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Abstract 

Dit rapport is een tussentijds verslag van het sociaal wetenschappelijk 
onderzoE:k ntet betrekking tot de medewerking van huishoudens aan een
huisvuilscheidingsproef in de gemeente Oirschot. In het eerste hoofdstuk 
wordt aangegeven dat scheiding aan de bron een krachtig middel kan zijn 
de huidige afvalstroom te beïnvloeden en dat de medewerking van huis
houdens van essentiële betekenis is. In het tweede hoofdstuk wordt een 
overzicht gegeven van een aantal huisvuilscheidingsprojecten en worden 
enkele aanbevelingen gedaan ten aanzien van de rapportage van dergelijke 
projecten. Het derde hoofdstuk beschrijft in het kort het 'scheiding aan 
de bron' project in Oirschot. In het vierde hoofdstuk is de opzet van 
het longitudinale (meer metingen in de tijd) onderzoek weergegeven en 
worden in het kort de resultaten besproken van de eerste twee metingen 
(Toen Tl). 
Het vijfde hoofstuk tenslotte bestaat uit de aanbevelingen ten aanzien 
van het scheidingsproject en ten aanzien van het verdere onderzoek, op 
basis van de gegevens verkregen door de eerste twee metingen. 
Het onderzoek is/wordt uitgevoerd binnen het kader van het Waste Mana
gement Project (een gezamenlijk project van de Katholieke Hogeschool 
Tilburg en de Technische Hogeschool Eindhoven) in opdracht van de 
Provincie Noord-Brabant. 

Met dank aan de gemeente Oirschot 
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Voorwoord 

Dit rapport is een tussentijds verslag van het sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek naar huisvuilscheiding aan de bron zoals opgezet tijdens een 
proef in Oirschot. Tevens is een hoofdstuk toegevoegd waarin een over
zicht wordt gegeven van een aantal huisvuilscheidingsprojecten en waarin 
suggesties worden gegeven voor de rapportage van dergelijke projecten. 

Het doel van het onderzoeksgedeelte van dit rapport is inzicht te ver
schaffen in de resultaten van het onderzoek tot nu toe. Het gaat hierbij 
om de resultaten van 2 metingen (TO - Tl). Het totale onderzoek, dat 
loopt van november 1984 tot december 1985, omvat 5 metingen (TO- T4). 
Inzicht is nodig om te kunnen vaststellen op welke punten de proef in 
Oirschot bijgesteld dient te worden. 

De aanbevelingen die aan het einde van het rapport worden gegeven, 
betreffende de proef in Oirschot en scheidingaprojecten in het algemeen, 
moeten gelezen worden a ls zijnde voorlopig. Zij Z1JD gebaseerd op 
voorlopige conclusies. Ten eerste omdat meer diepgaande en verantwoorde 
analyses van de resultaten van de metingen nog moeten plaatsvinden, en 
ten tweede omdat het volledige onderzoek nog niet is afgerond. Het 
definitieve verslag van het onderzoek volgt aan het einde van 1985. 

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het 'Waste Management 
Project 1 • Dit is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van de Provincie 
Noord-Brabant, de Katholieke Hogeschool Tilburg en de Technische Hoge
school Eindhoven. Het project poogt bouwstenen aan te dragen voor het 
provinciale-v'aste- afvalstoffenplan-beleid 1986-1990 in Noord-Brabant. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding* 

De stortmogelijkheden voor afval worden schaars en daardoor kostbaar. 
Kostbaar ook doordat allerlei maatregelen moeten worden genomen om het 
milieu in bescherming te nemen. Toch is storten niet bepaald een milieu
vriendelijke oplossing. Het verbranden van afval is kostbaar en levert 
bovendien ook problemen op voor het milieu. Anderssoortige verwerking 
zoals compostering levert, vanwege de samenstelling van het afval, 
meestal een lage kwaliteit compost op. Grondstoffen zijn of worden 
schaars en maken een groot deel uit van ons afval. Bovenstaande geeft in 
kort bestek aan waarom het van belang is iets aan de huidige afvalstroom 
te doen. Zowel vanuit milieukundig als financieel oogpunt, op korte en 
lange termijn. 

Ongeveer 18% (SVA 3.000 '79) van het afval dat jaarlijks in Nederland 
wordt geproduceerd is afkomstig van huishoudens. Dit afval bestaat ui t 
huishoudelijke afvalstoffen en grof huisvuil. De scheiding tussen beiden 
is echter vaag. In het dagelijkse spraakgebruik worden de huishoudelijke 
afvalstoffen die in aanmerking komen om huis-aan-huis te worden inge
zameld als huisvuil betiteld. 

In 1983 was het Nederlandse huisvuil (gewichtspercentage) als volgt 
samengesteld: 
groente-, fruit-, tuinafval 
papier, karton 
kunststoffen 
glas 
ijzer 
textiel, lompen, touw 
brood 
beenderen, dierlijk afval 
stenen, aardewerk 
hout 
non ferro metalen 
leder, rubber, linoleum 
bijzonder afval 
tapijten, matten 

48,4% 
24,6% 

7,5% 
6,7% 
2,5% 
2,4% 
2,0% 
1,7% 
1,2% 
0,7% 
0,6% 
0,6% 
0,6% 
0,5% 

(bron: RIVM** voorheen IVA afvalsortering) 

* Voor een nadere uitwerking van een aantal zaken die in deze inl ei
ding de revue pa sseren wordt verwezen naar de andere rapporten van 
Waste Management. Deze inleiding poogt slechts in kort bestek een 
inperking weer te geven van het algemene afvalprobleem tot een 
specifiek probleem namelijk de medewerking van huishoudens aan 
'sche iding aan de bron' projecten. 

** RIV}! ~ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi lieuhygiëne. 
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De ontwikkeling wat betreft hoeveelheden huisvuil per inwoner per jaar 
is te zien in figuur 1. 

figuur 1 De hoeveelheid huisvuil Eer inwoner Eer jaar 
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Op een aantal punten is de huisvuilstroom wat betreft hoeveelheid en 
samenstelling te beïnvloeden namelijk: 
- Bij de productie van consumptiegoederen en hun verpakking. 
- Bij de aanschaf van goederen door huishoudens 
- Bij het gebruik van de goederen door huishoudens 
- Bij het verwijderen, afdanken van goederen en hun verpakking door 

huishoudens. 

Bijvoorbeeld: de hoeveelheid glas in het huisvuil kan verminderd worden 
door het invoeren van statiegeldglas; door het stimuleren van de aankoop 
van producten in statiegeldglas; door glas in huishoudens niet te ver
wijderen maar voor iets anders te gebruiken en door glasrecycling door 
middel van bijvoorbeeld glascontainers. 

Wij beperken ons tot de fase vanaf het moment dat bij de huishoudens 
afval ontstaat. Hoe in deze fase te komen tot vermindering van de 
hoeveelheid afval die gestort of verbrand moet worden, verbetering van 
de (milieu)kwaliteit van het afval en terugwinnen van grondstoffen. 

Een mogelijkheid is het huisvuil niet-gescheiden in te zamelen en op een 
centraal punt door middel van een mechanische installatie hieruit 
te hergebruiken grondstoffen en schadelijke stoffen te scheiden. Echter 
deze installaties functioneren, mede door de enorme diverse samenstel
ling van het huisvuil, op het moment nog niet optimaal. De kwaliteit van 
de gescheiden grondstoffen is vaak laag (vervuiling, hetgeen consequen
ties heeft voor de afzet en verdere verwerking van de secundaire grond
stoffen) en in het afval dat overblijft zijn nog vrij veel schadelijke 
stoffen aanwezig. Bovendien is het mechanisch scheiden van afval kost
baar, zeker bij verwerking van de totale stroom aan huisvuil. Centrale 
handmatige scheiding is arbeidsintensief, vooral op grote schaal, en 
bovendien niet bepaald 'fris' werk. 
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Een andere mogelijkheid is decentrale scheiding. Scheiding die plaats 
vindt op het moment dat het huisvuil ontstaat. Het zelf scheiden van 
huisvuil door huishoudens: 'Scheiding aan de bron'. Voor wat betreft een 
aantal stoffen vindt al vaak scheiding aan de bron plaats. Bijvoorbeeld: 
papier door verenigingen, glas in glascontainers, medicijnen naar 
apotheken, enz. Dit functioneert echter niet optimaal. Een groot ge
deelte van de grondstoffen blijft in het afval aanwezig, veel afval moet 
nog gestort worden en is bovendien van slechte (gevaar voor het milieu) 
kwaliteit. 

Het is van belang een systeem voor scheiding aan de bron op te zetten 
dat wel optimaal functioneert. Verschillende systemen zijn mogelijk (zie 
hoofdstuk 2). 
Bjj alle systemen van huisvuilscheiding aan de bron is de medewerking 
van huishoudens van essentieel belang. Zonder medewerking, zowel kwanti
tatief (al dan niet scheiden) als kwalitatief (al dan niet correct 
scheiden), is elk project gericht op scheiding aan de bron gedoemd tot 
mislukken. Natuurlijk ZlJn ook andere aspecten belangrijk bij het 
opzetten van een project. Wij beperken ons echter tot de algemene 
vraagstelling: Hoe een project scheiding aan de bron en begeleidende 
voorlichting in te richten, in een bepaalde situatie wil de medewerking 
van de huishoudens optimaal zijn? Wat zijn de marges als het gaat over 
de inrichting/vormgeving van het project waarbinnen de medewerking 
(kwantitatief en kwalitatief) optimaal is en blijft? Ons onderzoek richt 
zich op het huisvuilscheidingsproject zoals het in de gemeente Oirschot 
is opgezet. 
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.,;J("""h hiJ dt hotnk . r'lloc h h .: ..... • 

alt- l.Jk•·n nm 41.:tn H"n .. · ~nk;. 

~~':~\~-\.:~";.;"~h·,(l('t.c.lu•" blf'· 
kf'n tn'f'"mcirltJk ~r ... rl P'f•n 
~1)••\.;rt'dtt t '~n noa'Jm.:tal 
~· "''(l f:ulrit·n 11f ·C.( h•kh.J.-r lf 
,. •• Jl,.n Of· J::t•nu·f'nl• ro.ad "".,..' 
1 • n~> nu"1· t~n •oord .Uilt 

:~:~~ "u.;:.:::.·.~~~·~.~~.:u'!:~ ;t ~ ~oorli eh ting.scampagne bevölking·· ·-----
maandag rf'"!t van htt hUJsvull : I V 1 

-~ ~· ·- ... ~ ·~··'Uisvuilproef Oirschot 
begint op ·14 november 

(Van .,..... wnolaU"dortrTl 
O!R..<;C'HOT- In Olnchot ""'rdt 

volge-oM ~k ftn ~· voorUch
tlngscampa~ op 1an1 ~bracht 
cm lnWOMn lnrltht ~ gf'W'n In M 
proef !MI ht1 ,.,..",.lde-n ophalen 
nn huin'ul1. Er ltorMn twft 'O'Oer-

. lkhl!nJSIIvcniSen en hula un hula 
..-oi"Mn foiMra, lrl.lcken en kalm
MI'II In d~ ~!Na PIIJO!d. De 
~ nart op maandal 14 novem-

Hl'l la .....". hl'l ~m dat een '-1 
"orp bij _, Mr~lljke pn>ef beo
trokk~n wontt. • Tot nu toe &JJn al
J .... n ·~n.-.nt.n pelaan In beo

. paalde wiJlom nn '"'~,.. aw.
d.r\. •, wl'll!lt Hmr1l'IU! Meblua, dle 
voor d• ~mf'f'nle Olnochot de 
proef coOnUneert. ,.llovendlm la 

, het voor ht1 ..,m dat M proef 
wnd•r IUboldJ• van rljk ft! pro
v\nclf' lUl dno.l<on. Hl'l 11 een u-

- m•nwerklnl tu.s3en de ~m~IA! 
en "'" particulier, In dll ~val 
hul5vullophnlt..<Sr1Jf Van c.....,... 
wlnl<•l Uit Maarhftze". 

Maandec houdt de ~teem 
voorllchtinpbljf'f'n)uxn.t In De 
Cutho.ve In Spoordonlt. Op don
Mnlac I nowmber kunnen In....,.. 
Mn voor tnfonn8Ua lloftd\1 In p
~apshula De Enelt ID 011'
lld!Dl Belde awodm belln'*' am 
half ltdtt. 

.Op dle b~ ftrtellen 
- hoe de proef In elkau .-kt 
m wal nu eii"'Jl]JJk het doel 11", 
ftlt Henriet1e Meblui. Doel b 
~lm 10 lD te zamelen dat oe 

, he,....bnillrt kunnen worden. Dat 
wi'TT\Indert de oduoM dl~ aan het 
rnllleu wordt ~tht. V~ 
wordt _, dla-n. over de RA-

1 ZOB ~den wvrdt de rnm-t 
I wrll!ld waar oe a>ri chernlxtw af• 

1
: ".lstoffm ~I kunnen. 

!i Probleemstoffen 
1 ~ Op de- nieuwe aeneomWwftf aan 
: i de Ha""" In OI~ wordt Hn 
I ~ ~tht waar die ..,.... 
•I naarncle probl~fm tn~le-
wrd kunna1 ...,..,en. BIJ aomml~ 
wlnuu..... <t-kombllar un ..,. 
.Uckft' op de """1 JnJnn.n ook 
~lm af~ worden llO&W 
Ieee blltwrl)m. folochPmlc:allfn m 
rnffltcljnen. 

Hl'l OI~ projftt wordt beo
~l•ld door menRil van de Kau
lleke H.,.."mooo In TUburW en de ... 

e W•lhoo.<fn 'nl. """ d• Loo """ 
Oprftba.-r w.ncn. rn H"'rlrl~ 
M•btus IDnrft dl ""'ndjQ. d~ 
huil """ llull ~ PCI4tl . 
toordrn. Dar mandja U>07'Cino 
P•bn.lltl woor 1111 lnmfMinl """ 
p141. 

'J'Wochnlsd>e H~ In Elndho
wn. Er komt "'" •nqu~ie onMr de 
Inwonen m ..,. ,.'Orden metlnl!:"' 
vnTW:ht. ~ ftrwle ftSUHalrn kun-

Mn waanctlljnlljlt ~n vol"""" 
Jaar al In lulart ~brwcht ,.-or0<1'1. 

,.Als ..,. I"'" utnr ~ld bij horll 
en de "'""'"' .. 111m "'"'"'~riten 
aan ht1. tXf"!'ri""""l. kuni'M"n ... .,. 
rrp~ken van ~ ~~ .. "~ pr<>er. 
mftnt Hmr1f'1~ M•blus. In ...., 
~ ...-ljk.. ... ar ",.. pmO'I ... 
enlr ll)d loopt, biiJirt on"..,_,. 
~nl.ic p~t .. n dP "'"'''"' 
mt"P t1o •""Prkf'n. Dt> 0•~ 
proef loopt 1ot 8\ met ~bel' 
nn hl'l vol~ jaar. 
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Hoofdstuk 2. Huisvuilscheidingsprojecten 

Een huisvuilscheidingsproject kan bestaan uit het achteraf op een 
centrale plaats, mechanisch of handmatig, (meestal een combinatie van 
die twee) scheiden van het ongescheiden ingezamelde huisvuil. Echter als 
wij in het vervolg spreken over een huisvuilscheidingsproject dan 
bedoelen wij daarmee een project dat bestaat uit een of andere vorm van 
"scheiding van de bron", scheiden daar waar het huisvuil ontstaat, 
scheiden door de huishoudens zelf. Vaak bestaat een huisvuilscheidings
project uit een combinatie van "scheiding aan de bron" oftewel decen
trale scheiding en centrale scheiding achteraf. De huishoudens scheide11 
dan hun huisvuil in een of meerdere fracties* die dan na inzameling op 
een centrale plaats in meerdere componenten** worden gescheiden. Een 
dergelijke centrale scheiding, waar reeds een scheiding aan vooraf is 
gegaan, levert meestal een betere kwaliteit componenten op (minder 
vervuiling) dan een centrale scheiding van het totale huisvuil. 

2.1. Vormgeving 
Huisvuilscheidingsprojecten zijn op verschillende manieren op te 
zetten of in te richten. Dit noemen we de vormgeving van het 
project. Wat betreft de vormgeving hebben de huidhoudens aan wie 
medewerking wordt gevraagd te maken met zaken als: 

- De scheidingsregel die moet worden toegepast. Welke componenten 
of fracties moeten gescheiden worden? Wat hoort bij welke fractie 
of component? 

- Het bewaarsysteem dat wordt verstrekt om de gescheiden spullen 
thuis te bewaren tot ze worden opgehaald of weggebracht. 

- De wijze waarop de gescheiden spullen moeten worden aangeboden. 
- De manier waarop de gescheiden spullen worden ingezameld. Worden 

ze huis aan huis opgehaald?; de inzamelfrequentie; op dezelfde dag 
als de rest van het huisvuil of niet; worden ze tegelijkertijd 
opgehaald of los van elkaar? Moeten ze worden weggebracht; hoe 
vaak is dat mogelijk; de dichtheid*** van de aanbiedmogelijk
heden; welke afstand moet worden overbrugd bij het wegbrengen? 

- De extra kosten die het meedoen aan het project voor de huis
houdens met zich meebrengt; reinigingstarieven, bewaarsysteem, 
inleverkosten. 

Deze vormgevingsaspecten en in hoeverre ze verschillen met de 
vormgeving van de huisvuilinzameling in de oude situatie voor de 
start van het project, hebben een grote invloed op of huishoudens 
meewerken aan het project en de kwaliteit van die medewerking. Zij 
bepalen voor een groot gedeelte hoeveel inspanning de huishoudens 
moeten verrichten, hoeveel tijd ze kwijt zijn, hoeveel ze moettn 
nadenken en hoeveel geld het ze zal kosten willen ze hun huisvuil 
op de juiste, gevraagde manier scheiden en gescheiden aanbieden. 
Natuurlijk spelen andere zaken, zoals bijvoorbeeld het doel waaraan 
het project tracht te beantwoorden ook een 

* fractie: gedeelte uit het huisvuil bestaande uit meerdere 
stoffen door elkaar, b.v. glas, papier, textiel. 

** component: gedeelte uit het huisvuil bestaande uit één stof, 
b.v. papier. 

*** de dichtheid: de verhouding tussen aanbiedmogelijkheden of 
inzamelplaatsen en het aantal huishoudens in het proj ectge
bied, b.v. de dichtheid van de glascontainers = 1 op 500, op 
elke 500 huishoudens staat er 1 glascontainer. 
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grote rol als het gaat om medewerking. Echter de doelen van de 
diverse projecten wijken meestal niet veel van elkaar af. De 
vormgeving van de projecten, de middelen om te trachten de 
gèstelde doelen te bereiken, verschillen vaak erg veel van elkaar. 

Zie en vergelijk onderstaande voorbeelden. Dit zijn de vormgevings
achema's van huisvuilscheidingsprojecten in Woerden en Oirschot. 

scheidingaregel 

glas1papier 
blik 

rest-fraktie 

bewaarsysteem 

mini-container 
met een 
scheidingswand 
zgn. "Duo-bak" 

aanbieden 

in duo-bak 

Schema 1: Vormgeving huisvuilscheidingaproef Woerden. 

- alles wordt tegelijkertijd opgehaald 
- glas/papier/blik bij elkaar in één vak van de duobak 

ophaal
frequentie 

1 x week 

- het project brengt geen extra kosten met zich mee voor de deelnemers. 

scheidingaregel bewaarsysteem aanbieden 

papier/karton systeemloos gebundeld 

textiel systeemloos in grijze 
huisvuilzak 

glas plastic glasmandje in glasmandje 

rest-fraktie zoals gebruikelijk in zak 

probleemstoffen systeemloos divers 

Vormgeving huisvuilscheidingaproef Oirschot. 

- papier, textiel en glas wordt op woensdagen opgehaald 
- de rest-fraktie wordt op maan- of dinsdagen opgehaald 

ophaal
frequentie 

1 x 2 weken 
samen met textiel 

1 x 2 weken 
samen met papier 

1 x per 4 \veken 
samen met papier 
en textiel 

1 x week 

wegbrengen 

- de reinigingatarieven zijn hetzelfde als voor de start van de proef 
- het plastic glasmandje is gratis in bruikleen gegeven. 

Tijdens de proef in Woerden wordt de huishoudens gevraagd het 
huisvuil te scheiden in twee frakties. De huishoudens krijgen een 
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minicontainer met een scheidingswand en een tuimelbakje als hulp
middel in huis voor gescheiden stoffen. De twee frakties worden 
tegelijkertijd opgehaald door een aangepaste huisvuilwagen met ook 
een scheidingswand. De fractie met de recyclebare componenten wordt 
achteraf op een centrale plaats handmatig gescheiden. Van daaruit 
worden de componenten afgezet. Het schema oogt eenvoudig. 

In Oirschot wordt gevraagd meerdere componenten uit het huisvuil 
(los van elkaar) te scheiden. De huishoudens krijgen alleen voor 
het gescheiden glas een bewaarsysteem. De drie componenten worden 
huis-aan huis ingezameld op andere dagen als de inzameling van de 
rest-fractie. De ophaalfrequentie is verschillend. Alles moet op 
een andere manier worden aangeboden. Een fractie namelijk de pro
bleemstoffen moet worden weggebracht. De gescheiden componenten 
gaan rechtstreeks naar de afzet voor verdere verwerking. De pro
bleemstoffen-fractie gaat van het plaatselijke depot naar het 
regionale probleemstoffendepot. De restfractie wordt achteraf 
gescheiden in een aantal componenten en een composteerbare fractie, 
wat er nog overblijft wordt gestort. Dit schema oogt een stuk 
ingewikkelder. 

2.2. Overzicht huisvuilscheidingsprojecten. 
De volgende schema's (zie paginal2-19 ) verschaffen een globaal 
overzicht over een aantal huisvuilscheidingsprojecten, in binnen en 
buitenland. Dit om een indruk te geven wat er zoal gaande is 
geweest of nog gaande is op het gebied van huisvuilscheiding (aan 
de bron). Het overzicht is niet compleet. 

Alleen in Nederland al zijn de laatste jaren vele projecten zowel 
groot- als kleinschalig, van start gegaan. De schillenboer ver
schijnt weer in het straatbeeld. In diverse gemeentes zijn glas
boeren actief. In een aantal plaatsen zijn kringloopwinkels opge
zet. Veel gemeentebesturen stimuleren het particulier initiatief 
tot het inzamelen van oud papier. Regelmatig ••orden er depots 
geopend waar men probleemstoffen kan inleveren. Enz. enz •.•.. Om 
een beeld te krijgen van de diverse initiatieven op scheidings
gebied zie de diverse krantenartikelen waarmee dit rapport is 
gelardeerd. Dit is eeu steekproef uit krantenartikelen over schei
dingsinitiatieven van de laatste twee jaar. 

De projecten zoals weergegeven in de schema's z~Jn meestal moeilijk 
met elkaar te vergelijken. Omdat over de projecten vaak gebrekkig 
of totaal niet is gerapporteerd, ontbreken er veel gegevens ten 
aanzien van de vormgeving en de resultaten. Als er wel resultaten 
worden vermeld, dan zijn ze meestal moeilijk onderling te verge
lijken omdat ze gebaseerd zijn op andersoortige gegevens, worden 
weergegeven voor een aantal componenten tesamen of omdat ze slechts 
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Zeist 74- 62.000 blik gctn x OV~~Ïd 1~~~~ .iÉ.,?äsut:.~ idieerd door •he~ ir•gtz~elde bl1)1 was vrij 
in wo- • co~~alners vars gretd o~er f~ X?" lnocn;Ïg VH er e 

1) ners gla~cgnt~Ï~~~s ~ ~s Aan e •rts~Hsd~Ïn . }-1 0\diets 
~a} H~n n e oop er 

• os en h?'!er ~a~ ~P. Raren 
·~:1~1nder ng o a e u svuil 

· oirschot 84- 10.000 ghs kllliä glas mand x lxmaand ov~~id ov~~id +vli~willi~e medE~~king +~0~ewerking aan de proef is 
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~ll~~ E~~H 
er~n ~ nieB y .m yn ~~ er !?e~~R~ t;areer~nh~~tiel ners e~ ex e l ven n~ en 

mÎn er.e ~~rát de ter meer 2400 p~~a5n geen gebundeld x ~ ts ~~e~enges en wor en 
l~Hezame d oor e veren1-

·~!!.li."'f!l"'"'"'a'•, hu/ai- e~en ywer e e on Ic +~r i?~d~~·vee~ probleemstof-~ou en 1x14dag a~În ~ n in ar verse en n~e ~Ier 
+ ~ get~~ÏÎ~e~ ~~lleR ~ordy~ +ln dÎ es ra tie tit nog textiel geen r,lRs~êjiXk x wein ~ gaÎ er e~ ~ ~ +verm1 d r Bi to a e uisvuil gsev~e 8 no a e u1svu ongeveer :Je~ ae reitfraktie wordan p~~s!mr geen ~erschUiid x om ster s roev e a n + e H?asmanägl~ gra~~Sgln Sruik-

ee ij~eyen 
rest ~1Hffc zak lxweek 

+efn8r oopt voorlopig tot 
zak x +proef egeleid door onderzoek 

Arnhem BI- 5.000 grîenr~· afsl~itbare 
~ as 1c 2xweek ·~e 2elft van de gewo~§r~ in huLs- ai va mmer emmer g~n~;: gan~;: +~esubtadieerd Îool lt~hting tioucen. 

vöá~fi e~iQR9~ v~ 5 en rr rr-zul wrs el\e un 3) +~roen e en !ru ta~vaÎ gebruikt :je §g apar te ou en a er \ 
e ~bleggt is vri~ ~· • ..gg~rvr~vgi~ikleen n s e res n lompen geen naar keuze x Öe~~~lära~~~~n~et 1xweek +sRfu0~si~ i la w~~ e . papier geen naar keuze vo~se res eg 1n gew1chts 

er~cen en 
g ~rdsten i · ~~ ~a~6y~Îtii~y1î~en f· t 
~il)ersen ni~ 1 
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lompen s e ee name 1n e ou e w1 nÏeuwe 1j 0\ 
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I papier 
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1)zie literatuurlijst 52 eneindverslag "proefprojekt gescheiden inzameling blik" Stichting milieuzorg Zeist 
en oms treken 1981 2)zie tussenrapport gemeente Oirschot 1985. 3)zie literatuurlijst 19 en 24. 

4)zie literatuurlijst 40. 5)zie literatuurlijst 7. 
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l)zie literatuurlijst 43 en 53. 2)zie literatuurlijst 17. 3)zie literatuurlijst 13 en 19. 
4)zie literatuurlijst 52 en SVA rapport:actie "papier apart"Zaandam nr.297. 5)zie literatuurlijst 34 en 52 en 

Rijsenhout 1975:verslag van een jaar gescheiden huisvuil ophalen. 6)zie literatuurlijst 63 . 
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:mr,f xoor een ~aar jl<: ~·gf! e~'blil< e ee nemlrs w r 3n maanddli) on-îetr~, lxweek ~àHï 
o~ nd v~zek~~ ou en van e uns s o x OVfitid +~et~esfHetîeB af~aà werd 

jrest !Plastic zak zak 

!JU!ede n 81 49.000 gekleu~Îas 
in wo-

4) ners geen x 
pngekl~~~ 

1)zie literatuurlijst 63. 2)zie literatuurlijst 44. 
4)zie literatuurlijst 63 en 29. 

r>J o~e lá sr ) me e rest 

OVfi~ld +~fe~à~e25~l~~~g~~X~n~f~nden 

3)zie literatuurlijst 63 en 19. 

. . " 

+vantfc~ea~r:rt een hoge (90\) 
+~[dmer~~ eel van d~1huisd ou finî s yrg oämo yerr 

un u ~vui h ~d e u s e l'Janier e si e en 
+ e ref~B~ s 009 en loopt 
+~orî n Amers!oo~thhrbben 
sg~ ~äHt~~~~ eawe e e 
~cfiei 1ngsiÎÏe~~vgoral plastU ever m e J e en op 

+zie amersfoort 

+bit .de ~t vr J go . 
was de deelname 

~5~ln~e~~O~~ e amel de drî8e 
s~k~k~ g~ ~gtgï~ ~rsx1e · 

was ~ompos e e r aar 

+de bereidhei~ 3n ~e feE~~s was aroo . ä wa 1 1 
v~het esc e 1 en g a s go 
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inwo-
14-76 4%05 

~·A,B,O +?":vinzàcD1ntraP.l6n i'"al~ de •r· vot'~f" ~<;fc"8}'J'S geven 
Konstanz 

e 9 rw c rv ·r 'Ru n ïï an u{ffif glas er.UT1CI enunt:-r x sîrJituur va~ Be Wl~k ~OCial& + 
0~,~~ s 0 ja" ~~fj~ s a us ~rJ (t1ÎnH..:~me o6 <· wer èRzamt~eo ~on3er Ï~sreem 1 ~ ~ n 

1n verse 1} en ~ Wl~ cné 1) og 2vez:r~t; en e rr,a 1 e r n rtn~ f'n er op a nzam en lXILaand 
+À-~Icg\fe ~wd sf~ds2 F.bied ~~ bu~~ e~~ E is de ~grms 

é -rl) m<' rié JPi •ulzen o~erémeáe ?or meer ru1 papier plastic zak zak x ~ tn ~ ~reen ?" n i ~en ~~ i~ ~~~~ 4~ia d cont?i-é -~ o e wo~ sgin~ y nen,jonge 3ers 5rac 1~v~nv~eÎ o§1a s 
' y~~éuSBö~~ 

0 
og o~~~R e s~s e~a sA e n~~ S~g 

! o oo~1vîat ~en aar gfoen, +~gbr n~s ~P. er • t . z en r s s ee + ~~~el~ e H. n ev~f vee~ mÎnd~~ op ~an !?.-C, E (papie: 
a ~~ste ~Îsêfie afyoerivan1g~as n~am~ eR ~~ ~~~ giWér~ do~ glas geen in dozen x - ~mmers e~ r.ai' er ~ p 1 B~yt"'onáe~ yool s~ Îma isc'ii zak en·o~ha e xmatn 
b ~eeo syÎ eem ~Îor Î as e3 u s-aan- ~ s nz e 1ng Jxmaanc + e ~ervyi è~ yan e 1co ~-- ~P~f~~ ~z~Î n8i XIDff~eh nen eo s am n a 

voor 88 ;it~ as m~et naar Ro~ a1n~rs du~àe~~ ~o~eh papier geen gebundeld x ~Ö~ ~n e racfitcon a1ner + ~ !i~ i~nv~r~ ~ee e~rs" 
c n1e~ Î~Ra en maar wegbrengen ~~sa ae~ y~:~ ~gk ~ an 

~EF,G , Eglas - YYBog ~ ~gn~~~fi~fsn ar gesc e1ae~ woráen Ïngezameld 
glas geen x ·~~aáea~nÀ:i~1SBa~4Sn~ef~k~l~~f 

eeR màoÏ-con~31ner me~ een 
se e1 1ngswan 

papier geen x 

rest A,C,D,E emmer x 2""'eek 
emmer (301) 

B 

ll:~~~~~~Biii container x lxweek 

F,G 
geen eigen keus x 

Pos tenr i_j)o 

Alt.enberç LsLlas 
-blik 

+ggn~äi~~~~1ÓöB~ee~~~ak5~Bonent. +vrrmÎnderÀn~ hui spougelàjk 2) ~apier geen eigen keus x 
~aXa gin e pree ge 1e t.extiel 

I plastic 

Wenen 77-79 13500 !papier 
hu/a<;- lplast.ic eigen keus x +~Ö~~~e~~r~ naar speciale :level~ was een a~ztenlilke ~ou en geen 

erm1 del1ng Ïanl e n1e 2) gekleu~~as +~e r.la~ 1c wer~gest.g~t ~dat ~ ~grc ~~kav~ de e 1e verwer ar ee ~~a~ i1~en0 gmponent.en was ongekl§'Fag 
+WfinsenJyl~ ay sociaal 

~ere reg enen werkten 
bë r mee 

l)zie liter atuurlijst 19,49,52, R.Schiller enK. Bress(~75,-77):"Getrennte Hausmülleinsammlung in Konstanz'', 
Abschlussbericht fase 1 und 2,Friedrichshafen, en H. Rauchenberger: "Mehrkammer- Müllsysteem zur getrennten 
Erfassung der Wertstoffe aus dem Hausmüll", Friedrichshafen .. 1980. 2) zie l iteratuurli jst 19 en 
G. Vogel:"Die get renn t e Sammlung vo n Verpackungsstoffen in Osterreich" in "Verpackung und Umwe lt" 
TU Berlin, 1982 . 
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L~~g~~:- 82- IJ->ap i e r,gla $ ~tm ti?2~a~ +of. vri t~Jll i g~ bas t s i ~ +de g<>mi dde ld<· r" "f.>Ons i s óO\ 
za k x lxweek -+ 1 ,z arr,e 1r1g z ke=r1 ~gclij k (· rt l 

1) 
est 

pHHic zak 

lssum ~Iï~t~~~tY~ -~~rtEXiW~~i- x3weke +aedere .derde ~eyk word! aléeyn +~g~m2giering totale huisvui l 
e ~r~Jze ~on a n~r ga ee~ . n 45 lCS 

container e we an ere we en e g o ene x 2) 
rest. g~ggrgiw~~i- x3wek8' 

Ravelllirg 82- ~}U·~~~(r~ r~gta'fA~i- container x x2wektJ" +~c~idan me~sfil Ïchfieraf met. +re~ggrsvxgr!s~'~i met kom-ast~cs e an eg t an se +~~m2Hier~ng t.o ale huisvuil +e~t~i aan ac ~~5~robleem-3) ~0~ ee~oi~s~er r n van 
rest 

He sse n 44 . 000 ongekl~~~ 
inwo-

+~B~~f0?5§oVf~i~~~~~ van +~g€ri~gsla~~f ~t}evan de 4) ners geen x 
gekle~~as + e kens conralner s +~I ~eo~~r~w· ~fir~aP was de o bren s et oo s t. 

Berli j n 50.000 glas,papi er tnini-cont.ai- container 
ner 

+de resggos bedr~529o(0-70\ ~gMëtE x lxweek g~iUr tg31Ur +megrde~e huishouden~ mak~n . 
+8~ fiUts~~s g~~~nc8s a~ner ~~g~ p p~er en voor 

5) rest. ~ini-contai- container m~eA~J e~tRm ~ ere erde of ner ;-!5o? ~ecog n nÎ~erev~P'~i~nen 
gaRÈet . Se i~r~eveg0l~r ~o n o a~ner ~ggen ager 

~~~ërfotu ~lU•papier l"~á?;b'fA~~- container x xmaand +~~~iy~~i~n~~ ïgt.hhbis-
proefge ~ed ~raagt. ~ \ 

6) rest ~l:gAtainer container x lxweek 

Juis t. 77-

~p~~· 
1 apk~iton 

7) l.e- . glas x lxweek +restfr~tit §eco~~IfeÎrd ~:sJe• 
+~ag1e~ tr o ~e e e ÈJk e om i eÎr n e les 

met.a~J:á st.ic 
Î lu a s vervang ng van 

+ ass ~~ec el~ . 
+2etaa~den ~las ~ch~IÎtoät. +er wer me ~rsc en e 

x 3xweek ~mmeÎs en za en Heexgefi~men-rest m~~ i~~ ~~ kf~~e~ z oog 

1)zie l i teratuurlijst 19 en H.Doedens:"Versuch zu intensiv ierten getrennten Sammlung van Altpapier und 
Altglas in Lange nhagen, Landkreis Hannover " , Hannover 198 3. 2)zie literatuurlijst 19 en R. Al sdorf: 
"Ge tre nnte Alts tofsammlung mit grüne n Sammelgefäsz en" in "Verpack ung und Umwelt",TU Berlin 1982. 

3 ) zie literatuurlijst 19 en G. Ko ch :"Wertstof-einsammlung" Ravensburg 1983. 4 )zie literatuurlijst 52 en 
Birker~d. 5) z ie literatuurlijst 19 en K.Scheffold:"Abfallwirtschaftliche und technische Voraussetz-
ung en für die Durchführung d e r g etre nnt en Sammlung von Al t- und Schads toffen ",1 4er Abta llsemi nar TU Be rlin -83 . 
e n P.Werth :•offenliche Sammlung u nd getrennte Wertstoffe rfassung in Haus haltungen",Müll und Abfall,12/ 8 2 . 
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Fr ankrijk 

1-----+---- -- ----- - --- -+--;----1 
Le= Havre x 

1) 

rest 

Lyon glas,PVC ~~~;ale emmer x lxweek ov~~id ov~~id +mengsfl wärd mechan isch +de~kosren warfn er~ ~~~~9t it 
+@!~ hoÖgbouw kon 1men 3fbruik ~g ed~ Î ~ev~ ? va ane e e 

1) mengsel Yn~e ÎYiï~~ kwamdvan rest ~~n~Ri~eQ9spec~a e gr e 
~~H ~i~ R3ÎÏÏG Î e ron e 

+veel v r van h t meg~seÏ ~t 6~,vooraÎ door an re p ast es 

Italié 

Padua /i:~~A~i·glas x ov~~id ov~~id +menR~~f ~fi~d1X~l~Îl~~1ên +deelnÏÏegercent~~r 30 \ . +yg{vul 1 g gesc den fraktie 
1) +á~55[g§(alners verspre1d over 

rest 

Mode na 'Ït~fréglas p~~keren zak x lxweek OVfi~id OVfi~id ~ie~ntrne~jigeÄt8~i 1~~ h t e aai,leer ~esc~r~ndm~ gse Yeväräe 1) ompen 
vg~~er ~n~ en p voor e 

r-- - rest 
. .-4 

Finland 

Espoo 75-76 6630 glas 

2) in wo- naar keus x Sxjaar ov~~id dv~nd •t versrhillende wijken en +in ~ bo~~uww1~~ w~rd 22\ ners papier fz~man~e~~ 0 en en 
1 - goîe ~~~ó!§n 2o~ ~6~1 tr g~s~~~~et7gl~x;~9~àv:RaRêËr metaal geen --- - -- -- -·-. g~n~r: ~Her con a1ne s oor re 

-§gW~~oS - ~X Ï~ot,n5.1nw.) +~~ ~Ï v rvui~in . x 
~eèreg~sÊ tn e Ïat~hgu~1jk textiel Ul a~ à 1s ~zameY1n~ van ê ~e e en ages i e e er, e gesc e1 en omponen en 

+ g ~p~Ö~Î~~rl~~B Ê~elijk rest ve ve ~ s 
+~~u~en e Ret Fro~Êkt zakte 
. ~ a ~i O~fPPa~~erage, 

Noorwegen 

~otodden 77- rrroe~tr ~stic ~~~stic x l>cweek +vrijwillige deelname +respons 50-60\ ~[Ul a Vtlf> ers ensres e 
3) 

est 

1)zie literatuurlijst 41. 2)zie literatuurlijst 52 en Birker!~Sd. 3)zie literatuurlijst 37. 



(f) 
.....; 

1) geen ejg~n keus x 
- ·qëën - - -"' ëTgen kë~f - - - 1---; · 

'· geen jn doos x 
~<lessen,fles géén---· ~rqén këüá 

est 

~irker,sd 74-77 122.000 74-75 

2 ) 
nwo- t>apier pap1/'6áil:llal< zak ners 

~000 x 
~etaal,glas papi/'{d'f\:rÏak zak 

~~i~-ou en 
75-76 

papier !J>aPiff&.t lrot' zak x 

plas geen eigen keus x 

76 

papier (papiffdü't lr"f zak x 

glas geen eigen keus x 

Engeland 

Teesside 77 15.000 papier aig~~rc zak 
lhho'hitën 

zak 
1) oude kleren geen eigen keus x 

aluminium geen eigen keus 

Oxam 6.000 a 

~o"u~ën ï"h nds 
3) 

goe8eren 
"dumpy" 

H~3~~Rrift ~itdis ee~ zakken x 
ander 

o~rue~e 
pap1er 

~l~~t~!ik 

~~~~~ b g~~~~ emmer x 

f~~iÏ~1 c:zak zak x 

!! geen naar keus x 

2xmaand 

lxmaand 

lx~aand 

1x14:iag !?ftiH:r 
"n 
~t:§a~P 

parti-
l .A"'uner xmaan ... 

txmaand 

1x14dag 

~x jaar 

gfliHi 
en 

n&a~~ 

xri~làd~e deeln~e ~; n r ~~moes eR m~nsen in 
oo u~1 n ~esc [1 en gom nen e naa con a ners 

~~ re ~eo 
1n § r1~ei b en c ~0as breRîfn 
~~~ ec~~a~ ~sigpde sr~asc -

+wastechaser project 

+wastesaver oroiect 
+vanweai oe nOQé kosten is men 

met al e s~stemen festoot en 1shmen veroer aeaa n met het 
op aÁen van te~tie en 
aluminium 

+di à'"elnau • .- was aoed en werd s !;~·as DJ;t<·r lr• <l t· Iaaubouw
w dk, 10 o<· hoogbo UWWlJ X een 

+~c ve~~G1 fino von de yescheien compoo~n~en w~ro n oe a<ooi:>OllWWl 1< .sto:.t s m ndtr en 
1n oe noog uw'fuJ steeds ~e 

+!esultften wat betieft1ded 
nz~ 1n~ ~an gÏ~ ~r n e 
~"fianH~ ~ernde 1~z~~~n 

:~<i~!olll .!iilj"'"Ri•••;! - ~~B : : ï tlg ï~~ +d 1n ezame oe e e n 
aiai aar~~ g~~f ~n~eÎ J~ van 
-~t~~§'f~ {maan +~e esu a än warrn ~wa~ti ta-
eè~ e~ofloó e n~ o os en 

+i~s e ~oog~~~iatrn lirgrde 
n~~er~er erug pap 

!+deelnamepercentage 15-40\ 

l)zie literatuurlijst 41. 2)zie literatuurlijst 52 en Environment Committee Waste Management Policy Group: 
At souree segregation of househeld wastes, Paris -78 ENV/WMP 78. 13 . 3)zie literatuurlijst 41 en Birker~d. 
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Jaj·,an 

uchu Cl !i' 66- 87. ooc f~~ron~n;, ~t~F~ cont.ainer x 3xweeY. +d~ m~rörD - ~order. h~t SbSl~~~ 9ewR e 1~ e '3n e re ·nwo- con alnt r + n el e à" we f ~ nlet-1) ners c~~g~[t"än~fr~~ 'ar t: ze niet -· ... ~UtJ5 container x ijerwÏ[~~ me s eeSs tere 
tfa0rm.Ffr'a'k'ri-, resu dt.en . . 

con a1ner 

okyo 
~fjoen ~~i~Hl:glas x lxweek· +de stoffen werden gestort 

1) nwo-ners 
rest 3xweek x 

~umaz~ 76- ~00.000 tfa
0
rmi"fla'i"t"ii +~e co~PQst~56a~ri~aktie kan +het le~ulta~t was e~n c ty geen x nwo- ~~aewo~~e aan8e a ~~n ln e verm n er1n? vt" he 2átet te ners e wer en va v 

2) glas •àe recrc eBare ~~ne~ten en +Xe[ proJekt 1s ko~en ekkend 
e res an m~B a~ 

Rnlereáen o~ odg aa sen int metaal es a en . cel n s en me 
papier +veá áet"à~tn~~r~~onf~Re hele geen x s~aá ~o~evler wer~ a Îf a~gewerk, ey(st 1 beend le1n ge ee e 
?~~~Hl:, u gepro eer 

~~~Ï~d 77-78 4000 pap1er x 
+Blas ric en miá"al oR ~e zeÈfde ·a~~~a3e~~fie~M~~vyfi§á~~~!§tl 

P~uckland ~gMj;ru; r- aÎl ngezame a s e res -glas x 
tras ~yrt o~ehaal~ r-

2) plastic 
geen ov~nc ~€~aa aor renlg ngen 

x ~r ti metaal ~L.e; 

rest ... lxweek 

ki~U~~gde 

~ommsL.le 76- 90. 00( papier 
naar keus +inz~elfng tegelijkertijd met ·c~a~{ ~r~~~n8~~~~1ï

1 g!n geen x nwo- ·~~ j!sfiB~in ~~i~~t~2~·~es~n î~iàc gesc ei en ngeza-ners ~i~ ';'iJ~ ik 3) lxweek ~i ~ema•"~SEÎ~ §~ doi~ar) + ~ efuifi8et7d~~s5~it gezakt 
+gim~e n~1 e p Cl e ts-

rest x +~ro tg samen met Marblehead voor 
Jaar 

~arbfi:ád 76- . ~~.;QOC papier 
tioi~}à~8es~yi~etel~stvuil ·c~n"fih{ f~~~~~~~~~ï!-~~~ ners 

~ihglas, +~0 9w~n3n~enp~rl)Sfaa~ ~§S\ ~etàc~ gesc e i en 1ngeza-
3) geen naar keus x rest on er äe~ a + ä e2 f" 77 werd dat minder 

~Y:ifuilh 31, Al 

î2?6Bobá~liá~7îàgre d 1 omea 
• ~"her t was papier 

lxweek 

rest x 

liiyer~ 70- papier ovm;fd •ànï~~àg~n?~~o~cg~~~rm van +bi~ eenÎAn~rÎoek onder 13 p aa en ce f.58 e2 e b~ns 
olas geen naar keus x EIDr5 idem ·~~s~o~d eeneaega ~~~t 

l) blik 
rela 1e ussen e ~rao e 

ven ~~pS~~ gemeente e e 

1)zie literatuurlijst 41. 2)zie literatuurlijst 52 en Birker~d. 3)zie literatuurlijst 41,52 en 
Environmental Proteetion 
Massachusetts, SW 551. 

Agency U.S 1976: The community awareness program in Marblehead and Sommerville, 
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voor één tijdstip Z1Jn gegeven zodat het verloop in response* niet 
te zien is. Vaak ontbreken ook gegevens over de kwaliteit van een 
gescheiden component of fractie, de vervuilingsgraad**· 

Later in dit hoofdstuk wordt puntsgewijs aangegeven waaraan in 
rapportages van huisvuilscheidingsprojecten aandacht moet worden 
besteed, wil een vergelijking van projecten mogelijk zijn. 

Verduidelijking van de schema's 

- plaats: 

- periode: 

- omvang 

Dit geeft de plaats aan waar het 
plaatsgevonden of plaatsvindt. 
niet zeggen dat de hele gemeente 
betrokken. 

project heeft 
Het wil overigens 
bij het project was 

Dit geeft de periode aan waarin het project heeft 
plaatsgevonden of plaatsvindt. Van een aantal 
projecten is de exacte periode niet te achterhalen. 

proefgebied: Dit geeft de grootte aan van het gebied waarin het 
project loopt of liep. Soms is het gebied gedurende 
de looptijd van een project uitgebreid. 

- scheidings
regel: 

- bewaar
systeem: 

Alle componenten in één vakje, worden gezamelijk ge
scheiden van de rest. Als er dus maar één component 
in een vakje staat, dan wil dat zeggen dat hij los 
van de andere componenten en het restvuil moet 
worden gescheiden. 

Dat wat de deelnemende huishoudens in huis hebben om 
de gescheiden componenten of fracties in te bewaren 
tot het wordt opgehaald of weggebracht. 

* Het responsepercentage voor een bepaalde component of fractie zou 
moeten zijn: 

het gewicht van dat wat er gescheiden is ingezameld 
het gewicht van dat wat er totaal in het gezamelijke 
huisvuil aanwezig is 

x 100 

B.v. Als het responsepercentage voor glas in een bepaald project 
90% is, dan zou dat moeten zeggen dat 90% van al het glas (aan 
gewicht) wat in het gezamelijke huisvuil aanwezig is, gescheiden is 
ingezameld. 10% van het glas wordt dus niet teruggewonnen. 

** de vervuiling van een gescheiden component of fraktie zou moeten 
worden weergegeven door: 

het gewicht van dat wat niet bij de component of fraktie thuishoort x 100 
het totale gewicht van de gescheiden component of fraktie. 

b.v. Als de vervuilingsgraad van het glas in een bepaald projec t 
10% is. Dan zou dat moeten zeggen dat 10% van dat wat er bij het 
gescheiden glas ingezameld is, er niet thuishoort. 
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- vorm van 
aanbieden: Als het wordt opgehaald, de vorm waarin de huis

houdens de gescheiden spullen moeten aanbieden. 
Dat wat door de huishoudens gescheiden is, wordt 
huis aan huis opgehaald. 

- halen: 

- brengen: Dat wat gescheiden is door de huishoudens kunnen ze 
zelf wegbrengen naar b.v. containers, verzamel
plaatsen, depots in het projectgebied. Gegevens over 
de dichtheid van de inzamelplaatsen ontbreken 
meestal. 

- ophaal
frequentie: Als er huis aan huis wordt opgehaald, hoe vaak dat 

plaatsvindt. 
- initiatief: Wie het initiatief heeft genomen het project op te 

gaan zetten. 
- uitvoering: Wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het 

proj eet. 

2.3. Rapportage van huisvuilscheidingsprojecten 
Elk project is opgezet om aan bepaalde doelen te beantwoorden. Op 
basis van deze doelen zijn criteria te ontwikkelen om de effecti
viteit van het middel (huisvuilscheidingsproject) te kunnen be
oordelen. De rapportage van een project moet het dus mogelijk maken 
de effectiviteit van de specifieke opzet van het project te be
oordelen en te kunnen vergelijken met de effectiviteit van andere 
projecten. 

Het onderstaande geeft een overzicht van een aantal punten waaraan, 
zoveel mogelijk, aandacht moet worden besteed in rapportages van 
huisvuilscheidingsprojecten, om vergelijking mogelijk te maken. 

2.3.1. De doelen van het project. 
Het is nodig de doelen van het scheidingaproject te om
schrijven om te kunnen beoordelen of àe resultaten aan de 
gestelde doelen beantwoorden en in hoeverre ze eraan beant
woorden. De meest genoemde doelen zijn: 
0 Verminderen van de hoeveelheid huisvuil die gestort of 

0 

0 

verbrand moet worden. 
Het terugwinnen van kostbare, schaarse grondstof fen uit 
het huisvuil. 
Verbeteren van de kwaliteit van het afval dat niet t e 
recyclen is. Met kwaliteit wordt bedoeld: het gevaar dat 
het restafval oplevert voor het milieu op korte en lange 
termijn. 

Meerdere doelen Z~Jn mogelijk zoals bijvoorbeeld: 
0 Het creëren van werkgelegenheid. Veel glasboerprojecten 

hebben dit als belangrijk doel. 
o Het maken van winst. Bedrijven omdat er een winstgevende 

markt is voor diverse secundaire gronds tof f en. Verenigin
gen e.d. omdat het de kas spekt. 
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De genoemde doelen staan overigens nooit los van elkaar. Als 
er bijvoorbeeld veel papier recycled wordt (terugwinnen 
kostbare grondstoffen), vermindert de hoeveelheid te storten 
afval. Ook de kwaliteit van het te storten afval wo·rdt 
beter, dit vanwege de zware metalen in de drukinkt. Tevens 
is het mogelijk winst te maken bij inzameling en afzet als 
er een zeer gunstige markt bestaat voor recycled papier. 

Bij het opzetten van een scheidingsproject kan het accent 
gelegd worden op het realiseren van één doel en daarvan een 
klein onderdeel. Bijvoorbeeld het terugwinnen van grond
stoffen maar dan alleen gekleurd en ongekleurd glas. Ook is 
het mogelijk het accent te leggen op meerdere doelen tege
lijkertijd, in volgorde van belangrijkheid. 
De doelen van een project bepalen voor een groot gedeelte op 
welke componenten en/of fracties het project zich zal moeten 
richten. Als het voornaamste doel van een project, het 
verminderen van de hoeveelheid te storten afval is, dan kan 
het project zich het beste, als eerste richten op de groen
te, fruit en tuinafvalfractie uit het huisvuil. Deze maakt 
namelijk gemiddeld rond de 50% (gewicht) uit van het huis
vuil. 

Verder is het van belang in de rapportage de criteria te 
vermelden op basis waarvan de resultaten van een project 
beoordeeld worden. Deze criteria komen voort uit de gestelde 
doelen gekoppeld aan bepaalde randvoorwaarden zoals bijvoor
beeld financiële grenzen, juridische grenzen. 

2.3.2. Het initiatief en de uitvoering 
Wei hebben het initiatief genomen het project op te zetten? 
De manier waarop het project tot stand gekomen is. Welke 
deskundigheid is ingehuurd bij het opzetten van het project? 
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project? 
De relaties tussen de initiatiefnemers en de uitvoerenden. 
Op welke wijze wordt de proef begeleid? Het management van 
het project en het eventuele onderzoek gekoppeld aan het 
project. 

2.3.3. Het projectgebied 
Gegevens zoals bijvoorbeeld: 
0 

0 

0 

0 

aantal huishoudens c.q. inwoners in het gebied 
woonsituatie - soorten woningen (perc. t.o.v. totaal) 
- dichtheid van de bebouwing 
- aanwezigheid en grootte van tuinen 
- eigen bezit woning 
socio-demografische gegevens zoals: 
- inkomensopbouw/gemiddelde inkomens 
- beroepenniveaus 
- opleidingsniveaus 
- leeftijdsopbouw 
- grootte huishoudens 
mogelijk specifieke kenmerken van het gebied zoals b.v.: 
- verenigingsleven 
- aanwezigheid agrarische bedrijven 
- enz. 
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2.3.4. De situatie voor de start van de proef 
Om te kunnen beoordelen of en in hoeverre de situatie 
tijdens het project een verandering inhoudt voor de huis
houdens vergeleken bij de situatie voor de start van het 
project, is een gedetailleerde omschrijving van de oude 
situatie (t.a.v. huisvuil) belangrijk. Ook omdat de resul
taten van het project alleen maar te beoordelen zijn tegen 
het licht van de resultaten in de oude situatie. Het is van 
belang om aan de volgende punten aandacht te besteden. 

A. Huis aan huis inzameling 
o Vormgeving 

- eisen gesteld uan het afval, wat meegegeven kan 
worden 

- bewaarsysteem 
- hoe aan te bieden 
- inzamel/ophaal frequentie 
- dag van inzameling 
- kosten: reinigingstarieven, bewaarsy~teem. 

o Verwerking ingezamelde huisvuil 
- storten 
- verbranden 
- composteren 
- centrale scheiding achteraf . 

0 Hoeveelheden en samenstelling ingezamelde huisvuil 
- eventueel na verwerking wat gestort of verbrand werd 
- ontwikkelingen laatste jaren en verwachte ontwikke-

lingen. 
° Kosten/baten 

- eventueel bewaarsysteem 
- inzameling: personeel, materiaal 
- verwerking 
- voorlichting 

ontwikkelingen laatste jaren eu verwachte 
ontwikkelingen. 

B. Reeds bestaande vormen van gescheiden inzameling. 
Vaak werden voor de start van het project al diverse 
stoffen uit het huisvuil gescheiden. Verenigingen halen 
papier en textiel op, in veel gemeentes staan glascon
tainers, soms zijn schillenboeren actief, vaak kunnen 
probleemstoffen al op diverse plaatsen worden ingeleverd. 
Om een compleet beeld te krijgen van de totale huisvuil
stroom is het van belang deze stromen erbij te betrekken. 
o Welke stoffen werden opgehaald of konden worden weg

gebracht/ingeleverd. 
- glas 
- papier 
- textiel 
- probleemstoffen 
- schillen 
- enz. 
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0 Verantwoordelijkheid voor gescheiden inzameling 
- verenigingen 
- particulieren 
- overheid 
- enz. 

0 Vormgeving van de gescheiden inzameling. 
- ophaalfrequentie/dag 
- vorm bewaren/aanbieden 
- gebied gescheiden inzameling 
- dichtheid/openingstijden inleveringsplaatsen 

b.v. glascontainers, gemeentedepot 
- kosten voor huishoudens. 

0 Verwerking/afzet van de gescheiden ingezamelde stoffen. 
o Resultaten gescheiden inzameling 

- medewerking huishoudens 
- hoeveelheden en samenstelling 
- ontwikkelingen laatste jaren en verwachte 

ontwikkelingen 
° Kosten/baten van de gescheiden inzameling. 

- eventuele ontwikkelingen 
0 Vergunningen- en stimuleringsbeleid t.a.v. gescheiden 

inzameling 
0 Voorlichting 
0 Gebruik afval binnen het huishouden 

- zelf composteren 
- gebruik als huisdier- veevoer. 

2.3.5. De situatie tijdens het project 
A. Huisvuilstroom die hetrokken is bij het project 

o Tijdperiode waarin het project loopt of liep. 
0 Vormgeving van het project. 

- Is de medewerking gebaseerd op vrijwilligheid? 
- Scheidingsregel: frakties, 'componenten gedetail-

leerde omschrijving wat erin thuishoort 
- Bewaarsysteem: vorm, inhoud, evt. kosten voor het 

huishouden 
- De manier waarop en de vorm waarin de gescheiden 

componenten en/of fracties moeten worden aangeboden 
zowel in "haal" als "breng" situatie 

o Inzamelmethode: 
- huis aan huis ophalen: freqentie, dag in de week, 

combinatie met inzamelen andere gescheiden stoffen en 
restvuil, techniek (materiaal) gebruikt bij het inza
melen. 

- brengen: waar kan wat naar toegebracht worden, ope
ningstijden, kosten, dichtheid inzamelplaatsen 

o Kosten voor de huishoudens zoals bijvoorbeeld: reini
gingstarleven 

o De verwerking van de gescheiden ingezamelde componenten 
en/of fracties. 
- Afzet componenten, wat gebeurt ermee, welke eisen 

worden door de afnemers gesteld aan de zuiverheid 
- Verwerking fracties: 

centrale scheiding achteraf, mechanisch, handmatig; 
hoe opgezet; wat gebeurt er met de gescheiden stoffen 
storten, verbranden 
composteren 
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Verwerking andere stoffen zoals probleemstoffen 
Problemen bij de verwerking 
Ontwikkelingen op technisch gebied die mogelijk een 
rol spelen (b.v. mechanische scheidingsinstallaties) 

o Resultaten. 
- Percentage huishoudens in het projectgebied dat 

deelneemt, participatie eventueel opgesplitst naar 
diverse componenten en/of frakties 

- Samenstelling, vervuiling (percentages) en hoeveel
heden gescheiden componenten en/of frakties 

- Samenstelling en hoeveelheden restfraktie 
- Eventueel samenstelling en hoeveelheden na centrale 

scheiding 
- Samenstelling en hoeveelheden te storten, verbranden 

huisvuil 
- Het is van belang bovenstaande gegevens op verschil

lende tijdstippen gedurende het project weer te 
geven, om een beeld te krijgen van het verloop van de 
resultaten 

- Op basis van de bovenstaande gegevens en de gegevens 
van de oude situatie zijn veranderingen in de afval
stroom weer te geven 

o Kosten en baten van het project. 
- Eventuele subsidies; looptijd 
- Kosten voorlichting 
- Kosten management 
- Kosten bewaarsysteem 
- Kosten inzameling, personeel, materiaal 
- Kosten/baten verwerking: 

afzet 
verdere scheiding 
storten/verbranden 

- Baten reinigingsbijdragen huishoudens 
- (verwachte) ontwikkelingen in diverse kosten en baten 
- Vergelijking met kosten en baten oude situatie 

B. Andere vormen van gescheiden inzameling 
0 zie "oude situatie", 
0 vergelijking met de stromen in de oude s ituatie om de 

veranderingen te kunnen vaststellen 

2.3.6. Voorlichting aan deelnemers 
o Vorm 

.. 
0 

0 

0 

0 

- folder, aankondigiugsbrieven 
- dag-, weekbladen 
- hulpmiddelen b.v. huisvuilkaart 
- radio 
- speciaal telefoonnummer 
- voorlichtingsbijeenkomsten 
- projecten op scholen e.d. 
- affiches 
- enz . 
I nhoud 
Herhalingen; frequentie 
Terugkoppeling resultaten naar de deelnemers 
Inspelen op ontwikkelingen gedurende het project 
Eventueel voorbeelden voorlichtingsmateriaal 
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2.3.7. Korte samenvatting van het eventuele onderzoek 
0 Deelname aan het project 
° Factoren van invloed op deelname 
o Aanbevelingen 

2.3.8. Evaluatie resultaten aan de hand van de gestelde criteria 
0 Uitbreiden project 
0 Bijstelling project 

- eventueel bijstelling gestelde doelen 
- motieven 
- op welke punten bijstelling 
- resultaten 
- kosten en baten 

0 Stoppen project 
- motieven 

Als in rapportages van huisvuilscheidingsprojecten aandacht 
wordt besteed aan bovenstaande punten, maakt dit voor in de 
toekomst op te zetten projecten een betere afstemming 
mogelijk tussen: 
- te stellen doelen 
- doelgebied 
- vormgeving 
- voorlichting 
- afzet, verwerking 
- technische grenzen 
- financiële grenzen 
- juridische grenzen 
Dit zowel in de huidige situatie als rekening houdend met 
toekomstige ontwikkelingen. 
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Hoofdstuk 3 De huisvuilscheidingaproef in Oirschot 

3 .1. Inleiding 
Het project is opgezet met als doeleinden (in volgorde van be
langrijkheid): 
- Terugwinnen van grondstoffen 
- Terugdringen van de vervuiling van het restafval door milieu-

gevaarlijke stoffen 
- Verminderen van de te storten hoeveelheden huisvuil 
De initiatiefnemers zijn de gemeentelijke overheid en het parti
culiere container- en reinigingabedrijf Van Gansewinkel B.V. Dit 
bedrijf verzorgt al een aantal jaren de inzameling van het huisvuil 
in de gemeente Oirschot. Zij zijn ook degenen die verantwoordelijk 
zijn voor de inzameling en afzet van de tijdens de proef gescheiden 
componenten. 

De begeleiding van het project, wat betreft de dagelijkse gang van 
zaken is in handen van een proj eetgroep waarin vertegenwoordig(! 
zijn de gemeente, de firma Van Gansewinkel en enkele bewoners. 
Verder wordt het verloop van het project regelmatig besproken in 
bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de diverse buurtvereni
gingen. 

Het project is opgezet als proef om aan het eind van de proef
periode (november 1984 t/m december 1985) vast te kunnen stellen oi 
een huisvuilscheidingaproef met een dergelijke opzet beantwoordt 
aan de gestelde doelen en bovendien financieel haalbaar is. De 
proef is overigens opgezet zonder subsidie van de provinciale en 
landelijke overheid. 

De proef heeft de gehele gemeente Oirschot als doelgebied. Oirschot 
heeft ± 10.000 inwoners oftewel ± 3.200 huishoudens. In Oirschot iti 
geen hoogbouw, ± 28% van de huishoudens woont buiten de bebouwdf;: 
kom, 8-9% van de huishoudens woont in nog in bedrijf zijnde boerde
rijen. Oirschot behoort tot de agglomeratie Eindhoven en is te 
betitelen als landelijke gemeente. 

3.2. De oude situatie 
Voor de start van de proef werd het huisvuil wekelijks opgehaald op 
maandag of dinsdag (afhankelijk van het gedeelte van de gemeente 
waarin men woont). Het huisvuil moest worden aangeboden in zelf 
gekochte grijze plastic vuilniszakken. In de praktijk werd het op 
meerdere manieren aangeboden en ingezameld. Het ingezamelde huis 
vuil werd gestort op het RAZOB-terrein in Mierlo. Een aantal 
spullen, o.a. grof huisvuil, kon men naar de gemeentewerf brengen. 
Glas kon men kwijt in twee grote glascontainers (dichtheid 1: 1600 
huishoudens). In de meeste wijken werd papier ingezameld door 
verenigingen, scholen en particulieren. Dit door middel van huis
aan-huis inzameling of het plaatsen van een container op gezette 
tijden zodat de huishoudens het zelf konden brengen. Voor de start 
van de proef werd dan ook gevreesd dat de inkomsten voor vereni
gingen e.d. uit papierinzameling sterk zouden dalen. 
Textiel werd opgehaald door of kon men inleveren bij instanties 
zoals 'de zak van Max' en de missie- of priesterhulp. Een aantal 
probleemstoffen zoals medicijnen, batterijen en afgewerkte olie kon 
men inleveren bij diverse winkels of bedrijven. In een klein 
gedeelte van Oirschot werden, door een boer, regelmatig schillen 
opgehaald om als veevoer te dienen. 
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Voor de start van de proef werd gemiddeld 48 ton (per week) huisvuil 
(exclusief grof vuil) gestort. Via de glascontainer werd 20-30% van 
de totale* hoeveelheid glasafval teruggewonnen. Hoewel er geen 
exacte gegevens over te vinden zijn bestaat de indruk dat ± 30% van 
het papierbestanddeel in het huisvuil gescheiden werd ingezameld 
door verenigingen en dergelijke. Voor textiel was dit 10-20%. Wat 
betreft de opbrengsten van de schilleninzameling en de probleem
stoffeninzameling ontbreken alle gegevens. 

3.3. De nieuwe situatie 
Medewerking aan het project is op basis van vrijwilligheid. Tijdens 
de proef wordt aan de huishoudens gevraagd hun papier/karton, glas, 
textiel en probleemstoffen gescheiden te houden van de rest van hun 
huisvuil**· Om het gespaarde glas in te bewaren kregen de huishou
dens een plastic glasmand in bruikleen (dit is een stapelbare ~~nd, 
zonder deksel, met gaten in de wanden). Voor papier/karton, textiel 
en probleemstoffen werd geen systeem uitgereikt. 
Papier /karton en textiel wordt één maal per 2 weken op woensdag 
ingezameld. Papier/karton moet gebundeld worden aangeboden en 
textiel in een plastic zak. Glas wordt één maal per 4 wegen opge
haald, ook op woensdag, en moet worden aangeboden in de glasmand. 
De twee glascontainers blijven gedurende de proef als inlevermoge
lijkheid bestaan. Probleemstoffen kunnen worden ingeleverd bij 
diverse door middel van stickers herkenbare winkels en bedrijven 
en, na telefonische afspraak, bij de gemeentewerf, dit alles 
kostenloos. 
De reinigingatarieven zullen tijdens de proefperiode niet stijgen 
(behoudens de trendmatige aanpassing). Verenigingen en dergelijke 
kunnen oud papier en textiel blijven inzamelen zoals in de oude 
situatie (mits in het bezit van een vergunning). Dit geldt ook voor 
de schillenboer. De rest van het huisvuil wordt op de gebruikelijke 
wijze ingezameld (zie oude situatie). Het gescheiden inzamelen 
geschiedt in geheel Oirschot, dus ook in de buurten die gedekt 
worden door de verenigingen. 

