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VOORWOORD 

voor u ligt het verslag van het onderzoek dat ter afsluiting van 
de · proefperiode van de gescheiden inzarnelingsproef in Amerongen 
werd uitgevoerd. In het verslag zijn de resultaten weergegeven 
van een enquete die begin januari 1986 werd verricht onder 798 
deelnemers aan de gescheiden inzamelingsproef. 
Het onderzoek werd gefinancierd door de Stichting Projectbeheer
bureau Energie Onderzoek (PEO) in het kader van het Nationaal 
Onderzoeksprogramma Hergebruik van Afvalstoffen (NOH). 

Over de opzet en uitvoering van het onderzoek werd overleg 
gepleegd met de Gemeente Amerongen (de heer van Dijk), het 
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) 
te Bilthoven (de heer Joosten) en met de firma Spitman Reinin
gingsbedrijven te Renkum {de heer Elsing). 

De steekproeftrekking en het veldwerk werden onder verantwoording 
van de heer verlare uitgevoerd door medewerkers/sters van het 
Instituut voor Marktinformatie Interview te Amsterdam. 

De heer Gerlach, hoofd van het Transferpunt van de Katholieke 
Hogeschool te Tilburg en tevens manager van het waste Management 
Programma, verleende zijn medewerking bij de coördinatie en 
organisatie van het onderzoek en gaf waardevolle adviezen. 

De tekstverwerking werd, zoals altijd vlot en vlekkeloos, 
verzorgd door mevr. Kennes, secretaresse van het Waste Management 
Programma. 

Het onderzoek werd onder verantwoordelijkheid van het Waste 
Management Programma uitgevoerd door de heer Pieters van de 
Stichting Consumentenonderzoek en Advisering Nederland (SCAN). 

Rik Pieters, 
februari 1986. 
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1. INLEIDING 

De afgelopen jaren Z1Jn in Nederland en Duitsland een aanzienlijk 
~antal proeven uitgevoerd waarbij aan particuliere huishoudens 
gevraagd werd het huisvuil gescheiden aan de inzamelende instan
tie aan te bieden. Deze gescheiden inzamelingsproeven hebben 
veelal een tweeledig doel. Enerzijds wordt er naar gestreefd de 
traditionele verwerking van afval (verbranden en storten) te 
ontlasten. Anderzijds wordt er naar gestreefd het hergebruik van 
afvalstoffen te stimuleren. Een aantal kenmerken in de opzet van 
gescheiden inzamelingsproeven is hierbij van belang. 
Tijdens een gescheiden inzamelingsproef wordt de huishoudens 
gevraagd het huisvuil te scheiden in een aantal componenten of 
fracties met behulp van een scheidingsregel. Tijdens de geschei
den inzamelingsproef in de Haarlemmermeer (1978 tot 1981) 
bijvoorbeeld werd de huishoudens gevraagd, glas, papier en 
probleemcomponenten apart te houden van de rest van het huisvuil. 
Na de scheiding wordt het huisvuil opgeslagen in een bewaarsy
steem dat verschillende uitvoeringen kan hebben. Zo werd tijdens 
de gescheiden inzamelingsproef in Groningen aan de huishoudens 
gevraagd het huisvuil gescheiden te bewaren in een gele en blauwe 
plastic zak. Tijdens de proef in Amersfoort en Woerden werd (en 
wordt) het huisvuil gescheiden bewaard in een meervakkenbak. Na 
scheiden en bewaren wordt het huisvuil aan de inzamelende 
instantie aangeboden. van belang hierbij zijn de verwijderproce
dure (dient men het huisvuil naar een bepaald punt te brengen of 
wordt het aan huis opgehaald) en de verwijderfrequentie (ook wel 
inzamelfrequentie) genoemd. 

In de gescheiden inzamelingsproeven die tot nu toe in Nederland 
zijn gedaan zijn verschillende scheidingsregels, bewaarsystemen, 
verwijderprocedures en frequenties gebruikt. De resultaten van 
deze proeven zijn niet eenvoudig met elkaar te vergelijken 
doordat de resultaten door een groot aantal factoren beïnvloed 
worden. Factoren die vaak moeilijk door de uitvoerenden van en 
deelnemers aan de proef te controleren zijn (denk aan de publici
teit rond een proef). Daarnaast zijn in de onderscheiden proeven 
vaak meerdere verschillen in opzet aan te wijzen. Verschillen in 
de resultaten zijn in dergelijke gevallen moeilijk terug te 
voeren tot een verschil in een specifiek aspect van de opzet. Uit 
de momenteel voorhanden zijnde onderzoeken komt nog niet een 
bepaalde opzet voor een gescheiden inzamelingsproef naar voren 
die zonder meer in heel Nederland tot in lengte van jaren een 
grote schare van enthousiaste deelnemers kan koppelen aan een 
hoge opbrengst en lage kosten. Gescheiden inzamelingsproeven die 
op dit moment in Nederland worden opgezet en uitgevoerd kunnen 
daarom belangrijke bouwstenen leveren om tot een vollediger beeld 
te komen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het geschei
den inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. 
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December 1984 startte in de Gemeente Amerongen een gescheiden 
inzamelingsproef. De voorziene proefperiode was een jaar. Ter 
voorbereiding van de proef werd een onderzoek uitgevoerd naar de 
algemene haalbaarheid van gescheiden inzameling in Amerongen. 
Kort worden de resultaten van dit onderzoek in de volgende 
paragraaf besproken. Daarna wordt nader ingegaan op de specifieke 
opzet van de gescheiden inzamelingsproef in Amerongen. 
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2. HET HAALBAARHEIDSONDERZOEK 

Enkele maanden voor de start van de gescheiden inzamelingsproef 
in Amerongen werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het doel 
van deze studie, die werd verricht door P & I Public Affairs te 
's-Hertogenbosch 1), was de bereidheid te meten van de bevolking 
om aan de gescheiden inzamelingsproef, vanaf nu 'de proef' te 
noemen, mee te werken en eventuele knelpunten te signaleren. De 
haalbaarheidsstudie werd, in de vorm van een enquête, verricht 
onder 200 huishoudens in Amerongen. De steekproef omvatte 10% 
van het aantal woningen (aansluitingen) in Amerongen en werd 
getrokken uit de kieslijsten van de Gemeente. 
In de enquête waren onder andere vragen opgenomen naar de 
bereidheid om tijdens de proef gebruik te maken van mini-con
tainers, naar de algemene bereidheid om aan de proef mee te 
werken, naar de mening over het maandelijks op afroep, in plaats 
van wekelijks zonder afroep, ophalen van het grof huisvuil en 
naar het deelnemen aan andere vormen van gescheiden inzameling 
en hergebruik. 

Uit de enquête bleek dat meer dan drie kwart van de ondervraagden 
in het algemeen bereid was zelf een scheiding in het afval aan 
te brengen. Bijna 86% van de ondervraagden was bereid aan de 
proef voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval mee 
te werken. Ongeveer 13% was niet bereid zijn of haar medewerking 
te verlenen. Als voornaamste redenen werden opgegeven dat men te 
weinig afval had, dat men ruimtegebrek had en dat deelname aan de 
proef (teveel) ongemak zou opleveren. Niet gevraagd werd wat de 
ondervraagden onder 'ongemak' of 'lastig' verstonden. 

Verder bleek uit de enquête dat ongeveer 40% van de ondervraagden 
het maandelijks op afroep ophalen van het grof huisvuil een 
positieve zaak vond. Ongeveer 26% stond er negatief tegenover, 
terwijl het voor 34% van de ondervraagden niets uitmaakte. 
Het blijkt dat vóór de proef de inzameling van oud papier op 
grote schaal plaatsvindt in Amerongen. 93% van de ondervraagden 
gaf aan dat er bij hen papier aan huis werd opgehaald. 86% gaf 
aan dat zij het oud papier voor deze inzameling bewaarden. 

Op basis van de resultaten van de enquéte concludeerden de 
onderzoekers dat de houding van de bevolking in Amerongen om aan 
de te starten proef mee te werken zeer positief was en dat men 
van bereidheid tot deelname verzekerd kon zijn. Wel stelden zij 
dat een goede voorlichtingscampagne noodzakelijk was. Niet 
alleen om de bereidheid tot deelname aan de proef hoog te maken 
en te houden, maar ook om de invoering van het nieuwe bewaarsy
steem/inzamelmiddel, de mini-container, intensief te begeleiden. 

1) Haalbaarheidsonderzoek scheiding huishoudelijk afval in 
Ameronge n, 's-Hertogenbosch: P & I Public Affairs (1984) 
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3. OPZET VAN DE GESCHEIDEN INZAMELINGSPROEF TE AMERONGEN 

Voor de start van de gescheiden inzamelingsproef in Amerongen 
werd het huisvuil wekelijks bij alle aansluitingen opgehaald. 
Het huisvuil mocht slechts in KOMO-gekeurde plastic zakken, 
op de ophaaldag door de bewoners aan de weg geplaatst, aan de 
reinigingsdienst aangeboden worden. Het was toegestaan om grof 
huisvuil naast de plastic zakken met huisvuil te plaatsen. 

5 December 1984 start de gescheiden inzamelingsproef in Ame
rongen. De bewoners wordt gevraagd tijdens de proef het huisvuil 
te scheiden in twee fracties: een natte fractie en een droge 
fractie. In de natte fractie horen in het huisvuil voorkomende 
stoffen zoals groente-afval, aardappelschillen, etensresten, 
klein tuinafval, gras, bloemen, koffiedik, theezakjes, hygiênisch 
verband, papieren luiers, mest van huisdieren, de inhoud van de 
kattebak en van de stofzuigerzak, veegsel en dergelijke. In de 
droge fractie horen, papier, glas, kunststof, blik, lJZer, 
lompen, doppen en capsules, kartons van melk en vruchtensappen. 
In een speciale brochure wordt aangegeven dat beslist niet in de 
natte fractie thuishoren: verfresten, schoonmaakmiddelen, 
bestrijdingsmiddelen, chemicaliên, batterijen en medicijnen. De 
bewoners wordt duidelijk gemaakt dat deze probleemstoffen bij de 
Gemeentewerf ingeleverd kunnen worden. Uitgelegd wordt dat 
vervuilde, niet schadelijke stoffen, zoals luiers en aardewerk 
wel bij de natte fractie gedaan mogen worden. Ten slotte wordt 
medegedeeld dat in geval van twijfel over de bestemming van een 
bepaalde stof deze stof bij de natte fractie gedaan kan worden. 

