordt dit model getypeerd door de volgende 
vi e r voornaams te kenmerken <Fr . van der Meer, 1981, blz. 
300): 
1) Er is sprake van een motivationele (het afwegen van de 

voor-- en nadelen van het gedrag) en een normatieve (het 
zi c h refereren aan de sociale omgeving) component, die 
elk op hen eigen wijze werkzaam zijn. 

2 ) Er is sprake van een summering van de invloeden van 
meerdere aspecten van het gedrag in kwestie. 

3) Er .i.s sprake van een attitude tegenover een gedraging 
in plaats van tege.nover een object. en van een bepaalde 
mate van specificiteit. 

4) Er is sprake van een algemene geldigheid van het model. 
in zoverre demografische kenmerken. informatie ver
schaffende variabelen en psychologische persoonskenmer
k e n de keuze van de gedraging beïnvloeden via de twee 
componenten van het besluitvormingsproces. 

·\ 
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BI~TLAGE 9 

Vragenlijst To. 

Goedemorgen/middag/avond, U spreekt met ...... Ik ben 
studente aan de Universiteit Brabant. De universiteit, 
samen met de gemeente Nuenen, werken aan .een proef over 
huisvuilscheiding. Ik zou U daarover een paar vragen willen 
stellen. Is dat mogeli.ik? Het zal ongeveer 5 irü.n. duren. 

A) jA NEE (dan ten einde) 
H~t gaat dus over een proef', nl. het gescheiden ophalen v. 
h Ö.isvui 1. tl!:.llif't U hier al iets over gehoo.r.:..<!Z. 

<: B) JA NEE 
z q::'.Ja, wat weet U hier al van ... ik zal eerst 
verder, zoals U weet,. . . . . . wat uitleggen .. 
Het gaat om 3 soorten afval die apart zullen worden opge
haald. Deze 3 soorten ziJn: organisch af'val (zoals fruit --, 
groente-afval); niet-organisch afval (plastic, blik) en 
probleemstoffen (spuitbussen, batterijen en bestrijdings
middelen). U krijgt voor het verdelen van deze af'val een 
minibox en een container van het ophaalbedrijf, naast de 
gewone plastic huisvuilzakken die U al gebruikt. Deze zul
len om de week worden opgehaald. 

1/2) ZOU U AAN ZO'N PROEF MEEWERKEN? 
(beslist ja/geneigd naar Ja/neutraal/geneigd naar nee/ 
beslist nee/weet niet) 

1/2) WAT VINDT U VAN DEZE PROEF? 
(zeer positief'/positief/neutraal/negatier/zeer nega
tief/weet niet) Niet meewerken en negatief: WAAROM? 

3) IN HOEVERRE DENKT U DAT DEZE NIEUWE MANIER VAN OPHALEN 
LASTIG VOOR U ZAL ZIJN? 

(zeer lastig/lastig/beet.ie lastig/neutraal/helemaal niet 
WAAROM? lastig/weet niet) 

4) En nu per soort afval; IN HOEVERRE DENKT U DAT HET 
LASTIG IS OM~ 

a)organisch afval apart te houden en in de container te 
doen? 

b)niet-org. af'val apart te houden en in de plastic huis
vuilzakken te doen? 

c)probleematoff'en apart te houden en in de minibox te doen? 
d)alledrie te doen? (of' liever niet alledrie tegelijk?) 

5) DENKT U DAT HET GESCHEIDEN OPHALEN VAN HUISVUIL NUTTIG 
IS? 
(beslist Ja/geneigd naar Ja/neutraal/geneigd naar nee/ 
beslist nee/weet niet) 

zo Ja: waarom zo nee: waarom niet 

U krijgt binnenkort nog meer informatie van de gen~ente 
Nuenen (en eventueel nog via de krant) _ 
Dank U wel voor Uw medewerking. Dit verplicht U tot niets. 

100 



. ". " . ... , . M/V TELe.F.OON tJ~ • • • 
N P..: 

~ 
l ' l ' \A.>l.Si.'T "j : A ' 1 ; NE E t-X-L"\" \ C.l\"tC6oR. ' 
! . ; 

1 i 

A i ' . ! 
! ' 

. , 
l 
1 

: ; 
' 1 

i 1 . . ' ' . . . . .. . i . . 

1 
B ' 

.f. . . ; .. 
' 1 

! !lS \,\_I..' $ \:. ~'*S~ Il fY.t.~•l&d. 1& e.~U&\. jl W•e."-
i ':fÖ.. ~· wn.1 ·r Naa tJ •.D 
t 

P!°~~t.:~ ~ost~ fJ~f 
·~ '. N~ i ~e&o~:t.tè.~ . 

\ 
l ' ! 1 ' ! . . . . . . . . " . . 
1 r 
l 
! 
' tb 1 
! . . . . . . . 

\ 

! "~ ' 1 
VJAA~OM ~ ' 

1 s : 
\ 
) 

l!.1'7.. QQ.f"' ~ ~ ~&eûje ~ernaal Mw-.e.~ ; 

; 
{ L.~tt3 Laa\is Nf»haa\ L-~.S Nie~ l'li e-t. 1 

~ ~ , 
i- --- . ·- - -- - ··-- · ~ . . . "-
f ' \/J AA~oM? 

I· 
J~ i 1 1 t. Lt 
1. 

J 4_ ~ \ ~ 

l- - . ' . . - " . -·· ·- . . . . ... 

: 

b 

~ 
, •. -.} 

. ;- -

" - ,::, 
~ ·- -_, --

.. 

- c1 ·. 

c 

i ijsca. \\.~ \. ~~cl. i~ u ~·~d ?l &es.~t ~ \1.leet 
1 

NiA.t 1 J 0.. 'l\M" ':l a. l\~ Nu. N&e.. . 
; 

' ·, 
' ' S-\ 

L - ··- -- --· . .. ~ -··· . - .... . . " 

! ~~r-) c:.&\eso- \0 ~l'\POM ~ 
.... ~ . . 
L~ , •• 'I 101 



BI ,TLHGE 10 

:l) ge~o.lacht: 

20% mannen 
80% vrouwen 

2) voorkennis proef: 
87,1% had iets over de proeI' gehoord 

?.,8% had nog n.iet.s over de proef' vernomen 
3) intentie om aan de pr oer mee te werken: 

86,5% was bereid om aan dH proef' mee te werken 
H, 6% was n.i.et herE1id mee t.E'J werken 
3,9% wist het nog niet 

4a)attitude ten aanzien van de proef: 
-15 % had een poai tieve houding 
11 , 5% had een n.egat i eve houd in& 
13, 5% had nog gE'!en mening 

b )de mensen die i::ien nc--:igatie·V<~ houding hadden, gavE:1n voorna
me] :i J k. als redenen: liBt. zal tev~el mo.ei te l<.ostE:Jn ór ande· · 
rHn zullen niet. meewerken 

5a)Kosten/baten: 
ól, b% vond het nieuwe syst.eem van omgaan met. 

huisvuil niet. or beetje lastig 
26 % vond het nieuwe systeem lastig of zeer 

lastig 
b)Doze laatste groep werd gevraagd naar de redenen van het 

laetig ziJn. Naar voren kwam0n argumenten als: het zal 
teveel moei te kosten, men zal meer ruimte kwijt z.ij n, 
men moet eraan wennen, het .af'val zal niet vaak genoeg 
opgehaald worden en men vraagt zich ë1f' or de anderen wel 
zullen meewerken. 

c)t'let betrekking t.ot het omgaan met gedeelt,es van het 
huishoudelijk af'val: 
-composteerbaar af'val: 

77,8% vond het niet or een beetje lastig 
.10, 6% vond het last-ig 01~ zeE"1r lastig 

·" niet·-composteerbaar af"val: 
76 % vond het niet oF een beotJe lastig 
10,6% vond het lastig of· zt=)er lantig 

- probleemstof'f'en: 
76, 8% vond het n.iot of een beetje lastig 
8,~% vond het lastig o~ zeer lastig 

-a}le drie gedeeltes samen: 
82,7% vond het niet oP een beetje lastig 

2 % vond het lastig of' zeer lastig 
6a)Evaluatie van de consequenties: 

82, ·7% vond dH proef nuttig 
2,3% vond de proef niet nuttig 

b)Redenen, die werden aangevoerd, waarom de proef' nuttig 
is, z.ij n dat men het. b<:1ter voor het mi 1 ieu vindt 6f' dat 
men vindt dat er op deze manier meer gerecycled k.an 
worden 6f' beide redenen worden aangevoerd. (66%). 
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WASTE MANAGEMENT PROGRAMMA 

ANTWOORDNUMMER 60541 

5000 WB TILBURG 
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Uw bnef van 

Uw ~enmerk 

Ons kenmerk 

811/agen 

1 

l)nderwerp 

./ 

/j 
1 ' 

~/m~ 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN 

NUENEN. 2 2 OKT. 1987 

Geachte heer, mevrouw, 

Zoals U al gemerkt zult hebben is eind september de huisvuilsch0i
dingsproef in Uw wijk van start gegaan. 

Nu de proef enkele weken loopt is het moment aangebroken om te kijken 
wat U van de proef, en een aantaJ zaken dat ermee te maken heeft, vindt. 
Wat is Uw mening over het schei den van het huisvuil zoals dat van U ge
vraagd wordt tijdens de proef tn Nuenen? Wij zijn geînteresseerd in 
positieve zowel als negatieve geluiden (dus willen wij ook de mening 
weten van mensen die niet aan de proef meewerken). 

Uw mening is van belang om de proe-f te kunnen bijsturen en om andere 
gemeenten, die Nuenen als voorbeeld zien, te kunnen vertellen waar ze 
allemaal rekening mee moeten houden als ze ook zo'n proef willen starten. 

Daarom is er een vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken U vriendelijk deze 
vragenlijst in te vullen (ook als U al van de informatielijn gebruik 
heeft gemaakt) en terug te sturen (postzegel niet nodig). De gegevens 
zullen door medewerkers van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) wor
den verwerkt. 
Uw vragenlijst wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 

De vragenlijst gaat over een aantal zaken, die te maken heeft met het 
omgaan met huisvuil. Het is dan ook van belang dat diegene die het meest 
met huisvuil omgaat de vragenlijst invult. Omdat het belangrijk is de 
mening van zoveel mogelijk inwoners van de wtjk te weten, rekenen wij erop 
dat U de ingevulde vragenlijst zo spoedig mogelijk terugstuurt. 

Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. 

. Hoogachtend, 
Bur.~ eester e.n wet~rs van Nuenen c.a., 
De15~fetar4/ /~ De burgemeester, 

/;~<7 ( u~ v . 
Postbus 10.000 - 5670 GA Nue~~~ - Telefoon 040-832500~ ~; 
Pa~el"lueel't 15 5671 GP ~h:ieAef'l - Giro 1074156 - - • 



GEMEEN TE NUENEN 

VRAGENLL.JST 

HLJJ:SVLJILSCHED:>J:NGSPRC>EF 

'a? 
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OVER DE VRAGENLI~ST 

Deze vraaenl1Jst aaat over een aantal zaken met betrekklns tot de 
hu1svu1leche1dlnssproet zoals die ln Nuenen aan de sans le. 

De vraaen z1Jn zo opaeeteld dat U ze met aemak en binnen 
+/- 20 minuten kunt beantwoorden. 

OVER DE VRAGEN 

B1J eommlae vraae,n varuechte.n we. da~ U een Ju~uisJe zet vóór het 
antwoord van Uw keuze. 
B1Jvoorbeeld: 
Als ik één week op vakant.ie aa neem ik mee 

1 ~1 kotter 
2 2 kof'f'ere 
3 · 3 kotters 
4 meer dan 3 kotters 

Indien U 2 kof'f'ers meeneemt. zet U ee& kruisJe biJ • 2 •. 

BiJ andere vraaen worden een aantal uitspraken aeaeven. Graas willen 
w1J Uw menlna daarover weten. U kunt dit doen door het ciJf'er dat 
correspondeert met het antwoord van Uw keuze te omcirkelen. 
BiJ voorbeeld: 

1 
mee 
eens 

2 3 
enlaszine noch mee eens/ 
mee eene noch mee onee,na 

Als ik ze nuwacht 1 a bEm, 
eet ik meer bQ.terhammen. 

1 

4 
eniaezine 
mee oneens 

3 4 

5 
mee 
oneens 

s 

Indien U soms meer boterhanunen eet als U zenuwac:htia bent, omcirkelt 
U dan dus de •2•. 

Tot slot zlJn er een aantal open vraa.e .n. U kunt Uw antwoorden op deze 
vraaen op de stippelliJnen/open rulm~en zetten. 
BIJ voorbeeld: 
Wat is Uw woonplaats? ...... Nuenen ......... . 

Indien U in Nuenen woont, vult U dus Nuenen in. 

Probeer de vraaen goed te lezen. 

BlJ voorbaat dank. 
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Wilt u. behalve woar dat andere aangegeven ie, biJ de beantwoording 
van de vragenliJet steeds één kryisJe zetten in het vakJe, dat 
hoort blJ het antwoord van uw keuze. 

-
1) Gaat U van de personen in Uw huishouden het meest met het 

huisvuil om? 
1c::::JJa 
2 LJnee 

Indien Uw antwoord 'nee' ie, wilt U dan s.v.p. deze vraaenliJet 
laten invullen door diegene die het meest met het huisvuil omgaat. 
(Ale er in Uw huishouden zo'n persoon niet ie, wilt U dan zelf' de 
vragenllJet invullen. ) 

"2) Met welk(e) gedeelte(n) van het huisvuil gaat U om? 
(Er mogen meerdere kruisJee aezet ·worden.) 

1 ~composteerbaar gedeelte (etensresten e.d.) 
2 niet-composteerbaar gedeel. te (plastic, blik e.d.) 
3 probleemstof'f'en (verf'reeten. batteriJen e.d.) 
4 glas en/of' textiel en/of' papier 

3) Wie zet het huisvuil meestal buiten? 
1 Bikzelf' 
2 iemand anders 

4) In welke straat woont U? 

6) In wat voor soort wonina woont U? 
1 ~een bovenwoning/f'lat 
2 een huis in een riJ 
3 een twee-onder-één-kap woning 
4 . een vriJetaand huis 
6 anders • n 1 ~ . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6) Heef't U een tuin? 
1 nee 
2 Ja, een voortuin 
3 Ja. een achtertuin 
4 Ja, een voor- en achtertuin 
6 Ja, een tuin rondom 
6 Ja, anders. nl. . ........................... .. . 

7) Maakt U van Uw eigen groente-, tuin- en f'ruita~val compost? 

1§Ja 2 nee 
3 gedeeltellJk 

8) Welk deel van Uw etensresten gebruikt U gemiddeld als 
veevoer/huisdiervoedsel? 

~ ~:~!::ate deel 
3 helf't 
4 kleinste deel 
5 niets 
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9) Bracht u. voordat de huiswilscheidinasproef' van start alna. Uw 
probleemstof'f'en naar de aemeente of' naar winkels die zulke 
stof'f'en innemen? 

1 §ltiJd 2 · reael~tia 
3 nu en dan 
4 el den · 
5 nooit 

10) Hoeveel zakken huisvuil aaf' U ae·middeld per week mee? 
. . . . . . • . • • . . • • . • . zakken 

11) Bent U of' iemand van Uw huishouden naar één van de voorlichtinas
avonden over de hui.evulleche'ldlnasproef-aewaee~? 

!B:. 
12) Hoe et.eet U t.eaenover de proef' die op dit moment in Nuenen aan 

de aana ie ? 

1~positief' 
2 eniaszins positief' 
3 noch positief'/nooh neaatief' 
4 eniaszina neaatief' 
6 neaatief' 

13) Denkt U dat het verplicht is om aan deze proef' mee te werken? 

1§Ja 2 nee 
3 weet niet 

14) Vindt U dat deelname aan de hulevuilecheidinseproef' in Nuenen 
verplicht zou moeten ziJn? 

1C]Ja 
2 c::::Jnee 

En nu zouden wlJ graas Uw menina willen weten .over de volgende 
stellingen. 
Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 2 3 4 5 
mee enlaszin• noch mee .eens/ eniaszins mee 
eens mee eens noch mee oneens mee oneens oneens 

16) Ik verwacht dat de meeste 
mensen in de buurt aan de 1 2 3 4 
proef mee zullen werken 

16) MiJn buren zouden het 
afkeuren als ik niet aan 1 2 3 4 
de proef mee zo~ werken 
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1 2 3 
mee enigszins noch mee eens/ 
eens mee eens noch mee oneens 

17) De andere personen in miJn 
huishouden ziJn zeker van 
plan het huisvuil te schel- 1 
den (zoals tlJdens de proer 
ln Nuenen gevreasd wordt) 

18) Ik houd biJ het kopen van 
daaeliJkse boodschappen 
D221~ rekenina met het 1 
af' val dat de verpakkina 
kan opleveren 

18) Ik houd er blJ het kopen 
van dageliJkse boodschappen 
DQQÏ~ rekenlna mee or ze 1 
vrlendeliJk ziJn voor het 
milieu 

1 2 3 
zeker waarschiJnliJk misschien 
wel wel misschien 

20a) Ik ben van plan miJn compos-
teerbaar afval op de Juiste 
manier te scheiden 

b) Ik ben van plan miJn niet-
composteerbaar afval op de 
Juiste manier te scheiden 

c) Ik ben van plan miJn 
probleemstoffen op de Juiste 
manier te schelden 

d) Ik ben van plan al miJn 
huisvuil op de Juiste 
manier te scheiden 

wel/ 
niet 

1 

1 

1 

1 

4 5 
enlaszina mee 
ID88 oneens oneens 

2 3 4 5 

2 3 6 

2 3 6 

4 5 
waerach1Jnl1Jk zeker 
niet niet 

2· 3 4 6 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

21) Waarop, denkt U, moeten maatregelen v~or het verbeteren van het 
milieu vooral gericht ziJn? (Meer één vakJe aankruisen.) 

1 rlndustriële luchtverontreiniging 
2 luchtverontreiniaina door auto's 
3 uisvuilscheidina 
4 ndustrieel afval · 
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22) Het beperken van de hoeveelheid te storten afval is volgens u Vooral 
zaak van een 

1 §• industrie 
2 · e consumenten 
3 e overheid 
4 iJzeU' 

• 
Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

23a) Wanneer wordt het 
composteerbear 
af'val opaehaald? 

b) Wanneer wordt het 
niet-composteerbaar 
af'val opaehaald? 

c) Wanneer worden de 
probleemetof'f'en 
opgehaald? 

oneven week 

oneven week 

oneven week 

3 keer per Jaar 

3 keer per Jaar 

3 keer per Jaar 

even week 

even week 

even week 

24) In welke aroep denkt U dat het onderstaande huisvuil thuishoort? 
(Wilt U ~et antwoord van Uw keuze oJDCirkelen? U maa meerdere 
ciJf'ere omcirkelen op één reael. > 

1 2 3 
composteerbaar niet-compoateerbaar problee"tof'f'en 
af' val af' val 

a) kapotte bloempot 1 2 3 
b) kapotte aloeilampen 1 2 3 
c) aluminlumtolie - 1 2 3 
d) mest van huisdieren 1 2 3 
e> aebruikt f'rietvet 1 2 3 
f') gebruikte koffief'ilters 1 2 3 
a> oude nagellak 1 2 3 
h) halfvolle chloor plastic f'lee 1 2 3 
1) kapotte houten keukenlepel 1 2 3 
J) leae asplrlnedoos 1 2 3 
k) vuile poetslappen 1 2 3 
1) stompJes van kaarsen 1 2 3 
m> vuile wegwerpluiers 1 2 3 
n> muurverf' 1 2 3 
o) theezakJes 1 2 3 
p) lege ammoniak plastic f'lee 1 2 3 

25) Wat zou U doen ale U niet precies weet waar iets thuishoort? 

1 ~uren vragen 
2 roberen zo goed moaeliJk te schatten 
3 in foldertJe/informatiekrant opzoeken 

- : i~=:~=~t~~~l~~- ~~~~~~- .........••............ 
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Wilt U het antwoord van Uw·ke~ze omcirkelen? 

1 2 3 
positief enigszins 

positief 
noch positief/ 
noch negatief#. 

26a) Hoe staat U teaenover 
het zelt schelden van Uw 
composteerbaar afval van 
de reet van het afval? 

b) Hoe staat U tegenover het 
zelf schelden van Uw nlet
composteerbaar af'val van 
de reet van het afval? 

c) Hoe staat U tegenover het 

1 

1 

zelf schelden van Uw 1 
probleemstotten van de reet 
van het aftval? 

d) Hoe staat U tegenover het 
zelf scheiden van al Uw 
huisvuil? 

2?) Hoe staat U tegenover het 
nieuwe ophaaleyeteem? 

1 

1 

2 

4 
eniaszine 
neaatiet 

3 

2 --- 3 

2 3 

2 3 

2 3 

28) Ziet U voordelen in dit nieuwe ophaalsysteem? 
1 Ba (naar vraag 29) 
2 nee (naar vraag 30) 

29) Welke voordelen ziet U in dit nieuwe ophaalsysteem? 

30) Ziet U nadelen in dit nieuwe ophaalsysteem? 
1 Ba C naar vraag 31 ) 
2 ee (naar vraag 32) 

31) Welke nadelen ziet U in dit nieuwe ophaalsysteem? 

4 

4 

4 

4 

4 

6 
neaatief 

6 

5 

5 

6 

6 

32) Voor de hoeveelheid composteerbaar afval die U verzamelt, vindt 
U het tormaat van de groene container 

1 ~el te groot 
2 e groot 
3 uiete maat 
4 e klein 
6 el te klein 
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33) Voor de hoeveelheid probleemstof'f'en die U verzamelt. vindt U 

het forJDeat va de minlbox' 
1 veel te aroot 
2 te aroot 
3 Julète maat 
4 te klein 
6 veel te klein 

34) Het composteerbaar attval wordt één ·keer in de 2 weken opgehaald. 
Vindt U dat 

1 §te vaak. <naar vraaa 36) 
2 vaak aenoea <naar v.raaa 36) 
3 niet vaak. aenoea (lUU!lr vraaa 35) 

36) Hoe vaak moet vol;aens 'U 'he:t COllPOBteerbaar a'l'val ·opsehaald 
worden? ...............•..•• " .•.. " .. " .. ...•..........•.........•.. 

36) Het niet-composteerbaar af'val wordt éé·n keer in de 2 weken 
opsehaald. Vindt U dat 

1 §te vaak (naar vraaa 37) 
2 vaak aenoea (naar vraaa 38) 
3 niet vaak aenoea (naar vraaa 37) · 

37) Hoe vaak moet volaens U het niet-composteerbaar af'val opgehaald 
worden? 

38) De probleemstoffen worden een paar keer per Jaar opgehaald. 
Vindt U dat 

1 §e vaak <naar vraaa 38) 
2 aak genoea (naar vraaa 40) 
3 niet vaak aenoea (naar vraaa 39) 

39) Hoe vaak moeten volaene U de probleenistoff'en opaehaald wordèn? 

Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 2 3 4 
mee eniaszins noch mee eens/ eniaszlne 
eens mee eens noch mee oneens mee oneens 

40a) De groene container is 1 2 3 4 
mak.keliJk te hanteren 

b) De minibox is makkeliJk · 1 2 3 4 
te hanteren 

41) Wat vindt U van de vormgeving van de aroene container? 