Het gescheiden papier/karton en textiel wordt afgezet bij hande·
laren. Het glas wordt naar een glasverwerkingsbedrijf afgevoerd. De 
probleemstoffen worden van de gemeentewerf voor verdere verwerking 
gebracht naar het regionale probleemstoffendepot in Eindhoven of 
door de winkels en bedrijven zelf afgezet. De rest van het ingeza
melde huisvuil wordt afgevoerd naar de VAM scheidingsinstallatie in 
Mierlo. Hier vindt een mechanische/handmatige oaseheiding plaats. 
Met de vcrkregen organische fractie worden composteringsproeven 
gedaan. Het niet te hergebruiken afval wordt gestort. 

3.4. yoorlichting 

* 

** 

Vanaf ruim 8 maanden voor de startdatum is in de plaatselijke pers 
ruim aandacht besteed aan de proef. Voor de start van de proef was 
bijna iedereen in Oirschot min of meer op de hoogte. Ongeveer 2 
weken voor de start kregen de huishoudens voorlichtingsmateriaal in 
de bus bestaande uit: 
- Een brief an het gemeentebestuur waarin gevraagd werd om medP.

werking. 
- Een folder met wat nadere uitleg over bet hoe en waarom (zie 

bijlage 2). 

De schatting van de totale hoeveelbeid glasafval in het huisvuil 
gebaseerd op landelijke cijfers verkregen door de sorteringsproeven 
van het RIVM. 
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de scheidingsregel 
zie bijlage 2. · 
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- Een huisvuilkaart om te bewaren (geplastificeerri) met daarop een 
nadere omschrijving van de scheidingsregel, de inzamelwijze en de 
inzameldagen (zie bijlage 2). 

Nadien hebben de huishoudens nog enkele keren een folder ontvangen 
als verduidelijking van de huisvuilkaart. Deze kaart bleek niet 
geheel aan het doel te beantwoorden, met name ten aanzien van de 
ophaaldagen. Ook zijn voor de start in de gemeente stickers en 
affiches verspreid. Het ligt in de bedoeling de resultaten van de 
proef regelmatig in de plaatstelijke kranten te publiceren en 
speciale lesprojecten over huisvuilscheiding voor basisscholen op 
te zetten. 

3.5. Voorlopige resultaten 
De hieronder vermelde resultaten moeten als voorlopig worden 
beschouwd. De proef loopt pas enkele maanden. De vermelde response
percentages zijn gebaseerd op landelijke cijfers over de samenstel
ling van huisvuil (RIVM sorteringsproeven). Over de samenstelling 
van het huisvuil uit Oirschot voor de start van de proef zijn geen 
gegevens beschikbaar. Het grof vuil is bij de onderstaande resul
taten . buiten beschouwing gelaten. Het gaat uitsluitend om het 
huisvuil dat in aanmerking komt voor de wekelijkse huis-aan-huis 
inzameling. 

Wekelijks kwam de eerste 16 weken van de proef gemiddeld ruim 50 
ton/week huisvuil vrij (14-11-1984 tot 1-3-1985). Hiervan werd 
gescheiden ingezameld door Van Gansewinkel B.V.: 
- papier 1360 kg. 2,7% response 10-15%* 
- glas 3240 kg. = 6,5% response = 70-80% 
- textiel 166 kg. = 0,3% response = 10-20% 
Dit levert een vermindering op van de totale hoeveelheid af te 
voeren ongescheiden huisvuil van ± 10%. 
Via andere wegen werd gescheiden ingezameld: 
- de opbrengst via de glascontainers daalde met ongeveer 

50% = 770 kg. = 1,5% response 5-15% 
- papier via verenigingen e.d. 

4.380 kg. = 8,8% response 40-50% 
- textiel via diverse· instanties 

175 kg. = 0,3% response 10-20% 
Dit levert een vermindering op van de totale hoeveelheid af te 
voeren ongescheiden huisvuil van ± 10%. 
Over de resultaten van de gescheiden inzameling van de probleem
stoffen is nog weinig bekend. De indruk bestaat dat er van de 
inlevermogelijkheden ruim gebruik gemaakt wordt. 

De totale gescheiden inzameling per week: 
papier 5740 kg. 11,5% 

- glas 4010 kg. = 8% 
-textiel 340 kg. = 0,7% 
Dit levert een vermindering 
voeren huisvuil van ± 20%. 

response 50-65% 
response 80-90% 
response 30-40%. 

op van de totale hoeveelheid af te 

* Het gaat hier om het gedeelte van het totale in het huisvuil aan
wezige papierbestanddeeL Een gedeelte van dit bestanddeel zoals 
b.v. drankkarton, vervuilt papier, etc. komt tijdens de proef niet 
in aanmerking voor gescheiden inzameling. De response kan dus nooit 
100% worden. Dit geldt ook voor textiel. 
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De vervuiling van de gescheiden ingezamelde componenten is gering. 
Opvallend is dat de opbrengsten uit de papierinzameling voor 
verenigingen en dergelijke niet zijn gedaald. 
Wekelijks wordt gemiddeld ruim 40 ton huisvuil afgevoerd naar de 
VAM scheidingsinstallatie in Mierlo. De gemiddelde samenstelling 
van deze 40 ton gedurende de eerste 16 weken van de proef: 
- Doorval (organisch), hiermee worden composteringsproeven gedaan 

om te kijken naar o.a. de probleemstoffen die er neg in aanwezig 
zijn: 45%. 

- Fluf =brandstof (mengsel van papier en plastic); 2,3%. 
Rest, te onderscheiden in: 

ijzer en blik 2,75% 
glas 1,10% 
high density plastic 0,24% 
plastic folie 0,35% 
vloer en veegvuil 0,31% 

De percentages geven de samenstelling van deze restfractie weer 
gedurende de eerste 6 weken van de proef. Gemiddeld bedroeg deze 
restfractie gedurende de eerste 16 weken 6,2%. 

- Residu, bestaande uit stoffen die niet door de installatie ge
scheiden werden: 46,5%. Dit residu wordt gestort. 

De analyses van de verkregen compost moeten nog plaatsvinden. Ge-
middeld werd er 18,6 ton per week gestort (residu). Dit is ± 40% 
van de totale hoeveelheid huisvuil uit Oirschot. 

De resultaten samengevat: 
- gescheiden ingezameld 
- gebruikt voor compostering 
- door VAM-scheiding verkre-

gen: 
brandstof (fluf) 
te hergebruiken rest 

- residu nog te storten 

± 20% 
± 36% 

± 1,8% 
± 5% 
± 40% 

Naar het zich tot nu toe laat aanzien zullen de kosten van het ge
scheiden inzamelen, de baten (opbrengst afzet gescheiden componen
ten) enkele tienduizenden guldens (op jaarbasis) overtreffen. 
Voor meer informatie zie de officiële rapportage van de huisvuil
scheidingaproef in Oirschot (Gemeentehuis, tel.: 04907-2828). 
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Hoofdstuk 4. Het onderzoek 

4.1. Inleiding 
Zoals al eerder gesteld is voor het slagen van huisvuilscheidings
projeten de medewerking van de huishoudens van essentieële be
tekenis. Zij moeten de scheiding uitvoeren. 
Tijdens de huisvuilscheidingsproef in Oirschot wordt een sociaal
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Het algemene 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 het pro
ject. Dit inzicht is nodig om het project te kunnen bijsturen en om 
een effectieve voorlichting te kunnen opzetten. Bovendien kan het 
inzicht van belang zijn voor in de toekomst op te zetten projecten. 
Wetenschappelijk gezien kan het onderzoek bijdragen aan de ontwik
keling van een gedragsmodel dat als hulpmiddel kan dienen om gedrag 
zo optimaal mogelijk te voorspellen en inzicht te verschaffen in de 
factoren die van invloed kunnen zijn op dat gedrag. 

Als we spreken over medewerking dan gaat het om 2 aspecten name
lijk: 
- Het al dan niet meewerken van huishoudens aan het project. 
- De kwaliteit van de medewerking. Het andere tvoorden of ze hun 

huisvuil op de juiste manier scheiden en gescheiden aanbieden. 
De volgende onderzoeksvragen zijn van belang: 
la. Zijn huishoudens in Oirschot van plan hun huisvuil te scheiden 

en gescheiden aan te bieden zoals aan hen wordt gevraagd? Dit 
ook opgesplitst ten aanzien van alle te scheiden componenten 
en fracties. 

lb. Welke factoren zijn op deze intenties van invloed? 
2a. Voeren de huishoudens in Oirschot de huisvuilscheiding op de 

gevraagde manier uit? 
2b. Welke factoren zijn op dit feitelijke scheidingsgedrag van 

invloed? 
3a. Veranderen de intenties, het feitelijke gedrag en de factoren 

die daarop van invloed zijn gedurende de looptijd van èe 
proef? 

3b. In welke richting zijn die veranderingen? 
3c. Welke factoren zijn van invloed op de veranderingen? 

Het onderhavige gedeelte van het onderzoek richt zich voornamelijk 
op vraag 1 en het intentiegedeelte van vraag 3. De intenties, de 
factoren van invloed op de intenties en de veranderingen in de 
tijd. Om een aantal redenen is meting van het feitelijke schei
dingsgedrag buiten het onderzoek gelaten. 
Het vragen naar feitelijk gedrag in een schriftelijke vragenlijst 
levert meestal een onbetrouwbaar beeld op. Hetzij vanwege de 
sociale wenselijkheid die een rol speelt bij de beantwoording van 
de vragen, hetzij omdat factoren die van invloed zijn tijdens het 
moment dat het scheidingsgedrag vertoond moet worden op het moment 
dat de vragen worden beantwoord nog geen rol van betekenis npelen. 
Er zit dus nog een hele wereld tussen zeggen iets te doen en het 
ook werkelijk doen. 
Een andere mogelijkheid om gedrag te meten is zelfregistratie. 
Huishoudens kan gevraagd worden om na het moment waarop ze schei
dingsgedrag hebben vertoond, op een speciaal formulier aan te gevev 
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wat ze precies hebben gedaan. Afgezien van het feit dat dit voor de 
huishoudens nogal bewerkelijk is heeft deze methode om het gedrag 
te meten een nogal grote invloed op het gedrag zelf. Er ontstaat 
dus een onbetrouwbaar beeld van het scheidingsgedrag. Nog een 
andere mogelijkheid is observatie. Deze methode is erg arbeids
intensief dus kostbaar, in de praktijk moeilijk te realiseren bij 
de bestudering van huisvuilscheidngsgedrag. 
Huisvuilscheidingsgedrag is op individueel (huishouden) niveau dus 
moeilijk te meten. Het is wel mogelijk het resultaat van het gedrag 
te meten. Dit kan bestaan uit analyse van de samenstelling van de 
gescheiden componenten/fracties en het restvuil wat geproduceerd is 
door huishoudens. Door middel van sortering van het huisvuil van 
een aantal huishoudens kan het resultaat van het scheidingsgedrag 
gescoord worden op een kwaliteitsindex. Het is dan mogelijk per 
huishouden naar het verband te kijken tussen de score op de index en 
de beantwoording van de vragenlijst. Eventueel gevolgd in de tijd. 
Dit is gebeurd bij de huisvuilscheidingsonderzoeken in o.a. 's-Her
togenbosch en Amersfoort/ Woerden. In Oirschot levert het uitvoeren 
van een dergelijke meting echter problemen op. De gescheiden 
stoffen en het restvuil moeten aan de straatkant worden aangeboden 
waarna de inzameling plaatsvindt. Meestal wordt het huisvuil door 
meerdere huishoudens bij elkaar op één plaats aan de straatkant 
gezet. Hierdoor is vaak niet meer te achterhalen welk huisvuil van 
welk huishouden afkomstig is. Het is dan onmogelijk naar het 
verband te kijken tussen het resultaat van het scheidingsgedrag en 
factoreu die daarop van invloed zijn. Bovendien is het sorteren en 
analyseren van huisvuil een kostbare aangelegenheid en valt het als 
zodanig buiten het budget van dit onderzoek. 

Zoals reeds eerder gesteld is dit verslag een tussenrapportage van 
het onderzoek in Oirschot. De resultaten van de eerste twee me
tingen (T0-1'1) worden besproken en er worden voorlopige conclusies 
getrokken. In latere rapportages komen de meer diepgaande statis
tische analyses van de resultaten van de metingen aan bod. Op basis 
hiervan kunnen meer definitieve conclusies worden getrokken. 

4.2. Het onderzoeksmodel 

4.2.1. Inleiding 
Bij onderzoeken zoals dit worden meestal modellen gebruikt 
met als doel voor de start van het onderzoek inzicht te 
krijgen in de factoren die van invloed kunnen zijn op, in 
dit geval, de intentie van mensen hun huisvuil op de juiste 
manier te scheiden. Aan de hand van een model is beter te 
beoordelen aan welke zaken in het onderzoek aandacht moet 
worden besteed. 
Het onderzoeksmodel is een model op individueel niveau. In 
dit onderzoek is als onderzoekseenheid de persoon gekozen 
die zich dagelijks het meest met (het scheiden van) h(!t 
huisvuil bezighoudt. Deze persoon wordt representatief 
geacht voor het huishouden waarvan hij deel uitmaakt ten 
aanzien van het omgaan met huisvuil. Pieters (1985) zegt 
hierover: 'Daar alle leden van het huishouden meer of minder 
frequent zich bezighouden met (het scheiden van) huisvuil, 
zou bestudering van het gedrag van alle leden van het 
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huishouden in de studie van huisvuilscheidingsgedrag voor de 
hand liggen. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar gezins
gedrag en gezinsbeslissingsgedrag (Davis, 1976, geeft er een 
overzicht van) en het belang van studies naar gezinsinter
actie bij de consumptie en dispositie van goederen onder
streept wordt (Grandbois, 1971) is er weinig onderzoek 
bekend waarbij het huishouden als analyse-eenheid gebruikt 
wordt'. 
Eigenlijk zou dus het huishouden als onderzoekseenheid 
moeten dienen. Dit soort onderzoek is echter zeer kostbaar 
en bovendien zeer moeizaam omdat er geen gestandaardiseerde 
procedures voor handen zijn om informatie van de verschil
lende leden van het huishouden te combineren, zeker \vaar 
deze informatie van elkaar afwijkt. 
Het onderzoeksmodel poogt een algemeen overzicht te geven 
van alle factoren die mogelijk van invloed zijn of door 
middel van eerder onderzoek aantoonbaar van invloed zijn op 
het uiteindelijke scheidingsgedrag. Het moet gezien worden 
als een zogenaamd 'Grand model' in de stijl van Engel en 
Blackwell, Nicosia en Mayer en Howard en Sheth. Niet alle 
relaties die mogelijk aanwezig zijn tussen de diver~e 

concepten (blokken) in het model zijn weergegeven, alleen de 
meest voor de hand liggende. Het model is als zodanig niet 
toetsbaar of door onderzoek en statistische technieken te 
onderbouwen. Het dient louter en alleen om een structuur öan 
te brengen in een hoeveelheid mogelijk belangrijke factoren. 
Het onderzoeksmodel dat centraal staat in dit onderzoek is 
gebaseerd op dat door Ajzen en Fishbein (1980) wordt toe
gelicht in hun 'Theory of Reasoned Actiou'. Zij ontwikkelden 
een model waarmee de individuele intentie om een bepaald 
gedrag te vertonen voorspeld en verklaard kan worden. Voor 
een diepgaande bespreking van dit model zie Pieters (1985). 
Dit model is voor ons onderzoek aangepast en uitgebreid met 
de opvattingen van Van Raay en Verhallen (1982), Pieters 
(1983 en 1985), Verhallen en Pieters (1984) en Pieters, 
Verhallen en De Jong (1984). 

4.2.2. Bespreking van enkele centrale elementen uit het model 
De individuele persoonlijke middelen (psychisch, fysiek, 
tijd en financieel) samen met hoe belangrijk het algemene 
doel van de proef geacht wordt (houding t.a.v. het doel) 
bepalen voor een groot deel het budget (psychisch, fysiek, 
tijd en financieel), de ruimte die het individu heeft om 
middelen in te zetten om mee te helpen het doel te rea
liseren. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat he t 
individu de persoonlijke verantwoordelijkheid accepteert 
voor het feit dat hij* mede degene is die het probleett, 
waaraan dit scheidingsproject iets tracht te doen, heeft 
veroorzaakt. Het individueel budget samen met de taakeisen 
(dat wat aan hem gevraagd wordt, namelijk zijn huisvuil 

* Als hij, Z1Jn of hem in de tekst staat dan kan dit ook ge
lezen worden als zij of haar. 
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scheiden) bepalen de kosten en baten (psychisch, fysiek, 
tijd financieel) die het individu verwacht, waarneemt of 
ervaart als hij zijn huisvuil zou scheiden zoals aan hem 
gevraagd wordt. Het gaat hierbij niet uitsluitend om finan
ciële kosten en baten maar ook om psychische kosten/baten 
(nadenken), fysieke kosten/baten (inspanning), tijdskos
ten/baten (tijd kwijt zijn). Met andere woorden alle voor en 
nadelen die het individu voor zichtzelf verwacht en/of 
ervaart als hij zijn huisvuil scheidt zoals hem gevraagd 
wordt. Dit zijn de persoonlijke kosten en baten. 
Natuurlijk spelen ook de verwachte en/of waargenomen collec
tieve kosten en baten een rol. Dit zijn bijvoorbeeld de 
gevolgen van de proef voor het milieu. De persoonlijke en de 
collectieve kosten en baten worden samen afgewogen. Of iets 
als voor of als nadeel gezien wordt door respondenten wordt 
duidelijk als gevraagd wordt naar of men een bepaalde 
consequentie verwacht/ waarneemt/ervaart en naar de evalua
tie daarvan. 

De kosten en baten ten opzichte van de situatie voor de 
start van het project. Bijvoorbeeld iemand die voor de start 
van het project al jarenlang zijn glas naar de glascontainer 
bracht zal geen extra persoonlijke kosten verwachten door 
zijn glas tijdens de proef te scheiden. Misschien wordt het 
hem tijdens de proef wel gemakkelijk gemaakt, hij kan zijn 
glas nu op gezette tijden aan de straatkant meegeven. De 
nieuwe situatie is voor hem dan een voordeel (baat). Voor
waarde is wel dat hij op de hoogte is van wat tijdens de 
proef aan hem gevraagd wordt (kennis). 
Hierna volgt het besluitvormingsproces om al dan niet \wt 
(gevraagde) scheidingsgedrag te vertonen. De diverse kosten 
en baten (voor- en nadelen) worden afgewogen en zijn be
palend voor de houding (attitude) ten aanzien van het zelf 
vertonen van het scheidingsgedrag en de proef. Deze houding 
is mede bepalend voor de intentie om het gedrag te vertonen. 
Dit kan als de persoonlijke component van het model worden 
gezien. De andere component die van invloed is op de in
tentie is sociaal van aard: De subjectieve norm. Dit is een 
gegeneraliseerd idee van het individu over de mate waarin 
het wenselijk is dat hij een bepaald gedrag (in dit geval 
scheidingsgedrag) vertoont. De subjectieve norm wordt 
bepaald door de ervaren sociale norm ten aanzien van het 
gedrag en de neiging van het individu om aan die sociale 
norm toe te geven. 
De intentie om een bepaald gedrag te vertonen is de belang
rijkste determinant van het daadwerkelijk vertonen van het 
gedrag. Echter meerdere factoren kunnen een rol spelen bij 
het omzetten van een intentie in gedrag. In het geval van 
huisvuilscheiding: 

Gewoontegedrag, de zogenaamde macht der gewoonte. Het 
individu is gewend om op een bepaalde manier met huisvuil 
om te gaan. Dit is gewoonte voor hem. Deze gewoonte kan 
van invloed zijn op het 1 nieuwe 1 scheidingsgedrag. De 
kans bestaat dat uit gewoonte te scheiden componenten 
toch bij het restvuil worden gedeponeerd. Deze kans is 
groter naarmate het nieuwe scheidingsgedrag nog niet vol
doende is ingeburgerd en tot gewoonte geworden is. 
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Kennis van de scheidingsregel. Het individu kan een posi
tieve intentie hebben om zijn huisvuil te scheiden. Het 
is echter mogelijk dat door gebrek aan kennis of door een 
verkeerde interpretatie van de scheidingsregel, het 
individu toch het verkeerde scheidingsgedrag vertoont. 
Situationele factoren zoals: 
- Bewaarsysteem of het ontbreken daarvan, bijvoorbeeld de 

glasmand kan vol zijn waardoor de rest van het glas bij 
het restvuil wordt gedeponeerd. Praktische problemen 
bij het bewaren van het papier, enz. 

- Woonomstandigheden laten weinig ruimte toe om de ge
scheiden spullen te bewaren waardoor al gauw problemen 
ontstaan. 

- Vorm en frequentie van aanbieden. Het kan zijn dat bij
voorbeeld de gescheiden spullen zeer vroeg in de morgen 
aan de straatkant moeten worden gezet en dat dit 
problemen oplevert. 

- Weersomstandigheden. 
- Enzovoorts. 
Concurrerende bezigheden. 
gescheiden moet worden 
hogere prioriteit hebben 
niet correct gebeurd. 

Op het moment dat het huisvuil 
kunnen andere bezigheden een 
waardoor de scheiding niet of 

Het gedrag ten aanzien van scheiding van de anderen in 
het huishouden kan een rechtstreekse invloed hebben op 
het eigen gedrag. 

Het resultaat van het scheidingsgedrag van het huishouden is 
de hoeveelheid en samenstelling van de al dan niet geschei
den componenten en/of fracties. Het resultaat wordt bepaald 
door het eigen scheidingsgedrag, het scheidingsgedrag van 
anderen in het huishouden en het gedrag ten aanzien van 
aanschaf en gebruik van goederen. Het restvuil van iemand 
die veel etenswaren in blik koopt zal meer blik bevatten dan 
het restvuil van iemand die uitsluitend verse etenswaren 
koopt. Ook het bezit en de grootte van een tuin kan (denk 
aan tuinafval) van invloed zijn op de hoeveelheid en 
samenstelling van het restvuil. 

Tenslotte, het eigen gedrag en de resultaten van het gedr~g 
worden geëvalueerd. Er vindt onder andere een terugkoppeling 
plaats naar de verwachte of waargenomen kosten en baten var. 
het zelf scheiden. Deze terugkoppeling oftewel feedback 
speelt een rol in de gewoontevorming. Bijvoorbeeld: Bij de 
start van de proef moet men veel nadenken bij het uitvoeren 
van de scheidingsregel. Dat nadenken kan ervaren worden als 
een nadeel en ongemak. Doordat men regelmatig het schei
dingsgedrag vertoont kan op den duur een gewoonte ontstaan. 
Het nadenken speelt in steeds mindere mate een rol bij het 
scheiden en wordt in steeds mindere mate als ongemak (kos
ten) ervaren. 

Ook de terugkoppeling van de resultaten van het gedrag 
speelt een rol in het individuele besluitvormingsproces. Een 
bekend voorbeeld is de huisvuilscheidingsproet in Groningen. 
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Bij de start van het project was de medewerking van de 
huishoudens groot. Na verloop van tijd werd bekend dat. de 
gescheiden fractie niet apart verwerkt werd maar terecht 
kwam bij de rest van het huisvuil. Het scheiden van het 
huisvuil door de huishoudens sorteerde dus weinig effect wat 
betreft de realisatie van de gestelde doelen. Het scheiden 
werd niet meer als effectiever geëvalueerd dan de gebruike
lijke manier om met huisvuil om te gaan. Veel huishoudens 
besloten dan ook om niet meer aan het project mee te werken. 
Een van de belangrijkste baten (voordelen) namelijk 'het 
zelf scheiden van huisvuil is beter voor het milieu' viel 
weg. 
Het model samengevat. Persoonlijke middelen en houding ten 
aanzien van het doel van de proef bepalen het budget om bet 
doel te realiseren. Het budget en de waargenomen taakeisen 
bepalen gerelateerd aan het gewoontegedrag, de verwachte, 
waargenomen, ervaren* kosten en baten van het zelf scheiden. 
Deze zijn van invloed op de intentie om het gedrag te 
vertonen. De intentie is voor een groot deel bepalend voor 
het feitelijke scheidingsgedrag en dit gedrag is van invloed 
op de hoeveelheid en samenstelling van de al dan niet 
gescheiden componenten/fracties. Via evaluaties vindt een 
terugkoppeling plaats naar de verwachte/waargenomen kosten 
en baten. 

4.2.3. Intentie als voorspeller 
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van door de ge
interviewden uitgesproken intenties als voorspellers van de 
resultaten van het project. Zoals in het voorgaande is 
gesteld zijn meerdere factoren van invloed op het (schei
dings-) gedrag. Ook is het zo dat nadat intenties in een 
interview zijn uitgesproken het mogelijk is dat ze ver
anderen door bijvoorbeeld ervaring met het scheiden. In
tenties kunnen dus instabiel zijn. Een andere mogelijkheid 
is dat mensen als hun gevraagd wordt of ze van plan zijn hun 
huisvuil te scheiden hierop positiever antwoorden dan ze in 
werkelijkheid in gedachte hebben. Dit is vooral het geval 
bij persoonlijke en telefonische interviews, minder bij 
schriftelijke interviews (zie C. Rosendaal, 1985). Dit doet 
zich vaak voor als het gaat om sociaal wenselijk gedrag . 
Mogelijk dat dit geldt ook voor huisvuilscheidingsgedrag. 

4.2.4. Het model 
In figuur 2 zijn de diverse factoren zoals die eerder zi j n 
besproken schematisch weergegeven. De pijlen geven de 
voornaamste verbanden weer. Zij moeten niet gezien worden 
als oorzakelijke verbanden. Factoren beïnvloeden elkaar va&k 
wederzijds. Ook zijn niet alle mogelijke verbanden weer
gegeven, dit vanwege de overzichtelijkheid. De blokken 
waarbij een rondje (o) staat geven de factoren weer die in 
het onderzoek (de interviews) Z1Jn meegenomen. Voor de 
vertaling van deze factoren in interviewvragen zie paragraaf 
4.3.5. over de operationalisatie van het onderzoeksmodel. 
Voor een nadere omschrijving van de blokken in het model zie 
bijlage 11. In deze bijlage is ook een nadere omschrijving 
opgenomen van de cirkels in het onderzoeksmodel namelijk de 
zaken die te maken hebben met het beleid. 

* Verwachte kosten en baten. Voor de start van de proef of tijdens de 
proef als men (nog) niet aan de scheiding meewerkt. 
Waargenomen kosten en baten. Tijdens de proef waarneming en evaluatie 
van de collectieve gevolgen van de proef. 
Ervaren kosten en baten. Tijdens de proef door mee te werken aan het 
zelf scheiden. 
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4.3. Opzet van het onderzoek 

4.3.1. Telefonische en schriftelijke interviews 
Om in de tijd verandering te kunnen constateren, zowel wat 
betreft de intentie van mensen om mee te werken, als fac
toren die daarop van invloed zijn, is het onderzoek longi
tudinaal van opzet. Dat wil zeggen dat eenzelfde groep 
mensen gedurende een bepaalde periode meerdere keren geïn
terviewd wordt. De eerste meting, telefonische interviews op 
tijdstip 0 (TO) en de tweede meting, schriftelijke inter
views op tijdstip 1 (Tl), hebben reeds plaatsgevonden. De 
derde meting is op het moment van schrijven in gang (T2). 
TO telefonische interviews: enkele weken voor de start 

van de proef 
Tl schriftelijke interviews: enkele weken tot twee 

T2 schriftelijke interviews: 

T3 = schriftelijke interviews: 

T4 schriftelijke interviews: 

maanden na de start van de 
proef 

drie tot vier maanden n<J. de 
start van de proef 

vijf tot zes maanden na de 
start van de proef 

elf tot twaalf maanden na 
de start van de proef 

De meting op TO is gebeurd door middel van telefonischE: 
interviews. Dit omdat deze meting snelmoest worden afgerond 
voordat de bewoners van Oirschot het voorlichtingsmateriaal 
zouden ontvangen. Een nadeel van telefonische interviews is 
dat het aantal vragen beperkt moet zijn. De volgende metin
gen (Tl - T4) kunnen of konden in alle rust plaatsvinden. 
Vandaar dat gekozen is voor schriftelijke interviews. Deze 
methode laat meer vragen toe. Voor een uitgebreide bespre
king van schriftelijke en telefonische dataverzamelings
methodes zie C. Rosendaal (1985). 

4.3.2. Het onderzoeksdesign 
Het onderstaande schema geeft aan op welk tijdstip welke 
groepen mensen werden of worden geinterviewd. De getallen in 
het schema representeren het aantal huishoudens dat benaderd 
wordt voor een interview. De groepen A t/m F zijn elk op een 
dusdanige manier samengesteld dat de resultaten van de 
metingen onderling te vergelijken zijn en ze representatief 
geacht kunnen worden voor alle huishoudens in Oirschot. 

tijdstip TO Tl T2 T3 T4 Totaal 

groep A 400* (400) (400) (400) (400) 
groep B 215** 215 
groep c 215 215 
groep D 215 215 
groep E 215 21S 
groep F 137 137 

Totaal 137 615 615 615 615 1397 

* In werkelijkheid was dit 397, 3 adressen bleken onbruik-
baar 

** In werkelijkheid was dit 212, 3 adressen bleken onbruik-
baar 
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Groep A is de zogenaamede panelgroep. Deze groep krijgt vier 
maal een vragenlijst. Alleen de huishoudens krijgen een 
volgende vragenlij st toegezonden, die de meting ervoor de 
vragenlij st ingevuld hebben teruggestuurd. De getalltm voor 
groep A onder T2-T4 vallen dus in werkelijkheid lager uit 
(zie Je respons op Tl, par.4.4.1.). Om op tijdstip 4 nog een 
redelijk grote groep over te houden is groep A groter dan 
groep B t/m E. 
De totale steekproef omvat 1397 huishoudens ofwel 44% van de 
totale hoeveelheid huishoudens in Oirschot. Voor TO, groep 
F, is dit 137 en 3,4%. Voor Tl, groep A en B: 615 en 19,3%. 

Naast groep A worden ook de groepen B t/m E schriftelijk 
benaderd. Ten eerste om op elk meettijdstip een groot aantal 
respondenten te hebben, wat de respresentativiteit t en 
aanzien van alle huishoudens van Oirschot ten goede komt. 
Ten tweede om veranderingen in de tijd wat betreft de 
resultaten van de metingen van groep A correct te kunnen 
interpreteren. Groep A krijgt namelijk vier keer een vragen
lijst. Dit kan mogelijk van invloed zijn op de beantwoording 
van de vragen door deze groep. Of dit inderdaad zo is is t e 
constateren door de beantwoording van groep A te vergelijken 
met de beantwoording van groep B t/m E. Correctie van de 
beant\voording van groep A is dan mogelijk. 

4.3.3. De steekproeftrekking 
Om zorg te dragen voor een goede verdeling wat betreft soorten 
behuizing in onze steekproef is de gemeente Oirschot is door 
ons opgedeeld in negen op bebouwing te onderscheiden gedeel
tes* te weten: 
1. De oude dorpskom 
2. De wijk De Putten 
3. De Gildewijk 
4. Het villagedeelte van de wijk de Notel 
5. De rest van de wijk Notel 
6. De dichte bebouwing ten zuiden van het kanaal 
7. De bebouwde kom van Spoordonk 
8. Het buitengebied (buiten bebouwde kom) 
9. De wijken De Drossaard en De Korenaar 

De percentages die deze gedeeltes (wat betreft huishoudens 
ofwel huisnummers) uitmaken van geheel Oirschot zijn: 
1. 12,8% 6. 2,3% 
2. 13,6% 7. 4,8% 
3. 8,4% 8. 23,0% 
4. 4,5% 9. 12,0% 
5. 18,7% 

Voor een vergelijking tussen onze indeling in binnen- en 
buitengebied en de indeling wat betreft binnen- en buiten
gebied op basis van het resultaat van de meting (zie bij 
lage 4). Ten behoeve van de samenstelling van de groepen A 
t/m E is overeenkomstig bovenstaande percentages uit de 
adressenlijst** in elk gedeelte a-select een aantal adressen 

* Voor verschillen tussen de gedeeltes, zie bijlage 3 
** Afkomstig van de gemeente, bijgewerkt t/m juli 1984 
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(huishoudens) gekozen. Geen huishouden maakt deel uit van 
meerdere groepen. Voor de samenstelling van groep F (tele
fonische interviews) is dezelfde procedure gehanteerd. 
Echter voor huishoudens die bleken geen telefoon te hebben, 
voor huishoudens die weigerden mee te werken en voor huis
houdens die na twee keer telefonisch contact zoeken de 
telefoon niet opnamen, werden huishoudens in de directe 
nabijheid benaderd. Het is dus mogelijk dat op TU (groep F) 
het feit dat alleen huishoudens zijn benaderd die telefoon 
hadden en deze na twee keer bellen ook opnamen systematisch 
van invloed is geweest op de 
resultaten van de meting. Ook de beperkte grootte van de 
steekproef op TO (137 huishoudens) kan een rol spelen bij 
het generaliseren van de resultaten naar de totale populatie 
(alle huishoudens in Oirschot). 

4.3.4. Non-response onderzoek 
Een gedeelte van de huishoudens die benaderd worden voor 
schriftelijke interviews stuurt de vragenlijst niet ingevuld 
terug. Het is mogelijk dat persoonlijke redenen b.v. kwijt
raken vragenlijst of afkeer van onderzoeken hierbij een rol 
spelen. Een andere mogelijkheid is dat de vorm en inhoud van 
de vragenlijst reden is geweest niet aan het onderzoek mee 
te werken. Ook kan er een verband bestaan tussen de opva t
tingen en intenties die huishoudens hebben ten aanzien van 
de huisvuilscheiding en het al dan niet ingevuld terugsturen 
van de vragenlijst. (Voor een uitgebreide bespreking van dit 
verschijnsel, de zogenaamde non-response, zie C. Rosendaal, 
1985). 
Het is van belang om inzicht te krijgen in de motieven van 
huishoudens om niet mee te werken aan het schriftelijke 
onderzoek. Ten eerste om te kunnen constateren of het nodig 
is de vorm en inhoud van de vragenlij st voor de volgende 
metingen aan te passen. Ten tweede om eventueel de resul
taten van de meting te kunnen corrigeren. Het is bijvoor
beeld mogelijk dat huishoudens die de vragenlijst niet 
terugsturen andere intenties ten aanzien van huisvuil
scheiding hebben dan huishoudens die de vragenlijst wel 
terugsturen. 
Om dit inzicht te krijgen is aan de huishoudens die de oor
spronkelijke vragenlijst op Tl niet terugstuurden een zeer 
korte vragenlijst verstuurd. Dit zal ook gebeuren bij àe 
volgende metingen (T2-T4). 

4.3.5. Operationalisatie van het onderzoeksmodel 
A. Inleiding 

De vertaling van het onderzoeksmodel in schriftelijke en 
telefonische vragen. Voorbeelden van de gebruikte vragen
lijsten Z~Jn te vinden in bijlage 1. De hieronder 
(tussen haakjes) vermelde cijfers en letters verwijzen 
naar deze voorbeelden. 
Bij de constructie van de vragenlijsten is gebruik 
gemaakt van gegevens verkregen uit gesprekken met be
woners van Oirschot en ervaringen opgedaan bij soort
gelijke onderzoeken in Amersfoort/Woerden en 's-Her-
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togenbosch. De constructie van de schriftelijke vra
genlijst is bovendien gebaseerd op de gegevens verkregen 
uit de telefonische enquête. Ook is de schriftelijke 
vragenlijst getest bij 30 psychologiestudenten uit 
Tilburg. Dit om enigszins inzicht te verkrijgen in de 
hanteerbaarheid van de vragenlijst en deze eventueel aan 
te passen. 

De vragenlijst bestaat voor het grootste gedeelte uit 
zogenaamde gesloten vragen. Dit is gedaan om vergelijking 
van de antwoorden mogelijk te maken, ook omwille van een 
efficiënte verwerking en de statistische analyses van de 
verkregen gegevens. Een groot gedeelte van de vragen 
heeft de standaard 'Likert' vorm. Er kan door middel van 
een kruisje geantwoord worden op een 5 puntsschaal. Deze 
methode wordt vaak bij attitude-onderzoek (naar Fishbein 
en Ajzen) gehanteerd. De vragen die op meerdere tijdstip
pen gedurende het longitudinale onderzoek worden gesteld 
zijn op elk tijdstip exact hetzelfde :~ ''!:nnmlee,rè. I: i t om 
een mogelijk effect van de formulering van een vraag op 
de beantwoording uit te sluiten en zo vergelijking van de 
antwoorden in de tijd mogelijk te maken. 

B. De telefonische vragenlijst (TO) 
1. Intentie om aan de proef mee te werken (1) 
2. Attitude ten aanzien van de proef (2) 
3. Intenties ten aanzien van het scheiden van elke 

component afzonderlijk (3-6) 
4. Verwachte consequenties (persoonlijke) bij ltet meedoen 

aan de proef (7-10). 
Bij de verwachte consequenties dient opgemerkt te 
worden dat het hierbij gaat om vier zogenaamde samen
vattende persoonlijke consequenties. Namelijk of de 
ondervraagden verwachten of het gescheiden meegeven 
van hun huisvuil hen méér tijd, inspanning, denkwerk 
en geld zal gaan kosten. 
De consequenties zijn samenvattend omdat ze mogelijk 
zijn opgebouwd uit deelconsequenties, meer specifieke 
consequenties die het scheiden met zich mee kan 
brengen voor de deelnemers. De vragen zijn dusdanig 
geformuleerd dat ze informeren naar verwachte persoon
lijke consequenties ten opzichte van de oude situatie 
(de situatie zoals die is of was voor de start van de 
proef). De verwachte collectieve consequenties zijn 
bij het onderzoek op TO niet meegenomen, evenals de 
verwachte persoonlijke consequenties bij het scheide,, 
en wegbrengen van probleemstoffen. Dit om het telefo
nische interview beperkt te houden 

C. De schriftelijke vragenlijst (Tl) 
Zoals reeds eerder gesteld: de meting op Tl bestaat uit 
het voorleggen van een schriftelijke vragenlijst aan een 
panelgroep (groep A) en aan een zogenaamde cross-sectio
nele groep (groep B). Groep A is de longitudinale groep 
en krijgt meerdere keren een vragenlijst voorgelegd, 
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groep B slechts éénmaal. Wat betreft een aantal vragen is 
het niet zinnig om deze meerdere keren aan groep A voor 
te leggen. Is bijvoorbeeld na de eerste meting gevraagd 
naar de woonsituatie dan hoeft dit in de tweede meting 
niet meer aan bod te komen. Ook is het niet nodig om alle 
vragen die van belang Z1Jn bij de eerste meting te 
betrekken. Zij kunnen gespreid worden over meerdere 
metingen. De vragenlijst voor groep A is dan ook minder 
uitgebreid dan die voor groep B. Dit kan een positief 
effect hebben op het responsepercentage* van groep A. Het 
is van belang (representativiteit) om op tijdstip 4 (1'4) 
een zo groot mogelijke groep over te houden. 

De samenstelling van de vragenlijsten op Tl is als volgt: 
Groep A + Groep B 
1. Informatieverwerving (Bl- BS) (19): 

- de kanalen van informatieverwerving 
- de evaluatie van de informatie 

2. Acceptatie van de verantwoordelijkheid voor de reali
satie van het doel (C6- C9). 

3. Budget ten aanzien van realisatie van het doel 
(Dl-D6): 
- tfjd, denkwerk, inspanning, geld 
- aangevuld met bereidheid naar informatie te zoeken 

en sociaal-budget (D6) 

4. Attitude (El-E8) 
- scheiding in het algemeen 
- de proef in Oirschot 
- het zelf gescheiden meegeven 
- het zelf gescheiden meegeven, opgesplitst naar de 

componenten 
- probleemstoffen gesplitst in scheiden en gescheiden 

wegbrengen 

liet response
percentage 

het aantal terugontvangen, bruikbare 
vragenlijsten 
het aantal verzonden vragenlijsten 

xlOO 
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5. Waargenomen, verwachte of ervaren consequenties* 
Gl - G28) ten overstaan van de situatie voor de proef: 
- collectieve consequenties van de proef in Oirschot 

(Gl - GlO) 
- persoonlijke consequenties door het zelf scheiden en 

gescheiden meegeven (Gll- G22). Zowel samenvattende 
als deelconsequenties. Ook mogelijke sociale conse
quenties (Gl4-15). 

- persoonlijke consequenties door het zelf scheiden en 
gescheiden wegbrengen van probleemstoffen. 

6. Evaluaties van de mogelijke consequenties. 
Niet ten aanzien van alle consequenties worden evalua
ties gevraagd, slechts de belangrijkste (ingeschat 
door ons) en de samenvattende consequenties komen aan 
bod (Hl-Hl3). Ook Z1Jn een aantal evaluaties met 
betrekking tot de vormgeving van de proef opgenomen 
(1.5- L8- Cl2), zij het in een andere vorm. 

7. Kosten/baten evaluatie (Il- I4): 
Een algehele afweging van de voor- en nadelen. In een 
andere vorm (alleen voor groep B) ook nog de vragen 
ClO en Cll. 

8. Intenties binnen de proef (Jl- J9): 
- algemeen ten aanzien van het scheiden 
- voorwaardelijk bij uitbreiding van de proef 
- voorwaardelijk bij stijging reinigingatarieven 
- van andere personen in het huishouden 

9. Intenties naast de proef (1.2- L4): 
- ten aanzien van dat wat niet gescheiden wordt 

meegegeven. 

* De consequenties samen met de daaraan verbonden evalua
ties bepalen of consequenties als kosten of als baten 
(na- of voordeel) wordt ingeschat of ervaren. 
Bijvoorbeeld: Een respondent kan aangeven te verwachten 
dat hij veel meer geld kwijt is als hij zijn huisvuil 
scheidt. Als hem naar de evaluatie hiervan gevraagd wordt 
kan hij aangeven dat hij dit 1 goed' vindt. Met andere 
woorden, hij vindt het feit dat hij meer geld kwijt is 
geen nadeel. Vaak is het echter mogelijk reeds tevoren 
aan te geven of een consequentie als voor- of nadeel 
wordt gezien. Niemand zal bijvoorbeeld de consequentie 
'het scheiden van mijn huisvuil is goed voor het milieu' 
als 'slecht 1 evalueren. Ook is het zo dat respondenten 
bij de beantwoording van vragen naar de waargenomen 
consequenties reeds deels een evaluatie van de consequen
ties geven. Het is voor respondenten vaak moeilijk 
onderscheid te maken tussen puur de v1aargenomen conse
quenties en puur de evaluatie van de consequenties 
(Pieters, 19H3). Om een vergelijking mogelijk te maken 
tussen het gebruik van zowel consequenties als evalw.itil'~; 

aan de ene kant (Fishbein en Ajzen, 1975) en het gebruik 
van alleen consequenties aan de andere kant (bet zoge
naamde 'Beliefs-only-model') zijn beide (consequenties en 
hun evaluaties) in het onderzoeksmodel opgenomen (in het 
kosten/baten blok) en geoperationaliseerd. 
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Groep B 
10. Factoren die van invloed zijn op de taakeisen (Al -

A4, Al2, Al3). 
11. Gewoontegedrag: 

- ten aanzien van het omgaan met huisvuil (A5-All) 
(L1 ook groep A) 

- koopgedrag (LlO, Lll ook groep A) 
12. Socio-demografische achtergrondvariabelen (M1 - M5) 
13. Houding ten aanzien van het doel (Cl-C2) 
14. Gerelatteerde attitudes (C3- C4): 

- gemeentebestuur 
- huisvuilophaalbedrijf 

15. Sociale norm (Fl - F4) opgesplitst naar de te scheiden 
componenten 

16. Subjectieve norm (CS) 
17. Kennis (K) 

Alleen kennis ten aanzien van de scheidingsregel is 
opgenomen. 

Zowel in de vragenlijst van groep A als die van groep B 
komen enkele vragen voor ter evaluatie van de vragenlijst 
(Nl - N2). In de vragenlijst van groep A wordt aan het 
einde gevraagd of de respondent er prijs op stelt mee te 
doen aan de loterij (zie procedure, pagina 45). 

D. De non-response vragenlijst 
Deze vragenlijst is verzonden naar de huishoudens die na 
6 weken de schriftelijke (uitgebreide) vragenlijst niet 
hadden teruggezonden. 
1. Open vraag naar de redenen voor het niet terugzenden 

van de vragenlijst. 
2. Attitude ten aanzien van de proef in Oirschot (1) 
3. Algemene intentie ten aanzien van het zelf gescheiden 

meegeven huisvuil (2) 
Motivatie bij nee of weet niet 

4. Intenties ten aanzien van verschillende componenten 
(3-6) 

4.3.6. Veldwerkprocedure 
A. Telefonische interviews (TO) 

De telefonische interviews vonden plaats op 23, 26, 29 en 
30 oktober 1984 in de ochtend en middaguren. Voor de 
start van de proef en voordat de inwoners van Oirschot 
voorlichtingsmateriaal in de bus kregen. De interviews 
werden uitgevoerd door 1 persoon met ervaring in tele
fonische gesprekken. Na een algemene introductie werd aan 
de potentiële respondenten gevraagd: Of men bereid was 
een paar vragen te beantwoorden met betrekking tot àe 
huisvuilscheidingsproet (neemt maar 2 minuten in beslag) 
en zo ja, of men van de proef op de hoogte was. ln het 
kort werd verteld wat de proef inhield. Dit om elke 
respondent op een eenzelfde kennisniveau te brengen. 
Hierna werden de vragen gesteld en de antwoorden geno
teerd op een voorgedrukt antwoordformulier (zie bij-
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lage 1). Bij de meerkeuze-vragen werd als volgt te werk 
gegaan: 
'Bent u het met de volgende uitspraak eens of oneens' (of 
vindt u het volgende goed of slecht). Na het antwoord van 
de respondent b.v. 'eens' werd gevraagd 'Bent u het er 
helemaal mee eens of enigszins mee eens'. 
Eventuele opmerkingen (spontaan) weràen ook genoteerd. 
Ter introductie van de consequentievragen werd verteld 
dat het ging om verwachte gevolgen ten opzichte van de 
huidige situatie waarin men niet hoeft te scheiden. Als 
laatste werd de respondent bedankt voor de moeite en 
gevraagd of hij nog opmerkingen over de proef had. 

B. Schriftelijke interviews (Tl) 
Om een hoge response te garanderen werd gebruik gemaakt 
van de veldwerkprocedure voorgesteld door Dillman (1978), 
de 'Total Design' methode. Deze methode is gebaseerci op 
een maximalisatie van de response door minimalisering van 
de kosten voor de respondent, een maximalisatie van de 
baten voor de respondent en het versterken van Z1Jn 
vertrouwen (zie voor een uitgebreide bespreking C. 
Rosendaal, 1985). 

Zoals reeds eerder vermeld was de vragenlijst van groep A 
een verkorte versie van die van groep B. Dit om de 
response van groep A gunstig te beïnvloeden. Ook om deu: 
reden werd de huishoudens in deze groep de kans geboden 
mee te doen aan een loterij. Hen werd meegedeeld dat ze 
gedurende het komende jaar nog enkele vragenlijsten 
zouden ontvangen en dat, als ze deze vragenlijsten 
ingevuld zouden terugsturen, ze kans maken een van àe 
tien compostbakken te winnen. Ze waren niet op de hoogte 
van de grootte van de steekproef en het aantal vragen
lijsten dat nog zou volgen. 
Door ons werd ingeschat dat de mogelijkheid een compost
bak te winnen door de huishoudens ervaren zou worden als 
een middelgrote beloning. Dit is van belang omdat een 
kleine beloning waarschijnlijk geen invloed zou hebben op 
de response en een grote beloning mogelijk de beantwoor
ding van de vragen zou beinvloeden. Een middelgrote 
beloning heeft waarschijnlijk een gunstige invloed op de 
response. 
Om enigszins een voorspelling te kunnen doen van de 
grootte van groep A op T4 was in de vragenlijst een vraag 
opgenomen over het al dan niet meedoen aan de loterij. 
Degenen die hier ja op zouden antwoorden waren op de 
hoogte van het feit dat ze hiervoor meerdere vragen-· 
lijsten moeten invullen. Door ja in te vullen zou men een 
socrt morele verplichting aangaan. 

Voor voorbeelden van de verzonden vragenlij sten en de 
begeleidende brieven zie bijlage 1. De vragenlijsten 
waren voorzien van een respondentnummer. Om de vragen
lij st minder volumineus te laten overkomen was gekozen 
voor een 80% verkleining van A4. Ook was elke vragenlijst 
voorzien van een uitgebreide handleiding. Bij het tes~en 
van de vragenlij st bleek dat de gemiddelde invultijd 
15-30 minuten bedroeg. 
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De begeleidende brieven en de herinneringsbrieven waren 
voorzien van het briefhoofd van de gemeente Oirschot en 
ondertekend (gedrukt) door de burgemeester en de ge
meentesecretaris. De enveloppen waren op naam van de 
hoofdbewoner gesteld, door middel van zogenaamde com
puterstickers, en voorzien van het logo van Oirschot. De 
antwoordenveloppen die werden gebruikt waren gericht aan 
het gemeentebestuur van Oirschot. In de begeleide~de 

brieven werd kort het belang van het terugsturen van de 
vragenlijst aangegeven en werd degene in het huishouden 
die dagelijks het meest met het (scheiden van) het 
huisvuil omgaat, verzocht de vragenlijst in te vullen. 

Verzendprocedure 
- 24-25 oktober 1984. Aankondigingsbrief. 

Hierin werden de huishoudens uit de steekproef op de 
hoogte gebracht van het feit dat ze binnenkort een 
vragenlijst in de bus zouden ontvangen. Deze brief is 
in de plaats gekomen van een herinneringsbrief ééP week 
na verzending van de vragenlijsten. Dit omdat het op 
dat moment nog niet duidelijk was hoe snel de meting op 
Tl moest worden afgerond. 

- 29-30 november 1984. Vragenlijsten (groep A en B), 
begeleidende brieven (versie A en versie B) en ant
woordenveloppen (voor retour ingevulde vragenlijsten). 

- 20-21 december 1984. Herinneringsbrieven (versie A en 
versie B), vragenlijsten (groep A en B), antwoordenve
loppen, kerstkaartjes. 

- 9-10 januari 1985. Herinneringsbrieven, korte vragen
lijsten (non-response vragenlijst). 

Bij de metingen T2 - T4 zal gebruik gemaakt worden van 
dezelfde veldwerkprocedure. Echter in plaats van een 
aankondigingsbrief zal een herinneringsbrief worden 
verstuurd ongeveer één week na de eerste verzending van 
de vragenlijsten. 

4.4. De resultaten 
Hieronder zullen in het kort de resultaten van de eerste twee 
metingen worden besproken. Voor een meer uitgebreide bespreking zie 
bijlage 8Zie deze bijlage ook voor een bespreking van de vragen
lijst en de non-response. 

Voor enkel en alleen de gevonden percentages op T
1

, zie bijlage 0. 
Voor alle duidelijkheid dient nogmaals opgemerkt te worden dat de 
telefonische interviews (TO) plaatsvonden voor de start van de 
proef en voordat de huishoudens informatiemateriaal hadden ont
vangen. De eerste schriftelijke meting (Tl) vond plaats 2 tot 8 
w8gen na de start van de proef. Op dat moru.ent hadden nog maar 
enkele gescheiden inzamelingen plaatsgevonden. Het geheel was nog 
nieuw. In dit licht moeten de resultaten van de meting op Tl dan 
ook beschouwd worden. De opvattingen van de respondenten zijn 
waarschijnlijk aan veranderingen onderhevig als gevolg van het op
doen van ervaring met de huisvuilscheiding. Of en in welke mate 
deze veranderingen plaatsvinden zal moeten blijken uit de volgende 
metingen. 
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4.4.1. De response 

* 

De telefonische interviews (TO) 
- bruikbare interviews 100 
- weigeringen 3 
- na 2x bellen niet aanwezig 34 

totaal 137 

Het aantal geinterviewde huishoudens ( 100) is 3. 1% van 
het totaal aantal huishoudens in Oirschot. 

De schrif te lij ke interviews (Tl) 

* 1 2 3 4 5 6 

- verzonden vragen-
lijsten 609 397 212 

- terugontvangen vragen-
lijsten 488 

80.1% 318 80.1% 170 
- bruikbare vragen-

lijsten 474 77 ,B% 309 77,8% 165 
- verzonden non-response 

vragenlijsten 121 79 42 
- bruikbare non-response 

vragenlijsten 59 9,H 39 9,8% 20 
- totaal terugontvangen 

(bruikbare) vragen-
lijsten 533 87,5% 348 87,7% 185 

l aantallen groep A + groep B 
2 responsepercentage groep A + groep B 
3 aantallen groep A 
4 responsepercentage groep A 
5 aantallen groep B 
6 responsepercentage groep B 

Het aantal geïnterviewde huishoudens (lange vragenlijst) is 
4 74, dit is 14,9% van het totaal aantal huishoudens in 
Oirschot. Voor groep A is dit: 309 en 9. 7%. Voor groep B: 
165 en 5. 2%. Als hierbij de interviews door middel van de 
'non-response' vragenlijst worden opgeteld (het gaat dan om 
uitsluitend de intentievragen) dan is het aantal geïnter-
viewde huishoudens 533 en dit is 16.7% van het totaal aantal 
huishoudens in Oirschot. Voor groep A is dit: 348 en 10.9%. 
Voor groep B: 185 en 5.8%. 

De response voor wat betreft de lange vragenlijst (77,8%) is 
vergeleken met soortgelijke onderzoeken goed te noemen. 
Zeker als we alleen naar de intentievragen kijken (87 .5%). 
Dit draagt bij tot de representativiteit van de resultaten 
van de meting ten aanzien van de populatie (alle huishoudens 
in Oirschot). 

80.2% 

/ï' 8% 

9.4% 

87,3% 
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Opvallend is dat de responsepercentages voor groep A en 
groep B gelijk zijn. Dit ondanks het feit dat de vragenlijst 
voor groep B uitgebreider was en dat groep A een beloning in 
het vooruitzicht werd gesteld. Voor groep B werd dan ook eeu 
lagere response verwacht. Het is mogelijk dat het vooruit
zicht voor groep A meerdere vragenlijsten te ontvangen als 
deze eerste werd teruggezonden een tegengestelde invloed 
heeft gehad. 
Groep A is de zogenaamde panelgroep. De huishoudens in deze 
groep ontvangen binnen een tijdsbestek van ongeveer 10 maan
den 4 vragenlijsten. Alleen die huishoudens die een eerdere 
(lange) vragenlij st ingevuld hebben teruggezonden krijgen 
een volgende vragenlijst toegezonden. Om conclusies te 
kunnen trekken ten aanzien van alle huishoudens in Oirschot 
is het van belang om na 4 metingen een zo groot mogelijke 
groep over te houden. Vandaar het gebruik van een beloning. 
82,5% van de respondenten op Tl van groep A stelt er prijs 
op om mee te doen aan de loterij, 17,5% niet. Dit is moge
lijk een indicatie voor een geringe uitval van respondenten 
over de 4 metingen. Die 82,5% spreekt in feite de intentie 
uit om alle toegezonden vragenlij sten ingevuld terug te 
zenden. Dit ondanks het feit dat ze niet op de hoogte waren 
van het aantal vragenlijsten en het aantal mededingers in de 
loterij. Dat huishoudens er geen prijs op stellen om mee te 
doen aan de loterij (17,5%) wil nog niet direct zeggen dat 
ze niet bereid zijn alle vragenlij sten ingevuld terug te 
zenden. Het is mogelijk dat de kans een compostbak te winnen 
voor hen geen belonende waarde heeft (b.v. vanwege het 
ontbreken van een tuin) of dat men om principiële redenl!n 
geen beloning wil voor het invullen van vragenlijsten. Het 
is van belang deze laatste groep niet voor het hoofd te 
stoten. Het voorleggen van de keuze in de vragenlijst als 
dan niet aan de loterij mee te doen kan hiervoor een op
lossing bieden. Samenvattend kan gezegd worden dat de uitval 
van respondenten uit de panelgroep waarschijnlijk gering zal 
zijn. 

Bij de steekproeftrekking is gebruik gemaakt van het indelen 
van Oirschot in op bebouwing te onderscheiden gedeeltes. Her 
is van belang na te gaan of de response overeenkomst met de 
percentages die de gedeeltes uitmaken van heel Oirschot (wat 
betreft het aantal huishoudens). Gegevens hierover ?.ijn te 
vinden in schema l op de volgende pagina. 
In het schema is te zien dat de response op TO goed verdeeld 
is over de gedeeltes. Vergelijk rij 3 met rij 4. De steek
proeven groep A en groep B zijn goed verdeeld over de 
gedeeltes. Vergelijk rij 3 met rij 5, 10 en 14. Bij vergelij
king van rij 6 (totale steekproef) met rij 8 (response) valt 
op dat de gedeeltes 4 en 6 wat betreft de response relatief 
zwaar zijn ondervertegenwoordigd. In rij 19 is dan ook te 
zien dat de response in deze gedeeltes een stuk lager ligt 
dan de gemiddelde response. De response op de non-response 
vragenlijst brengt weinig verandering in dit gegeven. 
Wat betreft gedeelte 4 is dit geheel toe te schrijven aan de 
response van groep A. Vergelijk rij 10 met rij 12 en rij 14 
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met rij 16. Geconcludeerd kan worden dat de response rela·
tief goed verdeeld is over Oirschot. Echter bij de totale 
response van groep A zijn de huishoudens uit de gedeeltes 4 
en 6 ondervertegenwoordigd en bij de totale response van 
groep B zijn de huishoudens uit gedeelte 6 ondervertegenwoor
digd. Een mogelijke verklaring voor deze ondervertegenwoordi
ging van de gedeeltes 4 en 6 is dat het, zeker wat betreft 
gedeelte 6, gaat om relatief kleine aantallen huishoudens. 
Wanneer een paar huishoudens uit deze gedeeltes de vragen
lijst niet terugzenden dan heeft dit direct grote gevolgen 
voor de responsepercentages. 

4.4.2. De instructie 
In de begeleidende brief van de vragenlijst op Tl werd ge
vraagd of degene die dagelijks het meeste met het huisvuil 
omgaat de vragenlijst wilde invullen. In de vragenlijst is 
een vraag opgenomen over wie uit het huishouden het huisvuil 
meestal naar de straatkant brengt (zie bijlage 1, vraeg 
Ll). Deze vraag is gesteld omdat elke gescheiden component 
apart moet worden aangeboden. De vorm waarin het (geschei
den) huisvuil moet worden aangeboden en de frequentie 
waarmee het wordt opgehaald bepalen mogelijk voor een groot 
gedeelte het gezicht van de proef. Het is dan ook van belang 
dat degene uit het huishouden die het huisvuil aanbiedt, ook 
degene is die de vragenlijst invult namens het huishouden. 
De antwoorden op de bovenvermelde vraag geven aan dat 7l, 5% 
van de respondenten altijd of meestal het huisvuil naar de 
straatkant brengt, 10,5% van de respondenten brengt het 
huisvuil even vaak weg als een ander uit het huishouden, 121~ 

van de respondenten brengt het soms weg en 6% nooit. Wat dit 
betreft is de instructie in de begeleidende brief dus 
redelijk goed opgevolgd. Echter nader beschouwd blijkt er 
geen enkel verband te bestaan tussen \vie meestal het huis
vuil aan de straatkant zet en de intenties van de respon
denten. Het is daarom van belang bij de volgende metingen in 
de vragenlijst de vraag op te nemen wie in het huishouden 
dagelijks het meeste met het huisvuil omgaat. Dit in plaats 
van de eerdere vermelde vraag om een betere controle van de 
instructie mogelijk te maken. 

Het beantwoorden door de respondenten van de intentievrager. 
(de plannen die de respondenten uitspreken ten aanzien van 
het zelf vertonen van het gevraagde scheidingsgedrag) ge
beurt voor een groot gedeelte namens het hele huishouden. 
Echter bij vergelijking van de intenties die respondent8n 
uitspraken ten aanzien van het zelf gescheiden meegeven van 
het huisvuil met de intenties van andere leden van het huis-· 
houden (ingeschat door de respondent) valt op dat er ver
schillen zijn. 90,4% van de respondenten geven aan min of 
meer van plan te zijn hun huisvuil gescheiden mee te geven. 
76,6% van de respondenten schatten in dat de andere leden 
van het huishouden dit min of meer van plan zijn. (zie 
figuur 41 en 42). Wat betreft het schei.den en wegbrengen van 
probleemstoffen is er nauwelijks een verschil te consta
teren. De intenties van de respondenten wat betreft het 
gescheiden meegeven van het huisvuil zijn dus waarschijnlijk 
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niet helemaal respresentatief voor hun huishoudens. Echter 
als de instructie in de begeleidende brief goed is opgevolgd 
dan is deze representativiteit minder van belang. De inten
ties van degenen die het mees te met het huisvuil omgaan 
geven het beste inzicht in het te verwachten resultaat van 
de proef. 
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De voorlichting 
Van de bestaande plaatselijke informatiekanalen 
blijken het Eindhovens Dagblad, de speciaal op 
Oirschot gerichte weekbladen: het Weekjournaal en 
Streekbelangen, en Omroep Brabant, het grootste 
bereik te hebben. 

Op TO was iedereen op de hoogte van het feit dat 
binnenkort in Oirschot een huisvuilscheidingsproef 
20u starten. Op Tl gaf 84% van de mensen aan, voor 
de start van de proef (nadat ze het voorlichtings
materiaal hadden ontvangen) (min of meer) volledig 
op de hoogte te zijn van wat er van hen tijdens de 
proef verwacht werd. 85% van de mensen gaf aan (min 
of meer) tevreden te zijn met de speciale huisvuil
kaart. Dit ondanks het feit dat veel mensen op
merkten de kaart ingewikkeld te vinden. 

Bijna 70% van de mensen was door middel van de 
speciale folder aan de meeste informatie gekomen 
over de proef. 27% kwam aan de meeste informatie 
door middel van de wekelijkse huis-aan-huis kranten 
en het streekdagblad. 

Kennis van de scheidingaregel 
Voor het omzetten van scheidingsintenties in 
correct scheidingagedrag is een goede kennis van de 
scheidingaregel onontbeerlijk. Op Tl ontbrak het 
bij veel mensen (nog) aan deze kennis. Veel mensen 
deelden bepaalde afvalstoffen in bij de te scheiden 
componenten, die er niet thuishoren. Ook zagen veel 
mensen meer afval als probleemstof dan tijdens de 
proef de bedoeling is. Bovendien werden een aantal 
spullen regelmatig bij het restvuil ingedeeld, die 
tijdens de proef bij de diverse componenten thuis
horen. 

Beoordeling van de proef 
Op TO beoordeelde 80%& van de mensen de proef in 
Oirschot als (min of meer) goed, op T 1 was dit 
percentage 91%. Na de start van de proef dachten 
dus meer mensen positief over de huisvuilschej-
dingsproef in Oirschot. Bovendien waren de mensen 
op Tl duidelijk zekerder van hun oordeel. Opvallend 
is dat er op Tl nauwelijks verschillen te consta
teren zijn tussen de beoordeling van huisvuil
scheiding door huishoudens in het algemeen en de 
beoordeling van huisvuilscheiding door huishoudens 
zoals de bedoeling is tijdens de proef in Oirschot. 
Slechts weinig mensen zagen alternatieven voor de 
scheidingsproei in Oirschot, die ze als beter 
beoordeelden. 
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Ruim 67% van de mensen beoordeelde (op Tl) het zelf 
scheiden en gescheiden meegeven van papier aan het 
huisvuilophaalbedrijf als (min of meer) goed. Voor 
glas was dit percentage ruim 90% en voor textiel 
69%. Ruim 87% beoordeelde het scheiden van probleem
stoffen als (min of meer) goed, 80% beoordeelde het 
wegbrengen van hun probleemstoffen naar de gemeente
werf of naar winkels als (min of meer) goed. Het 
scheiden van probleemstoffen wordt gemiddeld 
genomen positiever beoordeeld dan het wegbrengen, 
alhoewel het verschil niet echt groot is. De 
beoordelingen van papier- en textielgedeeltes van 
de proef zijn minder positief omdat veel mensen van 
plan waren het grootste gedeelte van hun papier- en 
textielafval te blijven meegeven aan verenigingen 
e.d. 
Opvallend is dat bijna 59% van de mensen (min of 
meer) van opvatting was dat deelname aan de huisvuil
scheidingsproef in Oirschot verplicht moet zijn. 
Slechts 28% was (min of meer) tegen een verplich
ting. Mensen die voor een verplichting waren hadden 
vaker een positieve intentie om aan de proeÏ mee te 
werken. 

Budget om het doel te realiseren 
Op Tl is de mensen gevraagd naar hun bereidheid 
meer persoonlijke middelen (t.o.v. de situatie voor 
de start van de proef) in te zetten om het doel van 
de proef te helpen realiseren. Het merendeel van de 
mensen (75-85%) was ten dienste van het doel bereid 
meer inspanning te verrichten, meer na te denken en 
meer tijd te gebruiken. Op het financiële vlak 
ontstaat een ander beeld. 40-50% van de mensen had 
voor de realisatie van het doel meer geld over. 