Om het gescheiden afval te bewaren en aan te bieden worden aan 
de bewoners twee mini-containers uitgereikt. De mini-containers 
hebben ieder een inhoud van 240 liter en zijn verschillend van 
kleur. Voor de natte fractie wordt een grijze mini-container 
uitgereikt. Voor de droge fractie wordt een groene mini-container 
uitgereikt. Net als voor de start van de proef wordt het huisvuil 
iedere week op woensdag bij de bewoners opgehaald. 
Echter, tijdens de proef wordt afwisselend de ene week de groene 
container, met het droge afval, en de andere week de grijze 
container met het natte afval opgehaald. Met andere woo r den, 
elk van de fracties wordt slechts èèn maal per twee weken 
opgehaald. Voor de proef wordt ontheffing aangevraagd van de 
verplichting volgens de Afvalstoffenwet (artikel 3, lid 2) om 
(al) het huisvuil ten minste één maal per week op te halen. Om 
het scheiden van het huisvuil gemakkelijk te maken wordt aan de 
bewon e rs een extra plastic afvalbakje uitg e reikt. Met het 
afvalbakje kan nat afval in de keuken bewaard worden totdat het 
in de grijze container gedeponeerd wordt. 
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Tijdens de proef verandert ook de inzameling van het grof huis
vuil. Tijdens de proef wordt het grof huisvuil èèn maal per 
maand op telefonische afroep bij de bewoners aan huis opgehaald. 

vóór en tijdens de proef vindt een intensieve voorlichtingscam
pagne plaats. Bewoners ontvangen brochures over de proef, de 
voor- en nadelen en dergelijke (een voorbeeld is als bijlage 1 
opgenomen). Bewoners ontvangen vóor aanvang een brief, waarin de 
burgemeester van Amerongen ze oproept aan de proef deel te nemen 
(bijlage 2). Een zogenaamde afvaltelefoon, waarmee inlichtingen 
verstrekt worden over de gescheiden inzameling van huisvuil en de 
inzameling van grof huisvuil, wordt ingesteld. Vlak voor de proef 
worden eveneens twee voorlichtingsavonden voor de bewoners 
georganiseerd. 
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4. ACHTERGROND EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Een groot aantal veranderingen in het omgaan met huisvuil en 
grof huisvuil doet zich tijdens de proef bij de bewoners van 
Amerongen voor. Niet alleen dient het huisvuil in twee fracties 
gescheiden te worden, ook dient het gescheiden huisvuil in 
verschillende containers bewaard te worden. Daarnaast wordt het 
huisvuil niet meer wekelijks opgehaald. Voortaan wordt een deel 
de ene week en een ander deel de andere week opgehaald. Daarnaast 
wordt het huisvuil voortaan maandelijks op afroep, in plaats van 
wekelijks bij iedereen, opgehaald. Deze veranderingen brengen, 
zeker in aanvang van de proef, overlast voor de bewoners met 
zich mee. Wat men gewepd was met het huisvuil te doen dient 
afgeleerd te worden. Nieuwe gedragspatronen dienen aangeleerd te 
worden. Besloten dient te worden tot welke fractie een bepaalde 
stof in het huisvuil hoort. Bij een lege wijnfles is een derge
lijke beslissing gemakkelijk. Glas hoort in de droge fractie (de 
groene container) thuis. Andere stoffen in het huisvuil kunnen 
bewoners voor meer problemen stellen. Moet bijvoorbeeld een 
vlapak met een restje nou bij de droge fractie gegooid worden of 
bij de natte fractie. Dergelijke afwegingen kosten, zeker in 
aanvang, denkinspanning. Na verloop van tijd zal echter bij de 
meeste bewoners, naar verwachting, een gewenningsproces optreden. 
Meer en meer stof fen in het huisvuil zullen haast automatisch 
weggegooid worden. Dat het automatisch worden van het huisvuil
scheiden niet hoeft te betekenen dat al het huisvuil ook precies 
volgens de regels gescheiden wordt blijkt wel uit onderzoek. 
Pieters 1) vond in onderzoek bij de gescheiden inzamelings
proef in Amersfoort en Woerden dat vooral in Amersfoort een niet 
onaanzienlijke groep bewoners een jaar na de start het huisvuil 
nog slecht scheidde. In Woerden was deze groep veel kleiner. 
Onderzoek bij andere gescheiden inzamelingsproeven geeft wat dit 
aspect betreft een beter resultaat te zien. 2) 

Niet alleen het daadwerkelijk scheiden van het huisvuil kan 
overlast voor de bewoners met zich meebrengen. Ook het bewaren 
en aanbieden van het huisvuil kan problemen met zich meebrengen. 
De twee containers die voor het bewaren van het gescheiden 
huisvuil uitgereikt zijn nemen plaats in. Plaats die in de 
meeste huishoudens schaars is. Het plaatsbeslag van de twee 
containers wordt, hoe lang men ook aan de proef deelneemt, niet 
kleiner. Wel kan men eraan wennen. De containers kunnen ook 
reukoverlast met zich meebrengen. Elk van de twee fracties wordt 
immers slechts èèn maal per twee weken opgehaald. Droog afval 
dat twee weken bewaard wordt zal in de meeste gevallen weinig 
reukoverlast veroorzaken. Bij nat afval kan dit, zeker in de 
zomer, anders liggen. 

1) Pieters, R.G.M. (1985). Gescheiden inzameling van huishoude
lijk afval met de duobak. Leiden: werkgroep Energie en Milieu 
Onderzoek. 

2) Zie bijvoorbeeld: Meester, A.C. (1984). Gescheiden inzamelen 
van huishoudelijk afval Gemeente De Bilt. Leiden: DSWO. 
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Deelname aan de gescheiden inzamelingsproef in Amerongen brengt 
ook voordelen met zich mee. Niet alleen maatschappelijke voor
delen maar ook persoonlijke voordelen. Onder de maatschappelijke 
voordelen vallen bijvoorbeeld de vermindering van de hoeveelheid 
afval die traditioneel verwerkt wordt (verbrand of gestort), het 
hergebruik van afvalstoffen en, eventueel, de stimulering van de 
werkgelegenheid (recycling - industrie). 
Persoonlijke voordelen voor de deelnemers zijn bijvoorbeeld het 
feit dat men geen huisvuilzakken meer hoeft te kopen (een 
aanzienlijke financiêle besparing op jaarbasis) en, eventueel, 
het gebruiksgemak van de mini-containers in vergelijking met 
huisvuilzakken. 
Uit onderzoek bij de gescheiden inzamelingsproef in 's-Hertogen
bosch bleek dat de intentie van deelnemers om geheel volgens de 
regels aan de proef deel te nemen niet slechts werd verklaard 
uit de maatschappelijke voordelen van de proef die deelnemers 
waarnamen. Ook het gebruiksgemak en het feit dat men minder of 
geen huisvuilzakken nodig had speelde een belangrijke rol. 1) 

Een aantal aspecten van de gescheiden inzamelingsproef in 
Amerongen is nieuw. Vooral belangrijk hierbij zijn het bewaar
systeem (de twee containers) en de inzamelfrequentie (elke 
fractie tweewekelijks). Vanuit sociaal-wetenschappelijke optiek 
is het dan ook van belang na te gaan hoe deelnemers geruime tijd 
na de start van de proef oordelen over het tijdens de proef 
gebruikte bewaarsysteem en over de inzamelfrequentie van beide 
fracties. Daarnaast is het van belang te weten wat de algemene 
houding van bewoners in Amerongen ten aanzien van deelname aan de 
proef is en of ze van plan zijn na het beêindigen van de proef
periode verder te gaan met het scheiden van het huisvuil. In een 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de beoordeling van de 
gescheiden inzamelingsproef in Amerongen dient daarnaast aandacht 
geschonken te worden aan de beoordeling van het inzamelsysteem 
van grof huisvuil tijdens de proef. 

Bovenstaande overwegingen leiden tot de volgende centrale 
onderzoeksvragen: 
1. Hoe wordt het bewaarsysteem dat in de proef gebruikt wordt 

door de deelnemers beoordeeld? 
2. Zien de deelnemers de maatschappelijke voordelen van deelname 

aan de proef? 
J. Hoe is de houding van deelnemers ten aanzien van de proef en 

zijn deelnemers van plan na beeindiging van de proefperiode 
het scheiden van het huisvuil (indien daar de mogelijkheid 
toe is) voort te zetten? 

4. Hoe beoordelen deelnemers de inzameling van grof huisvuil 
tijdens de proef? 

1) Pieters, R.G.M. en Verhallen, Th.M.M. (1985). Deelname aan 
huisvuilscheidingsproeven: gedragsintenties en waargenomen 
kosten en baten. In: J. von Grumbkow, D. van Kreveld en P. 
Stringer (Eds.), Toegepaste Sociale Psychologie, deel 1. Lisse: 
Swets en Zeitlinger. 
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Minder nadruk in het onderzoek is nodig voor aspecten die in 
andere onderzoeken reeds uitvoerig onderzocht zijn. Daarom zal 
slechts relatief weinig plaats ingeruimd hoeven te worden 
voor de voordelen van deelname aan de proef die deelnemers 
waarnemen. Ook zal het feitelijke gedrag tijdens deelname 
slechts aangestipt worden. Onderzoek naar het feitelijk gedrag 
tijdens deelname vraagt een uitvoerige analyse waarin zowel 
gerapporteerd onderzoek als sorteringen van het huisvuil van 
individuele huishoudens zijn opgenomen. Hier wordt slechts kort 
op h~t feitelijke gedrag van deelnemers tijdens de proef inge
gaan. 

Amerongen is niet een homogene gemeente voor wat betreft woning
bouw (soort, bouwjaar e.d.) en sociaal-economische opbouw. Zowel 
de gemeente Amerongen als het Rijksinstituut voor de Volksgezond
heid spraken hun voorkeur ervoor uit om in het sociaal-weten
schappel ijk onderzoek rekening te houden met de natuurlijke 
scheidingen in woningbouw en sociaal-economische opbouw in 
Amerongen. 
De gemeente Amerongen is verdeeld in een zestal kiesdistricten. 
Deze kiesdistricten verschillen op de hierboven genoemde kenmer
ken. Besloten werd daarom in het onderzoek, waar relevant, 
rekening te houden met deze verschillende kiesdistricten. Om een 
zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de mening van 
bewoners van Amerongen over de gescheiden inzamelingsproef werd 
het tevens wenselijk geacht het aantal deelnemers dat in het 
onderzoek betrokken werd zo groot mogelijk te laten zijn. 