~ §~~~l fraai/noch lel lJk 
3 leliJk 
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42) Vindt U de
1

sBroen: container 

2 nee 

een sta-ln-de-wea? 

43) Hee.ft u Uw ~ro~ne container binnen ot bulten staan? 
1 binneni in de biJkeuken 
2 binnen; in de aaraae 
3 binnen; in de schuur 
4 buiten; in de voortuin 
6 bul tem in de achtertuin 
6 buiten; op straat 
7 nders; nl. ....................... 

44) Denkt U zelt de container schoon te maken? 

~B:e 
Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 2 3 
meer voordelen evenveel voordelen meer nadelen 
dan nadelen als nadelen dan voordelen 

45a) Als huishoudens hun huisvuil 
zel.f scheiden, dan hee.ft dit 
voor de industrie 

b) Als huishoudens hun huisvuil 
zel.f scheiden. dan hee.ft dit 
voor de gemeente 

c) Ale huishoudens hun huisvuil 
zelf scheiden. dan heef't dit 
voor het milieu 

d) Als huishoudens hun huisvuil 
zelf scheiden. dan heef't dit 
voor miJzel.f 

1 
mee 
eens 

2 
enigszins 
mee eens 

3 
noch mee eens/ 
noch mee oneens 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

4 
eniaszins 
mee oneens 

3 

3 

3 

3 

6 
mee 
oneens 

46) Ale ik zel.f mijn huisvuil scheid en gescheiden meegee.f, dan 
a) hoef ik minder plastic 

zakken te kopen 
b) moet ik meer nadenken 

1 
1 
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c) krlJa ik betêr de kans 
me milieubewust te 1 2 3 4 6 
aedragen 

d) .ben ik meer aeld kwlJt 1 2 3 4 6 
e) help ik mee de proeft te 

laten slagen 1 2 3 4 6 
ft) ben ik meer ruimte in. 

de woning k.wiJt 1 2 3 4 6 
a> stiJgen de reiniainge-

tar leven minder snel 1 2 3 4 6 
h) heb ik meer last van 

stank 1 2 3 4 6 
i) aeeftt Nuenen het aoede 

voorbeeld aan de reet 1 2 3 4 6 
van Nederland 

J) ben ik meer ruimte wa 1 2 . 3 4 6 
de woning kwiJt 

k.) ben ik meer tiJd ·kwiJt 1 2 3 4 5 
1) profiteer ik ook van een 

schoner milieu 1 2 3 4 5 
m> moet ik meer lic~meliJke 

!~spanning verrichten 1 2 3 4 6 
n> draaa ik nauweliJk.e biJ tot 

de oplossing van het milieu- 1 2 3 4 5 
probleem 

o) maakt de industrie meer winst 1 2 3 4 6 

1 2 3 4 6 
helemaal beetJe neutraal last la zeer 
niet laat ia last la last ia 

47) Ale, door zelt mlJn huisvuil te schelden en aeschelden mee te 
geven 

a) ik meer tiJd kwiJt zou 1 2 3 4 5 
ziJn, vind ik dat 

b) ik meer zou moeten na- 1 2 3 4 s 
denken, vind ik dat 

c) ik meer lichamellJke inspan-
nina zou moeten verrichten, 1 2 3 4 s 
vind ik dat 

d) ik meer ruimte kwiJt zou 1 2 3 4 6 
ziJn, vind ik dat 

Beet Uw mening en omcirkel het antwoord van Uw keuze. 

48a) ik vind het meegeven van 
het compost~erbaar etval 1 2 3 4 6 
aan het huisvuil ophaal-
bedrlJt 

b) ik vind het meeaeven van 1 2 3 4 5 
het niet- composteerbaar at-
val aan het huisvuilophaalbedriJt 
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c) ik vind het wegbrengen van 
de probleemsto~~en naar de 1 2 3 4 
'ophaalwagen' 

d) ik vind het meegeven van 
het gescheiden arval aan 1 2 3 4 
het huisvuilophaalbedriJr 

Tot slot willen wiJ noa araas het volgende van U weten. 

49) Doet U op dit moment aan de proer mee? 
1§a (naar vraaa 60) 
2 nee (naar vraaa 61) 
3 ome wel. soms niet (naar vraaa 6()) 

6 

6 

60) Welke van de onderstaande gedeelten van-het arval houdt U nu 
gescheiden? (Er mogen meerdere kruisJee gezet worden.) 

1§omposteerbaar gedeelte 
2 niet-composteerbaar gedeelte 
3 probleemetorren 

61) Denkt U dàt U mee bliJrt doen zolang de proer duurt? 

~ ~::;:c;:!nliJk wel 
3 misschien wel/misschien niet 
4 waarschlJnliJk niet 
6 zeker niet 

62) Uit hoeveel personen bestaat Uw huishouden (tenminste 3 dagen per 
week in de woning aanwezig) en in welke leert1Jdsklassen bevinden 
ziJ zich? CUzelr erbiJ aerekend.) 

7) totaal 

53) Wat ie Uw 

54) Wat ie Uw 

1 • • • perso(o)n(en.) Jonger dan 6 Jaar 
2 perso(o)n(en) tussen 8-16 Jaar 
3 perso(o)n(en) tussen 18-26 Jaar 
4 ••• perso(o)n(en) tussen 26-66 Jaar 
S ••• perso(o)n(en) tussen 68-66 Jaar 
6 ••. perso(o)n(en) ouder dan 66 Jaar 

••• pereo(o)n(en) 

geslacht? 

1Ban 
2 rouw 

leef'tiJd? ............... Jaer 

65) Wat is Uw hoogst a~geronde schoolopleiding? 
1 AGER ONDERWIJS. BA.SISONDERWIJS 
2 LO (voortgezet lager onderwiJs) 

AVO (lager algemeen vormend onderwiJs) 
3 BO (lager beroepsonderwiJs) 

name! iJk ....................... . 
4 LO. MULO, MAVO. 3-Jariae HBS 
5 0 (middelbaar beroepsonderwlJs) 

nameliJk ....................... . 
6 MO (voorbereidend hoger en middelbaar onderwiJs) 

nalll0 l iJ k ...................... . 
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7 0 (hoaer ·beroepaonderwiJe> 
namel1Jk ....................... . 

8 NIVERSITEIT. HOGESCHOOL 
na111eliJk ....................... . 

s DERS. nainel 1Jk ..•...•.•...••....... 

66) Hoeveel uren per week werkt U (buitenshuis)? ••.... uur per week 
<indien U niet buitenshuis werkt. vul dan •o • ln) 

67) Hoeveel uren per week werkt Uw partner? •••••••• uur per week 
Undien U aeen partner heert or indien 
Uw partner niet buitenshuis werkt. vul dan •o• ln) 

Noa enkele vraaen over deze ·vraaenliJat. 

68) Vond U dezelvrlenl1Jet te lana? 
1 a 
2 nee 

69) Vond U deze vraaenliJet te moeiliJk? 

~B:e 
60) RUIMTE VOOR EVENTUELE OPMERKINGEN (over de proer • over de 

vraaenliJet etc. > 
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BIJLAGE 12 

D~; t.elef"oni n c:he vragr~ nlijst (To). 

b. 
. , . 
d. 

Llm prakt.inche r·üdene n .i.s het. in een telef'on.ische vragenlij ~·.t 

or1mogel.ijk all€e conct:ipton van het 1oodel in vragen te vertalen. 
L r '.Jerd een H e leet, i 8 va.r1 de belangrijkste conc epten gemaakt. en 
da<:i r zijn v:' age.•n over gesteld. 
De concept e n en d e daar biJbehor~nde vragen zijn: 
s o c iodomograri s che variabelen, 
(vo or)ko nnis over d& proef'. 
.111t~ enti e om a an dE::J proef' mee t.e WE•rken, 
at t itude ten aanzien van de proef, 

2'.eslacht 
inleidonde vraag, 
vraag 1 J 

vraag 2, 
ro>. k osten/baten, vr·aag 3 , 4, 
f. e valuatie van de conseque nties , vraag s. 

De vragan 3 en 4 zijr1 dusdanig gef'ormuleerd dat ze inrormaren 
naë1r IJür-soonliJke verwacht, e consequenties (k/b) in vergeli,j --· 
k in~ met de 'oude' situat, iE') (situat; ie voor de start van de 
prlHd'). 

Ue f.:.c hr.lftel.iJk~~ vragünli,j~; t ( T 1 ). 

Dez E-) vragen] i jH t. best a at uit bO vra gen. De c onc ept.en en d.e 
bijbehorende vrHgen zijn: 

ël. 

b. 
c . 

d. 
(~ . 

f' 
g, 

bepe rkende omgevingsvariabelen , 
wijk-/woonkarakteristieken 
sociodernografische Factoren, 
ölgemene atti tudee. t e n aanzien 
van het d oel, 
subj e cti e v e norm, 
systeemkenmerke n, 

s peciriek.e k e nnis , 
k0Bt e n/bator1, 
~ e r i s in h e t model ge o n ex-
pli c ie t.e onders cheiding ge-
ffl f.H-'t k t. t usse n \..ia argc-?. nornon 
( Vf°:'Y'l,,l8Cht;e) consequenties, 

.;:~ valuatie van de consequen--
t . .ies e n 
k/b e valuaties. doch 
.:H· l H we l. r e k e ning me e g e 
houden i n de vragenlijst) 

h. acceptat. if3 v a n e i g en vera nt 
wo o rdelijkheid, 

i. ::itti t~ udes ten aanzien van het 
z E• l f s c he .i. d e n , 

j. int E~ nt .i. "-' S - mee bliJven doer., 
-- p 8 r- g odee J t e , 

k. gewo ontegedrag , 
l. f-~c heidi ng s gedr·ag , 

vraag 4, 5, b, 
vr·aag 5 2 , 

vraa g 11, 
vraa g 14, 
vraag 32, 

38, 
vraag 13, 

vraag 15 > 

.ll. 2 , 

( vraë:tg 1 s, 
42, 

(vraag 4 ~')' 
(vraag 4 5)' 

vräag 2 6, 
vraag Sl, 
vraag 2 0 

53, 

1 2 , 
16, 
-33' 
(.)9 \ 

;~3' 

1 ? ' 
45, 

11, 
4b, 

43, 
b4, SS, f)6. 5 -", 

2 1, 2 7, 

34, 35, 36, ~-\ 7' 

40' 41, 44, 
24, 25 , 

2 8, 2 9, 3 0, 31, 
4Ei, 4 7' 48 , 

28, 28, 30, 31, 

46) J 

vraai;<: 2 , 3 , 7, 8 , 9, 10, l ü , E l 
vraag 48, b O. 

Vraag 1 was al o c ontrole bedoeld, na1neliJk dat de persoon die 
h e t. meeat met h e t. huisvuil omging, de vragenlij s t. in zou 
vul .len. Vraag f)8 e n 5 8 h a dden bet.re kking op de vrageul ijst 
(resp ecti e v e lijk vond men hem te lang /te moe ilijk?). Bi.j vraag 

6 0 had me n d e') mogeJ. ij khe id eventuHl e opmerkinge n te ma ken o r 
v r agen t e st e ll e n ( ~ ie bijlage 27 ) . 
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De schriftelijke vragenlijst CT2). 
Deze vragenliJst bestaat uit 41 vragen. De concepten en de 
bijbehorende vragen ziJn: 

a. 

b. 
c. 

beperkende omgevingsvariabelen, 
wijk-/woonkarakteristieken, 
sociodemograFische Factoren, 
algemene attitude ten aanzien 
van het doel. 

d. subjectieve norm. 
e. systeemkenmerken, 

vraag 3, 29, 
vraag 37, 38, 38 , 

vraag 4, 6, 14, 
vraag 5, 8, 
vraag 18, 20, 21, 

40, 

22, 23, 24, 
25, 26, 27a, 27b, 27d. 

f. specifieke kennie, 
g. voorlichting, 
h. kosten/baten. 

(waargenomen consequenties, 
evaluatie v.d. consequenties 

(kosten/baten eval uat. ie, 
i. acceptatie eigen verant

woordelijkheid, 
j. at.ti tudes ten aanzien van 

het zelf scheiden. 
k.. i ntE>nt i es: -mee bl iJ ven doen, 

--per gedeelte, 
l. gewoontegedrag, 
m. scheidingsgedrag, 

vraag 
vraag 
vraag 

vraag 

vraag 

vraag 

vraag 
vraag 
vraag 
vraag 
vraag 

2-?e, 30, 
32, 

11' 12, 

ft' 10, 15, 16, 1 7, 18. 
. ·· • -, / . • c> 28 . 31, 
8, 10, 1 b, 1 o, 1 -7' 18, 
~:Ha t./m 31..i)' 
31k, 311)' 

7, 

13. 
3f>, 
36, 
2, 
33, 34. 

Vraag 1 was. zoals ook bij de Ti het geval was, bedoeld als 
controle, zodat de persoon die het meest met het huisvui.1 
omgaat ook de vragenlijst in zou vullen. 
Vraag 41 had dezelf'de functie als vraag 60 bij Ti: men kon 
er alles opschri.jven wat men wilde (zie bijlage 27). 
Voor de duideliJkheid wordt er opgemerkt dat de vragen in dB 
Ti en de T2 niet in dHzelfde volgorde voorkomen als de volg-
orde van de concepten in het model. 
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BIJLAGE 13 

-1-

Wilt lJ, behalve waar dat anders aangegeven is, bij de beantwoording 
van de vragenlijst steeds één kruisje zetten in het vakje, dat 
hoort bij het antwoord van uw keuze. 
1) Gaat U in Uw huishouden het meest met het huisvuil om? 

1 87, 8% ja 
2 2, 1 % nee 

l ndien Uw antwoord 'nee' is, wilt U dan s.v.p. deze vragenlijst 
laten invullen door diegene die het meest met het huisvuil omgaat. 
(Als er in Uw huishouden zo'n persoon niet is, wilt U dan zelr de 
vragenlijst invullen. ) 

2) Met welk(e) gedeelte(n) van het huisvuil gaat U om? 
(Er mogen meerdere 

1 1. 5% 
2 0.6% 
3 0,0% 
4 0.2% 
5 4,6% 
6 0,8% 
7 0,6% 
8 0,0% 
8 0,4% 

10 0,0% 
11 1,0% 

kruisjes gezet worden. ) 
composteerbaar gedeelte (etensresten e.d.) 
niet-composteerbaar gedeelte (plastic e.d.) 
probleemstorren (verrresten. batterijen e.d. 
glas en/or textiel en/or papier 
1+2 
1+3 
1+4 
2+3 
2+4 
3+4 
1+2+3 

12 24,6% 
14 0,0% 

1+2+4 13 
2+3+4 15 

0,4% 1+3+4 
65,2% 1+2+3+4 

3) Wie zet het huisvuil meestal buiten? 
1 72,8% ikzelr 
2 27,2% iemand anders 

4) In welke straat woont U? 
1 1,0% Biezenstuck 
2 1,6% Bij de Toren 
3 2,8% De Beet hor 
4 2,8% De Breembos 
5 10,7% De Doorn 
6 0,4% De Eilanden 
7 5,3% De Vlos 
8 3,0% Egidius-Vogelslaan 
9 3,0% Freule ClaraJ.aan 

10 0,0% Het Smeelke 
11 1,4% Heytvelden 
12 4,8% Hoge Tom 
13 2,2% Jan Daemshor 
14 5,1% Jonker-Florislaan 
l f, 0,8% Kleine Tom 
lG !..>, 1 % Li::H:1n van Nuenhrnn 
17 1,8% OoAterklamp 
18 4,3% Schutterijakker 
18 4,2% Sint-Annagildelaan 
20 5,5% Stephan-Hanewinkellaan 
21 16,6% Tomak.ker 
22 1,0% Urnenveld 
23 2,6% Vosseveld 
24 5, ï'% Vrouwe-Cecilialaan 
25 1,4% Vrouwkensakker 
26 5,5% Zwanenstuck 
27 1,4% Jonker-Rudolrhor 
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5) l n wat 

-2--

voor soort woning woont U? 
1 6,2% een bovenwoning/flat 
2 48,7% een huis in een rij 
3 19,3% een twee-onder-één-kap woning 
4 13,5% een vrijstaand huis 
5 12,2% anders, nl_ - ...... . 

6) Heeft U een tuin? 
1 6,0% nee 
2 0,0% voortuin ja, een 
3 0,6% achtertüin ja, een 
4 84,6% voor- en achtertuin Ja, een 
5 6,2% tuin rondom .ja, e ·en 
6 2, 7% .ja, anders, n:l ... (zij- +voo·r- -+achtertuin). 

-?) Maakt U van Uw eigen groent-e-, tuin- en f"ruita:fval compost? 
l 3, -?% ._ia 

2 88,8% nee 
3 ?,5% gedeel~eliJk 

B) Welk. deel van Uw etensresten gebruikt U gemiddeld als 
veevoer/huisdiervoedsel? 

1 1,4% alles 
Z 2,3% grootste deel 
3 1,6% helf't 
4 13,2% kleinste deel 
5 81,5% niets 

8) Bracht U, voordat de huisvuilscheidingsproef van start ging, Uw 
probleemstof'fen naar de gemeente of naar winkels die zulke 
stoff'en innemen? 

1 11,8% alti.id 
2 8,5% regelmatig 
3 19,6% nu en dan 
4 1 7, 1 % zelden 
S 43,0% nooit 

10) Hoeveel zakken huisvuil gaf U gemiddeld per week mee? 
1 3,5% minder dan 1 
2 86,6% 1 t./m 3 
3 9,9% 4 of' mee.r 

11) Bent U of iema,nd van Uw huishouden naar één van de voorlichtings
a vonden over de huisvuilscheidingsproef' geweest? 

1 2 7,5% .ja 
2 7 2, 5% nee 

12) Hoe staat U tegenover de proef" die op dit moment in Nuenen aan 
de gang is ? 

1 ï'O .• 4% positief' 
2 16,1% enigszins positief' 
3 6,6% noch positief'/noc'h negatief' 
4 4,3% enigszins negatief 
5 2,5% negatief 

13) Denkt U dat het verplicht is om aan deze proef mee te werken? 
1 18,4% ja 
2 ?"?, 1% nee 
3 4,5% weet niet 

14) Vindt U dat d e elname aan de huisvuilscheidingsproef in Nuenen 
v e rplicht zou moeten ziJn? 

1 50,8% j a 
2 48,2% nee 
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En nu zouden wi,j graag Uw mening willen weten over de volgende 
st<:-)11.ingen. 
Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

---- --··----

~~ 

mee 
eens 

2 
enigsz..i ns 
mee eens 

noch mee eens/ 
noch mee oneens 

4 
enigszins 
mee oneens 

mee 
oneens 

- ·---·-····--- ----------·---··-------------------- -----

15) Ik verwacht dat de meeste 
mensen in de buurt aan de 64,6% 2 2,0% 8,7% 3,0% 1, 8% 
proef mee zullen werken 

16) Mijn buren zouden het 
afkeuren als ik niet aan 11, 2 % 8, 1% 28, 1% 6, 7% 44,3% 
de proef' mee zou werken 

1/) De andere personen in mijn 
huishouden zijn zeker van 
plan het huisvuil t.e schei- -18, 2% 8,3% 5,3% 2,2% 6, 1% 
den (zoals tijdens de proef' 
in Nuenen gevraagd wordt) 

.18) Ik houd bij het kopen van 
dagelijkse boodschappen 
nooit. rekening met het 55,8% 14,5% 8, 1% 8,3% 12,2% 
af' val dat de verpakking 
kan opleveren 

19) Ik houd er bij het kopen 
van dage! i.i kse boodschappen 
.1:10_oi t rekening mee of ze 37, 5% 16,0% 8,8% 14,8% 23,0% 
vriendelijk zijn voor het 
milieu 

1 7- 3 4 5 
zeker waarschijnlijk misschien wel/ 
wel wel misschien niet 

waarschijnlijk zeker 

20a) Ik ben van plan miJn compos-
teer baar afval op de juiste 
manier te scheiden 

b) Ik ben van plan mijn niet.-
composteerbaar afval op de 
juiste manier te scheiden 

c) Ik ben van plan mijn 
prot..leemstor:fen op de juiste 
manier te scheiden 

d) Ik ben van plan al miJn 
huisvuil op de Juiste 
manier t.e scheiden 

niet niet 

77,5% 13,0% 4,8% 2,3% 2,3% 

76, 4% 14,0% 4,5% 2, 1% 2,9% 

85,6% a,ti% 3,1% 1,2% 1,4% 

71,3% 16,7% 6,4% 2,5% 3, 1% 

21) Waarop, denkt U, moeten maatregelen voor het verbeteren van het 
milieu vooral gericht zijn? (Maar één vakje aankruisen.) 

1 29,6% industriële luchtverontreiniging 
2 5,5% luchtverontreiniging door auto's 
3 9,7% huisvuilscheiding 
4 55,2% industrieel arval 
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22) Het beperken van de hoeveelheid te storten afval is volgens 
U yoor~l een zaak van 

1 
2 
3 
4 

31,5% 
32,3% 
21,8% 
14,3% 

de industrie 
de consumenten 
de overheid 
mijzelf' 

Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 
23a) Wanneer wordt het 

composteerbaar 
af'val opgehaald? 

b) Wanneer wordt het 
niet-composteerbaar 
afval opgehaald? 

c) Wanneer worden de 
probleemstoff'en 
opgehaald? 

oneven week 3 keer per jaar 
---18,4%--

80, 7% 

oneven week 

3 keer per jaar even week 
---18,3%--

98,0% even week 

24) In welke groep denkt U dat het onderstaande huisvuil thuishoort? 
(Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? U mag meerdere 
cijfers omcirkelen op één regel. ) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
t') 
g) 
h) 
i ) 
j) 
k) 
l) 
m) 
n) 
o) 

p) 

25) 

1 
composteerbaar 
afval 

2 
niet-composteerbaar 
afval 

kapotte bloempot 1 
kapotte gloeilampen 1 
aluminiumfolie 1 
mest van huisdieren 82, 7% 
gebruikt frietvet l 
gebruik.te koff'ief'ilters 96, 1% 
oude nagellak 1 
half'volle chloor plastic fles 1 
kapotte houten k.euk.enlepel 1 
lege aspirinedoos 1 
vuile poetslappen 1 
stor.1pjes van kaarsen 1 
vuile wegwerpluiers 1 
muurverf 1 
theezakjes 86,5% 
lege ammoniak plastic fles 1 

Wat zou u doen als u niet precies weet waar 
1 1.1% buren vragen 
2 32, ~~% proberen zo goed mogelijk 

3 
probleematof'f'en 

83,2% 3 
2 37,0% 

88,4% 3 
2 3 

33,3% 3 
2 3 
z 83,2% 
2 86,3% 

70,8% 3 
75,8% 3 
74,3% 3 
68,6% 3 
86,8% 3 

2 85,8% 
2 3 

43,4% 3 
iets thuishoort? 

te schatten 
3 42,5% in foldertje/informatiekrant opzoek.en 
4 11,8% informatielijn bellen 
5 12,2% anders, nl. " .. "" ..... . ". - .. . ..... ". "" " .. ". "" 
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Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

- ----·-------- -----

1 2 3 
positief enigszins 

positief 
noch positief'/ 
noch negatief 

4 
enigszins 
negatief 

26a) Hoe staat U tegenover 
het zelf scheiden van Uw 
composteerbaar afval van 
de rest van het afval? 

b) Hoe staat U tegenover het 

72,9% 16,8% 

zelf scheiden van Uw niet- 11,0% 16,6% 

(; ) 

d) 

2?) 

composteerbaar afval van 
de rest van het afval? 
Hoe staat u tegenover het 
zelf" scheiden van Uw 
probleenistof'fen van de rest 
van het af'val? 
Hoe staat u tegenover het 
zelf scheiden van al Uw 
huisvuil? 
Hoe staat u tegenover het 
nieuwe ophaalsysteem? 