Acceptatie van de verantwoordelijkheid 
Ruim 57% van de mensen achtte de industrie (min of 
meer) medeverantwoordelijk voor het beperken van de 
hoeveelheid te storten huisvuil. Ruim 53% achten de 
overheid medevèrantwoordelijk. 67% achtte áe 
burgers en ruim 71% achtte zichzelf medever~ntwoor
delijk. Het merendeel van de mensen accepteerde de 
medeverantwoordelijkheid voor de realisatie van het 
doel. 

Verwachte, waargenomen of ervaren voor- en nadelen 
Voor de resultaten wat betreft de verwachte, waar
genomen en ervaren consequenties van het scheiden 
in Oirschot en het zelf scheiden zie bij lage 8, 
Daar wordt ook dieper ingegaan op de evaluaties van 
de mogelijke consequenties en de evaluaties var• 
onderdelen van de proef. 
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Geconstateerd kan worden dat op Tl 85-90% van de 
mensen de mogelijke persoonlijke consequenties van 
het zelf scheiden 'meer tijd kwijt zijn, meer 
moeten nadenken en meer inspanning moeten ver
richtten' niet negatief beoordeelden. Bijna 70% van 
de mensen beoordeelden de mogelijke consequenties 
'meer geld kwijt te zijn' negatief. Het boven
staande betreft het zogenaamde haalgedeelte van de 
proef. Grote onzekerheid bestond er over het minder 
snel stijgen van de reinigingstarieven. 70% van de 
mensen zag als consequentie van de proef dat de 
inkomsten voor verenigingen e.d. uit papierin
zameling zouden zakken, 84% beoordeelde deze 
mogelijke consequentie negatief. 

Wat betreft het haalgedeelte van de proef (papier, 
glas en textiel) vond 10-30% van de mensen het meer 
tijd kwijt zijn, het meer inspanning moeten ver
richten en het meer geld kwijt zijn een nadeel. De. 
mensen zagen het als consequentie en beoordeelden 
de consequentie negatief. 5-25% vond het meer 
moeten nadenken een nadeel van de proef. Ruim 74% 
was tevreden over de glasmand, bijna 21% vond het 
vervelend dat door de glasmand aan de straatkant te 
zetten iedereen kan zien hoeveel ze gedronken 
hebben. Het merendeel van de respondenten (ruim 
54%) vond dut het glas vaker moet worden opgehaald 
dan lx per 4 weken. Bijna 53% vond het een nadeel 
geen bewaarsysteem voor papier te hebben gekregen 
en ruim 38% van de mensen beoordeelde de proef als 
erg ingewikkeld. 

Ten aanzien van het brenggedeelte van de proef 
(probleemstoffen) vond 30-50% van de mensen het 
meer tijd kwijt zijn een nadeel, 15-40% vond het 
meer inspanning te moeten verrichten een nadeel, 
10-30% zag het meer moeten nadenken als nadeel. 

In het algemeen zag 90-95% van de mensen een 
mindere vervuiling van het milieu als voordeel van 
de proef. 85-95% zag het minder storten of ver
branden van huisvuil als voordeel 60-75% vond 
besparing op de stortkosten voor de gemeente een 
voordeel van de proef. 60-80% zag de daling van de 
inkomsten voor verenigingen uit papierinzamelir;g 
als nadeel. 20-45% zag als consequentie van àe 
proef dat de industrie meer winst zou maken en 
beoordeelde dit als een voordeel, 10-25% vond het 
een nadeel van de proef. 

De consequenties die mensen venvachten, waarnemen 
of ervaren en of zij ze zien als voor- of als 
nadelen hoeven niet persé een rol te spelen in het 
besluitvormingsproces bij het tot stand komen van 
de plannen om aan (onderdelen van) de proef mee te 
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werken. Voor beleid zijn in eerste instantie die 
zaken van belang die daadwerkelijk een rol spelen 
bij het tot stand komen van de intenties om het 
scheidingagedrag te vertonen en die van belang zijn 
bij het tot standkomen van het shceidingsgedrag en 
het uiteindelijke resultaat van de scheiding. 
Hierover later meer. 

Plannen om aan de proef mee te werken 
Op TO was 88% van de mensen (min of meer) van plan 
om aan de proef mee te werken, op Tl was dit 92/.. 
Gemiddeld genomen zijn de intenties tussen TO en Tl 
niet veranderd. 

Op TO was 61% van de mensen (min of meer) van plan 
hun papierafval te scheiden en gescheiden mee te 
geven aan het huisvuilophaalbedrijf. 39% was dat 
niet van plan. Op Tl zijn deze percentages respec
tievelijk ruim 53% en 40%. Gemiddeld genomen zijn 
de intenties tussen TO en Tl niet veranderd. 

Op TO was 84% van de mensen (min of meer) van plan 
hun afvalglas te scheiden en gescheiden mee te 
geven aan het huisvuilophaalbedrijf. 15% was dé).t 
niet van plan. Op Tl zijn deze percentages respec
tievelijk ruim 92% en 5%. Gemiddeld genomen lijken 
op Tl iets meer mensen van plan te zijn wat betreft 
glas mee te werken. 

Op TO was 68% van de mensen min of meer van plar, 
hun textielafval te scheiden en gescheiden mee te 
geven aan het huisvuilophaalbedrijf, 32J~ was dit 
niet van plan. Op Tl zijn deze percentages respec
tievelijk 59 en ruim 30%, bijna 11% wist het (nog) 
niet. Gemiddeld genomen zijn de intenties tussen TO 
en Tl niet veranderd. Op Tl lijken de mensen echter 
zekerder van hun plannen. 

Op TO was 78% van de mensen (min of meer) van plan 
hun probleemstoffen te scheiden en gescheiden weg 
te brengen, 22% was dit niet van plan. Op Tl zijn 
deze percentages respectievelijk 83% en 9%, 8% wist 
het (nog) niet. Gemiddeld genomen waren op Tl iets 
meer mensen van plan wat betreft probleemstoffen 
mee te werken, ook lijken ze zekerder van hun 
plannen. 

Als aan de mensen gevraagd zou worden ook plastjc 
en blik te scheiden dan zou (op Tl) 66% (min of 
meer) van plan zijn hieraan mee te werken, 21% ni~t 
en 13% wist het (nog) niet. Vergeleken met de 
intenties wat betreft glas (ook hiervoor bestaan jp 

Oirschot geen concurrende inzamelingen door vereni
gingen e.d.) zijn deze intenties een stuk minder 
positief. 
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Als de reinigingstarieven als gevolg van de proef 
zouden stijgen dan zou (op Tl) nog 42% van rle 
mensen (min of meer) van plan zijn hun afval te 
scheiden en gescheiden mee te geven aan het huis
vuilophaalbedrijf, bijna 13% wist het niet en 45% 
zou dat niet van plan zijn. 

Zowel op TO maar vooral op Tl lijkt het gezicht van 
de proef voor het grootste gedeelte bepaald te 
worden door het glasgedeelte en in iets mindere 
mate door het probleemstoffengedeelte. 

4.4.10. Totale scheiding aan de bron 
Het merendeel van de mensen (papier 76%, glas 81% 
en textiel 84%) gaf aan, voor de start van de 
proef, al aan enige vorm van scheiding te doen. Het 
grootste gedeelte van de mensen (ruim 73%) bracht, 
voor de start van de proef, zelden tot nooit 
probleemstoffen naar de gemeentewerf of naar 
winkels. Afgaande op de uitgesproken plannen op Tl 
lijkt het percentage mensen dat wat probleemstoffen 
betreft aan enige vorm van scheiding meewerkt, 
enorm te stijgen. Enige voorzichtigheid is echter 
geboden. Ten eerste zeggen de uitgesproken inten
ties niet of de mensen werkelijk al de probleem
stoffen uit hun huisvuil houden. Ten tweede is het 
erg sociaal wenselijk te zeggen dat men probleem
stoffen scheidt. 
Het merendeel van de mensen composteerde op Tl geen 
groente, fruit en tuinafval. 15% gaf wel eens 
etensresten en groente- en fruitafval mee aan de 
schillenboer. 

Op Tl gaf 1-3% van de mensen aan op geen enkele 
manier van plan te zijn aan enige vorm van papier
recycling mee te werken. 35-40% was van plan het 
grootste gedeelte van hun papier mee te geven aan 
verenigingen e.d., 20-25% aan het huisvuilophaal
bedrijf en 30-35% zowel aan verenigingen als aan 
het huisvuilophaalbedrijf. Het grootste gedeelte 
van de mensen die voor de start van de proef hun 
papier meegaven aan verenigingen e.d. was van plan 
dit tijdens de proef te blijven doen. Slechts 
weinig mensen die voor de start van de pr_oef op 
geen enkele manier papier scheidden, waren tijdens 
de proef van plan hun papier aan verenigingen e.d. 
mee te geven. 

Op Tl gaf 2-3% van de mensen aan op geen enkele 
manier van plan te zijn mee te werken aan glas-· 
recycling. 3-5% was van plan het merendeel van hur:. 
glas naar de glascontainer te zullen brengen, 
40-45% gaf aan het grootste gedeelte van hun glas 
mee te zullen geven aan het huisvuilophaalbedri.j f 
en 45-50% was van plan zowel via de glascontainer 
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als via het huisvuilophaalbedrijf te recyclen. Deze 
laatste groep mensen was waarschijnlijk voor het 
grootste gedeelte alleen van plan hun glas naar de 
glascontainer te brengen als zich thuis in een 
maand tijd teveel glas opstapelt. De glascontainer 
zal waarschijnlijk veel minder gebruikt worden. 

Op Tl gaf 3-6% van de mensen aan op geen enkele 
manier van plan te zijn mee te werken aan tex
tielrecycling. 22-27% was van plan het grootste 
gedeelte mee te geven aan organisaties zoals 
bijvoorbeeld de priesterhulp, 29-34% aan het 
huisvuilophaalbedrijf en 30-35% zowel aan orga
nisaties e.d. als aan het huisvuilophaalbedrijf. 
Het grootste gedeelte van deze laatste groep was 
waarschijnlijk van plan het textiel wat iH goede 
staat verkeert mee te geven aan de organisaties en 
het andere textiel aan het huisvuilophaalbed rijt. 
Het merendeel van de mensen die voor de start van 
de proef hun textiel aan organisaties e.d. meegaven 
was van plan dit tijdens de proef te blijven doen. 
Slechts weinig mensen die voor de start van de 
proef hun textiel niet scheidden, waren tijdens de 
proef van plan hun textiel aan liefdadigheidsorga
nisaties mee te geven. 

Zaken die samenhangen met de intenties 
A. Inleiding 

In de vragenlijsten (TO en Tl) werd gevraagd 
naar diverse zaken die mogelijk een rol spelen 
in het individuele besluitvormingsproces al dan 
niet aan (onderdelen van) de proef mee te 
werken. De beantwoording van een aantal vragen 
uit de vragenlijsten vertoont in meer of 
mindere mate samenhang met de beantwoording van 
de vragen betreffende de individuele intenties 
om aan (onderdelen van) de proef mee te werken. 
De gevonden verbanden (samenhang) verwij zen 
mogelijk naar de redenen van mensen c.q. 
huishoudens om al dan niet te scheiden en op de 
juiste manier te scheiden. Met name die u.kt=>n 
die samenhangen met de plannen om mee te \-lerken 
zijn vanuit beleidsoogpunt gezien interessant. 
Zij kunnen aanknopingspunten bieden om de 
medewerking van mensen te beïnvloeden. Enig 
voorbehoud is echter geboden. Verbanden geven 
geen oorzakelijkheid weer, zaken kunnen elkaar 
wederzijds beïnvloeden. Vooral als naar all< 
zaken tegelijkertijd in dezelfde vragenlijst i8 
gevraagd. 

I n het navolgende worden in het kort die zaken 
vermeld die op Tl samenhang vertonen met Ge 
algemene intentie van de deelnemers t.a.v. 
papier, glas, textiel, probleemstoffen en de 



58 

voorwaardelijke intenties. Tenzij anders 
vermeld, is alle gevonden samenhang in de 
verwachte richting. In die zin dat als mensen 
b.v. verwachten dat door het zelf scheiden bij 
hen in en om de woning meer stank ontstaat, zij 
iets vaker een minder positieve intentie hadden 
om aan de proef mee te werken. De zaken die 
niet worden vermeld hangen niet of slechts in 
zeer geringe mate samen met de intenties. 

B. De algemene intentie 
Een redelijk sterke tot sterke samenhang met de 
algemene intentie vertonen: 

De algemene consequenties*: minder ver
vuiling van het milieu en meer hergebruik 
van grondstoffen. 
De sociale consequenties: geeft Oirschot 
het goede voorbeeld en help ik mee de 
proef te laten slagen. 
De opvatting te weinig afval te hebben om 
aan de proef mee te doen. Deze opvattinr, 
hangt overigens niet samen met de hoeveel
heid afval die de mensen aangaven weke
lijks te produceren . 
De beoordeling van de huisvuilkaart. 
De houding ten opzichte van het gemeente
bestuur. 

Een matige samenhang met de algemene intentie 
vertonen: 

De algemene consequenties: wordt minder 
huisvuil gestort of verbrand en bespaart 
de gemeente op stortkosten. 
De persoonlijke consequenties: hoef ik 
geen glas meer naar de glascontainer te 
brengen , hoef ik papier minder lang te 
bewaren; hoef ik minder plastic zakken te 
kopen; krijg ik beter de kans me milieu
bewust te gedragen; stijgen de re1n1g1ngs-· 
tarieven minder snel; ontstaat bij mij in 
en om de woning meer stank. 
De samenvattende persoonlijke consequen
ties: ben ik meer tijd kwijt, moet ik nteer 
inspanning verrichten, ben ik meer geld 
kwijt, moet ik meer nadenken . 
De consequentie: moe t ik meer inspannin8 
verrichten hangt op TO sterk samen me t de 
intenties. Op Tl is dit in mindere mate 
het geval. 

* Hiermee worden de gevolgen van de proef of het meedoen aan de proef 
bedoeld die de mensen aangaven te verwachten, waar te nemen of te 
ervaren t.o.v. de situatie voor de start van de proef . Als ook 
gevraagd is naar evaluaties dan zijn deze in de bespreking meege
nomen. 
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De beoordeling van het bewaarsysteem voor 
glas. 
De beoordeling van de proef als inge
wikkeld. 

Opvallend is dat er geen samenhang bestaat 
tussen de algemene consequenties: daling van 
inkomsten voor verenigingen e.d. uit papier- ~n 

textielinzameling en de algemene intenties. Dit 
is ook het geval met de socio-dernografisché en 
situatieve factoren. Bovendien lijkt de 
acceptatie van de (mede) verantwoordelijkheid 
rechtstreeks geen enkele rol van betekenis te 
spelen. Wat betreft sociodemografische exogene 
factoren en acceptatie van die (mede) verant
woordelijkheid is dat ook het geval bij de 
deelintenties. 

C. De intentie t.a.v. papier 
Een redelijk sterke tot sterke samenhang met de 
papierintentie vertonen: 

De persoonlijke consequentie: hoef ik 
papier minder lang te bewaren. 
De meningen van (voor het individu) 
belangrijke mensen en instanties (sociale 
norm). 
De gewoonte papier te scheiden voor de 
start van de proef. In die zin dat mensen 
die voor de start van de proef hun papier 
niet scheidden, tijdens de proef vaker van 
plan waren hun papier te scheiden en 
gescheiden mee te geven aan het huisvuil
ophaalbedrijf. Mensen die voor de start 
van de proef hun papier gescheiden mee
gaven aan verenigingen e.d. waren tijdens 
de proef voor een groot gedeelte van plan 
dit te blijven doen. 

Een matige samenhang met de papierintentie 
vertoont: 

De algemene consequentie: dóling van 
inkomsten voor verenigingen e.d. uit 
papierinzameling. 
De beoordeling van het nadeel geen be
waarsysteem te hebben voor papier. Het 
vreemde doet zich voor dat mensen die het 
een nadeel vonden iets vaker een posit:i.1~ve 

intentie hadden om papier gescheiden mee 
te geven aan het huisvuilophaalbedrijf. 

Waarschijnlijk zijn dit voor het merendeel 
mensen die voor de start van de proef hun 
papier niet scheidden. De anderen zijn reeds 
gewend aan het scheiden van papier zonder 
bewaarsysteem en blijven voor een groot ge
deelte hun papier meegeven aan verenigingPn 
e.d. 
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Opvallend is dat slechts weinig zaken samenhangen 
met de papierintentie. Dit heeft te maken met het 
feit dat het merendeel van de mensen voor de start 
van de proef hun papier al gescheiden hielden van 
de rest van hun huisvuil. Met andere woorden het 
besluitvormingsproces heeft als plaatsgevonden, 
papierscheiding is een gewoonte voor veel mensen. 
Slechts voor een klein gedeelte van de mensen vormt 
papierscheiding nieuwe aan te leren gedrag. 

D. De intentie t.a.v. glas 
Een redelijk sterke samenhang met de glas
intentie vertonen: 

De algemene consequentie: vervuilt het 
milieu minder. I 
De sociale consequenties: geeft Oirschot 
het goede voorbeeld en help ' 
ik mee de proef te laten slagen. 
De persoonlijke consequenties: hoef 
ik geen glas meer naar de glascon
tainer te brengen. 
De beoordeling van de glasmand. 
De beoordeling van de huisvuilkaart 
De opvatting te weinig afvaJ te 
hebben om aan de proef mee te doen. 
De meningen van (voor het individu) 
belangrijke mensen en instanties 
(sociale norm). 

Een matige samenhang met de glasintentie ver
tonen: 

De algemene consequenties: meer hergebruik 
van grondstoffen en wordt minder huisvuil 
gestort of verbrand. 
De persoonlijke consequentie: krijg ik 
beter de kans me milieube~~st te gedragen. 
De houding ten opzichte van het gemeente
bestuur. 

Een zeer geringe samenhang met de glasintentie 
vertonen: 

De samenvattende persoonlijke conse
quenties: ben ik meer tijd kwijt, moet ik 
meer inspanning verrichten, ben ik meer 
geld kwijt, moet ik meer nadenken. 
Op TO hangt de persoonlijke consequentie: 
moet ik meer inspanning verrichten sterk 
samen met de glas intent ie. Op T 1 is d U 
slechts in geringe mate het geval. 

Opvallend is dat er slechts een zeer geringe 
samenhang is tussen de consequentie: als ik 
mijn glasmand aan de straatkar,t zet dan kn n 
iedereen zien hoeveel ik gedronken heb en de 
intentie t.a.v. glas. Hoe vaak men vindt G.at 
het glas moet worden opgehaald hangt niet samen 



61 

met de glasintentie. Dus ondanks het feit d~ t 

55% van de mensen vindt dat het glas vaker dan 
lx per 4 weken moet worden opgehaald , Jij kt 
deze opvatting geen invloed te hebben op de 
plannen het glas gescheiden aan t e bieden. 
Tussen het gewoontegedrag glas, voor de sta r t 
van de proef, na&r de glascontainer te brengen 
en de glasintentie bestaat een gt>ring verbar!d. 
Met andere woorden mensen die voor de start van 
de proef hun glas naar de glascontainer brdeh
ten waren slechts in geringe ma te positieve r 
wat betreft hun plannen om tijdens de proef hun 
glas gescheiden mee te geven. Op basis van dit 
gegeven en de gemiddeld genomen erg positieve 
intentie t.a.v. glas is te verwachten dat de 
hoeveelheid gescheiden ingezameld glas (t.o.v. 
de situatie voor de start van de proef) enorm 
zal stijgen. 

E. De intentie t.a.v. text i el 
Een redelijk sterke samenhang ruet de 
textielintentie vertonen: 

De meningen van (voor het individu) 
belangrijke mensen en i nstanties 
(sociale norm). 
De gewoonte text i el te scheiden voor 
de start van de proef. Hier doet z ich 
hetzelfde voor als bij de gewoonte 
t.a.v. papier. 

Een matige samenhang met de textiel-· 
intentie vertonen: 

De beoordeling van de huisvuilkaart . 
De houding t.o.v. he t gemeente
bestuur. 
De algemene consequentie: minder 
snelle stijging van de reinigings
tarieven. 
Op TO hangt de samenvattende persoon
lijke consequentie: moet ik me~~ 

inspanning verrichten matig samen met 
de intentie. Op Tl is deze samenha~g 

van zeer geringe betekenis. 

Opvallend is dat de algemene consequentie: 
daling van de inkomsten voor organisaties 
e.d. uit textielinzameling slechts i n ~e~ r 

geringe 1:1a te s amenhangt met de intentie . 
Dit is waarschijnlijk hét gevolg van het 
feit dat de meeste mensen van plan z:ijn 
het textiel wat noe in goede stáat ver
keert mee te blijven geven aan organi S<l
ties e.d. Dat slechts weinig zaken samen-
hangen met de intentie kan het gevolg zlj n 
van het feit dat het merendeel van de 
mensen reeds voor de start van de proe f 
aan enige vorm van te.xtielsche~ding deed. 
Voor slechts weinigen vorn1t textielsche i 
ding ~ieuw aan te leren gedrag. 
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F. De intentie t.a.v. probleemstoffen 
Een redelijk sterke samenhang met de 
intentie vertonen: 

De opvatting te weinig afval te 
hebben om aan de proef mee te doen. 
De meningen van (voor het individu)
belangrijke mensen en instanties 
(sociale norm). 

Een matige samenhang met de intentie 
vertonen: 

De samenvattende persoonlijke conse
quenties: moet ik meer nadenken, ben 
ik meer tijd kwijt en mo€t ik meer 
inspanning verrichten. 
De persoonlijke consequentie: kri j g 
ik problemen met het bewaren. 
De opvatting te oud te zijn om aan de 
proef mee te doen. 
De gewoonte om voor de proef al rro-· 
bleemstoffen t e scheiden. In die z in 
dat mensen die aangnven voor de ~tü rt 
van de proef wel eens probleemstoffen 
te scheiden en gescheiden weg te 
brengen iets vaker van plan wnren dit 
tijdens de proef ook te doen. 

Opvallend is dat de algemene consequent i es 
slechts een geringe of geen samenhang ver
tonen met de intentie. Vooral de persoon
lijke consequenties blij ken naar voren te 
komen. 

G. De voorwaardelijke intenties 
Bij de intentie ten aanzien van plastic en 
blik ontstaat een beeld wat grotendf! l' ] s 
overeenkomst met het beeld wat betreft de 
algemene intentie. De sociale consequen
ties: geeft Oirschot het goede voorbeeld 
en help ik mee de proef te la ten slagen 
komen echter minder sterk naar voren. Ten 
aanzien van de intenties: als de tariev~n 

als gevolg van de proef zullen stijgen 
valt op dat de algemene consequenties meer 
op de achtergrond staan en de persoonlij ke 
consequenties sterker naar voren komen. 
Als de tarieven zullen stijgen dan lijken 
de persoonlijke consequenties zwaarder te 
gaan wegen. 

Verschillen tussen het binnen- en buiLengeble u 
A. InJ ciding 

Ongeveer 28% van de huishoudens in Oir-· 
schot woont buiten de bebouwde kom. Het is 
mogelijk dat er verschillen bestaan tusse~ 
huishoudens die binnen de bebomY'de kor;~ 

wonen en huishoudens die buiten de be
bouwde kom wonen, wat betreft intenties en 
de zaken die daarmee S&Qenhangen. ne 
verschillen kunnen gevolgen hebben voor 
het te voeren beleid. 
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B. Intenties 
Op TO zijn er gemiddeld genomen ten aan
zien van alle intenties Pauwelijks ver
schillen te constateren tussen het binnen
en het buitengebied. Echter de mensen in 
het buiten~ebied waren, wat betreft papier 
en glas, minder zeker van hup scheidings
plannen. Ten aanzien van het scheiden var. 
probleemstoffen vertoonden de mensen jn 
het buitengebied veel meer onzekerheid. 
Deze verschillen zijn op Tl niet meer te 
constateren. Echter op Tl zijn de inten
ties ten aanzien van papier en bij stij
ging van de reinigingsta r-ieven in het 
buitengebied in gerir1ge mate positiever. 
Ten aanzien van de andere intenties zijn 
geen verschillen tussen het binnen- en het 
buitengebied te constateren. 

Op Tl is het percentage mensen dat zelf 
composteert en hun etensresten als huis
diervoedsel of veevoer geb r uikt in het 
buitengebied veel groter. 

De mensen in het buitengebied gaven voo r 
de start van de proef minder vaak hun oud 
papier mee aan verenigingen e.d., ook 
brachten zij minder vaak hun afvalglas 
naar de glascontainer. 

C. Verwachte, waargenomen of ervaren conse
quenties 
Op TO verwachtten de mensen in het binnen
gebied vaker meer tijd kwijt te zijn door. 
het gescheiden meegeven van hun afval. In 
het buitengebied bestond meer onzekerheid 
ten &anzien van de consequentie meer geld 
kwijt te zijn. Op Tl zijn deze verschiller 
nauwelijks te constateren. 
Op Tl verwachtten de mensen in het buiten
gebied met name vaker: een minder snelle 
stijging van de reinigingstarieven al 
gevolg van de proef, neer tijd kv.rij t te 
Z1Jn met probleemstoffenscheiding, meer 
geld kwijt te zijn met probleemstoffpn
scheiding, dat het scheiden van probleem
stoffen nauwelijks bijdraagt aan de 
oplossing van het milieuprobleem. Ook zijr; 
zij iets vaker tevreden over de glasrnil J)cl, 

ln het algemeen zijn op Tü en Tl >le inig 
spectaculaire verschillen tussen het 
binnen- en het Luitengebjcd wat betrel t de 
verwachte, waargenomen of ervaren conse
quenties te constateren. 
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D. Zaken die samenhangen met de intenties 
l. De algemene intentie 

In het buitengebied hangen bijna ;:d le 
algemene en sociale consequenties 
sterker samen met de algemene intentie. 
Met name de consequenties: wordt minder 
gestort of verbrand, geeft Oirschot het 
goede voorbeeld en help ik mee de proef 
te laten slagen, komen erg sterk naa r 
voren. Ook de meeste persoonlijke 
consequenties hangen in het buitenge
bied sterker samen met de algemene 
intentie. Vooral de cocsequenties: hoef 
ik geen glas meer naar de glascontainer 
te brengen en ontstaat bij mij in en om 
de woning meer stank komen sterk naar 
voren. 
Op TO kwamen in het buitengebied de 
consequent i es: ben ik meer tijd kwijt 
en moet ik meer nadenken sterk naa r 
voren. Op Tl is dit in ruinder mate het 
geval en is bovendien geen verschil tE 
constateren met het binnengebied. D~ 

beoordeling van de glasmand hangt in 
het buitengebied sterker samen met de 
algemene intentie. 

2. De intentie t.a.v. papier 
In het buitengebied vertonen meer 
algemene consequenties samenhang met de 
papierintentie. Ten aanzien van de 
persoonlijke consequenties zijn weinig 
spectaculaire verschillen te con
stateren. In het algemeen i s de samen
hang in het buitengebied iets sterker. 
Op TO hangt in het buitengebied de 
consequentie: ben ik meer tijd kwijt, 
redelijk sterk samen met de papierin-· 
tentie. Op Tl is wat dit betreft geen 
verschil tussen het binnen- en het 
buitengebied te constateren. In beide 
gebieden is de samenhang zeer gering. 
De verschillen wat betreft samenhalig 
tussen het binnen en het buitengebied 
zijn waarschijnlijk voor een groot 
gedeelte terug te voeren tot verschil
len in het omgaan met papie r voor de 
start van de proef. In het buitengebied 
vond voor de start van de proef min d0r 
recycling plaats via verenigingen e.d. 

3. De intentie t.a.v. glas 
Op Tl vertonen de meeste algemene eu 
sociale consequenties in het buiter:-· 
gebied een sterkere samenhang met de 
glasintentie. Met name de conseqeun-
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ties: wordt minder gestort of verbrand, 
geeft Oirschot het goede voorbeeld en 
help ik mee de proef te laten slagen, 
komen sterk naar voren. In het binn,!n
gebied hangt de consequentie: vervuilt 
het milieu minder, redelijk sterk samen 
met de glasintentie. In het buitenge
bied is dit niet het geval. Ook de 
meeste persoonlijke consequenties 
vertonen in het buitengebied een 
sterkere samenhang met de glasintentie. 
Met name de consequentie: hoef ik geen 
glas meer naar de glascontainer te 
brengen, komt sterk naar voren. In het 
algemeen komen de samenvattende persoon
lijke consequenties: moet ik meer 
inspanning verrichten, ben ik meer tijd 
kwijt en ben ik meer geld kwijt zowel 
op TO als op Tl in het buitengebied 
sterker naar voren. Ten aanzien van de 
consequentie: moet ik meer nadenken, is 
dit alleen het geval op TO. De beoorde
ling van de glasmand hangt in het 
buitengebied sterker samen met de 
glasintentie. 

De gevonden verschillen tussen het 
binnen- en het buitengebied zijn 
waarschijnlijk voor een groot gedeelte 
terug te voeren tot het anders omgaan 
met afvalglas in het buitengebied. Voor 
de start van de proef werd in het 
buitengebied relatief gezien minder 
glas via de glascontainer recycled. 

4. De intentie t.a.v. textiel 
In het buitengebied hangen meer conse
quenties (hoewel matig) sterker san.en 
met de textielintentie. Ook deze 
verschillen zijn waarschijnlijk voor 
een groot gedeelte terug te voeren tot 
het verschillend omgaan met textiel 
voor de start van de proef. In èeze 
meting (Tl) zijn echter nagegnoeg geen 
verschillen wat betreft gewoontegedra[ 
naar voren gekomen. 

5. De intentie ten aanzien van probleem-::. 
stoffen 
Het merendeel van de algemene consequen
ties vertoont op Tl iu het buitengebied 
een sterker samenhang met de intE::Lti.e. 
De verschillen zijn echter niet groot. 
Wat betreft de persoonlijke consequen
tie is de samenhang op TO in het 
buitengebied sterker. Op Tl komen ze in 
het binnengebied sterker naar voren. 
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Een exacte oorzaak voor deze ontwikke
ling is mo~ilijk aan te geven. Mogelijk 
dat de hoeveelheden probleemstoffen een 
rol spelen. Hierover is in de vragen
lijst echter geen vraag opgenomen. 

6. Ten aanzien van de intentie ook plastic 
en blik te scheiden valt op dat in het 
buitengebied de algemene en sociale 
consequenties sterker naar voren komen. 
Wat betreft de persoonlijke consequen
ties zijn geen spectaculaire verschil
len te constateren. De consequentie: 
krijg ik beter de kans me milieubewust 
te gedragen komt in het buitengebled 
sterker naar voren. De consequenties: 
moet ik meer nadenken, ben ik meer tijd 
kwijt en moet ik meer inspanning 
verrichten, komen in het binnengebied 
iets sterker naar voren. 

Wat betreft de intentie als de reini
gingstarleven als gevolg van de proef 
zullen stijgen zijn weinig tot gecm 
verschillen tussen het blnnen- en het 
buitengebied te constateren. 

7. Samengevat 
In het algemeen hangen in het buiteE
gebied meer algemene, sociale en 
persoonlijke consequenties samen met de 
intenties. Ook hangen zij vaak sterker 
samen met de intenties. Dit ondanks het 
feit dat wat betreft de waarneming van 
de consequenties, geen grote verschil
len tussen het binnen- en buitengebied 
te constateren zijn. Voor een deel iE' 
dit verschijnsel waarschijnlijk terug 
te voeren tot verschillen in het omgaan 
met huisvuil tussen de huishoudens uit 
het binnen- en uit het buitengebied 
voor de start van de proef. In het 
buitengebied staan de intenties waar
schijnlijk minder onder invloed van het 
gewoontegedrag en zijn ze meer bet 
resultaat van een bewust besluit
vormingsproces. Een nadere analyse naar 
de verschillen tussen vroegere wel
schtdders en vroegere niet-scheiders 
zal hierover meer duidelijkheid moeten 
verschaffen. 
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Samengevat 
De plannen van huishoudens om aan de proef mee te 
werken, de plannen om glas te scheiden en ge
scheiden mee te geven en de plannen om probleeru
stoffen te scheiden en weg te brengen zijn erg 
positief en nagenoeg gelijk gebleven zoniet 
positiever geworden tussen TO en Tl. De intenties 
wat betreft papier en textiel zijn minder posi
tief en niet ver,pnderd tussen TO en Tl. Echter 
wat betreft de totale recycling van papier en 
textiel is het beeld erg positief. Het merendeel 
van de huishoudens die voor de start van de proef 
hun papier en textiel scheidden en gescheiden 
meegaven aan verenigingen e.d. is van plan dit 
tijdens de proef te blijven doen. 

De vormgeving van de proef lijkt ingewikkeld: de 
componenten moeten los van elkaar worden geschei
den; verschillende ophaalfrequenties voor glas en 
papier/ textiel: een niet optimaal bewaarsysteem 
voor glas; geen bewaarsystemen voor papier en 
textiel; andere ophaaldag voor de componenten dan 
voor het restvuil. Bovendien lijkt de voerlich
ting niet optimaal: de huisvuilkaart was voor een 
aantal mensen moeilijk te hanteren. Ondanks het 
bovenstaande zijn de plannen van de huishoudens 
aan het begin van de proef om de diverse compo
nenten te scheiden (zowel via het hui svuilophaal-
bedrijf als via andere wegen) erg positief. 

Als de proef uitgebreid zou worden met het 
scheiden van plastic en blik dan is de bereidheid 
van de huishoudens om hieraan mee te werken 
(vergeleken met glas) minder positief. Het 
scheiden van drie componenten afzonderlijk lijkt 
goed te kunnen functioneren. Echter bij uitbrei
ding met een vierde en/of vijfde component 
ontstaat wat betreft bereidheid een minder 
gunstig beeld. 

Als de reinigingstarleven als gevolg van de proe f 
zullen stijgen dan is te verwachten dat veel 
huishoudens niet meer mee zullen werken. Wat 
betreft het al dan niet minder snel stijgen van 
de tarieven als gevolg van de huisvuilscheidings
proef bestaat veel onzekerheid bij de huishoudens 
in Oirschot. Het merendeel van de huishouden~ ~& 

niet bereid meer geld kwijt te zijn voor de 
realisatie van het doel van de proef. 
Bij het tot stand komen van de intentie t.a.v. 
glas lijken zowel persoonlijke voor- en nadelen 
als algemene en sociale voordelen een rol te 
spelen. 
Bij het tot stand komen van de intenties ten 
aanzien van papier en textiel lijkt het voordeel, 
de spullen minder lang te hoeven bewaren en op 
gezette regelmatige tijden kwijt te kunnen een 
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belangrijke rol te spelen. De intenties om papier 
en textiel aan verenigingen e.d. mee te geven 
werken voornamelijk vanwege het charitatieve 
aspect van dit soort inzamelingen sterk concurre
rend. Het blokkeren van dergelijke inzamelingen 
kan een negatieve invloed hebben op de bereidheid 
mee te werken aan papier- en textielrecycling. 

De bereidheid van huishoudens hun probleemstoffen 
te scheiden en gescheiden weg te brengen is rede
lijk groot. Bij het tot stand komen van de 
intenties ten aanzien van probleemstoffen lijken 
persoonlijke nadelen een belangrijke rol te 
spelen. De algemene en sociale voordelen staan 
meer op de achtergrond. 

Als de reinigingstarleven als gevolg van de proef 
zullen stijgen dan lijken de persoonlijke nadelen 
een belangrijkere rol in het besluitvormings
proces om al dan niet aan (ond~rdelen van) de 
proef mee te werken, te gaan spelen. 
Opvallend is dat sociodemografische factoren en 
situatieve factoren zoals bijvoorbeeld woonom·· 
standigheden en de hoeveelheid huisv-uil slecht~. 

in zeer geringe mate of niet samenhangen met de 
intenties. Wat betreft de intenties zijn er 
nagenoeg geen verschillen te constateren tussen 
het binnen- en het buitengebied. Echter wel ver
schillen zijn te zien ten aanzien van zaken die 
een rol lijken te spelen bij het tot stand komen 
van de intenties. Voor een deel zijn deze ver
schillen te verklaren uit het feit dat de huis
houdens in het buitengebied voor de start van de 
proef op een andere wijze met hun hujsvuil 
omgingen. 

Het voorlichtingsmaterfaal heeft iedereen b<'
reikt. Het merendeel van de huishoudens gaf aan 
voor de start van de proef min of meer volledi g 
op de hoogte te zijn van wat er van hen verwacht 
werd. Echter bij veel mensen ontbreekt het aan 
juiste kennis ten aanzien van de scheidingsregel. 
Dit kan een negatieve invloed hebben op de 
kwaliteit van de scheiding. De huisvuilkaart 
functioneert niet optimaal. De beoordeling van de 
huisvuilkaart lijkt een rol te HpeJen bij het t o t 
stand komen van de intenties. Bovendier, is zij 
van belang bij het omzetten van de intenties in 
feitelijk gedrag. 

Het verdere onderzoek zal meer inzicht moete n 
verschaffen in: veranderingen wat betreft de 
scheidings intenties, waarnemi ng/erva ring van 
voor- en nadelen en de relaties tussen de inten
ties en de voor- en nadelen in de tijd. Kortom 
het ontstaan van gewoontegedrag. Dit inzicht is 
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nodig om te weten hoe de bereidheid van de 
huishoudens in Oirschot te stimuleren of ten
minste op het huidige peil te houden. Bovendien 
is dit inzicht van belang om de marges wat 
betreft vormgeving en daaraan gekoppelde voor
lichting, waarbinnen de bereidheid van huishourlens 
om zelf te scheiden optimaal is en blijft, duide
lijk te krijgen, • 
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Woerden draait proef met scheidingsinstallatie op stortplaats 

I -1; -0'<t 

Gunstige resultatèn lnet duobak-vuil 
\\OER DEN - Het Woerdense 

ol. diJt met duob:Jkken wordt 
1meld, zal in de toekomst 

w.~.~r,chijnlijk bij de plaatselijke 
vuilstortplilats worden gesor
teerd . Nu nog Faal het vuil naar 
TNO of het Inslil u ut voor Afval
vtrwcrking (IVA). Op de vuil
stortpl~~~~ st;~at een scheidings
installatie die door de ~cmcente 
is gehuurd. Daarmee is al een 
nilntal keren proefgedraaid. Als 
de duobak proefdefinitief wordt, 
dan zal directeur Jaap van Bem
mel de machine aankopen. 

De •checd'"g"n.r~llatce voi.Jc>el tot nu 
luc fOtd en zal waars.:hojnlij~ tn de IOC· 

kum" nor cnorslln> aangepast worden . 
In .. u~ustus lli ermee: proef1edraaid en 
ou~ dele ma•ud, oktober. doent als 
pcucfl"'riodc H<t waardevolle afval dat 
dnor de .Wc~erJcn~ren die ec'\.duobak, 
.hdlbcn h ' ·ge,.:~cfdcn •·an hel ovèiiic 
vuol, wOrdt1\lct ~leine hoevcclhc6c-n Qp 
een lupcndc band't<>lort. Mei dc hand 
worJen vcrvolEens papoer, fl~s en iJLCr 
sesorlccrd in baHcn die rondom het 
apparaat staan. Wat ovcrblojft en van de 
ho.uJ o.lvah . ~.,n.l ''fl ecu schuc.Jiccf. lfie 
• 

1•tn hul)vud. tclaul'llcrij";), .aan.Jc en 

loods wa•r hoi in moet, komt op 
f 31.000.-. Van Bemmel krij~l dan 
•an Je gemeente een bepaalde VCfJ~Oe· 
den~ per ton ,.wa~r.Jevol" afval, en ook 
de opbrengst van hel papier en l!l~s os 
voor hem. 

,.!\Jede"erking belangrijk" 
.. Ik hoop dat hel zelf huiSvuil scheiden 
zal blijven aanslaJn. en dat de mensen 
het goed blijHn doen. Als het onver· 
hoopt anoopl. Zll ik met dat dcng", lt~l 
v.n llcmmcl. de scheodingsmachcne be· 
dodend . .. Daus "d één van de bclang
nJk!!tC fac1orcn vuor hc:t vcrder slagen 
•an hel cxpcllmcnl: de medc,.erkong 
nn de bcvol~ing ." 

Over die medewerking is hij 101 nu toe 
ers 110ed IC sprdcn: .. Er ~&·nr.Jt hicr 
@UCd HCSOrtccrd , lei. er t~n UflliLhCc V.Jn 
de andere proc:fgcmcentc. Amc:-~.foorl 
En eerder Lijn .Jcr~elorke proeven in 
Groncnsen en Den Bu><:h mislukt. 
w .. crcJcn blinkt .. el uio" 

zand d<>orlaal en .Je rest in een andere 
bak l~ao lflllcn. 

Magneetband 
Deze schudleef he u ; ·. , " oJemmelzclf 
@emaakl en aan hel >Chco.JioJ.!S3pparaat 
loe~evoc@d. omd~t hij hel werk van de 
hand>onecrt.lcr verlicht. lo<lr~ b<kcnd 
is of het hui>vuil sc heodcn in Woerden 
dcfcn11icf '"'"'" blojft ~~an. ui de machi
ne vcrJcr vnouren worden Viln een 
ma~ncclband . doe het ijzer uil hel afval 
ha~ll. Ook d:u scheelt " ·crk voor de 
handsortecrdcr5. 
M omcntecl lijn er drie medewerken 
nodi@ om hel p:.pier, rtascn ijzer van de 
lopende band te soncrcn. De machine 
draait eenmaal per weck. Van Bemmel 
maakt dan gebruik van de hulp van 
schuoljonrens die iets willen bijverdie
nen, en als het uitkomt werkt een perso
neelslid van de vuilstnrtplaats mee . Als 
de installatie ;aanrckochl wordt en er 
dus blij•cnd mee gcwerlt.ts~at worden, 
zullen de mensen van hel bedrijf zelf 

j saan handsunercn:- ,.Wc lunrfc• ho!l 
, dan wal beier Jll~nncn ; 061docl hé I áppJ
\J~a\.ijls)lctl:>li.Jil. ms:cn loods ~.11: 

staan", aldus Van Rcmmcl. .. Nu staat 
het in de open lucht en zijn wc met het 
oeneren alh~nk cl ijk van socd weer en 
de uren <1~1 de jongens vrij van school 
zijn. Als hel ding bonnen staal ma~ll het 
IÎJ~ohllp \';JIJ sorteren niet hlvccf mC'cr 

Een nadeel vindt hij. dat het .. wurdc
volle" valt. van d: duobak voor veel ~e
zonncn Ie klein blijktic zijn . Om het be
doelde afval loch in het I.!Ocdc vak te 
krijgen, wurdcn dan Acssen 51ukJ!c>la
J!Cn en ka~lon hput @~Schcurd, wat niet 
de bcd<>chng is. 

Resultaten gunstig 
Er is nu zeven keer J!CWcrkc mei de ~:i 
gen Woerdens~ schciJin~smachinc. 

Van Bcmmd meldt. dal hij bc5l een wat 
langere proefperiode gewild had, m•ar 
in elk geval lijn de soncerresultalcn 
gunsti@cr als di~ bij TNO in Apeldoorn, 
onder meer omdat in Woerden duidc· 
lijk op kleinere schaal gewerkt wordt. 
Van het n<'~ bruikbare afval raat papier 
terug naar de pupoer- en •i•cr naar de ij· 
zcrhan.Jct. Een rla.recydingsbe.Jrijf in 
R<>tterdam krijgt het onheschadi~Jc 
glas. 

i ( P~ t - dJ.rw1q 2'1 maan ~ - HET NIWWSBLA.D · 

Scholierm Jorlfrm hn huinuit dat 
dt' Woerde11Jt' .,proefge:mnen" 
hebbm gl'scht>iden. Dut gebeurt 
vanaf de lopende band l'tm het 
scheidingsapparaat op de Woer
dmse l'uilswrtplaars. Dt machillt' 
blijft, als in dt> gemt>entr doorge
gaan wordt mN het sortf!ren ••.m 
af•·al. 

uit, en kunnen wij hel zelf J!•an doen ZO· 
dra het in het werkschema uitkooml" . 

Gehuurd 
TNO in Apeldoorn, waar hel rrool5lc 
deel van het scschcidcn afv~luil Woer
den en Amersfoort naar toe gaat, stopt 
per I januari 19H5 mcl de duobakprucf, 
B . en W. van Wucrdcn w illen er in deze 
semccnte mee door(!aan en hel experi· 
ment uitbreiden over een ~roter aantal 
aczonncn . De raaJ moet daarover zijn 
socdkcuring nog uitspreken: Van Bern
md f!<loort' dat odat'wcl zAl rehc~rc!'. : 

.Op rojn"J."dYTcs he~ft ile semecntc het 
schcidinJ!Sap\)'ir~'a'a.''dal nu op de o\ouil- · 
stonplaHIS Slaat. rchuurd van hct Woer
dense bedrijf Wagcnsveld . Als het 
nadsbcsluia over hel huisvuil scheiden 
positief uitvalt. koopt Van Bemmel de 
machine . De voorlopige ramoog daar· 
"uor. en \'oor hc1 nccrzetlcn v~n t.fc 

"Prieger"·erk" 
In vcrgelijking mei Je om~ang van al 
het andere werk op de vurbwrtpl~al~. 
vmdt v~n Bemmel het huisvuil~>chc oJcn 
wel "f.n<J!cl .. ·crk ". .. Wij nemen per 
weck .00 ton verbrandingsarval van de 
J!cmccnlc In ontvan~SI, .Jat hier •er· 
werkt wordt. Daarbij is slc" hls '"cc ton 
duobahuil per "'·eek , ,..~araan na~r ver· 
houd in~ veel"' crk zit". 

"Dt' :aanvoer per "'eek van d u<lbak .. f•al 
vcrs..:hitc sOm-s, ffi:-&:~r · )o(.:hommclt mc:e)t· 

'\il'rohJ de ·rwe'e'tM .. Vorige wee lt. os er 
1830 kilo afval gcsunocr.J. Daarbol ..-:u 
760 kolo papocr, lbO kolo> glas, JIO kolo 
&lasschervcn. gruis en land dat ~fgc · 
!IChcodcn ~&crd via de schcc<llccf. en ~IJ() 
kilo vcrbrandings~fval dal geen waarde 
had. 

J 
(Van onu w~laul'Wr) Mi'}" be • • "}] ~ afvalber&. aan ~ ande,.. Juni ' · 

DONGEN - De SUchlln& kl- Jeugroep roep op VTl)WJ igers een &oedt UJdabest.edlnl voor 
tl~ubto'-r n1 Noluurbehoud Don- ~n dl~ hun Ujd l.lnvol willen 
1~n 11 wr l '"voróo:rd m~t wn plan h • benu~n·. Lankhorot cknkt aan 
om ~ oeiuilenboer krul 1n hel 'Sc Ill b een Valk urn van onarveer drie 
l>on&eN 11\J"Ulb«ld k b<en&m. en oer menxn, dlo een 'SUcllt!n& Scl\ll• 
Een w~rkcroeP •""kl ~nleel Jenboer Don&m' kunnen oprlcht.en. 
conUOC'\ nvt vrojwllll&en. doe In ~ Daarnaalt IOU een Uenlal ancle~n 
~jken voodselrut.en willen a!NJ- t e D ' zich bezJ& kunnen houden rrwl hel 

Ie';)., f\lchUn& ._t\ hel lnltiaUd erug In on gen q>~:~~~~r:~rk ... 
~nomen. omdool 11J hrt een &oedt ..-n~.r Don&m aan hel proberen 
uak vindt afval aan ~ bron ~e· ""' vn)will.oaen voor het IChlllen-
acheidm.. VeertJa prooenl van hel mei acblllmbocr-pro~ In än-· ben. 1.1 1n ~ berekerûnl CIP&ene- bocrpreject Ie -rwn. De werkJo-
huishoudeliJk afval beslaat uil ~re lm>Wn\nl wrwerkt 1n een men. &rflll'OeP "kWIIWerk en ~ 
hoo&"'·aardJI" voodselraloen", zrct rappon)e. Daarin onaat ..,<leT W-JP"""P ZDUden nlol al Ie ~~ 1n-
lnl\lauelnemer ~n Lankhorrt. meer de bel"l!kenJna dat het ClphA- TijdsbestecliDg k,."... hebben ~reloond. Wa=-r 
HlJ 111 In ~ atval-rk&""'P van 1m van achJUm 111 Don..,n per- Zich volck>mde vnjwWt,..n biJ ~ 
de SUc:hlln& MJU.Ube'-r en heet\ ,.ar zo'n S.lOOO ,Wdc!l kan cp- afval-rk&n>eP van de SUchttna 
het achlltl'f1project een jaar voor- brcnpn. 1n dat bedraa 11 bc~ .Cclrnmen:lflel lttleft dl er dua lc4ilkubeheer aanmelden. wil de · 
bereid. .Uil analyoeo 1.1 ~rebleken ~ wnn.lnclertna van k.-loen die~ welni& 1n hel ophalen van adill- ~ mei het ophalen van voed- ......._ ~ 
dat hot apul ul~und kan doenen ,.,..-nt.e Donpn wroc:huldl&<l 11 len", r.ect Unk}lorrt .Waar Wij wlrnlen 1n een prodw!Jk van on- "f..J 
alo voedsel voor n.and~. We heb- voor hr1 riDnen op ~ -teliju echter naar \ee wUien 11 dat een ,..veer aoo woonecnhe<lcen In Don-
ben daarom al enlcele aararl!ra 111 wJistor1plaata, <loorclat ~ hoe- vu~.r IIU1' vriJwl~ hel werk po bcjpnl>en. De contactpersonen 1 

Donaen benaderd en rlle &lln heel veelheld afval a!J>eemL Ook hel op zich .-mL Je lt.riJ&t dan - van de alvalwukJP"oep 1ljn p..,,.,.. 0 
enthousiast", dubbeltJe per kubieke meter, dat dubbel aoede uak: vanuit lnl· Loollrnana (01~1'133Q) en Ben "" 

Lankhom heet\ de ervartn.en de boe~n voor hol afval owrtleb- liPu~unt het vermlnde~ van Lankhorat (01623-14511:1!. \ 
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Hoofdstuk 5 Voorlopige aanbevelingen 

In het navolgende hoofdstuk worden aanbevelingen gegeven ten aanzien van 
het huisvuilscheidingsproject in Oirschot, scheidingsprojecten in het 
algemeen, nader onderzoek en rapportage van scheidingsprojecten. Het 
gaat in een aantal gevallen om voorlopige aanbevelingen. Het totale 
onderzoek in Oirschot is nog niet afgerond en bovendien moeten meer 
verantwoorde data-analyses nog plaatsvinden. De aanbevelingen ten 
aanzien van scheidingsprojecten (Oirshcot en algemeen) richten zich met 
name op het heinvloeden van de medewerking van huishoudens, financiële, 
technische en andere aspecten vallen buiten de competentie van het 
onderzoek en deze rapportage. 

5.1. Aanbevelingen t.a.v. de scheidingsproet in Oirschot 
Over het algemeen zijn de plannen om aan de proef mee te werken erg 
positief. Met andere woorden, de bereidheid van de bevolking is erg 
groot. Vanuit sociaal-psychologisch oogpunt 1s het dan ook aan te 
raden de scheidingsproet, mits op een aantal punten aangepnst. 
voort te zetten. Het is echter van belang de bereidheid op peil te 
houden, zo niet te vergroten. In het navolgende wordt aangegeven op 
welke punten de bereidheid en de kwaliteit van de medewerking van 
de bevolking positief te beinvloedeu is. 

5.1.1. Vormgeving van de proef 
In het algemeen spelen, naast de algemene maatschappeli_::ke 
voor- en nadelen ook de persoonlijke voor- en nadelen een 
rol in het besluitvormingsproces van mensen om hun huisvuil 
op de juiste manier te scheiden. Met name deze persoonlijke 
voor- en nadelen verwijzen naar de vormgeving van de proef. 
Dat gedeelte van de proef waar de mensen rechtstreeks mee in 
aanraking komen. Alhoewel de bereidheid van de mensen in bet 
algemeen erg groot is, kan aanpassing van de proef op een 
aantal punten effectief zijn, de persoonlijke voor- en 
nadelen te beïnvloeden. In die zin dat de bereidheid op peil 
blijft zoniet vergroot wordt. 

1. Het ingewikkelde ophaalsysteem: verschillende frequenties 
voor de diverse componenten op andere dagen dan de rest 
van het huisvuil kan negatief werken t.a.v. de bereidheid 
om mee te werken en het omzetten va.n deze bereidheid in 
correct scheidingsgedrag*. Er blijkt een samenhang te zijn 
tussen de ingewikkeldheid van de proef en de Lereidheic1 
om mee te werken. Het is daarom aan te bevelen alle 
componenten tegelijkertijd samen met de rest van het 
huisvuil in te zamelen. Eenmaal per maand, op de eerste 
huisvuilophaaldag van de maand is een mogelijkheid. 
Er blijkt geen verband te zijn tussen de opvatting die 
mensen hebben over de huidige inzamelfrequentie voor gla:: 
en hun bereidheid om glas te scheiden. 
Het vaker dan een maal per maand ophalen van glas zal du~ 
waarschijnlijk de glasopbrengst niet of slecht in 2,eer 
geringe mate verhogen, dit ondanks het feit dat een 
krappe meerderheid van de bevolking wil dat het gléu; 
vaker wordt opgehaald. Het kan van belang zijn dat dE: 
mogelijkheid voor de huishoudens om een tweede glasmandje 
te krijgen blijft gehandhaafd. 

* Het scheiden van de componenten uit de rest van het huisvuil en het 
gescheiden aanbieden aan het huisvuilophaalbedrijf. 
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Bovendien kan het van belang Z1Jn dat als extra inlever
mogelijkheid de glascontainers gehandhaafd blijven. 
Het textiel maakt slecht een zeer klein bestanddeel uit 
van het huisvuil. Bovendien blijven de meeste mensen 
vooral hun 'goede' textiel meegeven aan de charitatieve 
organisaties. Het een maal per maand Jnzamelen van 
textiel is daarom waarschijnlijk ruim voldoende. Op het 
moment wordt papier een maal per 14 dagen ingezameld. Het 
teruggaan naar een maal per maand kan n~gatieve gevolgen 
hebben voor de papieropbrengst. Juist het feit dat ze 
papier minder lang hoeven te bewareu is voor veel mensen 
een reden om hun papier aan het huisvuilophaalbedrijf l;Jee 
te geven. Als de ophaalfrequentie voor papier daalt is 
juist dit voordeel minder groot. Vooral als ook de 
verenigingen eenmaal per maand papier ophalen. Aan de 
andere kant is te constateren dat de papieropbrengst 
hoger is, op juist die dagen dat ook het glas wordt 
ingezameld. 

2. De bereidheid om het glas gescheiden aan te bieden is 
waarschijnlijk positief te heinvloeden door het ver
schaffen van een beter bewaarsysteem. Er blijkt een 
verband te bestaan tussen de beoordeling van de glasmand 
en de bereidheid om glas gescheiden mee te geven. De op 
het moment gebruikte glasmand heeft een aantal nadelen 
die van invloed kunnen zijn op de scheidingsbereidheid. 
Het is aan te raden bijvoorbeeld een gesloten mand of bak 
met een deksel te verschaffen, stapelbaar en iets groter 
wat betreft de inhoud dan de huidige glasmand. Een derge
lijk bewaarsysteem heeft als voordeel dat het glas gebro
ken kan worden aangeboden. Bovendien zal hierdoor het 
aantal glasscherven wat op straat terecht komt vermin
deren, kunnen de buren niet meer zien hoeveel je ge
dronken hebt en zal minder stank in de woning ontstaan. 
Ook is het dan beter mogelijk de glasbak reeds de avond 
te voren buiten te zetten. Een dergelijk systeem is te 
gebruiken als het in de toekomst mogelijk de bedoeling 
wordt het glas héêl in te zamelen. 
Wat betreft papier is het in Oirschot niet nodig iedereen 
een bewaarsysteem te verschaffen. Het merendeel van de 
mensen is gewend geen systeem te krijgen voor hun oud 
papier. Zij hebben hiervoor hun eigen systeem on twikh,.id. 
Het kan wel van belang zijn een systeem te verschaffen 
aan mensen die daar om vragen. Eenzelfde systeem als -voor 
glas is dan, vanwege de mogelijkheid om het glas en 
papier gecombineerd op, te slaan, aan te raden. Een 
bewaarsysteem voor papier heeft bovendien als voordeel 
dat naast kranten en tijdschriften ook andersoortig 
papier zoals diverse verpakkingen, eenvoudiger is op te 
slaan en aan te bieden. 
Het verschaffen van een bewaarsysteem voor textiel lijkt 
niet noodzakelijk te zijn. 
Als alle gescheiden spullen op dezelfde dag worden 
ingezameld dan is het van belang dat ze specifiek her
kenbaar aan de straatkant worden aangeboden. De ver
schillende vormen waarin de spullen worden aangeboden 
moeten duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Alleen 
dan is een snelle en efficiënte inzameling mogelijk. 
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3. Het is aan te raden de eventuele extra kosten die het 
gescheiden inzamelen met zich meebrengt voorlopig niet 
door te berekenen in de reinigingstarieven. Ui.t de re
sultaten blijkt daL het doorberekenen de bereidheid om te 
scheiden kleiner zal doen worden. Ook het trendmatig 
verhogen van de tarieven zal, wil het geen negatieve 
invloed hebben, met de nodige voorzichtigheid moeten 
gebeuren. Meer hierover bij de voorlichting. 

4. Het uitbreiden van de proef met het scheiden van bij
voorbeeld ook plastic en blik, aangehaakt aan het los van 
elkaar scheiden van de andere componenten, is niet aan te 
raden. Niet alleen is de bereidheid om ook plastic en 
blik te scheiden minder groot als de bereidheid om glas 
te scheiden, ook kan het uitbreiden van de proef negatief 
uitpakken voor de , resultaten wat betreft de andere 
componenten. Na drie te scheiden componenten lijkt, 
binnen de vormgeving waarvan sprake is in Oirschot, het 
breekpunt, wat betreft de medewerking, te liggen. Als het 
in de toekomst toch de bedoeling is meer componenten uit 
het restvuil te houden, met als doel te recyclen, dan ZBl 
gekozen moeten worden voor een andersoortige scheidings
regel met daaraan gekoppeld een andere vormgeving. 

5. De bereidheid probleemstoffen te scheiden en gescheiden 
weg te brengen is redelijk groot, echter voor verbetering 
vatbaar. Zeker gezien het aantal twijfels dat mogelijk is 
ten aanzien van het omzetten van deze bereidheid in 
feitelijk scheidingsgedrag. Het name bij de bereidheicl 
ten aanzien van probleemstoffen lijken de persoonlijke 
nadelen een grote rol te spelen. Het i& dan ook za~k deze 
nadelen zoveel mogelijk te beperken. 
Een aantal zaken kunnen daar mogelijk toe bijdragen 
zoals: 
a. Uitbreiding van de inlevermogelijkheden door: 

-Ruimere openingstijden van de gemeentewerf. 
- Het mogelijk te maken de winkels meer probleem-

stoffen aan te bieden. Dus i.p.v. alleen maar 
batterijen ook andersoortige probleemstoffen. 

- Eventueel op gezette tijden een dependance van de 
gemeentewerf in Spoordonk. 

- Eventueel inzameling op marktdagen. 
b. Het afschaffen van het telefonisch aankondigen als men 

probleemstoffen wil inleveren op de gemeentewerf. 
c. Het uitbreiden van de inlevermogelijkheden voor 

specifieke stoffen b.v. voor afgewerkte olie door 
middel van een zogenaamde oliebol. Dit is een speciaal 
geconstrueerde container waar men afgewerkte olie in 
kan deponeren. 

d. Een alternatief voor het wegbrengen van problee~

stoffen kan het op gezette tijden ophalen zijn. Een 
mogelijkheid is om naast de bestaande inlevermogelijk
heden enkele malen per jaar de probleemstoffen huis 
aan huis op te halen. Mensen die problemen krijgen m~t 
het thuis opslaan van de stoffen kunnen ze tussentijds 
altijd kwijt. 
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Een andere mogelijkheid is het ophalen van de pro
bleemstoffen te koppelen aan de inzameling van glas, 
papier en textiel. Het is niet mogelijk de probleem
stoffen aan de straatkant te zetten vanwege de gevaar
lijke situaties die kunnen ontstaan. Het is echter wel 
mogelijk dat mensen de stoffen persoonlijk aanbieden 
aan de huisvuilinzamelaars. Eventueel kan een spe
ciaal bakje voor probleemstoffen worden verstrekt ten 
einde de probleemstoffen te kunnen bewaren en aan
bieden. 

5.1.2. De voorlichting 
Voorlichting heeft niet alleen als taak feitelijke kennis 
over te dragen maar dient ook motiverend te werken. Hensen 
over te halen dat te doen wat er aan hun gevraagd wordt. Het 
verkopen van het 'product': het zelf scheiden van huisvuil. 
Bovendien is het belangrijk dat de kanalen die gebruikt 
worden voor de voorlichting en de vorm (vormgeving en taal
gebruik) zoveel mogelijk bij de inhoud aansluiten en ervoor 
zorgen dat de inhoud iedereen bereikt en voor iedereen te 
begrijpen is. Herhaling van voorlichting en aanpassing ervnn 
aan zaken die op dat moment het meest spelen bij de doel
groep is noodzakelijk om kennis en motivatie op peil te 
houden zoniet te vergroten. Ten aanzien van de voorlichting 
zijn op het moment de volgende zaken van belang: 
1. Bij veel mensen ontbreekt het aan de juiste kennis ten 

aanzien van de scheidingaregeL l:i.et gevolg hiervan is 
dat, ondanks een positieve bereidheid, afval dat bij de 
gescheiden componenten thuishoort, bij het restvuil 
tercht komt en dat afval dat bij het restvuil thuishoort 
bij de gescheiden componenten terecht komt. Een nadere 
analyse van de gescheiden componenten en fracties kan 
hierover meer duidelijkheid verschaffen. Duidelijkheid 
over welke spullen vooral de gescheiden componenten 
vervuilen en welke spullen toch nog vaak in het restvuil 
terechtkomen. 
Bij papierinzamelingen worden, traditioneel, meestal 
alleen oude kranten en tijdschriften meegegeven. Veel 
verpakkingsmateriaal hoort echter ook bij de papiercom
ponent thuis. Ten aanzien van de kennis wat betreft de 
glascomponent bestaan weinig problemen. \-lellicht dat 
doppen, deksels en enig serviesgoed deze component 
vervuilen. Voor veel mensen is het onduidelijk wat 
precies bij de textielcomponent thuish0ort en wat niet. 
Een groot gedeelte van de mensen betitelen meer soorten 
afval als probleemstof dan tijdens de proef de bedoeling 
is. Dit kan een negatieve invloed op de bereidheid ten 
aanzien van probleemstoffen tot gevolg hebben. Het is van 
belang door middel van gerichte voorlichting te trachten 
de kennis ten aanzien van de scheidingsregel te vt::rbe
teren. Een, wat dit punt betreft, verbeterde huifivuil
kaart kan hierin een belangrijke rol spelen. Het voordeel 
van een duurzame huisvuilkaart is o.a. dat de mensen ~vat 

betreft de scheidingaregel altijd op de kaart kunnen 
terugvallen op het moment dat de kennis noodzakelijk maar 
nog niet paraat is. Aan te raden is de huisvuilké!tart 
uitsluitend te gebruiken voor de informatie die nodig is 
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om op een correcte manier het huisvuil (gescheiden) nan 
te bieden. Voor het motivationele gedeelte van de voor
lichting kunnen beter andere kanalen worden gebruikt. 

2. Het is van belang de huisvuilkaart overzichtelijker in te 
richten wat betreft de ophaaldagen van het (gescheiden) 
huisvuil. Het gebruik van verschillende kaarten voor de 
verschillende gedeeltes van Oirschot (verschillende 
ophaaldagen van het restvuil) is aan te raden. Het 
gebruik van de kleuren rood en groen is, gezien het feit 
dat vrij veel mensen kleurenblind zijn, wat betreft het 
overgangsgebied tussen rood en groen, af te raden. Het 
jaarlijks verstrekken van nieuwe huisvuilkaarten is nodig 
om de kennis omtrent de scheidingsregel en de vorm van 
inzameling op peil te houden. 

3. Het is aanbevelenswaarig, b.v. door middel van artikelen 
in de plaatselijke dag- en weekbladen, regelmatig de 
resultaten en de daaraan vcrbonden algemene consequenties 
van de proef en het totale recyclinggebeuren naar de 
deelnemers terug te koppelen. Het is nodig dat voor de 
deelnemers de algemene maatschappelijke consequenties van 
hun scheidingsgedrag voortdurend zichtbaar zijn. Cet gaat 
hierbij om zowel korte als lange termijngevolgen. Met 
name de volgende maatschappelijke consequenties lijken 
een belangrijke rol te spelen in het besluitvormings
proces om al dan niet te scheiden: 

Minder vervuiling van het milieu 
Meer hergebruik van grondstoffen 
Wordt minder huisvuil gestort of verbrand 
Wordt minder energie verbruikt. 

De algemene maatschappelijke voordelen die mensen waar
nemen als gevolg van de proef spelen een rol in de be
sluitvorming van mensen om aan (onderdelen van) de proef 
mee te werken. 

Het is dus van belang een duidelijke en begrijpbare link 
te leggen tussen de scheidingsresultaten* en de boven
staande gevolgen. De mensen moeten waarnemen dat hun 
gedrag effect sorteert ten aanzien van de realisatie van 
de gestelde doelen. 