Deze overwegingen leiden tot de onderzoeksopzet die in het 
navolgende besproken wordt. 
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5. ONDERZOEKOPZET 

Steekproeftrekking: 

Aan de hand van de kieslijsten van de zes kiesdistricten in 
Amerongen werd door het Instituut voor Marktinformatie Interview 
te Amsterdam een steekproef getrokken. De steekproef omvatte 798 
namen en adressen. De steekproeftrekking was getrapt a-select. 
Het aantal kiesgerechtigden per kiesdistricten is niet gelijk. 
Het maximale aantal kiesgerechtigden per district is twaalf
honderd. Per kiesdistrict werd a-select een aantal namen en 
adressen gekozen. Het aantal namen en adressen dat per kiesdis
trict gekozen werd was proportioneel naar het aantal kiesgerech
tigden in een kiesdistrict. In de steekproef zijn daarom meer 
bewoners uit een groot dan uit een klein kiesdistrict vertegen
woordigd. Zorg werd ervoor gedragen dat per huishouden slechts 
een persoon in het onderzoek betrokken werd. 

De aantallen bewoners uit de verschillende kiesdistricten die in 
het onderzoek betrokken werden zijn hieronder aangegeven. Tevens 
is een korte typering van elk der kiesdistricten weergegeven. De 
typering werd in overleg met de gemeente Amerongen gemaakt. 

Kiesdistrict 1 
Beslaat een gedeelte van de oude kern van Amerongen. 
Het gebied rond het kasteel. Bevat hoofdzakelijk monumentale 
pandjes. 
Aantal bewoners in steekproef: 105. 

Kiesdistrict 2 
Een gedeelte van het oude dorp en het buitengebied van de 
Lekdijk. Het buitengebied is agrarisch van aard. Het gedeelte 
van het oude dorp bevat hoofdzakelijk goedkope woningen (lagere 
sociaal economische status) en enkele winkels. 
Aantal bewoners in steekproef: 114. 

Kiesdistrict 3 
Een forenzenwijk met veel koopwoningen in de middenklasse. 
Ongeveer drie kwart is de laatste 20 jaar gebouwd. 
Aantal bewoners in steekproef: 138. 

Kiesdistrict 4 
Een uitbreiding van Amerongen die vlak na 1945 heeft plaatsge
vonden. Veel woningen in de sociale woningbouw. Een klein 
industrieterrein is in de wijk opgenomen. 
Aantal bewoners in steekproef: 174. 

Kiesdistrict 5 
Een wijk met vooral premiewoningen en woningen in de vrije 
sector. De woningen zijn vanaf ongeveer 1960 gebouwd. 
Aantal bewoners in steekproef: 152. 
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Kiesdistrict 6 
Omvat het buurtschap Overberg, waarin opgenomen de Rijksinstel
ling voor Jongens. Omvat vooral agrarische sector. Een gering 
deel is sociale woningbouw; ook zijn er enkele campings gesitu
eerd. 
Aantal bewoners in steekproef: 115. 

Procedure 

Het onderzoek werd begin januari 1986 uitgevoerd in de vorm van 
zogenaamde self-administered interviews door medewerkers/sters 
van Interview. Bij een self-administered interview wordt de 
respondent, nadat de interviewer/ster contact met hem of haar 
heeft tot stand gebracht, een vragenlijst voorgelegd. Aan de 
respondent wordt gevraagd de vragenlijst zelf in te vullen. Bij 
eventuele problemen, die zich vóór of tijdens de invulling 
voordoen, helpt de interviewer/ster. Verder blijft de rol van de 
interviewer/ster tijdens de invulling tot een minimum beperkt. 
Een dergelijke onderzoeksprocedure combineert voordelen van een 
mondelinge enquête (een grote response} met die van een schrifte
lijke (een minimale beïnvloeding en een grote standaardisering}. 

Tijdens het veldwerk werden door de medewerkers/sters van 
Interview steeds drie pogingen ondernomen met de persoon die in 
de steekproef geselecteerd was contact op te nemen. Was na drie 
pogingen geen contact gelegd dan werd de contactpoging voortgezet 
bij een a-select gekozen adres in dezelfde straat. 

Vragenlijst 

De vragenlijst werd ontwikkeld aan de hand van gesprekken die 
gevoerd werden met vertegenwoordigers van de gemeente Amerongen, 
het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne en 
de Firma Spitman (die de inzameling van het huisvuil en grof vuil 
in Amerongen verzorgt}, en op basis van eerder verricht onderzoek 
naar deelname aan gescheiden inzamelingsproeven. De conceptvra
genlijst werd bij een aantal studenten aan de Katholieke Hoge
school te Tilburg uitgetest en aan de hand daarvan aangepast. 
Daar het onderzoek slechts een beperkte omvang had diende de 
vragenlijst kort gehouden te worden. In de vragenlijst (die als 
bijlage 3 aan dit verslag is toegevoegd} waren de volgende 
vragen opgenomen. 

1. vragen naar de beoordeling van de twee mini-containers en 
andere bewaarsystemen: 
vragen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. 

2. vragen naar de beoordeling van de ophaalfrequentie van de 
twee mini-containers: 
vraag 14, 15. 

3. Vragen naar de voor- en nadelen van deelname: 
vraag 7, 8, 9, 10. 
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4. vragen naar de attitude en intentie: 
vraag 12, 19. 

5. Een vraag naar de beoordeling van een alternatief bewaar
systeem voor gescheiden huisvuil: 
vraag ll. 

6. Vragen naar de beoordeling van de grof huisvuilinzameling: 
vraag 16, 17. 

7. Vragen naar gedrag met betrekking tot specifieke stoffen: 
vraag 18a, b, d, e, f, 

8. Een vraag naar de grootte van het huishouden: 
vraag 1. 

Enkele restricties: 

Het uitgevoerde onderzoek is op twee punten beperkt van aard. 
Alvorens op de resultaten van het onderzoek in te gaan dienen 
deze twee punten kort aangestipt te worden. In de vragenlijst 
waren twintig vragen opgenomen over geselecteerde aspecten van 
deelname aan de gescheiden inzamelingsproef te Amerongen. 
Doordat er een selectie plaatsgevonden heeft, is het niet 
mogelijk een volledig en breed overzicht te schetsen van alle 
aspecten van deelname die bij de deelnemers aan de proef leve n . 
Bepaalde aspecten zijn noodzakelijkerwijze onderbelicht gebleven. 
Bij de bestudering van de resultaten dient hiermee rekening 
gehouden te worden. 
Verder zijn op de gegevens uit het onderzoek geen uitgebreide 
statistische analyses uitgevoerd. De tijdsplanning van het 
onderzoek en van de rapportage stonden dergelijke analyses niet 
toe. Bij het leggen van verbanden tussen antwoorden op vragen 
dient daarom de nodige voorzichtigheid betracht te worden. Het 
verrichte onderzoek heeft vooral ten doel opinies ten aanzien van 
een aantal centrale elementen van de gescheiden inzamelingsproef 
in Amerongen in kaart te brengen. 
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6. RESULTATEN 

De resultaten van het onderzoek worden in drie afzonderlijke 
secties gepresenteerd. Allereerst worden de gepercenteerde 
antwoorden van alle deelnemers tezamen op de vragen weergegeven. 
Vervolgens worden voor een aantal specifieke vragen de antwoorden 
uitgesplitst voor de zes kiesdistricten. Ten slotte worden een 
aantal kruistabellen gepresenteerd waarmee de associatie tussen 
enkele vragen in de vragenlijst voor alle deelnemers tezamen kan 
worden belicht. 

Resultaten voor alle deelnemers tezamen: 

In de vragenlijst waren twee vragen opgenomen naar algemene 
kenmerken van de geselecteerde deelnemers/huishoudens. Gevraagd 
werd naar het type woning van de deelnemer en naar de omvang van 
zijn/haar huishouden. 
In de steekproef bleek 33% in een vrijstaand huis of boerderij 
te wonen, 32% woonde in een half vrijstaand huis (2 onder 1 kap) 
of hoekwoning, 34% woonde in een huis in een rij en 1% woonde in 
een appartement of bovenwoning. Deze resultaten komen overeen 
met de resultaten van de haalbaarheidsstudie van P & I Public 
Affairs. Van de bewoners die in dat onderzoek opgenomen werden 
woonde 31% in een vrijstaande woning of boerderij, woonde 25% in 
een 2 onder 1 kap woning en woonde 40% in een huis in een rij. De 
verschillen in percentages zijn deels te verklaren uit het feit 
dat in het onderzoek van P & I Affairs een hoekhuis onder de 
categorie 'huis in een rij' gerekend werd, terwijl in het onder
havige onderzoek een hoekhuis samen met een 2 onder 1 kap 
woning een aparte categorie vormde. 

Aan de bewoners werd tevens gevraagd hoeveel leden hun huishouden 
telde. 8% gaf aan alleenstaande te zijn, 29% was lid van een 
2-persoons huishouden, 23% was lid van een 3-persoons huishouden, 
38% was lid van een 4, 5 of 6-persoons huishouden en 3% was lid 
van een huishouden met 7 of meer personen. Ook deze resultaten 
komen overeen met die van de genoemde haalbaarheidsstudie. van de 
bewoners in dat onderzoek was 7% alleenstaande, was 27% lid van 
een 2-persoons huishouden, was 21% lid van een 3-persoons 
huishouden, was 41% lid van een 4, 5 of 6 persoons huishouden en 
was 4% lid van een huishouden met 7 of meer personen. In het 
onderhavige onderzoek zijn kleinere huishoudens (3 personen of 
minder) iets sterker vertegenwoordigd dan in de haalbaarheids
studie. 

Aan de deelnemers werden twee algemene vragen over de maatschap
pelijke voordelen van de gescheiden inzamelingsproef voorgelegd. 
De antwoorden van de deelnemers geven een indicatie van de 
waargenomen effectiviteit van gescheiden inzameling om bepaalde 
maatschappelijke problemen te helpen oplossen. Daarnaast werd 
aan de deelnemers gevraagd hoeveel denkinspanning deelname aan 
de proef kost. De antwoorden op deze vraag indiceren in welk~ 
mate het scheiden van het huisvuil een jaar na de start van 
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de proef tot een gewoonte geworden is. De antwoorden op deze drie 
vragen zijn in tabel 1 en tabel 2 weergegeven. De resultaten zijn 
steeds op gehele percentages afgerond. De percentages tellen 
daarom niet noodzakelijkerwijze tot precies 100% op. voor 
afronding van percentages werd gekozen om schijn-exactheid te 
voorkomen. 