86,4% 8,0% 

68,9% 18,0% 

44,9% 20,5% 

4,3% 

5,3% 

2,0% 

5,5% 

8, 1% 

28) Ziet u voordelen in dit nieuwe ophaalsysteem? 
1 61,5% ja (naar vraag 28) 
2 38,5% nee (naar vraag 30) 

b 
negatief 

3, 7% 2,3% 

4, 1% 2,9% 

1, 4% 1, 9% 

2,8% 3, 7% 

12,5% 12,9% 

28) Welke voordelen ziet U in dit nieuwe ophaalsysteem? 
1 41,9% milieu 
2 13,5% recycling 
3 fl,4% minder huisvuilzakken nodig 
4 6,4% af'valbergen om.laag 
5 7,1% groene container praktisch• 
6 22,6% anders (de rest) 

30) Ziet U nadelen in dit nieuwe ophaalsysteem? 
1 66,0% ja (naar vraag 31) 
2 34,0% nee (naar vraag 32) 

31) Welke nadelen ziet U in dit nieuwe ophaalsysteem? 
1 8,7% stank 
2 45,0% ophaalfrequentie 
3 7,0% ruimte 
4 4,0% maat container 
5 2, 3% hygiëne 
6 2,3% schoonmaken 
7 5,0% denkwerk 
8 24,8% anders (de rest) 

32) Voor de hoeveelheid composteerbaar af'val die U verzamelt, vindt 
U het formaat van de groene container 

1 26,1% veel te groot 
2 36,0% te groot 
3 36,8% Juiste maat 
4 0,8% te klein 
S 0,2% veel te klein 
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33) Voor de hoeveelheid probleemstoffen die U verzamelt.• vindt U 
het formaat van de minibox 

1 3,0% veel te groot 
2 8,2% te groot 
3 78,1% juiste maat 
4 9,4% te klein 
5 1,2% veel te klein 

34) Het composteerbaar afval wordt één keer in de 2 wek.en opgehaald. 
Vindt U dat 

1 7,5% te vaak (naar vraag 35) 
2 68,8% vaak genoeg (naar vraag 36) 
3 23,8% niet vaak genoeg (naar vraag 35) 

35) Hoe vaak moet volgens U. het composteerbaar af'val opgehaald 
worden? 1 71, 0% 1 k.eer per week 

2 11,6% seizoensgebonden 
3 17,4% anders 

36) Het niet-comp.osteerbaar af'val wordt· éé.n . kaar in . de 2 weken 
opgehaald. Vindt U dat 

1 0,6% te vaak. (naar vraag 37) 
2 47,3% vaak genoeg (naar vraag 38) 
3 52,1% niet vaak genoeg (naar vraag 37) 

37) Hoe vaak moet volgens U het niet-composteerbaar af'val opgehaald 
worden? 1 85,8% 1 k.eer per week 

2 3,0% seizoensgebonden 
3 1, 1% anders 

38) De probleemstoffen worden een paar keer per jaar opgehaald. 
Vindt U dat 

1 0,6% te vaak (naar vraag 39) 
2 82,2% vaak genoeg (naar vraag 40) 
3 17,2% niet vaak genoeg (naar vraag 39) 

39) Hoe vaak moeten volgens U de probleemstof'f'en opgehaald worden? 
1 20,2% 1 keer per i weken 
2 16, 0% 1 keer per maand: 
3 31,8% 1 keer per 2 maanden 
4 18,1% 1 keer per 3 maanden 
5 12,8% anders 

Wilt U het antwoord van Uw, keuze omcirkelen? 

1 
mee 
eens 

2 
enigszins 
mee eens 

3 
noch mee eens/ 
noch mee oneens 

4 
enigszins 
mee oneens 

5 
mee 
oneens 

40a) De groene container is 51,8% 19,3% 
makkelijk te hanteren 

8,0% 8.9% 12,1% 

b) De minibox ia makkelijk 77,3% 10,.7% 5,5% 3,2% 3,4% 
te hanteren 

41) Wat vindt U van de vormgeving van. de. groene co.ntai nar? 
1 l.2,5% fraai 
2 68,3% noch fraai/noch lelijk 
3 18, 1% lelijk 

42) Vindt U de groene container een sta-in-de-weg? 
1 58,8% Ja 
2 41,2% nee 
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43) Heeft U Uw groene container binnen of buiten staan? 
1 0,2% binnen; in de bijkeuken 
2 8,1% binnen; in de garage 
3 4,8% binnen; in de schuur 
4 4,3% buiten; in de voortuin 
5 73,8% buit.en; in de achtertuin 
6 0,6% buiten; op straat 
7 8,1% anders; nl .. (vb. carport) ...... . 

44) Denkt U zelf de container schoon te maken? 
1 50,0% Ja 
2 50,0% nee 

Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 3 
meer voordelen 
dan nadelen 

2 
evenveel voordelen 
als nadelen 

meer nadelen 
dan voordelen 

45a) Als huishoudens hun huisvuil 
zelf' scheiden, dan heeft dit 73,8% 25,1% 1'0% 
voor de industrie 

b) Als huishoudens hun huisvuil 
zelf' scheiden, dan heeft dit 69,2% 24,7% 6,0% 
voor de gemeente 

c) Als huishoudens hun huisvuil 
zelf' scheiden, dan heeft dit 85,3% 4,3% 0,4% 
voor het milieu 

d) Als huishoudens hun huisvuil 
zelf scheiden, dan heeft dit 28,8% 37, 7% 32,3% 
voor mijzelf' 

1 2 3 4 5 
mee enigszins noch mee eens/ enigszins mee 
eens mee eens noch mee oneens mee oneens oneens 

46) Als ik zelf' mijn huisvuil scheid en gescheiden meegeef', dan 
a) hoef' ik minder plastic 

zakken te kopen 48,4% 20,6% 7,3% 5,3% 18,4% 
b) moet ik meer nadenken 51,8% 25,1% 8,2% 3,9% 11,0% 
c) krijg ik beter de kans 

me milieubewust te 73 .. 2% 14,7% 8,2% 0,6% 3,3% 
gedragen 

d) ben ik meer geld kwiJt 3,2% 3,2% 12,9% 5,5% 75,2% 
e) help ik mee de proef' t e 

latBn slagen 89,6% 6,3% 2,7% 0,4% 1'0% 
f' ) ben ik meer ruimte in 

de \JOni ng kwiJt 25,8% /,7% 7,3% 3,0% 56, 1% 
g) stijgen de reiniginga-

tarieven minder snel 24,4% 8,7% 38,2% 5,1% 22,6% 
h) heb ik meer last van 

s tank 42,6% 18,8% 9,3% 5,9% 23,4% 
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i) geef't Nuenen het goede 
voorbeeld aan de rest 64,6% 12,8% 14 J 1% 1,4% -1. 1 % 

van Nederland 
j ) ben i. k meer ruimte om 51. 3% 14,5% 7,S% 3, 7% 23.0% 

de woning kwijt 
k) ben ik meer tijd kwiJ t 29,9% 17, 1% 13,6% 7,3% 32.2% 
l) prof'iteer ik. ook van een 

schoner milieu 76, 1% 12,0% 13,3% 2,0% 5, 7% 
m) moet i. k meer lichameliJke 

inspanning verrichten 19,5% 9,3% 15,0% 7,3% 48,9% 
n) draag ik nau"10l ijks bij tot 

de oplossing van het milieu- 12,1% 14,3% 11.1% 13,9% 48,7% 
probleem 

o) maakt de industrie meer winst 14,1% 8,2% 40,0% 5,3% :::i2' 4% 

1 2 3 4 5 
helemaal beetje neutraal lastig zeer 
niet lastig lastig lastig 

47) Als, door zelf mijn huisvuil te scheiden en gescheiden mee te 
geven 

a) ik meer tijd kwijt zou 
ziJn, vind ik dat 

b) ik meer zou moeten na
denken, vind ik dat 

c) ik. meer lichamelijke inspan
ning zou moeten verrichten, 
vind ik dat 

38,3% 37,7% 14,3% 

54,6% 23,3% 17,2% 

51,1% 25,1% 13,0% 

7,0% 2. l% 

2,6% 2,4% 

7,9% 2,9% 

d) ik meer ruimte kwijt zou 13,7% 41,0% 11,8% 19,4% 14,1% 
zijn, vind ik dat 

Geef' Uw mening en omcirkel het antwoord van Uw keuze. 
48a) ik vind het meegeven van 

het composteerbaar af'val 
aan het huisvuilophaal
bedrijf' 

b) ik v.ind het meegeven van 
het niet-composteerbaar af'-

73. 1 % 11. 0% 9. 6% 

79,1% 8,0% 10,0% 

val aan het huisvuilophaalbedrijf' 
c) ik vind het wegbrengen van 

3, 7% 

1, 6% 

de probleemstoffen naar de 45,0% 25,4% 11,0% 11,4% 
' ophaalwagen' 

d) ik vind het meegeven van 
het gescheiden af'val aan 
het huisvuilophaalbedrijf' 

70,2% 14,7% 10,7% 

Tot slot willen wij nog graag het volgende van U weten. 
49) Doet U op dit moment aan de proef' mee? 

1 91,3% Ja (naar vraag 50) 
2 3,5% nee (naar vraag 51) 

1,8% 

3 5,2% soms wel, soms niet (naar vraag 50) 
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50) Welke van de onderstaande gedeelten van het arval houdt U nu 
gescheiden? <Er mogen meerdere kruisjes gezet worden. ) 

1 1,8% composteerbaar gedeelte 
2 0,2% niet-composteerbaar gedeelte 
3 3,6% probleemstoffen 
4 4,6% 1+2 
5 2,0% 1+3 
6 0.4% 2+3 
? 87,8% 1+2+3 

51) Denkt U dat U mee blijft doen zolang de proef duurt? 
1 70,5% zeker wel 
2 18,8% waarschijnlijk wel 
3 5,1% misschien wel/misschien niet 
4 2,0% waarschijnlijk niet 
S 3, 3 % zeker niet 

52) Uit hoeveel personen bestaat Uw huishouden (tenminste 3 dagen per 
week in de woning aanwezig) en in welke leeftijdsklassen bevinden 
zij zich? (Uzelf erbij gerekend . ) 

1 nvt perso(o)n(en) jonger dan 5 jaar 
2 perso(o)n(en) tussen 6-15 jaar 
3 perso(o)n(en) tussen 16-25 jaar 
4 perso(o)n(en) tussen 26-55 jaar 
5 perso(o)n(en) tussen 56-65 jaar 
6 perso(o)n(en) ouder dan 65 jaar 

7) totaal perso(o)n(en) 
53) Wat is Uw geslacht? 

54) Wat 
55) Wat 

is 
is 

Uw 
Uw 

1 31,2% man 
2 68,8% vrouw 
leefti.jd? .... nvt .. ... . .. jaar p

5
5% van de mensen is 

' en 45 jaar oud) hoogst afgeronde schoolopleiding? 
1 5,5% LAGER ONDERWIJS, BASISONDERWIJS 
2 3,2% VGLO (voortgezet lager onderwi.js) 

LAVO (lager algemeen vormend onderwijs) 
3 8,8% LBO (lager beroepsonderwijs) 

namelijk ... .. .... . ............. . 
4 22,5% ULO, MULO, MAVO, 3-jarige HBS 
5 14,8% MBO (middelbaar beroepsonderwijs) 

namelijk . . . . . . . ............... . 
o 10,7% VHMO (voorbereidend hoger en middelbaar 

onderwijs), namelijk . . ...... .. . 

7 22,1% HBO (hoger beroepsonderwijs) 
namelijk. .... . .... .. ........ ... . . 

8 7,6% UNIVERSITEIT, HOGESCHOOL 
namelijk ... . .. . . . ..... .. ... .. .. . 

8 4,6% ANDERS, namelijk . . ......... . . . . . . . 

tussen 

56) Hoeveel uren per week werkt U (buitenshuis)? 
(indien U niet bui tenshui.s werkt, vul dan '0' 

.. nvt . uur per week 
in) 

(45% van de mensen werkt niet:, 2,7i5 van hen werkt :2Q,;u.ur .. per week) 
2,1t 'L .)t . " J2 " " " ' 

· 6,8% " .n" " 38 " " " 
22 % " ~ · .. Il : 4(1 " " " z, 1% " " " 6C " " " 
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57) Hoeveel uren per week werkt Uw partner? 
(indien u geen partner haart or indien 

lh.1 partner niet bui t.enshuis werkt. vul 

. nvt .... uur per week. 

(24,4% van ~e mensen werkt niet, 2,9% werkt 
Nog enkele vragen over deze vrttgenliJst. 

58) Vond U deze vragenliJst te lang? 
1 29,6% Ja 
2 70. 4% nee 

59) Vond U deze vragenliJst te moeilijk? 
1 4.0% Ja 
2 96,0% nee 

dan ·o· in) 

20 uur per week 
2,7% van hen werkt 

28,4% van hen werkt 
4,2% van hen werkt 
4,4% van hen werkt 

60) RUIMTE VOOR EVENTUELE OPMERKINGEN (over de proer, over de 
vragenliJst etc. ) 
(zie biJlage 27) 

Tl: percentages van alle respondenten 
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BIJLAGE 14 

Alleen ss p~ 0.0010 
Variabelen zijn gehercodeerd 

Concepten 

scheidingsgedrag/ 
intentie te blij
ven meewerken 
+ intentie te blij
ven meewerken 
overall 

intentie te blijven 
meewerken/intentie 
te blijven meewer-
ken overall +attitu-
de t.a.v. het zelf 
scheiden overall + 
kosten/baten evalu-
atie 

attitude t.a.v. het 
zelf scheiden overall/ 
baten overall + 
evaluatie van de con-
sequenties 
- meer tijd kwijt 
- meer nadenken 
- meer ruimte kwijt 
- lichamelijke 

inspanning 
+ evaluatie van het 

meegeven (probl. 
stoffen) 

+ kosten/baten 
evaluatie 

intentie scheiden 
probleemstoffen/ 
gewoontegedrag (weg
brengen voor start) 

x 2 waarde (na yates' 
correct ion 

227.87970 (1 cell 
e.f..(.5) 

105, 18250 

83.19634 

62, 74439 

37 ,56757 

42,66731 

71.70002 
56, 59503 
77 ,60407 
22.66109 

47 ,94805 

23.34840 

65.19118 

16,29443 

129 

df. 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

2 
1 
1 
1 

1 

1 

6 

2 

pearson's 
r. 

0,68266 

0,46214 

0,41430 

o, 36160 

0,23417 

o, 29676 

o, 37113 
0,33909 
0,39824 
0,21840 

0, 31329 

0, 22015 

0,33075 

0,17707 



VERVOLG BIJLAGE 14 

Concepten 

algemene attitude/ 
subjectieve norm 

Kosten overall/ 
systeemkenmerken + 
nadelen ophaalsysteem 
+ container sta-in
de-weg 

Baten overall/al
gemene attitlrle 
+ voordelen ophaal
systeem 

x 2 waarde (na yates ' 
correct ion 

77,11431 

df. 

4 

pearson's 
r. 