4. Uit het onderzoek blijkt dat de financiën een belangrijke 
rol spelen in het besluitvormingsproces van mensen om a l 
dan niet aan (onderdelen van) de proef mee te doen. riE-t 
is van belang door middel van voorlichting duidelijk te 
maken wat de exacte financiële kosten en baten van het 
scheiden van huisvuil zijn. De stortkosten worden welis
waar minder, echter de inzamelingskasten stijgen. Het 
huisvuilophaalbedrijf maakt (zeker op het moment) niet 
meer l-linst. Het is aan te raden aandacht te besteden aan 
het feit dat de reinigingatarieven welliswaar op het 
moment niet minder snel zullen gaan stijgen als gevol g 
van de proef maar dat dit op de lánge termijn wel het 

* Totale scheidingsresultaten dus inclusief recycling via andere ka
nalen. 
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geval zal zijn. Dit als gevolg van de in de toekomst 
sterk stijgende storttarieven, het minder te storten 
huisvuil en de verbeterde kwaliteit van het huisvuil. 

Een mogelijkheid om te voorkomen dat een stijging van de 
reinigingstarleven (als gevolg van aanpassing en/of 
indexering) een negatieve invloed z~l hebben op het 
scheidingsgedrag van mensen is het voorleggen aan de 
mensen van twee scenario's. De ontwikkeling vnn de 
reinigingstarleven de eerstkomende b.v. 20 jaar, als het 
huisvuil engescheiden wordt ingezameld en als het huis
vuil gescheiden wordt ingezameld. Het een en ander 
larderen met voorbeelden wat betreft reinigingstarleven 
in de randstad kan positief werken. Het is belangrijk, 
kost wat kost, de bevolking open en eerlijk op de hocgte 
te houden van de financiële kosten en baten van de proef 
echter wel op een inzichtelijke manier. 

5. Het is aanbevelenswaardig bij de verdere voorlichting in 
te gaan op een aantal persoonlijke voordelen die het 
gescheiden inzamelen biedt. Wat betreft glas, dat wen 
geen glas meer naar de glascontainer hoeft te brengen. 
Wat betreft papier en textiel, dat men deze spull~n 

minder lang hoeft te bewaren en dat men ze op geze t te 
tijden kwijt kan. J.n het algemeen, dat men minder plastic 
zakken hoeft te kopen. Met name de bovenstaande voordelen 
spelen een rol in het besluitvormingsproces om aan de 
betreffende onderdelen van de proef mee te werken. 

6. Wat betreit de persoonlijke nadelen die mensen ervaren is 
het van belang bij de verdere voorlichting in te gaan op: 

Het ontstaan van stank door het gescheiden bewaren. 
De mogelijkheid dat men door het gescheiden meegeven 
meer tijd kwijt is, meer inspanning moet verrichten en 
meer moet nadenken. 

Ten aanzien van het ontstaan van stank kunnen suggesties 
worden gegeven om dit te voorkomen, bijvoorbeeld het 
omwassen van glas voordat het in de glasmand wordt 
gedeponeerd. Ten aanzien van andere nadelen die mensen 
ervaren kan ingegaan worden op het ontstaan van een 
gewoonte als men eenmaal gewend is aan het scheiden en 
gescheiden meegeven. 

7. Het is aan te raden bij de verdere voorlichting in t e 
gaan op het feit dat de verenigingen e.d. zeker rdet 
minder papier en textiel inzamelen als voor de start van 
de proef. Hierover mag bij de bevolking niet de minste: 
onduidelijkheid bestaan. De inschatting dat de inkomstE!n 
van verenigingen en dergelijke als gevolg van de proef 
dalen kan negatieve gevolgen hebben ten aanzien va.n de 
bereidheid van de bevolking om aan (onderdelen van) de 
proef mee te werken. 

8. Vooral bij de besluitvorming om probleemstoffen te 
scheiden en gescheiden weg te brengen lijken met name de 
persoonlijke nadelen een rol te spelen. De algemene 
consequenties staan meer op de achtergrond. Het is van 
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belang, los van de andere voorlichting aandacht, te be
steden aan het scheiden en wegbrengen van de probleem
stoffen. Dit wat betreft kennis van de scheidingsregel ün 
wat men waar en wanneer kan inleveren. Ook is het van 
belang aandacht te besteden aan het feit dat men de 
stoffen gratis kwijt kan. Bij de verdere voorlichting 
moet erop gewezen worden dat ondanks het feit dat het 
vaak gaat om zeer geringe hoeveelheden de probü~em

stoffen een zeer groot gedeelte van de verontreiniging 
van het te storten huisvuil veroorzaken. Het gebruik 
van voorbeelden kan erg positief werken. BoveP.dien kan 
er op gewezen worden dat, als de probleemstoffen uit 
het huisvuil blijven, waarschijnlijk in de toekomst 
daardoor de storttarieven minder snel zullen stijgen 
en dat compostering van het restvuil beter mogelijk 
zal zijn. 

Het is van belang bij de verdere voorlichting in te 
gaan op de problemen die kunnen ontstaan bij het 
bewaren van de probleemstoffen thuis. Dit bijvoorbeeld 
door middel van suggesties voor het veilig opsl~an. 

Ondanks bovenstaande aanbevelingen ten aanzien van de 
voorlichting, die kunnen bijdragen aan verbetering van 
de resultaten ten aanzien van probleemstoffen, js 

aanpassing van het probleemstoffengedeelte de meest 
effectieve manier om de resultaten op te schroeven. 

9. Ondanks het feit dat ruim 90% van de huishoudens ir, 
Oirschot een tuin bezit doet slechts 31% aan enige 
vorm van compostering. Met name compostering van de 
voedselresten en het groente, fruit en tuinafval 
draagt sterk bij aan de vermindering van de hoeveel
heid te storten huisvuil. Het kan dan ook vau belang 
zijn bij de verdere voorlichting aandacht te bestede1; 
aan de mogelijkheid zelf afval te composteren. Dit 
eventueel gekoppeld aan het van overheidswege (goed
koop) verstrekken vau compostbakken. De interesse ir. 
de compostbak blijkt erg groot te zijn. Het zelf 
composteren zou eventueel aangehaakt kunnen worden aan 
de bestaande proef. Hoewel het mogelijk is dat het 
zelf composteren van invloed is op het scheiding::;ge
drag zoals gevraagd wordt in de proef. 

10. Het is van belang het scheiden van huisvuil levend te 
houden. Het regelmatig verschaffen van informatie en 
het verkopen van het product 'huisvuil scheiden' kan 
hierin een belangrijke rol spelen. Ter vergelijking: 
zelf Philips (naamsbekendheid 99%) moet regelmatig 
reclame maken om haar naam en producten in de picture 
te houden. 
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ll.Het is aan te bevelen regelmatig de scholen bij het 
scheiden van huisvuil te betrekken. Bijvoorbe(~ld door 
middel van speciale lesprojecten en het scheiden door 
scholen zelf. Dit is van belang omdat scholen vaak een 
voorbeeldfunctie vervullen. Bovendien zijn kinderen de 
burgers, dus scheiders van de toekomst en kunnen kinderen 
een niet geringe sociale druk uitoefenen op de andere 
gezinsleden. 

5 • 1 • 3 Algemeen 
1. Nadere analyses van het restvuil en de gescheiden com

ponenten zijn nodig om te kunnen vaststellen op welke 
punten de kennis van de scheidingsregel bijgespijh:rd 
dient te worden. 

2. Het is van belang de bevolking te blijven betrekken bij 
de begeleiding van de proef. Bewonersbij eenkomsten 
blijven nodig om snel duidelijkheid te krijgen over die 
zaken die bij stelling van de proef of aanvullende voor
lichting behoeven. 

3. Sociale invloed lijkt een belangrijke rol te spelen in 
het besluit vormingsproces om als dan njet te scheiden. 
Zaken als: geeft Oirschot het goede voorbeeld, help ik 
mee de proef te laten slagen, en krijg ik beter de kans 
me milieubewust te gedragen spreken sterk tot de ver
beelding van de bevolking ('burgerplicht'). Het ver·· 
sterken van de sociale normen lijkt dan ook een middel orr 
het scheidingsgedrag positief te beïnvloeden. Het zelf 
scheiden van huisvuil moet een blijvende trentl worden. 
Veel publiciteit waarin bovenstaande zaken aan de orde 
komen kan hieraan bijdragen. Vooral landelijke publi
citeit versterkt de voorbeeldfunctie van Oirschot. Het is 
van belang zoveel mogelijk negatieve publiciteit te 
voorkomen. Het is dan ook zaak alternatieve inzamelingen, 
gestart vanuit vooral charitatieve motieven, zo weinig 
mogelijk in de weg te leggen. Negatieve publiciteit op 
dit punt van de scheidingsresultaten in ongunstige zin 
beïnvloeden. 

4. Mensen die een negatieve houding t.o.v. het gemeentl~

bestuur innemen zijn vaker minder geneigd om aan (on
derdelen van) de proef mee te werken. 
Goede algemene public-relations van de gemeentelijke 
overheid en de gemeentelijke politiek kan daarom een 
belangrijk instrument zijn om de medewerking van de 
bevolking aan de huisvuilscheidingsproet te stimuleren. 

5. Bij het publiceren van de resultaten van de proef is het 
vau belang ook de resultaten van de andere afvalstromen 
te betrekken via verenigingen en dergelijke. 
Dit om de bevolking een overzicht van het totale ·huis
vuilscheidingsplaatje te tonen. Het totale scheidings
plaatje is namelijk nog positiever dan het plaatje van 
louter en alleen de scheiding via het huisvuiloph&al
bedrijf. 
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6. Het betrekken van de verschillende bedrijven bij de proef 
heeft waarschijnlijk een positieve invloeà op de mede
werking van de bevolking. Dus ook gescheiden inzamelen 
bij bedrijven is van belang. Veel mEmsen achten het 
bedrijfsleven medeverantwoordelijk, bovendien kunnen 
bedrijven een voorbeeldfunctie vervullen. 

7. Om zicht te kunnen krijgen op de medewerking van de huis
houdens en de gewoontevorming die kan optreden is het 
noodzakelijk dat de proef minstens iin jaar met zo min 
mogelijk tussentijdse wijzingen wordt voortgezet. Tussen
tijdse wijzigingen kunnen een vertroebeld beeld opleveren 
en bovendien, ondanks het feit dat het verbeteringen 
kunnen zijn, verwarrend werken voor de deelnemers. Dit 
kan negatieve gevolgen hebben ten aanzien van het schei
dingsresultaat. 

5.2. Aanbevelingen ten aanzien van huisvuilscheidingsprojecten 

5.2.1. Vormgeving van het project 
De onderstaande opmerkingen zijn van toepassing op een 
project zoals is opgezet in Oirschot. Namelijk het scheiden 
van een drietal componenten en de probleemstoffen in een 
landelijke gemeente. ln het algemeen kan gesteld worden dat 
een scheidingsproject zoals opgezet in Oirschot wat betreft 
de medewerking van de bevolking haalbaar lijkt te zijn (tot 
op het moment). Financiële en technische aspecten zi j n 
buiten beschouwing gelaten. 
De volgende vormgevingsaspecten spelen een rol in het 
besluitvormingsproces van huishoudens om al dan ni~t op een 
correcte manier te scheiden. Voor een verdergaande bespre-
king van een aantal zaken zie de aanbevelingen ten aanzien 
van de scheidingsproet in Oirschot. 

l. De scheidingsregel 
Over het algemeen lijkt de scheidings regel voor de 
huishoudens goed hanteerbaar. Papier en textie l 
worden per traditie al wel gescheiden ingezameld, 
glas is voor de meeste mensen duidfüijk herkenbaar 
en wordt bovendien al veel door middel van glas
containers ingezameld. Ook de probleemstof fen 
worden duidelijk herkend, echter de bevolking ziet 
meer atvalstaffen als probleemstoffen dan strikt 
noodzakelijk is. 
Uitbreiding van het aantal afzonderlijk te scheiden 
componenten, bijvoorbeeld plastic en blik, is ni~t 
aan te bevelen. Het breekpunt wat betreft bereid
heid lijkt te liggen na drie afzonderlijk te 
scheiden componenten. 

2. Het bewaarsysteem 
Het is aan te raden voor het aanbieden en het 
bewaren van afvalglas een goed en afsluitbaar 
systeem aan de huishoudens te verstrekken (gratis 
in bruikleen). In gemeentes waar traditioneel veel 
papier wordt ingezameld door verenigingen e.d. is 
het verstrekken van een dergelijk systeem voor 
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papier niet noodzakelijk mits de traditionele 
papierinzamelingen blijven voortbestaan. In derge
lijke gemeentes moet de mogelijkheid Zl.Jn op 
aanvraag wel een bewaarsysteem te verstrekken. Zo'n 
systeem moet te combineren zijn met het systeem 
voor glas. In gemeentes waar traditioneel weinig 
oud papier wordt ingezameld is het verstrekken van 
een bewaarsysteem voor papier aan te raden. Het 
verstrekken van een bewaarsysteem voor textiel is 
niet noodzakelijk. 

3. Het inzamelen 
Het is van belang het inzamelen van de gescheiden 
componenten zo simpel mogelijk te houden. Hierover 
mag geen verwarring ontstaan bij de bevolking. Het 
éénmaal per maand, bijvoorbeeld op de eerste huis
vuilophaaldag, inzamelen van alle gescheiden compo
nenten lijkt voldoende. Van belang is wel dat de 
glascontainers als alternatieve inlevermogelijkheid 
voor glas, gehandhaafd blijven. 

4. De reinigingestarieven 
Het is af te raden de eventuele extra kosten die 
het gescheiden inzamelen met zich meebrengt door te 
berekenen in de reinigingstarieven. Indien dit wel 
gebeurd dan gaan met name de persoonlijke nadelen 
die de mensen ondervingen door hun huisvuil te 
scheiden een belangrijkere rol spelen. De bereid
heid om mee te werken zal dan een stuk minder 
positief worden. De reinigingstarleven lijken eeu 
belangrijk instrument te zijn om de medewerking van 
de bevolking te beïnvloeden. 

5. De probleemstoffen 
Bij de besluitvorming om al dan niet problee.m
stoffen te scheiden en gescheiden weg te brengen 
lijken vooral de persoonlijke nadelen die mensen 
verwachten of ervaren een belangrijke rol te 
spelen. Het systeem wat in Oirschot functioneert 
ten aanzien van probleemstoffen is wat betreft die 
nadelen op een aantal punten voor verbetering 
vatbaar. Deze hebben met name betrekking op uit
breiding van de inlevermogelijkheden. De resultaten 
van de probleemstoffeninzameling zijn te verbeteren 
door naast de inlevermogelijkheden zoals het 
gemeentedepot en diverse winkels, een aantal malen 
per jaar huis-aan-huis in te zamelen, zo mogelijk 
gekoppeld aan de inzameling van het papier, textiel 
en glas. Het verstrekken van een speciaal bewaar
systeem kan een positieve invloed hebben op de be
reidheid probleemstoffen te scheiden. 
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6. Alternatieve inzamelingen 
Het is aan te raden alternatieve inzamelingen zoals 
bijvoorbeeld papierinzamelingen door vereniginben 
e.d. niet te blokkeren. Dit kan negatief uitpakken 
t.a.v. de bereidheid van de bevolking om aan een 
proef mee te werken. Het starten van een schei
dingsproject lijkt vooralsnog geen invloeà te 
hebhen op de hoeveelheden die doorgaans door 
verenigingen e.d. worden ingezameld. Het is be
langrijk de bevolking hiervan op de hoogte te 
brengen voor de start van een project. 

5.2.2. De voorlichting 
Voor een voorbeeld van een voorlichtingsplan zie bijlag~ iü . 
Zie ook de aanbevelingen t.a.v. de scheidingsproet in 
Oirschot. In het algemeen kan gesteld worden dat naast 
voorlichting via bestaande kanalen, zoals plaatselijke dag
en weekbladen, persoonlijke voorlichting effectief kan zijn. 
Rond de start van het project moet de voorlichting vooral 
gericht zijn: 

Op het overbrengen van kennis t.a.v. de scheidingsregel 
en de wijze van inzameling. 
Op het aanduiden van de positieve maatschappelijke ge-· 
volgen. 
Op het uitblijven van negatieve maatschappelijke gevolgen 
zoal!; verminderde inkomsten voor verenigingen e.d. 
Op de persoonlijke voordelen. 
Op de persoonlijke nadelen in die zin dat door middel van 
adviezen getracht moet worden de nadelen zoveel mogelijk 
op te heffen. Ook het erkennen van de naàelen en tege
lijkertijd afwegen met de maatschappelijke en persoou·
lijke voordelen kan positief werken. 
Op de gewenning die na verloop van tijd optreedt. 
Op de financiële gevolgen op korte en lange termijn. 
Hierover mag geen verwarring ontstaan en moet bovendien 
met de nodige voorzichtigheid gebeuren. 
Op de versterking van de sociale norm ten aanzien vaP het 
zelf scheiden van huisvuil. 

Gedurende de eerste 10-12 maanden na de start van het 
project is herhaling van voorlichting noodzakelijk. Vooral 
het bijspijkeren van de kennis, het terugkoppelen van G(. 
resultaten en het ingaan op àe gewenning Z1Jn dan vau 
belang. Natuurlijk zal als het project eenmaal loopt goede 
voorlichting een jaarlijks terugkerend iets moeten zijn. Het 
verschaffen van een overzichtelijke en duurzame huisvuil
kaart, waarop in het kort de voor de bevolking noodzakelijke 
informatie staat vermeld, is aan te bevelen. Voorl.ichtin~ 

puur en alleen gericht op het probleemstoffengedeelte js 

vanwege het andersoortig karakter gewenst. 

5.2.3. Wettelijke verplichting 
Alhoewel bijna 60% van de mensen vindt dat deelname aan de 
proef in Oirschot verplicht moet zijn is het op het ffi()ment 
onduidelijk of een dergelijke wettelijke verplichting 
positiever zal uitpakken dan een vrijwillige medewerking van 
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de bevolking. Wellicht dat een aantal minder gemotiveerde 
mensen over de drempel worden getrokken. Het is echter 
mogelijk dat een aantal wel-gemotiveerde mensen zich recal
citrant zullen gaan opstellen. Aangaande de invloed van een 
wettelijke verplichting op de medewerking van de bevolking 
is nader onderzoek noodzakelijk. 

5.3. Rapportage van scheidingsprojecten 
In het laatste gedeelte van hoofdstuk 2 worden aanbevelingen gedaan 
t .a.v. de rapportage van scheidingsprojecten. Gezien het grote 
aantal gescheiden inzamelingsproeven dat in Nederland en in het 
buitenland heeft plaatsgevonden is het van belang om een verge
lijkend onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van de ver
schillende {gescheiden) inzamelprojecten. In dit onderzoek zouden 
naast kenmerken van de opzet ook financiële, sociaal-psycholo
gische en technische aspecten aan bod moeten komen. Dit gekoppeld 
aan de uiteindelijke scheidingsresultaten (zuiverheid, gewic.ht en 
response). Voor een dergelijk vergelijkend onderzoek zijn goede 
rapportages noodzakelijk. 

Het is voor de provincie, wellicht voor geheel Nederland van belang 
dat de ervaringen opgedaan bij de diverse sch~idingsprojecten, 

actief worden uitgedragen. Dit teneinde te voorkomen dat her en der 
in den lande ieder voor zichzelf scheidingsproeven start en opnieuw 
ervaring moet opdoen, terwijl àe know-how en ervaring elders reeds 
is opgebouwd. Een betere bundeling van de kennis maakt bovend i. en 
het opzetten van projecten op grotere schaal mogelijk. Dit biedt 
wellicht perspectieven op het financi~le en technische vlak. 

5.4. Aanbevelingen ten aanzien van onderzoek 

5.4.1. Algemeen ten aanzien van scheiding aan de bron 
l. Het is gewenst om bij de opzet van verdere gescheiden ir

zamelingsproeven waar verschillende scheidingsregels, be
waarsystemen, verwijderprocedures en/of verwijderfrequen-
ties met elkaar worden vergeleken, gebruik te maken van 
een volledig experimentele opzet. Hierdoor is het beter 
dan in een niet-experimentele of quasi-experimentele 
opzet mogelijk verschillen in kwaliteit en kwantiteit van 
de gescheiden componenten en/of fràcties toe te schrijven 
aan de verschillen in condities en kan een betere keuze 
gemaakt worden tussen de verschillende methoden v;-, n 
gescheiden inzameling. 
Hieraan gekoppeld is het nodig maten te ontloJikkelen di e 
het mogelijk maken scheidingskwaliteit op een eenduidige 
manier onderling vergelijkbaar te meten (R. Pieters. 
1985). 

2. Het is van belang nader onderzoek te doen naar de ef
fecten van een wettelijke verplichting het huisvu i l 
gescheiden aan te bieden, op de medewerking van de 
huishoudens en de uiteindelijke scheidingsresultaten. 
Het is mogelijk dat een wettelijke verplichting zoge
naamde 'reactabtue' oproept. 
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3. Nader onderzoek naar de ondersteunende voorlichting is 
noodzakelijk om de effecten van de voorlichting zo groot 
mogelijk te laten zijn. Het gaat hierbij om de te ge
bruiken kanalen, de doelgroepen, de frequentie, de vorm 
en de presentatie van de voorlichting. Wellicht kan op 
basis van dit verdere onderzoek en de reeds bekende 
gegevens een soort voorbeeld-voorlichtingsplan worden 
ontwikkeld. 

5.4.2. Ten aanzien van het onderzoek naar de proef in Oirschot 
1. Het is wenselijk om, ondanks de elders in dit rapport: 

vermelde moeilijkheden, op een aantal tijdstippen de uit
eindelijke scheidingsresultaten te analyseren (op huis
houdelijk niveau). Dit om een beter inzicht te krijgen in 
de relatie tussen de scheidingsintenties en de uit
eindelijke resultaten. Over factoren die rechtstreeks van 
invloed zijn op het scheidingagedrag en het uiteindelijke 
resultaat ontstaat dan wellicht meer duidelijkheid. 

2. Voor de nadere analyse van de onderzoeksgegevens is het 
van belang de beantwoording van de diverse kennisvragen 
om te smeden tot één maat die het kennisniveau aangeeft. 
Ook aanpassing van de kennisvragen aan de eventuele af
valstoffen die voor de huishoudens en de afzet problemen 
opleveren is gewenst. 

3. Nadere analyses door middel van multivariate technieken 
zijn noodzakelijk ter toetsing van het gehanteerde onder
zoeksmodel. Het is mogelijk dat de in ons onderzoek ver
kregen gegevens kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
een gedragsmodel wat als uitgangspunt kan dienen bij 
onderzoeken op meerdere vlakken dan alleen huisvuilschei
dingsgedrag. 

4. Aangezien de respondenten de proef voor een groot ge
deelte waarnemen als los van elkaar staande onderdelen is 
het gewenst bij verdere analyses de diverse deelintenties 
afzonderHjk te betrekken. 

5. Het is aan te bevelen bij de verdere analyses van de 
gegevens de respondenten op te delen in 'vroegere niet
scheiders' en 'vroegere-wel-scheiders'. Hellicht dat deze 
scheiding meer inzicht verschaft in de factoren die een 
rol spelen in het besluitvormingsproces van mensen om al 
dan niet het juiste scheidingsgedrag te vertonen, Aan ue 
'vroegere niet-scheiders' wordt tijdens de scheidings
proef in feite veel meer gevraagd. 

6. Nader onderzoek naar de hercodering van de combinatie
scores van de consequentie en overeenkomstige evaluatie
vragen is gewenst. Dit om de diverse kos ten en baten dü: 
de mensen verwachten, waarnemen of ervaren, duidelijk te 
krijgen. De door ons gehanteerde hercodering is erg grof, 
daardoor gaat veel waardevolle informatie verlore~. 

Wellicht dat het ter beoordeling voorleggen van de 
diverse combinaties aan een panel een oplossing kan zijn. 
Dit speciale panel zou gevormd moeten worden door een 
groep mensen representatief voor de onderzoekspopulatie. 
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7. Bij het beschrijven van de samenhang van diverse kosten 
en baten met de intenties is gebruik gemaakt van zowel de 
samenhang met alleen de consequenties als de samenhang 
met de combinatie consequenties/evaluaties (beliefs-only 
model en Fishbein en Ajzen model). Vaak zijn grote 
verschillen te constateren wat betreft deze samenhang. 
Dit is mogelijk mede een gevolg van de door ons gehan
teerde grove hercodering van de combinatiescores. Een 
meer diepgaande vergelijking wat betreft de verklarende 
en voorspellende waarde tussen beide modellen is nood
zakelijk voor verdere analyses. 

8. Aanpassing van de vragenlij st op een aantal punten is 
gewenst. 

De vraag ter controle van de instructie dient ge
wijzigd te worden. Beter is het te vragen wie in het 
huishouden het meest met het (scheiden van) huisvuil 
omgaat. 
De sociale norm zoals traditioneel geoperationaliseerd 
is in onze vragenlijst levert waarschijnlijk een 
slecht beeld op van de heersende sociale norm. Ook 
vanwege de lengte van de vragenlij st is het beter de 
betreffende vragen weg tP. laten. Mogelijk dat epe
rationalisatie in de vorm van beliefvragen zoals door 
ons gehanteerd: bijvoorbeeld 'geeft Oirschot het goede 
voorbeeld' een beter beeld verschaft. 
In de vragenlijst dient meer aandacht te worder, 
besteed aan de factoren die mogelijk een rol spelen 
bij het tot stand komen van de intentie om probleem
stoffen te scheiden en gescheiden weg te brengen. 
Rij de vragen aangaande de acceptatie van de verant
woordelijkheid en het persoonlijk budget is het doel: 
vermindering van de hoeveelheid te storten huisvuil, 
gebruikt. Aanpassing aan het belangrijkste doel van àe 
proef: hergebruik van kostbare grondstoffen, is 
gewenst. 
De vragen naar socio-demografie, met name betreffende 
opleiding en beroep, roepen veel weerstanden op. De 
non-response ten aanzien van deze vragen is dan ook 
groot. Gezien het bovenstaande en het belang van een 
zo groot mogelijke panelgroep op T4, is het gewenst in 
verdere metingen niet naar opleiding en beroep te 
vragen. 
De redenen van mensen om de lange vragenlij st niet 
terug te sturen zijn nogal eens te vinden in de vorm 
en inhoud van de vragenlijst. Het is dan ook van 
belang om bij de volgende metingen de vn1genlij st 
kritisch op de noodzakelijkheid van bepaalde vragen tt! 
beschouwen. Bovendien kan het ingaan op het waarom VL>.n 

de vorm en inhoud, in herinneringsbrieven, positief 
werken. 
De wijze waarop in de vragenlijst geinformeerd wordt 
naar de belangrijkheid van de doelstellingen van de 
proef levert, mede door de sociale wenselijkheid, geen 
reëel beeld op van de prioriteit die de gestelde 
doelen binnen huishoudens innemen. Het is wellicht 



85 

beter de doelen op te nemen in een lijst met concur
rerende doelen zoals bijvoorbeeld verbeteren werkge
legenheid, verhogen koopkracht enz. en de respondenten 
te vragen de doelen in volgorde van belangrijkheid te 
zetten. 

9. Een aantal zaken zijn interessant om te vermelden mélar 
minder direct van belang voor het vervolg van het onder
zoek in Oirschot. 

In het onderzoek wordt gebru:i.k gemaakt van een in ver
houding met de grootte van de populatie grote ::>teek
proef. Het is mogelijk dat het onderzoek op zichzelf 
van invloed is op de intenties van mensen en het 
uiteindelijke resultaat van de proef. Nader onderzoek 
is gewenst. 
Meer inzicht is gewenst in de representativiteit var 
de beantwoording door de respondent voor de mening van 
het gehele huishouden. 
De door ons gehanteerde methode om de response te ver
hogen (het verschaffen van een kans een compostbak te 
winnen na het terugsturen van alle vragenlijsten) 
lijkt vruchten af te werpen. De response op T2 bij de 
panelgroep was rond de 90%. Nader onderzoek naar het 
effect van dergelijke beloningen is interessant. 
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n,.n produk~en tn h de Mvol· nanclflt redrnrn, dt voorHeb· 
k1n1 llrr~ i d htl huhV\Jl1 te tln&~tunpacnt 
l C" hr1d•n' 

i n dne wijken v•n dt lf'-
mf'f'OIP iJ dt bu~•rl&t'VAIId N "t d 
ht: huis""ll In vonchillende OOI meege aan 
uki(en u doen In ren eelt 
uk hPt droce afval 1pap1tr. 
k.u1 on. mellltn. pluth"IJ rn 

• 10 dt blau"'e 11k o r1anisch 
mat•naal lVOf'dSif"lrfltrn tn 
s.< hillf'n , maar oolr. IHr. tt~t.tel 
"n ba\ttrijtnl Dt proef ls 1•· 
1 ~ 3 n ln novt'mbfor 1981 e~ ls 

· c 1nd Januan !98J aHind!Cd 

!:en dHI van de t-)f'vCIIklnl 
hHn. nooU muct'daan . Df'rt 

1 mensen war'tD rr nif'l \"In 
OYtt1UiJJ HO nutti&~ bi)d~lf 
aan , r.M>ivumind•nnc v&n 
hel arvallt kunnrn le-\' f'n' n. 
14105010Hol Is po"llt! lo 
waarderen dat dt' nota zr lf Hn 
1root aant•l zw.·all.kr punten 

Aanbevolen 
Nu wordt wel IL..,Nvolrn de 

Inhoud van dt a•le ralr. b ij brr· 
vatt1nr van hrt rxpt-nment t• 
bfoperktn tot btt ora:anisch 
mat~riaat. omdat dat beter 
aan,luit bi) dC' idM~n '"·an de 
menJen In f'~n va.n dt laatste 
f'OQ\'~tH dit tJ!deo.s dr proef 
i s c:ehoudtn. haan dt mtnJtn 
&t'vraa.td "n voorkf'\H voor 
r-r-n huls~il\·r...-rrklop me-
thodt ui\ le 1pntun. ~ ~P\Ut 

'Pan]eJijk onbekende inza1neling I ·,,. r 'I 

Aparte container 
probleemstoffen 
voor Goirlenaren 

(Van crue venlauever) 
GOIRLE - Alle huishoudens in Goirle krijgen 

een con~.ainertje om voornamelijk chemische pro
bl~mstoffen in op te slaan. Dit afval zal wekelijks 
huis-aan-huis, samen met het gewone huisvuil, 
worden opgehaald. Burgemeester en wethouders 
van Goirle zien goede kansen voor deze in Neder
land tamelijk onbekende afvalinzameling. 

)Jrl ck a>nt"''"'rtj.$ wil MI col· 
... ,., ck unb•""'"~ nn probleem
awt1rn doo.r dt: burgen veraemak.· 
k.~l. )ken ~n sLroumlaJn~n. Ik con
t.aU'lcn wutàcn ook. &t:.uC'f\ a~ ern 
.,du .~la jke- h•ndn-aking lalt\ de 
hw.~.hvut..l*'N•. Gc.tr1e p .. kt h1~rnu* 
hel pr~o.~bk..-m \fan het k.lcLn che
mu..ch a.lvit.J dr~\l:aCh Mil.n. Daar
ander "· .. lh:n oncW-r 61ndf.re verf. 
oplao· ..,.. ..:hounmaalunid<klen, 
bnttt~ollielen, auwb&nden, 
&U..IoQII.:n, bal...,tt )On, med;CIJt>cn. 
ClQb.meuc:M en ipwlb~ 

TOl nu \Oe w.a er all01r0 de KC> 

1'='\A~ ........ r<Lojpil0l1' op de , .. 
I"DttWflk,.IIU"f. v.·....,. voJ.aena 
B. a1 W .• bdlooriiJI<.t hotvec!M
ckc" &o..dcren ....... dm ln&..umeld. 

De aemeenteraad heert er vla _, 
motie biJ MI oollr11e \.Och op allll
&edronatn met een voorstel "oor 
een ophaalayst.eem voor probleem-
5\0ften u kDm4>f\. Oe a~m.,.,nta 
moest daarl.q eén anteve rol Mb
ben. 

Weerklank 
B. en W. van Goirle Mbben een 

duidelijke voorkeur voor 'halen' 
boven 'brenaen'. Wordt er vta Mt 
brenc-sy5leem )aarliJI<a ~ lillo 
lnselevenl, volpna MI rollep 
verdwiJnt er \.Och een veelvoud, 
.ml&schlen 'IWI het Uenvoud" In 
het milieu. De omst&ndJ.&heden 
voor ophalen zijn In Goirle &Wl6UC 
"_nt het colleKe- Oe weerklanll 
onder de bevollun& voor millewoe
ties la redelijk hooi. ki"Wijl de 
voorllchtin~Sn~ocehjk.heden .ta· 
meiijk opti rruo&l" z.iJn. 

!An <krde noden ta dal hel huLI
vulltruMmellnll.sbo<iriJI Boon llV 
w-aen een aanva~trdbaar bedr-e 
aan utn k011~ bt:n:td Ll de pro
bh,ematolfen biJ de huWioudcn& 
op te halen. Een lru.amel- en op
&lacruimta komt er op de cem«n
tewerl. Oaarvooc wol""lkn •ped&l• 
~t.I\Oivalnl aancesch&tt. De 

a • meenteraad won!\ ••vraaad een 
krediet van 44.000 culden bto$d\lll· 
baar te •telln\. Met lnaanc van 
19116 wol""<kn de l<oo;un ceschat op 
22 .~ &ulden. B. en W. wUien cUt· 
bnlrM& d•kkon door aanpauln& 
vMn de tarieven voor onroerend
goedbelastinc. Die komt vanw~ 
hertaxMUe klch al cUt !aar aan de 
onle. 

Subsidie 
Het collea• wU voor de nleu

t.nu mehncsstructuur biJ àe In 
aarunorklnc komende INtanti• 
ftn proo>lpro)ect-oubo;ldle a&nvra• 
11•n. • H•t welalaaen van het Colr· 
1.-.. proJect kan In mllleuhy&ltnl
oche ztn van &rota betekenla ziJn, 
Mlt~<UI Lo11.•n de nu OOi vriJ t.
l...ntellenck resultaten van de In· 
l.ltmellnlls.methodeo (bntn&·qo
t.oeml elden", at.ell het rolleae. De 
11\'ffieent.oraad n~Cet zich op 12 
rruoart ult.p~ken. In wr.ch111enàe 
raad.w:omnuul .. Lo het voontel al 
met 1Nt.t:QIII\1nc becroet. 
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Wll t u, Le-h•l v• waar dat and~r a IUU•9f'9P.vrn 1&. bij eSt- ~•ntwoorc:Hng van de 
VTb(JtJJ1 ) )5t 5\~1".1f. ~~!:• __ kr'!_~ :tttt~r. in hf'l vakje, dat hoort bij het ant'-'OOrd 
van uw kf·urt>. f~j<"C'"ht& l kr uu:)• ~r vraag JD09rUjk ) 

1 . Jn wat voor soort won1n9 
woont U! 

1~ t-en bovenwon1n9 of flat 
~ f"E'n huil in een rij 
l.I.J e<'n twee-onder-een kap wonln9 
~ .-en vr1jat.aanc5 huil 

t;' . .ç f'eu Loerderij (noq in gebruik als 
~ booanbedr!jr) 

E'---- ar.dt·r t. , r.&me li,k: 

3. Woont U blnncr, of buiten de bebouwde ltom? 

1~1. t bjnnen d€' bebouwde kom 
2 ll..S bui ten de bebouwdE' koa:: 
3 anders, namelijk: 

--······- _______________________ ___, 

---·-·-- ·-----------------------~ 
~ - Mb&\tt U va 1, u-.· t:iqCt• ~oentr-, fruit- en tuinafval kompost? 

lil• 2 nee 
3 ~~.s gE-dE-eltelijk 

m•ll •' 
~~~ t qroe>t ~tf' df"el 
o. hf'lft 
h t> l klelns.te óeel 
niets 

" ' )., .dt · .. j va r. u .. - •· 'o' .'· rt· t t fJ. .~, ._~!. ~.tr • tf'- . ~n. fruita!val 9t>t-ft U 9f"n.H1:1 t-ld 
fi'H· t eon d~ .. t · t .l i) ,.,<.;; · -

all .. 
h~t grootstr ~~el 
dr h@lft 
h~t kl~inat~ deel 
nJ~t• 

lt·. ~at dN:>d U I'DI:t h('t e,~P~~~one.fval dat lJ !!.!...!.!. lllf"f' qa! op de wrkeliJIU~ 
vuJ 1 r•t ~ .op} •& a 1 d&yrn ~ 

1~. dat werd opqehaald 
'} .1· dat brachtrr. WP Wf>9 
3 ' d.at gt-bruU:t~n wp tPlf 
4 L .<) r.lf't van t.Ot>pa!:sing 
~ à~ar dtden ..".t- wdt a r.d ~r:i. ml'tt, 

namelijk: ...........•...... 

1. Wtlk dl-el von u-..· !1..\oU.gl~~ bracht U, voordat de huh:vuilscheidlngsproe! van 
stort wa s gegAa:. , g <>:.~dddd naar de glasconta i ner? 

Ifil"'•' l ,-- t•n gr uot ste deel 
3 -.,, dr ht>lft 
4 t.t 1. hl't klein,.;te d~cl 
5 1 ·• ni4!'ts 

O.W(· lk dE'C'l van u-..· ~~ gaf U, voordat de huisvudscheldingsproef van 
r.tart '""a ~ Ql'qa a n, t;~c:.1ddeld mee- op de gebruikelijke wtd'l.elijkse 
vult nt l'"· t' Jllilla l duq(.'n? 

I 
all« 
hrt grootste dt>(:ol 
d(' helft 
het kleinste del'l 
niets 

l . lt r a ;;:h t u,voordbt de h:.:lsvuilscheidJ.nqsproá van start gegaar. ,wel eens 
.P.' .f'tlt·~e~ != ~2_~;.!:.:"'~ naar de- qec~entewe-rf of nao.r winke-ls d1e zulke stoffEn 
l n :.e:nen? 

1~ r~gelu;atig 
2 '~· nL.: eon dan 
3 zeld~n 

4 s.~ ~ nooit 

,--------------------------

2 1 zakken 
3 ,,._ ) z.altk•n 
4 4 z.aklter. 
5 - 5 zakken 

111 .. k 

6 C. •eer ,namel1jk ... , •Zakken 

13 . Hot-ver mof't U lopr r. vanaf u-..· woning nau df' plaat I waar in uw 9~vel dr 
huSa vuih.&~ken door het hui~>vuJlopt.aalMdrijf \ltOrdr n opqehaald ? 

1 t ' l.l 0 tot en •~t 2~ meter 
1t.6 16 tot en au 50 IJleter m 51 tot en •~t 100 meter 

4c=:== tnt-er,n&mf'lijk . . . . . ..... mf't er 

rB~,-~~~~~~-.~~-~~~~~~~~--~----~-~~---------1 . Wt-H.t" krantc,, lee-U u !Pjl_(}..:.": :'~!:.!S,? (m l nstent J x J.tel wt""ek) 
(DI•·t•rdt:re- ontwoordtor, z.ijn mogrlijk) 

lf\lland<li)ke dag:, laden (volk>k: cnt ,t< l•graaf ,Pit . . I 
2 e. [lndhovenf. d&gt.lad 
3 .. Nu•IJ'-'St.lad !vh 1uiden) 
4 79 Stret-k..b<.>langefl 
5~ W€-ekjournZ~al 
6~ overiq namtlljk 

~-------~------~---------------------~-------2 . LUl !; tert U !.!..2.elma~ naa.r OcrOl'f' Brat.ant? (anr•St <!'nf> 1 Jt sx,~ r wt"d.) 

3. hOe bent U aan dt- CLt-este infonoaue- gekomen over de huisvuilsch eidlng ~~· :c• e! 
in Oirschot? (slechts 1 ant.."·oord mogeliJk) 

7:/ door "e voorlichtin9sa.vond i(i. uit de folder over de proef en de brie! ven de geme-ente 
~uit. de wekelljk~e huis-een-hui& k..ranten 

4 ~ uit de strt-ekdagbl&den 

~ ti~!~ ::r!:~~~~~~~ · .. ~~~b~:~=~ouder, 
7 ~ V4 n buren. mensen uit df> straat 
8 ~van vrienden, bt-kf>rtden of famil.i f' 
9 .!.::.l. anders, naml'lijk: 

-
1(~ ik heb noq niet!. ovf' r de proef 9ehoord 

. ~: -::::~::~! ·~-:;:~::;;,;~;llf~;;::~:~:::.:· J 
~ . 1k bt:ll nH.• t Qt'lOll.:t,;l,.~t"( ' Jd 111 ltlt'~l ll.fOrr:.A\lt' C·\lt;'J de- t,\U&VVl]H. i,t.· >dJ i o >j~t ;, , , 

Jn 01r5chot. 

k_ _______________ __ 

c . 
Zf't 'n kruli.jt> 1n hrt vok)f' 
ven hr-t ant woorc1 van uw keut~ . 

( F. l.-chta 1 krul&)r per vraag) 

1 . l:lQenlijk vind H: verbf>teren van 
het milieu!!..!.!.!. belangrijk. 

., ... ,.,,. 
e n lgr.tlnt. mt-t' f't:m. 

noch cnt-P f'~t.s/nOC'I • Cflf'f' 

er.lQSZ in• mt•f" On t>e-n t 
Dlf't- or1f'rn• 

onrtn& 

---- ------ -- -···· 
r-. --,----- ---- - - . 
f'f'06 euigt-- noc h •·rll\) 1 

z lOt ren .. / z J r.r. 
•ena uoc t. 

Olot-E"O S 

J 

s./; J . J.1 
~---------------------------+----+---~---- -r----- ------
2 . !:nA~: ::~:!~~t'~~g~::::.~l~e~7!ndering 1'J.~ ~.(; c. 7- L l. r 
~-"wt•~··~orL~~L~·Oc~~~-------------+-----t---·--- -- ---

], Ik stc po>Jtie! t•g•· nove' het t.é'.4 ll .~ Jt.~ '1 . f ( 'f 
1---~9.::_•m_•:._:'.::_·n_t_e.:.b<._· _st_u_u_r_v•_n_o_:.'_'_'_ch_o_t_. ____ +--- --+- - -t·---t--··- - ---·-
4. lk lila po:ntltf teg('nover hf't lof• j :- J)f 

dat huiavuil opt.aalt lTI Oirschol. 

~ . Ik vind dat deelname acn de hl.nsvuil
scheidlngsproef in Oirschot verrlicht 
moet ti Jn . 

6. Voor hf't LtperkC:n van dE> hoev(>elheH:I 
tE- .&f O Tt~r. hUl&VUi) H àe ~~.!.!:_ 
vt:"rar1twoordt>l1 jk . 

1 , Voor h€'t beperken van de hoeveoelhc..•i d 
te st.orten huisvu.1l is de ~ 
verantwoordel1 jk . 

l2 

3l·t 

28 

9.~ 1{.; . ( 3.} 3 } 
---

21.2 1~ . 3 '-t.F 2 ."~ 

I-- - -

1.).2 1Lr.B 7-C::. 7-'1J 

8 . Voor het beperken van de hoeveelheid 1 1 
t<>torten hu>svuilzijnde~ '11. .3 2Ltj tl.J t;.t \3./ 

~-v.:.".:.'.:."n.:.t.:.wo_.:.o_r_d_•l_•~- j~k_. ______________ 4------1----r---,_----·--~-----

9 . Ikzelf ben verantwoordelijk voor het 

~:~e~~~n 0~~n m~:th~~~~:~heid huJsv:1 il 

JO . lk heb gemiddeld r.o weinig afvel dat 
het niet de moeite waard is om met 
de huisvuilscheidin9sproef in 
Oir schot mee te doe-n . 

,- Q 
J •L 

4.1t 

I '-f. -~ 

7'-1-

~--h-u_• _•v_u_•_l_s_c_h_•·_·d_'_"_9_•_pr_o_,_· r ____ '_• __ è_=•_"_· __ +-_
1
_·_5 __ +-_'_·9-~~-~-·_'-+---2_) __ __ fC~~ 

11. Ik ben U· oud otr:. aan dE> r- ~ 

l2 . Ik v1nd de pro•! erg !ngew>kkelè. l"f, '-1 '2'1'.-:!. 8.7 7. t '-fS./ 



D . 

~H-l.l. VXAC.f:llo 0\II::H V[RMJrJl>l)(lN(. VM 

Dl H; H:V[L L Hl:.ll.l HUlS\'U!L Dll Gt..ST'ORT 

M0 1::1' ~JWf.N, 

.---· 
L "l• t.rt 0111 "'t·rmind~nno van ~i!' 

hOf'Vt.-l• lheld hul•vull o••t dan be-n H 
~r pJd dOIH IDt: P r ~d 11, tr atPken . 

2 . A)a he-t QliOt om vrrmll,dt-r ir•g var• dt' 
hv"'Vt•t-l hdd hUl 6VUll da r. t::H.!ro ik 

~rt-id daar 111t·tr ~ n spann...!.!!9 voor te 
v~rrichtrn. 

) . Ah. h«!t Q&ot Ot'D Vt"rroinder ing van "r 
horvt>-:'lhe i 6 huievull dan ben ik 
llt>r tJd dAar D.lf'er dru)twrr_k a&n tr 

·- - ----,--- -,-----,----, 
O(•CII 

r .-n5 / 
uoc t. 
o nf'en• 

OOI:C'IIIi. 

'têl J.'S.( Y.b ~-l t2 
·--

't~.J 28._1, 11,3 3._) 1/.1 

---~~t_,._~_ •. _ .. . _ _ ·----·--- -·----+---+---1---t----+- --1 
4 . Al t. hrt qtH'lt 011 vc: rmi rdc·ruu;l van d l.! 

t.qc·vc l llwpJ hulf, vul1 dar, ber. ik 

LNt-i d d"l'lf ln<· ' '' 9~.lrl aar. te 
l.of' •. l f'dr- ro. 

~- f!.ls h f..' t goot om vP r l!llnd<'Jlng van de 
hocvt>c-lht- l d huisvuil dan ben Ut 
ber r:id noar informa t ie te zoeker., 
h oc.- 1k da11r ze lf iet~ aan )l.an d oen . 

6. Als het goot o:r verc1 nde r ing van Oe 
hoc vf'dheld hulsvuil dan ber1 i.k. 
h c rE-id door iE·t s 0011 te d oet, , Zf' lf !' 
a h;. anó t·U .' I: die b <' loo9rjjk voor ml ) 
Z l )I .. dat a(kPUTt'J •. 

1: · Dl VGLGl:NOL VRAGEN Hl8BI::t.; 1:\~TH.F.KJ< l NC 

or ~1" ER Tl .lDENS Dt PROC.r lt-; 

Ol RSC H..Ii AAN U Gl:\IRAAG::> WOkDT 

1 . lr. hH al gem(•f'r, v i nd ik het ze lf 
s t:helde n van hul svuil d oor huishouden s 

"J. UC' t zplf &ch~lden van hulsvuil door 
hu i sho ude ns z.oal~o gt-vrae.gd wordt 
t1 jdt'r1!': d e p roef i n OH s cho t. vind ik 

J. l · ?.t: ;! v i nd ht·t ge~.C ~ I l'ldt-r. rn t-l:'qf'ver. 
var. ~· huHwr,,n l Gé.;'o hC't h.;isvuil 
o p:.aa l bt dr • .1 ~ . 

~-1 IL . 7 

31.7 2'1. 2 ~~ s 7.5 ze 

goed <' n ig1>-

(4-'t 

zin& 
qoed 

noch 
g oed / 
noch 
s lech 

2.6 

3.3 

enlgr.
z .a.ns 
s lecht 

I.!' 

0. '-f 

z.e 

LJ ecru. 

2.P 

"Z.C 
r-------------------------+---~---4----~--~---1 

4 . 1 ;.. "'lt'O hc.:t q <::;a: ló r i riiln m~eçevt:' r. va r. 
m.J r. ~,•r. karlonafval aan het 
hL: l s vu:.lophc.a lbedr 1 )f .. . .. •.. . . 

~ . lk vind het gt-ec heiden lat.••gevt-n van 
mljn •tval9.!.!!:. ean htt hu.i&vuilopt.aal
be~r i ïf.-:-~ .. . 

6. Ik Vlf•d h e l qt:-sc t.e i de,, ~~~~geven van 
m.i ) r. lt'xt 1(' hfval oen het hul s vu il
ophaa'î'b";~ .. . 

1 . I k v Jnd llt l sctt~ iden van pro hlt-em
stc t!t- n var, d t- rest van Dlljn 
hu7.-.~;l. .. ... . .. 

8. H. Vl.nd l1C' l w,·qur~r.qcn va11 m! :-- n 

~~.!~·~~~ .:·~!.!.'.!.: no!uu de g e c.tf'ntPwE:rf 
of t'ld.l.t ._.l;. k.t-1 ~ d u · zu lk1· ~t r: .f f ttl 

1nn<'m<.·J .. .. . ... . 

f. 

!.Oe IIU?(~ t f:." tt.Prr ~t· rl f> l 1 instanti e~ di e 
ik bE'l.anç;n)k Vlnd , willE'n dat ik 
mJ.)n ee.ei('J -er. karto nafval qe~cheiden 
•eege-e! aan h e t hUl &VUilophaa.lbed rij!. 

2 . Oe IDt-t:>St<! ene n s en en ins tent i es die ik 
b+lanq rijk v i nd, villen dat ik mi jn 
a f val..9...!.!..:.c; gt- sche ide n me eqeef aan het 
h u 1 svu1l ophoalbedr 1 jf. 

3. Df' mE<C'Stt- mens en e n ins t antiez die ik 
b~lonqrijk vind, 'Willen dat ik mijn 

'&.!.~ .~ qescheiden meegeef aan 
het hui&vuilo phaalbedrijf. 

4. De au .... es t e enens en en instantJes c1ie ik 
btd angri jk v i n~ . willen dat ik mi j n 
e!..oLleems t o! fen s c he i d var1 d e rest 
van mi )to hul svuil e n wegbr e ng naar d • 
gem~entewerf of 'tllinkels, die die 
st.e ffen i n neroer •. 

10-7-

13 b.2. 

7.':) (;.8 2 3.( 

6.3. 

eens enig&- noch eniqs- oneens 
zins eens/ zins 
eens noch oneens 

oneens 

~0. 4 ICj 2c.r- 1.1 2t.s 

{o.y 12.3 •4.~ ~- Z g_, 

33.t 15-ë 27 S:.5J 17.f: 

~~- 'i S.<t të) .S'.:J 9-J 

c . 
1>t hul&Vull&Uo t- l(31f•Q~~r ot · t roal~ 011 lt. Ou•C:••o t qratart lt. , z•i l r f,•·t 
•lqem .. e~o er. voor U pt-rLVO:'l }l)~. ~~)t et·r. aantal qt· ~·<.. )Q\ :. l. r tA" : 

t.e-ker el6 U d(•l' f' llt'f9f' ll)~t au~t d ,. t ot·~terrd z.oal• 4Je we & v6ót ~t· JH C..c.· t , 
Craa9 willen Wlj hirrover uw rren1n9 

eens enJQ• '" noch entQe- (.lfo(· P to l 

:tln• •enll/ &1n• 
A..!..S HUISHOUDENS HUN HUlSV\: ll 

eflln• noch otof'en 
ZELF SCK.ElDEN , DAN ···· ··· ont-en• 

':~6!~ ~~vb~:2~h~~Jdt t 1 )de n' dt-

' - '== ~-= f==h 
l. vervuilt hPt m.i lieu vee l 'll)!nder ?t.t 22. I 4. 3 I. I : . 'J 

2 . wordt vet-1 minder energie verbruikt 37.~ 2.~ 22.5 '{.t IZ 2. 
3. wo rden ve-el JheE'r QTOndstoffen opr. i~u"" "TB'.?. IÎ. 2 3., C.:?_ I. _r 9l'VTU1kt 

4. wo rdt vc•<· l 1111r1dt·r huttwuil q• ·~·:t o rt trr •S 7-tt '-1 'i. I o: vcrLrahd 
·- - -·-'---- 1- -- · -

~- v e rliet t:rt dl:' wer kgE- l egl·r.h( 1 d 3i) 21.v 2"f 5 ,,-_L I ~ f 
t . ~spaart dt: gtm•··enle o p stortkO!.t f':'l 41.3 iC't "25". :.s [. 5 
7. QPeft O.irsC'l"1ot. het goed€ voor bet:"l~ IÇ.~ ''·5 ~.'i c._s 2-S 
H. worden de .inkoms ten voor scholen en 

'"1-t 
__., 

veren.i ginqen uit p4pierinz.4:D~l inq _') 1., ·~-· 
11. ,, ~~ c veel minder 

·-
9 . YellDinde ren dt- inkomsten var. de-

lé. l. tlJQanisaUes ~h te:w:liel ir.z.a.ot' ler.. 't'i.2 1:, . ~ t?._') :;. :> 
z.oel& : th .. Zak von Hax en het Lfo:-qer 
de Hl:il& 

l0 . JaAAk\. de industrie meer w.l nsten 2.'). t •L) J'1. 2 1lj 2c 
I 

Al.S I K ZELF MIJN HUISVUI L SCHEI D D < eens enigs- noct: enig::.- o n .. e :-:!'-
GESCHEIDEN MEEGEIT ,DAN •.•.•• • zins eens/ z i n s 
(7.oals 9evraagd wordt tiJdens d e eens noch o r. eE'ns 
proef in Olrsc ho t) oneens 

l Lhocf ik qt:"en glas me er n •ar de 62.) é 3 . '1 0 ·.~ 7.1 ;lasconta i r.e-r t e brengen 

l2 . ho ef ik pap1er ~:. i nder lan9 .. 4<, ., tl.é' s., 'i 2 
I " 2 fl . (' 

bE'"'·a.ren 

I 3 . ho ef ik. mlnde r plasti c zaKker. t • 'is-. 'i •ct s. ~ '"(, ~ 21 . .s 
kopen 

14 . kr ij~ ik bf'ter CSe kans me milieu-

13 .~ 1 c.é' >I t>e.-ust te gedragen t'J .l I. 4 . ·) I 
i J 

JS.h&lp lk mee de pro~f te laten &lagen 8(;.z ~-· 
3.c.: l.j -

- -- - ·-
l6. aU jqen df' r-ei ni91nqstar i even 

33 . ~ IJ 3:1 . I 4 :î 2c &tnder •nel -- 1-- · f-- -
17 . ben ik meer ruimt e in en OGl de 37-{, ll:.l /I . (, ".r 2~ .r 

woninç kwijt 
-- -··· - -

lB . ontstaat er bij Dij in en ou. de 13. 2 '·'- 12.3 S".) {:-.: . '1 
woning meer a tank 

J9.ben ik meer tij~ k~!lt .33 . .3 2c.l: ~ <d' ~2 .. 2 
--

20 . mo tt ik mt-er inspanning ver r 1 c ~• t er; "2.Cj ~ 1(,) IC.... 2 4 - '-1 JL J 
"Jl.ben .ik meer 9f'ld )nd j t ~ e E. . ~ 2dl 4. 1 se:, 
22 . moet ik meer nodenken 31 IJ. 'i 1(. ~ 't .1.>-.( I 

Nu volgen een paar vragen ove- r p r o blt-etls t o!fer . . Dit Zl jn afvt~olsto !!e:-: d a 

9evaarlijk zijn voor ht-t zr. i lieJ.:. Zo a b onder andt-re- : mPdJ Ci)ner. . ba ttt-fl J t: r. , 

verf, bestrijdinqsmiddele r, ,afge werkte- olie, oplosmiddelPn , enzovoo r ~s . 

ALS IK ZELF OE PROBLE.E.MSTOFF'EN eens eniqs- noch en iqs ~ oneens 
SCJIEIO VAN DE REST VAN HlJN HU l SI/UIL zins eens/ Z.lOi. 
EN WEGBRENG NAAR DE GEMEE>rrEWERF Of eens noch onee:1s 
NAAR OE WlNKl:LS OlE DEZE STOfTEN o neens 
lNNEHEN, DAN • •• • • • •• • ••• 

I 2 .1 4 

23 .ben ik veel meer tijd kwijt !"J."!> '21 I. J. 'i 3 . :i s ,., 
• è 

24 . krijQ ik prob lemen mE>t het b(>o,~a r E'n 1.r. l: IÇj 12j ).1 36. '[: 
van de probleems t o ffen 

2~.moet ik veel mE"er inspanning 31.1: 2't 1"2-7 ( '1 2.r. 3 
verrichten 

2ó.ben ik JDeer qeld kwi jt 1[.2 12. '1 '7-> 5"".3 'iF: 7 
27.moet ik v e el mee r nadenken '2'-f.i"" "lC·. 3 12-l C.,. ~ 9_--~ 
"J8.draag ik noywelijks bij tot d e 

I S.'-J 9 9) t . I Sl.j oplo Esing v a n het mil.ieup r o blee-::. 



95 
r-

11. 90.d enlo~- noch er,19•· I)Pcht 
ALS, D<...Ok HLJ l[lJ SCHUDEN VAA zina QOed/ aln5 
HUl!>VUIL 000~ HUlSHOUUENS., •. • .••• 90od noch slecht 
(;~~!f y~vb~:~~h~)dl tijdc ll& de- ·a) echt , ' " 

I. het •111eu vre-1 mlnder vervuilt, ~S" 'Z.'f '-·'i 0.1 vind 1~ dat. ... •. -
2. veel l)indor huiavuil geatort of 9/.;., b.l 2-'i 0.1 verbrand wordt, vind ik dat ...... -
). de verwenlt' beapaart op atortkoaten, 86.8 b.8 4.2 O.'i ;.[} 

v100 ikd.u ..•••• 

4 . 4e inkomst~n voor •cholen e-n 3.7 SB.? vereni9ingen uit papierinzameling 3. I fl.lf 2.). I 
veel 111inder worden, vind ikdat .... 

s. de industrie meer \lt.insten aaakt, 31-> '7 2S .r.r I lf) vind ik dat ....... 

ALS, DOOR ZELF MIJN HUISVUIL n: goed eni91- noch eniq•- al echt 

SCHElDEN EN GESCHEIDEN ME.E TE GEVEN •• , zin a goed/ zins 
voed noch al echt 

(~~!i ?~vó!:~~h~~)dt tijdens de •lecht 
1 2 3 4 5 

6. ik mtoer lijd kwijt ben, vind ikdat. ·· · 3c...~ 23.5 30-9 1-7 ..,. 
7. ik mtoer moet nedenken, vind ikd.at . . . .• 3:> ~~- t :n b 6.2. 
8 . ik meer 1nspannin9 moet verrichten, 

~2.2. zc.z 32._3 8 6-f vind ik dat ...•.. 

9. ik meer geld kwijt ben, vind ik dat .••• 6.4 9.s IS'S 1o.l '18.6 

ALZ , DOOR ZELF PI<OBLEEMS'l'OITEN n: ;oed en19s- noch eniqs- slecht 
SCHEIDEN VAN DE JU:S'I' VAN MIJN &1 ... ~I :tin a 
HU I SVU 1 L Dl WEG n: BRENGEN NAAR goed noch slecht 
DE GEI'.EEh'Tl:WERF' OF NAAR WINXELS •••• al~eht 

JO . H . meer g~:ld kwijt Un, v i nd ik daL .. • .9 ll. 2. 18.<-j '2c. ;t ~C.f 

J l . ik .Yeel me-er inspanning IDOitt 2b.~ t7-~ 2~.e ~ I.S' •lt.?. verrichten, vind ik dat .... . 
12 . ik veel meer IDOOl nadenken, vind ik 

cSat. .. .. .. 
'l_q_, f(';.] 'li.b t.6 112.2 

1) . 1 k vee 1 meer lljd kwiJl ben,vind ik '2.c.. 'I t6' ;: '26.'2 133 ig.8 
da t .. . 

.... 
1. 

•~r.& lt' O~ Q6• noch jeni96· on• en a 
Hx:T ZU.F b(.HtiDtN EN GtSCH[IDt• &in5 •ens/ zin& 
KEEGt.VDl VAN HUlSVUll . • •• , • • •• 

f'805 noch on•en& 

<;~~!f Î~vb!:~~h~~~dt U )dens dr oneena 
l 2 3 4 s 

). hef'ft in h•t al9~ru·en mt-er voord•l•n lc.'f ~~-~ 12. S' 7. .l s-.3 dan nedelen. 

2 . h•ef t voor de Sndu&trie aeer 
Çc.'-1 17.2 2l.3 2-S' '3.t voordelen dan nadelen . 

3. hef'ft VOO!: de gemeente meer 
4S.'f ~~.s- 2'-J.~ 3.3 }8 voordelen dan nadelen 

4 . h•eft voor IDij peraoonlijk •e•r '22.l ,g_, 3c.1.f g 'Ze. '3 voordelen dan nadelen . 

J. 
Hi~ror1der volgen enkele vragen over uw pl&nnen ca aan d <' huiavuil&cheidinCjJS-
proef mee te- \!ter ken, zoal' g evraagd 
\ltOrdt . eens e niqs- nO<h eniqa- oneen1 

zins een a/ zin& 
eens nO<h oneens 

oneens 

' ' ...... 
l . lk ben vas t en zeker van plan mijn l' huie;vuil op de juiste manier 

I '1.'( 4.3 I. I Lf. 3 9eachPiden mee te geven aan het 
hui svuilophaolbedr 1 jf. 

2 . Ik ben vast en zeker van plan mijr. 

4l.t b.j 6.~ 2$ ~er-en k.artonofyol gescheiden 3].3 
mee te geven aan het huisvuil-
ophaalbed:r 13 r. 

) . Ik ben vast en zeker van plan mijn 87.-s 4-f 2-1 o.~ lt.> a fvalg las gesc heiden mee te qeven 
aan het huisvuilophaalbedrijf. 

4. Ik ben vast en zeker van plan lillijn 

4~.:; 9b S" 2S:7 textielafval qe&cheiden mee t.e geven 3.~ 
aan het huisvuilophaalbedrijf . 

5. Ik ben vast en zeker van plan mijn 
probleeJutoffen tP scheiden van de 

?o.'J c J.~ S'.o rest van mijn huisvuil en weg te 1'2.3 
br"E"ngen naar de QeDeentewerf of 
naar winke ls d i e die stoffen inneeten. 

6 . Als mi j gevraagc;:, zou worden d oor óe 
qemeente ook plas u c en blik Sl.s- I '-/.'j 1'1 I 7·' ls.g gescheiden meP te gpven, dan zal ik 
daar vas t en zeker aan mee...,.erJlen. 

7. 

8. 

9 . 

"· 

. .--- ..----- - .. -
f'•n• en19• noet. ·n lqs- onrf'nl g~ 

zins een st i""' "'" . ~ een a. noc:t, f'" •cn! •· < 
jon••n ;~ 

2 ~ 4 5 "' Ala de l'f'inigingaterJeven •h gevolg 
van de hu1evu1lach•1d1noapro..f aullen ,u atijfjlen, dan ben ik t.och vaat en 2S.<t 12.f '!,1 31.2 
.zeker van plan mijn hui svu1l op de 
julale manier t.e acheiden. 

De andere ~raonen 1n mi'n hulahouc1en 

6c~ al jn va•t en z.ek•r van plan het Ib.!> 11) 3.b 7.'1 huiavuU Qt'ICheJden -~ te fiJ•ven aan 
het hulowllophaalbodrijf. 

De ancSere peraonen in mijn huiahouden 

tl.~ zijn vaat en zeker van plan •4.'{ ''-1 ."LJ 4.J probleemstoffen ;e•cheiden te houden 
van cSe rest ven het huiavuil . 

Waar denkt lJ dat het onderstaande huisvuil thuishoort( tljdent. de proe.t ? 
(~et fén kruiaje in he-t vak van uw ke\Jze) 

I Dl) net I Dl) net \Dl) net bij de bll de h e.bbe-n "' 
glasafval papier- textiel- probleem rest van ni~t of 

afval afval stoffen het doen we 
huif;vuil iets a n-

1 2 , "' ~ 

vu i lto poetslappen ~5' Ze.· ~2. ') 12. . !" 

leeg melkkarton 2. f· 7 6 )·'t 6,.~ 

aluminiumfolie 3.2 // . .) éL . ..!J 't ·-. ~ 
9ebruikt '7 (; z ·I 2c.3 frietvet 

oude neusdruppels Bt··'l 7 12. 

plastic fles /2.6 7i'3 S' 

111uurverf ?Cj . '-f '.J.7 IC._> 

kapotte gloeilamp l.I. t 3 1·b 4c.é' 
lege spuitbus s-6.3 l.ti.l I.~ 

ouc5e panty l,r-. '2. 3.'2. 48- 'I 3. 2. 

kapot vensterglas 84. f. ~., S'. f 1.f' 
vuile weqw('rpluiers 

'·~ 2.5 2.5' l'U. IF,_lj 
oude schoenen 7.6 4.1.{ 82. ?> _')_, 

~- &r 1Ts ge~one batterijen 

kapot serviesgoed ~~.) S'. I t,:.s H 



j. . 

I. Wie ln uw huJ &houden br~n9t h•t hui&vuJ l r.ear dto plaat~ ...,.,., hf"t dool' 
heot huiavu i lopt.aalh•drJjf wc.ordt opQ•haold '? 

1! l !~zelf .'!;/. 

21~ meeatal ikzelf, aom5 een ander 

J~ ik&el r en e•n ander •ven"..ak 

4 12 meeatal een ander. a0111.1 ik&elf 

5T een anc!er 
•....:::.-

2. Wat bent 1J van plan IH't het afvalglas te doen 4at U .!!..!.!!. ge&cheid.en 
mee;eeft aan het hu1avu1lophaalbe<Sr1,f7 (ffn ant\IIOOrd moqelijJt) 

~~ dat bren9en ve naar de Qlaaeontalner 

2 •1.'( dat CSoen ve bij de rest van het huiavuil 

31~ dat vebruiken we &elf 

4 i.) daar doen we ieta anders .... 
5 -:!é.t niet van toep4ssing 

). Wat bent U van plan te doen met het papier- •n kartonafval dat U niet 
gelehelde n mee;ee!t aan het huisvuilophaalMdrijf? (fén antwoord .oqelijk) 

~rn: dat wordt door anderen opgehaalc5 r-,-:.! 
2 lb.l tlat brengen we veg 

) I r.e dat gebruiken ve zelf 

4 I "( .. ~ dat d:oen we bij d:e reat van het huisvuil 

5 I 7.:) daar doen we ioU anclors mee 
~ 

6 clS.f niet von toepo.ninq 

4. Wat bent U van plan te <1oen met het textie-lafval dat U !!.!.!!. 
gescheiden meegeeft aan het huisvuilophaalbedrijf? (6t!n antwoord 1D09el1jk) 

1 41.2 dat wordt door anderen opgehaald 

2 ~ dat brenqen we veg 

3 g dat gebrulken w• nlf 

4 9.9 dat doen we bi j d~ rest van het huisvuil 
~ 

!> ~ daar doen we iet5 anders mee 

6 ....!..!:.!.. ni~t van toepassing 

5. Ik ben z.eer t.E"Vreden over de plastic mand voor het glas. 

1 ~mee eens 
2 l.~ .~ enigszins mee eens 
3 ~ noch llee eens/ noch mee oneens 
4 l'.S' enigszins mee oneens 
5 ~ mee oneens 
6 ~ we hebben geen und ontvan9e n 

... ·-· 
b. lk vind het er9 vervelend dat iedereen kan aien hoeveel 1k 

Çlf'dronkrn heb, all Ur. mijn 9laamand lanQ• CS• • trutkut eet. 

I IH meo oona 
2 _ J •niga~:tna aee ..na 
3 tl .t~ noch IH!'e eena/noch ... onHna 
4 ~ en1Qn1ne mee o""na 
~ ..,,, mee oneena 
6 J:c niet van toepa111n9 

7 . Hoe vaak JDC>et volgens u het olaa voresen opqe.M.ald? 

·~··~·-2 .J .1 1 x per twee weken 
3 • 1 x per drie weken 
4 q 2 1 x per vier welten 
5 .). 1 x per twee maanden 
6 , minder, namelijk:! x per •.•. maanden 

tL Ik vtnd he l t-e r. qroot nadE-e-l dat ik voor 111ijn papier- en kartonafval 
niet i eots kr 1 j ç \z(lals voor glas ) om het in t~ bewar•n en lang& 
de atr eat kant te zrtten . 

1 ~mee eens 
2 ,2.1 enigaz.ina aee •ene 
3 ~ noch me~ eens/noch •ee oneens 
4 ~ en!gaz1n• mee onoens 
5 2é'. mee oneens 

9. Door de speciale huisvuilkaart cUe ik heb ontvangen, veet ik precie5 
wat ik met mijn afval Dloet doen. 

1 ~mee eens 
2 , ) • .2 eniqazina mee eens 
3 m noch ... eena/noch mee oneens 

: I ~: ~ ::!9:!::. mee oneena 

6 ~ hebben we niet ontvangen/hebben we niet Deer 

eenli niga ~~h !en1qs i;>n .. nl en a/ 
in a ~~~ns zins 
eno n"PP"' 

1 0. 1~ houd bij het kopen van clage lijkae 
boodsc happen, ~ rekening met het 57·9 13.9 8.'f Ra' IO.j afval dat de verpakking kan 
opleveren . 

ll . l k houd er bl ) het Kopen van lfè. I lb.!> 1/.1 IC. 2 l/j,2 daqe lt j kse boodsc happt'n . ~ 
rekening met- of ze ..ci~ndelijk 

z 11r• voor h e t ILllieu. 

-'V 

M. 

Graaq wilden wij h•t vol9ende n09 van u "'et~n . 

l. Uit hoev•el peral)nen beatalt uw huiahoucSen? 
(tenainate 3 dagen per week in de woning aanwezi;l 

1~. I peraoon 2 -. 2 per aonen 
l • _ 3 peraonen 
• • peraonen 
S 1 f 5 peraonen 
6 meer peraonen,namelijk : .• . • • . . 

2. Kunt u ••nveven hoeveel ~raonen in w huiahouden zich in cSe onc!erataancSe 
leeftijcbklaasen bev1nc!en? 

(9eeft U in het juiate vakje het aantel aan) 

l.jonger da.n 5 jaar 

2 .tuaaen 6 en 15 jaar 

J .tussen 16 en 25 jaar 

4 .tuasen 26 en 35 jaar 

S.tuaaen 36 en 55 jaar 

6.tussen 56 en 65 jaar 

7-<>uder dan 65 jaar 

I , /l.l 
per5oon/perioonen 1 : 2. "Y 

persoon/petriooen 1 : !/·$ 
persoon/peraonQon 1 • • \ .l 

"' • 1$. :0 
persoon/personen' : • \ .~ : .. . ~:.e 
peraoon/personen . ~ re. i 
per&O<m/personen:: ~ ~~ 

~ c (.); 
peraoon/personen, :. l.f.f 

l • ;J 

l Wat ia uw geslacht? 113\o]vrouw. 
2 'tS" man. 

4 Wat is het beroep van de hoofdkostwinner? 

~ Wat ia zijn of haar laatst vevolgde schoolopleiding? 

N. Hoq enkele vraqen over de vraÇienlljat . 

I. 

2. 

lk vond deze V1"19enlijat veel te lanq. 

smeena 
2 l.3.~ enlQIZina eena. 
3 : a c noch •ena/noch on een a 
C li enigazina oneena 
5 ' • oneena 

Ik vond deze vragenlijat. veel te JDOeilijk. 

·~r 2 1 ~ eniqazin& eena 
3 • noch eens/ noch oneens 
• . ~ en1g1z1ns oneena 
5 S I . oneens 

Wij danken U hartelijk. voor uw medeverking. 

Al s U noq opmerkinqen heeft over de huisvuische ic.Hnqsproef of 
over d e vra9enlijst, dan kunt U die hieronder en op de volgende 
bladzijde kwi jt. 

~ . c. t 
~ ~ f .l. 
J ~ 4(. :!,. 
'1 ~ ... c 
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BIJLAGE: 1 BEGELEIDENDE BRIEVEN EN VRAGENLIJSTEN 

I GEMEENTE OIRSCHOT 

% groep A en B Oirschot,2• ~kt.-84 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Binnenkort zijn wij in onze gemeente van plan een proefproject te 
starten betreffende huisvuilscheiding. Waarschijnlijk zult u 
hierover al iets gehoord of gelezen hebben.Het ligt in de bedoeling 
dat het project tot eind 1985 zal duren. Mocht het project een 
succes zijn dan zal het na 1985 worden voortgezet. 

Gedurende de proefperiode vragen wij u uw afvalpapier,glas en textiel 
gescheiden aan te bieden aan het huisvuilophaalbedrijf. Verder kunnen 
bepaalde afvalstoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu, zoals 
oa. afgewerkte olie, medicijnen, batterijen en verfresten,(gratis) 
ingeleverd worden bij diverse winkels of op de nieuwe gemeentewerf. 
Naast de gebruikelijke huisvuilophaaldagen zal ~énmaal per twee 
weken papier en textiel worden opgehaald en ~~nmaal per vier weken 
glas. 
Voor aanvang van de proef kunt u uitgebreide informatie over de 
huisvuilscheidingsproet in uw bus verwachten. 

Omdat wij geinteresseerd zijn in uw mening en zoveel mogelijk aan 
uw wensen tegemoet willen komen, hebben wij het plan opgevat in het 
kader van de proef een onderzoek te verrichten.Dit onderzoek is 
tevens van belang omdat de proef in Oirschot als voorbeeld zal 
dienen voor andere gemeenten. Afhankelijk van uw mening en van 
het resultaat van de proef zullen deze gemeenten ons voorbeeld 
volgen. 

Het onderzoek is opgezet in samenwerking met de katholieke Hogeschool 
te Tilburg.Omdat het praktisch onmogelijk en bovendien erg duur is 
bij het onderzoek de gehele bevolking van de gemeente Oirschot te 
betrekken, hebben wij uit deze grote groep een aantal mensen 
willekeurig gekozen. U bent een van hen. Uw mening over een aantal 
zaken met betrekking tot de proef willen wij graag weten. 

Het een en ander heeft tot gevolg dat u binnenkort een vragenlijst 
thuis bezorgd zult krijgen en wellicht in het komende jaar nog 
enkele vragenlijsten. Wij beseffen goed dat wij een aanslag op 
uw tijd doen. Toch willen W~J u vragen mee te werken. Uw mening 
is voor de resultaten van het onderzoek van het grootste belang. 

Als u binnenkort een vragenlijst ontvangt, wilt u deze dan zo 
spoedig mogelijk ingevuld terugzenden naar het gemeentehuis of 
deponeren in de brievenbus van het gemeentehuis. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en met vriendelijke groet, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OIRSCHOT, 
De secretaris, De burgemeester, 

(C.G.H. Cuppen, l.s.) - (P.A.M. Sanders) 
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z groep A 

I GEMEENTE OIRSCHOT 
Oirschot, november 1984. 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Zoals u al gemerkt zult hebben zijn we deze maand met de huisvuil
scheidingsproet in onze gemeente van start gegaan. 
Nog even beschrijven we in het kort de proef. 
Er wordt u gevraagd papier, textiel, glas en stoffen die schadelijk zijn 
voor het milieu te scheiden van de rest van uw huisvuil. Naast de 
gebruikelijke wekelijkse huisvuilophaaldag wordt één maal per 2 weken 
papier en textiel opgehaald en één maal per 4 weken glas. Probleem
stoffen (de schadelijke stoffen) kunt u gratis inleveren bij de 
gemeentewerf en bij diverse winkels in de gemeente. Begin november heeft 
u hierover uitgebreide informatie ontvangen. 

Nu de proef enkele weken loopt is het moment aangebroken om te kijken 
wat u van de proef, en een aantal zaken die ermee te maken hebben. 
vindt. Wat is uw mening over het scheiden van het huisvuil zoals ge
vraagd wordt tijdens de proef in Oirschot. Let wel, wij zijn geintres
seerd in zowel positieve als negatieve geluiden. Wij willen dus ook de 
mening weten van mensen die niet aan de proef (willen) meewerken. 

Uw mening is van belang om de proef te kunnen bijsturen en om andere 
gemeentes, die Oirschot als voorbeeld zien, te kunnen vertellen waar ze 
allemaal rekening mee moeten houden als ze ook zo'n proef willen star
ten. 
Daarom is samen met de Katholieke Hogeschool in Tilburg een vragenlijst 
samengesteld. In een brief die u eerder heeft ontvangen werd deze reeds 
aangekondigd. Wij verzoeken u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen 
en in bijgevoegde antwoordenvelop (postzegel niet nodig) terug te sturen 
naar het gemeentehuis of in de bus van het gemeentehuis te deponeren. 
Het nummer dat u op de vragenlijst vindt dient er alleen voor om te 
voorkomen dat wij u ten onrechte een herinnering sturen. Uw vragenlijst 
wordt gegarandeerd strikt vertrouwelijk behandeld. 

Het is mogelijk dat u het komende jaar nog enkele vragenlijsten ont
vangt. Dit is van belang om te weten te komen in hoeverre uw mening 
verandert. Wij beseffen goed dat wij een aanslag doen op uw tijd. Om 
hieraan enigszins tegemoet te komen worden onder degenen die alle 
vragenlijsten teruggestuurd hebben een tiental compostbakken te ~ 
loten. Deze compostbakken zijn uitermate geschikt om van uw groente-, 
fruit- en tuinafval in snelle tijd goede compost voor uw tuin te maken. 
De trekking van de loterij vindt plaats over ongeveer 8 maanden. 

De vragenlijst gaat over een aantal zaken die te maken hebben met het 
omgaan met huisvuil. Het is dan ook van belang dat diegene die het meest 
met huisvuil omgaat de vragenlijst invult. 
Het invullen van de vragenlijst kost niet veel tijd. Omdat het van 
belang is de mening van zoveel mogelijk inwoners van de gemeente te 
weten, rekenen wij erop dat u de ingevulde vragenlijst zo spoedig 
mogelijk aan ons terugstuurt. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en met vriendelijke groet, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OIRSCHO:Çf; 
D t ri De burgeme,ster, 

V.~ - I.#L.-- , - - -- ----- -_-. 
(C.G.H. Cuppen, l.s.) -fP7A;M. Sanders) 
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* groep B 

I GEMEENTE OIRSCHOT 

Oirschot, november 1984. 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Zoals u al gemerkt zult hebben zijn we deze maand met de huisvuil
scheidingsproet in onze gemeente van start gegaan. 
Nog even beschrijven we in het kort de proef. 
Er wordt u gevraagd papier, textiel, glas en stoffen die schadelijk zijn 
voor het milieu te scheiden van de rest van uw huisvuil. Naast de 
gebruikelijke wekelijkse huisvuilophaaldag wordt één maal per 2 weken 
papier en textiel opgehaald en één maal per 4 weken glas. Probleem
stoffen (de schadelijke stoffen) kunt u gratis inleveren bij de 
gemeentewerf en bij diverse winkels in de gemeente. Begin november heeft 
u hierover uitgebreide informatie ontvangen. 

Nu de proef enkele weken loopt is het moment aangebroken om te kijken 
wat u van de proef. en een aantal zaken die ermee te maken hebben. 
vindt. Wat is uw mening over het scheiden van het huisvuil zoals ge
vraagd wordt tijdens de proef in Oirschot. Let wel, wij zijn geintres
seerd in zowel positieve als negatieve geluiden. Wij willen dus ook de 
mening weten van mensen die niet aan de proef {willen) meewerken. 

Uw mening is van belang om de proef te kunnen bij sturen en om andere 
gemeentes, die Oirschot als voorbeeld iien, te kunnen vertellen waar ze 
allemaal rekening mee moeten houden als ze ook zo'n proef willen star
ten. 

Daarom is samen met de Katholieke Hogeschool in Tilburg een vragenlijst 
samengesteld. In een brief die u eerder heeft ontvangen werd deze reeds 
aangekondigd. Wij verzoeken u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen 
en in bijgevoegde antwoordenvelop (postzegel niet nodig) terug te sturen 
naar het gemeentehuis of in de bus van het gemeentehuis te deponeren. 
Het nummer dat u op de vragenlijst vindt dient er alleen voor om te 
voorkomen dat wij u ten onrechte een herinnering sturen. Uw vragenlijst 
wordt gegarandeerd strikt vertrouwelijk behandeld. 

De vragenlijst gaat over een aantal zaken die te maken hebben met het 
omgaan met huisvuil. Het is dan ook van belang dat diegene die het meest 
met huisvuil omgaat de vragenlijst invult. 
Het invullen van de vragenlijst kost niet veel tijd. Omdat het van 
belang is de mening van zoveel mogelijk inwoners van de gemeente te 
weten, rekenen wij erop dat u de ingevulde vragenlijst zo spoedig 
mogelijk aan ons terugstuurt. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en met vriendelijke groet, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OIRSC~~;: ~ 
~ , De burg/.ees~, 

J.~. ~ -· 
(C .• G.H. Cuppen, l.s.) ~ 
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z groep A 

GEMEENTE OIRSCHOT 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Enige tijd geleden heeft u van ons een vragenlijst ontvangen. · Hierin 
werd u gevraagd uw mening te geven over het scheiden van huisvuil en een 
aantal zaken die daarmee te maken hebben. 

Een groot aantal mensen in Oirschot heeft deze vragenlijst ingevuld en 
aan ons teruggestuurd. De vragenlijst van u hebben we tot op heden niet 
ontvangen. 
Wij begrijpen dat u hiervoor verschillende redenen kunt hebben. Toch 
blijft het van belang ook uw mening kenbaar te maken. Daarom vragen wij 
u de vragenlijst alsnog ingevuld aan ons terug te sturen. Voor het geval 
u de vragenlijst bent kwijt geraakt, hebben wij een nieuw exemplaar bij 
deze brief ingesloten. 

Wij wijzen er voor de zekerheid nogmaals op dat uw vragenlijst strikt 
vertrouwelijk behandeld zal worden. Het is van belang dat de mening van 
zoveel mogelijk inwoners gehoord wordt dus ook de uwe. Wilt u daarom de 
vragenlijst invullen en terugsturen naar het gemeentehuis of in de bus 
van het gemeentehuis deponeren. U kunt daarbij gebruik maken van de bij
gesloten antwoordenvelop (postzegel niet nodig). 

Verder willen wij u er op wijzen dat u het komende jaar nog enkele vra
genlijsten kunt verwachten. Als u alle vragenlijsten terugzendt dan kunt 
u meedoen aan een loterij. Hiermee-maBkt u kans één van de tien compost
bakken te winnen. Deze compostbakken zijn uitermate geschikt om van uw 
groente-, fruit- en tuinafval prima compost voor uw t~in te maken. Als u 
geen tuin heeft dan kunt u er iemand in uw omgeving blij mee maken. 

Als u de vragenlijst inmiddels aan ons heeft teruggestuurd dan kunt u 
deze brief als niet geschreven beschouwen. Wij vertrouwen erop, dat u uw 
medewerking zult verlenen. 

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OIRSCHOT, 
De burgemeestef. 