Tabel 1 

Maatschappelijke baten van deelname aan de gescheiden inzame
lingsproef te Amerongen 

Door zelf aan de 
proef deel te nemen 
help ik er aan mee niet 

het afvalprobleem 
op te lossen 12% 

de werkgelegenheid 
te stimuleren 33% 

beetje 

22% 

32% 

redelijk veel 
veel 

28% 28% 

14% 11% 

zeer 
veel 

9% 1) 

3% 1) 

1) Hier en in het vervolg zijn alle percentages, behalve waar 
anders aangegeven, steeds gebaseerd op de antwoorden van 798 
deelnemers. Wanneer 3% of meer van de deelnemers 'geen antwoord' 
op een vraag gaf, wordt dit onder de tabel vermeld. 

Tabel 2 

Beoordeling van de denkinspanning tijdens deelname. 

Denkinspanning tijdens deelname 

- niet nadenken 
- beetje nadenken 
- redelijk veel nadenken 
- veel nadenken 
- zeer veel nadenken 

percentage 

52% 
33% 

7% 
4% 
3% 

Uit de resultaten blijkt dat 65% van de deelnemers meent door 
zelf aan de proef deel te nemen redelijk veel, veel of zeer veel 
aan de oplossing van het alvalprobleem bij te dragen. 12% meent 
door deel te nemen niet aan de oplossing van het afvalprobleem 
bij te dragen. Minder deelnemers menen dat (deelname aan) de 
proef de werkgelegenheid stimuleert. Deze resultaten zijn wat 
minder positief dan de resultaten uit vergelijkbaar onderzoek. 
Vergelijking is echter moeilijk daar vaak enigszins afwij
kende formuleringen van vragen en antwoorden gebruikt zijn. 
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De resultaten ten aanzien van de denkinspanning die bewoners 
tijdens deelname moeten leveren zijn zeer positief. In totaal 
geeft 85% van de deelnemers aan (na een jaar deelgenomen te 
hebben) niet of slechts een beetje na te hoeven denken tijdens 
deelname. Deelname lijkt daarmee bij de meeste bewoners tot een 
gewoonte te zijn geworden (zie par. 4 voor verdere achter
gronden). 
De meerderheid van de vragen in de vragenlijst richtte zich op 
de beoordeling van het bewaarsysteem en de ophaalfrequentie. De 
antwoorden op deze vragen zijn weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3 

Beoordeling van de containers en van de ophaalfrequentie. 

Omschrijving 

capaciteit: 
- veel te klein 
- beetje te klein 
- precies goed 
- beetje te groot 
- veel te groot 

reukoverlast: 
- geen reukoverlast 
- beetje reukoverlast 
- redelijk veel 

reukoverlast 
- veel reukoverlast 
- zeer veel reukoverlast 

één maal per 2 weken 
ophalen is: 
- zeer goed 
- goed 
- noch goed/noch slecht 
- slecht 
- zeer slecht 

grijze container 
(nat) 

4% 
5% 

62% 
18% 
10% 

52% 
21% 

11% 
10% 

6% 

8% 
49% 
12% 
18% 
12% 

15 

groene container 
(droog) 

3% 
7% 

68% 
13% 

8% 

89% 
7% 

2% 
1% 
1% 

14% 
69% 

8% 
6% 
4% 



ruimtebeslag van con
tainers: 
- geen 
- een beetje 
- redelijk veel 
- veel 
- zeer veel 

tijdbeslag containers 
wegbrengen/ophalen: 
- geen 
- een beetje 
- redelijk veel 
- veel 
- zeer veel 

grijze en groene containers samen 

28% 
31% 
12% 
16% 
13% 

60% 
35% 

2% 
2% 
1% 

Het blijkt dat van de 798 ondervraagde deelnemers 9% de grijze 
container (veel) te klein vindt; 10% vindt de groene container 
(veel) te klein, 28% vindt de grijze container (veel) te groot, 
21% vindt de groene container (veel) te groot. 

Bij beoordeling van de reukoverlast en de ophaalfrequentie van 
de containers treden duidelijke verschillen op. 73% van de 
deelnemers zegt dat de grijze container met het natte afval geen 
of slechts een beetje reukoverlast veroorzaakt. Echter 16% geeft 
aan dat de grijze container veel of zeer veel reukoverlast 
veroorzaakt. Bij de groene container met het droge afval ligt 
dit anders. 96% geeft aan dat de groene container geen of 
slechts een beetje reukoverlast veroorzaakt. Slechts 2% geeft 
aan dat de groene container veel of zeer veel reukoverlast 
veroorzaakt. De resultaten met betrekking tot de groene container 
zijn hier zeer positief. De beoordeling van de reukoverlast die 
de grijze container veroorzaakt is duidelijk minder positief. Dit 
uit zich dan ook in de beoordeling van de ophaalfrequentie van 
de containers. 30% van de deelnemers geeft aan het één maal per 
twee weken ophalen van de grijze container slecht of zeer slecht 
te vinden; slechts 57% van de deelnemers vindt de ophaalfrequen
tie van de grijze container goed of zeer goed. Daarentegen vindt 
(slechts) 10% van de deelnemers de ophaalfrequentie van de 
groene container slecht of zeer slecht; 83% vindt de ophaalfre
quentie van de groene container goed of zeer goed. 

Twee verdere aspecten van. (het omgaan met) de mini-containers 
werden gevraagd: het ruimtebeslag van de twee containers samen 
en het tijdsbeslag van het brengen en halen van de mini-contai
ners. 59% van de deelnemers meent dat de twee containers geen of 
slechts een beetje ruimte in beslag nemen. 29% meent dat de 
containers veel of zeer veel ruimte in beslag nemen. De resulta
ten met betrekking tot het tijdbeslag zijn zeer positief. 95% 
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van de deelnemers meent dat het brengen en halen van de contai
ners geen of slechts een beetje tijd kost. Dit resultaat is 
opmerkelijk. Immers, huisvuilzakken hoeft men alleen weg te 
brengen (2x lopen: heen en terug), mini-containers dient men weg 
te brengen en op te halen (4x lopen, indien men niet op de 
lediging wacht: heen-terug, heen-terug). 

Deze resultaten zijn gemengd positief-negatief. Vooral de gr1Jze 
container met het natte afval (reukoverlast) en de ophaalfrequen
tie van de grijze container worden niet erg positief beoordeeld. 
Een negatieve beoordeling van de grijze en/of groene container 
kunnen resulteren in een afwijzing om dit bewaarsysteem tijdens 
deelname aan de proef en na de proefperiode te gebruiken. Twee 
vragen waren daarom opgenomen naar de voorkeur voor een bewaarsy
steem tijdens en na de proef. De antwoorden op deze vragen zijn 
in tabel 4 weergegeven. 

Tabe1 4 

voorkeur voor bewaarsysteem tijdens en na de proef 

- veel beter 
- beter 
- even goed 
- slechter 
- veel slechter 

- een plastic container 
zoals ik nu heb 

- een kleinere container 
dan ik nu heb 

- een grotere container 
dan ik nu heb 

- plastic huisvuilzakken 
- overig bewaarsysteem 
- weet niet/maakt me 

niet uit 

het scheiden en bewaren 
huisvuil in plastic zakken in 
van in de grijze en groene 
vind ik: 

11% 
11% 
10% 
33% 
34% 

van mijn 
plaats 
container 

als na de proefperiode het scheiden van 
huisvuil stopt heb ik het liefst: 

66% 

15% 

6% 
10% 

3% 

Wat b li jkt? 22% van de deelnemers vindt het scheiden en bewaren 
van het huisvuil in plastic zakken beter dan het scheiden en 
bewaren van huisvuil in de grijze en groene container. 67% houdt 
tijdens de proef liever de grijze en groene container. 66% heeft 
als na de proefperiode het scheiden van het huisvuil stopt het 
liefst een standaard (240 liter) mini-container, 15% heeft het 
liefst een kleinere container en 6% heeft het liefst een grotere. 
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Met andere woorden: in totaal heeft 87% van de deelnemers als de 
proef na de proefperiode stopt het liefst een mini-container 
(groter, kleiner of evengroot als de gebruikte containers) 
Uit de gegevens uit tabel 3 en 4 kan voorzichtig geconclu
deerd worden dat men in het algemeen de mini-container prefereert 
boven de plastic huisvuilzakken die men voor de proef gebruikte. 
Echter, het ruimtebeslag van de twee containers samen en de 
reukoverlast van vooral de grijze container met het natte afval 
lijken voor een aanzienlijke groep deelnemers (22%) aanleiding 
te zijn om aan het scheiden en bewaren van het huisvuil in 
plastic huisvuilzakken de voorkeur te geven. Voorzichtigheid bij 
het leggen van dergelijke verbanden is geboden daar er geen 
uitgebreide statistische analyses zijn uitgevoerd. 

Hoe staan de bewoners in het algemeen tegenover deelname, en zijn 
zij van plan om na de proefperiode het scheiden van het huisvuil 
voort te zetten, indien hen dit gevraagd zou worden? De antwoor
den op deze twee vragen zijn in tabel 5 weergegeven. 

Tabel 5 

Attitude ten aanzien van eigen deelname aan de proef en intentie 
om na de proefperiode deel te blijven nemen. 

Omschrijving 

attitude: 
- zeer positief 
- positief 
- noch positief/noch negatief 
- negatief 
- zeer negatief 

intentie: 
- zeker wel 
- waarschijnlijk wel 
- weet niet 
- waarschijnlijk niet 
- zeker niet 

percentage 

34% 
49% 
11% 

3% 
3% 

61% 
23% 

7% 
4% 
6% 

83% blijkt positief of zeer positief tegenover het zelf deelnemen 
aan de gescheiden inzamelingsproef te staan. 84% van de deelne
mers is dan ook zeker of vrij zeker van plan na de proefperiode 
gewoon verder te gaan met het scheiden van het huisvuil met 
behulp van de grijze en groene container. Deze resultaten zijn 
zeer positief. Wel is verbetering mogelijk. In de conclusies 
komen we hierop nader terug. 

Met betrekking tot een aantal geselecteerde componenten in het 
huisvuil en met betrekking tot de inzameling van grof huisvuil 
werden een aantal aparte vragen gesteld. 
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Om na te gaan in hoeverre deelnemers gebruik maken van de 
mogelijkheid om probleemstoffen naar het depot op de Gemeentewerf 
te brengen, werden enkele vragen over de bestemming van speci
fieke stoffen in het huisvuil gesteld. Om te maskeren dat 
het hier vooral om de bestemming van probleemstoffen ging, waren 
ook een aantal vragen naar 'gewone' componenten opgenomen. De 
antwoorden zijn in tabel 6 weergegeven. 