- 0,37277 

~~~·--------------------------

18,43300 
23,22662 

32.88864 

51.61071 

47,60195 
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2 
2 

2 

2 

2 

o, 19837 
- 0,23128 

- o, 26470 

0,32500 

- 0,31224 



BIJLAGE 15 - 1 -

vJilt U, behalve waar dat anders aangegeven is, bi.) de beantwoording 
van de vragenl.ijst steeds ê__~J) __ i<.rui§k zotten in het vakje, dat 
hoort b :i.j het antwoord van uw keuze. 
1) Gaat U .in Uw huishouden het meest met het huisvuil om? 

1 88, 0% .ia 
2 2,()% nee 

: ndien Uw antwoord 'nee' is , wilt U dan s.v.p. deze vragenlijst 
laten invullen door diegene die het meest met. het huisvuil omgaat. 
<Als er in Uw huishouden zo'n persoon niet is, wilt U dan zelf' de 
vragenlijst invul.lt.:-tn.) 

2) Met welk(e) ged.eelte(n) van het huü.~vuil gaat U om? 
(Er mogen meerdere 

1 1,1% 
2 0, -1% 

3 0,0% 
4 0, ~~% 
5 4,0% 
6 (J, 8% 
.. , 0, ('% 1 

8 0,0% 
9 0, 4% 

H> 0,0% 
11 1.' 1 % 

kruisjes gezet worden. ) 
composteerbaar gedeelte (etensresten e.d.) 
niet-composteerbaar gedeelte (plastic e.d.) 
probleemstof'f'en (verf'resten, batterijen e.d. 
gla::• en/ot~ textiel en/of papier 
1-f 2 
1 +3 
J+4 
2+3 
2.+4 
3+4 
l +:~+3 

12 23,6% 
14 0,0% 

1+2+4 13 
2+3+4 15 

0,6% lt3+4 
66,7% 1+2+3+4 

3) Wie zet het- huisvuil meestal buiten? 
1 ï'3, 3% i kze l :f 
2 26,7% iemand anders 

4) In welke straat woont U? 
1 1 , 1% Biezenstuck 
2 1,1% Bij de Toren 
'J 

~· 3,2% De fü:~ethor 

4 /' , 8% De Breembos 
5 11 '~5% Oe Doorn 
b 0,S% Oe Eilanden 
7 G.0% lJe Vlos 
8 :3, 2 % Egidius- Vogelslaan 
9 2,8% Freule Clara.laan 

10 0,0% Het Smeelke 
11 1,4% Heytvelden 
12 4,b% Hoge Tom 
13 2,0% ,Jan Daemshor 
14 4,7% Jonker-Florislaan 
15 0,9% Klei ne Tom 
16 b,4% Laan van Nuenhem 
17 2,0% Oosterklamp 
1 (j 4,3% Schut.terijakker 
19 4,1% Sint-Annagildelaan 
20 !':>,4% Stephan-Hanewinkellaan 
21 16,5% Tomakker 
22 1,1% Urnenveld. 
23 1,f:',% Vosseveld 
2 1\. ~,' [1 % Vrouwe- CeciJ. ialaan 
. . ,(" ... _;.:, l,4% Vrouwk.ensakker 
?.6 tl' 1 % Z1..1anenstuck 
2"? l,4% J6nker-RudolPhoC 
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5) In wat voor soort woning woont U? 
1 4,2% een bovenwoning/f'lat 
Z 49,2% een huis in een riJ 
3 18,6% een twee-onder--één--kap woning 
4 14,1% een vriJstaand huis 
5 12,8% anders, nl. .................... . 

6) Heeft U een tuin? 
1 4. o" nee 
2 0,0% voortuin ja, een 
3 0,4% achtertuin ja, een 
4 86,3% voor- en achtertuin ja, een 
5 6,2% tuin rondom Ja, een 
6 3,1% Ja, anders, nl. .. (ziJ- +voor- +achtertuin). 

ï') Maakt U van UY eigen groente-, tuin- en f'rui taf'val compost? 
1 4,2% Ja 
2 87,4% nee 
3 8,4% gedeeltelijk 

8) Welk deel van Uw etensresten gebruikt U gemiddeld als 
veevoer/huisdiervoedsel? 

1 0,9% alles 
2 2,4% grootste deel 
3 1,8% helf't 
4 13,8% kleinste deel 
5 81, 0% niet,s 

8) Bracht U, voordat de huisvuilscheidingsproef' \.fan start ging, Uw 
probleemstof'f'en naar de gemeente of' naar wink.els die zulke 
stof'fen i. nnemen'I 

1 11,8% altijd 
2 8,8% regelmatig 
3 20,8% nu en dan 
4 18,3% zelden 
5 40,2% nooit 

10) Hoeveel zakken huisvuil gaf' U gemiddeld per week mee? 
1 3,3% ~inder dan 1 
2 88 , 1 % 1 t / m 3 
3 8,6% 4 oî meer 

11) Bent U of' iemand van Uw huishouden naar één van de voorlichtings·
avoriden over de huisvui.lscheidingsproef' geweest? 

1 28, 6% "ia 
2 70, 4% nee 

12) Hoe staat U tegenover de proef' die op dit moment in Nuenen aan 
de gang is ? 

1 76,5% positief" 
2 15,3% enigszins positier 
3 6,0X noch positieF/noch negatief' 
4 2,0% enigszins negatief' 
5 0,2% negatier 

13) Denlçt ll dat het verplicht is om aan deze proef' mee te werken? 
1 13, 7% Ja 
2 ·16, 5% nee 
3 3,8% ~ieet niet 

14) Vindt, U dat deelname aan de huisvuilscheidingsproef' in Nuenen 
verplicht. zou moeten zijn? 

1 ~6.3% Ja 
2 43,8% nee 
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En nu zouden •..1iJ graag Uw mening willen weten over de vol gendo 
f;tel l i ngen. 
Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 2 
mee enigszins noch 
eens mee eens noch 

15) 11<; verwacht dat de meest,e 

mensen in do buurt aan de 
proef' mee zulJen werken 

16) Mijn buren zouden het 
afkeuren als ik niet aan 
do proef' mee zou werken 

._, 
d 

m0e 
mee 

1 ·7) [lp öndere personen in mijn 
huishouden z.iJn zeker van 
plan het huisvuil te schei
den (zoals tiJdens de proeF 
in Nuenen gevraagd wordt) 

18) lk houd biJ het kopen van 
dagelijkse boodschappen 
n9_qj. t _ rekening met het 
af"val dat de verpakking 
k.an opleveren 

18) Ik houd er bij het kopen 
van dagelijkse boodschappen 
n_o_Q_;\,~_ rekening mee oF ze 
vriendelijk zijn voor het 
milieu 

L. ~~ 

eens/ 
oneens 

70,4% 

12,0% 

85,8% 

56,5% 

j 

zeker 
1.10 l 

waarsch.ijnl i<jk misschien wel/ 
wel misschien niet 

2 0a) Ik. ben van plan mijn compos
teerbaar afval op de juiste 
manier te scheiden 

b) Il<.. ben van plan mijn njet
composteerbaar aFval op do 
Juiste manier te scheiden 

83,1% 

c) Ik ben van plan mijn 
probleemstof"fen op de Juiste 90, 3% 
maniHr te Hcheiden 

d) Ik ben van plan al mijn 
huisvuil op de juiste 
manier te scheiden 

T?, 7% 

4 
enigszins 
mee oneens 

21, 3% 5,6% 

9, 7% 30,3% 

7,1% 3,4% 

15,5% 8,6% 

16,6% 8,0% 

mee 
oneens 

1,8% 

1,4% 

0,8% 

2,3% 

8,2% 11,3% 

14,6% 23,3% 

4 s 
waarschijnlijk zeker 
niet niet 

12,4% 2,2% 0,4% 0,2% 

14,0% 2,0% 0,2% 0, 7~ 

1,3% 0 > 4% 0,4% 

3,8% 0,4% 

:~ :l) Waarop, denkt U, moeten maatrHgelen voor het verb~teren van het. 
mil iou YQQJ.:91 gf-!r icht. z .l ~in'! 01a<-tr één vak.ie aankruisen. ) 

1. :! 8, 4% i ndustr iëlo l u c htver-ont.rei n.igi ng 
2 6,2% Luchtverontreiniging door auto's 
3 8,3% huiRvuilscheiding 
4 51', 1% industrieel af"val 
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22) HE1t, beperken van de hoeveelheid te storten afval is volgem,_ 
U ygQr....9.L een zaak. van 

1 23,9% de industrie 
;?. 32, ·7% de consumenten 
3 22,2% de overheid 
'1 15,2% mijzelf 

Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 
23a) Wanneer wordt het 

composteerbaar 
afval opgehaald'? 

b) Wanneer wordt het 

oneven \J€e~ 3 k8er per jaar 
····----- is, 1%- ----· 

80,8% 

niet-·compost.eerba.ar 
afval opgehaald? 

81,8% 3 keer per- jaar even week 
-- - 18,2%----

c) ~Janneer wor-d~n de. 
p robleemst.of'fen oneven weol(. 87, 9~. evHn \.mek 
0pgehaald? 

24) J n welke gro.ep denkt U da.t het ond-erstaande huisvui 1 t.huishoort? 
(Wilt U het. antwoord van Uw k.euze omcirkelen? U mag meerdere 
cijFere omcirkelen op één regel.) 

1 
compost.eerbaar 
af val 

a) kapotte bloempot 
b) kapotte gloeilampen 
c) aluminiumf"olio 
d) mest van huisdieren 
e) gebruikt- rri et.vet 
Fl gebruikt.e koFfiefilters 
g) oude nagellak 

2 
niet-composteerbaar 
af' val 

1 
1 
1 

93, 4%. 
1 

96,9%; 
1 

hl halfvolle chloor plastic fles 
i) kapotte houten keukenlepel 

1 
1 

,i) lege aspirinedoos 
k) vuile poetslappen 
1) stompjes van kaarsen 
m) vuile \Jegwerpluiers 

l 
1 
1 
1 

------------- -

3 
probleemstofren 

84,5% 
2 

80,b% 
2 

32, JI,% 
L 
2 
z 

70, 7% 
77,7% 
74.1% 
68,6% 
87, 4% 

3 
3 
3 

83,4% 
86, ;z% 

3 
3 
3 
3 
3 

n) muurver-f 1 2 86, 7% 
o) theezak.ies 97, 6% 2 3 
p) lege ammoniak plaHtic f'les 1 4!i,4% ~$ 

25) Wa t zou U doen als U niet pr·ecies weet. waar iets thuishoort? 
1 1,0% buren vragen 
~ 28,9% proberen zo goed mog elijk te schatten 
~~ 46, 4% in foldertje/informatiekrant. opzoeken 
4 12,4" informatielijn bellen 
5 10, 2% anders, nl. . ........ . 
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Wilt U hHt antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

--·-· ·-----------------------------------------·------

1 2 
positief enigszins 

positief' 

3 
noch positief/ 
noch negatief" 

4 
enigszins 
negatief' 

5 
negatief' 

----- ~ --· -·-··-· ··- -------- -·----·---- --· ·---------· 

26a) Hoe staat u t;egenover 
het zelf' scheiden van Uw 78,5% 17.0% 2.2% 1,8% 
composteerbaar ar val van 
de rest van het afval? 

b) Hoe staat u tegenover het 
zelf scheiden van Uw niet- 76, 4% 16,6% 3,1% 2,4% 
composteerbaar ar val van 
de rest van het. af'val? 

c) Hoe staat u tegenover het 
zolf scheiden van Uw 88.7% 7,5% 1.8% 1,1% 
problflemstof'f'en van de rest 
van het af'val? 

d) Hoe staat LJ tegenover het 
zolf scheiden van al Uw 75,8% 18,0% 3,3% 1,8% 
huisvuil? 

27) Hoe staat u tegenover het 49.9% 22,2% 9.1% 11,6% 
nieuwe ophaalsysteem? 

28) Ziet u voordelen in dit nieuwe ophaalsysteem? 
1 66,8% ja (naar vraag 29) 
2 33,2% nee (naar vraag 30) 

2B) Welke voordelen ziet U in dit nieuwe ophaalsysteem? 
1 41,7% milieu 
2 13,4% recycling 
3 8,5% minder huisvuilzakken nodig 
4 6,4% arvalbergen omlaag 
5 6,7% groene container praktisch 
6 23,3% anders (de rest) 

30) Ziet U nadelen in dit nieuwe ophaalsysteem? 
1 62.4% Ja (naar vraag 31) 
2 37,6% nee (naar vraag 32) 

31) We lke nadelen ziet U in dit nieuwe ophaalsysteem? 
1 10, 5% st. ank. 
2 46,8% ophaalf'requentie 
3 4,8% ruimte 
4 4. 0% maat~ container 
fJ 2,0% hygiëne 
B 2. 4% schoonmaken 
? b,6% denkwerk. 
B 23,8 anders (de rest) 

0, 4% 

1, 3% 

0,9% 

1,1% 

7,3% 

32) Voor de hoeveelheid composteerbaar arval die U verzamelt, vindt 
U het f'ormaat van de groene container 

1 22,3% veel te groot 
2 38,3% te groot 
3 38,5% juiste maat 
4 0,7% te klein 
5 0,2% veel t.e k.lein 
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:33) Voor de hoeveol heid probleemstoffen die U verzamelt, vindt U 
het f'ormaat van de mini.box 

1 2, 3% veel tEi groot 
Z 8,4% te groot 
3 79, 1 % .juif.:".te maat 
4 8,3% te klein 
5 0,9% veel te klein 

34) Het composteerbaar af'val wordt één keer in dE:I 2 weken opgehaald. 
Vindt U dat 

1 7, ~1% te vaak (naar vraag 35) 
2 71 • 5% vaak genoeg (naar vraag ~i6) 

3 2l,2% niet vaak genoeg (naar vraag 35) 
35) Hoe vaak moet. volgens U het composteerbanr affval opgehaald 

wordon'I 1 bb, 1% 1: k.oor· Pf'r r,;.,"''"'k 
2 14, 2% seizoensgebondem 
3 19,7% anders 

36) Het niet--composteerbaar aftval wordt één• keer fn de 2 weken 
opgehaald. Vindt U dat 

1 0,4% te vaak (naar vraag 37) 
2 50,0% vaak genoeg (naar vraag 38) 
3 49,6% niet vaak genoeg (naar vraag 37) 

37) Hoe vaak moet volgens U het. niet-·composteerbaar af'val opgehaald 
1Jorden? 1 96.0% 1 keer per week 

2 2,-?X seizoensgebonden 
3 l, ~3% anders 

38) De probleemstof"f'en worden een paar keer per jaar opgehaald. 
Vindt U dat. 

1 0,1'% te vaak (naar vra-ag 39) 
2 82,3% vaak genoeg (naa~ vraag 40l 
3 17,0" niet vaak genoeg (naar vraag 39) 

~19) Hoe vaak moeten volgens U de proble~mstof'f'en opgehaald worden? 
1 14,6% 1 keer per 2 weken-
2 1S,9% 
~_,, 

J 32,9% 
4 22,0% 
5 14. 6% 

1 keer per maand: 
1 keer per 2 maandep 
1 keer per 3 maanden 
a ,nders. 

Wilt U het ant\<mord van U1J keuze omcirkelen? 

----·-·-------·------

1 
mee 
eens 

z 
enigszins 
mee eens 

3 
noch mee eens/ 
noch mee oneens 

----------------·-·------------------

40a) De groene c ontainer is 55,3% 19~7% 

makkelijk t..e hanteren 
b) De min.ibox is makkelijk 79,3% 9,9% 

te hanteren 

4 
enigszi-.ns 
mee oneens 

-7. 5% 8, 8" 

5, 2%> 3, 1% 

41) Wat vindt U van de vormgeving van de groene container? 
l 13,2% f'raai 
2 71,1% noch fraai/noch lelijk 
3 15, 6% l e 1 ijk 

4?.) V.1 ndt.. U de groene container een sta-i n-de--weg? 
1 bb, 0% ja 

2 45,0% nee 

136 

mee 
oneens 

8,6" 

2,5% 



- 7 -

43) Heüft U Uw groer1e container binnen of' bui ten st. aan? 
1 0,2% binnen; in de biJkeuken 
2 7,5% binnen; in de garage 
3 4,0% binnen; in de schuur 
4 3,3% buit.en; in de voortuin 
S ·17, 8% b1..1i t.E-~n; in de achtertuin 
G 0,11% buiten; op straat. 
7 6,6% andera; nl ............. . 

44) Denkt U zelf' de container schoon te maken? 
1 53, -?% Ja 
2 46,2% nee 

Wi J t, U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 2 
meer voordelen 
dan nadelen 

evenveel voordelen 
als nadelen 

me9r nadelen 
dan voordelen 

115 ~ .• ) AJ e. 
zolf' 
voor 

b) Als 
zelf' 
voor 

c) Als 
ze.lf-' 
voor 

d) Als 
zolf 
voor 

1 

Pens 

hu.i. shoud.ens hun 
scheiden, dan 
de industrie 

huishoudens hun 
scheiden, dan 
de gemeente 

huishoudens hun 
scheiden, dan 
het milieu 

huishoudens hun 
scheiden, dan 
mijzelf' 

2 
EJnigszi ns 
mee eens 

huisvuil 
hee:f t dit -?5, 5% 

huisvuil 
heef't. dit 69,9% 

huisvuil 
heef't dit 97,8% 

huisvuil 
heef't dit 32,4% 

3 
noch mee eens/ 
noch mee onHens 

23,8% 

24, 7% 

2,0% 

39,8% 

4 
enigszins 
mee oneens 

o. 7% 

5,4% 

0,2% 

mee 
oneens 

.1f:)) tîlt> ik ze lf mijn huisvuil scheid en gescheiden me1.=Jgee:f, dan 
a) hoef' ik minder plastic 

zakken te kopen 48,9% 21, 6% 6,7% G, 1% 16~ 7% 
b) moet .ik meer nadenken 51,1% 26,9% -1. 3% 4,2% 10,4% 
c) kr:i.~ig ik beter de kans 

me milieubewust te ?"?, 4% 14,6% 5,5% 0,2% 2,2% 
gedragen 

d) ben ik meer geld kwijt 2,7% 3, 1% 11,0% 5,8% 77,4% 
(~ ) help ik mee de pr oer te 

laten slagen 82,9% 5,5% 1,1% 0, ;~% o .. 2% 
f") ben ik meer ruimte in 

de woning kw.i J t 23, 7% 8,0% 6,5% 3, 1% 58,7% 
g) stijgen de r e i nigi ngs-· 

t.ur .ieven minde r SOE",l 26,5% 8,9% 38,3% 5,0% 20.3% 
h) heb ik mee r Jast van 

st. ank 38,8% 18.5% ~l. 2% b, !'>% 24,8% 

137 



- 8 -

i) geeft Nuenen het goede 
voorbeeld aan de rest 69,2% 
van Nederland 

~i ) ben ik meer ruimt.e Q!!! 49,3" 
de woning k\..Jijt 

k) ben ik meer tijd i<.wiJ t 27' 6" 
l) prof'itoer ik ook van een 

schoner milieu 70, 1~ 
m) moet ik meer lichamelijke 

inspanning verricht.en 18,8% 
n) draag ik nauwelijks bij tot 

de oplossing van het milieu- 10,3% 
probleem 

o) maakt de 

1 
helemaal 
niet last. ig 

induatrie 

2 
beet Je 
lastig 

meer winst 13,2" 

3 
neutraal 

13,3% 

16,4" 

1 7' 6" 

12,2% 

8,83' 

14,2% 

8,6% 

4"?) Als, door zelî mijn huisvuil te scheiden 
geven 

a) ik meer tijd kwiJt zou 42,2% 38,8% 
zijn, vind ik dat 

u> il'. meer zou moeten na- 57,8% 22, 7% 
denken, vind ik dat 

c) ik mHer lichameliJke inspan-
ning zou moeten verrichten, 53, 7% 25,3% 
vind ik dat 

d) ik meer ruimte kwi,jt zou 14,8% 44,0% 
ziJn, vind ik dat 

11 , 5% 

-? '1% 

14,5% 

12,2" 

14, 1% 

9,2" 

39,1% 

4 
lastig 

0,8% 

.1\,2% 

6,9% 

1,6% 

7,6% 

14, 8% 

5,3% 

en gescheiden 

13,2% 4,8% 

16,9% 1,1:3% 

12,6% 6,4% 

12,2% 18,2% 

Geef' Uw mening en omcirkel het antwoord van Uv keuze. 
48a) ik vind het meegeven van 

het. composteerbaar ar val -18, 3" 10,9% 7,8% 2,4% 
aan het huisvuil ophaal-
bedrijf' 

b) ik vind het meegeven van 82, 7% 8,0% 8,2% 0,8% 
het niet-composteerbaar· af'--
val aan het huisvuilophaalbedriJr 

c) ik vind hE::lt wegbrengen van 
de probleemst.ot-ren naar de 118, 0% 26,2% 9.3% 11,3% 
'ophaal-wagen' 

d) ik vind het meegeven van 
het gescheiden af' val aan 75,2% 15,0% 8,0% 1.6% 
het huisvuilophaalbedrijf' 

Tot slot willen wlJ nog graag het volgende van U weten. 
48) Doet U op dit moment aan de proef' mee? 

1 98,0% Ja (naar vraag 50) 
2 0, ? % nee (naar vraag 51) 
3 1, 8% soms wel, soms niet (naar vraag ~.o) 
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5, 1% 

22,8% 

33,4% 

4,0% 

50,0% 

51, f>% 

33,8% 

b 
zeer 
lastig 

mee te 

0,8% 

o. "7% 

2,0% 

8, 7% 

o. 7% 

0,2% 

5,1% 

0, 2 % 
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bO) Welke van de onderstaande gedeelten van het arval houdt lJ nu 
gescheiden? (Er mogen meerdere kruisjes gezet worden. ) 

1 1, 3 % composteerbaar gedeelte 
2 0.0% niet - composteerbaar gedeelte 
~~ 1,1% probloomstof'.fen 
1\ 4,0% 1 +2 
5 2,2% 1+3 
6 0,.7% 2+3 
7 91, 1% 1+2+3 

~,1 ) Denkt u dat u meo bli.if't doen zolang de proef' duurt? 
1 78,9% zeker wel 
2 21.1% waarschiJ nl ijk wel 
3 /// misschien wel/misschien niet 
4 /// waarschijnlijk niet 
5 /l/ zek.t1r niet 

52) Uit. hoeveel personen bestaat Uw huishouden (tenminste ~1 dage n per 
we ek in de woning aanwezig) en in welke leef'tijdsklassen bevinden 
z ij z ich? (Uzelf' erbij gerekend. ) 

·n totaal 

1 nvt perso(o)n(en) Jonger dan 5 jaar 
2 per·so(o)n(en) tussen 6-15 jaar 
3 
4 
5 
6 

perso(o)n(en) tussen 16-·25 Jaar 
perso(o)n(en) tusson 26-55 Jaar 
perao(o)n(en) tussen 56-6b Jaar 
pers~(o)n(en) ouder dan 6b Janr 

PE:~rso(o)n(en) 

53) Wnt, i:;:; Uw gosl é1cht? 
1 30,8% man 
2 68,2% vrouw 

S4) Wo t i. s. Uw leertijd? .. nvt ...... . Jaar 
( T r'% van de mensen is tussen de 2 5 '3n 45 Jaar oud) 

5 S) Wat; i s Uw hoogst af"geronde s choolopleiding? 
1 5,6% LAGER ONDERWIJS, BASISONDERWIJS 
2 3,5% VGLO (voortgezet lager onderwijs) 

LAVO (lager algemeen vormend onderwijs) 
3 8,6% LBO (lager beroepsonderwiJs) 

namelijk ...................... . 
4 22 , 8% ULO, MULO, MAVO, 3 ·- j ar- i ge HBS 
S 1 S ,0% MBO (middelbaar beroepsonderwij s ) 

name l i J k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 11, 7% VlH10 (voorbereid€nd hoger en middel baar 

onderwijs). namel iJk . . . 
? 2 / ,2% HBO (hoger beroepsonderwijs) 

ndmnl .'ljk . ...... .. .... . 
8 5, 5% UN l VER..<:;I TEI T, HOGESCHOOL 

namelljk ...... . .... . . . 
9 4,0% nNDERS, namelijk ..... . . . 

nvt . . uur 
in) 

per week bf•) Hoeveel uren per week werkt. U (bui t.enshuis)? 
(indien U niet bu.itenshuis werkt, vul dan 'O ' 
(4~,6% van de me nsen werkt niet, 2,8% van hen werkt 20 uur p. week 

2 , 1% 
fi,8% 

21, 7% 
:l,9% 

Il 

Il 

Il 

Il 

" Il 

Il 

Il " 
Il " 

3 2 " " 
38 Il Il 

40 
60 Il Il 
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f,-?) Ho~Jveel uren per wee)<. werkt Uw par·tner? . nvt .... uur per week 
(indien U goen partner heeFt or indien 

U1.1 partner niet buitenshuis werkt, vul dan 'O' in) 
(29, 7% van de mensen werkt niet, 3, 1% van 

2,6% Il 

38,9% Il 

3.8~ " 

hen werkt 20 uur p. week 

3,8% 
Nog enkele vragen over deze vragenlijst. 
58) Vond U deze vragenlijst te lang? 

1 28,0% ja 

2 72,0" nee 
58) Vond U deze vragenlijst te moeilijk? 

1 nvt ja 
2 nee 

" 

Il " 36 Il 

Il Il 40 " 
Il " 50 Il 

Il " 60 Il 

60) RUIMTE VOOR EVENTUELE OPMERKINGEN (over de proef, over de 
vragenlijst etc. ) 
(zie bijlage 27) 

Tl : Percentages van mensen die zeggen dat ze mee blijven werken 
(a.d.h.v. vraag 51) 
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Wilt U, behalve waar dat anders aangegeven is, biJ de beantwoording 
van de vragenlijst steeds één kruis.si§. zetten in het vakje. dat 
hoort bij het antwoord van uw keuze. 
1) Gaat ll in Uw huishouden het meest met het huisvuil om'l 

l 86, 2% ,ja 
2 3,8% nee 

Indien Uw antwoord 'nee' is, wilt U dan s.v.p. deze vragenlijst 