~~~-
De secretaris, 

(C.G.H. Cuppen, l.s.) (P.A.M. Sanders) 
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l1Ït 
~ 

GEMEENTE OIRSCHOT 

Oirschot. december 1984. 

Geachte mevrouw. mijnheer, 

Enige tijd geleden heeft u van ons een vragenlijst ontvangen. Hierin 
werd u gevraagd uw mening te geven over het scheiden van huisvuil en een 
aantal zaken die daarmee te maken hebben. 

Een groot aantal mensen in Oirschot heeft deze vragenlijst ingevuld en 
aan ons teruggestuurd. De vragenlijst van u hebben we tot op heden niet 
ontvangen. 
Wij begrijpen dat u hiervoor verschillende redenen kunt hebben. Toch 
blijft het van belang ook uw mening kenbaar te maken. Daarom vragen wij 
u de vragenlijst alsnog ingevuld aan ons terug te sturen. Voor het geval 
u de vragenlijst bent kwijt geraakt, hebben wij een nieuw exemplaar bij 
deze brief ingesloten. 

Wij wijzen er voor de zekerheid nogmaals op dat uw vragenlijst strikt 
vertrouwelijk behandeld zal worden. Het is van belang dat de mening van 
zoveel mogelijk inwoners gehoord wordt dus ook de uwe. Wilt u daarom de 
vragenlijst invullen en terugsturen naar het gemeentehuis of in de bus 
van het gemeentehuis deponeren. U kunt daarbij gebruik maken van de bij
gesloten antwoordenvelop (postzegel niet nodig). 

Als u de vragenlijst inmiddels aan ons heeft teruggestuurd dan kunt u 
deze brief als niet geschreven beschouwen. Wij vertrouwen erop, dat u uw 
medewerking zult verlenen. 

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OIRS~ 

De secretaris, ~::.~:r~=~/ 

{C.G.H. Cuppen 1 l.s.) {P.A.M. Sanders) 
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GEMEENTE OIRSCHOT 

z groep A en B 
januari ·ss 

Geachte mevrouw, mijnheer 

Enige tijd geleden heeft u van ons een vragenlijst ontvangen. Hierin 
werd u gevraagd uw mening te geven over het scheiden van huisvuil en 
een aantal zaken die daarmee te maken hebben. 

De vragenlijst van u hebben wij tot op heden nog niet mogen ontvangen. 
Wij verzoeken u alsnog deze vragenlijst in te vullen en terug te 
sturen. 
Op basis van uw mening komen wij te weten of we met de huisvuilscheiding 
zoals die nu is opgezet op de goede weg zijn. Bovendien kunnen andere 
gemeentes hier profijt uit trekken bij het opzetten van een 
huisvuilscheidingsprojekt. 

Heeft u om wat voor redenen dan ook bezwaren tegen het invullen van 
de u eerder toegezonden vragenltjst,dan verzoeken wij u de bijgevoegde 
zeer korte vragenlijst in te vullen. 

U kunt de u eerder toegezonden vragenlLjst of de bijgevoegde korte 
vragenlijst terugstu~en naar het gemeentehuis of in de bus van het 
gemeentehuis deponeren. Een antwoordenvelop is hiervoor bijgesloten. 
De door u ingevulde vragenlijst wordt gegarandeerd vertrouwelijk 
behandeld. 

Als u de vragenlijst inmiddels aan ons heeft teruggestuurd, dan kunt 
u deze brief als niet geschreven beschouwen. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet 

HET GEMEENTEBESTUUR NAN OIRSCHOT 



aan ............................................. ............................................... .. ............................................................................ .... .............................. .. 

I yemeente OIRschot 



104 

--1-G_E_M_E_E_N_T_E_O_I_R_S_C_H_O_T_· _ 

vragenlijst 

huisvuilscheidings
proef 

184 



1. 

11. 

105 

0 

OVER DE VRAGENLIJST 

Deze vragenlijst gaat over een aantal zaken met betrekking tot de 
huisvuilscheidingsproei zoals die in Oirschot aan de gáng is. 

Oe vragen zijn zo opgesteld dat U ze met gemak en snel kunt 
beantwoorden. 

Als in de vragenlijst gesproken wordt over probleemstoffen dan bedoelen 
we daarmee, die spullen uit uw huisvuil die gevaarlijk zijn voor het 
milieu. Zoals: medicijnen, batterijen, afgewerkte olie, bestrijdings
middelen,verf, oplosmiddelen, enzovoorts. 

OVER DE VRAGEN 

Bij sommige vragen wordt een aantal uitspraken gegeven.Graag willen 
wij van U weten of U het met deze uitspraken eens of oneens bent. 
Dit kunt U aangeven door een kruisje te zetten in het vakjè onder ---het antwoord van uw keuze. 

eens enigs- noch enigs-
bijvoorbeeld: zins eens/ zins 

DOORDAT HET IN NEDERLAND VAAl< eens noch oneens 

REGENT .••.••••• oneens 

qa ik vaker in het buitenland op 
vakantie 

Als U het met deze uitspraak niet eens bent. Zet dan een kruisje in 
het vakje onder "oneens". 

Bij andere vragen willen wij graag weten wat U van bepaalde dingen 
vindt.Of U bepaalde dingen goed of slecht vindt. 
Ook hier kunt U dit aangeven door een kruisje te zetten in het vakje 
onder het antwoord van uw keuze. ---
bijvoorbeeld: goed enigs- noch enigs-

zins goed/ zins 

DAT HET IN NEDERLAND VAAK REGENT .•••. goed noch slecht 
slecht 

en ik daardoor nat word, vind ik •••• 

Als u het erg vervelend vindt dat U daardoor nat wordt. Zet dan 
een kruisje in het vakje onder "slecht". 

Probeer de vragen goed te lezen. 

Bij voorbaat dank voor uw vriendelijke medewerking. 

oneens 

>( 

slecht 

>< 
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Wilt u, behalve waar dat anders aangegeven is, bij de beantwoording van de 
vragenlijst steeds ~én kruisje zetten in het vakje, dat hoort bij het antwoord 
van uw keuze. (slechts 1 kruisje per vraag mogelijk) 

1. In wat voor soort woning - bovenwoning of flat lf- een 
woont U? ~ een huis in een rij - een twee-onder-een kap woning 

~~--- een vrijstaand huis 
!I-- een boerderij (nog in gebruik als - boerenbedrijf) 
E anders, ..___ namelijk: 

.................... ....... 
2. Heeft u een tuin (onbetegeld)? 

~nee ja, een voortuin 
ja, een achtertuin 
ja, een voor- en achtertuin 
ja, een tuin rondOlil 
ja, anders namelijk: 

........................... 
3. Woont U binnen of buiten de bebouwde kom? --- ---

!~binnen •e bebouwde kom 
2 buiten de bebouwde kom 
3 anders, namelijk: 

........................... 
4. Heeft U de beschikking over Bja . n auto? nee 

5. Maakt U van uw eigen 2roente, fruit- en tuinafval kompost? 

§ja nee 
gedeeltelijk 

6. Welk deel van uw etensresten gebruikt u gemiddeld als veevoer of 
huisdiervoedsel? 

~•lle• het grootste deel 
de helft 
het kleinste deel 
niets 
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7. ~vl l< Öl·el van u,.· t>tem,resten en groente- en !rui tafval geeft U gemiddeld 
mee aan de schillenboer? 

1·-
2-
3-
4-
s-
6..__ 

alles 
het grootste deel 
de helft 
het kleinste deel 
niets 
hebben geen schillenboer 

Sa.Welk deel van uw papier en kortonafval gaf u, voordat de huisvuilscnelOlngs
proe! van start was gegaan, gemiddeld mee op de gebruikelijke wekelijkse 
vuilnisophaaldagen? 

~!!e:rootste deel 
de helft 
het kleinste deel 
niets 

Sb.Wat deed U met het papier en kartonafval dat U niet mee gaf op de wekelijkse 
vuilnisophaaldagen? 

dat werd opgehaald 
2 dat brachten we weg 
3 dat gebruikten we zelf 
4 niet van toepassing 

daar deden we wat anders mee, 
namelijk: •••••••.••••..•••. 

9. Welk deel van uw afvalglas bracht U, voordat de huisvuilscheidingsproef van 
start was gegaan, gemiddeld naar de glascontainer? 

~§ ~!~e:rootste deel 
3 de helft 
4 het kleinste deel 
5 niets 

lD.Welk deel van uw textielafval gaf U, voordat de huisvuilscheidingsproef van 
stort was gegaan, gemiddeld mee op de gebruikelijke wekelijkse 
vuilnisophaaldagen? 

alles 
het grootste deel 
de helft 
het kleinste deel 
niets 

11.Bracht u,voordat dehuisvuilscheidinqsproef van start was gegaan,wel eens 
probleemstoffen naar de gemeentewerf of naar winkels die zulke stoffen 
innemen? 

)§regelmatig 
2 nu en dan 
3 zelden 
4 nooit 
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12.Hoeveel zakken huisvuil geeft U per week gemiddeld mee op de gebruikelijke 
vuilniso;>haaldaç 

1~ 1 zak 2 2 zakken 
3 3 zakken 
4 4 zakken · 
5 5 zakken 
6 meer,namelijk ·····zakken 

13.Hoever moet U lopen vanaf uw woning naar de plaats waar in uw geval de 

B 

huisvuilzakken door het huisvuilophaalbedrijf worden opgehaald? 

0 tot en met 25 meter 
26 tot en met 50 meter 
51 tot en met 100 meter 

4 meer,namelijk •.•••••••• meter 

1. Welke kranten leest u regelmatig? (minstens 1 x per week) 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

l~landelijke dagbladen(volkskrant,telegraaf,etc •• ) 
2 Eindhovens dagblad 
3 NieuwsbladCvb Zuiden) 
4 Streekbelangen 
5 Weekjournaal 
6 overig namelijk: ••••••••••••••••••••••••••••••• 

2. Luistert U regelmatig naar Omroep Brabant? (minstens 1 x per week) 

a ja 
•· nee 

3. Hoe bent U aan de meeste informatie gekomen over de huisvuilscheidingsproef 
in Oirschot? (slechts 1 antwoord mogelijk) 

,..---
1 r--- door de voorlichtingsavond 
2 ~uit de folder over de proef en de brief van de gemeente 
3 ~uit de wekelijkse huis-aan-huis kranten 
4 uit de streekdagbladen 
5 r---uit de landelijke dagbladen 
6 ~ van personen uit mijn ~uishouden 
7 ~van buren, mensen uit de straat 
8 ~ van vrienden, bekenden of familie 
9 r--- anders, namelijk: 

r--
lC ik heb nog niets over de proef gehoord 

'---

4. Vóór aanvang van de huisvuilscheidingsproef was ik volledig op de hoogte 
van wat er precies van mij verwacht werd. 
(zet een kruisje ~het vakje voor het antwoord van uw keuze) 

~§ :~~g==~~s mee eens 
3 noch mee eens/noch mee oneens 
4 enigszins mee oneens 
5 mee oneens 
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5. Ik ben niet geïnteresseerd in meer informatie over de huisvuilscheidingspioef 
in OirschoL 

§ :~;g::7~s mee eens 
noch mee eens/noch mee oneens 
enigszins mee oneens 
mee oneens 

c . 
Zet 'n kruisje in het vakje eens enigs- noch enigs-
van het antwoord van uw keuze. zins eens/ zins 

(slechts 1 kruisje per vraag) eens noch oneens 
oneens 

1 2 3 4 
- . . . 

1. Eigenlijk vind ik verbeteren van 
het milieu niet belangrijk. --

2 . Ik sta positief tegenover vermindering 
van de hoevee;~;J~nhuisvuil die 
aestort moet 

3. Ik sta positief tegenover het 
gemeentebestuur van Oirschot. 

4. Ik sta positief tegenover het bedrijf 
dat huisvuil ophaalt in Oirschot. 

5. Ik vind dat deelname aan de huisvuil-
scheidingsproet in Oirschot verplicht 
moet zijn. 

6. Voor het beperkert·van de hoeveelheid 
te storten huisvuil is de industrie 
verantwoordelijk. 

7. Voor het beperken van de hoeveelheid 
te storten huisvuil is de overheid 
verantwoordelijk. 

8. Voor het beperken van de hoeveelheid 
tE storten huisvuil zijn de bur2ers 
verantwoordelijk. 

9. Ikzelf ben verantwoordelijk voor het 
beperken van de hoeveelheid huisvuil 
die eestort moet worden 

lO.Ik heb gemiddeld zo weinig afval dat 
het niet de moeite waard is om met 
de huisvuilscheidingsproef in 
Oirschot mee te doen. 

ll.Ik ben te oud om aan de 
huisvuilscheidingsproef mee te doen. 

12.Ik vind de proef erg ingewikkeld. 

bneens 

5 
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D. eens enigs- noch enigs- ont-ens 
ENKELE VRAGEN OVER VERMINDERING VAN zi11s eens/ zins 
DE HOEVEELHEID HUISVUIL DIE GESTORT eens noch oneens 
MOET WORDEN, oneens 

1 2 . 3 4 5 

1. Als het om vermindering van de 
hoeveelhei~ huisvuil gaat dan ben ik 
bereid daar meer tijd in te steken. 

2. Als het gaat om vermindering van de 
hoeveelheid huisvuil dan ben ik 
bereid daar meer ins,2annin9 voor · te 
verrichten. 

3. Als het gaat om vermindering van de 
hoeveelheid huisvuil dan ben ik 
bereid daar meer denkwerk aan te 
besteden. 

4. Als het gaat om vermindering van ~e 
hoeveelheid huisvuil dan ben ik 
bereid daar meer ~ aan te 
besteden. 

5. Als het gaat om vermindering van ~e 
hoeveelheid huisvuil dan ben ik 
bereid naar informatie te zoeken, 
hoe ik daar zelf iets aan kan doen. 

6. Als het gaat om vermindering van de 
hoeveelheid huisVUil dan ben ik 
bereid daar iets aan te doen, ~ 
als anderen die belangrijk voor mij 
zijn, dat afkeuren. 

E. DE VOLGENDE VRAGEN HEBBEN BETREXKING 
OP WAT ER TIJDENS DE PROEF IN 

goed enigs- noch enigs- slecht 
zins goed/ zins 

OIRSCHOT AAN U GEVRAAGD WORDT goed noch slecht 
slecht 

1. In het algemeen vind ik het zelf 
scheiden van huisvuil door huishoudens 
......... 

2. Bet zelf scheiden van huisvuil door 
huishoudens zoals gevraagd wordt 
tijdens de proef in Oirschot.vind ik 
····· .... 

3. Ikzelf vind het gescheiden meegeven 
van mijn huisvuil aan het huisvuil-
ophaalbedrijf ......... 

4. Ik vind het gescheiden meegeven van 
mijn ~,2ier- en kartonafval aan het 
huisvuilophaalbedrijf . .. •.••••• 
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goe-d enigs noch enigs - slecht 
zins goed/ zins 
goed noch slecht 

'5lecht 
_1 2 l i! c:; 

5. Ik vind het gescheiden meegeven van 
mijn afval9las aan het huisvuilophaal-
bedrijf. •.•.• 

6. Ik vind het gescheiden meegeven van 
mijn textielafval aan het huisvuil-
ophaalbedrijf •. • . •.• 

7 . Ik vind het scheiden van probleem-
stoffen van de rest van mijn 
huisvuil .. • •.•••• 

8. Ik vind het wegbrengen van mijn 
probleemstoffen naar de gemeentewerf 
of naar winkels die zulke stoffen 
innemen ...• • •.•. • 

eens enigs- noch enigs- oneens 
zins eens/ zins 

F. eens noch oneens 
oneens 

l . De meeste mensen en instanties die 
ik belangrijk vind, willen dat ik 
mijn paEier-en kartonafval gescheiden 
meegeef aan het huisvuilophaalbedrijf. 

2 . De meeste mensen en instanties die ik 
belangrijk vind, willen dat ik mijn 
afvalglas gescheiden meegeef aan het 
huisvuilophaalbedrijf . 

3 . De meeste mens en en instanties die ik 
belangrijk vind, willen dat ik mijn 
textielafval _gescheiden meegeef aan 
het huisvuilophaalbedrijf. 

4. De meeste mensen en instanties die ik 
belangrijk vind, willen dat ik mijn 
probleemstoffen scheid van de rest 
van mijn huisvuil en wegbreng naar de 
gemeentewerf of winkels, die die 
stoffen innemen. 
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G. 
De huisvuilscheidingsproei zoals die in Oirschot gestart is, zal in het 
algemeen en voor U persoonlijk waarschijnlijk een aantal gevolgen hebben. 
Zeker als U deze vergelijkt met de toestand zoals die was vóór de proef. 
Graag willen wij hierover uw mening. 

eens enigs- noch enigs- oneens 
zins eens/ zins 

ALS HUISHOUDENS HUN HUlSVUIL eens noch oneen! 
ZELF SCHEIDEN, DAN ....... oneens 
(zoals ?evraagd wo,dt tijdens de 1 ' l .4 ..5.. proef n Oirschot 

1. vervuilt het milieu veel minder 

2. wordt veel minder energie verbruikt 

3. worden veel meer grondstoffen opnieuw 
gebruikt 

4. wordt veel minder huisvuil gestort 
of verbrand 

5. verbetert de werkgelegenheid 

6. bespaart de gemeente op stortkosten 

7. geeft Oirschot het goede voorbeeld 

8. worden de inkomsten voor scholen en 
verenigingen uit papierinzameling 
veel minder 

9. verminderen de inkomsten van de 
organisaties die textiel inzamelen, 
zoals:de Zak van Hax en het Leger 
de Heils 

l0.111aakt de industrie meer winsten 

ALS IK ZELF MIJN HUISVUIL SCHEID EN eens enigs- noch enigs- oneens 
GESCHEIDEN HEEGEEF,DAN ..••.•• zins eens/ zins 
(zoals gevraagd wordt tijdens de eens noch oneens 
proef in Oirschot) oneens 

11.hoef ik geen glas meer naar de 
glascontainer te brengen 

12.hoef ik papier ~inder lang te 
bewaren 

13.hoef ik minder plastic zakken te 
kopen 

14.krijg ik beter de ltans me milieu-
bewust te gedragen 
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eens enigs- noch enigs onee ns 
ALS IK ZELF MIJN HUISVUIL SCHEID EN zins eens/ zins 
EN GESCHEIDEN MEEGEEF DAN • • . ..... eens noch oneens 
(zoals Îevraagd wordt tijdens de oneens 
proef n Oirschot) 

_l 2 _3 4 5 

15.help ik mee de proef te laten slagen 

16.stijgen de reinigingstarieven 
minder snel 

17.ben ik meer ruimte in en om de 
woning kwijt 

lB.ontstaat er bij mij in en om de 
woning meer stank 

19.ben ik meer tijd kwijt 

20.moet ik meer inspanning verrichten 

21.ben lk meer geld kwijt 

22.moet ik meer nadenken 

Nu volgen een paar vragen over probleemstoffen. Dit zijn afvalstoffen die 
gevaarlijk zijn voor het milieu. Zoals onder andere:medicijnen, batterijen, 
verf, bestrijdingsmiddelen,afgewerkte olie, oplosmiddelen, enzovoorts. 

ALS IK ZELF OE PROBLEEMSTOFFEN eens enigs- noch enigs- oneens 
SCHEID VAN DE REST VAN MIJN HUISVUIL zins eens/ zins 
EN WEGBRENG NAAR DE GEMEENTEWERF OF eens noch oneens 
NAAR DE WINKELS DIE DEZE 'STOFFEN oneens 
INNEMEN, DAN ..•.•••••.•• 

1 ' 2 3 ..4. 5 

23.ben ik veel meer tijd kwijt 
-

24.krijg ik problemen met het bewaren 
van de probleemstoffen 

25.moet ik veel meer inspanning 
verrichten 

26.ben ik meer geld kwijt 

27.moet ik veel meer nadenken 

28.draag ik nauwelijks bij tot de 
oplossing van het milieuprobleem 

-

J 



114 

9 

H. goed enigs- noch enigs- slecht 
ALS, DOOR HET ZELF SCHEIDEN VAN zins goed/ zins 
HUISVUIL DOOR HUISHOUDENS ••••••••• goed noch slecht 
(zoals 9evraagd wordt tijdens de slecht 
proef 1n Oirschot) 

1 , ~ 4 " 
1. het milieu veel minder vervuilt, 

vind ik dat. •• • •• 

2. veel minder huisvuil gestort of 
verbrand wordt, vind ik dat· ••••• 

3. de gemeente bespaart op stortkosten, 
vind ik dat ..•..• 

4. de inkomsten voor scholen en 
verenigingen uit papierinzameling 
veel minder worden, vind ikdat .... 

5. de industrie meer winsten maakt, 
vind ik dat . •• ••• • 

DOOR ZELF MIJN HUISVUIL TE goed enigs- noch enigs- slecht ALS, 
zins goed/ zins SCHEIOEN EN GESCHEIDEN MEE TE GEVEN •• , 
goed noch slecht 

(zoals Îevraagd wordt tijdens de slecht proef n Oirschot) 1 2 3 4 5 

6. ik meer tijd kwijt ben, vind ik dat •••• 

7. ik meer moet nadenken, vind ik dat ••••• 

8. ik meer inspanning moet verrichten, 
vind ik dat •••••• 

9. ik meer geld kwijt ben, vind ik dat •••• 

ALS, DOOR ZELF PROBLEEMSTOFFEN TE goed enigs- noch enigs- slecht 
SCHEIDEN VAN DE REST VAN MIJN zins goed/ zins 
HUISVUIL EN WEG TE BRENGEN NAAR goed noch slecht 
DE GEMEENTEWERF OF NAAR WINKELS •••• slecht .. 

lO.ik meer geld kwijt ben, vind ik dat •.•• 

ll.ik veel meer inspanning moet 
verrichten, vind ik dat ..... 

12.ik veel meer moet nadenken, vind ik 
J dat •...•.• 

lJ.ik veel meer tijd kwijt ben,vind ik I dat ...•.. 
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I. 
enigs- noch I enigs-eens oneens HET ZELF SCHElDEN EN GESCHEIDEN 
zins eens/ zins MEEGEVEN VAN HUISVUIL ....•...• 
eens noch oneens (zoals gevraagd wordt tijdens de oneens proef 1n Oirschot) 

1 2 3 4 5 

1. heeft in het algemeen meer voordelen 
dan nadelen. 

2. heeft voor de industrie meer 
voordelen dan nadelen . 

3. heeft voor de gemeente meer 
voordelen dèln nadelen 

4. heeft voor mij persoonlijk meer 
voordelen dan nadelen. 

J. 
Hieronder volgen enkele vragen over uw plannen om aan de huisvullscheidings-
proef mee te werken, zoals gevraagd 
wordt. eens enigs- noch enigs- oneens 

zins eens/ zins 
eens noch oneens 

oneens 
_1 ., ~ .11 __<; 

l.Ik ben vast en zeker van plan mijn 
huisvuil op de juiste manier 
gescheiden mee te geven aan het 
huisvuilophaalbedrijf. 

2. Ik ben vast en zeker van plan mijn 
EaEier-en kartonaf~a~ gescheiden 
mee te geven aan het huisvuil-
ophaalbedrijf. 

3. Ik ben vast en zeker van plan mijn 
afvalglas ge s cheiden mee te geven 
aan het huisvuilophaalbedrijf. 

4. Ik ben vast en zeker van plan mijn 
textielafval gescheiden mee te geven 
aan het huisvuilophaalbedrijf. 

5. Ik ben vast en zeker van plan mijn 
probleemstoffen te scheiden van de 
rest van mijn huisvuil en weg te 
brengen naar de gemeentewerf of 
naar winkels die die stoffen innemen. 

6. Als mij gevraagd zou worden door de 
gemeente ook plastic en blik 
gescheiden mee te geven, dan zal ik 
daar vast en zeker aan meewerken. 
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8 . 

9. 

K. 
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eens eni9s noch jen19s- oneens "'::l 0 ... 
zins eens/ lzins "'"' 'gn 
eens noch Ioneens 1/)< 

ll>~ao Ioneen ... ::l 

1 2 3 4 5 .Ë f 
Als de reinigingstarieven als gevolg 
van de huisvuilscheidingsproef zullen 
stijgen, dan ben ik toch vast en 
zeker van plan mijn huisvuil op de 
juiste manier te scheiden. 

Oe andere personen in mijn huishouden 
zijn vast en zeker van plan het 
huisvuil gescheiden mee te geven aan 
het huisvuilophaalbedrijf. 

Oe andere personen in mijn huishouden 
zijn vast en zeker van plan 
probleemstoffen gescheiden te houden 
van de rest van het huisvuil. 

Waar denkt U dat het onderstaande huisvuil thuishoort'( tijdens de proe1) 7 
(zet ~én kruisje in het vak van uw keuze) 

fbl.J het bij het fbij het bij de bij de hebben WE 

gla_safval papier- textiel- probleem rest van niet of 
afval afval stoffen het doen we 

huisvuil iets an-
1 2 3 .4 _5 lders _mee 

vuile poetslappen · · 

leeg melkkarton 

-
aluminiumfolie 

gebruikt 
frietvet 

oude neusdruppels 

plastic fles 

muurverf 

kapotte gloeilamp 

lege spuitbus 

oude panty 

kapot vensterglas 

vuile wegwerpluiers 

oude schoenen 

gewone batterijen 

kapot serviesgoed 

6 
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L. 

1. Wie in uw huishouden brengt het huisvuil noor de ploats woor het door 
het huisvuilophoalbedrijf wordt opgehoold? 

ikzelf 

meestal ikzelf, soms een ander 

ikzelf en een ander even~ak. 

meestal een ander, soms ikzelf 

een ander 

~ Wat bent U van plan met het afvalglas te doen dat U niet gescheiden 
meegeeft aan het huisvuilophaalbedrijf? (één antwoord mogelijk) 

dat brengen we naar de glascontainer 

dat doen we bij de rest van het huisvuil 

dat gebruiken we zelf 

daar doen we iets anders mee 

niet van toepassing 

3. Wat bent U van plan te doen met het papier- en kartonafval dat U niet 
gescheiden meegeeft aan het huisvuilophaalbedrijf? (één antwoord mogelijk) 

dat wordt door anderen opgehaald 

dat brengen we weg 

dat gebruiken we zelf 

dat doen we bij de rest van het huisvuil 

daar doen we iets anders mee 

niet van toepassing 

4. wat bent u van plan te doen met het textielafval dat U niet 
gescheiden meegeeft aan het huisvuilophaalbedrijf? (één antwoord mogelijk) 

dat wordt door anderen opgehaald 

2 dat brengen we weg 

3 dat gebruiken we zelf 

4 doen we bij de rest van het huisvuil 

5 doen we iets anders mee 

6 van toepassing 

5. Ik ben zeer tevreden over de plastic mand voor het glas. 

1 ~mee eens 2 enigszins mee eens 
3 noch mee eens/noch mee oneens 
4 enigszins mee oneens 
5 mee oneens 
6 we hebben geen mand ontvangen 
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6. Ik vind het erg vervelend dat iedereen kan zien hoeveel ik 
gedronken heb, als ik mijn glasmand langs de straatkant zet. 

~ ~ :~~g==~~s mee eens 
3 noch mee eens/noch mee oneens 
4 enigszins mee oneens 
5 mee oneens 
6 niet van toepassing 

7. Hoe vaak moet volgens U het glas worden OP9ehaald? 
.----

11---1 x per week 
2 1 x per twee weken 
31---1 x per drie weken 
4f--1 x per vier weken 
5 ;::=: 1 x per twee maanden 
6 minder, namelijk: 1 x per •••• maanden ....___ 

B.Ik vind het een groot nadeel dat ik voor mijn papier- en kartonafval 
niet iets krijg(zoals voor glas) om het in te bewaren en langs 
de straatkant te zetten. 

~ §:~;g:=~~s mee eens 
3 noch mee eens/noch mee oneens 
4 enigszins mee oneens 
5 mee oneens 

9. Door de speciale huisvuilkaart die ik heb ontvangen, weet ik precies 
wat ik met mijn afval moet doen. 

r----
1 ~mee eens 

~ ~ ~:!;s:!~se:::~~~~ mee oneens 
4 ~ enigszins mee oneens 
5 '--mee oneens 
6 .......___ hebben we niet ontvangen/hebben we ni:~er 

10.Ik houd bij het kopen van dagelijkse 
boodschappen, nooit rekening met het 
afval dat de verpakking kan 
opleveren. 

11.Ik houd er bij het kopen van 
dagelijkse boodschappen, nooit 
rekening mee of ze 'ICiendelijk 
zi~n voor het milieu. 

eens ~nigs ~~~/ enigs pneens 
~ins ~~eh zins 
ens ,_.neens loneen. 

2 3 4 5 
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M. 

Graag wilden wij het volgende nog van u weten . 

.. ----------------------------------------~-------------. 
1. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? 

(tenminste 3 dagen per week in de woning aanwezig) 

1r--

21--
3r-
4 f-----
5.._ 
6-
'-

1 persoon 
2 personen 
3 personen 
4 personen 
5 personen 
meer personen,namelijk: .•.•••• 

2. Kunt u aangeven hoeveel personen in uw huishouden zich in de onderstaande 
leeftijdsklassen bevinden? 

(geeft U in het juiste vakje het aantal aan) 

1.jonger dan 5 jaar persoon/personen 

2.tussen 6 en 15 jaar persoon/personen 

3.tussen 16 en 25 jaar persoon/personen 

4.tussen 26 en 35 jaar persoon/personen 

5.tussen 36 en 55 jaar persoon/personen 

6.tussen 56 en 65 jaar persoon/personen 

7 .ouder dan 65 jaar persoon/personen 

.. 

l Wat is uw geslacht? lltvrouw. 
2'=Jman. 

4 Wat is het beroep van de hoofdkostwinner? 

.......................................... 

5· Wat is zijn of haar laatst gevolgde schoolopleiding? 

...... ............ ........ .. .... ......... 
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N. Nog enkele vragen over de vragenlijst . 