Tabel 6 

Gedrag met betrekking tot specifiek huisvuil: wat doen deelnemers 
met specifieke componenten in het huisvuil? 

huisvuil 

-leeg melkpak 
-oude schoenen 
-lege batte-
rijen 

-verfkwasten 

grijze 
container 
(nat) 

36% 
6% 

3% 
6% 

-gebroken aarde-
-werk 8% 
-oude medicij-

nen 1% 

verwijdering 
groene gem e ent e -
container werf/ 
(droog) depot 

46% 
74% 1% 

15% 29% 
15% 25% 

89% 1% 

4% 8% 

3% 
8% 

24% 
13% 

1% 

56% 

overig niet 
aan-
wezig 

14% 
10% 

29% 
40% 

1% 

30% 

Het blijkt dat ondanks de uitgebreide voorlichting over de moge
lijkheid probleemstoffen naar het depot op de gemeentewerf te 
brengen toch nog 18% van de deelnemers lege batterijen bij het 
natte of droge afval gooit. 21% van de deelnemers gooit verfres
ten bij het droge of natte afval. Slechts 4% van de deelnemers 
gooit oude medicijnen in het droge of natte afval. 56% brengt 
oude medicijnen terug naar de apotheek (categorie overig). Merk 
op dat deze percentages berekend zijn over alle deelnemers. Ook 
over deelnemers die zeggen de betreffende stof nooit te hebben. 
Wanneer de percentages alleen berekend zouden worden over de 
deelnemers die zeggen dat deze stof wel eens in het huishouden 
voorkomt zouden ze hoger uitvallen. Wanneer bijvoorbeeld alleen 
gekeken wordt naar de deelnemers die zeggen dat zij wel eens 
verfres ten hebben, blijkt dat 10% van hen verfresten bij het 
natte afval doet, dat 25% ze bij het droge afval doet, dat 42% ze 
naar de gemeentewerf brengt, en dat 23% er iets anders mee doet. 

Deze resultaten geven aan dat er met betrekking tot het gebruik 
door deelnemers van het probleemstoffendepot op de gemeentewerf 
nog het een en ander verbeterd kan worden. Opmerkelijk i s dat 
89% van de deelnemers gebroken aardewerk in de groene container 
bij het droge afval gooit terwijl in de folder, die hen bij de 
start van de proef werd uitgereikt, aangegeven was: 'niet schade
lijke stof f en, zoals melkkartons, luiers, aardewerk en andere 
vervuilde afvalstoffen kunnen wel in de grijze container' (zie 
bijlage 1). We zien ook dat het gedrag met betrekking tot 
melkkartons zeer geme ngd is. 
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Om na te gaan in hoeverre zich de aparte inzameling van oud 
papier een jaar na de start van de proef gehandhaafd had, werd 
daarover een vraag gesteld. De antwoorden zijn in tabel 7 
weergegeven. 

Tabel 7 

Handhaving bestaande inzamelsystemen voor oud papier 

Welk deel van uw oud papier {oude kranten, 
papieren verpakkingen e.d.) houdt u apart 
voor verenigingen of scholen 

- niets 
- bijna niets 
- minder dan de helft 
- ongeveer de helft 
- meer dan de helft 
- het grootste deel 
- alles 

percentage 

12% 
3% 
1% 
4% 
5% 

43% 
33% 

Zoals uit onderzoek bij andere gescheiden inzamelingsproeven 
(bijvoorbeeld Amersfoort-Woerden) blijkt handhaaft de aparte 
inzameling van oud papier zich tijdens de meeste proeven. Een 
zelfde resultaat komt hier naar voren. 

Ten slotte werden twee vragen opgenomen naar de beoorde~ing van 
het grof huisvuil inzamelsysteem. Gevraagd werd of men het éèn 
maal per maand op afroep inzamelen van huisvuil goed dan wel 
slecht vond. Aan de deelnemers die het inzamelsysteem voor grof 
huisvuil slecht vonden of geen antwoord op deze vraag gaven werd 
vervolgens gevraagd hoe de inzameling van grof huisvuil verbeterd 
zou kunnen worden. De resultaten zijn in tabel 8 weergegeven. 

Tabel 8 

Beoordeling grof huisvuil inzamelsysteem 

Een maal per maand op afroep inzamelen 
van grof huisvuil vind ik 

- zeer goed 
- goed 
- noch goed/noch slecht 
- slecht 
- zeer slecht 
- weet niet 
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percentage 

21% 
60% 

8% 
8% 
4% 
0% 



Hoe zou volgens u het inzamelen verbeterd 
kunnen worden? 

- niet op afroep, gewoon bij iedereen, lx per maand 47% 
- niet op afroep, gewoon bij iedereen, vaker dan 

lx per maand 30% 
- wel op afroep, maar vaker dan lx per maand 10% 
- naar een centrale plaats {gemeentewerf) kunnen 

brengen 7% 
- weet niet 6% 
- overige antwoorden 1% 

Bij de meerderheid van de bewoners van Amerongen lijkt de 
veranderde inzameling van grof huisvuil goed te bevallen {81% 
vindt het goed of zeer goed). Slechts 12% vindt de inzameling 
van grof huisvuil zoals die tijdens de proef plaatsvindt slecht 
of zeer slecht. Van deze bewoners heeft de meerderheid het liefst 
dat het grof huisvuil niet op afroep en één maal per maand of 
vaker wordt opgehaald {in totaal 77%). 

Enkele resultaten voor de zes kiesdistricten: 

Daar de zes kiesdistricten qua karakter van elkaar verschillen 
en daar deze verschillen kunnen doorwerken in verschillen in 
oordelen over de gebruikte containers en over deelname aan de 
proef werden voor enkele centrale aspecten de resultaten uitge
splitst naar de zes kiesdistricten. 
Om de presentatie van de gegevens te vergemakkelijken zijn, waar 
mogelijk, antwoordcategoriên van vragen samengetrokken. De 
resultaten zijn weergegeven in tabel 9 tot en met 15. 

Tabel 9 

Beoordeling van de groene container (capaciteit) door huishoudens 
in de verschillende kiesdistricten. 

kiesdistricten 
1 2 3 4 5 6 

te klein 1) 6% 14% 7% 7% 13% 17% 

precies goed 76% 64% 57% 71% 72% 70% 

te groot 18% 21% 39% 22% 16% 14% 
------------------- -----------------------------
aantal respondenten 105 114 138 174 152 115 

1) Voor de presentatie van deze resultaten werd de oorspronke
lijke 5-puntsschaal tot een 3-puntsschaal teruggebracht. 
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Tabel 10 

Beoordeling van de griJze container (capaciteit} door huishoudens 
in de verschillende kiesdistricten. 

capaciteit grijze container: kiesdistricten 
1 2 3 4 5 

te klein 8% 11% 12% 7% 7% 9% 

precies goed 71% 62% 54% 64% 60% 64% 

te groot 18% 16% 32% 29% 34% 28% 
------------------- ------------------------------
aantal respondenten 1)105 114 138 174 152 115 

1) 3% van de respondenten gaf het antwoord 'weet ik niet'. 

Tabel 11 

Beoordeling van de groene container (reukoverlast) door huishou
dens in de verschillende kiesdistricten 

reukoverlast groene container: kiesdistricten 
1 2 3 4 5 6 

geen/een beetje 96% 94% 97% 93% 93% 98% 

redelijk veel 1% 3% 1% 2% 4% 1% 

veel/zeer veel 3% 2% 4% 2% 2% 
";~ 

~ 1% 

------------------- -----------------------------
aantal respondenten 105 114 138 174 152 115 

Tabel 12 

Beoordeling van de grijze container (reukoverlast) door huishou
dens in de verschillende kiesdistricten 

reukoverlast grijze container kiesdistricten 
1 2 3 4 5 6 

geen/een beetje 73% 70% 68% 76% 63% 90% 

redelijk veel 12% 13% 12% 10% 11% 5% 

veel/zeer veel 14% 16% 18% 13% 27% 5% 
------------------- ----·~ -----------------------------
aantal respon4egten 105 114 138 174 152 115 _________________ :;; ___________________________ ~------------------

22 



Tabel 13 

Beoordeling van de ophaalfrequentie van de groene container door 
huishoudens in de verschillende kiesdistricten. 

Een keer per twee weken ophalen 
van groene container 

goed 

noch goed/noch slecht 

slecht 
-------------------
aantal respondenten 

Tabel 14 

kiesdistricten 
1 2 3 4 5 6 

82% 81% 75% 88% 84% 85% 

6% 7% 15% 5% 7% 5% 

11% 11% 9% 8% 9% 10% 
-----------------------------

105 114 138 174 152 115 

Beoordeling van de ophaalfrequentie van de gr1Jze container door 
huishoudens in de verschillende kiesdistricten 

Een keer per twee weken ophalen 
van grijze container 

goed 

noch goed/noch slecht 

slecht 

aantal respondenten 

kiesdistricten 
1 2 3 4 5 6 

67% 57% 47% 59% 49% 70% 

9% 6% 22% 10% 14% 11% 

1) 21% 36% 30% 31% 38% 18% 

105 114 138 174 152 115 

1) 4% van de respondenten gaf het antwoord 'weet ik niet'. 

Tabel 15 

Attitude ten aanzien van het zelf deelnemen aan de proef in 
Amerongen. 