laten invullen door diegene die het meest met het huisvuil omgaat. 
(Als er in Uw huishouden zo'n persoon niet is, wilt U dan zelf de 
vragenl iJst. invullen. ) 

2) Met welk(e) gedeelte(n) van het huisvuil gaat U om? 

(Er mogen meerdere 
1 1,8% 
2 0,0% 
·-:> 0,0% ...., 

4 0,0% ,. 
;:) 11,3% 
6 0,0% 
7 0,0% 
8 0,0% 
8 0,0% 

10 0.0% 
11 0,0% 

kruisjes gezet worden. ) 
composteerbaar gedeelte (etensresten e.d.) 
niet-composte~rbaar gedeelte (plastic e.d.) 
probleemst.orf'en Cverf"resten, batt.eri.jen e.d. ) 
glas en/or textiel en/or papier 
1+2 
1+3 
1+tl 
2+3 
2+4 
3+4 
1+2+3 

12 32, 1% 
14 0,0% 

1+2+4 13 
2+3+4 15 

0,0% 1+3+4 
54 .• 7% 1 +?.+3+4 

3) Wie zet het huisvuil meestal buiten? 
1 65,4% ikzelf 
2 ö4,6% iemand anders 

4) In welke straat uoont U? 
1 0,0% Biezenstuck 
2 5, ·7% BiJ de Toren 
3 0,0% Oe Beet.hor 
4 0,0% De Breembos 
5 7,5% De Doorn 
6 0,0% De Eilanden 
7 "?, 5% De Vlos 
8 1,8% Egidius-Vogelslaan 
8 1,8% Freule Claralaan 

10 0,0% Het Smee.lke 
11 1,8% HeytveJden 
12 7,5% Hoge Tom 
13 1'8% Jan Daemshof' 
14 7,5% Jonker-Florlslaan 
15 0,0% Kleine Tom 
16 3,8% Laan van Nuenhem 
17 0,0% Oosterklamp 
18 5, 7% Schutterij akker 
18 :~. 8% Slnt-Annagildelaan 
20 7,5% Stephan-Hanewinkellaan 
21 1 -... '0% Tomakker 
22 0,0% UrnenVBld 
23 7,5% Vosseveld 
24 5, -?% Vrouwe-· Ceci l ia laan 
25 1,8% Vrouwkensakker 
26 1,8% Zwanenstuck 
27 L8% Jonker-Rudolf'hof' 
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5) In wat voor soort woning woont U? 
1 22,6% een bovenwoning/flat 
2 43,4% een huis in een riJ 
3 15, 1% een tweo--onder-één-kap woning 
4 8,4% een vriJetaand huis 
5 8, 4% anders, nl. . ................ . 

6) Hee:ft U een tuin? 
1 22,6% nee 
2 0,0% Ja. een voortuin 
3 1,9% Ja, een achtertuin 
4 69,8% Ja, een voor- en achtertuin 
5 5,7% Ja, een tuin rondom 
6 0,0% Ja, ander$, nl. .. (zij- ·•voor-- -+achtertuin) .. 

·n Maakt U van Uw eigen groente-. tuin- en f'rui t.af'val compost? 
1 0,0% ja 
2 88, 1% nee 
3 1,8% gedeeltelijk 

8) Welk deel van Uw etensresten gebruikt U gemiddeld als 
veevoer/huisdiervoedsel? 

l 3,8% ulles 
2 0,0% grootste deel 
3 0,0% hel:ft 
4 ? , ï'% kleinste deel 
5 IJ8,5% niet,s 

9) Bracht U, voordat de huisvui lscheidi ngsproe:f van start. ging, Uw 
prob.leemstof'fen naar de gemeente of' naar winkels die zulke 
st.o:ffen innemen·? 

1 13, 5% alti~id 

2 1 .• 8% 1~egel matig 
3 ll,b% nu en dan 
4 8,6% zelden 
5 63,5% nooit 

10) Hoeveel zakken huisvuil gaf U gemiddeld per week mee? 
1 5,8% minder dan 1 
2 Z3, 1% 1 t/m 3 
3 21,2% 4 of meer 

11) Bent lJ of' iemand van Uw huishouden naar één van de voorlichtings·
avonden over de huisvuilscheidingsproer ge\..10est? 

1 13,2% Ja 
2 86.8% nee 

12) Hoe staat U tegenover de proef' die op dit moment .in Nuenen aan 
de gang is ? 

1 19,6% positief' 
? 23.5% enigszins positief' 
3 9,8% noch positief/noch negat~ef 
4 23,5% enigszins negatief' 
5 23,&% negatief' 

t:-~) Denkt U dat. het verplicht is om aan deze proef' mee te werken? 
1 B,6% ja 

2 82, 7X nee 
3 7,7% weet niet 

14) Vindt U dat. deelname aan de huisvuilsctmidingsproef' in Nuenen 
verplicht zou moeten ziJn? 

1 7, 5% Ja 
2 92,5% nee 
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En nu zouden 1-Jij graag Uw mening willen weten over de volgonde 
ntel l i ngen. 
Wilt U het ant"Woord van Uw keuze omcirkelen? 

1 
mee 
eens 

2 
enigszins 
mee eens 

3 
noch mee eens/ 
noch mee oneens 

-----·-----·------------

4 
enigszins 
mee oneens 

15) Ik verwacht dat de meeste 
mensen in de buurt aan de 
proer mee zullen werken 

16,3% 28,6% 30,6% 

16) Mijn buren zouden het 
arkeuren als ik niet aan 
de proef mee zou werk.en 

17) De andere personen in miJn 
huishouden zijn zeker van 
plan het huisvuil te schei
den (zoals tijdens de proer 
in Nuenen gevraagd wordt) 

18) Ik houd bij het kopen van 
dagelijkse boodschappen 
nooit rekening met het 
afval dat de verpakking 
kan opleveren 

19) Ik houd er biJ het kopen 
van dagelijkse boodschappen 
nooit rekening mee or ze 
vriendelijk zijn voor het 
milieu 

2,0% 

18,4% 

51,9% 

40,4% 

4, 1 % 18,4% 

12,Z" 18,4% 

5,8" 13,5% 

11 • 5" 11,5% 

mee 
oneens 

14,3% 10,2% 

4, 1% 71,4% 

10,2% 40,8% 

11,5% 17,3% 

15,4% 21,2% 

1 
zeker 
\.181 

2 3 4 5 

2 0a) 

b) 

c) 

d) 

waarschijnlijk misschien wel/ 
wel misschien niet 

waarschijnlijk zeker 
niet niet 

---·---- ·----

lk ben van plan miJ n compos-
t.eerbaar ar val op de Juiste 19,2% 15,4% 26,9% 19,2% 19,2% 
manier te scheiden 
Ik ben van plan mijn niet-
composteerbaar af' val op de 21,2% 13,5% 25,0% 19,2% 21,2% 
,juiste manier te scheiden 
Ik bon van plan mi,i n 
probleemstof'fe n op de Juiste 45, 1% 18,6% 11, 6% ?,8% 8,8% 
manier te scheiden 
Ik ben van plan al miJn 
huisvuil op de Juiste 20.8% 7,b% 28,3% 20,8% 22,6% 
manier te scheiden 

21) Waarop, denkt U, moeten maatregelen voor het verbeteren van het 
milieu yo9ra~ gericht ziJn? (Maar één vakje aankruisen.) 

1 33,9% industri ë le luchtverontreiniging 
Z 3 ,8% luchtverontreiniging door auto's 
3 0,0% huisvuilscheiding 
4 62,3% industrieel afval 
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........ , 

22) Het beperken van de hoeveelheid te storten a:fval is volgens 
U vooral een zaak van 

1 43,1% de industrie 
2 27,4% de consumenten 
3 24,6% de overheid 
4 4. 9% mijzelf' 

Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 
23a) Wanneer wordt het 

composteerbaar 
af'val opgehaald? 

b) Wanneer wordt het 

oneven weok. 3 k.eer per Jaar 
-----2s. 7%-- - -

niet-composteerbaar 
af'val opgehaa·ld? 

73,9% 3 keer per Jaar even week 
---26,1%---

c) Wanneer worden de 
p ·robleemst.offen 
opgehaald? 

oneven week 100" even week 

24) In welke groep denkt U dat het onderstaande ht.1à,svt:ül thuishoort? 
(Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? U mag meerdere 
cijfers omcirkelen op één regel.) 

1 
composteerbaar 
afval 

2 
niet-composteerbaar 
af val 

3 
probleemstof'fen 

----------------------------------

a) kapotte bloempot 
b) kapotte gloeilampen 
c) aluminiumfolie 
d) mest van huisdieren 
e) gebruikt :frietvet 
f) gebruikte koffierilters 
g) oude nagellak 
h) halfvolle chloor plastic f'les 
i) kapotte houten keukenlepel 
j) lege aspirinedoos 
k) vuile poetslappen 
1) stompjes van kaarsen 
m) vuile wegwerpluiers 

1 
1 
1 

89,6% 
1 

89,8" 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

87.5% 
2 
n. 4% 

2 
43,.8% 

2 
2 
2 

"?1, 4" 
59,2% 
77,6% 
60,4% 
81,3% 

3 
54,?.% 

3 
3 
3 
3 

81,8% 
96,0" 

3 
3 
3 
3 
3 

1 2 n) muurverf 30,0% 
85, 7% 2 o) theezakjes 3 

1 26,0" p) lege ammoniak plastic fles 3 
25) Wat zou U doen als U niet precies weet waar iets thuishoort? 

1 0,0% buren vragen 
2 53,1% proberen zo goed mogelijk te schatten 
3 10,2% in roldertJe/informatiekrant opzoeken 
4 8,2% informatielijn bellen 
5 28 .. 6% anders, nl. . ......... . _ ............ . 
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Wilt. U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

----------------------------------··-

1 2 
positief' enigszins 

positief' 

-----·- ·-·---- --- ·---

3 
noch positief'/ 
noch negatief' 

4 
enigszins 
negatief' 

G 
negatief' 

26a) Hoe staat U tegenover 
het zeJf' scheiden van Uw 23,5% 15,7% 21.6% 19,6% 19,6% 
composteerbaar af'val van 
de rest van het arval? 

b) Hoe staat u tegenover het 
zelf' scheiden van Uw niet- 21,6% 1 7. 6% 23,S% 18,6% 
compost.eei:;baar af'val van 
de rest van het af'val? 

c) Hoe staat u tegenover het 
zelf scheiden van Uw 68,6% 9,8% 5,8% 3,9% 
probJeemstof'f'en van de rest 
van het af-'val? 

d) Hoe st.aat u tegenover het 
zelf' scheiden van al Uw 17,3% 19.2% 23, 1% 13,5% 
huisvuil? 

2n Hoe staat u tegenover het 3,8% 7,5% 7.5% 20,8% 
nieuwe ophaalsysteem? 

28) Ziet u voordelen in dit nieu1Je ophaalsysteem? 
1 13,5% ja (naar vraag 29) 
2 86,5% nee (naar vraag 30) 

29) Welke voordelen ziet U in dit nieuwe ophaalsysteem? 
1 5ï', 1% milieu 
2 14,3% recycling 
3 14,3% minder huisvuilzakken nodig 
4 0,0% af'valbergen omlaag 
5 14,3% groene container praktisch 
6 0,0% anders (de rest) 

30) Ziet U nadelen in dit niouwe ophaalsysteem? 
1 92,3% Ja (naar vraag 31) 
2 7,7% nee (naar vraag 32) 

31) Welke nadelen ziet U in dit nieuwe ophaalsysteem? 
1 f.l,3% stank 
2 34,7% ophaalrrequentie 
3 16, 3% ruimt.e 
4 4,1% maat container 
5 4. 1% hygiëne 
6 2,0% s choonmaken 
7 2,0% denkwerk 
8 3 0, 5 % anders (de rest) 

17,6% 

11. 8% 

26,8% 

60,4% 

32) Voor de hoeveelheid composteerbaar arval die U verzamelt, vindt 
U het rormaat van de groene container 

1 62,0% veel te groot 
2 16,0% te groot 
3 20, 0% .juiste maat 
4 2,0% te klein 
5 0,0% veel t e klein 
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33) Voor de hoeveelheid probleemsto.ff'en die U verzamelt, vindt U 
het f'ormaat van de minibox 

1 8,3% veel te groot 
2 2,1" te groot 
3 72,9% Juiste maat 
4 12,5" te klein 
5 4,2" veel te klein 

34) Het composteerbaar arval wordt één keer in de 2 weken opgehaald. 
Vindt U dat 

1 10,4" te vaak (naar vraag 35) 
2 41,7% vaak genoeg (naar vraag 36) 
3 47,S" niet vaak genoeg (naar vraag 3 .5) 

35) Hoe vaak moet volgens U het compo~teerbaar a.fval opgehaald 
worden? 1 92,3" 1 keer per week 

2 0,0X seizoensgebonden 
3 7<; 7" anders 

36) Het niet-composteerbaar a:fval. wordt één keer in de 2 weken 
opgehaald. Vindt U. dat 

1 2,0" te vaak (naar vraag 37) 
2 19,6" vaak genoeg (naar vraag 38) 
3 78,4% niet vaak genoeg (naar vraag 37) 

3 -1) Hoe vaak moet volgens U het niet-·composteerbaar af'val opgehaald 
worden? 1 95,2" 1 keer per week 

2 4,8" seizoensgebonden 
3 0,0" anders 

38) De probleemstof'.fen worden een paar keer per jaar opgehaald. 
Vindt U dat 

1 0,0% te vaak (naar vraag 39) 
2 80,0" vaak genoeg (naar vraag 40) 
3 20,0% niet vaak genoeg (naar vraag 39) 

39) Hoe vaak moeten volgens U de probleemsto.f.fen opgehaald worden? 
1 63,6" 1 keer per 2 weken 
2 9,1" 1 keer per maand 
3 27,3" 1 keer per 2 maanden 
4 0,0" 1 keer per 3 maanden 
5 0,0" anders 

Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 
mee 
eens 

2 
enigszins 
mee eens 

3 
noch mee eens/ 
noch mee oneens 

4 
enigszins 
mee oneens 

mee 
oneens 

40a) De groene container is 28,3" 13,2% 
makkelijk. tH hanteren 

8,4% 8,4" 38,6'6 

b) De minibox is makkeliJk 61,5" 13,5% ~). 6" 3.8% 11,5% 
te hanteren 

41) Wat vindt U van de vormgeving van de groene container? 
1 9,4'6 rraai 
2 50,8% noch Fraai/noch leliJk 
3 38,6% leliJk 

42) Vindt U de groene container een sta- in-de- weg? 
1 86,8'6 Ja 
2 13,2% nee 
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43) Heef't U Uw groene container binnen of buiten staan? 
1 0,0% binnen; in de bijkeuken 
2 7,7% binnen; 
::) 11, 5% binnen; 
4 11,f..% tHJitEin; 

b 41\,2% buit.on; 

in 
in 
in 
in 

de 
de 
de 
de 

garage 
schuur 
voortuin 
acht.ertuin 

6 1,9% buit.en; op straat 
·7 23, 1% anders; nl. . .... (vb. carport) .. 

44) Denkt U zelr de container schoon te maken? 
1 1·7,3% Ja 
2 82,7% nee 

Wilt U het. antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

----------·-------

1 3 
meer voordelen 
dan nadelen 

2 
evenveel voordelen 
als nadelen 

meer nadelen 
dan voordelen 

4f.a) Als huishoudens hun huisvuil 
zelf' scheiden, dan heeft dit 59,2% 36,7% 4, 1% 
voor de industrie 

b) Als huishoudens hun huisvuil 
zelf scheiden, dan heef't dit 64,0% 22,0% 14,0% 
voor de gemeente 

c) Als huishoudens hun huisvuil 
zelf' scheiden, dan heeft dit 75,0% 23,1% l, 9% 
voor het milieu 

d) Als huishoudens hun huisvuil 
zelf' scheiden, dan heeft dit 9,6% 21,2% 68,2% 
voor mijzelf' 

--------------·-

1 3 5 
mee 
eens 

2 
enigszins 
mee eens 

noch mee eens/ 
noch mee oneens 

4 
enigszins 
mee oneens 

mee 
oneens 

- -- - ---- ---- --

46) Als ik zelf miJn huisvuil scheid en gescheiden meegeef, dan 
a) hoef ik minder plastic 

zakken te kopen 
b) moet ik meer nadenken 
c) krijg ik beter de kans 

me mil)eube"1Ust te 
gedral":en 

d) ben ik meer geld kwijt 
e) help ik mee de proef' te 

laten sla2en 
f') ben ik meer ruimte in 

de woning kwijt 
g) stijgen de reinigings

tarieven minder snel 
h) heb ik meer 1 ast, van 

stank 

38,5% 
56,9~ 

11,5% 
5. 9% 

11. 5% 
17,6% 

39,2% 13.7% 29.4% 

8,0% 4,0% 26,0% 

60,0% 12.0% 18,0% 

44,0% 6,0% 14,0% 

B,2% 8, 2% 34, "7% 

68,6% r,8% s,8% 

14 7 

3,8% 34,6% 
2. 0% 1 7 _. 6% 

3.rn~ 13,7% 

4,0" 58.0% 

2,0% 

2,0% 34,0% 

6,1% 42,8% 

2,0% 11,8% 
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i) geert Nuenen het goede 
voorbeeld aan de rest 24,0" 
van Nederland 

j) ben ik meer ruimte çim 74,5" 
de \Joning k\Jijt 

k) ben ik meer tijd kwijt 51,9" 
.l) profiteer ik ook van een 

schoner milieu 43, 1"-
m) moet ik meer lichamelijke 

inspanning verrichten 29,4" 
n) draag ik nauwelijks bij tot 

de oplossing van het milieu- 26, 91': 
probleem 

o) maakt de 

--------

1 
helemaal 
niet lastig 

i nduetrie 

2 
beet.je 
lastig 

meer winst- 24 "o"" 

3 
neutraal 

10,0" 

0,0" 

9,6% 

5,9% 

9,8% 

13,5% 

4, o" 

36,0" 

5,9" 

-7, 7% 

23,5" 

17,6% 

26,9" 

46,0" 

4 
lastig 

4,0" 26,0% 

0,0" 19,6% 

7,7% 23,1" 

5,9" 21,6% 

3,9" 39,2% 

7, 7" 25,0% 

6,0" 20,0% 

5 
zeer 
lastig 

4 -n Als, door zelf' mijn huisvui 1 te scheiden en gescheiden mee t.e 
geven 

a) ik_ meer tijd kwijt zou 5,9% 27,5% 19,6" 27,5" 18,6" 
ziJn, vind ik dat 

b) ik meer zou moeten na~ 
denken, vind ik dat 

24,0% 26,0" 22,0" 10,0" 18,0" 

c) ik n~er lichamelijke inspan
ning zou moeten verrichten, 
vind ik dat 

24,0% 26,0% 18~0" 20,0% 12,0% 

d) ik meer ruimte kwijt zou 
ziJn, vind ik dat 

0,0% 16,0% 6,0" 22,0" 56,0" 

Geef' U\J mening en omcirkel het antwoord' van Uw keuze. 
48a) ik vind het meegeven van 

het composteerbaar af'val 
aan het huisvuilophaal
bedriJf' 

29,4" 11,8" 25,5" 13,7" 19,6" 

b ) ik vind het meegevEm van 48-, 1 % 7,7" 25,0" 7, 7" 1 L 5% 
het niet-composteerbaar af'-
val aan het, huisvuilophaalbedriJf' 

c) ik vind het wegbrengen van 
de probleemstor:f'èn naar de 18,4" 20,4" 22,4" 12,2% 26.5" 
'ophaal\Jagen' 

d) ik vind het meegeven van 
h e t ge~cheiden af'val aan 28,6" 12,2" 30~6" 4,1" 24,5% 
het huisvuilophaalbedrijf 

Tot slot 1Ji l len wij nog graag het volgende van U weten. 
49) Doe t U op dit moment aan de proef mee? 

1 35,8% Ja (naar vraag 50) 
2 28,3" nee (naar vraag 5-1) 
3 35,8" soms wel, soms nie-t (naar vraag 50) 

148 



- 9 -

50) Welke van de onderstaande gedeelten van het afval houdt U nu 
gescheiden? <Er mogen meerdere kruisjes gezet worden. ) 

1 5,1% composteerbaar gedeelte 
2 2,6% niet-composteerbaar gedeelte 
3 33,3% probleemstoffen 
4 12,8% 1+2 
5 0,0% · 1+3 
6 2,6% 2+3 
7 43,6% 1+2+3 

51) Denkt U dat U mee blijft doen zolang de proef duurt? 
1 /// zeker Wel 
2 /// waarschijnlijk wel 
3 48,1% misschien wel/misschien niet 
4 18,9% waarschijnlijk niet 
5 32,1% zeker niet 

52) Uit hoeveel personen bestaat Uw huishouden (tenminste 3 dagen per 
week in de woning aanwezig) en in welke leeftijdsklassen bevinden 
zij zich? (Uzelf erbij gerekend. ) 

7) totaal 

1 nvt perso(o)n(en) Jonger dan 5 Jaar 
2 perso(o)n(en) tussen 6-15 Jaar 
3 perso(o)n(en) tussen 16-25 Jaar 
4 
5 
6 

perso(o)n(en) tussen 26-55 Jaar 
perso(o)n(en) tussen 56-65 Jaar 
perso(o)n(en) ouder dan 65 Jaar 

perso(o)n(en) 
53) Wat is Uw geslacht? 

1 37,3% man 
2 62,7% vrouw 

54) Wat is Uw leertijd? .... nvt . ....... Jaar 
(80% van de mensen is tussen de 25 en 45 Jaar oud) 

55) Wat is Uw hoogst afgeronde schoolopleiding? 

56) Hoeveel 
(indien 

1 2,4% LAGER ONDERWIJS, BASISONDERWIJS 
2 0,0% VGLO (voortgezet lager onderwijs) 

LAVO (lager algemeen vormend onderwijs) 
3 8,8% LBO (lager beroepsonderwijs) 

namel iJk ............. . ........ . 
4 18,5% ULO, MULO, MAVO. 3 - Jarige HBS 
5 14.6% MBO (middelbaar beroepsonderwijs) 

namel iJk ....................... . 
6 2,4% VHMO (voorbereidend hoger en middelbaar 

onderwijs), namelijk .......... . 
7 22,0% HBO (hoger beroepsonderwijs) 

namelijk ....................... . 
8 17,1% UNIVERSITEIT. HOGESCHOOL 

namelijk ....................... . 
8 12,2% ANDERS, namelijk .................... . 

uren per week werkt u (buitenshuis)? . nvt .. uur 
u niet buitenshuis werkt. vul dan 'O' in) 

per week 

(36.4% van de mensen werkt niet. 2,3% van hen werkt 20 uur p. week 
2,3% Il Il Il 32 Il Il Il 

8, 1% Il Il Il 38 Il Il Il 

25,0% Il Il Il 40 Il Il Il 

4,5% Il Il Il 60 Il Il " 
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57) Hoeveel uren per week werkt Uw partner? 
(indien u geen partner heef't or indien 

Uw partner niet buitenshuis werkt, vul 
(25% van de mensen werkt niet. 2,3% van 

4, 5% Il 

6,8" u 

is. 5" " 
6,8" 

11,47' 
Nog enkele vragen over deze vragenlijst. 
58) Vond U deze vragenlijst te lang? 

1 42,0% Ja 
2 58, o" nee 

58) Vond U deze vragenlijst te moeilijk? 
1 nvt ja 
2 nee 

Il 

Il 

. nvt .. .. uur 

dan 'O' in) 
hen werkt 20 

Il Il 36 
Il Il 38 
Il " 40 

" " so 
Il Il 60 

per week 

uur p. week 
Il " Il 

Il Il " 
" Il " 
" " Il 

" " " 

60) RUIMTE VOOR EVENTUELE OPMERK.INGEN (over de proef', over de 
vra~enliJat etc.) 
(zie biJ lage 27> 

T'.l Porcentages van mensen die zeggen dat ze niet mee blijven werken 
(a.d.h.v. vraag 51) 
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BIJLAGE 17 

Alleen SS P.$ 0.0010 

N deelnemers = 454 
N niet:....deelnemers = 53 

Concept Verschil in per
centages deelne
mers/niet-deelne
mers 

Scheidingsgedrag 

*variabelen zijn gehercodeerd 

X2 waarde 
(na yates 
correct ion) df. 

- Feitelijk meewerken 98 - 35.8 235.80645 l 

Intentie mee blijven 
werken x deel afval 

- Met betrekking tot Com-
posteerbaar 97. l - 34.6 215.16566 l 
(zeker wel/waarsch. wel) 

- Met betrekking tot 
niet-corrposteerbaar 97.l - 34.6 215.01800 l 

- Met betrekking tot 
Probleemstoffen 97.8 - 64.7 95.41163 l 

- Met betrekking tot 
alles 95.l - 28.3 202.83000 l 

- Intentie alle delen 76.5 - 13. 7 86.16624 l 

Attitudes t.a.v. 
het zelf scheiden 

- Met betrekking tot 
composteerbaar afval 95.6 - 39.2 159. 77277 l 

- Met betrekking tot 
niet-composteerbaar 
afval (zeer +/+) 93.l - 39.2 123.01442 l 

- Met betrekking tot 
Probleemstoffen 96.2 - 78.4 27. 72988 l 

- Met betrekking tot 
alles 72.l - 11.3 143.41481 l 

- alle 4 = Attitude 
t.a.v. het zelf 
scheiden 72.l - 15.7 65.24594 l 
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VERVOLG BIJLAGE 17 