1. Ik vond deze vragenlijst veel te lang. 

~~~ 2 enigszins eens 
3 noch eens/noch oneens 
4 enigszins oneens 
5 oneens 

2. Ik vond deze vragenlijst veel te moeilijk. 

§
eens 

2 enigszins eens 
3 noch eens/ noch oneens 
4 enigszins oneens 
5 oneens 

Zoals U in de begeleidende brief heeft kunnen lezen, bestaat de 
mogelijkheid dat U het komende jaar nog enkele vragenlijsten zult 
ontvangen.Als U alle vragenlijsten, ingevuld, terugstuurt, kunt U 
meedoen aan een loterij en een van de tien kompostbakken winnen. 

De vraag aan U is: 

•Stelt u er prijs op mee te doen aan deze loterij? 

r--Jja 

r===Jnee 

Wij danken U hartelijk voor uw medewerking. 

Als u nog opmerkingen heeft over de huisvuischeidingsproef of 
over de vragenlijst, dan kunt U die hieronder en op de volgende 
bladzijde kwijt. 
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wij}:nu:: (1J( :r: tel: 2 x rdet b crc-·ikt : 

1. l-: t·n t u l>c·rE:-:id om a a n d<:- proef mee: te v.'erken? 

nee,waarom niet? 

0 ja 
0 nee 

.... ... ............................................................. 

2.Wat vindt u van de huisvuilscheidingsproef zoals die binnenkort 
in Oirschot zal starten,vindt u het goed of vindt u het slecht? 

0 goed 
0 enigszins goed 
0 noch goed/noch slecht 
0 enigszins slecht 
Oslecht 

. . Bent u het met het volgende eens of oneens? 
3.Als de proef van start is gegaan,dan ben ik vas 

zeker van plan mijn papier- en kartonafval gesc 
mee te geven aan het huisvuilophaalbedrijf. 

4.Als de proef van start is gegaan dan ben ik vas 
zeker van plan mijn afvalglas gescheiden mee te 
aan het huisvuilophaalbedrijf. 

S.Als de proef van start is gegaan dan ben ik vas 
zeker van plan mijn textielafval gescheiden mee 
geven aan het huisvuilophaalbedrijf 

6.Als de proef van start is gegaan dan ben ik vas 
zeker van plan het afval dat gevaarlijk is voor 
(zoals verteld in het inleidende praatje),te sc 
van de rest van mijn huisvuil en weg te brengen 
gemeentewerf of naar winkels die dat innemen. 

Wat denkt u van de volgende zaken, vergeleken m 
~ zoals die nu is, nu u uw huisvuil nog niet hoef 

scheiden. 
7 .Door. het gesi:::heiè.en-.aanbiëè.en·-van- mj..jn·· hnisvoil 

ben ik meer tijd kwijt. 
B.Door het gescheiden aanbieden van mijn huisvuil 

moet ik meer nadenken 
9.Door het gescheiden aanbieden van m~Jn huisvuil 

moet ik meer inspanning verrichten 
lO.Door het gescheiden aanbieden van mijn huisvuil 

ben ik meer geld kwijt 

:t Hebt u nog opmerkingen over de proef: 

t en 
heiden 

t en 
geven 

t en 
te 

t .en zeker 
het milieu 

heiden 
naar de 

et de situatie 
t te 

I""' 

/ 
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KORTE VRAGENLIJST OVER DE HUISVUILSCHEIDINGSPROEF IN OIRSCHOT 

Bij het volgende onderzoek willen wij rekening houden met uw mening. 

KUNT U IN HET KORT OPSCHRIJVEN WAAROM U DE VRAGENLIJST DIE U ENIGE 
TIJD GELEDEN HEEFT ONTVANGEN, NIET HEEFT INGEVULD EN TERUGGESTUURD? 

................................................................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Enkele vragen over de huisvuilscheidin9sproef. 
(zet één kruisje in het vakje van het antwoord van uw keuze) 

1. HET ZELF SCHEIDEN VAN HUISVUIL DOOR 
HUISHOUDENS, ZOALS GEVRAAGD WORDT 
TIJDENS DE PROEF IN OIRSCHOT, 
VIND IK •••...• 

2.BENT U VAN PLAN OM UW HUISVUIL OP 
DE GOEDE MANIER GESCHEIDEN MEE TE 
GEVEN AAN HET HUISVUILOPHAALBEDRIJF? 

Indien u ~of WEET NIET heeft aangekruist, 
wilt u dan in het kort aangeven waarom? 

GOED 
ENIGS- ~BtM/ ENIGS-

ZINS NOCH ZINS SLECHT 
GOED SLECHT SLECHT 

D DDDCJ 

1 O .JA 

2 DNEE 

3 DWEET NIET 

............................................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
EENS ENIGS- pe~ EN2CfNs ONEENS 

Bent u het met de volgende uitspraken ZINS 
eens of oneens. E:ENS ONEENS --

1 ') • .d <:. 

3. IK BEN VAST EN ZEKER VAN PLAN MIJN 
PAPIER-EN KARTONAFVAL GESCHEIDEN MEE 
TE GEVEN AAN HET HUISVUILOPHAALBEDRIJF. 

4. IK BEN VAST EN ZEKER VAN PLAN MIJN 
AFVALGLAS GESCHEIDEN MEE TE GEVEN AAN 
HET HUISVUILOPHAALBEDRIJF. 

5. IK BEN VAST EN ZEKER VAN PLAN MIJN 
TEXTIELAFVAL GESCHEIDEN MEE TE GEVEN 
AAN HET HUISVUILOPHAALBEDRIJF. 

6 . IK BEN VAST EN ZEKER VAN PLAN MIJN 
PROBLEEMSTOFFEN TE SCHEIDEN VAN DE 
REST VAN MIJN HUISVUIL EN WEG TE 
BRENGEN NAAR DE GEMEENTEWERF ·oF NAAR 
WINKELS DIE DAT INNEMEN. 

ALS U OPMERKINGEN OVER DE PROEF HEEFT, WILT U DEZE DAN OP DE ACHTERZIJDE NOTEREN . 



BIJLAGE: 2 VOORBEELDEN VOORLICHTINGl~~HEIDINGSPROEF OIRSCHOT NOV.'84 

HANG DEZE KAART OP, 
ZE KOMT U VROEG OF LAAT VAN PAS 
De volgende stoffen worden apart ingezameld: 

1. PAPIER EN KARTON Gebundeld en zo dicht mogelijk bij de weg aanbieden. Papier en karton wordt op 
woensdag om de week opgehaald. Maar ook verenigingen kunnen in uw buurt 
papier en karton inzamelen I · 

2.GLAS 

3. TEXTIEL 

Zo dicht mogelijk bij de weg aanbieden in de daarvoor bestemde glasmand. Op 
woensdag om de vier weken wordt glas opgehaald, gelijktijdig met het papier en 
karton en met het textiel. 

Textiel gelijktijdig aanbieden met papier en karton, dus om de week op woens
dag. Textiel bij voorkeur in een plastic zak. 

4.PROBLEEMSTOFFEN Probleemstoffen inleveren op de nieuwe gemeentewerf aan de Haven, iedere 
woensdag van 13.00 tot 15.00 uur of na telefonische afspraak (telefoon 2788), 
met een (zo nauwkeurig mogelijke) opgave van samenstelling en hoeveelheid. 
Op de achterzijde van deze kaart treft u een overzicht van probleemstoffen aan. 
U kunt overigens ook probleemstoffen kwijt bij de winkelier, waar u de pro
bleemstof heeft gekocht, herkenbaar aan een sticker. 

S.RESTAFVAL 

OVERZICHT 
OPHAALDAGEN 
Wijzigingen in het 
gewone schema 
In verband 
met feestdagen: 

November '84 

Maandag 5[gj~~ 

Restafval is het vuilnis dat u net als voorheen op de wekelijkse ophaaldag aan
biedt. 

Kerstmis: maandag 24 december 1984 wordt zaterdag 22 december 1984 
dinsdag 25 december 1984 wordt maandag 24 december 1984 
woensdag 26 december 1984 wordt donderdag 27 december 1984 

Nieuwjaar: dinsdag 1 januari 1985 wordt woensdag 2 januari 1985 
Carnaval: maandag 18 februari 1985 wordt zaterdag 16 februari 1985 
Pasen: maandag 8 april 1985 wordt zaterdag 6 april 1985 
Koninginnedag: dinsdag 30 april 1985 wordt woensdag 1 mei 1985 
Pinksteren: maandag 27 mei 1985 wordt zaterdag 25 mei 1985 
Kerstmis: woensdag 25 december 1985 wordt vrijdag 27 december 1985 

December '84 Januari '85 Februari '85 Maart '85 April '85 Mei '85 

[]l[QJ[I]~~ []~~g§j [i] ff] 18 ~ [] [i] ~:§ ~ ITl 8 [§! ~ ~ [§ ~ ~ 27 

Dinsdag 6l]~@ [i] ITl [ID 25 1[]][§]@gru [[] f!lJ lill g§) []] ill ~ g§J [] []] fi]] ~ 30 []fi]~~ 
Woensdag 7 ~i!® ~~26 @M@® ~g@)@ ~g@@ M@~ ~&@@~ 
Donderdag 1 8 15 22 29 6 13 20@ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Vrijdag 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Zaterdag 3 10 17 24 1 815 ~29 5 12 19 26 2 9 li]l23 2 9 16 23 30 ~13 20 27 4 11 18 ~ 
Zondag 4 11 18 25 '2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 

Juni '85 Juli '85 Augustus '85 September '85 Oktober '85 November '85 Decamoor '85 

Maandag []][Q][I]~[][]][§I~~ []][?J[ftlg§J lï](]Jff§l~~ []~~~ [1jli]fj]~ CïJ[][§~fm 
Dinsdag GJUJ~fiD[]I[]Jfi]]~~ 1]1~@1~ I])[QI[I]~ [][][§!~~ []~trn~ {]l[g[Zj~IDJ 
Woensdag Al@@@, ~@@Bi! 0{1)n~ 00~~ ®®~~® ®~&@ @b,825 

Donderdag 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 

Vrijdag 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20@ 

Zaterdag 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 .5 12 19 26 . 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

Zondag 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

VERKLARING: 0 .. restafval maandagroute (route 1); elke week op maandag, behoudens feestdagen. 
D "' restafval dinsdagroute (route 2); elke week op dinsdag, behoudens feestdagen. 

!:::.. - papier, karton en textiel op route 1; oneven weken op woensdag. 
6. = papier~ karton en textiel op route 2; even weken op woensdag. 
0 = papier, karton, textiel en glas op route 1; 1 x per 4 weken op de woensdag in de oneven week. 
O = papier, karton, textiel en glas op route 2; 1x per 4 weken op de woensdag in de even week. 



PAPIER IS: 
kranten 
folders 
karton 
tijdschriften 
computerpapier 
kartonnen dozen van wasmiddelen 
pakpapier 
enveloppen 

GLAS IS: 
flessen zonder dop of kurk 
glazen potten zonder deksel 
vlakglas 

TEXTIEL IS: 
oude kledingstukken 
lompen 

PROBLEEMSTOFFEN ZIJN: 
batterijen 
T.L.-buizen 
lijmen 
kwastenreiniger 
terpentine 
tinner 
peut 
petroleum 
brandspiritus 
(was)benzine 
oude viltstiften 
afgewerkte olie 
anti-vries 
koelvloeistof 

aceton 
cosmetica-resten 
zoutzuur 
accu's 
ammoniak 
spuitbussen 
soda 
rioolontstopper 
trichloor 
natronloog 
paraffine 
kwik 
loodmenie 
pigmenten 
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PAPIER IS NIET: 
sterk vervuild papier 
hygiênisch papier als tissues, luiers 
verpakking van melk en frisdranken 
fotopapier 
papier of karton dat teer of was bevat 
plastic zakken 

GLAS IS NIET: 
gloeilampen 
spiegels 
aardewerken potten 
plastic flessen 

TEXTIEL IS NIET: 
oude schoenen 
tapijt (resten) 

gebluste kalk 
fotochemicaliên 
fixeer (vloeistoffen) 
lijm- en verfverdunner 
uitgedroogde schoenpoets 
geconcentreerde azijn 
(oude) medicijnen (ook van dieren) 
verf-, lak- en tectylresten 
bestrijdingsmiddelen uit de land- en tuinbouw met de verpakkingen ervan 
onkruid- en ongediertebestrijdingsmiddelen en de verpakking ervan 
toilet- en gootsteenontstopper (chemisch) 
restanten inkt- en kopiee~middelen 

GEMEENTEWERF: adres: Haven 3-5, telefoon 2788 

Openingstijden: elke woensdag 13.00-15.00 uur; elke zaterdag 10.00-14.00 uur. 

lnlevermogelijkheden: Probleemstoffen (graag van te voren bellen), grof vuil, oud ijzer, oud papier, afgewerkte olie. 

EN VERDER: 
Honden en kanen worden aangetrokken door losse etenswaren in huisvuilniszakken. De zakken worden 
kapotgakrabt of -gebeten, waardoor het afval op straat komt. Liever eerst ergens indoen! 

Laat niet de doos voor de flessen en potten bij de glascontainer achter. 

- Gooi geen klein afval - lege sigarettenpakjes, zakjes, papiertjes - achteloos op straat. 
Stop het in uw zak en doe het thuis in de vuilniszak. 

Klop de asbak van de auto niet op straat leeg. 

Leer uw hond de goot te gebruiken. 

Heeft U vragen of problemen? Bel de gemeente Oirschot, telefoon 2828, toestel 139. 

DOE MEE AAN DE GESCHEIDEN HUISVUILINZAMELING ! ! 



Wanneer wo.rdi het huisvuil 
gescheiden ingezameld? 
ROUTE 1 
(dit zijn de adressen waar nu op maandag het huisvuil wordt opgehaald): 

ledere week 
Eens per twee weken 
Eens per vier weken 

ROUTE 2 

maandag 
woensdag 
woensdag 

rest van het huisvuil 
papier en textiel 
glas 

(dit zijn de adressen waar nu op dinsdag het .huisvuil wordt opgehaald): 

leder week 
Eens per twee weken 
Eens per vier weken 

dinsdag 
woensdag 
woensdag 

rest van het huisvuil 
papier en textiel 
glas 

Omdat wellicht sneller opgehaald wordt door vermindering van het aanbod 
van huisvuil wordt u verzocht het vuil wat eerder buiten te zetten dan u 
gewend bent, het liefst zo dicht mogelijk bij de weg. 

Er wordt dezelfde route gereden als met het .,gewone" huisvuil. 

I 
Voor meer Informatie: bel het gemeentehuis, telefoon 2828, toeste1139 
of neem contact op met uw buurtvereniging. 

8 

Als iedereen 
het doet. 
Oirschot toch 
zeker! 

• • • 

1-
t
L 



Particulieren kunnen ook probleemstoffen inleveren bij de winkelier waar de 
stoffen zijn aangekocht. Detaillisten die deze bij hun gekochte probleemstof
fen weer innemen zijn te herkennen aan deze sticker 

,· 
Lever hier uw 

probleemstoffen In 

- oude batterijen kunnen worden ingeleverd bij elke winkel die batterijen 
verkoopt; 

- fotochemicaliën kunt u kwijt bij de fotohandelaren; 
- medicijnen kunnen worden ingeleverd bij drogist of apotheek; 
- afgewerkte olie wordt ingenomen door garages en benzinestations. 

Op de gemeentewerf kunt u. 
tevens kwijt: 
- grof vuil; 

hieronder wordt niet begrepen bedrijfsafval, slachtafval, kadavers, mest 
en puin; 
oud ijzer; 

- oud papier dat in een container kan worden gestort; 
- afgewerkte olie, die u in een vat kwijt kunt. 

De probleemstoffen kan de particulier gratis kwijt op de gemeentewerf even
als de bedrijven of detaillisten die ook stoffen uit particuliere huishoudens 
1nnemen. 
Overige bedrijven kunnen tot 50 kg probleemstoffen per jaar gratis op de werf 
mleveren; boven deze hoeveelheid vraagt de gemeente betaling van de reële 
Kosten, afhankelijk van het materiaal, circa f 2,- tot f 2,50 per kg of liter . 
.. Gewoon" huisvuil kan niet op de werf worden ingeleverd. 
PUin wordt door particuliere bedrijven ingenomen. 
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Wat vraagt het gemeentebestuur van û? 

Om het afval te scheiden in: 

1. • pawer en karton; 
2. glas; 
3. textiel; 
4. probleemstoffen; 
5. restafval. 

1. Papier en karton 
Van papier en karton kan opnieuw papier en karton worden gemaakt,.daarom 
is dit waardevol afval. Onder papier en karton wordt gerekend al dat materiaal 
dat niet sterk vervuild Is. Zo kunt u kranten en tijdschriften, kartonnen dozen 
(ook van wasmiddelen), computerpapier, folders en enveloppen en pakpapier 
opsparen. Onder de categorie papier en karton vallen niet het hygiënisch 
papier als tissues en luiers, verpakking van melk- en frisdranken, fotopapier 
en papier of karton dat teer, paraffine of was bevat. Natuurlijk behoren ook 
niet de plastic zakken tot deze categorie. 

Wijze van aanbieding 
In dozen of gebundeld door middel van een touwtje op de ophaaldag aan de 
straat zetten. Gee·n plastic zakken gebruiken I Voor het verzamelen kunt u het 
best een ruime doos of kist gebruiken waarin u kruiselings twee touwtjes van 
voldoende lengte op de bodem hebt gelegd. Verzamel vervolgens het 
papier en op de dag van inname kunnen de touwtjes worden samengebonden. 
Het papier is gereed voor afgifte en de doos of kist kan weer voor de volgende 
periode worden gebruikt. Wel graag het papier bundelen want anders waait 
het materiaal over de straat. 
Overigens kunt u papier en karton ook bij de verenigingen blijven inleveren. 

3 



2. Glas 
Om het glas te verzamelen is u een plastic mandje bezorgd waarin u de fles
sen en dergelijke kunt opsparen. Alle lege graten en potten zonder d~ppèn, 
deksels of kurken horet~ tot deze categorie. Ook vlakglas als een gebroken 
ruit kunt u aanbieden. Gloeilampen, spiegels, aardewerken kruiken of potten 
en plastic flessen horen hier niet bij I 

Wijze van aanbieding 
Verzamel in de glasmand al het glas en zet de mand op de glasinzameldag 
buiten op de stoep. 
Als de mand tussentijds al vol is, kunt u deze ledigen in een glasbak. De Oir· 
schotse glasbakken blijven tijdens de proefperiode in gebruik. Wanneer uw 
glasmand regelmatig eerder vol is kunt u via het gemeentelijke telefoonnum· 
mer 2828, toestel 139, een extra mand aanvragen. De glasmanden blijven 
evenwel eigendom van Van Gansewinkel B.V. 

3. Textiel 
Onder textiel wordt verstaan oude kledingstukken en lompen. Wat niet bij het 
textiel thuishoort zijn oude schoenen, tapijten of tapljtresten. 
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Wijze van aanbi~ding 
Stop het textiel in een plastic zak zodat het niet nat kan worden. Nat textiel 
kán nist worden hergebruikt màar moet worden gestort en dat is zonde! 

4. Probleemstoffen 
Probleemstoffen zijn huishoudelijke chemische afvalstoffen en naar aard en 
hoeveelheid vergelijkbare stoffen uit kleine bedrijven. 
Voorbeelden van probleemstoffen zijn: batterijen, (oude) medicijnen (ook van 
dieren), T.L.-buizen, fotochemicaliên, fixeer (vloeistoffen), verf-, lak- en tectyl
resten, lijmen, lijm- en verfverdunner, kwastenreiniger, terpentine. tinner. 
peut, petroleum, brandspiritus, (was)benzine, oude viltstiften, uitgedroogde 
schoenpoets, afgewerkte olie, anti-vries, koelvloeistof, aceton, cosmetica
resten, zoutzuur, accu's, geconcentreerde azijn, ammoniak, bestrijdings
middelen uit de land- en tuinbouw met de verpakkingen ervan, onkruid- en 
ongediertebestrijdingsmiddelen en de verpakkingen ervan, spuitbussen. 
soda, rioolontstopper, toilet- en gootsteenontstopper (chemisch), trichloor. 
natronloog, paraffine, kwik, loodmenie, pigmenten, gebluste kalk en restan
ten inkt- en kopieermiddelen. 

Wijze van aanbieding 
U kunt met al deze probleemstoffen terecht op de nieuwe gemeentewert. 
Haven 3-5, telefoon 2788. 

Openingstijden: iedere woensdag van 13.00 tot 15.00 uur; 
iedere zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. 

U kunt probleemstoffen kwijt op de nieuwe gemeentewerf op woensdag (van 
13.00 tot 15.00 uur) of na telefonische afspraak (telefoon 2788) met zo nauw
keurig mogèlijke opgave van samenstelling en hoeveelheid~ 

Restanten van probleemstoffen moeten zoveel mogelijk- onvermengd met 
andere stoffen - worden ingeleverd in de originele verpakking. 
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Oirschot doet aan gescheiden hulsvulllnzamellnSf. Het gemeentebestuur 
wil op die manlttr bewerkstelltgen dat zo weinig mogelijk schadelijke af
valstoffen vla het huisvuil in ons milieu terecht komen. Want tot nu toe 
wordt het Oirschotse huisvuil, net als het.atval uit de gehele regio Zuid
Oost Brabant, gestort op de afvalheuvels vàn deN. V. Regionale Afvalver
werklngsmaatschappij Zuid-Oost Brabant (R.A.Z.O.B.) In Nuenen/Mierlo. 
Wanneer ledereen schadelijke stoffen en materiaal dat opnieuw gebruikt 
kan worden zomaar In de vuilniszak stopt, kan dat schadelijk afval de 
grond verontreinigen en gaat het materiaal dat voor hergebruik (recyc
ling) In aanmerking komt, verloren. Wanneer het hulsvuil In verschillende 
categorieën apart aan de vuilnisman wordt aangeboden dan kunnen de 
verschillende categorleên leder op de beste manier worden verwerkt. En 
daarvoor doet het gemeentebestuur een beroep op ledere burger om 
daaraan mee te werken. Natuurlijk kost het wel wat meer moeite, maar 
samen zorgen we er voor dat ons milieu leefbaar blijft I 

Waar het om gaat 
Het gemeentebestuur van Oirschot heeft besloten om een proef te starten 
het huisvuil gescheiden In te zamelen. De proef heeft een looptijd van onge
veer één jaar. Per 1 januari zal worden bekeken of de proef geslaagd Is en dat 
hangt natuurlijk af van de medewerking van ledere burger. 
Opgemerkt dient te worden dat Oirschot tijdens de proef minder huisvuil aan
levert bij de R.A.Z.O.B. en op die manier mlnder hoeft te betalen voor het te 
storten vuil. Aan de andere kant is het gescheiden ophalen van het huisvuil 
arbeidsintensiever en kost dus meer. Het voordeel blijft bestaan dat er geen 
schadelijke stoffen meer in het milieu komen want die worden afgevoerd en 
verder verwerkt of verbrand. Materiaal dat opnieuw gebruikt kan worden 
wordt eveneens niet meer gestort. De proef wordt gehouden zonder subsidie 
van rijk of provincie en wanneer ze slaagt zullen meer gemeenten het huisvuil 
gescheiden gaan inzamelen. Rijk en provincie zijn wel warme voorstander 
van gescheiden huisvuil inzameling; het provinciale afvalstoffenplan maakt er 
zelfs melding van I 
Het is gemakkelijker dat ieder gezin met enige moeite het huisvuil gescheiden 
aanbiedt dan dat machines op de R.A.Z.O.B.-terreinen dat werk moeten doen. 
Scheiding met de hand werkt beter want mechanische scheiding van goede 
kwaliteit is nu nog niet mogelijk. Huishoudelijk afval is Ingewikkeld van 
samenstelling en is daarom "moeilijk" afval. 

2 

5. Restafval 
Dat behandelt u als gewoon afval dat u net als voorheen op de wekelijkse 
inzamelingsdag in een plastic lîuisvuilzak op de stoep aanbiedt. 
Wanneer in uw wijk schillen worden opgehaald hoev~n die natuurlijk niet in 
deze zak met restafval terecht te komen. 

Wat gaat er met de gescheiden 
componenten gebeuren? 
Van papier en karton wordt weer opnieuw papier en karton gemaakt. Via dP
papiergroothandel gaat dit materiaal naar de papierfabrieken. Glas gaat vir~ 
de glasschervenhandel naar de glasindustrie waar dit glas weer wordt ge
bruikt voor de fabricage van (gekleurd) nieuw glas. Textiel gaat naar een sor
teerbedrijf; nog goede kleding wordt hergebruikt. 
Natuurlijk kunt u blijven meedoen aan textielinzamelingsakties van de beken
de charitatieve doelen. 

7 
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Bijlage 3. Verschillen tussen de gedeeltes van Oirschot 

Verschillen* wat betreft woonomstandigheden en socio-demografische 
factoren op basis van de resultaten van meting Tl. Voor een nader om
schrijving van de gedeeltes zie pagina 39 • 

1. Soort woningen (vraag Al). 

kolompercentages 
ged. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 

bouwwoning 8,5 1% 

huis in rij 25 43,5 42 73,5 - 42% 74 39% 

twee-onder-
één kap 35 26 42 11 20 43 9 13 21% 

vrijstaand 40 30,5 8,5 89 3,5 100 14,5 45,5 13 29% 

boerderij 39,4 - 8% 

anders 3,5 - 6% 2% 

Er bestaan significante verschillen tussen de gedeeltes wat betreft 
het soort woningen. N ~ 159. Cramers V = 0.42**· 

2. Soort tuin (vraag A2). 

kolompercentages 
ged. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 

geen 19 30 7 14 3 4,5 8% 

voortuin 5,5 9,5 7 6 9 6% 

achtertuin 53 24 20 7 15 18 18% 

beide 21 38 50 11 73 86 21 59 43% 

rondom 5,5 9,5 89 7 50 49 9 21% 

anders 16 50 6 0 4% 

Er bestaan significante verschillen tussen de gedeeltes wat betreft 
de tuinsoorten. N = 153. Cramers V = 0.40**· 

* De gevonden percentages moeten met enige voorzichtigheid worden 
gelezen. Zij zijn gebaseerd op de antwoorden van slechts 150-160 
respondenten. 
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3. Bezit auto (vraag A4) 

kolompercentages 
ged. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 
-----------------------------------~-------------------------

auto 70 91 15 100 90 100 57 82 83 83% 

geen auto 30 9 25 10 43 18 17 17% 

De gevonden verschillen kunnen berusten op toeval. N = 160. Cramers 
V = 0.26 niet significant. 

4. Aantal personen in het huishouden (vraag M1) 

kolompercentages 
ged. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 

aantal personen 

1 10,5 13,5 17 43 9 4 9% 

2 37 27 17 11 40 100 14 15 26 27% 

3 37 13,5 25 33 27 14 6 4 18% 

4 10,5 36,5 42 44,5 30 21 43,5 28,5% 

5 9 11 29 24 13 13% 

6 5 3 24 9 1.5% 

Er bestaan significante verschillen tussen de gedeeltes wat betreft 
de grootte van de huishoudens. N = 157. Cramers V= 0.32**· 
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5. Beroep (vraag M4) 

ongeschoolde 
arbeid 

geschoolde 
arbeid 

lage employees 

klein zelf
standigen 

middelbare 
employees 

hoge employees 
of grote 
zelfstandigen 

zonder werk 

gestopt met 
werken 

ged. 1 2 

6 22 

12,5 33 

19 11 

25 11 

12,5 5,5 

11 

3 
kolompercentages 

4 5 6 7 8 

12,5 -

50 37,5 42 100 

12,5 12,5 33 

12,5 12,5 -

17 

33 

12,5 33 

25 4 17 

4% 

6 

25 

6 

28 

19 

19 

9 totaal 

2% 

6 25,5% 

19 18,5% 

12,5 15,5% 

31 17% 

12,5 8,5% 

2% 

25% 5,5 12,5 12,5 4% 9,5 19 11% 

Slechts 130 van de 165 mensen die de vragenlijst hebben terugge
zonden hebben deze vraag beantwoord. Dit speelde waarschijnlijk een 
grote rol bij de tot standkoming van bovenstaande percentages. (Dit 
geldt ook voor de percentages gevonden bij opleiding, zie 6). N = 
130. 

6. OJ2leidin~ (vraag M5) 

kolompercentages 
ged. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 

-------------------------------------------------------------
Niveau 
LO 1.5 19 28,5 14,5 - 17 12 12,5 11,5% 

LO uitgebreid 6 17 2% 

LBO 31 25 28,5 28,5 39 100 36 12,5 29,5% 

LBO uitgebreid 6 14 4 12 5% 

MAVO 15,5 12,5 28,5 14,5 22 17 4 6 13% 

HAVO 7,5 6 14,5 9 19 7% 

VHMO of MBO 12,5 14,5 26 33,5 20 25 10,5% 

HBO 31 12,5 14,5 - 17 4 12,5 4% 

N = 115 
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grondstoffen, •oals rompost en 
p.aparr, •n mrlhodt>n 1rrirtft 
op de wtnmng van brandatol· 
Ion wals btogu. 

~H . vuil · UlS 

scheiden is 
goedkoper~ 
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De methadon bedoeld om 
1rondstoflen trrug tr winnrn.· 
lijn volKt-RI Jantun uit mi· 
l1eu-oogpunt ~lrr. Door het 
heraebru•k vermindert het 
rutmtebeolag. erondstollen en 
•nrr11r worden gnpaard en ~ 
lS nauwrhjks apra.k• van u&t 
•toot van atollen in hel milieu 
H•t terugwinnen Van rrond 
atoffrn uit ongnchridrn hull 
vu1l k .. t ongeveer 190 ,Wd•• 

·-----,per ton, biJ gHCh••d•n huta 

vual alMhll 120 fUidPn ptor 'or 
Un arscht idf'n hu11vuU kun 
nen bovendat-n mf"Pr arond 
1toUe-n worden t.t"rugewon 
ntn. 

~ mrthod•n waarbiJ uit hui: 
vuil brandsrot wordl t..ru~• 
wonnf'n, liJn voor htl mal1to 
mindf'r brvorde-rhJk, maar w• 
veel goedko".r dan d• ~ron< 
Jtolalu,mati•v•n (per ton on 
l•r?k•nd la het vonc-hil &• 
m1dd•ld 7~ .eulden). Hrt v•· 
brandf'n van Hn ton ong• 
Khf'ldtn in6!f'll!mt"ld huilVLo 
kosl Oftllf'VH'f 80 ruJd•n ton I • 
vtort 6~ k.ub1f'ke mf'll'f •~'d6! 
op. 8~ rr•t•iil Jnl'ht'•drn hUl 
vuJI kost df' verbrandmg 
guldrn prr ton ~tn at.a11t • 
Pnerg>rbeoporme gthjk a. 
J()() ltubi•lt• mttl'r aorrlgn 

I ,. ;;;-;-p ''" ' .~ Mo"" •• < 3i. l-iJtt ~ 
;· Sti(~hfing sfar1 met ! Aparte ophaaldienst in Leiden? ~--~PJ~ DONDE:RDAG:tlD'ECEMBt:R "

12 

~csrhcidcn ÎD1.a~cli?g Pl afval al ~::~-
glas Cll papier . . an Olll 1 

KOERMOND Dr f;tlrhllnr b e e d b ,_. 
Krln1loop JUl pn I o•ptrmber 1 · -.,~t 

:: ... !~~."'~~ ".~!r~~~~."~:;:" :.~lt·:~ IJ e . ewo n ers ~"~-.:-~ ~ # ~ 
van Ronmond. Ot' Ct>mHcte hf"tft 
de stlrhllnt r .. n •·rrfuMlnr afJP. 
1•vrn. maar ral nur hel orhi,IDt. lf h • d 
, .. n aktie ondrmemetL Dt polltiP. e te SC ei en ke dlsrunlr ovor hel l .. <htld•n z 
ophalen nn huln·ull komt In hrl 
najaar In d• raad aan dr ord~ 

D• SKR hrrl'\ bt>slotrn papirr op te 
gaan halen in Rorrzu•d ·Rotn:.icht 
•n «los in dr Kutelenhuurt rn e•·rn- . 
eens Rorrzuid·Rormchl. Dru 
buurtiOn zijn aongrwu.,n. nadal 
door middel van een enqurle onder 
dr vrrom«ingrn dr witte vlekl<en 
bmnpn dP IE>me~nt~ , voon~~.·•t h@t 
ophalen von papter Mtrrn •·an.n 
, .• ,,~es~ld. HN'I Ilias zo is t~~•biP. 
k•n. wordt lot nu toe niet opaehaold 
en de iniltalirfnrmen zJ,jn •·on plan 
om dit Uiteindelijk in hoel Roer
mond tr 1aan dof'n. 

\Y t'rkg<'lt'~<>nh('id 
Om d• boginperiode ~ ov•rbn.tnrn 
h<·on men een Mroep ged .. n op de 
shrhhng 'dr Hoeksteen' voor de 
aanschaf v•n Mn tran1porbnidd~l. 
OP bus w•armM hrt 11as Pn p1pier 
zal wordrn opgehaald la inmiddelo 
aona•schal'\. Op hP\ ogenblik 11 men 
In ond•rhandrlin« voor hpt huren 
van een opslogloodl. Momenti!'t!l 
wrrkt dr stkhtine met üen VT\jwilli
lltro. Zij vrrwachl dol enltelen van 
hrn door hel erschrldm ophalen 
von hrt huisofval een blijvende. beo 
tooldr. boon kunnrn krijcrn. 

Besparing. 
De KRS rokrnt erop. no een over· 
bruuing von een aanloopperiod.,, 
in dr wijk Roerzuid-Roeni.clll 185 
ton papi•r op Ie holen en' in de wiJ. 
ken Kulel•nbuurt en Roerzuid
Rotn:.ichl in toual 187 ton clu per 
jaar. Dit 1een een M•parinl van · 
J 4.711,7& voor de 1emeente lUl Wl'· 
werkinaskoslen. aldus de aUchU".. 
Die Msparinl lOU veel rroter kun
nrn zijn all het <i>ntro~ met de nr. 
mo Schmlll a•wtilistS 110u wordrn. • 
meent SKJl Dele firma ~~~ nu ' 
per deelnern.ez · Mtaald. De SKR · 
otelt dr ermHnte voor het eontr.ct 
rodonir te wijzicrn dat. belallnt 
pl .. lsvindl naar grlane de DPrP. 
hoaldr hoeveelh•ld. 
l)o \'OOrMreldiDJOD btbbftl, nthD 
acht moond•n In Mlaneuomen. lD 
een latrr 1ladlum .. n dr allchllnr 
slrb ook i>niJ run bodd•n 10•t het 
rPicheldea ophalen YIUI boo\, 
rr-ntP. en fhlllafval en enutueel 
tulnaf\'ol. Ota aan YDidoeadt n
aan<lflr Dtlddrlea te komen ,...n 
de SKR obiiralira ...... /50.· al\, 
met een loopliJd Yan twee jaar. 

I Een plan dat eet~ roede 11- """ 
1 alagrn lijkt te hebben ab de ,._ 

:·I meente en bureero wWeD lllt!@o 

werkm. Vooralsnor beslaat dar 'l bij de lnlüaü•fnrmero die wvlc· 
&um lijn op het rebied nn dt! 
mJiiruhyrlfne niet de mlm\t 
twijfel ovet'. TwH nn hen. M. 
Vos m W. dr Groot. ftJ1ellt11 
over de ldeefn die • ab het lrlfto 
zll • eind volgend .laar la Leidm 
werkelijkhrid la&n wonlm. 

door 
Saskla Stoelinga 

. achlllen. IWnafval, giltier stof
fen. papier m .1las. Hiermee IJ 
....., allH te doen. Vooria denken 
.,. aan een ~f dot een bio
tu-lnstallalle exploiteert, de 
herwonnen rrondstotrm . beo 

. wak! en lt!'Chlkt rnulrt """" 
'ftfltoop. Daarnaast zal dit beo 
drilr ook de OTianiJaü• nn ~~ 

Htrt ~ute deel .,.,. liet hw.hooi- · ophalen op &lch mor'*n nPmen. 
-L-• k ~bt Elncl wlaend jaar hopen wr zo 

dr · k .,".. omt noc ~·~ op ver te zijn. dal het brdrijf wat-
lltot'1l>l&at.sen of la vert>nndinp- nu voor oren hrbMn. kan Mrin-
ovens. De Groot od>etst de pro- nen". 
blrmrn die hiervan het lt!YOia or het bedrijf er ........ een jaar ook 
lijn: ""rvuillnj van rrond, -In dudwerke'"k alllat han"' af van 
en lucht en ""'"PWlnl nn "' •• 
rrondstotrm die voor toekomsU- dr tnedrwerklnr van htrt LPid"' 

•-- belanf hui!gn!n. Op dr vru1 hor htrt 
r• renentlits van ..,....,1\J lllt!t dit! beTridheid staot erken-
kunnrn zijn. nen Vos m Dt! Groot dat hier 

Om een paar 'O'OOrbet!lden te "_ mls-"''rn een knrlpwrt !irt-men: de ruimte om In de Rand- KSU 
ltad atval te storten IJ e!renlUk "WWi zijn opllmislisch over dr wil 

d ....., de mrn.sen om ulf irts aan 
op, uit de lthoorsteen van e mW-· - werkeeltr~eid te 
Leidse vullverbrandine ltomm '" -
miUeubelastende deel\jes. He\- doet>. In hoeverre de re:zinnen 
ulfde reJdt voor de at'valllakltt!D ook praktisch iD stut zijn drlen 
nn de vullverbrandinr. Omdat ....., hun alval opart te houden Is 
d.u 'slakl<en' zo giltil zijn wt!t!l, een beJ.anarijk punt van aan
rutmand waar het op den duur En~l;;.,..kmt die aan.sa.,ht dan! 

... ~G~~Át. ..., het atllal Jllet V01: "lD bet ltomrndr hal()ou 

...., zal daar bard aan wordrn ,._ 
1011drn vet"branden maar ~ ...,.kt. In de - plAats: er zal 
lt!n. krliren we een prima pa. ..,. ondrnoell \'Oirm nau deZP 
Gu. waarmte we onze bel iD 
Slochteren kunnrn sparen". In bereidheid en dr pntlrtische mo-

rrote lijnen komt ~· plu dus T!:=~~ lUllen probeTrn de 

I 
"""'op het'lrbNlk nn atvalstof· Leidse bt!vol.kinr a<llrf bij dr 
rm1 Vos : "Inderdaad. daardoor plannen 1.e betreklten. Wij kun-
aparom we het mJiieu m kunnal nen .Js ~ krurire het'O!n Wt!l 

I we ntra werkeelelenht!id eeu "lan beclrnl<rn. maar htrt 
oc:hrpp<!n". "' d d • -ld ...._ 

11 
AtvaJ wordt wlrul! De Groot: "Dt koml uop aan. at e...., sr.,... 

· denll ..,. Wt!L De "....r ...., wlklnr er tdn In ltrürt en op dm 
1 oc:hone alvalmaterialen IJ er om duW' het lnlüaüer overneemt". 

. ' dat levert nu .J reld op. Er ont- Werkgelegenheid 
stut lanrumrrhond een markt 
voor tweedehands plallln, ijur, All men het huishoud• lijk aPval 
papier. blik, en w• kunnen ooit rut oeileiden en de re wonnen 
101 •n YeeYOt!l' maken ft. prodW.ten voldornde Jeld op-

boenlen. bet.ekent dtl dan ron-
Ophaaldienst cumonUe .....,, bestaande bedrV

Yirheld? De Groot: "Er Is een 
Dr kern nn hun plu 11 volaens kanJ dat er op den duur ftr. 

beide hrren een ophaaldienst als ochuivinlm 1n de "'"k«•l•c•n· 
aonvulhnl op de bestaande OP- held optreden. Uiteindr4.Jk koml 
huldienst van dt1emeente. "We er e.:hter D'leer Wt!rk. Bovendien 
willrn allt11 ophalen wat reld kan bebMn we in de loo:r. VU\ 1983 
opbr?ngen of het milieu 1en1oe- 1101 YOiop kanJOn eoe lilton 
de komL Je kan denken aan: YOrm te reven. 

.,.,.. ... I.-....._...I_. ....... ~J A"lwt~ 
~ • ..,. .....,.._.,.---..-...u,.~ .. ,.._.,... .... -...-. 
--~··.a. ...... _,... ... ~--.-........ ....,... 

Hor wil men hier tn Leiden berin
.aen! "De booldlijnen van ~ 
plan staan nu op papirr. Hrt plan 
past In htrt provinciaal aPvalbe
lrid en in hel pn,..,nlelijk Ml••d 
voor mWeu en W1!rkplerrnhe•d 
Daarom bebben - Wt!thoudrr 
Waal btnadmi. 8 m W van Lt!l-
drn ~bben laten -- ons t. 

· willen ondentrunm. ~ld is a 
Ntuurlijk niet. ",...,. medrwo:r
klnr van de a=-nte ia belanl· 
tîjk!ft. . 

Voor 19!3 Is de hulp~ 
van bet Centrum YOOr liJlllrv
ltunde nn de Rijksunlversileit 
Leiden. Van januari tot juli rul
lrn :til Khtstudenten ~
tlet!rd In bedrU~ ... econo
lnle, rrchten. IIOci.aJp ........... -
sc:bappen. alval tr<:hnol~r ea 
mlliehnimel bqeleiden. OeZP 
rroeP zal pTeCit!s IUD beltiJ.-. 
en wtzoeken boe het Hft en .,._ 
der kan worden l"""llioftnl. 

Zij lUllm ""'rdm rec=fl'ontea'll 
lllt!t ""'Prl als: Moet er ftJI aroot 
bedrijf ko",.,., of wWm..., lieve 
een kJrlnsc:haliJ"er aanpak! Wrl· 
kr rechtsYOrm: n>Opentie, ltieft. 
linl BV mz.! Honeel wnkp!P- I 
pnheid levert htrt op! Wat lullen · 
de kootm :tija en batenT H.w 
doen - het met ophalen! 

Medewerking 
In die tussrnlijd :r.:al wordrn rePI"'o 

beerd de Leidse bovolkinl biJ dil 
projrct r. betnkl<rn door mJddrl 
van discussie-. ondrnoek ~n ar1"t. 
krlrn in knnten.. Vos: "We ruJ. 
kn eonloet opnrmen mrt Loeidse 
vr-t!'nifUl~tn en orcanisatift d1~ 
mot dtt plan Ie maken lullen~
ren. We moeten dte pusimiSIJ· 
lthe visie maar eens laten ...ren; 
- kunnen bet lltlf ....,1 oplos-
aenft. --·---- 3 
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Bijlage 4. Controle van de steekproef 

Ten behoeve van de steekproeftrekking hadden we Oirschot opgedeeld in 9 
op bebouwing te onderscheiden gedeeltes. Gedeelte 8 bestond volgens onze 
indeling uit huishoudens buiten de bebouwde kom. In de vragenlijst werd 
aan de respondenten gevraagd of ze binnen of buiten de bebouwde kom 
dachten te wonen (vraag A3). Het verband tussen onze indeling en de 
indeling naar de opvattingen van de respondenten is groot (V = 0.86**). 
Op basis van de indeling naar de opvattingen van de respondenten werd 
door ons 7,5% van de huishoudens verkeerd ingedeeld. Dit heeft echter 
geen consequenties voor de representativiteit van de steekproef daar de 
verkeerd ingedeelde huishoudens random verdeeld zijn over Oirschot. 

De invullers van de vragenlijst bestonden voor 54% uit vrouwen en voor 
46% uit mannen (N = 155). Alleen in gedeelte 4 vulden veel meer vrouwen 
de vragenlijst in dan mannen. Er bestaan overigens geen verschillen wat 
betreft intenties tussen vrouwelijke en mannelijke respondenten. 
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Genteente begint grootscheepse voo1~iièhti~~g: 
Proefneming gescheiden .. · 
huisvuil Twekkelerveld 

. " . 
ENSCHEDE -In de wijk Twelckel~rveld begint op 15 april rulcleft """" lal wgelUiamd oc:bil-

r d li"k · · ·n~A; h knboerp"'Jccl. Daarbij zuil.,. ..,... een proe van e .gemeente J e rellUg~.'6-enst met et ge- ~nenscn ..,orden ingeodlalr.eld. 4>< 
ICheiden ophalen van huisvuil. Het gaat daarbij om een klein~ bw.houd..~jlr. afval caan opbalen. 
5000 aansluitingen. De proef duurt een jaar en voor de uitv~- Ik gemc:enu, gaal hierm~ akkoord 
ring wordt een aantal werklozen krachtens de werkverTUimen· vanwege M mil>eu-upccten .., bet 
de maatregelen ingeschakeld. De gemeente begint op korte fen dal "'eri<tou merucn ..,., lijd 

.. lich · · T ' ·'· I laftB aan d< &lag kunnen. Oveng= tenniJD met een grot.e voor tmg~mp<~gDe m we ..... e er· moel de gernecnlelijlr.e oocial< cLemt 
veld, waar ook de wijkraad bij wordt ingeschakeld. Voor deu IIOfl wchoestcmminunen voor bet 
wijk i5 gekozen omdat de sociale structuur nogal gemengd is en iluchalr.elen van werlr.lozca. 
er zowel hoog· als laagbouw is. Bov~ndi~n is hel een duidelijk Burxctneester W"'""''!• =: 
~~ "k_ VAIIIDO'ICII dal er best ccon 
""6' ~ e WIJ vraagtekens kunnen word<ll seut 

Overi«=< betd.enl 4i1 ptaa aiet dJCD kunnen vcrfnsten, baltorijen bij inillatieven ab hde schillenboer. 
1 dal u ida veranderd aaa .. ., toeke- a> ~wjke wordal ~den. .Ik bestrijd het belani van dit aoor1 

lijk.. oplullal .....,llairwD iD de wijk. Het ;. Dief de bedoeling dal het pro- projecten nlei, maar duidwjk i< wel 
IN pal 1••oo. <loot, wel 1<01111 de ject CXIDturref!tie pal betclr.CDal dat ze aDcco levCDSWtbaar djo all 
~-a. keet J'C' twee "".,.. patticuti~nzof ~en zezwaarwordCDicsubsidiecn!". 
wdca ufra la.ap OGI hiÜibola4dijk die papier inzame1C11. De kringtoopwinkel w........tlt wr
afval 1aodlei6al op u . .w.. Ik verwachting • ., door liet keiijlu 6000 kiloçam IChillea • "" 

·eet 300 loD minder huisvuil lnmnco umelen. ID ovu\q- de 
Gedacht kan wonlea aan iJu, ~ u worden -..rloL Mede 
~.papier en Wr1id. bown- daardoor kootcn de pWmCD pen 

Jdd.. .o. ~remeentdlju CIIIIIDiillie 
be-vonlcring ~ t-ft eeD eD 

L ader voorber-eUI, bet c:ollcJe van b. 
· - w . eo de commissie D<XIIIOIIIilc:h 
~ ....... bobbeD goedkeouiuc valeeed 

1
aanbetproject. 

· Schillenboer 
EYeDeCDS b beslolal dat de Slid>

: tiDc Kringloopwinkel Eoschedc eeD 

eo:nmalige aubsidielaijst van 30.000 

HET 1\IEUII.'SBLAD- dnuda& U mei l!l&t 

Campagne probleem-afval 

~Den Bosch 
haalt gif 
thuis op 

(Van onu w1'51au•v•n 

~ ul eeD atadswijlr. 
.....,..{.",-~ewe:zcu waar de krul· 
lfloopwinlr.el aan de dag kan. 

DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch start 
deze week een grootscheepse campagne tegen pro
bleem-afvalstoCCen als afgewerkte olie, batterijen, 
fotochemicaliën, verf en schoonmaakmiddelen. Doel 
is bedrijven en inwoners van Den Bosch te stimule
ren g1ft1g afval apart bij de gemeente aan te bie
den. De reinigingsdienst komt het afval op af
spraak gratis thuis afhalen. 

h<'ld k,.·•k .n H>n ~tU>rij bederft 
1000 kubiPke> rtW'lrT wat~r. Het 
cad.mlum an Mn h~r ont"-"JkkPlaar 
\'an ~n cama~urlfOtQ«raaf maakt 
JO 000 kubliPkiP nvlrr wal.f'r once
O.Chlkl voor menselijk a•bruik. 

SfodnJW>n Hl a.n ... ·orwn in Den 
Bosch le•·rrden •-onc JUt al 25.000 
k1lo &lflll afvaJ tn Dr lf'mH'n'le 
a.ch•t d .. t J.a~rhJk.s ruam 200 000 
lulo an nool Hl V\ulm~k wr
d\to1)nl o ... " ·•n "' 4 ~ dt"C"J ar
kcxnsue , .. ~n brdraJ,·•n. on&•'~ 
16!> 000 k1lo. Ni'<l.rlond prodUCft'rt 
J41011rhjk.s US m.JJJ~Ud lulo probJ~m
ahal. 
M~t ~ camp;o(N' hoopt ~ &r

m...,ntr de t><w•·.-rl~1d m•~lrvrrd 
aal-afval op te' \ ·orr:-n tot mmstf'ns 

Mrt ~ leus .~n M jacht op 
Guus GJtlukkrr" ku,,;t lkn Bosch 
voor Hn ,·raPndPlijke. persooniJJke 
benadt>nna. ~ k1kker 11 ftekozrn 
nle'1 n-n knapc.lOjit naar Mt Bo.ucile 

1110000 kilO p<>r p;or. Om d~l \r &11• c:arnavab .. ,\·mbool df' Otott'l ede 
mulef'Pfl as ren Du.SW'he M•heupn)l klkk•n. l.)r .:emeen\e' k.an nlf'U af· 
ingH&.~old. d1r m J~ op 'Wrr•ldma· dw&nJ:ton. .,lt"lr.lto mahru\11.-rlhouder 
Jit>Ud.ite \'OOr hr\ *"""nt wordt UU~f,_ Jo \ ·an dftl Dfor«, IU•If't~n t:jdc.>-ns 
R'Jkt. StodnJu•n knJ~en non beeld- de p~nt.aue .• we \o\'11lrn jwst de 
~ mf't OOfKOfhJ~ ln'-'·orwrs kunnen moaehJkhtad ICh~~n om lf'tl 
Hn a~ldbf'dr.a't u:mnt:'n voor het m1heu w doe-n.• 

Het 11111~ 9h "'I ~:.-.11 I"''* pro- Inwoner-. kunnflt n1et all-. 
bJtonwn an hrt w•t~r. ba) zww- beU•n om lvt afval ~ latf'n opn.t
rm,::s•nslall.~.u~ ton \"\uJms.ston.rn. Jm. maar ook cp vwr pla;etsft\ a.n 
:Z.O kon Hn lurr • .tce,.·erku. ohr l M •~d hel afval Ktalis ~~~even. 

• mliJOt-n htf"t ._.. .uf'r OOJ:t-S.Chtkt ma- Bt-driJYf'n mMiton d.t,arvoor ma KJ

ken al• dun•,..~•.-r . 0<> h:.;~~v.r_l· _ _ m_a_a_IJ~ BUid~n ~r lulo btolalen. 



135 

Bijlage 5. Intenties t.a.v. papier, textiel en glasafval dat niet 
gescheiden aan het huisvuilophaalbedrijf wordt meege
gegeven, gecombineerd met intenties t.a.v. de proef op 
Tl 

1. PaEier 

Plannen met de intentie papier (vraag J2) 
rest van het 
papier 
(vraag L3) 

eens enigszins noch eens enigszins oneens 
eens noch oneens oneens 

----------------------------------------------------
wordt op ge-
haald 20.9 4.4 3.3 1.5 24.4 

brengen we 
weg 5.3 0.7 0.7 0.7 8.8 

gebruiken 
we zelf 4.4 0.2 0.7 0.0 0. 7 

bij de rest 
van het 
huisvuil 3.3 0.2 0.4 0.4 0.4 

doen we iets 
anders mee 4.2 0.7 0.4 0.2 2.2 

niet van 
toepassing 8.4 0.9 0.7 o.o 0.9 

procenten 
N 454. 
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2. Glas 

Plannen met de intentie glas (vraag J3) 
rest van het 
glas 
(vraag 12) 

eens enigszins noch eens enigszins oneens 
eens noch oneens oneens 

----------------------------------------------------
brengen we weg 47.2 2.4 1.5 0.7 2.6 

bij de rest 
van het huis-
vuil 8.7 1.7 0. 7 0.0 1.1 

gebruiken we 
zelf 4.3 0.0 0.4 0.0 0.2 

doen we wat 
anders mee 1.1 0.2 0.0 0.0 0.2 

niet van 
toepassing 26.1 0.4 0.0 0.0 0.4 

procenten 
N = 460. 

3. Textiel 

Plannen met de intentie textiel (vraag J4) 
rest van het 
textiel 
(vraag 14) 

eens enigszins noch eens enigszins oneens 
eens noch oneens oneens 

----------------------------------------------------
dat wordt 
opgehaald 18.3 2.2 4.6. 2.4 13.9 

dat brengen 
we weg 9.0 1.3 0.2 1.5 4.2 

dat gebruiken 
we zelf 3.3 0.7 0.7 o.o 1.3 

doen we bij 
de rest van 
het vuil 3.7 2.6 2.0 0.4 1.1 

doen we wat 
anders mee 5.7 2.0 0.9 0.4 4. 2 

niet van 
toepassing 9.7 1.1 1.1 0.2 1.1 

procenten 
N = 454. 
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Bijlage 6. Hercodering combinatiescores consequenties/evaluaties 

In de vragenlijst op Tl is bijvoorbeeld gevraagd: 

Als huishoudens hun huisvuil zelf scheiden dan (zoals gevraagd wordt 
tijdens de proef in Oirschot) vervuilt het milieu veel minder. 
De respondenten kunnen een van de antwoordmogelijkheden aankruisen, van 
eens tot oneens. 
Ook is gevraagd: 
Als door het zelf scheiden van huisvuil door huishoudens (zoals gevraagd 
wordt tijdens de proef in Oirschot) het milieu veel minder vervuilt 
vindt ik dat ••• 
De respondenten kunnen een van de antwoordmogelijkheden aankruisen, van 
goed tot slecht. 

De eerste vraag betreft een mogelijke consequentie, de tweede de eva
luatie van de mogelijk consequentie. De antwoordcombinaties van boven
staande twee vragen zijn: 

1. eens 

2. enigs-
zins eens 

3. noch eens/ 
noch oneens 

4. enigszins 
oneens 

5. oneens 

1 
goed 

1-1 

2-1 

3-1 

4-1 

5-1 

2 
enigszins 
goed 

1-2 

2-2 

3-2 

4-2 

5-2 

3 4 5 
noch goed/ enigszins slecht 
noch slecht slecht 

1-3 1-4 1-5 

2-3 2-4 2-5 

3-3 3-4 3-5 

4-3 4-4 4-5 

5-3 5-4 5-5 

Van belang is nu de diverse antwoordcombinaties in de juiste volgorde te 
rangschikken wat betreft beoordeling door de respondent als voor of als 
nadeel. Iemand die 1-1 scoort ziet de consequentie van de proef: ver
vuilt het milieu minder, duidelijk als voordeel. Iemand die 3-3 scoort 
laat het onverschillig en iemand die 1-5 scoort ziet het duidelijk als 
nadeel. Het meenemen van de andere antwoordcombinaties in de rang
schikking levert al problemen op. Zeker als de vragen betrekking hebben 
op persoonlijke consequenties zoals b.v.: moek ik meer inspanning 
verrichten. Een oplossing is de diverse antwoordenmatrixen voor te 
leggen aan een speciaal panel en op grond van de beoordelingen van de 
leden van dit panel een rangorde vast te stellen. 
Voorlopig hebben wij gekozen voor een grove hercodering in die zin dat 
1-1, 1-2, 2-1 en 2-2 de waarde 2 hebben gekregen, 4-1, 4-2, 5-1 en 5-2 
de waarde 1; overal waar een 3 in voorkomt de waarde 0; 4-4, 4-5, 5-4 en 
5-5 de waarde -1 en 1-4, 1-5, 2-4 en 2-5 de waarde -2. 
Tussen deze nieuwe waardes en de scores op de intentievragen is de 
samenhang bekend. 



. \IQ~ LJ '- u U -c-. •· ..., . ...._. - i ,j Ö l : 
J'eel ~11imo in Stedemcijh r·uor p.)uef 

- .. . . .. .. ;..,..-
';~~::_.. .. 

1..-,._ó.h 

Jlroef met row .... . o .'!J 

inzaJncling · 
landboun·plastic 

Plan moet huisl1oudelijk 

1afv~ fors terugdringen 

. . ~)-·- -.. U' 
_ , ___ ~:--"~·~· 4 . 

' .. 
l 

• , y· r . t: ~e. 

' · . 

Triburg - In hel najaar wordt In de 
Baron•• van B'e-da een proef genomen 
met het inzame-len van niet mHr 
brutkbaer tand - en tutnbouwplaetic. 
Het lf'IÎiiat,et da•r1oe ia u•1gegaan ~•n 
de Tuindvrtbond en het Landbou•
achap. De or04f owordt m~d• Qilfinan
ci .. rd do-or d• Noordbr1banlee Chril
lalijka P'"' •enbond in Ttlburg. 

In de Baron•e va" Breda worden 1ien 
corra · n~rs gt ;>,3.l!St v.aann alles bij el
kaar ..,~,.,,g ton la t"ldbouwplastlc kan 
word4!"1 gf>d t- ;>0 neerd De proef word1 
jurs1 rondom B' eda çe~ouden omdat 
daar veel pla -:. t•c. ._.",ordt gebru•kt. Het in
gezameld€:: · p1asttc wo' dt hergebruikt. 
Tol nu toe wor :11 ruet langer bruikbaar 
ptashc verbrand ctwer gestort 

• L.eden"_ 

• 
M~ 
In~ 

Noord. &te 
Mulllw l1lnkaJ
.lurrie v.d. 
8.-:hn..t 
tu...henln ..,k."..,. 
nieuwe 
ed>in.boenon 
die bevln 1883 
lenv• de hutzen 
komM\. 

,· 

(Van oou "cnlargner f' ran1 van !ler Grint) 
ALMERE - Hel a fvaucllrplao dat m .. andar In dr crmccnte 

Almere v;an dari caal.moe& bel lauluhal dal rll.r wrek aan de 
atraat .. ·ordl &tul terucdrtnara , ·an u• kUo per pcn>oon naar 
t"'tt kllo. Dit 1WU vooral bereikt k unurn w<rrdt·n, doordat de 
b<- .. ·oncn &elf bun afval IUD Kbcideo. Uel ;:roohte &edrdte 
bien·an kunoen de Almeerden biJ buo b uiJi houden voor bcr
r;cbruik.. Dil reldl voor he& nra aolscbc afval (vw<üelruten en 
tuinaf~al), dalln een &peda al eompostva t c cdaan mod worden. 

BIJ Wl)U van prorf zal ~ atv~ 
tJ~pl•n &.0~ _, j;ou "''ll'den ~ 
houden 111 <k 5\.tdi<nwijk In Alme~ 
Sl.<od M.O.werk~n van "" Rijll.suni
".t-rsltPit \lan Gronin~n. die hrt acue
pl.m lx·&.t>klckn. heb'bdl mel eren en
quo>~ onóor de Sl.edt>n Wljk ·bewonen 
''' ""ild t...... croot "" be,..id,ht,id is om 
rnt"E' \e- ll:nken a-.n hrl plan. Rulm ~ 
Vt>nt11 PI"'Ct'nl van de bt-won.en z.eJ "'~ 
irts m hot p4m IC llien en voor hel ,...,1-
slagm ~an ook o:>oriiC IC w.U..n 
doen. 

Bij dil afvalactieplan gaat het crcm 
dil de bewoorn. aJ hWl ofval apart 
hou<k>n. SchadeliJk~ norrm moo.trn 
na411r ~~al~ adrf'~n worden ce-
br .. cht T~ll t•e:-1 J'TU)f"lt'n d~ nvru.en ops
p.rt'"fl en dan wordt ht-t e-en maal per 
t..II jaar ope• haald . Ook papier zal 
iipar1 gt'bunddd mof'la:'n worden. He\ ia 
de bedoeling dal oud p.apter en kan.on 
"'&•!matig door kmde,.,n van de 
scholen wt dt- buurt ~·orde-n opgehaald. 
De acholrn w.;ordt:n hiervoor apart door 
d.e &emtoCniC boemockrd. 

·I 

Compost 

Een belangrijk punt vkn de •C1 i~ be· 
Wh de a11nschaf v•n e-en f:pt-t:J•~l 
compostvaL Dit \·at kunnt-n dt bt'wo
rwn bij &t-mtentev.t:rkt'n L<·stt:ll.en 
k-g~· ecen Jf'r~un.:~· rdt priJS van 
Yijlli& gulden. &n derçthjk v•l kost In 
de .. -mkel l'li eulden. mo•r d~ g~ 
nloofotflle creft Hl\ hoge subi idle. Overi
&Hll U bij dt ertqu~t.c.· d t' mt."'t:-Stt- bf-wo
ners nirt de vr••g j;t>S~t-1d of uj bt-re1d 
zouden ZJJn H-n \ ' Bl .a~n \l' JChatfrn. 
AlJt:."en rne.nsen met e<€.'0 mot."Stum 
knoge-n die vr.aae te h"'"'" en d.lt voas 
sl<d>IS d•rtl& procent v•n t-.el ID\<tal 
a.ntaJ ondt>rvraagdt.-n. De h-.-lft van 
'~WiJde wel \Dl de koop \ '•n t<'n c:om· 
postval ovf'rgaan. 

Ht-t IS dr bed~hng dal de lx·wonen; 
MI rompostval In hun Luln z.et"'n en 
cbar aJ hel oreanischf• afval In doen. 
U it een ondfonoek in d~ 5\.C!'denWJ jk u 
c<"bleken dat dit rwm Ve<!r11e procent 
van aJ het t,u1s.af\'al 1.S Voor bt-woners 
... an ft'O nat ln d t- Su:dcnwtJk. r.o.i:tls 
bi.Jvoorb:ot-ld het 1\taa.s.rk hak.t:art.irr • 
beeft tw>t Gf'if'n r.in ri11 'Val aan W 
ochaf!m. Z1J ..,..L!Jrn ,..,n tuin en kun· 
nen derhalve hWl vat en de cumpost 

I nielkwljL 
Tol slot worden de d<otolnemendt br-

1 ....,.,..... eeacht hun &I•• naar de 
dasbokken t.. brenvn. Bmnen enkel~ 
maanden kunnen de me~ hun 
rlessrn en &lazen ponen kwijl bij <k 

I dasboer die door Alme,., '""' rlJaen. 
Daarnaast probo<ort hot l'""''ent.ebr

, lilUur het eebrulk van IU\Jege!dfl~n 

I
J. 110 voel rooceliJk IC romuleren. Een 

midden&Under In <k St.edenwijk ho-dl 
hiervoor z.elf& zijn assortime-nt zuiv~l
produkten a&ngl"VUid met flessen melk 
on ~o&hurt. Daarnaast is hol d<· bedoo-

Jonge werklozen doen als schill en-~~~:!.112 
boer goed werk voor het milieu 

llng dil"" bewonen; In plaats v•n b!Jk 
en plastic zoveel moerlijk produktcn In 
&)u kopeo.. 

Basis 

Welhouder Oid< Boo.. die hel plan 
cistt'rm presenteerdt, JOl toe dat hel 
afvalacuepl•n vrij veel fraa(l van "" 
bewonen. ,.MiW' als~ nu ruel begint. 
kom ~ ".",.,... met ~ alvalnoflent.oto
leid. Wij kunnon m Al~"' nog helt
maalaan de ~ll bl·,&nnton. clo.ar ~t 
~ eebrulk van rn;.krn-, vond M wel· 
houder. 

AMST!:RDAM,~ 

De lr:oelc van boenn uit Lands
meer en Durgerdam eten binnen
kort RU aevarleerd. Stukjes kreJl-. ' 
tenbrood, een overrljpe banaan, 
1chlllen van appels en peren, groen- · 
terest;H. M1sschien zelfs een v~ 
b!nolieboL 

Ze Jc:ijge:n dat kostje 'ria de Mi
lieubrlgade van A.m.:!terdam-Noord, 
de herleviq van de ouderwetse 
1chillenboer. Maandag aan.sta.ande 
pat die kersvene organisatie, dle 
werk geeft aan nqen jorige werklo
Rn, voor de eerste keer de emmers 
ophalen dle de afgelopen wPd zijn 
uitgezeL 

In menlc bub In Noord staat er lomld· 
deb Hn onder dr rootswen oiiD de bij
bulten. lt.leur: •ab oranje. lohoud: 10 
llt.Pr. Gaarne t.P vullen met uitsluitend 
eetbuT afvaL De man die de emmer 
bn<:bt komt bem ook weer halen. 

.,Het wordt een proef mrt dP duur VUl 
.en jau. De 1tadsrplD!gin& wU weten of 
bet uitvoPrbur la om bet hulsafval Ie
schelden op t.P balen,'' aldus Eric Mul· 
Ier, die samen met Jurrie VUl den Bosch 
bet proj@Ct 114llleubrilade ID Noord bqe
leldt. 

Bet Idee b VUl J~
C!PDtrum ,,De Vuurtoren" 
uit de booldstedeliJke 
StaatsUKieobuurt. dat ook 
un de wie& stond VUl de m 
""eeeS9Ulle glas~ 

Voordelig 
De NederlandM hllb

"'""""' bunrt In boge mate 
bereid mee te wuiten a.a.n. 
bf!t lesche!d~ ~ YaD 
buisvuil Dat la "'"'<mlellc' 
~beeld omdat kostba
re ~chln~ op de 
belt mlnder ~ zijn. Dt 
e:nonne droom bubvull cUe 
elk ,.,nn tri dit land Jaar-
11Jia producrerl. ~ al
d\15 aftakldngen. Brt Kla3 
was de~. bet eetbare 
afval b nummer tone. 

"E.cn ond"nnek van TNO 
beeft ~tr.>ond dat de 
........Un,swaardP •an dit af. 
val voor m~lkv~ hoog b," 
zegt En~ M ull~r . ,.De boeo
ren WIU~n wel" En d~ ~ 
YOUdJ:Ig : "We h~bben oru~ ~r 
900T' de start op l.ng~teld 
dat de h~ !ft van d~ merupo 
m~cel Mur hPt blijft n. 
tuurlijk dP waq b~l 
mensftl er In d~ loop van 
een paar wek"n of maanden 
alvalleo, of bUkomen. We 
ll:rl.laen In IK!Pr a.....al V'Hl 
leuke reacties." 

De m.Dleubripde pat 15 
~end" methodes uit· 
proberen. Wat In een straat 
met ~- lukt, werkt 
miuchlen niet tn MD flat 
nn 1S 'ln!rdleplopn. In het 
tweede halfjaar 'I'1ID 11183 
komt ook het ophalen nn 
ll:rmWD e:n YOddO!!D un bod. 

De Milieubrigade mikt 
behal"'t! op bet m e tbodMJD
di!Z'ZDek en bet b"r~ebru.llt 
'ftD etensware~>, op bet 'ftr'

scbaffen 'RD werkvelecm
held aan ~ooldr ea 
halfgncboolde Jonaerm.. 

"W• waren alle Dt:lftl 
werlr.loos,'' Rct J urrle • .cl 
~ ~llidt.P~ ~e~ 
n.let.. Overal 'l>TajfCD ... crv&
rm., maar ab je ner~ens 
werk krijgt doe je ook nooit 
~ op. Een drkPI 
waar je n.let uitlr.oml We 
hebben dit projf!Ct ab ~ 
rrote kans aa.oc~pen, eu 
rewerkt als 11~ om er 
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BIJLAGE: 7 BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN BETREFFENDE SOCIO-DEMOGRAFIE EN WOONOMSTANDIGHEDEN. 
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Bijlage 8 

Nadere bespreking van de resultaten van de interviews op 
TO en Tl 

De voorlichting 
In figuur 3 en figuur 4* is te zien welke informatiekanalen, 
die in aanmerking te komen om ingeschakeld te worden voor 
plaatselijke voorlichting, het grootste bereik hebben. 

~47.2.. r- · , ,~ 1-.--L-.I-..-,-------,-__,___ 
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1--' CD ~ 
llJ 1--' !::! 
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!::! llJ 
IQ ...... 
CD 
!::! 

Figuur 3: Welke kranten Figuur 4: Luister u regel-
leest u regelmatig? matig naar omroep 
(Bl) Brabant (B2) 

Het Eindhovens Dagblad en de plaatselijke week(advertentie)
kranten (Weekjournaal en Streekbelangen) worden veel gelezen 
en ± 50% van de bevolking luistert minstens 1 x per week 
naar omroep Brabant. Als gevraagd wordt hoe men aan de 
meeste informatie over de huisvuilscheidingsproet is gekomen 
dan blijken de folder (huis aan huis verspreid 2 weken voor 
de start van de proef), de streekdagbladen (Eindhovens 
Dagblad) en de weekbladen het meeste effect te hebben gehad 
(figuur 5). Uit de telefonische enquête op tijdstip 0 (TO) 
bleek dat alle respondenten al min of meer op de hoogte 
waren van de huisvuilscheidingsproet die op stapel stond • 
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anders 
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van personen uitmijn huishouden 

uit de landelijk~ dng~laden 

uit de •treekdagblftden 

J ~··I lH 1.111 Wll~•llj~ .. hiii\Uilt~HIII 

uit de folder en de br~~~e~~~ede 

door de voorlichtingsavond 

0 

figuur S:Hoe bent U aan de meeste informatie qekomen?(B)I 

* Tenzij anders vermeld vertegenwoordigen de figuren de resultaten van Tl. 
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Voor de aanvang van de proef was 84%** van de respondenten 
(min of meer) volledig op de hoogte van wat er van hen ver
wacht werd (figuur 6), 12% was dit niet. 85% van de respon
denten gaf aan min of meer tevreden te zijn met de huisvuil
kaart (figuur 7). Dit hoge percentage is opvallend omdat 
gedurende de eerste maanden van de proef vrij veel klachten 
binnenkwamen over de huisvuilkaart. Hij zou onduidelijk zijn 
en moeilijk te hanteren voor mensen met kleurenblindheid 
voor het gebied tussen rood en groen. Mogelijk dat dit in de 
latere metingen naar voren komt. 
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Op de hoogte 
proef (B4) 

van de Beoordeling van de 
huisvuilkaart (L9) 

Niet geinteres
in meer info (B5) 

Er bestaat een verband (r* = 0.26**) tussen het op de hoogte 
zijn en de tevredenheid met de huisvuilkaart. Dit wil zeggen 

* r = pearsons correlatiecoëfficient geeft de mate aan waarin 
er samenhang bestaat tussen 2 variabelen. De r kan variëren 
van -1 tot +1. Der geeft de samenhang aan tussen variabelen 
(scores op vragen) die gemeten zijn op metrisch niveau. Ge
bruikelijk is dat variabelen die op een standaard likert
schaal zijn geskoord gehanteerd worden als zijnde metrisch. 
Deze aanname nemen wij over. Strikt gezien zou echter een 
herschaling moeten plaatsvinden. De sterretjes achter het 
cijfer laten de significantie zien van de gevonden r. De 
significantie geeft aan in hoeverre het gevonden verband 
berust op toeval. * = significantie op 5% niveau, ** = 
significantie op 1% niveau, NS = niet significant. 

** Ter vergelijking, dit percentage was in Amersfoort/Woerden 
95%. 

*** De N in de histogrammen geeft aan hoeveel respondenten de 
betreffende vraag hebben beantwoord. De M geeft het gemid
delde aan van de totale scores. Eens of goed vertegenwoor
digt de skore 1 en oneens of slecht de score 5. De codes 
bij de verklaring van de figuren verwij zen naar de vragen 
in de vragenlijsten zie bijlage 1. 
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dat als respondenten aangegeven niet volledig op de hoogte 
te zijn, zij vaker niet tevreden zijn over de huisvuilkaart. 
Dit is een indicatie voor de belangrijkheid van de rol die 
de kaart bij de voorlichting speelt. 49% van de respondenten 
gaf aan niet geïnteresseerd te zijn in meer informatie over 
de proef (figuur 8). Dit kan zijn omdat men vindt reeds 
genoeg informatie te hebben gehad of omdat men minder sterk 
geïnteresseerd is in de proef. 

2. Kennis van de scheidingaregel 

g: 0 .... ..... ..... 
::r ::r .. .. ,.. ,.. 
'0 ,.. 
"' "' -e. )( 

rt 

"' .... ., "' .. .... ... .. 
< ... .. < .... "' -

Het scheidingagedrag is van grote invloed op het uiteinde
lijke scheidingsresultaat: de hoeveelheden en de samen
stelling van de gescheiden componenten en fracties. Een van 
de voorwaarde voor het vertonen van het juiste scheidinga
gedrag is dat men goed op de hoogte is van de scheidings
regel, wat bij welke component of fractie thuishoort. Om 
inzicht te verkrijgen in de kennis van de respondenten is 
hen in de vragenlijst een reeks afvalstoffen voorgelegd. 
Deze reeks was samengesteld op basis van vragen en opmer
kingen naar voren gekomen tijdens diverse vergaderingen met 
de projectgroep en de bewonerscommissie en naar aanleiding 
van de resultaten van soortgelijke onderzoeken in Amers
foort/Woerden en 's-Hertogenbosch. Doel bij het opstellen 
van de reeks was vooral inzicht te verkrijgen in de moge
lijke te verwachten vervuiling van de gescheiden ingezamelde 
componenten papier, glas en textiel. De respondenten werd 
gevraagd aan te geven waar ze dachten dat de betr effende 
stoffen tijdens de proef thuishoren. Voor de resultaten 
hiervan zie figuur 9 t/m 23. 
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In het onderstaande schema staan de voorgaande figuren 
(9 t/m 23) samengevat weergegeven. 
1 de betreffende afvalstof 
2 waar de stof tijdens de proef thuishoort 
3 percentage van de respondenten dat de afvalstof 

aan de verkeerde component of fractie toebedeelde 
4 percentage van de respondenten dat de afvalstof 

juist toebedeelde 
5 percentage van de respondenten waarbij de betref

fende afvalstoffen niet voorkomen of die er iets 
anders mee doen. 

1 2 3 4 5 

vuile poetslappen rest 55% 32,5% 12,5% 
leeg melkkarton rest 27,7% 65,4% 6,9% 
aluminiumfolie rest 14,7% 80,9% 4,5% 
gebruik frietvet rest 17% 62,7% 20,3% 
oude neusdruppels probl.st. 7% 80,4% 12% 
plastic fles rest 15,1% 79,9% 5% 
muurverf probl.st. 10,3% 79,4% 10,3% 
kapotte gloeilamp rest 59,3% 40,8% 
lege spuitbus rest 57,5% 41,1% 1,3% 
oude panty rest 48,4% 48,4% 3,2% 
kapot vensterglas glas 11,4% 84,7% 3,8% 
vuile wegwerpluiers rest 6,3% 74,2% 18,9% 
oude schoenen rest 12% 82,3% 5,1% 
gewone batterijen probl.st. 19% 81% 
kapot serviesgoed rest 24,6% 62,8% 2,6% 

Veel respondenten denken dat vuile poetslappen en oude 
pantys bij het textielafval thuishoren. Misvattingen bestaan 
er ook ten aanzien van melkkartonnen, zij worden vaak bij 
het papierafval ingedeeld. Vrij veel respondenten rekenen 
kapot serviesgoed en kapotte gloeilampen bij het glasafval. 
De meeste respondenten plaatsen de. probleemstoffen, neus
druppels, muurverf en batterijen, goed. Echter velen zien 
meer afvalstoffen als probleemstoffen zoals vuile poets
lappen, aluminiumfolie, frietvet, plastic flessen, gloei
lampen en lege spuitbussen. 
Geconcludeerd kan worden dat op Tl bij veel respondenten 
vaak nog de juiste kennis ten aanzien van de scheidingaregel 
ontbrak. Of deze kennis verbetert in de loop van de tijd zal 
moeten blijken uit de latere me tingen. 

3. De intenties 
In deze paragraaf zullen in het kort de resultaten van de 
interviews op TO en Tl worden gepresenteerd en besproken. Ook 
de samenhang tussen de beantwoording van verschillende 
vragen en de beantwoording van de intentievragen komen aan 
bod. Dit echter alleen door middel van simpele correlaties 
of andere s impele verbandsmaten. Meer geëigende analyse-tech
nieken (multivariaat) zowel cross-sectioneel (over één 
meting) als longitudinaal (over meerdere metingen) ter 
toetsing van het onderzoeksmodel komen in volgende rappor
tages aan de orde. 
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3.1. De plannen om te scheiden 
A. Algemeen 
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fiquur26:intentt"e NRresponaenten (2 

Op TO* was 88% van de respondenten van plan om 
aan de proef mee te werken, 12% was dit niet 
(figuur 24). Op Tl** was bijna 91% (min of meer) 
van plan om mee te werken, ruim 5% niet (figuur 
25). Van de respondenten die de 'non-response' 
vragenlijst*** terugstuurden was 70% van plan om 
mee te werken, 15% was dat niet van plan (figuur 
26). Vergeleken met TO is de intentie om mee te 
werken op Tl gelijk gebleven zo niet gestegen. 
De intentie van de 'non-response' respondenten 
ligt iets lager****· 12,5% van de huishoudens 
uit de steekproef heeft geen enkele vragenlijst 
ingevuld teruggestuurd. 
Geconcludeerd kan worden dat de intentie om mee 
te werken op Tl waarschijnlijk iets lager komt 
te liggen dan de gevonden 91%. Omdat respon
denten bij telefonische interviews (TO) de 
neiging vertonen om positiever te antwoorden (C. 
Roosendaal, 1985) dan ze werkelijk in gedachten 
hebben is de intentie om mee te werken aan de 
proef op TO gelijk aan de intentie op Tl (van de 
totale steekproef). Op Tl waren evenfeel huis-

* De meting d.m.v. de telefonische interviews 
** De meting d.m.v. de lange vragenlijst op Tl 
*** De meting d.m. v. de korte vragenlij s t op Tl 
**** Er bestaat een significant verschil tussen de 

percentages positieve intenties (Z = 4.59**) 
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proef). Op Tl waren evenveel huishoudens van 
plan om aan de proef mee te werken als op TO. 
Ter vergelijking, bij onderzoeken naar huis
vuilscheidingsprojecten in Amersfoort/Woerden en 
's-Hertogenbosch was respectievelijk 95% en 96% 
van de respondenten min of meer van plan hun 
huisvuil correct te scheiden (Pieters, 1983, 
Dooms, 1983). 

B. Papier en kartonafval 
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Op TO was 61% va~ de respondenten (min of meer) 
van plan hun papi er- en kartonafval te scheiden 
en gescheiden aán te bieden aan het huisvuilop
haalbedrijf, 39% was dat niet van plan (figuur 
27). Op Tl zijn de percentages respectievelijk 
53,5% en 40%, ruim 6% wist het (nog) niet (fi
guur 28). Wat betreft de 'non-response' liggen 
deze percentages op 54%, 36% (figuur 29). De 
intentie gevonden door middel van de NR* vragen
lijst verschilt gemiddeld niet significant van 
de intentie gevonden door middel van Tl vragen
lijst (T = 0.35 NS). 
Geconcludeerd kan worden dat de intenties op TO 
en Tl gemiddeld genomen gelijk zijn gebleven. 
Echter op Tl zijn de respondenten iets zekerder 
wat betreft hun plannen. 

* 'Non-response' wordt in de nog volgende tekst 
afgekort tot NR. 
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C. Afvalglas 
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Op TO was 84% van de respondenten min of meer 
van plan hun afvalglas te scheiden en gescheiden 
mee te geven met het hui svuilophaalbedrijf, 15% 
is dit niet van plan (figuur 30). Op Tl is ruim 
92% dit van plan en 5% is dit niet van plan 
(figuur 31) 
Ten opzichte van TO is de intentie op Tl 
wat positiever geworden. De intentie, gevonden 
door middel van NR vragenlijst (figuur 32) ligt 
lager dan die gevonden op Tl* . De intentie van 
de totale steekproef op T 1 ligt waarschijnlijk 
iets lager dan 92% maar lijkt niettemin posi