Ik vind het zelf deelnemen aan 
de proef in Amerongen 

positief 

noch positief/noch negatief 

negatief 
-------------------
aantal respondenten 
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kiesdistricten 
1 2 3 4 5 6 

87% 81% 70% 86% 84% 85% 

9% 13% 12% 10% 10% 13% 

5% 6% 16% 3% 5% 2% 
------------------------------

105 114 138 174 152 115 



Alleen de meest in het oog springende verschillen worden bespro
ken. Duidelijke verschillen tussen de kiesdistricten zijn waar 
te nemen voor wat betreft de beoordeling van de capaciteit van 
de twee containers. In district 3, een forenzenwijk met midden
klasse koopwoningen, vinden meer deelnemers dan in de andere 
districten de groene container te groot (39%). Zowel in district 
1 als in district 2 vinden meer deelnemers dan in de overige 
districten de grijze container te groot. 
De reukoverlast van de groene container wordt door deelnemers in 
de verschillende kiesdistricten in ongeveer gelijke mate beoor
deeld (tabel 11). Een duidelijk verschil is wel waar te nemen 
bij de beoordeling van de reukoverlast van de grijze container 
met het natte afval. In district 6 vindt 90% dat de grijze 
container geen of slechts een beetje reukoverlast veroorzaakt. 
In de andere districten vindt een aanzienlijk kleiner deel van 
de deelnemers dit. Deels is dit verschil te verklaren uit het 
feit dat district 6 hoofdzakelijk agrarisch van aard is. Hier 
veroorzaakt nat afval minder stank en is men mogelijk meer 
gewend aan 'organische' geuren. Hoewel district 2 gedeeltelijk 
ook agrarisch van aard is, scoort dit district op dit aspect 
ongeveer gemiddeld (tabel 12). 
De zes kiesdistricten ontlopen elkaar niet veel voor wat betreft 
de beoordeling van de ophaalfrequentie van de groene container 
met het droge afval (tabel 13). Grote verschillen zijn er echter 
in de beoordeling van de ophaalfrequentie van de grijze contai
ner. In kiesdistrict 3 vindt het kleinste percentage van de 
deelnemers de ophaalfrequentie van de grijze container goed 
(47%). In kiesdistrict 6 vindt 70% van de deelnemers de ophaal
frequentie goed (tabel 14). Opmerkelijk is het dat in kies
district 1 en kiesdistrict 6 het kleinste percentage van de 
deelnemers (in vergelijking met de andere kiesdistricten) de 
ophaalfrequentie van de grijze container slecht vindt (respectie
velijk 21% en 18%). Het resultaat voor kiesdistrict 6 is niet 
vreemd. Immers, zij vonden de reukoverlast van de grijze contai
ner ook erg meevallen. Echter, in kiesdistrict l week het 
percentage deelnemers dat vond dat de ~rijze container reukover
last veroorzaakte niet duidelijk (in positieve zin) af van de 
overige kiesdistricten. Verklaringen voor het resultaat bij 
kiesdistrict 1 met betrekking tot de beoordeling van de ophaal
frequentie van de grijze container dienen daarom gezocht te 
worden (mogelijk speelt hierbij een rol dat 71% van de deelnemers 
in kiesdistrict l de capaciteit van de grijze container (zie 
tabel 10) precies goed vindt). 

Tenslotte is in tabel 15 de attitude ten aanzien van deelname, 
uitgesplitst voor de zes kiesdistricten, weergegeven. 
Deelnemers in kiesdistrict 3 wijken duidelijk van de deelnemers 
in de overige k i esdistricten af. I n kiesdistrict 3 staat 70% van 
de deelnemers positief tegenover deelname aan de proef. In de 
andere districten ligt dit percentage hoger dan 80%. Indicaties 
voor dit verschil zijn o.a. te vinde n i n de beoordeling van de 
capaciteit van de groene en grijze container (tabel 9, 10) en de 
beoordeling van de ophaalfrequentie van de grijze container 
(tabel 14). 
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Op basis van deze resultaten is het te verwachten dat in district 
3 duidelijk meer deelnemers dan in de andere districten liever 
het huisvuil scheiden en bewaren in plastic zakken dan in de 
grijze en groene container en dat meer deelnemers in district 3 
dan in de andere districten na beëindiging van de proef liever 
een plastic huisvuilzak (en in ieder geval niet een standaard 
mini-container van 240 liter) hebben. Deze verwachtingen worden 
door de resultaten, die in tabel 16 en 17 zijn weergegeven, 
bevestigd. 

Tabel 16 

Voorkeur voor bewaarsysteem tijdens de proef 

Huisvuil scheiden en bewaren in 
plastic zakken i.p.v. in de 
grijze en groene container vind 
ik 

beter 

evengoed 

slechter 

kiesdistrict 

1 2 3 4 5 6 

11% 17% 35% 25% 24% 15% 

11% 7% 11% 12% 12% 9% 

79% 76% 51% 63% 63% 77% 

aantal respondenten 105 114 138* 174 152 115 

* 3% van de respondenten gaf het antwoord 'weet ik niet' 

Tabel 17 

voorkeur voor bewaarsysteem na de proef 

Als na de proefperiode het scheiden 
van het huisvuil stopt heb ik het 
liefst 1 

kiesdistrict 

2 3 4 5 6 

container zoals nu 76% 68% 54% 66% 63% 76% 

kleinere container 8% 12% 22% 17% 18% 10% 

grotere container 4% 6% 4% 6% 5% 9% 

plastic huisvuilzakken 9% 11% 17% 10% 9% 2% 

overig 1% 1% 

maakt me niet uit/weet niet 2% 4% 4% 1% 4% 4% 

a antal respondenten 105 114 138 174 152 115 
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Enkele samenhangen tussen voorkeur voor een bewaarsysteem. en de 
beoordeling van de grijze en groene container: 

Om zicht te krijgen op de redenen waarom deelnemers na de 
proefperiode liever een container, groter, kleiner dan of gelijk 
in omvang aan de containers die men tijdens de proef gebruikt, of 
liever plastic huisvuilzakken hebben werd een beperkt aantal 
kruistabellen gemaakt. Allereerst worden de kruistabellen 
gepresenteerd van de beoordeling van de capaciteit van de groene 
en grijze container met de voorkeur voor een bewaarsysteem na 
beëindiging van de proefperiode (tabel 18 en 19). In de tabel 
zijn geen percentages weergegeven maar steeds aantallen deel
nemers bij een bepaalde combinatie van keuzes. 

Tabel 18 

Kruistabel van voorkeur voor een bewaarsysteem na de proef met 
de beoordeling van groene container (capaciteit). 

voorkeur 

container zoals nu 

kleinere container 

grotere container 

plastic huisvuilz. 

maakt me niet uit/ 
weet niet 

aantal deelnemers 

capaciteit groene container 
te klein precies goed te groot aantal 

deelnemers 

(39) 

( 1 ) 

(23) 

(14) 

( 1 ) 

78 

(429) 

(41) 

(20) 

(38) 

( 1 ) 

529 

(60) 

(79) 

( 2 ) 

(23) 

( 1 ) 

165 

528 

121 

45 

75 

3 

772 1) 

1) 26 deelnemers gaven op èèn van beide of op beide vragen geen 
antwoord. 
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Tabel 19 

Kruistabel van voorkeur voor bewaarsysteem na de proef met 
beoordeling van grijze container (capaciteit) 

voorkeur 

container zoals nu 

kleinere container 

grotere container 

plastic huisvuilz. 

maakt me niet uit/ 
weet niet 

aantal deelnemers 

capaciteit grijze container 
te klein precies goed te groot aantal 

(34) 

( 2) 

(15) 

(15) 

( 0) 

66 

(395) 

(32) 

(22) 

(29) 

( 1 ) 

479 

(99) 

(86) 

( 5) 

(31) 

( 2) 

223 

d e e 1 -
nemers 

528 

120 

42 

75 

3 

768 1) 

1) 30 deelnemers gaven op één van beide of op beide vragen geen 
antwoord 

Het blijkt dat het grootste deel (429:529) x 100 = 81%) van de 
deelnemers die de capaciteit van de groene container goed vinden 
na be~indiging van de proef een standaard mini-container wil. 
van de deelnemers die de groene container te groot vinden wil 
toch 36% (79:165) x 100) na de proef een standaard mini-contai
ner. 48% van deze deelnemers wil liever een kleinere mini-contai
ner. Van de deelnemers die de groene container te klein vinden 
wil de helft na de proef een standaard-container en wil 30% na de 
proef een grotere container. 

Ook het grootste deel, 82% van de deelnemers die de capaciteit 
van de grijze container goed vinden wil na de proef een standaard 
mini-container. Van de deelnemers die de grijze container te 
groot vinden wil toch 44% (99:223)x 100 een standaard-mini-con
tainer. 39% van deze deelnemers wil echter liever een kleinere 
container na beëindiging van de proef. van de deelnemers die de 
grijze container te klein vinden wil toch 52% na de proef een 
standaard mini-container. 23% van deze deelnemers wil na de 
proef liever een grotere container. Op de voorkeur voor plastic 
huisvuilzakken komen we nader terug. In tabel 20 en 21 is de 
voorkeur voor een bewaarsysteem na de proef vergeleken met de 
beoordeling van de reukoverlast van de twee containers die 
tijdens de proef gebruikt worden. 
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Tabel 20 

Kruistabel van voorkeur voor bewaarsysteem na de proef met 
beoordeling van groene container (reukoverlast). 

reukoverlast groene container 
voorkeur geen/een redelijk veel/zeer aantal 

beetje veel veel deelnemers 

container zoals nu (513) 

kleinere container (114) 

grotere container 

plastic huisvuilz. 

maakt me niet uit/ 
weet niet 

aantal deelnemers 

(43) 

(65) 

( 2 ) 

737 

(6) 

( 3 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 1 ) 

15 

(9) 

( 3 ) 

( 6 ) 

18 

528 

120 

45 

74 

3 

770 1) 

1) 28 deelnemers gaven op èén van beide of op beide vragen geen 
antwoord 

Tabel 21 

Kruistabel van voorkeur voor bewaarsysteem na de proef met 
beoordeling van grijze container (reukoverlast) 

reukoverlast grijze container 
voorkeur geen/een redelijk veel/zeer aantal 

beetje 1) veel veel deelnemers 

container zoals nu (411) 

kleinere container (91) 

grotere container (29) 

plastic huisvuilz. (32) 

maakt me niet uit/ 
weet niet (1) 

aantal deelnemers 564 

(53) 

(8) 

( 5 ) 

(13) 

( 1 ) 

80 

(63) 

(22) 

(10) 

(30) 

( 1 ) 

126 

527 

121 

44 

75 

3 

770 1) 

1) 28 deelnemers gaven op èén van beide of op beide vragen geen 
antwoord 

Daar slechts een zeer gering deel van de deelnemers vindt dat de 
groene container reukoverlast veroorzaakt kan de bespreking 
beperkt blijven tot tabel 21. 
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Het blijkt dat toch nog 50% (63:126)x 100) van de deelnemers die 
vindt dat de grijze container met het natte afval veel of zeer 
veel reukoverlast veroorzaakt de voorkeur geeft aan een standaard 
mini-container om het huisvuil na de proef in te bewaren en aan 
te bieden. 24% van deze deelnemers heeft het liefst plastic 
huisvuilzakken. 17% van deze deelnemers heeft het liefst een 
kleine mini-container. 

Van de deelnemers die menen dat de gr1Jze container met het 
natte afval redelijk veel reukoverlast veroorzaakt wil 66% het 
liefst een gewone mini-container na de proef. 16% wil het liefst 
plastic huisvuilzakken. 

Van de deelnemers die menen dat de griJze container met het 
natte afval geen of slechts een beetje reukoverlast veroorzaakt 
wil 73% het liefst een standaard mini-container. 16% wil het 
liefst een kleinere container en slechts 5% wil het liefst 
plastic huisvuilzakken. 