Verwachte/waargenomen 
baten 
- kans milieubewust te 

gedragen 
(mee eens/enigszins) 

- Helpen proef slagen 
(mee eens/enigszins) 
Tarieven stijgen 
minder snel 
(mee eens/enigszins) 
Nuenen als voorbeeld 
(mee eens/enigszins) 
Helpen aan een schoner 
milieu 
(mee eens/enigszins) 
Voordelen ophaalsyst. 
(ja) 

Evaluatie van Baten 

alle baten (met uitz. 
voordelen) 

Kosten/baten 

Verwachte/waargenomen 
kosten 

- geen oplossing milieu
problema t iek 

92 - 52.9 

98.5 - 72 

35.4 - 16.3 

82.5 - 34 

82.3 - 49 

67 - 13.5 

42.2 - 12.2 

(mee eens/ eni gsz ins) 10. 3 - 26.9 
- cont. sta-in-de-weg 

(mee eens) 45.2 
- Nadelen ophaalsysteem 

(ja) 62.4 

Evaluatie van kosten 

Alle kosten (Vl66) 
(met uitzondering 
nadelen) 8.4 

- 13.2 

- 92.3 

- 24.5 
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66.00314 

78.58555 

13.90415 

60.95401 

30.39657 

56.11519 

67.41286 

32.20060 

19.95415 

18.24514 

16.27690 

l 

l 

2 

1 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

2 



VERVOLG BIJLAGE 17 

Kosten/Baten-afweging 

Evaluatie van de conse
quenties 

- niet lastig meer tijd 
kwijt 

- niet lastig meer na
denken 

- niet lastig meer 1 ic ha-

42.2 - 5.9 

57.9 - 24 

mel i jke inspanning 53.7 - 24 
- Evaluatie van de conse-

quenties (niet lastig) 13.0 - 0 

Evaluatie van het meegeven 

- niet lastig meegeven 
composteerbaar 

- idem niet corrposteer-
baar 

- idem Probleemstoffen 
- idem alles 
- Evaluatie mee geven 

alle 4 

78.3 - 29.4 

82.7 - 48.1 
48 - 18.4 
75.2 - 28.6 

56.9 - 14.6 

Evaluatie meewerken anderen 

- Buiten het gezin 
- Binnen het gezin 

Kosten/baten evaluatie 

- meer voordelen milieu 
- meer voordelen zelf 
- Evaluatie meer voor-

delen alles 

Systeemkenmerken 

- Ophaal frequentie 
Composteerbaar 

91. 7 - 44.9 
92.9 - 30.6 

97.8 - 75 
32.4 - 96 

55.2 - 35.4 

(niet vaak genoeg) 28,5 - 58,3 
- Ophaalfrequentie niet

composteerbaar 
(niet vaak genoeg) 50,0 - 80,4 
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25.48555 

20.85869 

15.83992 

38.43607 

55.89622 

33.84814 
15.67174 
46.33478 

128.61383 

85. 91784 
147. 20626 

55.31959 
37 .45281 

69.6ll56 

* Hoge aantal 
cells EF s 

17 .88131 

17.00424 

1 

1 

1 

2 

l 

1 
1 
1 

3 

1 
1 

l 
2 

15 

1 

1 



VERVOLG BIJLAGE 17 

- Hanteerbaarheid 
Container (makkelijk te 
hanteren) 75 - 41,5 

- vormgeving Container 
(fraai) 13,2- 9,4 

- Container zelf 
schoonmaken 
(Niet) 46.2- 82. 7 

Algemene attitude t.a.v 
doel 

- houding t.a.v. proef 
(zeer positief/ 
positief) 
houding t.a.v. nieuwe 
ophaalsysteem 
(zeer +/+) 

Subjectieve normen 

- Proef moet verplicht 
zijn (mee eens/ 
enigszins) 

Beperkende omge
v ingsfac tor 

- soort woning 
(bovenwoning/flat) 

- tuin 
(alleen voortuin) 

76,5 - 19,6 

72,1 - ll,3 

43,8 - 92,5 

.4. 2 - 22.6 

4,0 - 22,6 
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26.10243 1 

18.37990 2 

19.95415 1 

71.83843 1 

77.46124 l 

44.98772 l 

28 •. 39999 4 

32.84275 4 



BIJLAGE 18 
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U~ brief van 

Uw kenmerk 

Ons kenmerk 

B111agen 

Onderwerp 

Proefproject 
"Afval scheiden" 
Langakker/Tomakker 

~Z/RK/mg 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN 

NUeNeN. 27 januari 1988. 

Geachte heer, mevrouw, 

Enige tijd geleden heeft U van ons een vragenlijst ontvangen. 
Hierin werd U gevraagd Uw mening te geven over een aantal zaken die 
met de proef gescheiden ophalen van huisvuil, die op dit moment in 
Uw wijk aan de gang is, te maken heeft. 
Inmiddels zijn er veel vragenlijsten teruggestuurd, die zeer waarde
vol zijn voor het verdere verloop van de proef. 

Echter, voor het welslagen van de proef is het van essentieel belang 
dat wij op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen tijdens de 
proef. Daar is een tweede -kortere- vragenlijst voor .nodig. In deze 
vragenlijst staat een aantal vragen, dat ook in de eerste vragenlijst 
voorgekomen is. 

Wij verzoeken U vriendelijk deze vragenlijst in te vullen en terug te 
sturen (postzegel niet nodig). Wij zijn geînteresseerd in positieve 
zowel als in negatieve geluiden. 
De gegevens zullen door medewerkers van de Katholieke Universiteit 
Brabant (KUB) worden verwerkt. Uw vragenlijst wordt gegarandeerd 
strikt vertrouwelijk behandeld. 

De vragenlijst gaat over een aantal zaken dat te maken heeft met het 
omgaan met huisvuil. Het is dan ook van belang dat diegene die het 
meest met huisvuil omgaat de vragenlijst invult. Omdat het elangrijk 
is de mening van zoveel mogelijk inwoners van de wijk te we n, reke
nen wij erop dat U de ingevulde vragenlijst zo spoedig moge ijk terug
stuurt. 

Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. 
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GEMEENTE NUENEN 

TWEEDE 

VRAGENLIJST 
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OVER DE VRAGENLIJST 

l>n ;'.(! vra~en 1 i,jnt, ~aat, ovP-r Hnn aantal zaken met. betrekking t.ot, dH 

lll1invuilncho.id .insi:apr0Hf' zonln dozo c1p dit momont, in Nuel)on aan dH 
g<::tng is. 

De vragen z1Jn zo opgesteld dat lJ ze met gemak en binnen 
~/ ·- 20 minuten kunt beantwoorden. 

OVER DE VRAGEN 

Bi.i sommige vragen verwachten we dat U een kruisJe zet vóór het 
antwoord van Uw keuze. 
Bijvoorbeeld: 
Als ik één week op vakantie ga neem ik mee 

1D1 kof'fer 
2 C8:J 2 kof'fers 
3 C:J 3 koffers 
4 t=:) meer dan 3 kof'f'ers 

Indien U 2 koffers meeneemt, zet U een kruisje biJ '2'. 

Bij andere vragen worden een aantal uitspraken gegeven. Graag willen 
wiJ Uw mening daarover weten. U kunt dit doen door het cijf'er dat 
correspondeert met het antwoord van Uw keuze te omcirkelen. 
Bijvoorbeeld : 

1 2 3 4 5 
mee enigszins noch mee eens/ enigszins mee 
eens mee eens. noch mee oneens mee oneens oneens 

Als ik zenuwachtig ben, 1 © 3 4 5 
e et ik meer boterhammen. 

Indien U soms meer boterhammen eet als U zenuwachtig bent, omcirkelt 
U dan dus de '2'. 

Tot, s lot zijn er een aantal open vragen. U kunt Uw antwoorden op deze 
vrage n op de stippellijnen/open ruimten zetten. 
Bijvoorbeeld: 
Wat i s Uw woonplaats? ...... Nuenen ......... . 

Indien U in Nuenen woont, vult U dus Nuenen in. 

Probee r de vragen goed te lezen . 

BjJ voorbaat dank. 
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Wilt U, behalve waar dat anders aangegeven is, bij de beantwoording 
van de vragenlijst steeds één kruis.je zetten in het vakje, dat 
hoort bij het antwoord van Uw keuze . 

l) Gaat U van de personen in Uw huishouden het meest met het 
huisvuil om? 

1 LJ ja 
2 D nee 

Indien Uw antwoord 'nee' is, wilt U dan s.v.p. deze vragenlijst 
laten invullen door diegene die het meest met het huisvuil omgaat. 
(Als er in Uw huishouden zo'n persoon niet is, wilt U dan zelf de 
vragenlijst invullen.) 

2 ) Wie zet het huisvuil meestal buitè~? 
1 0 ikzelf 
2 jj iemand anders 

3) In wat voor soort woning woont U? 
1 il een bovenwoning/flat 
2 LJ een huis in een rij 
3 Cj een twee-onder-één-kap woning 
4 r--/ een vrijstaand huis 
5 Cl anders, nl. . ... . .......... . 

4) Hoe staat U tegenover de proef die op dit moment in Nuenen aan 
de gang is? 

1 u posi tier 
2 ~ enigszins positief 
3 ----r noch positief/noch negatief 
4 O enigszins negatief' 
5 •. ~ negat i er 

5) Vindt U dat deelname aan de huisvuilscheidingsproer in Nuenen 
verplicht zou moeten zijn? 

1 !__J ja 
2 l--1 nee 

6) Waarop, denkt U, moeten maatregelen voor het verbeteren van het 
milieu vooral::jericht zijn? (Maar één vakje aankruisen. ) 

1 industriële luchtverontreiniging 
2 ==:J luchtverontreiniging door auto's 
3 ==1 huisvuilscheiding 
4 :=J indus trieel arval 

7) Het beperken van de hoeveelheid te storten arval is volgens U 
vooral een zaak van (Maar één vakje aankruisen s.v.p.) 

1 =:J de industrie 
2 [_~j de gemeente 
3 L 1 de overheid 
4 ~-=-1 Uze l r 
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Wij zouden graag Uw mening willen weten over de volgende stellingen. 
Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 3 
mee 
eens 

2 
enigszins 
mee eens 

noch mee eens/ 
noch mee oneens 

8) Ik verwacht dat de meeste 
mensen in de buurt aan de 
proef mee zullen werken 

9) Ik denk dat miJn buren het 
af zouden keur-en als ik niet 
aan de :proef mee zou werken 

10lDe andere pers-0nen in mijn 
huishouden (als die er zijn) 
zijn zeker van plan het huis
vuil te scheiden (zoals tij
dens de proef gevraagd wordt) 

11)Ik vind dat ik goed op de hoogte 
gehouden word over de gang van 
zaken met betrekking tot de proer 

12)Als ik iets niet weet kan ik 
makkelijk aan de Juiste informa
tie komen door de beschikbare 
inrormatiebronnen 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
positief 

2 
enigszins 
positief 

noch positief/ 
noch negatief 

13a) Hoe staat u tegenover 
het zelf scheiden van Uw 1 
composteerbaar arval van 
de rest van het afval? 

b) Hoe staat u tegenover het 
zelf scheiden van Uw niet- 1 
composteerbaar af val van 
de rest van het afval? 

c) Hoe staat u tegenover het 
zelf scheiden van Uw 1 
probleemstorfen van de 
rest van het arval? 

d) Hoe staat u tegenover het zelr 
scheiden van al Uw huisvuil? 1 

14) Hoe staat u tegenover het 1 
nieuwe ophaalsysteem? 
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2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 
enigszins 
mee oneens 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 
mee 
oneens 

5 

5 

5 

5 

5 

4 
enigszins 
negatief' 

5 
negatief 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 
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15) Ziet U voordelen in het nieuwe ophaalsysteem? 
1 D ja (naar vraag 16) 
2 D nee (naar vraag 1 7) 

16) Welke voordelen ziet U in dit nieuwe ophaalsysteem? 

17) Ziet U nadelen in het nieuwe ophaalsysteem? 
1 ! 1 ja (naar vraag 18) 
2 D nee (naar vraag 19) 

18) Welke nadelen ziet U in dit nieuwe ophaalsysteem? 

19) Voor de hoeveelheid composteerbaar arval die U verzamelt, vindt 
U het formaat van de groene container 

1 0 veel te groot 
2 [ ]te groot 
3 O juiste maat 
4 [J te klein . 
5 1-=: l veel te klel. n 

20) Voor de hoeveelheid probleemstoffen die U verzamelt, vindt U 
het formaat van de minibox 

1 D veel te groot 
2 D te groot 
3 r ·.ijuiste maat 
4 LI te klein 
5 Cl veel te klein 

21) Het composteerbaar afval wordt één keer in de 2 weken opgehaald. 
Vindt U dat 

1 D te vaak (naar vraag 22) 
2 r-1vaak genoeg (naar vraag 23) 
3 r jniet vaak genoeg (naar vraag 22) 

22) Hoe vaak moet volgens U het composteerbaar afval opgehaald 
worden? 

23 ) He t niet - composteerbaar afval wordt één keer in de 2 weken 
opgehaald. Vindt U dat 

1 ~jte vaak (naar vraag 24) 
2 [] vaak genoeg (naar vraag 25) 
3 [.-:]niet vaak genoeg (naar vraag 24) 

2 4) Hoe vaak moe t volgens U het niet-composteerbaar arval opgehaald 
worden? 

25) De probleemstoffen worden 4 keer per jaar opgehaald. Vindt U dat 
1 CJ te vaak (naar vraag 26) 
2 B vaak genoeg (naar vraag 27) 
3 · niet vaak genoeg (naar vraag 26) 
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26) Hoe vaak moeten volgens U de probleemstoffen opgehaald worden? 

Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 2 3 4 5 
mee enigszins noch mee eens/ enigszins mee 
eens mee eens noch mee oneens mee oneens oneens 

27a) De groene container is 1 2 3 4 
makkelijk te hanteren 

b) De mini box is makke.! i JJ~. 1 2 3 4 
te hanteren 

c) Ik vind het \i10gbrengen 
van de probleemstoffen 1 2 3 4 
naar de ophaalwagen 
helemaal niet lastig 

d) Ik vind de manier waarop 
de probleemstof'fen worden 1 2 3 4 
opgehaald goed geregeld 

Indien Uw antwoord op vraag 27d) luidt: 'enigszins mee 
'mee oneens' (5). beantwoord dan vraag 27e: 

27e) Waarom vindt U de manier waarop de probleemstoffen 
opgehaald worden niet goed geregeld? 

28) Vindt U de groene container een sta-in-de-weg? 
1 1 jJ'a' 
2 onee· 

29) Heeft u Uw groene container binnen of buiten 
1 D binnen; in de ·bijkeuken 
2 r_--1 binnen; in de garage 
3 [~_]binnen; in. de schuur 
4 r=-i bui ten; in de voortuin 
5 Il buiten; in de achtertuin 
6 r- ] bui ten; op straat 
7 CJ anders; nl. . ...... 

30) Denkt U zelf de container schoon te' maken? 
1 tJ Ja 
2 L~ I nee 
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Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 
mee 
eens 

2 
enigszins 
mee eens 

3 
noch mee eens/ 
noch mee oneens 

4 
enigszins 
mee oneens 

31) Als ik zelr mijn huisvuil scheid en gescheiden meegeef'. 
a) hoer ik minder plastic 1 2 3 4 

zakken te kopen 
b) moet ik meer nadenken 1 2 3 4 
c) ben ik meer geld kwijt 1 2 3 4 
d) ben ik meer ruimte in 

de woning kwijt 1 2 3 4 
e) stijgen de reinigings-

tarieven minder snel 1 2 3 4 
f) heb ik meer last van stank 1 2 3 4 
g) ben ik meer ruimte om 

de woning kwijt 1 2 3 4 
h) ben ik meer tijd kwijt 1 2 3 4 
i) proriteer ik ook. van een 

schoner milieu 1 2 3 4 
j ) moet ik meer lichamelijke 

inspanning verrichten 1 2 3 4 
k) heert dat voor mij meer 

voordelen dan nadelen 1 2 3 4 
l) heert dat voor de industrie 

meer voordelen dan nadelen 1 2 3 4 

5 

5 
5 

5 

5 
5 

5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 
mee 
oneens 

32) In welke groep denkt U dat het onderstaande huisvuil thuishoort? 

1 
composteerbaar arval 

2 3 
niet- composteerbaar arval probleemstorren 

a) g l oeilampen 
b) Frietvet 
c) kapotte houten keukenlepel 
d) lege ammoniak. plastic rles 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

Tot slot willen wij nog graag het volgende van U weten. 

33) Doet U op dit moment aan d e proef' mee? 
1) QJa (naar vraag 34) 
2>t=Jnee (naar vraag 37) 
3)[Jsoms wel, soms niet (naar vraag 34) 

3 
3 
3 
3 

34) Welke van de onderstaande gedeelten van het arval houdt U nu 
gescheiden? a mogen meerdere kruisjes gezet worden. ) 

1) . c omposte erba ar gedeelte. 
2>c=Jniet-composteerbaar gedeelte 
3) [Jprobleemstorren 
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35) Denkt U dat U mee bli.ift doen zolang de proef duurt? 
1) 0 zeker wel 
z>owaarschiJnliJk wel 
3 )§misschien wel/misschien niet 
4) waarschijnlijk niet 
5) zeker niet 

Wi 1 t U het antwoord van Uw keuze omci·r.kelen? 

4 5 1 
zeker 
wel 

2 
waarschijnlijk 
wel 

3 
misschien wel/ 
misschien n.i.et 

waarschiJnliJk zeker 
niet niet 

36a) Lk ben van plan mijn compos
teerbaar afval op de juiste 
manier te se.heiden 

b) Ik ben van plan inij n niet
composteerbaar afval op de 
juiste manier te scheiden 

c) Ik ben van plan mijn 
probleemstoffen op de juiste 
manier te scheiden 

d) Ik ben van plan al miJn 
huisvuil op de juiste manier 
te scheiden 

37) Wat is Uw geslacht? 
1 Oman 
2 O vrouw 

38) Wat is Uw leeftijd? 

'1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

jaar 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

39) Hoeveel uren per week werkt U (bui:tsnshaï..s)? ....... uur per week 
(indien U niet buitenshuis werkt, vul dan 'O' in) 

40) Hoeveel uren per week werkt Uw part.nar? ............ uur per week 
(indien U geen partner heeft of indien 

Uw partner niet buitenshuis werkt~ vul dan 'U' in) 

41) RUIMTE VOOR EVENTUELE OPMERKINGEN (over de pr·oef, over de 
vragenlijst etc.) 
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Wilt U, behalve waar dat anders aangegeven is, biJ de beantwoording 
van de vragenlijst steeds één kruisje zetten in het vakJe, dat 
hoort biJ het antwoord van Uw keuze . 

1) Gaat U van de personen in Uw huis.houden het meest met het 
huisvuil om? 0 /0 

1 ~Ja 
2 lMJ nee 

Indien Uw antwoord 'nee' is, wilt U dan s.v.p. deze vragenlijst 
laten invullen door diegene die het meest met het huisvuil omgaat. 
(Als er in Uw huishouden zo'n persoon niet is, wilt U dan zelf de 
vragen! iJst invullen. ) 

2) Wie zet het huisvuil meestal buit~h? 
1 !fil] ikzelf 
2 ifül iemand anders 

3) In wat voor soort woning woont U? 
1 I~ een bovenwoning/flat 
2 ~I een huis in een rij 
3 (~ een twee-onder-één-kap woning 
4 i•Ç8] een vrijstaand huis 
5 ifill anders, nl. . ..... . ........ . 

4) Hoe staat U tegenover de proef die op dit moment in Nuenen aan 
de gang is? 

1 1,lt,'11 positief 
2 ;t~o ; enigszins positief 
3 5.5: noch positief/noch negatief 
4 !~hl enigszins negatief 
5 ;.:,m negat i af 

5) Vindt U dat deelname aan de huisvuilscheidingsproef in Nuenen 
verplicht zou moeten zijn? 

1 1 ~/,bl Ja 
2 \S2,4l nee 

6) Waarop, denkt U, moeten maatregelen voor het verbeteren van het 
milieu vooral:fäJericht ziJ'n? (Maar één vakJe aankruisen. ) 

1 34,5 industriële luchtverontreiniging 
2 s;ol luchtverontreiniging door auto's 

~,'13 H3:J huisvuilscheiding 
4 ;sJ,31 industrieel afval 

7) Het beperken van de hoeveelheid te storten afval is volgens U 
vooral een zaak van (Maar één vakje aankruisen s.v.p.) 

1 ,41,Sj de industrie 
2 [1_o_i de gemeente 
3 ~2.dl de overheid 
4 t_tll] Uzelf 
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WiJ zouden graag Uw mening willen weten over de volgende stellingen_ 
Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 3 
mee 
eens 

2 
enigszins 
mee eens 

noch mee eens/ 
noch mee oneens 

8) Ik verwacht dat de meeste 
mensen in de buurt aan de 
proef mee zullen werken 

9) Ik denk dat miJn buren het 
af' zouden keuren als ik niet 
aan de proef mee zou werken 

lO)De andere personen in miJn 
huishouden (als die er ziJn) 
zijn zeker van plan het huis
vuil te scheiden (zoals tij
dens de proef gevraagd wordt) 

ll)Ik vind dat ik goed op de hoogte 
gehouden word over de gang van 
zaken met betrekking tot de proef 

12)Als ik iets niet weet kan ik 
makkelijk aan de Juiste informa
tie komen door de beschikbare 
informatiebronnen 

3 

12 ,8% 
1 

74,5% 
1 

80,8% 
1 

79,3% 
1 

1 
positief' 

2 
enigszins 
positief' 

noch positief/ 
noch negatief 

13a) Hoe staat U tegenover 
het zelf scheiden van Uw 
composteerbaar afval van 
de rest van het afval? 

b) Hoe staat U tegenover het 
zelf scheiden van Uw niet
composteerbaar afval van 
de rest van het afval? 

c) Hoe staat U tegenover het 
zelf scheiden van Uw 
probleemstof'f'en van de 
rest van het afval? 

d) Hoe staat U tegenover het zelf 
scheiden van al Uw huisvuil? 

14) Hoe staat U tegenover het 
nieuwe ophaalsysteem? 
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71,3% 
1 

69,5% 
1 

84,8% 

1 

64,7% 
1 

1 

35,1% 

4 
enigszins 