tiever ten opzichte van TO. Op Tl lijken meer 
huishoudens van plan t e zijn hun afvalglas t e 
scheiden en gescheiden mee te geven ten op
zichte van TO. 

D. Textielafval 
Op TO was 68% van de respondenten (min of meer) 
van plan hun textielaf val te sche iden en ge
scheiden mee te gevan aan het huisvuilophaal
bedrijf, 32% was dat niet van plan (figuur 33). 
Op Tl is ruim 59% van de respondenten van plan 
wat betreft textiel mee te werken en ruim 30% is 
dit niet van plan (figuur 34). De intent ies 
gevonden door middel van de NR vragenli jst 
ver tonen nagenoeg hetzelfde beeld** (figuur 35). 

* De verschillen z~Jn gemiddeld genomen signi
ficant (T = 2.05*). 

** De verschillen tussen Tl en NR zijn gemiddeld 
genomen niet s i gnificant (T = 0.10 NS). 
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Gemiddeld genomen zijn de intenties op Tl (de 
totale steekproef) gelijk gebleven (t.o.v. TO). 
Op Tl lijken evenveel huishoudens van plan te 
zijn hun textielafval te scheiden en gescheiden 
mee te geven aan het huisvuilophaalbedrijf als 
op TO. Op TO bestond echter meer onzekerheid ten 
aanzien van de plannen. 

E. Probleemstoffen 
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Op TO was 78% van de respondenten (min of meer) 
van plan hun probleemstoffen te scheiden van de 
rest van hun huisvuil en gescheiden weg te 
brengen, 22% was dat niet van plan (figuur 36). 
Op Tl zijn deze percentages respectievelijk ruim 
83% en 9% (figuur 37). Op Tl zijn de respon
denten veel zekerder van hun plannen. Van de 
NR-respondenten was 67% min of meer van plan hun 
probleemstoffen te scheiden en weg te brengen en 
31% was dat niet van plan (figuur 38). De 
intentie van de totale steekproef op Tl komt dus 
iets lager te liggen*. Op Tl zijn meer huis
houdens van plan hun probleemstoffen te scheiden 
van de rest van hun huisvuil en gescheiden weg 
te brengen (t.o.v. TO). Ook lijken ze veel 
zekerder van hun plannen. 

* De verschillen tussen Tl en NR zijn gemi ddeld 
genomen significant (T = 3.61**) 
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F. Voorwaardelijke intenties 
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Figuur 39: intentie 
plastic/blik op Tl 
(J6) 
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Figuur 40: intentie 
bij stijgen tarieven 
op Tl (J7) 

Als het hun gevraagd zou worden dan zou op Tl 
66% van de respondenten (min of meer) van plan 
zijn ook plastic en blik gescheiden mee te 
geven, 21% zou wat dit betreft niet meewerken 
(figuur 39). Vergeleken met de intentie wat 
betreft glas (ook hiervoor bestaan in Oirschot 
geen alternatieve inzamelingen door verenigingen 
e.d.) is deze intentie een stuk minder positief. 

Als de reinigingatarieven als gevolg van de 
proef zullen stijgen dan was op Tl nog ruim 42% 
van de respondenten (min of meer) van plan hun 
huisvuil op de juiste manier te scheiden, 12,8% 
wist het nog niet en 45% was dat niet van plan 
(figuur 40). Vergeleken met de algemene intentie 
op Tl (figuur 25) zijn veel minder huishoudens 
van plan hun huisvuil op de juiste manier te 
scheiden als de reinigingstarleven als gevolg 
van de proef stijgen. 
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G. Intentie andere leden van het huishouden 
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Figuur 41: Scheidings- Figuur 42: Probleem-
intentie anderen (J8) stoffen intentie 

anderen (J9) 

In figuur 41 is te zien dat ruim 77% vau de 
respondenten dacht dat de andere leden van hun 
huishouden (min of meer) van plan zijn het huis
vuil te scheiden en gescheiden mee te geven, 11% 
van de respondenten dacht dat niet. Vergeleken 
bij de intentie om mee te werken van de respon
denten zelf (figuur 25) ligt deze intentie 
lager. Zoals reeds eerder gesteld zijn de 
intenties van de respondenten dus niet helemaal 
representatief voor de intenties van hun huis
houdens. 

De intenties van de respondenten zelf (figuur 37) 
en de intenties die de respondenten toedichten 
aan de andere leden van hun huishouden (figuur 42) 
(t.a.v. probleemstoffen) komen vrijwel geheel 
overeen. 

H. Samenhang tussen de algemene intentie en de 
deel-intenties 
Op TO was 69% van de respondenten die van plan 
waren om aan de proef mee te werken, ook wat 
betreft papier van plan mee te werken. Op Tl is 
dit percentage 58%. Op TO was 94% van de respon
denten die van plan waren om aan de proef mee te 
werken ook wat betreft glas van plan mee te 
werken. Op Tl is dit percentage 97%. Op TO was 
76% van de respondenten die van plan waren om 
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aan de proef mee te werken ook wat betreft 
textiel van plan mee te werken. Op Tl is dit 
percentage 65%. Op TO was 88% van de respon
denten die van plan waren om aan de proef mee te 
werken wat betreft van plan mee te werken. Op Tl 
is dit percentage 86%. 

Zowel op TO als op Tl lijkt het gezicht van de 
proef voor het grootste gedeelte bepaald te 
worden door de glas- en probleemstoffengedeel
tes. Op Tl lijken de papier- en textielgedeeltes 
minder bij te dragen aan het totale gezicht van 
de proef dan op TO. Dat het gescheiden inzamelen 
van glas en probleemstoffen voor het grootste 
gedeelte het gezicht van de proef bepaalden 
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 
deze inzameling tamelijk nieuw is voor de huis
houdens. Papier en textiel werd voor de start 
van de proef al door een groot gedeelte van de 
huishoudens gescheiden meegegeven (zie pagina 
65). Dat de papier- en textielgedeeltes van de 
proef op Tl in mindere mate mede het gezicht van 
de proef lijken te bepalen heeft waarschijnlijk 
te maken met het feit dat de papier- en textiel
recycling via verenigingen e.d. na de start van 
de proef gehandhaafd is gebleven. 

3.2. Totale recycling 
Als respondenten aangeven niet van plan te zijn 
om b.v. papier te scheiden en gescheiden mee te 
geven aan het huisvuilophaalbedrijf dan hoeft 
dat nog niet te betekenen dat ze papier op geen 
enkele manier willen recyclen. De papierinzame
ling door verenigingen e.d. is gedurende de 
proef blijven bestaan. Het is goed mogelijk dat 
ze hun papier scheiden en (blijven) meegeven aan 
de verenigingen of dat ze hun glas naar de 
glasbak (blijven) brengen. 

Uit de opmerkingen van de respondenten op TO 
bleek dat ze bijna allemaal van plan waren mee 
te werken aan het recyclen van papier, glas en 
textiel. Al dan niet via het huisvuilophaal
bedrijf of de alternatieve mogelijkheden. 

Op Tl is aan de respondenten gevraagd aan te 
geven wat ze van plan waren met het papier, 
textiel en glas, dat ze niet gescheiden zouden 
meegeven aan het huisvuilophaalbedrijf. Voor de 
beantwoording van deze vragen en de combinatie 
met de beantwoording van de intentievragen zie 
bijlage 5. Samen met de uitgesproken intenties* 
is nu vast te stellen hoe groot het percentage 
huishoudens is dat op geen enkele manier van 
plan was aan recycling mee te werken. 

* Intenties t.a.v. scheiden en gescheiden meegeven 
aan het huisvuilophaalbedrijf. 
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Wat betreft papier gaf 1-3% van de respondenten 
aan op geen enkele manier van plan te zijn aan 
recycling mee te werken. 35-40% van de respon
denten was van plan het grootste deel van hun 
papierafval aan verenigingen e.d. mee te geven. 
20-25% van de respondenten was van plan het 
grootste gedeelte van hun papierafval aan het 
huisvuilophaalbedrijf mee te geven. 30-35% van 
de respondenten gaf aan van plan te zijn hun 
papierafval zowel aan de verenigingen e.d. als 
het huisvuilophaalbedrijf mee te geven. 

Wat betreft glas gaf 2-3% van de respondenten 
aan op geen enkele manier van plan te zijn te 
scheiden. 3-5% gaf aan van plan te zijn het 
merendeel van hun afvalglas naar de glascon
tainers te brengen. 40-45% gaf aan het grootste 
gedeelte van hun glas mee te geven aan het 
huisvuilophaalbedrijf en 45-50% gaf aan van plan 
te zijn hun glasafval zowel aan het huisvuil
ophaalbedrijf mee te geven als naar de glascon
tainer te brengen. 

3-6% van de respondenten gaf aan van plan te 
zijn op geen enkele manier mee te werken aan het 
recyclen van textiel. 22-27% was dat wel van 
plan via acties en verenigingen. 29-34% via het 
huisvuilophaalbedrijf en 30-35% zowel via 
acties, verenigingen, e.d. als het huisvuilop
haalbed rijf. 

De bovenstaande percentages geven inzicht in het 
aantal huishoudens dat van plan is mee te werken 
aan recycling. Zij zeggen niets over de kwaliteit 
van het scheiden en of de huishoudens van plan 
waren om alles wat mogelijk is (t.a.v . bovenge
noemde 3 componenten) te scheiden. Ten aanzien 
van de te verwachten kwaliteit van het recyclen 
c.q. scheiden geeft de kennis van de scheidings
regel enig inzicht (zie pagina 53). 
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."" intenties · 

(Tl) is de respondenten ge
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Figuur 44: 
gebruik etens
resten (A6) 

Figuur 45: 
meegeven aan 
schillenboer 
(A 7) 

Figuur 46: 
gedeelte 
papierafval 
bij de rest 
van het afval 
(A8a) 
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In figuur 43 is te zien dat het merendeel van de 
respondenten (ruim 68%) niet zelf composteerden. 
Het grootste gedeelte van de etensresten werd 
niet gebruikt als veevoer of huisdiervoedsel 
(figuur 44) 15% van de respondenten gaf etens
resten en fuit- en tuinafval aan de schillenboer 

· ·-
mee (figuur 45). 
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Het grootste gedeelte van de respondenten (ruim 
76%) deed voor de start van de proef al aan 
enige vorm van papierscheiding (figuur 46). Het 
merendeel (ruim 77%) werd gescheiden meegegeven 
aan verenigingen e.d. (figuur 47). Ruim 81% van 
de respondenten bracht wel eens glas naar de 
glascontainer (figuur 48). Het merendeel (ruim 
84%) deed aan enige vorm van textielscheiding 
(figuur 49). 
Het grootste gedeelte (ruim 73%) van de respon
denten bracht zelden tot nooit probleemstoffen 
naar de gemeentewerf of naar winkels (figuur 50). 

Als het gewoontegedrag wordt vergeleken met de 
scheidingaplannen (Tl) die de respondenten 
uitspraken (ervan uitgaande dat ze deze plannen 
daadwerkelijk uitvoeren) dan lijkt de scheiding 
van papier, textiel en glas te zijn toegenomen. 
Alhoewel voor de start van de proef al veel 
gescheiden werd. Wat betreft probleemstoffen 
verschilden de uitgesproken intenties (TO en Tl) 
enorm met de wijze waarop de respondenten ermee 
omgingen voor de start van de proef. 

Een minderheid (bijna 20%) van de respondenten 
hield bij h~t kopen van dagelijkse boodschappen 
min of meer rekening met het afval dat de 
verpakking kan opleveren (figuur 51). Ruim 24% 
van de respondenten hield bij het kopen van 
dagelijkse boodschappen min of meer rekening met 
het milieu (figuur 52). 

B. Samenhang met intenties 
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Tussen de gewoontes wat betreft composteren, 
etensresten meegeven aan de schillenboer en de 
uitgesproken algemene intentie bestaan geen 
significante verbanden. 

Tussen de gewoonte papier mee te geven met de 
rest van het huisvuil en de uitgesproken inten
tie ten aanzien van papier bestaat een signifi
cant verband (r = 0. 39**, N = 158). Dit wil 
zeggen dat als respondenten aangaven voor de 
start van de proef weinig tot niets van hun 
papierafval met het huisvuil mee te geven, zij 
tijdens de proef minder vaak plannen hadden hun 
papierafval gescheiden mee te geven aan het 
huisvuilophaalbedrijf vergeleken met respon
denten die aangaven voor de start van de proef 
het grootste gedeelte tot alles met het gewone 
huisvuil mee te geven. 
Een groot gedeelte van de respondenten die voor 
de start van de proef hun papier meegaf aan 
verenigingen e.d. was van plan dit ook tijdens 
de proef te blijven doen. Het verband tussen hoe 
de respondenten voor de start van de proef 
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omgingen met het papier dat ze niet meegaven met 
het gewone huisvuil en wat ze van plan waren met 
het papier dat ze tijdens de proef niet geschèi
den meegeven aan het huisvuilophaalbedrijf is 
groot (V= 0.51**• N = 156). 

Tussen de gewoonte glas weg te brengen naar de 
glascontainer en de uitgesproken intentie glas 
gescheiden mee te geven aan het huisvuilophaal
bedrijf bestaat slechts een zeer gering verband 
(r = 0.15*, N = 161). Dit wil zeggen dat als 
respondenten voor de start van de proef al glas 
scheidden, zij iets vaker van plan waren glas 
mee te geven aan het huisvuilophaalbedrijf. 

Ten aanzien van textiel doet hetzelfde verschijn
sel zich voor als bij papier (r = 0. 34**, N = 
156). Dus een groot gedeelte· van de respondenten 
die voor de start van de proef hun textiel 
meegaven aan organisaties e.d. was van plan dit 
ook tijdens de proef te blijven doen. 

Wat betreft probleemstoffen bestaat er een 
gering verband (r = 0.22**, N = 160) tussen de 
gewoonte probleemstoffen weg te brengen voor de 
start van de proef en de intentie tijdens de 
proef probleemstoffen weg te brengen. Als 
respondenten aangaven voor de start wel eens 
probleemstoffen weg te brengen dan waren zij 
iets vaker van plan dit tijdens aan de proef wat 
betreft probleemstoffen meet te werken. 

Tussen het koopgedrag van de respondenten 
(rekening houden met het afval dat de verpakking 
oplevert en het milieu) en de uitgesproken 
intenties bestaat geen enkel significant ver
band. Echter wel geringe verbanden zijn te zien 
met de voorwaardelijke intenties (plastic/blik 
en bij stijging tarieven). 

verpakking intentie plastic/blik r = - 0.14**, N 
verpakking intentie bij stijging 

460 

tarieven r = - 0.13**• N 449 
milieu 
milieu 

intentie plastic/blik r = - 0.16**, N 
intentie bij stijging 
tarieven r = - 0.18**, N 

Respondenten die aangaven (min of meer rekening) 
te houden met het afval dat de verpakking 
oplevert en het milieu bij de aankoop van 
dagelijkse boodschappen spraken iets vaker een 
positieve intentie uit als hen gevraagd zou 
worden ook plastic en blik te scheiden of als de 
reinigingatarieven als gevolg van de proef 
zouden stijgen. De samenhang tussen het koop
gedrag en het scheidingagedrag is waarschijnlijk 
zeer gering. 

454 

443 
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3.4. De algehele evaluaties en de intenties 
A. De algehele evaluaties 
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Figuur 54: 
In het algemeen meer Voor de industrie 
voor- dan nadelen meer voor- dan 
(!1) nadelen (I2) 
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Te weinig afval 
om aan de proef 
mee te doen (ClO) 
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In de figuur 53 is te zien dat het merendeel van 
de respondenten vond dat het scheiden van 
huisvuil in het algemeen meer voor dan nadelen 
heeft. Dit vonden zij ook ten aanzien van de 
industrie en de gemeente (figuur 54 en 55) 
echter hierover bestond meer onzekerheid. Voor 
hen persoonlijk vond ruim 40% van de respon
denten dat het scheiden van huisvuil meer voor
dan nadelen heeft, ruim 29% vond dat niet en 
ruim 30% was hierover in onzekerheid (fig. 56). 

Opvallend is dat 14,5% van de respondenten vond 
gemiddeld zo weinig afval te hebben dat het niet 
de moeite waard is om aan de proef mee te doen 
(figuur 57). Deze opvatting hing echter niet 
samen met het aantal zakken huisvuil dat de res
pondenten opgaven wekelijks te produceren (vraag 
A12) (r = 0.10 NS). 
De beoordeling dat men te weinig afval heeft 
staat dus los van de hoeveelheid huisvuil die 
men wekelijks aan de straatkant aanbiedt. 
Slechts een zeer klein gedeelte van de respon
denten vond zichzelf te oud om aan de proef mee 
te doen (± 4%) (figuur 58). Deze vraag was opge
nomen in de vragenlijst omdat tijdens de tele
fonische interviews een aantal malen naar voren 
kwam dat respondenten zichzelf te oud vonden om 
aan de proef mee te doen. 

B. Samenhang met de intenties 
correlaties (r) 

algehele evaluaties 

industrie gemeente persoonlijk te weinig 
afval 

te oud 

-------------------------------------------------------------------------------
algemeen 0.39** 0 .10* 0.14** 0.26** -0.40** NS 

papier 0.10* NS NS 0.13** NS NS 

glas 0.28** NS NS 0.18** -0.40** NS 

textiel 0.17** NS NS 0 .14** -0 .15* NS 

probleem-
stoffen 0.22** NS 0.09* 0.15** -0.29** -0.22** 

*gemiddelde N = 454 gemiddelde N = 155 

De bovenstaande correlaties zijn mogelijk 
algemene indicaties voor de redenen van de 
respondenten over al dan niet aan de proef en de 
onderdelen van de proef mee te werken. De 
gevonden samenhang is over het algemeen echter 
gering. Ten aanzien van de algemene intentie aan 

* Gemiddelde N = gemiddeld aantal respondenten dat meegenomen is bij de 
berekening van de correlaties. 
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de proef mee te werken lijkt met name de alge
mene en persoonlijke afweging van voordelen en 
nadelen een rol te spelen. Als respondenten 
vonden dat ze te weinig a f val hadden dan gaven ze 
vaker aan niet van plan te zijn gescheiden aan te 
bieden aan het huisvuilophaalbedrijf. Ten aanzien 
van de papierintentie lijkt de algemene en 
persoonlijke afweging van voor- en nadelen een 
zeer geringe rol te spelen. Dit geldt ook ten 
aanzien van de textielintentie, hier lijkt ook de 
beoordeling 'te weinig afval' een rol van geringe 
betekenis te spelen. Ten aanzien van de glasinten
tie lijkt met name de algemene afweging en de 
beoordeling te weinig afval een rol te spelen. 
Ten aanzien van de probleemstoffenintentie geldt 
hetzelfde in mindere mate, echter hierbij lijkt 
ook de beoordeling 1 te oud' een geringe rol te 
spelen. 

Geconcludeerd kan worden dat de algehele afweging 
van voor- en nadelen, zowel algemeen als persoon
lijk, in meer of mindere mate van belang lijkt t e 
zijn bij het tot stand komen van de intenties. 
Een nadere beschouwing van de verwachte, waar
genomen consequenties kan hierover wellicht meer 
duidelijkheid verschaffen. Ook of de respondenten 
vonden dat ze te weinig afval hadden, lijkt een 
rol te spelen bij het tot stand komen van de 
intenties. Of ze zichzelf te oud vonden vertoonde 
alleen samenhang met de intentie om probleem
stoffen te scheiden en gescheiden weg te brengen. 

3.5. De attitudes en de intenties 
A. De attitudes t.a.v. de proef en het zelf scheiden 
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De algemene attitude 
In de figuren 59, 60 en 62 is te zien dat de 
attitudes op Tl ten aanzien van scheiden in het 
algemeen, scheiden zoals gevraagd wordt in 
Oirschot en het zelf gescheiden meegeven aan het 
huisvuilophaalbedrijf erg positief Z1Jn en 
vrijwel overeenkomen. Het lijkt alsof de res
pondenten scheiden in het algemeen en zoals in 
Oirschot wordt gevraagd, hetzelfde beoordelen. 
Slechts weinig respondenten nemen alternatieve 
scheidingasystemen waar die men als beter be
oordeelt dan het systeem gehanteerd tijdens de 
proef in Oirschot. De correlatie tussen de 
attitude ten aanzien van scheiden in het algemeen 
en de attitude ten aanzien van de proef in 
Oirschot is hoog (r 0.67**). ± 1% van de 
respondenten beoordeelde scheiden in het algemeen · 
als min of meer goed en de proef in Oirschot als 
min of meer slecht. Ook het verband tussen de 
attitude ten aanzien van de proef in Oirschot en 
ten aanzien van het zelf scheiden is groot (r = 

0.68**). 
Dit kan zijn omdat men niet op de hoogte is van 
andere huisvuilscheidingsproeven of omdat men het 
systeem in Oirschot als optimaal beschouwd. 
Tijdens een onderzoek naar de scheidingsproei in 
's-Hertogenbosch vond men een positieve attitude 
ten aanzien van het zelf scheiden van huisvuil in 
het algemeen bij 98% van de respondenten (Dooms, 
1983). Dit komt vrijwel overeen met het door ons 
gevonden percentage namelijk 94% (figuur 59). 

Het scheiden zoals gevraagd wordt in Oirschot en 
het zelf scheiden werd door de respondenten 
nagenoeg hetzelfde beoordeeld. 
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In figuur 61 is te zien dat op TO de proef een 
stuk minder positief werd beoordeeld dan op Tl 
(figuur 62). Mogelijk dat de voorlichting en de 
ervaring met het scheiden een positieve invloed 
hebben gehad. De NR-respondenten beoordeelden de 
proef negatiever dan de respondenten die de lange 
vragenlijst hebben teruggestuurd (figuur 63). De 
gemiddelden verschillen significant van elkaar. 
De houding (attitude) van de totale steekproef op 
Tl ten aanzien van de proef zal dus iets minder 
positief zijn als in figuur 62 staat weergegeven. 

De attitude t.a.v. papier, glas, textiel en pro
bleemstoffen 
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Het zelf scheiden en gescheiden meegeven aan het 
huisvuilophaalbedrijf van papier en textiel 
(figuur 64 en 65) werd aanmerkelijk minder positief 
beoordeeld dan het zelf scheiden en gescheiden 
meegeven van glas (figuur 65). Dit heeft te maken 
met het feit dat veel respondenten wel papier en 
textiel scheiden maar het dan meegeven aan 
verenigingen e.d. in plaats van aan het huisvuil
ophaalbedrijf. 
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Figuur 67: Figuur 68: 
Houding t.a.v. het Houding t.a.v. het 
zelf scheiden van zelf wegbrengen van 
probleemstoffen (E7) probleemstoffen (ES) 

De attitude ten aanzien van het zelf scheiden van 
probleemstoffen is positiever dan de attitude ten 
aanzien van het wegbrengen van probleemstoffen. 
Echter beide zijn gemiddeld genomen vrij positief 
(figuur 67 en 68). 

B. Samenhang met de intenties 
Correlaties (r) 

Attitudes 

intenties scheiden scheiden 
algemeen Oirschot 

scheiden 
zelf 

scheiden van 
papier glas textiel 

scheiden en 
brengen van 
probleemst. 

algemeen 0.34** 

papier 

glas 

textiel 

probl. 
stoffen 

Tl 0.58** 0.58** 
TO 0.52** 

TO N = 100 

0.52** 

Tl Gemiddelde N = 452 

0.56** 

0.56** 

0.44** 0.57** 
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Er bestaat een redelijk sterke samehang tussen 
wat de respondenten van de proef en het zelf 
scheiden vinden en hun plannen om aan de proef en 
onderdelen daarvan mee te werken. Echter een 
aantal respondenten sprak uit de proef of een 
onderdeel als positief te beoordelen en was toch 
niet van plan aan de proef of onderdelen daarvan 
mee te werken. Mogelijk omdat zij van plan waren 
om via alternatieve kanalen te recyclen, b.v. de 
glascontainer of de verenigingen. Andersom was er 
ook een aantal respondenten dat de proef of een 
onderdeel daarvan als negatief beoordeelde toch 
van plan om aan de proef of onderdelen daarvan 
mee te werken. Mogelijk dat deze laatste groep 
respondenten de proef in Oirschot als het minst 
slecht alternatief om te recyclen beschouwd. Wat 
betreft probleemstoffen staan een aantal respon
denten positief ten aanzien van het scheiden maar 
minder positief ten aanzien van het wegbrengen. 
Deze laatste attitude vertoont dan ook de sterk
ste samenhang met de intentie probleemstoffen te 
scheiden en weg te brengen. 

3.6. De sociale normen, de subjectieve norm en de inten
ties 
A. De sociale normen 
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In de vragenlij st zijn 4 vragen opgenomen die 
betrekking hebben op de sociale normen met 
betrekking tot het scheiden van het huisvuil 
(vraag Fl-4). In figuur 69- 72 is te zien dat de 
respondenten vooral meenden dat mensen en in
stanties die hun referentiekader uitmaken (die ze 
belangrijk vinden) willen dat ze hun glas en 
probleemstoffen. scheiden. Wat betreft het schei
den en gescheiden meegeven van papier en textiel 
aan het huisvuilophaalbedrijf lijkt de sociale 
norm minder sterk. Deze laatste normen concur
reren sterk met de normen om papier en textiel 
aan verenigingen e.d. mee te geven. Deze normen 
bestonden reeds in sterke mate in Oirschot voor 
de start van de proef. 

De subjectieve norm 

proef moet ver-

In de vragenlijst is de respondenten gevraagd of 
zij vonden dat de deelname aan de proef verplicht 
moet zijn (vraag CS). Dit is een zeer extreme for
mulering van de subjectieve norm. In figuur 73 is 
te zien dat bijna 59% van de respondenten vond 
dat deelname aan de proef verplicht moet zijn, 
bijna 28% vond dat niet. 

plicht zijn 

intenties 

algemeen 

papier 

glas 

textiel 

probl. st. 

(CS) 

C. Samenhang met de intenties 
Correlaties (r) 

sociale normen 
papier glas textiel probleemstoffen 

subjectieve 
norm verplicht 

0.34** 

0.36** 

0.42** 

0.48** 

0.42** 

N = gemiddeld 1S4 N = gemiddeld 161 

De sociale normen vertonen een redelijk sterke 
samenhang met de intenties. Met andere woorden 
als respondenten van mening waren dat mensen en 
instanties die ze belangrijk vinden willen dat 
zij b.v. afvalglas gescheiden meegeven dan waren 
zij vaker van plan dat ook te doen. De subjec
tieve norm vertoont een matig verband met de 
algemene intentie. Echter 20-30% van de respon
denten was niet van mening dat meedoen aan de 
proef verplicht moet zijn en was toch van plan om 
aan de proef mee te doen. 
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3.7. Verwachte/waargenomen/ervaren consequenties, evalua-· 
ties en de intenties 
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A. Consequenties en evaluaties 
Haalgedeelte van de proef 
Op TO is de respondenten gevraagd of zij door hun 
huisvuil te scheiden en gescheiden mee te geven 
consequenties voor hen persoonlijk verwachtten. 
Deze consequenties betreffen alleen het haalge
deelte van de proef. Namelijk dat wat gescheiden 
huis aan huis wordt opgehaald: papier, glas en 
textiel. De probleemstoffen vertegenwoordigen het 
brenggedeelte van de proef. Het ging hierbij om 
vier mogelijke zogenaamde samenvattende conse~ 

quenties. Op Tl is de respondenten naar dezelfde 
samenvattende consequenties gevraagd. Ook is naar 
de evaluaties van die mogelijk persoonlijke 
consequenties gevraagd. De evaluaties maken 
duidelijk of consequenties als voor- of nadelen 
worden beschouwd door de respondenten (kosten of 
baten). Voor de beantwoording van de vragen zie 
de figuren 74 t/m 98. 
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In figuur 74 en 75 is te zien dat de respondenten 
op TO minder vaak verwachten meer tijd kwijt te 
zijn dan de respondenten op Tl waarnemen of 
ervaren. Respectievelijk 39% en 54%. Dit komt 
waarschijnlijk doordat men ervaring heeft opge
daan met het scheiden. Op TO was de proef nog 
niet van start gegaan. Dit kan ook de reden zijn 
voor het feit dat de respondenten op Tl meer 
extreem antwoorden. Het merendeel van de respon
denten op Tl beoordeelt de mogelijke consequen
ties 'meer tijd kwijt zijn' niet als slecht (ruim 
85%) (figuur 76). 
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Op TO bestond grote onzekerheid over de mogelijke 
consequentie 'meer nadenken'. Ten opzichte van 
Tl (zie figuur 77 en 78). Waarschijnlijk omdat op TO 
de voorlichting nog niet had plaatsgevonden en 
men minder ervaring had met scheiding van huis
vuil. Een grote meerderheid van de respondenten 
op Tl beoordeelde de mogelijke consequent ies 
'meer nadenken' niet als slecht (bijna 88%) 
(figuur 79). 
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Op TO verwachtte het merendeel van de respon
denten dat het scheiden en gescheiden meegeven 
van huisvuil aan het huisvuilophaalbedrijf hen 
niet meer inspanning zou kosten (77%) (figuur 80). 
Op Tl waren de meningen meer verdeeld (figuur 81). 
Mogelijk als gevolg van ervaring met het schei
den. Het merendeel van de respondenten op T 1 
beoordeelde de mogelijke consequentie 'meer 
inspanning' niet als slecht (ruim 85%) (figuur 
82). 
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Op Tl was een grotere groep respondenten er zeker 
van dat het scheiden hen niet meer geld zal gaan 
kosten (vergeleken met TO, figuur 83 en 84). 
Echter gemiddeld genomen was de mening van de 
respondenten op TO en Tl hetzelfde. Het is 
mogelijk dat een deel van de respondenten niet 
alleen hun verwachting uitsprak over de mogelijke 
consequentie van het scheiden gedurende de 
proefperiode maar ook over de mogelijke conse
quentie van het scheiden na de proefperiode. Het 
kan dat een deel van de respondenten verwachtte 
dat na de proefperiode het gescheiden ophalen van 
huisvuil zal doorgaan en dat als gevolg hiervan 
de reinigingstarleven zullen stijgen. Bijna 69% 
van de respondenten beoordeelde de mogelijke 
consequenties 'meer geld kwijt' als negatief, 
slecht dus. 
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Zoals reeds eerder gesteld. Als respondenten 
consequenties verwachten of waarnemen dan is pas 
duidelijk of deze consequenties als kosten of 
baten worden ervaren, als de respondenten naar 
hun evaluaties van de mogelijke consequenties is 
gevraagd (Fishbein en Ajzen, 1975). Als op Tl de 
beantwoording van de consequentievragen gecombi
neerd wordt met de beantwoording van de betref
fende evaluatievragen dan blijkt dat 10-30% van 
de respondenten ervaarde of verwachtte meer tijd 
kwijt te zijn en dat als negatief beoordeelde. 
Zij zagen de consequentie 'tijd' als nadeel. 
10-30% zag de consequentie 'inspanning' als 
nadeel, 10-30% zag de consequentie 'geld' als 
nadeel en 5-25% zag de consequentie 'nadenken' 
als nadeel. Opvallend is dat bijna 69% van de 
respondenten het min of meer slecht vond als ze 
meer geld kwijt zouden zijn door het zelf schei
den. Minder respondenten (10-30%) vonden het een 
nadeel van de proef. 
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Figuur 87: 
Papier minder lang 
te bewaren (G12) 
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Figuur 88: 
Minder plastic 
zakken te kopen 
(G13) 
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In figuren 86 - 93 is te zien of de respondenten 
op Tl de rest van de hen voorgelegde mogelijke 
consequenties verwachtten of ervaarden. 
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Help proef 
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Stijgen de reini- Meer ruimte Ontstaat meer 
gingstarieven kwijt (G17) stank (G18) 
minder snel (G16) 

Ruim 88% van de respondenten dacht door de proef 
gen glas meer naar de glascontainer te hoeven 
brengen (figuur 86). Over het minder lang hoeven 
bewaren van papier liepen de meningen uiteen 
(figuur 87). Een groot gedeelte van de respondenten 
verwachtte door het zelf scheiden minder plastic 
zakken te hoeven kopen (figuur 88). Uit figuur 89 
blijkt dat ruim 83% van de respondenten de proef 
zag als een betere kans zich milieubewust te 
gedragen. Ook accepteerde het merendeel van de 
respondenten (ruim 95%) de verantwoordelijkheid 
voor het slagen van de proef (figuur 90). Het 
verband tussen het eigen bedrag en de conse
quenties voor het milieu werd door het merendeel 
van de respondenten dus duidelijk gezien. Grote 
onzekerheid bestond er ten aanzien van het minder 
snel stijgen van de reinigingstarieven (figuur 
91). Een groot deel van de respondenten (bijna 
54%) zag als consequentie meer ruimte kwijt te 
zijn (figuur 92). Het merendeel van de respon
denten (78%) verwachtte of ervaarde niet dat er 
meer stank zou ontstaan (figuur 93). 
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In de figuren 95 en 86 is te zien hoe het 
systeem voor glas werd geëvalueerd. Ruim 74% was 
tevreden over de glasmand. Bijna 21% van de 
respondenten vind het vervelend dat door de 
glasmand aan de straatkant te zetten iedereen kan 
zien hoeveel ze gedronken hebben. Het merendeel 
van de respondenten (ruim 54%) vond dat het glas 
vaker ~oet worden opgehaald dan lx per 4 weken 
(giguur 94). 
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In figuur 97 is te zien dat veel respondenten 
(bijna 53%) het een nadeel vonden voor hun 
papier- en kartonafval geen bewaarsysteem te 
hebben ontvangen. Ruim 38% van de respondenten 
(figuur 98) beoordeelde de proef als erg in
gewikkeld. Dit blijkt voor een deel samen te 
hangen met de beoordeling van de huisvuilkaart. 
Respondenten die minder tevreden waren over de 
huisvuilkaart beoordeelden de proef vaker als 
ingewikkeld (r = 0.29**). 
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Brenggedeelte van de proef 
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Bijna 79% van de respondenten zag als consequen
tie van het scheiden en wegbrengen van probleem
stoffen meer tijd kwijt te zijn (figuur 99). 33% 
beoordeelde deze mogelijke consequenties als min 
of meer slecht. (figuur 100). Minder respondenten 
(ruim 55%) zagen als consequentie meer inspanning 
te moeten verrichten (figuur 101). Bijna 26% 
beoordeelde deze mogelijke consequentie als min 
of meer slecht (figuur 102). 
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Bijna 55% zag als consequentie meer te moeten 
nadenken (figuur 103). Bijna 19% beoordeelde deze 
mogelijke consequentie als min of meer slecht 
(figuur 104). Een minderheid (ruim 28%) zag als 
consequentie meer geld kwijt te zijn (figuur 105). 
Bijna 61% beoordeelde deze mogelijke consequentie 
als min of meer slecht (figuur 106). 

Uit co~binatie van de beantwoording van de con
sequentievragen en evaluatievragen blijkt dat 
30-50% van de respondenten de consequentie 'meer 
tijd kwijt zijn' als nadeel zag van het zelf 
scheiden en wegbrengen van probleemstoffen. 
15-40% zag de consequentie 'meer inspanning' als 
nadeel. 10-30% zag de consequentie 'meer na
denken' als nadeel en 20-35% zag de consequentie 
'meer geld' als nadeel. 
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Figuur 107: Figuur 108: 
Problemen met het Draag nauwelijks bij 
bewaren van pro- tot de oplossing van 
bleemstoffen (G24) het milieuprobleem (G28) 

Een vrij groot gedeelte van de respondenten (ruim 
44%) verwachtte problemen te krijgen met het be
waren van probleemstoffen (figuur 107). Ruim 24% 
dacht door het scheiden en wegbrengen van pro
bleemstoffen nauwelijks iets bij te dragen aan de 
oplossing van het milieuprobleem (figuur 108). 
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Door het schei
den wordt min
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gestort (G4) 

Evaluatie minder 
storten huis
vuil (H2) 

Ruim 92% van de respondenten zag als consequentie 
van het zelf scheiden van huisvuil zoals gevraagd 
wordt in Oirschot dat he t milieu minder vervuilt 
(figuur 109). Ruim 97% beoordeelde deze 
mogelijke consequentie als min of meer goed 
(figuur 110). Bijna 87% zag als consequentie dat er 
minder huisvuil gestort of verbrand hoeft te 
worden (figuur 111). Bijna 97% beoordeelde deze 
mogelijke consequentie als min of meer goed 
(figuur ll2). 

Ruim 63% van de respondenten zag als consequent i e 
een besparing op stortkosten voor de gemeente 
(figuur 113). Ruim 93% beoordeelde deze mogelijke 
consequentie als min of meer goed (figuur 114). 
70% van de respondenten zag als mogelijke conse
quentie dat de inkomsten voor verenigingen e.d. 
uit de papierinzameling zakken (figuur 115). 
Bijna 84% beoordeelde deze mogelijke consequentie 
als min of meer slecht (figuur 116). 
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(H4) 

Over de mogelijke consequentie dat de industrie 
meer winsten maakt waren de meningen verdeeld 
(figuur 117). Ruim 54% van de respondenten beoor
deelde deze mogelijke consequentie als min of 
meer goed (figuur 118). 

Uit de combinatie van de beantwoording van de 
consequentievragen en de beantwoording van de 
evaluatievragen blijkt dat 90-95% van de respon
denten als consequentie zag dat het milieu minder 
vervuilt door het zelf scheiden en deze conse
quentie als voordeel beoordeelde. De consequentie 
minder storten of verbranden zag 85-95% als 
voordeel. 60-75% van de respondenten zag de con
sequentie 'besparing op stortkosten' als voor
deel. 60-90% *ag de daling van de inkomsten uit 
papierinzameling voor verenigingen e.d. als 
nadeel. 25-45% zag de consequentie 'meer winsten 
voor de industrie' als voordeel, 10-25% als 
nadeel. 
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In de figuren 119 - 123 staat de beantwoording 
van de rest van de consequentievragen weerge
geven. Wat opvalt is dat over de consequenties 
'minder energie verbruikt' en 'verbetert de 
werkgelegenheid' (figuur 119 en 120) de meningen 
sterk verdeeld waren. Een groot gedeelte van de 
respondenten (ruim 63%) zag of verwachtte een 
inkomstendaling voor de textielinzamelaars 
(figuur 121). Bijna alle respondenten (ruim 94%) 
zagen 'hergebruik van grondstoffen' als conse
quentie (figuur 122) en ruim 87% vond dat Oir
schot door het zelf scheiden van huisvuil het 
goede voorbeeld geeft (figuur 122). 

B. Samenhang met de intenties 
In het schema 2 (blz. ) staan de simpele corre
laties (r) weergegeven van de waargenomen/ver
wacht consequenties met uitgesproken intenties 
(Op TO en Tl). Bij de consequenties waar tevens 
naar de evaluaties is gevraagd staan ook de 
correlaties weergegeven tussen de combinatie
scores* van de consequentie- en evaluatievragen 
en de uitgesproken intenties. Als enkel en alleen 
evaluatievragen zijn gesteld dan zijn de correla
ties van de resultaten hiervan met de uitgespro
ken intenties weergegeven. Dit om een indruk te 
krijgen van voor- en nadelen (kosten/baten) die 
de respondenten ervaarden en/of verwachtten en 
de samenhang met de intenties van de respon
denten. Deze samenhang en de sterkte daarvan 
kunnen mogelijk indicaties opleveren voor fac
toren die van invloed zijn op de intenties en 
uiteindelijk op het resultaat van het scheidinga
gedrag gedurende de proef. Oorzakelijkheid is 
door middel van simpele verbands- of samenhang
maten echter niet te achterhalen. 

Als dus in de navolgende tekst gesproken wordt 
over zaken die mogelijk een rol spelen bij het 
tot stand komen van een intentie dan is het nodig 
enig voorbehoud aangaande de oorzakelijkheid in 
acht te nemen. Het is mogelijk dat respondenten 
een negatieve intentie vertonen en daardoor 
consequenties anders waarnemen. Bovendien kunnen 
tussenliggende factoren een rol spelen. 

* Een herindeling en hercodering van de antwoord
combinaties, achteraf. Voor een verdere bespre
king zie bijlage 6. 
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SCHEMA: 2 SAMENHANG TUSSEN ~ONSEKWENTIES/EVALUATIES EN INTENTIES IN GEHEEL OIRSCHOT 
(correlaties r) -------------------------------------------------------ïNiËNTÏËs-----------------------------------------

algemeen papier glas textiel ~[gp!~gm Etî~tic/ ~l~?:~!~-
k k/e k k/e k k/e k k/~ .k k/e k k/e k k/e 

--------------------T---------T----------,----------~----------,----------~----------,--------~ 
--------------------T---------~---~------~----------~----------T----------T----------,--------~ 

1.;\:;~~pthetmilieu p7 -.2s:.o8 -.081.31-.21:.12 NS 1 .17 -.131.27 - .22:.11·- .JJ: 
--------------------T---------T----------T----------T----------1----------T----------,--------, 2 · ~iSiulfk~der energie I· 17 l . ocJ 1 . 13 : . 11° : . IS l . 21 :. 1 i : 
--------------------~---------~----------,----------T----------,----------,----------,--~-----~ 3

• ~iÖ~d~[~~~~~~~~------------~~~~------{~~-------~~3~-------~~~~-------~~~--------4~!~-------~:~2-----~ 
4.~~pggn~~grtenof 1. 21 -.11:.1s NSI.23 -.18:.15 Ns:.14 Ns:.25 - .14: .12 Ns : 

~ --------------------T---------~---~------~----------~----------,----------,----------,--------~ 

s. ~~f~~~î!~!~~!~~------------~~~(------~~~-S.------4~:} _______ ~~:9 _______ 4;~~-------~:!~-------~~!~----.~ 
6 • ~tiiFHb~~egp po -.091.10 NS 1.13 NS 1.16 NS :.oé NS :.24 -.12: .16-.10: 

~-------------------T---------~----------~----------~----------,----------,----------,--------, 7
• aö~á~ s~~~~~!~~~=---------{~~~------{~~--------~~}~-------~;:§ _______ 4;~§ _______ ~;~~-------~~~~-----4 

8
" ~~~~fi~g~~!~~2-~~=-------f~-----~~-~:~~~-:~ll~----------~----------~----------4----------4--------4 9
· ~i~dt~x~~~~~~~~~!~~2------f~--------{----------~----------{:~:i ______ ~----------~----------~--------~ 

10 ·T~ä~s~Ï~t voor de ~s -.181 -.1Ó -.141Ns -.15:-.oá -.IOlNs -.os:Ns NS :-.19 · -~3: 
--------------------T---------T----------~----------~----------,----------,----------,--------, 

--------------------i---------~----------i----------~----------i----------i----------i--------~ 
11 ·3~e~ä~~5n'l:'UJ;e~aar :.26 i 1.37 I i l l l 

--------~-----------T---------T----------~----------T----------~----------,----------,--------, 
12.fl~Qgj~lang papl.er :.24 I .39 l I : : l : 

--------------------T---------T----------~----------~----------,----------,----------,--------, 
13.~~B~~rzakkente :.26 \NS l.12 1.13 I l.21 :.22 : 

--------------------T---------T---~------T----------1----------T----------~----------T--------, 14.~~~~~ ~~~2~~!!~~~=--------t!_6 _______ {~2Jö------~~l} _______ +~pj _______ ~----------~~!~-------~~!! _____ ~ 
15 ·~~1fa~~~-~~~2~~~=----------f-~6 _______ 11~}J _______ {~J~-------4~1} _______ ~----------{:~~-------~--------~ 
16 ·tH1~S~nd~ifia~Pi~fi~?s- :.19 ,.17 1.18 l.22 : :.21 i.16 : 

--------------------T---------T----------T----------T----------~----------T----------~--------~ 

17.~S~)tru~=~----------------~~~o=-----~~3--------~~: ________ J~~--------~----------~=:~!------~=:~~----~ 
18.~~maatmeer }-.29 lNs :-.12 :-.o9• : :-.22 l- .15 : 
19.moet ik-mëër _____________ Tït~ï2--:~2-JNs----:-oÄ1~5----:~-1?1N~----=-ö~1----------1:-J-i--:-J-~1~--:-3Ai naaenXen - ~---- r--- ~ ~,c--- r ~-- ~ Q1----- ~ - 1 -- 1 

TO J-. 1 ~ : NS :-. 18t : NS : : ! : 
2o.~et ik-mëër _____________ Tï~~ï-ë-~~2~Ns----:~ö~:~ö9~-::ïsTNs----::ï31----------1:~ï---:~ï51:~ïï:~-ï~ 

1nspanning verrichten - ~---- ~---- -1----- ~---- -•----- ~- ~-- -,--- J, 
TOI-.41 l -.!"f 1-.49 l -.26 l l i : 

2l.becjik mëër-tija-----~-~-Tït~-io--:~-i7i~s-----N5-T:~ÏÏö-:~-1äT;~----:-öïT----------1:-J--1.--:-;~1:~t;-:.2-~ Xw1 t - ~---- ~---- -•---- ~ ~-- ~ ~~----- ~ - ~~ ~ - - 1 

TO~s iNs I-.1Ef INs I I : : 
22.becjik mëër-9ëïa---------Tït~24--:--1;rN~---:-ï•r:~;ö---;~-r=-ï~--:-ï;r----------1:-ï;--:-;~r:-:~-:.~a KW1. [ - ~ -., -. ... 11 - - .& u, - • - - " .. I. ~ - ... I;. I- - - - - ,. ... oL - ~""•- UJ- I 

------------------12}~!-------~~=--------~~=--------t~~--------~----------{----------J--------~ I I I I I I I I 
-------~------------~---------T----------T----------T----------T----------T----------T--------, 23 ·~S~jÊkp~Ö5le~~~offen ~1 ~ - - _ - ~ - - - - -1- - - - - ~ - - - - -l~·L6 - ~-~6 ~ - - - - -1 - - - -l 

TO; ~ ~ ; ; -. 2 t : ; : --------------------r---------r-•--------T----------r----------T----------T----------T--------, 
24 . ~rig ik ~roblemen meÊ ff 1 1 1 1 1 20 1 1 1 

et bewa en van pr. s o en 1 1 : : ,- • : : : 
I I f I t I I I ·25.moet i -mëër-iö ____ öiö9--Tïr---------r----------r----------r----------r:-ï7--=-33T----------r--------1 

verric~ten pr.s~BfPen - .. - - - - .. - - - - -1- - - - - 1- - - - - ,.. :. - - :.. -1- - - - - ,.. - - - -, 
I & I I I I I I 

26.ben k -ëër-9ëid-k~ijt---~ît--------J'----------t----------t----------t:~~!--:-ï7f----------+--------i 
pr.s~!Ïen - .. - - - - - - - .. - - - - ~- - - - - ~ :.. - - :.. -1 - - - - - ~ - - - - 1 

To: 1 : : :-.26 t : : --------------------r---------r----------T----------T----------T----------T----------T--------, 
27.~i!~hàtdller nadenken ~1~ ____ t.. ____ -! _____ t.. ____ -:-:..a9_ -:..2.5~ ____ -: ____ : 

TO~ : I : l-.25 : :. : --------------------r---------r----------T----------r----------T----------T----------T--------1 
28.~~·a.iä y~~J:~fiijks bij 1 1 1 1 1-. 14 1 : : 

-e------2-----------r---------r----------r----------r----------r----------r----------r--------1 
29.t~~~ä-övër-aë-----------:--~~~----r----------r---~;~----:----------r----------y----------:--------: 

9 --------------------,.---------r----------r----------r----------T----------T----------T--------~ 30 ·M~~~~yn~kgl:~'P~~~en heb I -.11• l I -.14 I i l : : 
31.hy~5va&k-öp~äïëö-----------:--~~-----r----------r----~~----:----------y----------:----------y--------: 
32.;88~ela-!ip-&ystëëm--------r--~~~·---r--~;;-----:----------r----------:----------y----------y--------~ J3.proe!Pe~9-Iö9ë;ikkëia------r----2-9----r-----1-0•---r-----1-7----r------1-4---r------~-6---r------22----r-----14 ___ 1 

I -. I -. I -. I -. I -. I -. I -. t 

::::::::::::::::::::~:::::::::t::::::::::!::::::::::!::::::::::t::::::::::!::::::::::!::::::::! 

De vermelde correlatiecoefficienten zijn aiqnificant op 1\ nivo, indien vermeld met een ••• dan 
siqnificant op 5\ nivo.NS is niet aigni!~cant. k•konsekwentias,k/e•combinetie konsekwenties/eveluaties. 
Voor exacte formulering van de vragen zie bijlage t1-10-G1-G10J11-18•GI1-GI8J19-G22,20-G20,21-GI9;22•G21; 
23-28-G23-G28;29•L5J30•L6J31•L7J32•L8;33•C12. 
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Algemene intentie 
De algemene consequentie* 7 (geeft Oirschot het 
goede voorbeeld) vertoont een redelijk sterke 
samenhang met de algemene intentie om het huis
vuil op de juiste manier gescheiden aan te bieden 
aan het huisvuilophaalbedrijf. Wat betreft de 
consequenties 1, 3 en 4 (vervuilt het milieu 
minder, meer hergebruik van grondstoffen, er 
wordt minder gestort of verbrand) is de samenhang 
minder sterk. Een zeer geringe rol bij het tot 
stand komen van de algemene intentie lijken de 
consequenties 2, 5 en 6 (minder energie ver
bruikt, verbetert de werkgelegenheid en bespaart 
de gemeente op stortkosten) te spelen. Ook con
sequentie 10 (meer winst voor de industrie) lijkt 
een zeer gering rol te spelen. Geen samenhang 
bestaat er tussen de consequenties 8 en 9 (daling 
inkomsten papierinzameling en daling inkomsten 
textielinzameling) en de algemene intentie. Alle 
gevonden samenhang is in de verwachte richting. 

In het algemeen bestaat er tussen de persoonlijke 
consequenties en de algemene intentie matige tot 
geringe samenhang. Belangrijk lijkt te zijn dat 
men door aan de proef mee te doen helpt de proef 
te laten slagen (15). 
De consequenties 19, 21 en 22 (meer nadenken, 
meer tijd kwijt en meer geld kwijt) blijken op TO 
en Tl een nagenoeg zelfde samenhang te vertonen 
met de algemene intentie. 
Lijkt de consequentie 'meer inspanning verrich
ten' (20) op TO een redelijk grote rol te spelen 
bij het tot stand komen van de algemene intentie 
op Tl is dit in mindere mate het geval. Of men de 
proef als erg ingewikkeld evalueert (33) en de 
evaluatie van de glasmand (29) hangen matig samen 
met de algemene intentie. Alle samenhang is in de 
verwachte richting behalve de samenhang met de 
evaluatie van het niet hebben van een bewaarsy
steem voor papier (hierover later meer). 

Samengevat. Op Tl blijken de algemene consequen
tie 'vervuilt het milieu minder' en de 'sociale' 
consequenties 'geeft Oirschot het goede voor
beeld' en 'help ik de proef te laten slagen' het 
meest samen te hangen met de algemene intentie. 
De andere algemene en persoonlijke consequenties 
hangen matig tot niet samen met de algemene 
intentie. Op TO lijkt de consequentie 'meer 
inspanning verrichten' een redelijk grote rol te 
spelen, op Tl is dit in mindere mate het geval. 

* Zowel de correlatiecoëfficienten van de intenties 
met de consequenties als met de combinaties 
consequenties/ evaluaties worden gebruikt bij de 
beschrijving van de samenhang. 
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Opvallend is dat de consequenties 'daling van 
inkomsten voor verenigingen uit papier- en 
textielinzameling' niet samenhangen met de alge
mene intentie. Een mogelijke verklaring hiervoor 
is dat het gezicht van de proef voor het grootste 
gedeelt bepaald wordt door het glasgedeelte (zie 
pagina 62). 

De papierintentie 
De algemene en persoonlijke consequenties hangen 
op Tl slechts in zeer geringe mate samen met de 
intentie om papier- en kartonafval gescheiden mee 
te geven aan het huisvuilophaalbedrijf. De samen
hang met de consequentie 'daling van de inkomsten 
uit papierinzameling' (8) is gering. Waarschijn
lijk omdat een groot gedeelte van de respondenten 
aangaf hun papier zowel aan de verenigingen als 
aan het huisvuilophaalbedrijf mee te zullen geven 
(zie pagina ) • De consequentie 'hoef ik papier 
minder lang te bewaren' (12) lijkt de belang
rijkste rol te spelen bij het tot stand komen van 
de papierintentie. Opvallend is dat het verband 
tussen de evaluatie van het niet hebben van een 
bewaarsysteem voor papier (32) en de papier
intentie positief is. Respondenten die het een 
nadeel vonden geen systeem voor papier te krijgen 
vertoonden iets vaker een positieve intentie. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat respondenten 
die het geen nadeel vonden vaker hun papier al 
scheidden voor de start van de proef, zij zijn 
meer gewend aan het niet hebben van een bewaar
systeem. Deze respondenten blijven waarschijnlijk 
voor een groot gedeelte tijdens de proef hun 
papierafval aan de verenigingen meegeven en ver
toonden als gevolg daarvan een meer negatieve 
intentie om hun papierafval aan het huisvuilop
haalbedrijf mee te geven. De persoonlijke conse
quenties (19-22) lijken op TO en Tl geen nagenoeg 
of een zeer geringe rol te spelen. Her merendeel 
van de respondenten was voor de start van de 
proef al gewend aan het scheiden van papier. 

Samengevat. Op Tl hangen de consequenties 'daling 
van de inkomsten uit papier' en vooral 'hoef ik 
papier minder lang te bewaren' het sterkst samen 
met de papierintentie. De andere consequenties 
lijken een zeer geringe rol te spelen. Waarschijn
lijk doordat het grootste gedeelte van de respon
denten reeds aan papierrecycling deed voor de 
start van de proef. 

De glasintentie 
De intentie wat betreft glas geeft ongeveer 
hetzelfde beeld te zien als de algemene intentie. 
Vooral de algemene consequentie 'vervult het 
milieu minder' en de sociale consequenties 'geeft 
Oirschot het goede voorbeeld' en 'help ik mee de 
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proef te laten slagen' lijken een rol van be
tekenis te spelen. 
Op TO hing de persoonlijke consequentie 'meer 
inspanning verrichten' sterk samen met de glas
intentie, op Tl is dit nog slechts in zeer 
geringe mate het geval. 
De consequentie 'hoef ik geen glas meer naar de 
glascontainer te brengen' en de evaluatie van de 
glasmand vertonen een redelijk sterke samenhang 
met de plannen het afvalglas gescheiden mee te 
geven. Opvallend is dat er geen significant 
verband bestaat tussen hoe vaak men vindt dat het 
glas moet worden opgehaald en de intentie om glas 
gescheiden mee te geven. 

De textielintentie 
De intentie wat betreft textiel geeft nagenoeg 
hetzelfde beeld te zien als de intentie ten 
aanzien van papier. Ook hier hangen de algemene 
en persoonlijke consequenties slechts in zeer 
geringe mate samen met de intentie textiel 
gescheiden mee te geven. Ook dit is waarschijn
lijk het gevolg van het feit dat het merendeel 
van de respondenten voor de start van de proef 
hun textiel al scheidden van de rest van het 
huisvuil. Bovendien maakt textiel maar een klein 
gedeelte uit van het huisvuil en speelt het 
daardoor een rol van geringe betekenis in de 
proef. 

De probleemstoffenintentie 
Voor de start van de proef bracht slechts een 
klein gedeelte van de respondenten wel eens 
probleemstoffen weg (zie pagina ). Dit kan er de 
oorzaak van zijn dat juist de persoonlijke 
consequenties (23-27) het sterkst samenhangen 
met de intentie. Met name de consequenties 'meer 
tijd kwijt' en 'meer inspanning verrichten' 
vertonen een redelijk sterke samenhang met de 
intentie, zowel op TO als op Tl. De algemene 
consequenties lijken minder van betekenis te 
zijn. Wat betreft de consequentie 'meer inspan
ning' is de samenhang met de intentie op Tl ten 
opzichte van TO minder sterk. 

De voorwaardelijke intentie t.a.v. plastic en 
blik 
Dit geeft een beeld wat te vergelijken is met de 
algemene intentie. De verschillen wa t betref t de 
samenhang zijn slechts zeer gering. Alleen de 
'sociale' consequenties lijken een meer geringe 
rol te spelen. 
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De voorwaardelijke intentie bij stijging van de 
reinigingatarieven 
De algemene consequenties hangen in geringere 
mate samen met deze voorwaardelijke intentie 
(vergeleken met de algemene intentie). De per
soonlijke consequenties (19-22) komen iets 
sterker naar voren. Vooral de consequenties 'meer 
nadenken 1 en 'meer geld'. Opvallend is dat de 
samenhang tussen enkel de consequenties en de 
intentie gering is. Echter de samenhang met de 
combinaties van consequenties/ evaluaties is 
redelijk sterk*. 

3.8. A. Budget 

f.J::A. ,., 
~=i2 1 

~ 

Aan de respondenten is op Tl gevraagd ten aanzien 
van de realisatie van het doel van de proef naar 
hun bereidheid een aantal van hun persoonlijke 
middelen daarvoor in te zetten. 
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Figuur 24: Figuur 25: Figuur 26: 
Bereid meer tijd te 
steken in realisatie 
van het doel 

Bereid meer in
spanning te ver
richten voor de 
realisatie van 
het doel (D2) 

Bereid meer denk-
werk te besteden 
aan de realisatie 

(Dl) van het doel (D3) 

Uit de figuren 124 en 125 blijkt dat een minder
heid van de respondenten niet bereid is meer tijd 
te steken in eri meer inspanning te verrichten 
voor de realisatie van het doel, respectievelijk: 
ruim 

* Nader onderzoek zal moeten aantonen of het 
gebruik van enkel en alleen de consequenties 
(beliefs only model) of het gebruik van de 
combinaties van consequenties en evaluaties 
(Fishbein model) het beste inzicht verschaft in 
het tot stand komen van de intenties. 
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16 en 15%. Deze minderheid is iets groter als het 
gaat om 'denkwerk'; namelijk bijna 23% (figuur 
126). Op het financiële vlak vormden de respon
denten die wel bereid waren aan de realisatie van 
het doel geld te besteden een minderheid (figuur 
127). 

Uitgezonderd geld was de bereidheid van de 
respondenten om hun persoonlijke middelen, tijd, 
inspanning en denkwerk, in te zetten vrij groot. 
Echter een vrij constante groep (15-23%) vond dat 
ze voor de start van de proef reeds genoeg 
middelen inzette ten aanzien van de realisatie 
van het doel. Wat geld betreft vormt deze groep 
50-60% van de respondenten. 
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Figuur 127: Figuur 128: Figuur 129: 
Bereid meer geld te 
besteden aan de rea
lisatie van het doel 
(D4) 

Bereid naar infor
matie te zoeken 
(D5) 

Bereid iets te 
doen zelfs als 
anderen dat af
keuren (D6) 

Het sociaal budget om het doel te realiseren was 
gemiddeld vrij groot (figuur 129). Ruim 20% van 
de respondenten gaf aan een eventueel negatieve 
mening van referentie personen (belangrijke 
anderen) min of meer belangrijk te achten, in die 
zin dat de mening van de referentiepersonen hen 
ervan zou kunnen weerhouden iets aan de realisa
tie van het doel te doen. Bij een groot gedeelte 
van de respondenten, bijna 56% was het budget zo 
groot dat ze bereid waren naar informatie te 
zoeken hoe ze zelf iets aan de realisatie van het 
doel kunnen doen (figuur 128). 
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B. Budget en consequenties/evaluaties 

tijd 
H B 

Er bestaan geen of zeer geringe significante ver
banden tussen de budgetten, wat betreft tijd, 
denkwerk, inspanning en geld en de overeen
komstige waargenomen verwachte consequenties. 
Bijvoorbeeld respondenten die aangeven meer geld 
te willen inzetten voor de realisatie van het 
doel (budget) geven niet vaker (of minder vaak) 
aan te ervaren of te verwachten meer geld kwijt 
te zijn door zelf te scheiden (consequenties, 
zowel haal- als brenggedeelte). 

Wel bestaat er samenhang tussen aangegeven 
budgetten en overeenkomstige evaluaties van 
mogelijke consequenties, zie onderstaande schema. 

correlaties (r) 

evaluaties 
denkwerk inspanning geld 
H B H B H 

0.39** 0.29** 
0.43** 0.39** 

0.40** 0.33** 

B 

tijd 
denkwerk 
inspanning 
geld 0.47** 0.37: 

gemiddelde N = 445 
H Haalgedeelte proef 
B = Brenggedeelte proef (probleemstoffen) 

Respondenten die bereid waren meer middelen in te 
zetten voor de realisatie van het doel (budget) 
beoordeelden de mogelijke consequenties (overeen
komstig) vaker positief. Dat geen samenhang 
bestaat met de consequenties en wel met de 
evaluaties kan betekenen dat de respondenten de 
consequentievragen op de in de instructie ge
vraagde manier hebben beantwoord, niet evaluatief 
dus. Als dat het geval is dan bepalen de taak
eisen voor een groot gedeelte de verwachte, 
ervaren persoonlijke consequenties en het budget 
de overeenkomstige evaluaties. 

3.9. Samenhang tussen de informatie-evaluatie en de in
tenties 
In het onderstaande schema staan de verbanden weer
gegeven tussen de informatie-evaluatie van de res
pondenten en hun uitgesproken intenties (voor de 
beantwoording van de informatie-vragen zie pagina 

) . 
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correlaties (r) 
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De beoordeling of men voor de aanvang van de proef 
volledig op de hoogte was hangt slechts zeer gering 
samen met de intenties. 
De beoordeling van de huisvuilkaart hangt redelijk 
sterk samen met de algemene intentie en ook, zij het 
minder sterk, met de glas en textiel intenties. 
Tussen het binnen en het buitengebied zijn wat dit 
betreft nagenoeg geen verschillen te constateren. De 
huisvuilkaart speelde mogelijk een belangrijke rol 
bij het tot stand komen van de intenties. Andersom 
kan het zijn dat respondenten vanwege negatieve 
intenties de huisvuilkaart minder positief beoor
deelden, 

Beoordeling van het doel, acceptatie van verant
delijkheid, gerelateerde attitudes en intenties 
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Figuur 124: 
Industrie is ver-
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In figuur 130 en 131 is te zien dat het merendeel 
van de respondenten de gestelde doelen als be
langrijk beoordeelde*. Dit was ook te verwachten. De 
houding van de respondenten was gemiddeld genomen 
positiever ten overstaan van het huisvuilophaal
bedrijf dan ten opzichte van het gemeentebestuur 
van Oirschot (figuur 132 en 133). 
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Figuur 135: Figuur 136: Figuur 137: 
Overheid is ver- Burgers zijn Ikzelf ben ver-

antwoordelijk (C6) verantwoordelijk verantwoorde- antwoordelijk 
(C7) lijk (C8) (C9) 

Over de verantwoordelijkheid** voor het beperken van 
de hoeveelheid te storten huisvuil van de industrie 
en de overheid liepen de meningen uiteen (figuur 134 
en 135). Het merendeel van de respondenten vond de 
burgers (bijna 67%) en zichzelf (ruim 71%) ver
antwoordelijk (figuur 136 en 137). De percentages 
betreffende verantwoordelijkheid komen vrijwel 
overeen met percentages gevonden bij een soortgelijk 
onderzoek in 1 s-Hertogenbosch. In 1 s-Hertogenbosch 
plaatsten de respondenten de medeverantwoordelijk
heid minder bij de overheid. 

* De beoordeling van het doel: verbeteren van het 
milieu, kan iets minder positief zijn uitgevallen, 
vanwege de netatieve vraagstelling. 

** Let wel het gaat over medeverantwoordelijkheid. 
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In het onderstaande schema staan de verbanden weerge
geven met de intenties. 

Correlaties (r) 

Intenties 
algemeen papier 

-0.26** NS 

0.20** NS 

0.18* NS 

0.39** NS 

NS NS 
NS NS 
0.08* NS 
0.08* 0.10* 

glas 

-0.21** 

0.32** 

0.19** 

0.25** 

NS 
NS 
0.16** 
0.12** 

textiel probleemstoffen 

NS -0.19** 

NS 0.24** 

NS NS 

0.21** NS 

NS NS 
NS NS 
NS 0.09* 
NS 0.14** 

Gemiddelde N doel en gerelateerde attitudes = 155 
Gemiddelde N acceptatie verantwoordelijkheid = 443 

De verbanden tussen de beoordelingen van de gestel
de doelen en de intenties zijn gering en alleen 
t.a.v. de algemene, de glas en de probleemstoffen
intenties significant. Bij de intenties t.a.v . 
papier en textiel lijken de houdingen t.a.v. de 
gestelde doelen niet rechtstreeks een rol te 
spelen. 

Opvallend is dat met name de houding t.o.v. het 
gemeentebestuur samenhangt met de algemene inten
tie. Hoe positiever de respondenten het gemeente
bestuur beoordelen, hoe positiever vaak hun inten
ties. Ten aanzien van de probleemstoffen en papier
intenties lijken de houdingen ten opzichte van het 
huisvuilophaalbedrijf en het gemeentebestuur geen 
enkele rol te spelen. 
Hoe gedacht werd over de verantwoordelijkheid voor 
het beperken van de hoeveelheid te storten afval 
hangt niet of in slechts zeer geringe mate samen 
met de intenties. Een mogelijke verklaring hiervan 
kan zijn dat respondenten een ander doel belangrij
ker achten in relatie met de proef b.v. recycling. 

Socio-demografische factoren, situatieve factoren en 
intenties 
Voor de beantwoording van de vragen betreffende 
socio-demografie en situatieve factoren zie bijlage 
7. 
Tussen de grootte van het huishouden en de intentie 
ten aanzien van papier bestaat een zeer geringe 
samenhang (r = 0.17*, N = 157). Kleinere huis-
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houdens waren iets vaker van plan hun papierafval 
gescheiden mee te geven aan het huisvuilophaal
bedrijf. Geen significante samenhang is er met de 
andere intenties. 

Wat betreft beroep en opleiding (de indeling wat 
betreft beroep en opleiding is afkomstig uit de 
beroepenklapper + bijlage van het Instituut voor 
toegepaste sociologie. Nijmegen, maart 1975) 
bestaat er geen enkele significante samenhang met 
de intenties. 
Er is geen samenhang te constateren tussen het 
soort tuin, en de soort woning die respondenten 
aangaven te hebben en hun uitgesproken intenties. 
Het al dan niet hebben van een auto staat niet in 
verband met de intentie ten aanzien van probleem
stoffen. Dit is opvallend omdat de afstand voor een 
aantal huishoudens naar de punten waar probleem- · 
stoffen kunnen worden ingeleverd groot is. Verwacht 
kon worden dat het niet hebben van een auto remmend 
zou werken op het inleveren van probleemstoffen** 
De afstand die respondenten aangaven te moeten 
lopen naar de plaats waar ze het huisvuil aan de 
straatkant moeten zetten vertoont een zeer geringe 
samenhang met de uitgesproken algemene intentie (r 