De resultaten tonen dat deelnemers die vinden dat de reukoverlast 
van de grijze container nauwelijks of niet aanwezig is sterk de 
voorkeur uitspreken om na de proef een standaard mini-container 
te gebruiken. Hoe meer men vindt dat de grijze container veel of 
zeer veel reukoverlast veroorzaakt des te eerder zal men 
kiezen voor plastic huisvuilzakken. Om deze relatie wat duide
lijker te maken worden twee extra kruistabellen gepresenteerd. In 
de tabellen is de beoordeling van de reukoverlast van respectie
velijk de groene en de grijze container afgezet tegen de voorkeur 
voor een container (klein, groot of standaardformaat) of plastic 
huisvuilzakken na de proef. 
Met de presentatie van deze kruistabellen wil niet de suggestie 
gewekt worden dat waargenomen reukoverlast de enige of belang
rijkste determinant van systeemvoorkeur is. De presentatie is 
vooral illustratief. In de tabel zijn de percentages berekend 
over de kolommen en zijn alle antwoordmogelijkheden van de 
vragen naar reukoverlast gebruikt. 

Tabel 22 

Kruistabel van voorkeur voor bewaarsysteem na de proef met 
beoordeling van de groene container (reukoverlast): container 
versus huisvuilzak. 

voorkeur reukoverlast groene container 
geen een beetje redelijk veel 

veel 

container 92% 82% 79% 75% 

plastic huisvuilzak 8% 18% 21% 25% 

aantal deelnemers 685 50 14 1) 8 1) 
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reukoverlast grijze container 
voorkeur geen een beetje redelijk veel zeer 

veel veel 

container 94% 95% 84% 81% 69% 

plastic huisvuilzak 6% 5% 16% 19% 31% 

aantal deelnemers 400 103 79 77 48 

1) voorzichtigheid is geboden bij het interpreteren van percen
tages die gebaseerd zijn op deze kleine aantallen. 

In beide gevallen (de gr1Jze en de groene container) zien we 
duidelijk een relatie tussen de beoordeling van de reukoverlast 
en de voorkeur voor een mini-container of plastic huisvuilzakken. 
Het is wel van belang op te merken dat in totaal slechts 10% van 
alle deelnemers na de proef het liefst plastic huisvuilzakken 
heeft, tegenover 87% die de voorkeur voor een mini-container 
(groot, klein of het standaardformaat) uitspreekt: zie tabel 4. 
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7. CONCLUSIES 

In het voorafgaande is verslag gedaan van de resultaten van een 
enquête die begin januari 1986 werd uitgevoerd bij 798 deelnemers 
aan de gescheiden inzamelingsproef in Amerongen. Op basis van de 
resultaten kunnen enkele conclusies getrokken worden. 
Het blijkt dat de attitude van bewoners in Amerongen ten aanzien 
van hun eigen deelname aan de proef zeer positief is. De meerder
heid is ook van plan om, wanneer dit gevraagd wordt, het scheiden 
van het huisvuil met behulp van de grijze en groene container na 
de proefperiode voort te zetten. 
Met betrekking tot de achterliggende redenen voor deze attitude 
en intentie zijn 3 aspecten in het onderzoek aan bod gekomen. De 
maatschappelijke/collectieve baten van deelname aan de proef, de 
persoonlijke kosten die gepaard gaan met het feitelijke scheiden 
van het huisvuil en de persoonlijke kosten die resulteren uit 
het omgaan met de grijze en groene container en uit de (gewij
zigde) ophaalfrequenties van het huisvuil. 
Het blijkt dat de meerderheid van de bewoners verwacht/meent dat 
door de gescheiden inzamelingsproef het afvalprobleem dichter 
bij een oplossing gebracht wordt. Een aanzienlijk deel van de 
bewoners meent dat door deelname aan de proef de werkgelegenhe i d 
gestimuleerd wordt. De cijfers zijn echter lager dan mogelijk. 
Verdere stimulering van het besef dat deelname aan de proef tot 
maatschappelijke/collectieve baten leidt lijkt in Amerongen van 
belang. 
De meerderheid van de bewoners in Amerongen vindt dat de persoon
lijke kosten van het daadwerkelijke scheiden van het huisvuil 
laag zijn. Minder dan 10% vindt dat tijdens deelname veel 
nagedacht moet worden. Uitgebreid kwamen de persoonlijke kosten 
die de deelnemers ervaren bij het omgaan met de twee containers 
en uit de ophaalfrequentie aan bod. Het blijkt dat minder dan 10% 
de grijze en dat 10% de groene container te klein vindt. Een 
grotere groep (respectievelijk iets meer dan een kwart en iets 
meer dan een vijfde) vindt de grijze dan wel de groene container 
te groot. 
In het algemeen blijkt de groene container nauwelijks of geen 
reukoverlast te veroorzaken. 27% van de bewoners vindt echter wel 
dat de grijze container met het natte afval redelijk tot zeer 
veel reukoverlast veroorzaakt. Ook vindt ongeveer 40% dat de twee 
containers samen redelijk tot zeer veel ruimte in beslag nemen. 
Slechts een zeer gering deel van de bewoners meent dat het 
wegbrengen en ophalen van de containers redelijk tot zeer veel 
tijd in beslag neemt. 

Gevraagd naar hun voorkeur voor een bewaarsysteem tijdens de 
proef geeft iets meer dat een vijfde van de bewoners aan het 
huisvuil liever met (in) plastic zakken dan met (in) de mini-con
tainers te scheiden en te bewaren. Twee derde vindt het gebruik 
van plastic huisvuilzakken in plaats van mini-containers slech
ter. Deze resultaten komen weer terug wanneer gevraagd wordt 
naar de voorkeur voor een bewaarsysteem wanneer het scheiden van 
huisvuil na de proefperiode zou stoppen. In totaal wil 87% een 
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mini-container in het geval het scheiden na de proefperiode 
stopt; 10% geeft de voorkeur aan plastic huisvuilzakken (voor 
meer specifieke resultaten wordt naar paragraaf 6 verwezen). 
Uit de verdere resultaten kan geconcludeerd worden dat het 
gebruik van het probleemstof fendepöt verder gestimuleerd zou 
dienen te worden. Een aanzienlijke groep bewoners gooit nog 
steeds probleemstoffen (bijvoorbeeld verfresten, batterijen) bij 
het gewone huisvuil. De aparte inzameling van oud papier lijkt 
zich een jaar na de start van de proef in Amerongen goed gehand
haaft te hebben. Iets meer dan 80% van de bewoners houdt nog 
steeds meer dan de helft van het oude papier apart voor inzame
ling door verenigingen of scholen. 
Het éénmaal per maand op afroep ophalen van het grof huisvuil is 
in het algemeen goed bij bewoners van Amerongen ontvangen. 12% 
van de bewoners vindt dit ophaal/inzamelsysteem slecht. Iets 
meer dan 80% vindt het goed. verbetering in het grof huisvuil 
inzamelsysteem wordt vooral gezien in het af schaf fen van het op 
afroep kenmerk. ~ 

Tussen kiesdistricten ziJn enkele verschillen waar te nemen. Het 
blijkt dat in het algemeen de bewoners in kiesdistrict 3, een 
forenzenwijk met veel koopwoningen in de middenklasse, een wat 
negatievere evaluatie van de 2 mini-containers en de inzamelfre
quentie hebben dan de bewoners in de andere kiesdistricten. Ook 
staan zij wat minder positief tegenover de eigen deelname aan de 
proef. Deze minder positieve houding t.a.v. deelname lijkt te 
resulteren uit de evaluatie van de 2 mini-containers. 35% van de 
bewoners in kiesdistrict 3 blijkt er de voorkeur aan te geven 
het huisvuil te scheiden en te bewaren in plastic huisvuilzakken. 
In het algemeen staan daarentegen bewoners in kiesdistrict 6, 
het buurtschap Overberg, wat positiever tegenover de 2 mini-con
tainers en de inzamelfrequentie dan de bewoners in de overige 
kiesdistricten. 

Ten slotte werd de voorkeur voor een bepaald bewaarsysteem na 
beêindiging van de proefperiode gerelateerd aan de beoordeling 
van aspecten van de twee gehanteerde mini-containers. Geconclu
deerd kan worden dat voorkeur voor plastic huisvuilzakken 
gerelateerd is aan de evaluatie van de waargenomen capacitiet 
van de twee containers en (duidelijk) aan de ervaren reukoverlast 
van de groene en (vooral) de grijze container. Hoewel het 
percentage bewoners dat na de proef liever plastic huisvuilzakken 
dan een mini-container heeft klein is, blijkt dat vooral bewoners 
die reukoverlast van de grijze container ervaren liever plastic 
huisvuilzakken dan een mini-container na de proefperiode hebben. 
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Bijlac;e 1 

Brochure die aan bewoners werd uitgerei kt 
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-::.- . .· · ...... . ·." ....... . 
~~-

De proef met het gescheiden inzamelen van huisvuil is nu al enige tijd aan de gang. Inmiddels is gebleken, dat u als inwoners van 
Amerongen goed meewerkt. Toch kan het resultaat nog worden verbeterd. Dit in het belang van het milieu en uw portemonnee. 

Doen wij 
welgoe 

àt 
? 
• 



Zó doen wij het goed! 

Het droge afval in de groene container wordt met de hand 
gesorteerd en de componenten worden opnieuw 
gebruikt. Door de opbrengst van dat nuttige afval worden 
de kosten van de afvalverwerking gedrukt. 
En dat bespaart u geld. 

Papier Glas Blik en 
(geen nat papier) lege andere 
Karton flessen metalen 

Kunst
stoffen 
plastic 

Textiel en 
lompen 

•• grlJS 
al het andere 
afval 
Het natte afval in de grijze container wordt 
omgezet in tuincompost. In het belang van 
een schoon milieu mogen in deze grijze 
container beslist geen: 

• verfresten 
• schoonmaakmiddelen 
• bestrijdingsmiddelen 
• chemicaliën 
• batterijen 
• medicijnen 
Deze schadelijke stoffen kunt u inleveren op de 

-- .. _gemeente-werf en wel op woensdag tussen 
.,, ' ' 10.00 en 12.00 uur . 

. - . .> Niet schadelijke stoffen, zoals melkkartons, luiers, 
~~ ~ 

. .• '•aardewerk en andere vervuilde afvalstoffen kunnen 
<: ~ . __ {. '.:.' :wèl in de grijze container. Ze zijn niet 
· > ~ i - - . '. :composteerbaar, maar kunnen probleemloos, Het is wel zaak, dat de componenten zo schoon mogelijk blijven. 