mee oneens 

2~,8% 4~6% 

14~9% 27,7& 
2 3 

15;4% 
2 

12,6% 
2 

11,3% 
2 

3,4% 
3 

4,0% 
3 

7,3% 
3 

0,7% 
4 

8,1% 
4 

2,7% 
4 

0,7% 
4 

1,3% 
4 

5 
mee 
oneens 

36,5% 
5 

4 , ()!& 

5 

2 •. oi 
5 

0,,7% 
5 

4 
enigszins 
negatief 

5 
negatief 

17,3% 
2 

19,9% 
2 

10 ,6.% 

2 

24,7% 
2 

2 

19,9% 

4,7% 
3 

4,6% 
3 

2,6% 

3 

4,7% 
3 

3 

3,3% 
4 

2,6% 
4 

0,0% 
4 

2,7!5 
4 

4 

12,6% 19,2% 

3,3% 
5 

3,3% 
5 

2,0% 

5 

3,3% 
5 

5 

13,2% 
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15) Ziet U voordelen in het nieuwe ophaalsysteem? 
1 146,~lja (naar vraag 16) 
2 l~>J,jj nee (naar vraag 1 7) 

16) Weike voordelen ziet U in dit _nieuwe opt/'~lsysteem? 
18,8% minder afval 
31, 3% milieu 
14,1% recycling 
35,8% anders (de rest) 

17) Ziet U nadelen in het nieuwe ophaalsysteem? 
1 fü ja (naar vraag 18) 
2 §:"bi nee (naar vraag 19) 

18) Welke nadelen ziet u in dit nieuwe ophaalsysteem? 

8,4% stank 
12,1% iedere week containers + zakken (i.v.m. stank) 
28 % zakken blijven te lang staan (+te veel) 
51,5% anders (de rest) 

:~: 
. . ,i 

19) Voor de hoeveelheid composteerbaar afval die U verzamelt. vindt 
U het Formaat van de groene container 

1 ffi veel te groot 
2 [io-'-g te groot 
3 fil.JI juiste maat 
4 fi,iilte klein 
5 l~bl veel te klein 

20) Voor de hoeveelheid probleemstoFfen die U verzamelt. vindt U 
het Formaat van de minibox 

1 llf,bl veel te groot 
2 [i1}3] te groot 
3 [h.8] juiste ma at 
4 w1te klein 
5 [0_jveel te klein 

21) Het composteerbaar aFval wordt één keer in de 2 weken opgehaald . 
Vindt U dat 

1 [ill te vaak (naar vraag 22) 
2 ~ vaak genoeg (naar vraag 23) 
3 ~7,>jniet vaak genoeg (naar vraag 22) 

22) Hoe vaak moet , volgens U het composteerbaar afval opgehaald 
worden? 

63,8% 1 keer per week 
20, 7% afha nke l ijk van het seizoen 
15 , 5% 1 keer pe r 4 weken 

23) Het niet-compoateèrbaar aFval wordt één keer in de 2 weken 
opgehaald. Vindt U dat 

1 ~j te vaak (naar vraag 24) 
2 [~s~ ] vaa k genoeg <naar vraag 25) 
3 ~ niet vaa k genoeg (naar vraag 24) 

2 4) "~) vaak moet v~l_g'3ns U het niet-composteerbaar af'val opgehaald 
worden? 

97,8% 1 keer per week 
2, 2% afhankelijke van het seizoen 

25 ) De probleemstoffen worde n 4 keer per jaar opgehaa ld. 
1 LI~l t e vaak. (naa r vraag 26) 
2 ~vaak genoeg (naar vraag 27) 
3 niet vaak genoeg (naar vraag 26) 
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26) Hoe vaak. moeten ~olgens U de probleems~of'ren opgehaald worden? 

76,2% 1 keer per maand 
14,3% 1 keer per 2 maanden 

9,5% 1 keer per jaar 

Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

l 2 3 4 .. ,~· s 
mee enigszins noch mee eens/ enigszins mee 
eens mee eens noch mee- oneens mee oneens oneens 

27a) De groene container is 1 2 3 4 5 
makke! iJ k. te han.teren 49,0,% 25,5% 3,4% 11 ,4% 10,7% 

b) De mini box is makkelijk l 2 3 .4 5 
te hanteren 74 ,8.% 10;6% 4,0% 6,0% 4,6% 

c) Ik vind het wegbrengen 
van de probleemstof'f'en 1 2 3 4 5 
naar de ophaalwagen 59,3% 10,7% 9,3% 6,7% 14 ,0% helemaal niet lastig 

d) Ik vind de manier waarop 
de probleemstof'f'en worden 1 2 3 4 5 
opgehaald goed geregeld 

58,0% 11,3% 10, 7% 8,7% 11,3% 

Indien Uw antwoord op vraag 27d) l .uidt: 'enigszins mee oneens' (4) 
'mee oneens' (5 >. beantwoord dan vraag 27e: 

27e) Waarom vindt U de manier waarop de probleemstof'f'en 
opgehaald worden niet goed geregeld? 

25,8% 
19,4% 
16'1% 
38,7% 

vergeten 'avonds 
mensen die werken, 
tijden niet goed 
anders (de rest) 

(overdag niet thuis) 
soms moeilijk in te leveren (een eind lopen) 

28) Vindt U de .groene container een sta-in-de-weg? 
1 ~Ja 
2 ~nee 

29) Heef't u Uw groene container binnen of' bui ten 
1 M binnen; in de bijkeuken 
2 Jiäl binnen; in de ga.rage 
3 [~L.~ binnen; in de schuur 
4 r~ buiten; in de voortuin 
5 ~buiten; in de achtertuin 
6 ~oj buiten; 

.-L._ 
op straat 

7 [ic;il anders; nl. . ~ . . . " . . . . . . 

30) Denk.t U zelf' de container schoon te mak.en? 
1 14iïl Ja 
2 ~~3j nee 
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Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 
mee 
eens 

2 
enigszins 
mee eens 

3 
noch mee eens/ 
noch mee oneens 

4 
enigszins 
mee oneens 

31) Als ik zelf' mijn huisvuil scheid en gesch~iden meegeRF-

5 
mee 
oneens 

a) hoef' ik minder plastic 1 39,9% 2 16,9% 3 12,2% 4 8,1% 5 23,0% 
zakken te kopen 

b) moet ik meer nadenken 
c) ben ik meer geld kwijt 
d) ben ik meer ruimte in 

de woning kwijt 
e) stijgen de reinigings

tarieven minder snel 
f') heb ik meer last van stank 
g) ben ik meer ruimte om 

de woning kwijt 
h) ben ik meer tijd kwijt 
i) profiteer ik ook van een 

schoner milieu 
j) moet ik meer lichamelijke 

inspanning verrichten 
k) heeft dat voor mij meer 

voordelen dan nadelen 

1 30,4% 
1 2,0% 
1 22,6% 

2 26,4% 
2 0 '7% 
2 7,5% 

1 22,1 % 2 3,6% 

1 41,9% 
1 51,0% 

2 14,2% 
2 18,4% 

1 27,0% 2 18,9% 
1 54,8% . 2 20,5% 

1 23,0k 2 1.5,5% 

1 30,1% 2 11,6% 

3 8' 1% 
3 8'1% 
3 6,2% 

3 46,4% 

3 12,2% 
3 6,8% 

3 12,8% 
3 13,0% 

3 14,2% 

3 30,8% 

4 11'5% 
4 8,8% 
4 6,2% 

4 4,3% 

4 ,7,4% 
4 4,1% 

4 8' 1% 
4 4' 1% 

4 6,8% 

4 4,8% 

5 23,6% 
5 80,4% 
5 57,5% 

5 23,6% 

5 24,3% 
5 19,7% 

5 33,1% 
5 7,5% 

40,5% 

5 22,6% 

l) heef't dat voor de industrie 1 41,9% 2 12,2% 3 25,7% 4 2,7% 5 17,6% 
meer voordelen dan nadelen 

32) In welke groep denkt U dat het onderstaande huisvuil thuishoort? 

1 
composteerbaar afval 

2 3 
niet-composteerbaar af'val probleemstof'f'en 

a) gloeilampen 
b) frietvet 
c) kapotte houten keukenlepel 
d) lege ammoniak plastic f'les 

: ; ~-" 

1 
1 
1 
1 

2 
2 35i1 % 

2 70 ;9% 
2 36 ,9% 

Tot slot '.: willen wij nog graag het volgende van U weten. 
:: 

33) Doet~"u op 
~~\ 

~ : 
dit moment aan de proef' mee? 
1)~ja (naar vraag 34) 
Z>E!Jnee (naar vraag 37) 
3)!!i!Jsoms wel. soms niet (naar vraag 34) 

3 41,2% 
3 
3 
3 

34) Welke van de onderstaande gedeelten van het afval houdt U nu 
gescheiden? (Er mogen meerdere kruisjes gezet worden. ) 

1) liJJcomposteerbaar gedeelte 
Z>Gi)niet-composteerbaar gedeelte 
3) [5;~Jprobleemstof'f'en 
4) 3 ,4 1 + 2 
5) 1,4 1 + 3 
6) 1,4 2 + 3 
7)86,4 1· + 2 + 3 
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35) Denkt U dat U mee blijft doen zolang de proef duurt? 
1) ~zeker wel 

, 

2)§ waarschijnlijk wel 
3 )lfi11 misschien wel/misschien niet 
4) 13 waarschijnlijk niet 
5>ra zeker niet 

Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 2 3 4 
zeker waarschij nl i J k misschien wel/ waarschijnlijk 
wel wel misschien niet niet 

36a) Ik ben van plan mi.J n compos- 72,2% 17,9~ 4,6% 1,3% 
teer baar afval op de Juiste 1 2 3 4 
manier te scheiden 

b) Ik ben van plan mijn niet- 74 ,2% 17,9% 4,0% 0,7% 
composteerbaar af val op de 1 2 3 4 
Juiste manier te scheiden 

c) Ik ben van plan mijn 87,4% 7 ,·9% 0,7~ 1,3% 
probleematorren op de Juiste 1 2 3 4 
manier te scheiden 

d) Ik ben van plan al mijn 70,0% 19,3% 6,0% 1,3% 
huisvuil op de Juiste manier J. 2 3 4 
te scheiden 

37) Wat is Uw geslacht? 
1 filJ] man 
2 ~vrouw 

38) Wat is Uw leertijd? 74% is tussen de 25 - 45 jaar. 
40 

5 
zeker 
niet 

4,0% 
5 

3,3% 
5 

2,6% 
5 

3,3% 
5 

39) Hoeveel uren per week werkt U (buitenshuis)?21#9% werktuur per week 
(indien U niet buitenshuis werkt, vul dan 'O' in) 

39,7% werkt niet buitenshuis. 
40) Hoeveel uren per week werkt Uw partner?41,7% wefkt4o·· ·uur per week 

(indien u geen partner heeft or indien 
Uw partner niet buitenshuis werkt. vul dan 'O' in) 
28,5% werkt niet buitenshuis. 

41) RUIMTE VOOR EVENTUELE OPMERKINGEN (over de proef. over de 
vragen! ijst etc. ) 
(Zie bijlage ,27.) 

T2: Percentages van alle respondenten. 
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BIJLAGE 20 

Alleen ss p ~ 0.0010 
Variabelen zijn gehercodeerd 

Concepten X2 waarde (na yates' 
correct ion 

Scheidingsgedrag/ 
in ten tie te blijven 
meewerken + intentie 
te blijven meewerken 
overall 

Intentie te blijven 
meewerken/intentie te 
blijven meewerken overall 
+attitude t.a.v. het 
zelf scheiden overall 

28,02005 
(1 cell e.f. 5) 

25,90067 

15,96862 

19,05391 

Subjectieve norm/algemene 16.06054 
attitude + attitooe t.a.v. 
het zelf scheiden overall 30,19411 

Evaluatie van het meege
ven (probleemstoffen)/sys
teemkenmerken (ophalen 
probleemstoffen goed) 52,49292 
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df. 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

2 

pearson's 
r. 

0.46834 

0,44141 

0,35033 

0,38073 

0, 34748 

0,47305 

0,53193 
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Wilt U, behalve waar dat anders aangegeven is, biJ de beantwoording 
van de vragenlijst steeds één kruisje zetten in het vakje, dat 
hoort bij het antwoord van Uw keuze. 

1) Gaat U van de personen in Uw huis.houden het meest met het 
huisvuil om? ~i.., 

1 ~ja 
2 l'!ël nee 

Indien Uw antwoord 'nee' is, wilt U dan s.v.p . deze vragenlijst 
laten invullen door diegene die het meest met het huisvuil omgaat. 
(Als er in Uw huishouden zo'n persoon niet is, wilt U dan zelf' de 
vragenl iJst invullen. ) 

2) Wie zet het huisvuil meestal buitJn? 
1 m ikzelf' 

3) I n wat 

2 ~ iemand anders 

voor soort woning woont U? 
1 l:I!J een bovenwoni ng/f' lat 
2 ~een huis in een riJ 
3 (E}j een twee-onder-één-kap woning 
4 115,'J een vrijstaand huis 
5 i~ anders, nl. . . .... . 

4) Hoe staat U tegenover de proef' die op dit moment in Nuenen aan 
de gang is? 

1 
2 
3 

1~ positief' 
~enigszins positief' 
!~noch positief/noch 

4 enigszins negatief' 
5 '~negatief' 

negatief' 

5) Vindt U dat deelname aan de huisvuilscheidingsproef' in Nuenen 
verplicht zou moeten zijn? 

1 1S2,8j ja 
2 ~nee 

6) Waarop, denkt U, moeten maatregelen voor het verbeteren van het 
":Ji l ieu vooral::jericht zijn? <Maar één vak.Je aankruisen . ) 
~} L 1 industriële luchtverontreiniging 

, 2 '=:J luchtverontreiniging door auto's 
9:/ 

4
, 3 ! 61<.I huisvuilscheiding 

' 4 ::=J i ndus tri ee l af' val 

7) Het beperken van de hoeveelheid te storten afval is volgens U 
vooral e en zaak van (Maar één vak.Je aankruisen s.v: p.) 
* ,( 1 ==:]de industrie 

83, ii.JC 2 Ci de gemeente 
' 3 l_I de overheid 

4 ;_i1_'3] Uzelf' 

Veriabelen . gehercodeerd 
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Wij zouden graag Uw mening willen weten over de volgende stellingen. 
Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 3 4 5 
mee 
eens 

2 
enigszins 
mee eens 

noch mee eens/ enigszins mee 
noch mee oneens mee oneens oneens 

8) Ik verwacht dat de meeste 76 ,_7% 21,1 % 2 ,3% 0, 0% 0, 0% 
mensen in de buurt aan de 1 2 3 4 5 
proef' mee zullen werken 

8) Ik denk dat mijn buren het 14,5% 16 , 8% 26, 0% 7, 6% 3 551 ~ 
af zouden keuren als ik niet 1 2 3 4 
aan de proef mee zou werken 

10)De andere personen in mijn 
huishouden (als die er zijn) 80,2% 16 ,,0% 2,3 % o.,el!i 0 , 8% 
zijn zeker van plan het huis- 1 · 2 3 4 5 
vuil te scheiden (zoals tij-
dens de proef gevraagd wordt) 

11 )Ik vind dat ik goed op de hoogte 82, 7% 11,3% 3~8% O,i;l% 1,5% 
g e houden word ove r de gang van 1 2 3 4 5 
zaken met betrekking tot de proef 

12 )Al s ik i ets n iet weet kan ik 81_,8% 9,8% 7,6% 04 8% 05 0% 
makkelijk aan de Juiste informa- 1 2 3 
tie komen door de beschikbare 
informatiebronnen 

3 4 5 1 
p osi tief 

2 
enigsz ins 
positief 

noc h pos i t i ef/ enigszins negat i ef 
noch negatief negatief 

13a) Hoe staat u tegenover 79,5% 15, 2% 2, 3% J, 0% g, 0% het zelf scheiden van Uw 1 2 3 
c omposteerbaar afva l van 
de rest van het afval? 

b) Hoe staat u tegenover het 76, 7% 18,8% 2, 3% 2 ,3% g, 0% ze lf' s cheide n van Uw niet - 1 2 3 4 
compos t eerbaar af' v a l van 
de rest van het afval? 

c ) Hoe s taat u t e genover het 89,5% 29, 0% 30 , 8% 40, 0% g,8% zelf scheide n van Uw 1 
probleemstoffen van de 
rest van het afval? 

d ) Hoe sta at u t e genove r h e t zel f 72 , 0% 23 , 5% 3 , 8% 40,8% g,0% scheiden van al Uw huisvuil? 1 · 2 3 

14) Hoe s taat u t egenove r h e t 1 2 3 4 5 
ni e uwe ophaal s ysteem? 3,8% 21,8% 12 ,8% 15 ,8% 9 , 8% 
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15) Ziet U voordelen in het nieuwe ophaalsysteem? 
1 p1,2J ja (naar vraag 16) 
2 ~nee (naar vraag 17) 

16) Welke voordelen ziet U in dit nieuwe ophaalsysteem? 

15 , 7 % milieu 
7, 1 % recycling 

51,2% noemde geen voordelen (vraag niet ingevuld, vr. 15 wel ingevuld) 

17) Ziet U nadelen in het nieuwe ophaalsysteem? 
1 :lct,§ ja (naar vraag 18) 
2 R;ii nee (naar vraag 18) 

18) Welke nadelen ziet. U in dit nieulila ophaalsyste.em? 

27,8% zakken blijven te lang staan 
10 % stank 
10 % iedere week container + zakken (i_v.m. stank) 

18) Voor de hoeveelheid composteerbaar arval die U ve~zamelt. vindt 
U het rormaa.t van de groene container 

1 ~ vee.! te groot 
2 ~TIJ te groot 
3 ~juiste maat 
4 r~21 te klein 
5 l.:_.C:-: 1 veel te klein 

~~ ~ 

20) Voor de hoeveelheid probleemstorren die U verzamelt, vindt U 
het Formaat van de minibox 

1 IYJ veel te groot 
2 ~!]]te groot 
3 l~~jJuiste maat 
4 ~J te klein 
5 ~Jveel te klein 

21) Het composteerbaar arval wordt één keer in de 2 weken opgehaald. 
Vindt U dat 

1 Jq,"J te vaak (naar vr-aag· 22) 
2 ~Jvaak genoeg (naar vraag 23) 
3 [il,fj niet vaak genoeg (naar vraag 22) 

22) Hoe vaak moet vol~ens U het composteerbaar arval opgehaald 
worden? 
58,3% 1 keer per week 
22 ,9% s eizoensgebonden 
18 , 8% 1 keer pe r 4 wP-ken 

23) Het niet-composteerbaar arval wordt één keer in de 2 weken 
opgehaald. Vindt U dat 

1 5::_1te vaak (naar vraag 24) 
2 [~~;J vaak genoeg (naar vraag 25) 
3 gq niet vaak genoeg (naar vraag 24) 

2 4) Hoe vaak moet volgens U het niet-composteerbaar arval opgehaald 
worden? 
98 ,6% 1 keer per week 

1,4% seizoensgebonden 

2 5) De probleemstorren worden 4 keer per Jaar opgehaald. Vindt U dat 
1 E?~ te vaak (naar vraag 26) 
2 ~vaak genoeg (naar vraag 27) 
3 lè S' niet vaak genoeg (naar vraag 26) 
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26) Hoe vaak moeten volgens U de probleemstof'f'en opgehaald worden? 

78,6% 1 keer per 2 mBanden 
14,3% 1 keer per jaar 

Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 3 
mee 
eens 

2 
enigszins 
mee eens 

noch mee eens/ 
noch mee oneens 

27a) De groene container is 1 2. 
makkelijk te hanteren 53,4% 26, 7% 

b) De mini box is makkelijk 1 2 
te hanteren 75,2% 10 ,5% 

c) Ik vind het wegbrengen 
van de probleemstoff'en 1 2 
naar de ophaalwagen 62,9% 11,4% 
helemaal niet lastig 

d) Ik vind de manier waarop 
de probleemstoff'en worden 1 2 
opgehaald goed geregeld 62, 1% 11,4% 

4 
enigszins 
mee oneens 

3 4 

3,1% 10,7% 

3 4 

3,8% 
I 
6,0!5 

3 4 

9·,8% 4-;~% 

3 4 

9, 1 % 7,6% 

5 
mee 
orieens 

5 
6, 1 % 

5 
4,5% 

5 
11,4% 

5 

9,8% 

Indien Uw antwoord op vraag 27d) luidt: 'enigszins mee oneens' (4) 

'mee oneens' ( 5), beantwoord dan vraag 27e: 

27e) Waarom vindt U de manier waarop de probleemstof'f'en 
opgehaald worden niet goed geregeld? 

29,2% vergeten 's avonds (overdag niet thuis) 
16,7% tijden niet goed 
12,5% mensen die werken, soms moeilijk in te leve ren (een eind lopen) 
12,5% lastig, omdat je dan thuis moet zijn 

2 8) Vindt U de groene container een sta-in-de-weg? 
1 fillja 
2 ffi nee 

2 9) Heeft U 
* 

17,3% 

Uw groene container binnen of' buiten 

11 b~]binnen; in de bijkeuken 
2 [ _ !binnen; in de garage 
3 [ _ !bi nnen; in de schuur 

{

4 [ =1 buiten; in de voortuin 
5 1.-:=f bui ten; in de achtertuin 

92, 7%' ~ [o~j bui ten; op straat 
C~I anders; nl. . ..... . .... . 

3 0) Denkt U zelf de c ontainer schoon te maken? 
1 [o,-a j a 
2 b~~zj nee 

Variabelen gehercodee rd 
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Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

31) 
a) 

b) 
c) 
d) 

e) 

f') 

g) 

h) 
i ) 

j) 

k) 

l) 

1 
mee 
eens 

2 
enigszins 
mee eens 

3 
noch mee eens/ 
noch mee oneens 

4 
enigszins 
mee oneens 

Als ik zelf' mijn huisvuil scheid en gescheiden meei!!:eef. 
hoef' ik minder plastic 1 43,1% 2 16,9% 3 12,3% 4 6,9% 
zakken te kopen 
moet ik meer nadenken 1 29,8% 2 29,0% 3 7,6% 4 9,2% 
ben ik meer geld kwijt 1 2,3% 2 0,8% 3 6,2% 4 6,2% 
ben ik meer ruimte in 
de woning kwijt 1 20,3% 2 7,0% 3 6,3% 4 5,5% 
stijgen de reinigings-
tarieven minder snel 1 22,8% 2 3,3% 3 48,0% 4 3,3% 
heb ik meer last van stank 1 38,2% 2 14,5% 3 12,2% 4 7,6% 
ben ik meer ruimte om 
de woning kwijt 1 48, 1 % 2 18,6% 3 7,0% 4 4,7% 
ben ik meer tijd kwijt 1 24,6% 2 18,5% 3 13, 1% 4 .7 I 7% 
prof'iteer ik ook van een 
schoner milieu 1 $7 ,8% 2 20,3% 3 13 ,3% 4 2,3% 
moet ik meer lichamelijke 
inspanning verrichten 1 22,3% ~ 14,6% 3 15,4% 4 5,4% 
heef't dat voor mij meer 
voordelen dan nadelen 1 2 3 4 
heef't dat voor de industrie 44,5% " 25,oi 30,5% 
meer voordelen dan nadelen 1 2 3 4 

52,3% 26,9% 20,8% 

5 
mee 
oneens 

5 20,8% 

5 24,4% 
5 84,6% 

5 60,9% 

5 22,8% 
5 27,5% 

5 21,7% 
5 36,2% 

5 6~3% 

5 42,3% 

5 

5 

32) In welke groep denkt U dat het onderstaande huisvuil thuishoort? 

·.• 

1 
composteerbaar af'val 

2 3 
niet-composteerbaar af'val probleemstof'fen 

a) gloeilampen 
b) f'rietvet 
c) kapotte houten keukenlepel 
d) lege ammoniak plastic fles 

1 
1 
1 
1 

2 
2 36' 1 % 
2 69,9% 
2 62 ,4% 

Tot slot willen wij nog graag het volgende van U weten. 

33) Doet U op dit moment aan de proef mee? 
1 ) 1'13/:}jj a (naar vraag 34) 
2)~nee (naar vraag 37) 
3)!Eilsoms wel, soms niet (naar vraag 34) 

3 41,4% 
3 
3 
3 

34) Welke van de onderstaande gedeelten van het afval houdt U nu 
gescheiden? ft;{j mogen meerdere kruisjes gezet worden. ) 

1) 0 <!composteerbaar gedeelte 
2)~niet-composteerbaar gedeelte 
3) f?:3]Probleemstoff'en 
4) 3,1 1 + 2 
5) 1,5 1 + 3 
6) 1'5 2 + 3 

7)90,8 1 + 2 + 3 

* variabele gehercodeerd 
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35) Denkt u dat u mee blijft doen zolang de proef duurt? 

lOO% ·{ '1) 0 zeker wel *O _2)0 waarschijnlijk ~el . . 
3)Rmiaschien wel/misschien niet 
4) waarschijnlijk niet 
5) [ -·· zeker niet 

Wilt u het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

3 4 2 1 
waarschijnlijk misschien wel/ waarschijnlijk 

zeker 
wel wel misschien 

36a) Ik ben van plan mijn compos-

teerbaar afval op de juiste 

manier te scheiden 

b) Ik ben van plan mijn niet-
composteerbaar afval op de 
juiste manier te scheiden 

c) Ik ben van plan mijn 