= 0.17, N=159). Een kleinere afstand betekent iets 
vaker een positieve intentie. Echter er is geen 
significante samehang met de deelintenties. 
De hoeveelheid zakken die respondenten aangaven ge
middeld per week mee te gevan hang niet significant 
samen met de uitgesproken intenties. Met andere 
woorden: De hoeveelheid huisvuil lijkt niet van 
invloed te zijn op de plannen om te scheiden. 

4. Verschillen tussen het binnengebied en het buitengebied 
Ongeveer 28% van de huishoudens in Oirschot woont buiten de 
bebouwde kom. Het is mogelijk dat er verschillen bestaan 
tussen huishoudens die binnen en huishoudens die buiten de 
bebouwde kom wonen wat betreft intenties en zaken die 
daarmee samenhangen. 

4.1. Sociodemografische en situatieve factoren 
De woningen in het buitengebied zijn voor het 
grootste gedeelte vrijstaand. Ongeveer 40% daarvan 
is in gebruik als boerderij. Bijna alle woningen 
hebben grote tot zeer grote tuinen. Ten opzichte 
van het binnengebied is het buitengebied, wat be
bouwing betreft, veel ruimer van opzet. 
Het autobezit wijkt in het buitengebied niet af van 
de rest van Oirschot. Gemiddeld genomen bestaan de 
gezinnen in het buitengebied uit 4,1 personen, in 
het binnengebied uit 2,8 personen. In het buiten-

** Aan de andere kant kan het zijn dat met name niet autobezitters 
meer bereidheid vertonen persoonlijke middelen in te zetten voor 
het milieu. 
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gebied komen relatief gezien meer kleine zelf
standigen voor. Dit heeft te maken met het feit dat 
alle boerderijen zich in het buitengebied bevinden. 
Wat betreft opleidingsniveau zijn er tussen het 
binnen- en het buitengebied geen opmerkelijke 
verschillen te constateren. 

Gemiddeld genomen wordt (op Tl) in het buitengebied 
wekelijks evenveel huisvuil aan de straatkant 
aangeboden als in het binnengebied. Gemiddeld geeft 
elk huishouden in Oirschot wekelijks bijna 2 zakken 
huisvuil mee aan het huisvuilophaalbedrijf. De 
afstand die gelopen moet worden naar de plaats waar 
het huisvuil moet worden aangeboden is in het 
buitengebied vaak groter. 

4.2. Intenties 
A. Gedeeltes van Oirschot (Tl) 

Ten aanzien van de algemene intenties zijn 
tussen de verschillende gedeeltes van Oirschot 
(zie indeling steekproeftrekking) geen ver
schillen te constateren. Wat betreft de inten
ties ten aanzien van papier valt op dat deze 
positiever waren in de gedeeltes: Oude centrum, 
de Gildewijk, Zuid en het buitengebied dan in 
de gedeeltes: de Pullen, villawijk Notel, 
Notel, Spoordonk en Korenaar en Drossaard. De 
intenties ten aanzien van glas waren in alle 
gedeeltes nagenoeg hetzelfde, echter het ge
deelte Korenaar en Drossaard iets minder 
positief. De intenties ten aanzien van textiel 
waren in de gedeeltes Zuid en Spoordonk in 
geringe mate positiever. Bij de intenties ten 
aanzien van probleemstoffen valt op dat deze 
met name in het gedeelte Spoordonk minder 
positief waren. In dit gedeelte wisten veel 
mensen (nog) niet wat hun plannen waren. Wat 
betreft de intenties ten aanzien van plastic en 
blik zijn tussen de verschillende gedeeltes 
geen verschillen te constateren. Ten aanzien 
van de intenties als de reinigingatarieven als 
gevolg van de proef zullen stijgen valt op dat 
deze in de gedeeltes villawijk Notel en Zuid 
iets positiever waren en in de gedeeltes 
de Pullen, Gildewijk, Notel en Spoordonk iets 
minder positief. 

B. Binnen- en buitengebied 
De intenties (op Tl) ten aanzien van papier en 
de intenties als de reinigingstarleven als 
gevolg van de proef zullen stijgen waren in het 
buitengebied (t.o.v. het binnengebied) in 
geringe mate positiever. Ten aanzien van de 
andere intenties zijn geen verschillen te 
constateren. 
Op TO zijn er ten aanzien van alle intenties 
geen verschillen te constateren tussen het 
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binnen- en het buitengebied. Echter de respon
denten in het buitengebied waren wat betreft 
papier en glas minder zeker van hun plannen dan 
de respondenten in het binnengebied. Ten 
aanzien van het scheiden van probleemstoffen 
waren de respondenten in het buitengebied veel 
minder zeker. De verschillen wat betreft 
zekerheid van plannen zijn op Tl niet meer te 
constateren. 

Op Tl was het percentage respondenten dat zelf 
composteert en hun etensresten als veevoer of 
huisdiervoedsel gebruikt in het buitengebied 
veel groter. Wat betreft het meegeven van 
papier met de rest van het huisvuil voor de 
start van de proef zijn geen verschillen tussen 
het binnen- en buitengebied te constateren. 
Echter de respondenten in het buitengebied 
gaven vaker aan hun oud papier zelf te ge
bruiken of er iets anders mee te doen en minder 
aan verenigingen e.d. mee te geven. Voor de 
start van de proef brachten de respondenten in 
het buitengebied iets minder van hun afvalglas 
naar de glascontainer. Wat betreft het scheiden 
van textiel voor de start van de proef zijn 
geen verschillen tussen het binnen- en buiten
gebied te constateren. 

4.3. Verwachte, waargenomen of ervaren consequenties 
Op TO verwachtten de respondenten in het binnen
gebied vaker meer tijd kwijt te zijn door hun 
huisvuil zelf te scheiden. De respondenten in het 
buitengbied vertoonden meer onzekerheid t.a.v. de 
mogelijke consequentie meer geld kwijt te zijn. De 
verwachtingen t.a.v. de andere consequenties meer 
te moeten nadenken en meer inspanning te moeten 
verrichten vertoonden nagenoeg geen verschillen. Op 
Tl zijn t.a.v. deze consequenties nauwelijks nog 
verschillen te constateren. 

Op T 1 waren de respondenten in het buitengebied 
iets minder vaak van mening dat door de huisvuil
scheiding in Oirschot het milieu minder vervuilt en 
minder energie wordt verbruikt. Over de consequen
ties voor de werkgelegenheid dachten zij i e ts meer 
positief. Zij verwachtten iets minder vaak dat door 
de proef Oirschot het goede voorbeeld geeft en de 
industrie meer winsten maakt. Ook verwachtten de 
respondenten in het buitengebied vaker door het 
zelf scheiden papier minder lang te hoeven bewaren 
en een minder snelle stijging van de reinigings
tarieven. Ten aanzien van het scheiden van pro
bleemstoff en verwachtten zij vaker meer tijd en 
geld kwijt te zijn. Ook dachten zij vaker door het 
scheiden van probleemstoffen nauwelijks bij te 
dragen aan de oplossing van het milieuprobleem. De 
respondenten in het buitengebied toonden zich iets 
meer tevreden over de glasmand. 
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4.4.6.4. Samenhang met de intenties* 
A. Algemene intentie 

In het buitengebied hangt de algemene conse
quentie 'vervuilt het milieu minder' in ge
ringere mate samen met de intentie. De algemene 
consequenties 'wordt minder energie verbruikt, 
meer hergebruik van grondstoffen, minder te 
storten of verbranden, vermindering van stort
kosten voor de gemeente en geeft Oirschot het 
goede voorbeeld, hangen in het buitengebied veel 
sterker samen met de algemene intentie. Met 
name de consequenties: minder te storten en 
geeft Oirschot het goede voorbeeld, komen 
sterker naar voren. 

Ook de persoonlijke consequenties 'geen glas 
meer naar de glascontainer te brengen, papier 
minder lang te bewaren, krijg ik beter de kans 
met milieubewust te gedragen, help ik mee de 
proef te laten slagen en ontstaat er bij mij in 
en om de woning meer stank' hangen in het 
buitengebied sterker samen met de algemene 
intentie. Met name de persoonlijke consequen
ties 'hoef ik geen glas meer naar de glascon
tainer te brengen, help ik mee de proef te 
laten slagen en ontstaat bij mij in en om de 
woning meer stank' komen sterker naar voren. De 
persoonlijke consequentie 'hoef ik geen glas 
meer weg te brengen' lijkt in het binnengebied 
een minder belangrijke rol te spelen. 

Op TO hangen de persoonlijke consequenties 
'meer tijd kwijt en meer nadenken' in het 
buitengebied sterk samen met de algemene 
intentie, in het binnengebied niet. Op Tl zijn 
deze verschillen nagenoeg opgeheven en komen 
deze consequenties zowel in het binnen- als in 
het buitengebied minder sterk naar voren. Ten 
aanzien van de persoonlijke consequentie 'meer 
geld kwijt~ zijn geen verschillen tussen TO en 
Tl en het binnen- en buitengebied te consta
teren wat betreft samenhang. 
De consequentie 'meer inspanning verrichten' 
vertoonde zowel op TO als op Tl geen verschil
len, wat betreft samenhang met de algemene 
intentie, tussen het binnen- en bui tengebied. 
Echter in zijn geheel genomen komt deze conse
quentie op Tl minder sterk naar voren. De 
beoordeling van de glasmand hangt in het 
buitengebied sterker samen met de algemene 
intentie. 

* Voor de correlatiecoëfficiënten zie volgende 
bladzijden. 
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21.b~o.Jlk më~r-ti)a---------Tïr:-;~-:-~~r-;;---~~-s-r:~~-0·-:~-11TNis----:~ö~1----------1::ï7--::ï91::ï!-::i~ K. ~ - ~ • A -·6 ~--- ~ -•- ~-- ~---- -t----- r---- -•---- 1 

0 1 s 1 1 1 NS 1 , 1 1 
~ë~r-9ëïa---------~ïr~-Ï~--::1-J~~---:-J-Iif~~.-.l-S--N-~-f-:.ï-f-:~ï;rr----------f:~ï6--::ï6f::ï~=~ï3 ~ 2 ·~~ï)tk - ~ ~ ~- ~~~- -· -1- -- ~ ~---- -1----- ~-----~----I 

i NS i NS i NS i NS i l i i ------------------TQr---------r----------y----------T----------y---------•T----------T--------, I I I I I I I I . ------~~------------r---------r----------T----------r----------T----------T----------T--------~ 23 ·~~~Jtkp~~gfe~giotfen ~1 ~-- _ - ~--- - -l- _ - _- ~ _- _- -l :·!9_-~3ê ~ -- _- -l -- - -l 
TO: l : : : NS \ l : --------------------r---------r----------r----------r----------T----------y----------T--------T 

2~·~~Egb~~a?~gb~~e~r~noffen l i l i l -.22 l l l 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I . --------------------r---------y----------T----------T----------T----------T----------T--------~ 

l~.e~~~ttÀt~~"~r~~~8t~~Ang ~~~ _ - __ ~ ____ -l __ - __ l- ____ ~ -.:.1fi :.}5_: _ - - - - ~ - - - -l 
TQ: \ : : : -. 43 : 

1 
: 

--------------------r---------r----------T----------r----------r----------T---------·+--------~ 
l6.~~st~tf~~r geld kwijt ~1~ __ ~ _____ ~ ____ ~ _____ ~-~12 :·17-l _____ ~ ___ -l 

TOl : l : : -.21 : I : 
--------------------r---------r----------T----------r----------T----------T----------T--------~ 

27.~~~~~àtt~~er nddenken ~~~ ____ ~ ____ -l _____ ~ ____ -l ~s- _-.:.21 ~ ____ -l ____ l 

TOl : : l : -. 24 : : l 
--------------------r---------r----------r----------r----------T----------T----------T--------~ 

28.~~a8ei~ Y3~~~Àijks bij l l l l : -. 16 l i l 
_e ____ --2-----------r---------r----------r----------r----------r----------y----------T--------T I I I I I I I I 
--------------------r---------r----------r----------r----------r----------T----------T--------~ 

2-J.~g~~~aoverde :. 16 : : .25 : : ·: : : . --------------------r---------r----------r----------r----------r----------r----------r--------T 
Jo· X8~~~~Î0?k g 1~àf~R~en heb l NS l l - • 11• l l i l l 

----2---------------r---------r----------r----------r----------r----------r----------r--------~ 
Jl. Qî~s v.sa.k ophalen : NS : l NS i : : i l --------------------r---------r----------r----------r----------r----------r----------r--------T 
32 ·cg~~~bdë~~g-~~~~~~~--------~-~~r-----~---~:: ____ L----------L----------~----------~----------t--------~ 
33 .proef erg ingewikkeld l : l l l l l l 

::::::::::::::::::::~:::::::::~::::::::::r::::::::::t::::::::::!::::::::::!::::::::::t::::::::! 

u~ v"rmelde correlatiecoefficien~en zijn significant op 1\ nivo, indien vermeld met een "•" dan 
s1qnlf1cant op 5\ nivo.NS is nie~ significant. k•konsekwenties,k/e•combinatie konsekwenties/evaluaties. 
Voor ~xac~e formulering VAn de vragen zie bijlage {1-10mGI-G10;11-18mG11-G18;19•G22;20•G20;21-G19;22-G21; 
2J-28~C23-G28;29~LS;JO•L6;31•L7;32aL8;33•CI2. 
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SAMENHANG TUSSEN KONSEKWENTlES/EVALUATIES EN INTENTIES IN HET GEBIED BUITEN OF. BF.BOUWDF. KOM 

____________ J~~~~~!~!!~~-~1------------------------------------------------------------------------------
algemeen papier 

INTENTIES 
glas textiel bi~ !'tij

~Ar?E'v<'n 

k k/e k k/e k k/e k k/e .k k/e k k/e k k/e 
--------------------T---------~----------~----------T----------~----------~----------~--------~ 
--------------------T---------~----------~----------T----------~----------~----------~--------~ 

1. ~!~~!lt het milieu :.23 -.2ÓiNS NS iNS NS iNS NS 1.19• NS i .2Ó NS ~S NS : 
--------------------~---------~----------~----------,----------1----------,----------,--------~ 

2. ~?g~u'fk~der energie \ .38 i .38 i.t9' l.25 i-22 : .28 ;.2& ; 
--------------------~---------~----------~----------~----------,----------,----------~--------~ 3• ~~S~d~~á~r~~uik i .4& iNS i.27 :.16• 1.18• ; .2& )'IS ; 

4. ~~pg~~nä~grtën-öi----------~~~~--:~3~1~;~---~;-:~;;---=~;~~~;;---=~;~i~;~·---~~~~-~42---:26~;---;;-; 
5 • ~~F~~fri~~~R~~~------------~~~çr-----~~;--------~;~--------~~;~-------:~;;-------:-~26------~;------: 

6 · ~Ëg~t~5Ü~~RP---------------~~39--:~;;:~;~---~~;51~~~·---;;-:~;;---~~;il~;~----:~~~-~44---~;-:;;---;;-; 
7 · ~ö~á~ s~~g~~i~hët---------~~6~------~~;--------~~~~-------~~;~-------:~;~-------~-~38------;~l!-----; 

--------------------~---------~----------,----------~----------~----------,----------~--------~ B. ~iB~~hM~liWiit~" uit l NS NS l NS NS i ; : i ; : 
--------2-----------~---------~----------~----------~----------,----------,----------,--------~ 9

' ~t~diix~~~~~~!~~!!~2------J~~-------{~2--------~----------~~~--------4----------~----------~--------~ 
10·lf~äfisUï:t voor de iNS NS l-.ur NS iNs -.2&:Ns -.31:Ns NS : NS NS ;-.19 -.2J; 

--------------------T---------T----------,----------~----------,----------~----------,--------~ 
I I I I I I I I 

11.8~eng1g;~~~~gï~;~aär--------T~~Ï------:----------1~~~-------:----------:----------:----------:--------: 
--------------------~---------T----------,----------~----------,----------,----------,--------, 

12.j!j~t)g~~nlang papier 1 .39 i .36 i i : l ; ; 
13.minder zäkkën-të-----------T-;:ï _____ T_N_s--------1--

2
-

3
-------1--

2
~-------1----------i---24 _______ 1_2_3------~ 

kOpen I • I I • I • _j I I • t• I 

--------------------1---------T----------~----------T----------T----------,----------,--------, 14

·B~Sij~ï ~~~2~~~!~~~=--------+~l~--~---+~~--------~~l~-------~;~~-------~----------~-:~~------~:~:-----~ 
IS.~~l~a~~~-~!~2~~~~----------+~~}------+~lj _______ +~&l-------+;]~-------~----------~-:~~------~:~~-----~ 
16 ·tiH~S~nd~i~ä~~i~~2~s- l .26 l .2Ó l .30 ; .28 l : .19• :Ns : 

--------------------T---------T----------~----------T----------~----------ï----------~--------~ 17 ·~Sf]truimte i -.d INS iNs iNs : l -.17• :-.14• : 
--------------------T---------T----------~----------T----------T----------T----------ï--------~ 

1B.g~~~~aat meer i __ 45 1-. 26 : -. 2& ; -. 28 ; : NS ;Ns ; 
--------------------T---------T----------T----------T----------T----------T----------~--------~ 

19-?fgä~nk~nmeer :_1~-.. 1!1 =·2J~N§ __ ~S-i~s- __ N~ ~-,.12• _ t:!.S_: _____ ~ t:!.S __ t:!_s_;t:!.S_ -_.2_7: 

TOl-.51 lNS i-.41 iNS : : ; ; 
20 .moet ik -;;ër-------------TïT----~~·-:-.;·EJ.N-c:-----~g-r:;;---:-42-iNS----::22·1----------1-NS----Ns-; ::2 4: ~ ï9 ~ 

l.nspanning verrichten - r ..S ~ - •J! ~ t/ - - t: -1 i: - - .:, - ,.. - - - - -1- - - - - ... - - - - -1- - - - I 

T01 -.43 l NS(-.29) l-.63 l NS(-.24) ! i : ; 
mëër-tija---------TIT~.-~-Jr--.-3~T-N_s ______ N_s_T~.-~~:-.-37_T __ --1~--:--1JT----------1-::ï~-N$-1::ï~:37~ 21.iSïj!k - ~- ~: -~~---- -1- _ö_ -- ~ ~ ~- ~ ~,-- - -- ~ - -- - -·- - - - , 

TOl -.47 i -.3</ i - . 59 i NS(-.22) : : : I 

--------------------~---------T----------T----------T----------T----------~----------T--------~ 
22.iS~jtk meer geld !11--...:21 =·l~N~ __ !':!S-!:·~9_-.:.JQ :..-.:.1!! _~S-i- ____ ~ t;!S __ t;!S_:f!S_ :-~<-; 

------------------IQt~_s_L~~2}J_~~-s--------t~~J:~]JJ __ +~~--------{----------+----------~--------~ 
I I I I I I I I 

--------------------T---------T----------T----------T----------T----------~----------~--------~ 23 ·~SÏjtkp~ÖEle~d~offen :.11- ____ l--- __ -i _____ l- _____ ;~s- _ :-~9:.. ____ -: ___ -: 
To: ; : : :-. so : : : --------------------r---------r----------T----------r----------T----------T----------T--------, 24 · ~Hgb~~a~~gbbgweBr'!'~Eoffen i l i l : NS (-. 14 l l : : 

I I I I I I I I 

r I I I I I I I --------------------r---------r----------r----------r----------T----r-----T----------T--------, 
2S.~~~h~~t~me~r~~~8f2~~ng :_t:.. ---- 1----- -l-----:--- -- ;...-:.lZ _-.:.2~;- --- - ~ - - - -: 

TO: I : l :-.57 : : : . --------------------r---------r----------T----------r----------T---------sr----------T--------, 26.~~s!~tf~~r geld kwijt :_11- __ J _____ ~ ____ J _____ ~N~ _ --~t_; _____ ~ ____ ; 
TOl 1 

J : : -. 39• : : : 
--------------------~---------~-------T----------~----------T---------,T----------~--------ï 

27.~?§t6f~ger nadenken ~~~ ____ L ____ ~ _____ ~ ____ -i ~s- _ :·!7~ _____ ; ____ : 
TO: I : : : -.29 : : ! 

2e.g~~aaei~-~8~~rÄ13ks-bîi----r---------~----------r----------:----------r~~--------:----------:--------: 

. -E------2-----------~---------~----------~----------~----------T----------T----------T--------, I I I I I I I I 

--------------------~---------r----------r----------~----------~----------r----------r--------~ 
29.~!~~g8 over de l .32 l · l .43 : : : ; : 

--------------------~---------~----------~---------~----------~----------T----------T--------T 30·K~~~~~!n~kgl~àr8R~en heb 1 -.19• l I -. 23 : : : : : 
----2---------------~---------~----------~----------~----------~----------T----------T--------~ 31.Syg9 vaak ophalen i NS l i NS : l ; ; : 
--------------------~---------r----------~----------~----------~----------r----------r--------~ 32 ·u~g~e~aë~~~-~:~:~~~--------~---~:----~----~~~---L----------L----------L----------L----------l--------l 33.proef erg ingewikkeld i 1 i : l : : : 
::::::::::::::::::::t:::::::::t::::::::::t::::::::::~::::::::::!::::::::::!::::::::::!::::::::; 

De vermelde correlatiecoefficienten zijn significant op I\ nivo, indien vermeld met een "•" dan 
significant op 5\ nivo.NS is niet significant. k•konsekwenties,k/escombinatie konsekwenties/evaluaties. 
Voor exacte formulering van de vragen zie bijlage ii-10•Gl-GIO:II-18-GI1-GIB:I9aG22:2o-G20;21-GI9:22~21: 

23-28•G23-G28:29•L5:30•L6:3l•L7:32•LB:33-cl2. 
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B. Intentie t.a.v. papier 
In het buitengebied vertonen de algemene 
consequenties 'wordt minder energie verbruikt 
en bespaart de gemeente de stortkosten' een 
redelijke samenhang met de intentie. In het 
binnengebied is dit niet het geval. De persoon
lijke consequentie ' hoef ik papier minder lang 
te bewaren' vertoont zowel in het binnen- als 
het buitengebied een redelijke samenhang met de 
intentie. De persoonlijke consequenties 'help 
ik de proef te laten slagen en ontstaat bij mij 
meer stank' lijken in het buitengebied hoewel 
matig toch samen te hangen met de intentie 
t.o.v. het binnengebied. 

Op TO vertoonde in het buitengebied de persoon
lijke consequentie 'meer tijd kwijt' een 
redelijk sterke samenhang met de intentie, op 
Tl is dit niet meer het geval. Ten aanzien van 
de andere persoonlijke consequenties zijn er 
wat betreft samenhang met de intentie geen 
verschillen te constateren tussen zowel TO en 
Tl als het binnen- en buitengebied. 
In het buitengebied was de samenhang tussen de 
beoordeling van het niet hebben van een bewaar
systeem voor papier en de intentie sterker dan 
in het binnengebied. Zoals reeds eerder vermeld 
(pagina ). Respondenten die het een nadeel 
vonden geen bewaarsysteem voor papier te 
krijgen hadden vaker een positieve intentie ten 
aanzien van hun papier gescheiden meegeven aan 
het huisvuilophaalbedrijf. Mogelijk dat het 
missen van een bewaarsysteem voor papier een 
maat voor betrokkenheid ten aanzien van het 
papiergedeelte van de proef vormt. 

C. Intentie t.a.v. glas 
Wat betreft de glasintentie hangen in het 
buitengebied met name de algemene consequenties 
'wordt minder gestort of verbrand, geeft 
Oirschot het goede voorbeeld en maakt de 
industrie meer winst*' sterker samen met de 
intentie. In het binnengebied komt alleen de 
consequentie 1 geeft Oirschot het goede voor
beeld' naar voren. Ook hangt in het binnen
gebied de consequentie 'vervuilt het milieu 
minder' redelijk sterk samen met de intentie, 
in het buitengebied is dit slechts in zeer 
geringe mate het geval. 

* In die zin dat respondenten die deze conse
quentie zagen vaker aangaven een minder posi
tieve intentie te hebben. 



In het buitengebied vertonen de persoonlijke 
consequenties 'hoef ik geen glas naar de 
glascontainer te brengen' hoef ik minder 
zakken te kopen, help ik mee de proef te laten 
slagen, stijgen de tarieven minder snel en 
ontstaat bij mij in en rond de woning meer 
stank' een sterkere samenhang met de intentie 
t.a.v. glas. Met name de persoonlijke conse
quenties 'hoef ik geen glas meer naar de 
glascontainer te brengen en help ik mee de 
proef te laten slagen' komen sterk naar voren. 
In het binnengebied lijken de consequenties 
'hoef ik minder zakken te kopen, stijgen de 
tarieven minder snel en ontstaat bij mij in en 
om de woning meer stank' een zeer geringe tot 
geen rol te spelen bij het tot stand komen van 
de intentie. 

In het binnengebied hangt de persoonlijke 
consequentie 'ben ik meer tijd kwijt' zowel op 
TO als op Tl zeer gering samen met de intentie. 
Op TO was in het buitengebied deze samenhang 
sterk op Tl, lijkt ze nog wel een rol te spelen 
echter in geringere mate. De persoonlijke 
consequentie 'moet ik meer inspanning ver
richten, hang op TO sterk samen, vooral in het 
buitengebied, met de intentie. Op T 1 is deze 
samenhang nog te constateren in het buiten
gebied, in geringere maten; in het binnegebied 
is dit niet meer het geval. Op TO lijkt de 
consequentie 'moet ik meer nadenken' in het 
buitengebied een belangrijke rol te spelen. Op 
Tl lijkt ze zowel in het binnen- al in het 
buitengebied een zeer gering rol te spelen. 
Zowel tussen TO en Tl als tussen het binnen en 
het buitengebied zijn wat betreft de per
soonlijke consequentie 'ben ik meer geld kwijt' 
geen verschillen te constateren. 

De beoordeling van de glasmand hangt in het 
buitengebied veel sterker samen met de intentie 
ten aanzien van glas dan ik het binnengebied. 
Opvallend is verder dat in het buitengebied ook 
de consequentie 'als ik mijn glasmand langs de 
straatkant zet vind ik het erg vervelend dat 
iedereen kan zien wat ik gedronken heb een, zij 
het geringe, rol lijkt te spelen. 

D. Intentie t.a.v. textiel 
Wat betreft de intentie ten aanzien van textiel 
vertonen de algemene consequenties 'wordt 
minder energie verbruikt, wordt minder gestort 
of verbrand, beter voor de werkgelegenheid, 
besparing op stortkosten voor de gemeente, 
geeft Oirschot het goede voorbeeld en maakt de 
industrie meer winst' in het buitengebied een 
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sterkere samenhang met de intentie. In het 
binnengebied is deze samenhang slechts van zeer 
geringe betekenis. Met name de consequenties 
'wordt minder gestort of verbrand, besparing op 
de stortkosten en meer winst voor de industrie' 
komen in het buitengebied sterker naar voren. 

In het buitengebied vertonen de persoonlijke 
consequenties 'hoef ik minder zakken te kopen, 
krijg ik beter de kans me milieubewust te 
gedragen, help ik de proef te laten slagen en 
ontstaat bij mij in en om de woning meer stank' 
een matige tot redelijk sterke samenhang met de 
intentie. In het binnengebied is dit niet het 
geval. In het buitengebied lijkt vooral de 
consequentie 'help ik mee de proef te laten 
slagen' van belang. 

Wat betreft de persoonlijke consequenties 'ben 
ik meer tijd kwijt, moet ik meer inspanning 
verrichten, ben ik meer geld kwijt en moet ik 
meer nadenken' zijn nagenoeg geen verschillen 
wat betreft samenhang met de intentie te 
constateren, zowel tussen TO en Tl als tussen 
het binnen- en het buitengebied. 

E. Intentie t.a.v. probleemstoffen 
Alleen de algemene consequentie 'bespaart de 
gemeente op stortkosten, vertoont in het 
buitengebied een redelijk sterke samehang met 
de intentie. Dat is niet het geval in het 
binnengebied. Op TO vertoont de persoonlijke 
consequentie 'ben ik meer tijd kwijt' in het 
buitengebied een sterke samenhang met de 
intentie. Op Tl zijn nagenoeg geen verschillen 
te constateren tussen het binnen- en het 
buitengebied en is de samenhang minder groot. 
Wat betreft de consequentie 'moet ik meer in
spanning verrichten, is de samenhang zowel in 
het binnen- als in het buitengebied met de 
intentie op TO sterker dan op Tl. Ten aanzien 
van de consequenties ' ben ik meer geld kwijt 
en moet ik meer nadenken' zijn nagenoeg geen 
verschillen betreffende samenhang met de 
intentie tussen TO en Tl en binnen en buiten
gebied te constateren. In het algemeen lijken 
op Tl de samenvattende persoonlijke consequen
ties in het binnengebied (t.o.v. het buiten
gebied) iets sterker naar voren te komen. 

F. Voorwaardelijke intenties 
Ten aanzien van de intentie ook plastic en blik 
te scheiden valt op dat de algemene consequen
ties 'wordt minder gestort of verbrand, bespa
ring op stortkosten door de gemeente en geeft 
Oirschot het goede voorbeeld' in het buiten-
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gebied hiermee sterker samenhangen. Ook de 
persoonlijke consequentie 'krijg ik beter de 
kans me milieubewust te gedragen, vertoont in 
het buitengebied een sterkere samenhang met de 
intentie. De persoonlijke consequenties 'ben ik 
meer tijd kwijt en moet ik meer nadenken' 
lijken in het binnengebied een grotere rol te 
spelen. 

De intentie 'als de tarieven als gevolg van de 
proef zullen stijgen' vertoont in het buiten
gebied een sterkere samenhang met de consequen
ties 'wordt minder energie verbruikt en ben ik 
meer geld kwijt 1 

• Ten aanzien van de andere 
consequenties zijn tussen het binnen- en het 
buitengebied nagenoeg geen verschillen te 
constateren. 

G. Samengevat 
Opvallend is dat vaak zowel de algemene als de 
persoonlijke consequenties en evaluaties in het 
buitengebied sterker samenhangen met de inten
ties. Dit ondanks het feit dat wat betreft de 
waarneming van consequenties en de evaluaties 
geen grote verschillen te constateren zijn 
tussen het binnen- en het buitengebied. Een 
mogelijke verklaring kan zijn dat de respon
denten in het buitengebied voor de start van de 
proef minder gewend waren aan het scheiden van 
hun huisvuil. Hun intenties zijn mogelijk 
minder het resultaat van gewoontegedrag en meer 
de afsluiting van een bewust besluitvormings
proces. Om meer duidelijkheid hierover te 
krijgen kan het nuttig zijn in de verdere 
analyse van de resultaten de subgroepen 'mensen 
die voor de start van de proef al scheidden en 
mensen die voor de start van de proef niet 
scheidden te vergelijken. Omdat aan de laatste 
groep mensen gevraagd wordt nieuw gedrag te 
vertonen zullen waarschijnlijk de consequenties 
(kosten en baten van het vertonen van het 
gedrag) een grotere rol spelen bij het tot 
stand komen van hun intenties. Het gaat immers 
om consequenties ten opzichte van het gewoon
tegedrag. 

5. De non-response (NR) 
Op Tl is aan de mensen die de lange vragenlijst niet terug
stuurden gevraagd een korte zogenaamde 'non-response' 
vragenlijst ingevuld terug te zenden. 
Dit om: 
1. Inzicht te verkrijgen in de intenties van mensen die deel 

uitmaakten van de steekproef en de lange vragenlijst niet 
terugstuurden. Aanpassing van de gevonden percentages kan 
het gevolg zijn. 

2. Inzicht te krijgen in de redenen van mensen om de lange 
vragenlijst niet terug te sturen. Aanpassing van de 
vragenlijst gebruikt bij het verdere onderzoek kan het 
het gevolg zijn. 
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Eerder is reeds besproken dat de algemene intenties en 
intenties ten aanzien van glas en probleemstoffen signifi
cant minder positief zijn bij de NR respondenten. Ook blijkt 
de algemene intentie van de respondenten die de lange 
vragenlijst als laatsten terugstuurden iets minder positief 
te zijn. Verder waren de intenties van deze respondenten ten 
aanzien van plastic/blik en als de tarieven als gevolg van 
de proef zouden stijgen, minder positief. De algemene 
intentie, de glas- en probleemstoffenintentie en de voorwaar
delijke intenties van de totale steekproef (inclusief de 
mensen die geen enkele vragenlijst terugstuurden) waren op 
Tl dus waarschijnlijk minder positief dan naar voren komt 
uit de beantwoording van de lange vragenlijst op Tl. Ook de 
houding van de NR respondenten t.a.v. de proef was (op Tl) 
minder positief. Waarschijnlijk werd de proef door de totale 
steekproef minder positief beoordeeld van naar voren komt 
uit de beantwoording van de vragenlijst. Geconcludeerd kan 
worden dat waarschijnlijk een aantal mensen uit de steek
proef de lange vragenlijst niet terugstuurden vanwege een 
mindere betrokkenheid bij de huisvuilscheidingsproef. 

In de NR vragenlijst is aan de mensen gevraagd om aan te 
geven waarom ze de vragenlij st niet hadden teruggestuurd. 
40% van de respondenten (NR) gaf aan de lange vragenlijst te 
ingewikkeld, te lang, te saai of te ondoeltreffend te 
vinden. 30% gaf persoonlijke redenen aan zoals 'geen tijd, 
ben nooit thuis, vergeten of kwijtgeraakt'. 10% van de 
respondenten (NR) gaf aan de vragenlijst vanwege geen 
interesse in de scheidingaproef niet te hebben terugge
stuurd. 20% van de respondenten (NR) gaf geen enkele reden 
op. 

De vragenlijst 
Ondanks het feit dat ruim 70% van de respondenten (op Tl) de 
vragenlijst te lang en bijna 26% de vragenlijst te moeilijk 
vond, is de response toch behoorlijk te noemen. Echter vrij 
veel mensen gaven in de NR vragenlijst aan de lange vragen
lijst niet te hebben teruggestuurd om bovenstaande redenen. 

Bovendien is er een, zij het geringe, samenhang tussen de 
beoordeling van de vragenlijst als lang en het tijdstip van 
inzending van de vragenlijst (r = -0.16**). Omwille hiervan 
is aanpassing van de vragenlijst (met name de lengte) 
gewenst . Ook ingaan op het waarom van de vorm en inhoud van 
de vragenlijst, in de begeleidende brief, kan positief 

Slechts 2.5% van de teruggezonden vragenlijst bleek onbruik
baar. Bovendien is de correcte response op elke vraag 
afzonderlijk hoog. Alleen de vragen naar beroep en opleiding 
hadden een lager responsepercentage. De reden hiervoor moet 
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niet in de vragenlijst gezocht worden maar in de weerstand 
van mensen dit soort vragen te beantwoorden. De gevonden 
percentages betreffende beroep en opleiding geven dan ook 
geen realistisch beeld. Over het algemeen kan geconcludeerd 
worden dat de vragenlijst door de respondenten goed te 
hanteren was. 

De vragen betreffende de consequenties van het scheiden in 
het algemeen en het zelf scheiden zijn door het merendeel 
van de respondenten, zoals de bedoeling was, niet evaluatief 
beantwoord. De samenhang tussen de beantwoording van de 
consequentievragen en de beantwoording van de overeenkom
stige evaluatievragen is over het algemeen gering te noemen. 
De instructie bij de consequentievragen is door het meren
deel van de respondenten blijkbaar goed begrepen. Een nadere 
analyse van de resultaten zal moeten uitmaken of binnen het 
onderzoeksmodel, ter verklaring een voorspelling van de 
intenties, het beste gebruik gemaakt kan worden van enkel en 
alleen de scores op de consequentievragen of de combinatie
scores van de consequentie en evaluatievragen (het beliefs
only model of het Fishbein-model). 

De vragen omtrent de houding ten aanzien van de algemene 
doelen van de proef zoals geoperationaliseerd in de gehan
teerde vragenlijst zijn eigenlijk zinloos. Het is erg 
sociaal wenselijk de gestelde doelen positief te beoordelen. 
Beter is het de gestelde doelen op te nemen in een rij 
concurrerende doelen zoals bijvoorbeeld: verbeteren werk
gelegenheid, vergroten koopkracht, etc. Aan de respondenten 
kan dan gevraagd worden de voorgelegde doelen in volgorde 
van (naar eigen opvatting) belangrijkheid te zetten. Pas dan 
kan duidelijk worden welke prioriteit de respondenten aan de 
algemene doelen van de ~cheidingsproef geven. 

Bij de formulering van vragen ten aanzien van de verantwoor
delijkheid is het waarschijnlijk beter in plaats van het 
doel: beperken van de hoeveelheid te storten huisvuil, het 
doel: hergebruik van kostbare grondstoffen, op te nemen. 
Uiteindelijk is de laatstgenoemde het belangrijkste doel van 
de proef. Dit geldt ook voor de formulering van de budget
vragen. 

Ten aanzien van de operationalisatie van de sociale normen 
in de vragenlij st zijn veel kritische kanttekeningen moge
lijk. Hiervoor is nog steeds geen geschikte vorm gevonden. 
Bij ons bestaat de indruk dat de eperationalisatie in de 
vorm van de consequentievraag: geeft Oirschot het goede 
voorbeel, een juister beeld kan opleveren wat betreft 
heersende sociale norm. 

In de begeleidende brief is aan de mensen gevraagd diegene 
in het huishouden die het meeste met het huisvuil omgaat de 
vragenlijst te laten invullen. Om te kunnen controleren of 
deze instructie goed is opgevolgd is in de vragenlijst 
de vraag opgenomen wie in het huishouden het huisvuil 
meestal naar de plaats brengt waar het door het huisvuil
ophaalbedrijf wordt opgehaald. Beter is het te vragen wie in 
het huishouden het meeste met het huisvuil omgaat. Uitein
delijk is dit degene die ook het meeste in aanraking komt 
met het scheiden van huisvuil. 
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Voor de beantwoording van o.a. de consequentievragen zijn 
aan de respondenten zogenaamde unipolaire schalen (eens tot 
oneens) voorgelegd. Uit de resultaten blijkt dat deze 
schalen door veel respondenten bipolair werden gehanteerd. 
Zij scoorden aan de oneens-kant als zij van opvatting waren 
dat juist het tegenovergestelde het geval is. Andere respon
denten scoorden aan de oneenskant als zij van opvatting 
waren dat het gestelde niet het geval is. Er ontstaat dus 
vaak (afhankelijk van de vraag) een soort vertroebeling aan 
de oneens-kant. Wellicht dat het gebruik van bi-polaire 
schalen een oplossing van dit probleem kan zijn. Als de 
scores op de consequentievragen gecombineerd worden met de 
scores op de overeenkomstige evaluatievragen moet duidelijk 
worden of en hoe sterk bepaalde consequenties als voor- of 
als nadeel werden ervaren. Echter omdat de antwoordschalen 
door de respondenten niet eenduidig werden gehanteerd, is 
het achteraf vaak moeilijk de combinatiescores te inter
preteren. Een oplossing hiervoor kan zijn de diverse ant
woordcombinaties ter beoordeling voor te leggen aan een 
speciaal panel. Dit panel zal moeten bestaan uit een aantal 
mensen die min of meer representatief zijn voor de onder
zoekspopulatie. Op basis van de beoordelingen door het panel 
van de antwoordcombinaties in elke consequentie/evaluatie
matrix afzonderlijk, is een objectievere hercodering van de 
combinatiescores mogelijk. De gehercodeerde combinatiescores 
kunnen gebruikt worden in de analyses ter verklaring en 
voorspelling van de intenties. Bij de door ons gehanteerde 
analyses is voorlopig een grove hercodering van de scorecom
binaties gebruikt (zie bijlage 6). 



BIJLAGE:9 
OVERZICHT VAN DE OPMERKINGEN OP PAPIER GEZET DOOR DE GE~NQUETEERDEN 

TIJDENS HET SCHRIFTELIJKE ONDERZOEK NAAR DE HUISVUILSCHEIDINGSPROEF 
NOV/DEC 84 

Aan het einde van iedere vragenlijst werd aan elke deelnemer gevraagd 
om eventuele opmerkingen op papier te zetten.Het onderstaande geeft 
hiervan een overzicht. 

Het overzicht schetst geen kompleet beeld van de meningen van de deelnemers 
aan het onderzoek.De meeste zaken kwamen in de meerkeuzevragen aan 
bod.Van de beantwoording van deze vragen wordt in een later rapport 
verslag gedaan. 

De opmerkingen gaan vaak over de 
oog springende zaken.Dit overzicht 
niet verloren te laten gaan. 

voor de deelnemers meest in het 
is van belang om deze informatie 

Lovende opmerkingen(deze kwamen nogal eens voor) komen niet in dit 
overzicht aan bod. 

OVERZICHT VAN DE OPMERKINGEN 

ALGEMEEN 

-De industrie moet bij de produktie van goederen rekening houden 
met de probleemstoffen en de verpakking van die goederen.De overheid 
kan op dit punt een aktieve rol spelen.Bv.het verplichten van 
statiegeldglas. 
-Is het niet mogelijk om een lokaal afvalverwerkingsbedrijfje op te 
zetten.Mogelijk dat dit arbeidsplaatsen oplevert. 
-Geef enkele jeugdige werklozen de kans om een glas en/of papier 
ophaaldienst te starten. 
-Milieuovertredingen moeten strenger bestraft worden. 
-Het aanstellen van een milieuwachter kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan het oplossen van het milieuprobleem. 
-Er is een algeheel milieubeleid in Oirschot nodig. 

TAV. DE PROEF IN ZIJN GEHEEL 

-Erg veel mensen merkten op dat de proef eigenlijk niets nieuws inhoudt. 
Het glas kan men kwijt in de glaskontainers.Het textiel kan men kwijt 
bij de missie of de zak van max.Het papier wordt door de verenigingen 
ingezameld.En de probleemstoffen kon men al kwijt bij de gemeentewerf 
en diverse winkels. 
-Vaak werd gevraagd om meer duidelijkheid omtrent. de kosten en baten 
van de proef.Er moet meer openbaarheid komen wat betreft de financiën 
van de gemeente en van Van Gansewinkel. 
-Meer duidelijkheid moet er komen over hoeveelheden ingezamelde spullen 
en de afzet van de diverse spullen. 
-Veel mensen vonden dat het veel gemakkelijker zou zijn als alles op 
de zelfde dag bv. de eerste ophaaldag van de maand,zou worden 
opgehaald. 
-Een aantal mensen wilden meer duidelijkheid over de te verwachten 
tariefsverhogingen.Anderen verlangen een tariefsverlaging. 

-Erg veel mensen willen in het kader van de proef de minikontainer(terug). 
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-Sommigen doen de suggestie gebruik te maken van een minikontainer 
met meerdere vakken voor het te scheiden huisvuil. 
-Ook plastic en blik moet apart worden ingezameld. 
-Er moet een mogelijkheid komen komen om landbouwplastic 
apart in te leveren. 
-Sommigen merken op dat de spullen niet altijd worden opgehaald 
door het huisvuilbedrijf, ondanks het feit dat ze de spullen 
op de goede manier, op het juiste moment aanbieden aan de straatkant. 
-Dé gemeente zou minstens één keer per maand grof huisvuil moeten 
ophalen. 
-Veel mensen merken op dat ze er geen raad mee weten als ze de 
diverse soorten huisvuil al erg vroeg langs de straatkant moeten 
zetten. 
-Het scheiden zoals in Oirscat wordt gevraagd vergt veel ruimte thuis. 

TAV. PAPIER 

-Veel mensen willen ook graag een bak om hun papierafval in te 
kunnen bewaren en aanbieden. 
-Wat is nu precies papier en wat niet. 
-De gemeente moet het goede voorbeeld geven en kringlooppapier 
gaan gebruiken. 
-Het papier wordt op ophaaldagen door anderen meegenomen. 

TAV. GLAS 

-Veel mensen vinden de glasbak te klein. 
-Veel mensen vinden de spleten in de glasmand te vervelend.Het is 
onhandig voor vlakglas en kapot glas en bovendien gevaarlijk. 
-Een groot aantal mensen vindt het een nadeel dat er geen deksel op de 
glasmand zit.Nu liggen er vaak scherven op straat oa. door baldadige 
schooljeugd. 
-Het is onduidelijk wat allemaal in de glasmand moet. 
-Het is een nadeel dat de glasmand vaak de hele dag onbeheerd 
buiten moet staan. 
-Het gebruik van glaskontainers is veel goedkoper. 
-Er moeten meer glaskontainers worden geplaatst. 
-Het is onduidelijk of de glaskontainers blijven staan. 
-De vuilnismannen smijten met de lege glasmanden.Wie is er eigenlijk 
verantwoordelijk voor de glasmand. 

TAV. TEXTIEL 

-Het textiel maakt zo~n klein gedeelte uit van het huisvuil en 
wat er is wordt al opgehaald.Waarom is textiel dan toch in de 
proef meegenomen in plaats van bijvoorbeeld plastic. 

TAV. PROBLEEMSTOFFEN 

-Het is onduidelijk welke winkels, wat innemen. 
-De probleemstoffen moeten bv. één maal per twee maanden worden opgehaald. 
-De gemeentewerf moet vaker open zijn voor probleemstoffen. 
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TAV. PUBLICITEIT EN VOORLICHTING 

-Erg veel mensen vinden de huisvuilkaart onoverzichtelijk en 
moeilijk te gebruiken. 
-Kleurenblinden(vaak rood/groen) kunnen niet met de kaart overweg. 
-Er moet meer voorlichting komen over wanneer wat wordt opgehaald 
en hoe aan te bieden. 
-Er moet meer voorlichting komen over wat precies bij welk afval 
thuishoort. 
-Er moet meer preventieve voorlichting komen over het afval dat 
produkten of de verpakking van produkten kan opleveren. 
-Er moet veel meer publiciteit worden gemaakt om de proef echt 
levend te maken bij de mensen. 
-Er moet meer voorlichting komen over zaken zoals bv. komposteren. 

REST 

-Regelmatig merkten mensen op dat voor puin meer mogelijkheden moeten 
zijn. 
-De gemeentewerf moet langer open zijn voor grof huisvuil. 
-Wanneer worden de oude vuilnisemmers nu eens opgehaald, ze 
staan al jaren in de weg. 
-Op de Geeneindseweg in Spoordonk wordt geen huisvuil opgehaald. 
Toch staan er vijf huizen.De bewoners moeten driehonderd meter 
naar de Spoordonkse weg lopen met hun huisvuil. 
-De onderzoeksgegevens moeten voor iedereen toegankelijk zijn. 

hve 4-1-85 
waste management 
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BIJLAGE:lO VOORBEELD VOORLICHTiNGSPLAN 

Voorlichting en publiciteit 

* mogelijke middelen: 

* vormgeving: 

·* wat, wanneer: 

o folders, brochures, speciale krant 
o persoonlijke brieven 
o kalenders, schema's 
o stikker, buttons, affiches 
o plaatselijke en landelijke dag- en 

weekbladen 
o persconferenties 
o speciale manifestaties 
o tv, landelijke en locale radio 
o scholen 
o voorlichtingsbijeenkomsten 
o vast telefoonnummer voor info en 

klachten 
o officiële start proef 
o prijsvraag 

o· eenduidig 
o gebruik logo 
o let bij materiaal op milieuvriendelijk 

heid 
o tekst zichtbaar maken d.m.v. foto's en 

tekeningen 
o korte stukken tekst met samenvattende 

koppen 
o kleuren 
o formaat meestal A5 
o niet te lux uitgevoerd 

o Ruim voor proef aankondigingen in plaat
selijke kranten. Dit is gebeurd, de arti
kelen waren vrij gedetailleerd t.a.v. vorm
geving van de proef. Aan het papierprobleem 
is vrij veel aandacht besteed. 
Onduidelijkheid over startdatum proef. 
Ook is er op omroep Brabant al 2x uitge
breid aandacht aan de proef besteed (eind 
mei) 

o Enkele weken voor de proef voorlichtingsbij
eenkomsten. Deze zijn gepland op 18 en 20 
september. Aandacht zal besteed worden aan 
motieven en vormgeving van de proef en er 
zullen vragen gesteld kunnen worden. 

o Vlak voor de start: (1 week) 
- begeleidende brief, folder, kalender/ 

scheidingskaart in gemeente-enveloppe 
op naam bezorgd 
officiële aankondiging en persbericht in 
locale kranten 

- omroep Brabant 
- via scholen, speciale folder voor kinderen 

o start d.m.v. officieel moment 
o 2 weken na de start persbericht met resul

taten 



* * inhoud voorlichting: 

* 

voorlichtingsbijeenkomsten 
(gemeente): 

vlak voor de start: 
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o maand na de start: 
-herinneringsbrief, folder, kalender/kaart 

in gemeente-enveloppe op naam 
- persbericht/persconferentie 
- bijeenkomst bewonersraad 

o na enkele maanden (S-6) : 
-herinneringsbrief, kalender/kaart, 

eventueel folder 
o brief aan het eind van de proef 
o verder jaarlijks: 

- brief, kalender/kaart, folder (aangepast) 
o Rest: 

- regelmatig achtergrondartikelen in locale 
pers 

- op gezette tijden eventueel een speciaal 
huisvuilbulletin 

-thema's op scholen 
- posters scholen 

winkels 
etc. 

- stikkers voor winkels die afval terug 
innemen zoals: medicijnen 

batterijen 
afgewerkte olie 

- speciale brieven voor bedrijven 
- speciale klachten en infotelefoon 

stadhuis 
- bijeenkomsten bewonersraad 

o 18 en 20 september 
o uitgangspunten proef 
o vormgeving proef 
o afzet gescheiden componenten 
o voortzetten proef 
o vermelden afvaltelefoon 
o beantwoording vragen 
o diaserie, tentoonstelling 

o begeleidende brief: 
- kringlooppapier 
- briefpapier gemeente ondertekend 

door B en W 
- officële aankondiging met datum 

start 
- redenen proef in het kort 
- vraag om mee te werken 
- wat er aan de burgers gevraagd 

wordt te doen 
- dat de proef geen hogere kosten 

voor de burger met zich meebrengt 
- dat de burger regelmatig op de 

hoogte gehouden zal worden 
- dat de proef wordt voortgezet als 

hij slaagt 
- alles zo kort mogelijk 
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o folder: 
- titel 
-het waarom proef in h~t kort: 

0 in het kader afvalstoffenplan 
0 milieuvoordelen 
0 herwinning kostbare grondstoffen 
0 verminderen hoeveelheid stort 

- oude situatie met nadelen: 
0 wat cijfers over afval 
o wat met het afval nu gebeurd 
o toekomstbeeld 

- waarom huishoudens zelf scheiden 
van belang is en waarom juist die 
componenten van het afval 
0 juist huishoudelijk afval divers 

van samenstelling en moeilijk te 
recyclen 

0 mechanisch scheiden van goede kwa
liteit niet mogelijk 

o keuze van de componenten 
- aansluiting tussen oude ophaalsituatie 

en nieuwe, overgang verzachten, inspe
len op het scheidingsgedrag dat ze al 
vertonen 

- inrichting proef: 
0 aanvang 
0 scheidingsregel 

' papier/karton 
' glas 
' textiel, schoeisel 
' probleemstoffen 

0 duidelijke beschrijving stoffen 
0 hoe aan te bieden 
0 ophaalfrequentie 
0 inleveren probleemstoffen 
0 accent op gemeentewerf 
0 glasbakken blijven staan 
o schilleboer enz. 

- wat er met de gescheiden componenten 
gaat gebeuren, restafval proeven, 
toekomstbeeld 

- motiveren mensen mee te werken: 
sociale voordelen: 
0 Oirschot als een van de eerste 

gemeentes, loopt dus voorop 
0 proef wordt gevolgd door allerlei 

instanties in het hele land, proef 
kan als voorbeeld dienen 

o nader ingaan op sociale voordelen 
voorkomende uit de proef 
' goed voor het milieu 
' kostbare stoffen terugwinnen 
' energiebesparing 
' er ontstaat tekort aan stort, 

nu besparing, ook financieel 
' effect werkgelegenheid? 

0 effect individuele huisvuilscheiding 
aan bovenstaande koppelen, en dat bo
venstaande alleen maar bereikt kan 
worden als iedereen goed meewerkt 
aan de proef 
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- persoonlijke voordelen: 
o spullen worden nu gehaald; scheelt 

tijd en moeite 
0 minder zakken te kopen 
0 kans om individueel mee te helpen 

problemen op te lossen 
o kans individuele verantwoordelijk

heid waar te maken 
o tarieven zullen niet stijgen als 

gevolg van de proef 
o handige glasbak 
o gratis probleemstoffen kwijt 

- persoonlijke nadelen: 
omeernadenken in . het begin hoe met 

afval om te gaan, na een paar maanden 
gaat het vanzelf 

0 praktische problemen verdwijnen vanzelf 
0 bereidheid om mee te doen is erg groot, 

blijf dus niet achter 
sociale norm 
0 uit eerdere proeven is gebleken dat 

iedereen een grote bereidheid ver
toont en goed meewerkt 

o iedereen is bereid moeite te doen 
het milieu te redden 

o kalender/kaart: 
- als geschenk uitvoeren 
- extra aangeven: niet weggooien/ophangen 
- duurzaam karton met gaatje (A4, geplasti-

ficeerd) 
- kalendergedeelte met omcirkelde ophaal

dagen en wat opgehaald wordt 
- kaartgedeelte schematisch overzicht van: 

0 tarieven, kosten 
0 wat mensen waar kwijt kunnen; vrij ge

detailleerd dus: 
1 glas 

1 papier/karton 
1 textiel/schoeisel: 

glascontainer 
glasbak gehaald 
gehaald 
gehaald 

1 rest : gehaald 

' probleemstoffen 

' grof vuil/ 
bouwmaterialen/ 

zelf composteren 
winkels 
gemeentewerf 

autowrakken rommelmarkten 
bedrijf 
gemeentewerf 

o beschrijving wat nu wat is 
0 hoe aan te bieden, andere voorwaarden 
0 wat te doen bij twijfelgevallen 
0 eventueel schillenboer 
0 tijden en openingstijden 
0 telefoonnummer vuilinfo 



* officiële start: 

* 2 weken na de start: 

* maand na de start: 
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o officiële aankondiging en persbericht/pers
conferentie in locale kranten 
- motivatie proef 
- vormgeving proef 
- aankondiging officiële start 
- verhaal gebaseerd op de folder 
- Oirschot als een van de eerste benadruk-

ken, voorbeeldfunctie 
- eventueel meer achtergrondinfo rond de 

proef en eerdere proeven 
- benadrukken dat iedereen mee moet doen 
- eventueel een prijsvraag om het lezen 

van het krantartikel en de folder te 
bevorderen 

o omroep Brabant: 
- interview met gemeente 
- interview met gemotiveerde burgers 

o via scholen: 
- eventueel aangepaste folders met 

veel illustraties/foto's 
- kleur/tekenwedstrijd 
- school als voorbeeld hoe het moet 

o officieel moment 
o burgemeester of bekende persoonlijkheid 
o moet veel aandacht trekken ook van de pers/ 

radio 
o receptie stadhuis 
o verzenden uitnodigingen 

o persbericht met eerste resultaten 

o herinneringsbrief: 
- aangepaste brief (zie eerder) 
- eventueel resultaten: kwalitatief 

kwantitatief 
positieve benadering 

- eventueel bijsturen problemen 

o folder en kalender/kaart (zie eerder} 
- sommige zullen spullen kwijt zijn 

o persbericht 
- resultaten 
- bijsturen problemen 
- herhalen vormgeging proef 
- motivatie op peil houden 
- herhalen telefoonnummer 

o bijeenkomst bewonersraad 
- bijsturen problemen 
- laten dragen van beslissingen 

door bewoners 



* na enkele maanden (5): 

* eind van de proefperiode: 

* jaarlijks: 

* rest: 
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o herinneringsbrief (zie eerder) 
- inspelen op gewenning 
- resultaten 
- bijsturen problemen 
- functie kalender/kaart 

o kalender/kaart 
- voor diegenen die hem toch kwijt zijn 

o brief over voortzetting of niet 

o brief 
- resultaten 
- veranderingen/eventueel uitbreiding 
- bijsturen problemen 

o kalender/kaart 
- aangepast aan de nieuwe omstandigheden 

o regelmatig achtergrondartikelen in de 
plaatselijke pers 
- resultaten proef 
- bijsturen problemen 
- ingaan op practische problemen zoals: 

0 ruimtegebrek 
0 glasbak 
0 aanbieden papier 
0 enz. 

- dieper ingaan op afzet van de compo
nenten, proeven met de restfractie, 
milieuproblemen enz. 

- ingaan op andere milieu-aspecten zoals: 
0 gebruik van compostbakken 
0 milieubewust kopen 
0 inleveren bij winkels 
0 industrie-afval 
0 statieglas 
0 probleemstoffen 
0 enz. 

- interviews met deelnemers/medewerkers enz. 

o thema's/lessen op scholen: 
- over huisvuilscheiding thuis 
- over ander milieuvriendelijk gedrag 

o posters 
- Oirschot milieubewust/scheidt 

o stikkers 
- aandacht trekken en houden 
- voor de kinderen 
- voor mensen die deelnemen aan de proef 
- voor herkenbaarheid van bedrijven die 

spullen innemen, dit kan ook gebeuren 
d.m.v. een poster (duurzaam), waarop 
winkelier zijn naam kan invullen, die 
duidelijk in het kader van de proef 
te herkennen is en waarop de soort 
probleemstof die de winkelier inneemt 
staat aangekruist tussen alle andere 
probleemstoffen 



algemeen: 
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o speciale brieven van geceente voor be
drijven die afval lozen via bedrijfs
containers. Wijzen op mogelijkheid glas, 
papier, textiel en probleemstoffen ge
scheiden aan te bieden, ook folder en 
kalender/kaart bijvoegen, herinnerings
brief sturen. Eventueel voorzien van 
een speciale groene minicontainter 

o info en klachten telefoon op het stadhuis 
- bereikbaarheid 
- deskundig advies 
- doorspelen klachten 

o Zorg dragen voor eenduidigheid van de 
informatie 

o Mensen moeten kennis krijgen van de re
sultaten van hun huisvuilscheidingsge
drag op een begrijpbare manier 

o Info moet duidelijk en kort zijn en d.m.v. 
herhaling voor iedereen bereikbaar 

o Info moet eerlijk zijn, geen zaken achter
houden. De pers komt overal achter. Geen 
valse verwachtingen scheppen 

o Info moet zich in eerste instantie richten 
op degene in het huishouden die het meest 
met afval omgaat. Het motiveren van andere 
leden van het huishouden kan daarbij onder
steunen werken 

o Vooral vlak voor de start en in de leerfase 
van de proef (5 maanden) is de voorlichting 
van belang 

o De communicatieve activiteiten moeten zo
danig worden gedoseerd dat de continuïteit 
van de motivatie gewaarborgd is zonder dat 
de mensen worden overvoerd 

o Info over de proef en meer diepgaande en 
uitgebreide milieu-info zijn bewust uit 
elkaar getrokken om het de mensen niet 
te moeilijk te maken 

o Regelmatige terugkoppeling van de resul
taten is van belang om de deelnemers het 
effect van hun gedragingen te laten zien 
en hopelijk hun huisvuilscheidingsgedrag 
te versterken 

o Voorlichting over de proef is te splitsen 
in overbrengen kennis en proberen mensen 
te motiveren door aandacht te besteden 
aan: 
- sociale voordelen 

verhogen persoonlijke baten 
verlagen persoonlijke kosten 
appeleren aan sociale norm en persoon
lijke verantwoordelijkheid 
wijzen op effectiviteit eigen gedrag 
t.a.v. doelstellingen proef 



ALGEMENE UITGANGSPUNTEN TAV. VOORLICHTING 
Voor een meer uitgebreide onderbouwing zie rapporten over eerdere huisvuilscheidingsproeven 
in Haarlemmermeer,Groningen,'s Hertogenbosch,Amersfoort en Woerden,zie ook hetOECD-rapport 
wat een overzicht biedt over een aantal scheidingsproeven op een aantal werelddelen. 

-De voorlichting moet intensief zijn,zeker in de beginperiode,aflopend naarmate de 
tijd vordert. 

-De voorlichting bevat naast een kenniselement,de inrichting van de proef en de aanleiding, 
ook een motivatieelement. 

-Veel herhaling om de informatie voor iedereen,dus ook de minder gemotiveerden,bereikbaar 
te maken. 

-Veel herhaling om de motivatie om deel te nemen bij de start te versterken en gedurende 
het verloop van de proef minstens op peil te houden,het juiste moment is van belang. 

-Het is van groot belang dat de inwoners de informatie die ze nodig hebben om op een 
juiste manier met hun huisvuil om te gaan,voortdurend bij de hand hebben. (kalender/kaart) 

-Het ontstaan van correct gewoontegedrag is een van de voornaamste doeleinden van de 
voorlichting. 

-Inwoners moeten op diverse manieren met de proef gekonfronteerd worden,zeker in de 
startperióde,het ontstaan van een trend kan versterkend werken.(vandaar de keuze voor 
meerdere middelen) 

-Voorlichting van en via de jeugd is van groot belang,enerzijds omdat dit van 
-invloed is op het gedrag van ouders,anderzijds omdat de jeugd de toekomst heeft. 
-Terugkoppeling van resultaten van de proef werkt erg motiverend,mits positief en volledig. 
-Persoonlijk gerichtte ,officiële brieven van de gemeente verhogen de geloofwaardigheid 

en hebben een positieve invloed. 
-Medewerking van de plaatselijke pers is van essentieel belang voor de informatie
voorziening. 

-Het gebruik van meerdere kleuren en foto's of illustraties maakt de informatie beter 
begrijpbaar en nodigt uit tot daadwerkelijk lezen. 

-Wat betreft de vormgevinq en inhoud van de voorlichting is eenduidigheid en verzordheid 
van groot belang. 

-Een goede start wat betreft voorlichting is achteraf met wenig moeite te korrigeren, 
een slechte start is niet meer bij te stellen. 

h.v.elderen 
waste management 
4-9-84 
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Bijlage 11 

Nadere omschrijving van het onderzoeksmodel 

sociodemografische factoren: o 
0 

0 

persoonlijkheidsfactoren: o 

persoonlijke middelen: o 
0 

0 

0 

0 

budget: o 

attitude t.a.v. doel: o 

sociale norm t.a.v.doel: o 

acceptatie verantwoordelijk-
heid: o 

gerelateerde attitudes: o 

factoren die de taakeisen 
beïnvloeden: 

taakeisen (prijs): 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

leeftijd 
opleiding 
beroep etc. 
psychische stabiele 
kenmerken 
sociaal 
psychisch 
tijd 
fysiek 
financieel 

bereidheid meer 
persoonlijke middelen 
in te zetten om doel 
te realiseren 
hoe belangrijk men 
het doel vindt 
hoe in het algemeen 
over het doel wordt 
gedacht 

hoe gedacht wordt over 
medeverantwoordelijk
heid t.a.v. realisatie 
van het doel 
hoe men denkt over 
b.v. uitvoerenden en 
initiatiefnemers van 
de proef 

woonomstandigheden 
gezinssamenstelling 
weersomstandigheden 
hoeveelheid en samen
stelling huisvuil 
scheidingsregel 
bewaarsysteem 
reinigingstarieven 
vorm van aanbieden 
ophaalfrequentie en 
vorm 
enz. 
dat wat het aan 
middelen kost (zie 
persoonlijke middelen) 
als men huisvuil 
scheidt zoals het 
gevraagd wordt. 
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gewoontegedrag: 

informatieverwerving: 

kennis: 

verwachte/waargenomen/ 
ervaren consequenties: 

evaluatie van de conse
quenties: 

koliilten/baten: 

kosten/baten evaluatie: 

attitude t.a.v. het (zelf) 
scheiden: 

sociale normen t.a.v. huis
vuilscheiding: 

motivatie om aan de normen te 
conformeren: 

subjectieve norm: 

intentie: 

intenties van anderen: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

t.a.v huisvuil 
b.v. ook koopgedrag, 
gebruikgedrag 
wijze van leven 
evaluatie van de 
informatie 
gebruik van informa
tiekanalen 
t.a.v. huisvuil
scheiding 
b.v. scheidingaregel 
algemeen 
t.a.v. alternatieven 
ter realisatie van het 
doel 

van het (zelf) schei
den van huisvuil zowel 
persoonlijk als in het 
algemeen 

hoe men de consequen
ties beoordeelt als ze 
zich voor zouden doen 
combinatie van conse
quenties en evalua
ties. Voor- en nadelen 
van het (zelf) schei
den 
algehele afweging van 
voor- en nadelen van 
het (zelf) scheiden 

hoe beoordeelt men het 
(zelf) scheiden 

hoe belangrijke 
referentiepersonen en 
instanties over het 
(zelf) scheiden denken 

in hoeverre men 
geneigd is het (zelf) 
scheiden af te stemmen 
op wat referentie
personen er van denken 
combinatie van sociale 
norm en motivatie om 
hieraan te conformeren 
plannen die men heeft 
om zelf te scheiden 
algemeen, opgesplitst 
naar de deelstromen 
plannen van andere 
personen in het huis
houden om zelf te 
sc.heiden 
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scheidingsgedrag: o 

resultaat van het scheidinga-
gedrag o 

evaluatie: o 
0 

het daadwerkelijk zelf 
(anderen) scheiden 

hoeveelheid en samen
stelling gescheiden 
componenten en frac
ties 
van het zelf scheiden 
van het resultaat van 
het zelf scheiden, 
zowel persoonlijk als 
voor het hele proef
gebied 

In de cirkels, zie in figuur 2, staan de zaken aangegeven 
die beleidsmatig gebruikt kunnen worden om het besluit
vormingsproces en daarmee de medewerking aan het scheiden te 
beinvloeden. 

o Veranderen vormgeving proef: 
- scheidingsregel 
- bewaarsysteem 
- vorm waarin moet worden aangeboden 
- vorm en de frequentie van inzameling 
- reinigingatarieven en andere mogelijke kosten 

o Verminderen van de invloed van woonomstandigheden b.v. 
door krap behuisden een aangepast bewaarsysteem te 
verschaffen. 

o Specifieke informatie en gedragsadviezen: 
1. - Vergroten van kennis t.a.v. de scheidingaregel 

- Belnvloeden van de verwachte, ervaren kosten en 
baten b.v. door in te spelen op gewoontevorming of 
adviezen te geven om het scheiden gemakkelijker te 
maken. 

- Verschaffen van hulpmiddelen b.v. huisvuilkaart 
die geschikt is om in de buurt van het opgeslagen 
huisvuil te bewaren en te raadplegen. 

- Info verschaffen over de motieven om het project te 
starten. 

2. - Het is mogelijk dat de houding ten opzichte van 
de uitvoerenden van en de verantwoordelijken voor het 
project van invloed is op de medewerking. Goede 
public-relations is dan van belang. 

3. - Ingaan op de invloed van b.v. koopgedrag op afval
productie of de gevolgen van bepaald gewoontegedrag 
voor het milieu. 

- Bijvoorbeeld stimuleren van zelf composteren. 
o Algemene informatie over het belang van het milieu voor 

onze leefwereld op korte en lange termijn. 
o Zorgdragen voor het bereik en de bereikbaarheid van 

informatie. De informatie moet iedereen bereiken en de 
vorm en inhoud van de presentatie van de informatie 
moeten uitnodigen tot lezen en begrijpbaar zijn. Herhaald 
informatie verschaffen kan van belang zijn. Ook kan b.v. 
een speciaal telefoonnummer gereserveerd worden waar men 
ten alle tijden met alle mogelijke vragen terecht kan. 
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o Wettelijke verplichting. Het is mogelijk dat het ver
plichten van het gescheiden aanleveren van huisvuil, de 
kosten van het niet scheiden voor niet-deelnemers ver
hoogt. 

o Feed-back. Terugkoppeling van de resultaten van de proef 
is noodzakelijk om deelnemers op de hoogte te brengen van 
het effect van hun scheidingsgedrag. Dit kan een posi
tieve invloed hebben op de medewerking en de kwaliteit 
van de medewerking. 

o Beïnvloeden van de sociale norm zowel algemeen ten 
aanzien van het milieu als specifiek ten aanz~en van het 
zelf scheiden van huisvuil. Trend-setting is een moge
lijkheid. 

o Opvoeding, onderwijs. Bijvoorbeeld lesprojecten op de 
basisscholen over huisvuilscheiding. Op korte termijn kan 
dit als effect hebben dat kinderen het gedrag van hun 
ouders positief heinvloeden (natuurlijk gaan kinderen ook 
zelf met afval(scheiding) om). Op langere termijn kan dit 
als effect hebben dat kinderen als volwassenen bereid 
zijn meer persoonlijke middelen vrij te maken ten aanzien 
van de bescherming van het milieu. 

o Een andere mogelijkheid de persoonlijke middelen op te 
schroeven is verbetering van de economische en sociale 
omstandigheden van huishoudens. Een verdere bespreking 
van deze mogelijkheid past echter niet binnen het kader 
van dit rapport. 

Meer aangrijpingspunten voor beleid zijn mogelijk. In het 
bovenstaande worden echter de belangrijkste punten, globaal, 
voorbeeldsgewij s aangestipt. De lijnen tussen de verschil
lende aangrijpingspunten en het uiteindelijke resultaat van 
de scheiding verschillen in lengte. Algemene informatie over 
het milieu zal waarschijnlijk minder effectief zijn wat 
betreft de beïnvloeding van het scheidingagedrag dan speci
fieke informatie over bijvoorbeeld de scheidingaregeL Het 
onderhavige onderzoek moet hierover meer duidelijkheid 
verschaffen. 