In de groene container dus geen luiers, verbandmiddelen en vervuild 
materiaal. - · 

· --... '. · .-r .. 1·:'mechanisch worden uitgezeefd en vef'Storen het 
· ·' - -· eindprodukt niet. 

·T - ~~~:-:~- , 
) -: 

: ,:" : 

'1,. 

IJFEL: IN DE GRIJZE CONTAINER 



Bijlac;e 2 

Brief aan de inwoners van Amerongen 
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GEMEENTE AMERONGEN 

Telefoon (03434) 53141 

Postrekening 15350 Aan de inwoners 

' } 

Bi Jl. 

îYPGv 
Coli.',:: 

Uw kenmerk: Uw brief van: 

Onderwerp: 

Geachte bewoner(s), 

van de gemeente 

AMERONGEN 

Ons kenmerk: 

Nr: 19 
AMERONGEN. 1 november 1984 
Verzonden: 

Met ingang van woensdag, 5 december 1984 gaat in onze gemeente 
een proef van start, die ten doel heeft te komen tot een nuttig her
gebruik van het huisvuil. Om deze proef te laten slagen hebben wij 
Uw hulp hard nodig. 

Een onlangs gehouden enquete heeft uitgewezen, dat U in 
principe bereid bent om die steun te geven. Dat is een goede zaak, 
waarvan in de toekomst zowel het milieu als Uw portemonnee kunnen 
profiteren. U hoeft er trouwens niet veel voor te doen, zoals uit 
de bijgaande folder blijkt. 

Wij hopen dat U deze folder goed zult lezen en hem daarna, bij
voorbeeld in de keuken, een vast plaatsje aan de muur wilt geven. 
En vooral dat U de aanwijzingen over de inzameling van Uw huisvuil 
stipt zult opvolgen. Op die manier kunt U een belangrijke bijdrage 
leveren aan de instandhouding van een schoon milieu. 

Misschien heeft U in het verleden weleens een gevoel van onmacht 
bekropen, als U las of hoorde over alle gevaren die onze leefomgeving 
bedreigen. 

Berichten over grond die vergiftigd is doordat er gevaarlijke 
stoffen op werden geloosd. 

Televisie- en radiouitzendingen, waarin aandacht werd geschonken 
aan de narigheid van mensen, die hun huis moesten verlaten, omdat 
het er niet meer veilig wonen was. 

Artikelen in de pers over milieurampen, die zich hier en elders 
in de wereld hebben voorgedaan of zich mogelijk nog voor kunnen doen. 

Nu krijgt U de ka'ns om zelf iets aan een schoon en veilig milieu 
te doen. 

Ik hoop, dat U die kans met beide handen aan zult pakken. 

., 
Hoogachtnd, 

De bur~.meester 
·L_/ 

van Amerongen, 

-~ZT Correspondentieadres: Posttnls 1"3958 Amerongen 



Bijlage J 
De gehanteerde vragenlijst 
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Let op: 

\"F,.AGe;uJST GESCHEIDE~ l!~ZrJ1ELI:lG \',\}; HUlSiiOUDELIJl'. E: AHALS"!'ü f: t::; 
IN A.v.ERm~GEN. ( Proj ekt 75148) 

In te vullen door enquêteur/enquêtrice. 

kiesdistrict 
adres 
type woning :1 []vrijstaand huis/ boerderij 

2 C]half vrijstaand huis / hoekwoning 
3 Ohuis in een rij 
4 CJbovenwoning / appartement 

Introductie van de proef en het onderzoek.Overhandig pamflet en leg uit 
wat de bedoeling van het onderzoek is. 

vraag 1: uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (uzelf inbegrepen) ? 
1 c::::::J e en 
2 c:J t'"7ee 
3 Odrie 
4 Ovier 
5 c:::Jvij f 
6 CJzes 
7 c::Jzeven of ceer 

Overhandig vragenlijst aan de respondent en laat deze zelf de lijst invullen. 
vraag 2: De groene container voor het droge afval vind ik: 

l. 2 3 4 5 

D D 
veel beetj t: precies beetje veel 
te klein te klein goed te groot te groot 

vraag 3: De grijze container voor het natte afval vind ik: 

1 2 3 4 5 

D D D 
veel beetje precies beetje veel 
te klein te klein goed te groot te groot 
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Hiercncicr komen een aantal uitspraken over cobelijke gevolgen vc.n l.t:t 
deelneoen a~n de proef met gescheiden inzameling. ~ilt u stt~ès aan
geven in hoeverre u vindt dat die gevolgen optreden? 

vraag 4: De grijze container die ik tijdens de gescheiden in;: a me 1 in(;~ pr t ' e f 
voor het natte afval gebruik veroor::aakt: 

1 2 3 4 5 
(=:J c:J D D CJ 

geen beetje redelijk veel zeer veel 
reuk- reuk- veel reuk- reukover-
overlast overlast overlast overlast last 

vraag 5: De groene container die ik tijdens de gescheiden inzamelings
proef voor het droge afval gebruik veroorzaakt: 

1 .., 3 4 5 L 

D CJ D D D 
geen beetje redelijk veel zeer veel 
reuk- reuk- veel reuk- reukover-
overlast overlast overlast overlast last 

vraag 6: De containers die ik tijjens de gescheiden inzamelingsproef 
gebruik nei:ien: 

1 2 3 4 5 

D D D D D 
zeer veel redelijk een geen 
veel plaats veel beetje plaats 
plaats in plaats plaats in 
in in in 

vraag 7: Door zelf de containers te brengen naar/en te halen van de 
ophaalplaats waar ze geledigd ~orden ben ik: 

l 2 3 4 5 
CJ c:J D D D 
geen beetje redelijk veel zeer veel 
tijd tijd veel . tijd tijd 

tijd 

kwijt 
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vraag 8: Door zelf volgens de regels aan de gescheiden in~a~elin~s
proef deel te ne~en moet ik steeds bij het ~eggooien van huis
vuil: 

l 2 3 4 5 

D D D D D 
zeer veel redelijk beetje niet 
veel nadenken veel nadenken nadenken 
nadenken nadenken 

vraag 9: Door zelf volgens de regels aan de gescheiden inzamelings
proef deel te nemen help ik er: 

1 

D 
zeer 
veel 

2 

D 
veel 

3 

D 
redelijk 
veel 

4 5 

D D 
een niet 
beetje 

aan mee de werkgelegenheid te stimuleren. 

vraag 10: Door zelf volgens de regels aan de gescheiden inzamelings
proef deel te nemen help ik er: 

1 

LJ 
niet 

2 

CJ 
een 
beetje 

3 

CJ 
redelijk 
veel 

4 

D 
veel 

aan mee het Afvalprobleem op te lossen. 

5 

D 
zeer veel 

vraag 11: Bet scheiden en be~aren van miJn huisvuil in plastic huisvuil
zakken in plaats van in de grijze eo de groene container vind 
ik: 

l 2 3 4 5 

D D D D D 
veel beter even- slechter veel 
beter goed slechter 

vraag 12: Ik vind het zelf deelnemen aan de gescheiden inzamelings-
proef in Amerongen: 

l 2 3 4 5 

D D D o · D 
zeer positief noch neqatief zeer negatief 
positief positief,-

noch 
negatief 
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v:-aab 13: t,...'elk deel van u1.i oud papier (dat ._.il zeg~tn: oude 'l\r;.r.tL:n 

tijdschriften, papier verpakkingen, papieren zakjes) 
houdt u apart voor verenigingen of scholen. 

1 2 3 4 5 6 7 

D CJ D D D D D 
niets bijna minder ong,eveer meer dan ht: t 

niets dan de de helft de helft brouL!>t E: 

helft deel 

vraag 14: Het één keer per twee weken ophalen van de grijze container 
voor het natte afval vind ik: 

1 

D 
zeer 
goed 

2 

D 
goed 

3 

D 
noch goed 
noch slecht 

4 

D 
slecht 

5 

D 
zeer 
slecht 

vraag 15: Het één keer per t\.'ee \.'eken ophalen van de groene cont
tainer voor het droge afval vind ik: 

l 

D 
zeer 
slecht 

2 

D 
slecht 

3 

D 
noch slecht 
noch goed 

4 

D 
goed 

5 

D 
zeer 
goed 

alJ es 

vraag 16: Het één keer per maand inzamelen van het grof huisvuil vind ik : 

1 2 3 4 5 

D D D D D 
zeer goed noch goed/ slecht zeer slecht 
goed noch slecht 

Indien op vorige vraag 1, 2 of 3 geantvoord werd ga dan naar vraag 18. 

vraag 17: Hoe zou, volgens u, het inzamelen van grof huisv'1il verbeterd 
kunnen worden? 

l .O niet op afroep, gewoon bij iedereen, lx maand 

2.[J zowel niet op afroep, ge.,..oon bij iedereen, als vaker dan 
lx maand 

3.[Jwel op afroep, maar vaker dan lx maand 

4.[Jgrof huisvuil altijd naar ge~eentewerf of andere centrale 
plaats kunnen brengen 

5. 0 >Jeet niet 

6.o overig 
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Ei~ronder ~ordtn een aantal zaken op~~~omd die cin o! ~ter r~E ~ l~ati& 

in ui.; huis ... -uil voorkomtn. Wilt u aangeven i.;;it u E:r cee doet: of u o:e in 
de groene contain~r of in de grijze container gooit of dat u tr iets a11èc::-s 
Get doet? 

vraag 18: 

a.leeg melk
pak 

b.oude schoenen 

c.lege batte
rijen 

d.verfresten 

e.gebroken 
aardewerk 

f.oude medi
cijnen 

1 

grijze 
con
tainer 
nat af
val 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

2 

gr::>ene 
con
tainer 
droog 
afval 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

3 

gemE:en
te-wer f / 
chemisch 
afval
stoffen 
depot 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

overig 
ve n.:ij
de ren 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

5 

dit he:':Jbcn 
1.;ij noo it 

D 

D 
D 
D 
D 
D 

vraag 19: Ik zelf ben van plan na de proefperiode gewoon verder te gaan 
met het scheiden van mijn huisvuil met behulp van de grijze en 
de groene container. 

l 2 3 4 5 

D D D D D 
zeker vaarschijn- weet i.:aarschijn- zeker 
wel lijk wel niet lijk niet niet 

vraag 20: wanneer het scheiden van het huisvuil na de proefperiode stopt in 
Amerongen heb ik om mijn huisvuil in te be~aren het liefst 

1. Deen plastic container zoals ik nu heb 

2.0een kleinere plastic container dan ik nu heb 

3.[Jeen grotere plastic container dan ik nu heb 

4.CJplastic huisvuilzakken 

s.Dover1g 

6.[]~eet niet/maakt me niet uit 
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