probleemstorfen op de juiste 

manier te scheiden 

d) Ik ben van plan al mijn 
huisvuil op de juiste manier 

te scheiden 

37) Wat ie Uw geslacht? 
1 ~man 
2 ~vrouw 

niet niet 

791. 7% 1723% 

79,7% 17,3% 
1 2 

91,7% 6,0% 
1 2 

7.6, 7% 17,3% 
1 2 

38) Wat is uw leeftijd? 73,7% is tussen 26-45 jaar. 

135% 040% 

1,5% 0,0% 
3 4 

0,0% 1.,5% 
3 4 

4,.5% 0,0% 
3 4 

5 
zeker 
niet 

1~5% 

1,5%. 
5 

0,8% 
5 

1,5% 
5 

39) Hoeveel uren per week werkt u (buitenshuis)? 54,1% werkt tussen 0-20 uur per 
week (indien u niet buitenshuis werkt, vul dan "0" in). 

40) Hoeveel uren per week werkt uw partner? 54,1% werkt tussen 21-40 uur per week. 
Indien u geen partner heeft of indien uw partner niet buitenshuis werkt, vul dan 
"O" in). 

41) RUIMTE VOOR EVENTUELE OPMERKINGEN (over de proef'. over de 
vragenlijst etc. ) 

(zie bijlage 27) 

*O variabele gehercodeerd en op geselecteerd. 

T2: Percentages van me nsen die zeggen dat ze blijven meewerken (a .d.h.v. vraag 35 ). 
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Wilt U, behalve waar dat anders aangegeven is, biJ de beantwoording 
van de vragenlijst steeds één kruis.ie zetten in het vakjè, dat 
hoort bij het antwoord van Uw keuze . 

1) Gaat U van de personen in Uw huishouden het meest met het 
huisvuil om? 

1 fJl/,ll ja 
2@] nee 

Indien Uw antwoord 'nee' is, wilt U dan s.v.p. deze vragenlijst 
laten invullen door diegene die het meest met het huisvuil omgaat. 
(Als er in Uw huishouden zo'n persoon niet is, wilt U dan zelf' de 
vragenlijst invullen. ) 

2) Wie zet 

3) I n wat 

het huisvuil meestal buitJn? 
1 :1W ikzelf' 
2 IV] iemand anders 

voor soort woning woont U? 
1 l 5;'31 een bovenwoni ng/f' lat 
2 ~ een huis in een rij 
3 ~ een twee-onder-één-kap woning 
4 fill een vrijstaand huis 
5 ijf,b] anders, nl. .... .. . 

4) Hoe staat U tegenover de proef' die op dit moment in Nuenen aan 
de gang is? 

1 1M positief' 
2 ;~~ 1 enigszins positief' 
3 il;i.t.! noch positief'/noch negatief' 
4 ~enigszins negatief' 
5 :ih! negatief' 

5) Vindt U dat deelname aan de huisvuilscheidingsproef' in Nuenen 
verplicht zou moeten zijn? 

1 1\•,&I Ja 
2 \~<! nee 

6) Waarop, denkt U, moeten maatregelen voor het verbeteren van het 
milieu voo~al:jericht zijn? (Maar één vakje aankruisen.) 

( 1 industriële luchtverontreiniging 
* 88 2% t 2 ~luchtverontreiniging door auto's 

' 3 ~ huisvuilscheiding 
' 4 ::=J industrieel afval 

/) He t beperken van de hoeveelheid te storten afval is volgens U 
vooral een zaak van (Maar één vakje aankruisen s . v.p.) 
* 94 1% <... 1 ._ 1 de industri e 

' [ 2 L _1 de gemeente 
3 l _ I de overheid 
4 ~~9J Uzelf' 

variabele gehercodeerd 
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Wij zouden graag Uw mening willen weten over de volgende stellingen. 
Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 3 
mee 
eens 

2 
enigszins 
mee eens 

noch mee eens/ 
noch mee oneens 

8) Ik verwacht dat de meeste 
mensen in de buurt aan de 
proef mee zullen werken 

8) Ik denk dat mijn buren het 
af zouden keuren als ik niet 
aan de proef mee zou werken 

10)De andere personen in mijn 
huishouden (als die er zijn) 
zijn zeker van plan het huis
vuil te scheiden (zoals tij
dens de proef gevraagd wordt) 

23,5% 
1 

35,3% ' 
1 

11)Ik vind dat ik goed op de hoogte 64J% 
gehouden word over de gang van 1 
zaken met betrekking tot de proef 

12)Als ik iets niet weet kan ik 
makkelijk aan de juiste informa
tie komen door de beschikbare 
informatiebronnen 

3 

64,7% 
1 

1 
positief 

2 
enigszins 
positief 

noch positief/ 
noch negatief 

13a) Hoe staat U tegenover 
het zelf scheiden van Uw 
composteerbaar afval van 
de rest van het afval? 

b) Hoe staat U tegenover het 
zelf scheiden van Uw niet
composteerbaar afval van 
de rest van het afval? 

c) Hoe staat U tegenover het 
zelf scheiden van Uw 
probleemstoffen van de 
rest van het afval? 

11,8% 
1 

17,6% 
1 

47,1% 
1 

d) Hoe staat U tegenover het zelf 11,8% 

14) 

scheiden van al Uw huisvuil? 1 

Hoe staat U tegenover het 
nieuwe ophaalsysteem? 

1 

0,0% 

4 
enigszins 
mee oneens 

5 
mee 
oneens 

23,5% 
2 

17,6% 
2 

43_,8% 
;j 

5,9% 
3 

5,9% 
3 

4 
enigszins 
negatief 

29,4% 
2 

23,5% 
3 

23,5% 23,5% 
2 3 

23,5% 
2 

17,6% 
3 

5 9% 
4 

0,0% 
4 

5,9% 
4 

5 9% 
'5 

5,9% 
5 

5,9% 
5 

5 
negatief 

5,9% 
4 

29,4% 
5 

5,9% 29,4% 
4 5 

~,0% 11,8% 
5 

29,4% 11,8% 17,6% 29,4% 
2 3 4 5 

2 3 4 5 

' 5,9% 11,8% 41,2% 41~2% 
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15) Ziet U voordelen in het nieuwe ophaalsysteem? 
· 1 @:]ja (naar vraag 16) 

2 ~J?il nee (naar vraag 1 ?,) 

16 > Welke voordelen ziet U. in dit nieuwe ophaalsysteem? 

5,9% minder afval. 
88,2% ziet geen voordelen. 

1 7) Ziet U nadelen in het nieuwe ophaalsysteem? 
1 ~'1,11 ja <naar vraag 18'}. 
2 ~nee (naar vraag 18) 

18) Welke nadelen ziet U in 

31,3% zakken blijven te lang 
18,8% iedere week containers 

dit nieuwe, ophaalsysteem? 
staan. 
en zakken U.v.m. stank). 

19) Voor de hoeveelheid compost.e.erbei:ar aEval dier Ui verzamelt. vindt 
U het f'orma6t van de groe·ne conta:iin~r· 

1 j~9: veel te groot 
2 ~te groot 
3 IT!] j uist.e ma·at 
4 r·· ·- te klein 
5 -~qj l t kl . 

l~i vee e e.i n 

20) Voor de hoeveelheid probleemstoff'en die U verzamelt, vindt U 
het formaat van de minibox 

1 jQ,g veel te groot 
2 l~:g te groot 
3 g&.!lj juiste maat 
4 ITTJ te klein 
5 ~]veel te klein 

21) Het composteerbaar afval wordt één keer in de 2 weken opgehaald. 
Vindt U dat 

1 lo,ol te vaak (naar vraag 22) 
2 &iJ vaak genoeg (naar -vraag 23) 
3 ~1,<} niet vaak genoeg h~aar vraag 22) 

22) Hoe vaak moet volgens U het composteerbaar af'val opgehaald 
worden? 

88,9% 2 keer per week. 
11,1% seizoensgebonden. 

23) Het niet-composteerbaar afval wordt één keer in de 2 weken 
opgehaald. Vindt U dat 

1 ~j te vaak (naar vraag 24) 
2 r;~:~1 vaak . genoeg (naar· vraag 25) 
3 00 niet vaak genoeg (.raaar vraag 24) 

24) Hoe vaak moet volgens U het niet-composteerbaar af'val opgehaald 
worden? 

93,3% 1 keer per week. 
6,7% seizoensgebonden 

25) De probleemstof'f'en d 4 
1;--- ;i wor en keer per jaar opgehaald. 

1 1-7:~1 te vaak (naar vraag 26) 
~ ~ v~ak genoeg (naar vraag 27) 
~ n.iet vaak genoeg (naar vraag 26) 
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26) Hoe vaak moet~n volgens U de probleemstoffen opgehaald worden? 

66,7% een keer per 2 maanden 
16,7% een keer per jaar 

Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1. 2 3 4 5 
mee enigszins noch mee eens/ enigszins mee 
eens mee eens noch mee oneens mee oneens oneens 

27a) De groene container ia 1 2 3 4 5 
makkelijk te hanteren 17,6% 17,6% 5,9% 11,8% ·47, 1 % 

b) De mini box is makkelijk 1 2 3 4 5 
te hanteren 70,6% 11,8% 5,9% 5,9% 5,95 

c) Ik vind het wegbrengen 
van de probleemstof'f'en 1 2 3 4 5 
naar de ophaalwagen 

35,3% helemaal niet lastig 5,9% 0,0% 23,5% 35,3% 

d) Ik vind de manier waarop 
de probleemstof'f'en worden 1 2 3 4 5 
opgehaald goed geregeld 

29,4% 11,8% 17,6% 17,6% 23,5 
Indien Uw antwoord op vraag 27d) luidt: 'enigszins mee oneens' 
'mee oneens' ( 5). beantwoord dan vraag 27e: 

27e) Waarom vindt U de manier waarop de probleemstof'f'en 
opgehaald worden niet goe<f.geregeld? 

42,9% mensen die werken, soms moeilijk in te leveren (een eind lopen). 
14,3% vergeten 's avonds (overdag niet thuis). 

28) Vindt U de groene container een sta-in-de-weg? 
1 ~ja 

29) Heef't u 

* 23,5% 

76,5% 

30) Denkt U 

2 §SJ nee 

Uw groene container binnen of buiten 
1 D binnen; in de bijkeuken 

{~ [=_I binnen; in de garage 
[_.I binnen; in de schuur 

{~ 
[=1 bui ten; in de voortuin 
1-1 bui ten; in de achtertuin 
C~i bui ten; op straat 
[J anders; nl. - .... " . "".". 

zelf de container schoon te maken? 
1 [i~SJ ja 
Z b~_·1 nee 

* variabele gehercodeerd 
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Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 
mee 
eens 

2 
enigszins 
mee eens 

3 
noch mee eens/ 
noch mee oneens 

4 
enigszins 
mee oneens 

5 
mee 
oneens 

31) Als ik zelf mijn huisvuil scheid en gescheiden meegeef', 
a) hoef ik minder plastic 1 17,6% 2 17,6% 3 5,9% 4 17,6% 5 

zakken te kopen 
b) moet ik meer nadenken 1 31,3% 2 6,3% 3 12,5% 4 31,3% 5 
c) ben ik meer geld kwijt '1 0,0% 2 0,0% 3 17,6% 4 29,4% 5 
d) ben ik meer ruimte in 1 41,2~ 2 11,8% 3 0,0% 4 11.,8% 5 

de woning kwijt 
e) stijgen de reinigings- 1 18,8%, 2 6,3% 3 31,3% 4 ~2,5% 5 

tarieven minder snel 1 68 ,8%_ 2 12,5% , 3 12,5% 4 6,3% 5 r> heb ik meer last van stank 
g) ben ik meer ruimte QJll 1 70,6% 2 17.,6% 3 . 5 ,9% 4 0,0% 5 

de woning kwijt 
h) ben ik meer tijd kwijt 1 41,2% 2 23,5% 3 11,8% . 4 11,8% 5 
i) profiteer ik ook van een 

schoner milieu 
J ) moet ik meer lichamelijke 1 35,3% 2 17,6% 3 11,8% 4 17,6% 5 

inspanning verrichten 1 23,5% 2 23,5% 3 5,9% 4 17,6% 5 
k) heeft dat voor mij meer 

voordelen dan nadelen 
~ 3 'l----5 l) heeft dat voor de industrie 23,5% 29,4% 47, 1 % 

meer voordelen dan nadelen 1 2 3 4-----5 

41,2% 

18,8% 
52,9% 
35,3% 

31,3% 
0,0% 

5,9% 

11,8% 

17,6% 

29,4% 

~ 11,8% 17,6% 
32) In welke groep denkt u dat het onderstaande huisvuil thuishoort? 

1 
composteerbaar af'val 

2 3 
niet-composteerbaar af'val probleemstoff'en 

a) gloeilampen 1 2 
b) frietvet 1 2 23 ,·5% 
c) kapotte houten keukenlepel 1 2 64,.7% 
d) lege ammoniak plastic fles 1 2 58,8% 

Tot slot willen wij nog graag het volgende van U weten. 

33) Doet U op dit moment aan de proef' mee? 
1)~ja (naar vraag 34) 
2)~nee (naar vraag 37) 
3>EJisoms wel, soms niet (naar vraag 34) 

335,3% 
3 
3 
3 

34) Welke van de onderstaande gedeelten van het afval houdt U nu 
gescheiden? t!.~ mogen meerdere kru.isJes gezet worden. ) 

1 ) Ç • composteerbaar gedeelte 
2>@]niet-composteerbaar gedeelte 
3)~~~probleemstof'f'en 

4) 6,7 1 1 + 2 
5) o,o 1 + 3 
6) 0,0 2 + 3 
7) 46,7 1 + 2 + 3 

* variabele gehercodeerd 
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35) Denkt U dat U mee blijft doen zolang de proef duurt? 

* 100% 

1) [-1 zeker wel 
2) 0 waarschijnlijk wel 

<3)Rmisschien wel/misschien niet 
4) waarschijnlijk niet 
5)f zeker niet 

Wilt U het antwoord van Uw keuze omcirkelen? 

1 2 3 4 
zeker waarschijnlijk misschien wel/ waarschij nl ijk 
wel wel misschien niet niet 

36a) Ik ben van plan mijn compos-
17,î% 17 26% 293 4% 11.48% teerbaar afval op de juiste 

manier te scheiden 

b) Ik ben van plan mijn niet- 35 ,3% 17 26% 233 5% 5A9i composteerbaar afval op de 1 
Juiste manier te scheiden 

c) Ik ben van plan mijn 52,9% 23,5% 5,9% 040% 
probleemstoffen op de Juiste 1 2 3 
manier te scheiden 

d) Ik ben van plan al mijn 18,8% 31 ,3% 18,8% 12 , 5% 
huisvuil op de Juiste manier 1 2 3 4 
te scheiden 

3 7) Wat is Uw geslacht? 
1 ~man 
2 ~vrouw 

38) Wat is Uw leertijd? 70, 6% i s tussen de 26 ... 45 j aar. 

5 
zeker 
niet 

2355% 

17 56% 

17 56% 

18,8% 
5 

35 , 3% we r k t tussen 
38) Hoeveel uren per week werkt U (buitenshuis)? 0-20 uur· . uur per week 

(indien U niet buitenshuis werkt, vul dan ' O ' in) 

47 , 1% werkt tus sen 40) Hoeveel uren per week werkt Uw partner? 
21

_
4 0 

uur per week 
(indien u geen partner heeft or indien 

Uw partner niet buitenshuis werkt, vul dan 'O' in) 

41) RUIMTE VOOR EVENTUELE OPMERKINGEN (over de proef, over de 
vragenlijst etc . ) 
(z ie b i .jlage 27) 

* variabele gehercodeerd 

T 2t Percentages van mensen die zeggen dat ze niet blijven meewerken (aan de 
hand van vraag 35.) 
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BIJLAGE 23 

Alleen SS P ~ 0.0010 

N deelnemers = 131 
N niet-deelnemers = 17 * variabelen zijn gehercodeerd. 

Concept 
Verschil in per
centages deelnemers/ 
niet-deelnemers 

Scheidingsgedrag 

- Feitelijk meewerken 
- Alle 3 delen scheiden 

Intentie mee blijven 
werken per deel afval 

- Met betrekking tot 
composteerbaar afval 
(zeker wel/waarschijn
lijk) 

- Met betrekking tot 
niet-composteerbaar 
afval 

- Met betrekking tot 
probleemstoffen 

- Met betrekking tot 
alles 

- Algemene in ten tie x deel 
( alle 4) 

Attitude t.a.v. het 
zelf scheiden 

- Met betrekking tot 
composteerbaar afval (+) 

- Met betrekking tot 
niet-composteerb afval 
Met betrekking tot 
probleemstoffen 
Met betrekking tot alles 
Algemene attitu:le 
( alle 4) (+) 

93.9 - 47 .1 
90.8 - 46.7 

97 - 35.3 

97 - 52.9 

97.7 - 76.5 

94 - 50 

72. 2 - 18.8 

94.7 - 41.2 

95.5 - 41.2 

98.5 - 70.6 
95.5 - 41.2 

69.5 - 11.8 
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x 2 
Na 2 fases 
correct 

32.46309 
45.26578 * 

d. f. 

*groot # cellen 
EF< S' 

53.75498 

34.74194 

15.33369 

28.8~69 

42.68021 

46.66192 

26.38854 
46.28991 

21.45370 

l 
6 

1 

l 

1 

1 

l 

l 

l 

l 
l 

l 



VERVOLG BIJLAGE 23 

Kosten-baten 

- Evaluatie meewerken 
anderen 

Bui ten het gezin 
(wel meewerken) 

- Binnen het gezin 
(wel meewerken) 

Systeemkenmerken 

- Hanteerbaarheid 
van de container 

Algemene attitude 
t.a.v. doel 

- Houding t.a.v. proef 
(positief) 

- Houding t.a.v. 
nieuwe ophaalsysteem 

97.7 - 64.7 

96. 2 - 41.2 

80.2 - 35.3 

75 - 0 

61.7 - 5.9 
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29.17227 1 

49.98858 1 

16.14908 l 

37. 72959 l 

18.97003 l 



BIJLAGE 24 

Nl = 518 
N2 151 

Concept 

Algemene Attitude 

Houding t.a.v. de 
proef (positief) 

Kosten/baten 

Verwachte/waargenomen 
kosten 

% Tl 

65>.4 

Meer nadenken (mee eens) 76,9 
Meer geld kwijt (niet mee 
eens) 80.7 
Meer lichamelijke inspan-
ning (mee eens) 28.8 
Meer nadelen, nieuwe ophaal-
systeem (ja) 57 

Verwachte/waargenomen 
baten 

Minder plastic zakken 
(mee eens) 
Meer voordelen nieuwe 
ophaalsysteem (ja) 

Evaluatie van alle 
baten (mee eens) 

K/B-afweging 

Evaluatie meewerken 
anderen 

Buiten het gezin 
(meewerken) 

69 

59.3 

38. 7 

86.5 

% T2 

56.8 

89.2 

38.5 

70.2 

56 •. 8 

46.3\ 

13.1 

94 

186 

Z waarde ~ 1. 96 
~· l.96 

(p : 0.05) 

2'.~329862 

4.8599 

-2.42536 

-2.268623 

-2.89255 

2. 7990 

2.83440 

5.89043 

-2. 5131 



VERVOLG BIJLAGE 24 

Evaluatie meegeven 
soorten afval 

Probleemstoffen 
(niet lastig) 

K/B-evalua tie 

Meer voordelen industrie 
Meer voordelen zelf 

45 

73.9 
24.9 

187 

59.3 

54.l 
41.8 

-3.09442 

4.64716 
-2. 74534 



Bl:JLAGE 25 

Nl (deelnemers)= 454 
N2 (deelnemers)= 133 

Concept % Tl deelnemers 

Algemene Attitude 
(houding t.a.v. 
ophaalsysteem) 
(positief). 

Kosten/baten 

voordelen ophaal
systeem ( ja) • 
(verwachte baten) 

nadelen ophaal
systeem (ja). 
(verwachte kosten) 

meegeven probleem-
stof fen (niet lastig). 
(evaluatie meegeven) 

meer nadenken (ja). 
(verwachte kosten) 

milieubewust gedragen (ja). 

49,9 

66,8 

62,4 

48,0 

51,l 

(verwachte baten) 70,l 

meer voor- dan nadelen 
voor zichzelf, (ja) 

meer voor- dan nadelen 
voor industrie (ja) 
(kosten-baten evaluatie) 

32,4 

75,5 

% T2 deelnemers 

39,8 

51,2 

74,8 

62,9 

29,8 

57,8 

44,5 

52,3 

188 

(P = 0.05) 

z-waarde 
~ 1,96 
S-1,96 

2, 0770 

3,1838 

-2,5419 

-3,0371 

4,399 

2,6595 

-2,6574 

4,83881 



BIJLAGE 26 

Verschillende mensen hebben gebruik gemaakt van de informa
tieliJ n en hebben naar de gemeente Nuenen opgebeld. 
Hieronder volgt een korte impressie van wat niet duidelijk 
was voor de personen of wat ze wilden weten/zeggen. 
(biJgewerkt tot 31-10-'87) 

-Bovenverdieping, kan de container niet in de berging 
kwijt. 

-De container is te groot. 
(geen bergingsmogeliJkheid en te weinig vuilaanbod) 
(kan eventueel vervangen worden door een kleiner contai
ner) 

-Wenst niet deel te nemen aan de proef en wil dus ook geen 
container. 

-Een persoon heeft twee containers ontvangen. Eén container 
is inmiddels alweer verwijderd. 

-Iemand heeft wekelijks +/- 50 kg vogelzand. De vraag is 
hoe men dit aan moet bieden. Dit behoort (na overleg met 
STC) tot de composteerbare fractie. 

-Eén persoon heeft geeri container ontvangen. Deze is 
onmiddelliJk afgeleverd biJ de betrokkene. 

-De container stinkt en de vraag wordt gesteld of het op
haalbedrijf/de gemeente de container schoonspuit. Dit is 
niet het geval. 

-De huisvuilzakken waren biJ iemand nog niet opgehaald. 
Verder vindt deze persoon dat er een wet gemaakt moet 
worden die de produktie van schadeliJke afvalstoffen 
regelt. 

-De 'kinder'veilige sluiting op de KCA-box voldoet niet. 
Een kind van drie Jaar heeft deze box vriJ gemakkelijk 
opengekregen. Dus moet er rekening gehouden worden met 
waar Je de minibox plaatst. 

-Iemand wenst niet deel te nemen aan de inzameling van het 
klein chemisch afval. De minibox zal opgehaald worden. 

-Een persoon zegt dat er een wiel van de container los is 
en of deze gemaakt kan worden. STC zal een reparatie uit
voeren. 

-De ophaalfrequentie van het niet-composteerbaar afval is 
niet hoog genoeg: wil dat dit 1 keer per week plaatsvindt. 

-Een vraag van een persoon luidde of de containers, nadat 
ze geleegd zijn, op de stoep terug gezet kunnen worden, in 
plaats van op de oprijlaan. 

-Container wordt niet goed geleegd. 
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BIJLAGE 27 

Dé laatste vraag biJ de vragenlijst (zowel bij de T1 als de 
T2> was bedoeld voor allerlei soort opmerkingen. 
Hieronder volgt een selectie van ,wat er zoal opgeschreven 
is door de personen (zowel van de T1 als de T2). 

-De groene container is te groot. 
-Het reinigen van de container vormt een probleem. Een op-
lossing kan zijn een container met schroef'dop. 

-De container wordt niet g .oed gel.eegd. 
-Men heef't meer hinder van stank en vreest de zomer (men 

verwacht dat de boel dan nog erger gaat stinken). 
-De minibox is niet kinderveilig. 
-Er wordt te weinig rekening gehouden met de bovenwoningen. 

Sommige mensen hebben hier zelf' al een oplo~ing voor ge
vonden: per galerij één container. 

-Het af'val wordt ·te <Wl&i;ni,g '~haal.'Cl. 

-Enkele personen .wi.ll&n g.raoa 2 :nont<ai.ners: .ook <één voor 
het niet-composteerbaar af'val. 

-Anderen willen een kieine contai:ne.r voor bi:nnen, ·eventueel 
met 2 binne,nemmers. 

-Over de vragenlijst: sommigen hadden de ind,ruk dat dezelf'
de vragen meerdere keren gesteld werd; and0:1'1en vonden de 
vragenlijst te lang (vooral bij de T1) of' vonden d6';. enk9-
le vragen niets met huisvuilscheiding te maken. haddieft. 
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