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Samenvatting

Papier wordt meest gescheiden 
Mensen bij wie afval aan huis wordt opgehaald, scheiden ook vaker afval. Rest-, 
gft-afval, plastic leveren ze apart in. Mensen bij wie afval niet aan huis wordt 
opgehaald, gooien die dingen vaker op een hoop. Papier is een uitzondering: 
dat levert ook de groep bij wie dat niet aan huis wordt opgehaald, vaak apart in 
bij een inzamelpunt.  

Over het onderzoek 
Aan het onderzoek deden 20.143 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het 
onderzoek vond plaats op 24 t/m 26 september 2018. De uitslag van het onderzoek is 
na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, 
burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de 
Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 

Eén op drie ontevreden over afvalbeleid gemeente 

Veel mensen willen hun afval wel gescheiden inleveren, maar dat lukt niet 
omdat de gemeente het te moeilijk maakt. Dat blijkt uit onderzoek van 
EenVandaag onder 20.000 leden van het Opiniepanel. 

Omdat EenVandaag 25 jaar bestaat, mogen de panelleden kiezen welke items 
zij graag in EenVandaag willen zien. Meerdere mensen schreven ons over 
problemen met afvalscheiding in hun gemeente. Deze verhalen staan niet op 
zichzelf. Een derde (35 procent) van de deelnemers aan een onderzoek onder 
het Opiniepanel vindt dat hun gemeente te weinig doet om afval scheiden 
mogelijk te maken. De bakken staan te ver van huis, zijn er helemaal niet of 
worden niet tijdig geleegd. "Ik woon in een flat, heb dus geen bakken in de tuin. 
Voor plastic moet ik naar de gemeente, glas in het centrum, papier naar de school, 
voor groen naar het industriegebied. Teveel gedoe en bovendien heb ik geen auto 
om het groen in te vervoeren. Het moet dus wel bij het restafval."  

Wel belangrijk 
Acht op de tien (79 procent) deelnemers vinden afval scheiden belangrijk, 
vooral omdat het hergebruik mogelijk maakt en daarom goed voor het milieu 
is. De grootste groep (59 procent) scheidt dan ook vrijwel al hun afval. Een 
derde (32 procent) doet dat deels, een op de tien (10 procent) scheidt hun 
afval helemaal niet. In die laatste groepen zitten sceptici die denken dat afval 
gescheiden inleveren geen zin heeft omdat 'alles uiteindelijk toch op één hoop 
komt.'  Ook zijn er mensen die het 'teveel gedoe' vinden om hun vuilnis 
gescheiden te in te leveren of die te weinig ruimte hebben in huis. En er is dus 
een groep die te weinig mogelijkheden heeft om afval weg te brengen.  
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Hoe belangrijk is afval scheiden?

Afval scheiden vinden mensen belangrijk

Afval scheiden belangrijk? 

79%
Ja

Hoe belangrijk vind je het om afval te scheiden?  
Heel belangrijk: 41% 
Redelijk belangrijk: 38% 
Niet zo belangrijk: 12% 
Helemaal niet belangrijk: 6% 
Weet niet / geen mening: 2%

Veel mensen vinden het vooral belangrijk om afval te scheiden omdat het  
beter is voor het milieu en omdat het ervoor zorgt dat zaken beter herbruikt  
kunnen worden. Maar ook omdat het voor henzelf handiger is.

'Het is zonde om 
herbruikbare 
materialen verloren te 
laten gaan.'

'Als ik de beelden van de plastic soep zie 
op tv dan zou ik het eigenlijk nog 
belangrijker moeten vinden. We laten 
de aarde achter voor de toekomstige 
generatie en maken nu meer op/kapot 
dan dat we weer kunnen herstellen.'

'Anders zit de grijze bak zo snel 
vol.'

Hoe belangrijk is afval scheiden?
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Afval scheiden in de praktijk
Veel mensen scheiden afval...

Afval scheiden in de praktijk
... maar er heerst ook scepsis

De meeste mensen scheiden niet al hun afval omdat het lastig 
is: ze vinden het gedoe, hebben weinig ruimte of geen 
mogelijkheden om afval weg te brengen.  

Waarom scheid je niet al je afval? 
Afval scheiden heeft geen zin: 22% 
Dat is teveel gedoe: 34% 
Ik heb geen ruimte in huis: 32% 
Ik heb onvoldoende mogelijkheden om afval weg te brengen: 32% 
Andere reden: 19% 
Weet niet / geen mening: 3%

Welke situatie is op jou van toepassing, vind je zelf? 
Ik scheid mijn afval voldoende: 70% 
Ik kan mijn afval beter scheiden: 25% 
Weet niet / geen mening: 5%

In hoeverre doe je in jouw huishouden aan afvalscheiding?  
Ik scheid (vrijwel) al mijn afval: 57%  
Ik scheid afval deels: 32% 
Ik doe niet aan afvalscheiding: 10% 
Weet niet / geen mening: 0%

Alles Deels Niets

10%

32%

57%
 In hoeverre doe je aan afvalscheiding?

Er zijn ook mensen die niet geloven dat afvalscheiding zin heeft: 
'alles wordt toch op  één hoop gegooid.'
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Haalbaarheid van afvalscheiding
1 op 3: gemeente moet meer doen

Haalbaarheid van afvalscheiding
1 op 3: gemeente moet meer doen

'Al mijn afval scheiden, is eigenlijk een onmogelijke opgave.'  
Mee eens: 48% 
Mee oneens: 46% 
Weet niet / geen mening: 6%

Zorgt je gemeente er wel of niet voldoende voor dat inwoners  
hun afval makkelijk gescheiden kunnen aanbieden? 
Wel voldoende: 58% 
Niet voldoende: 35% 
Weet niet / geen mening: 8%

Veel mensen vinden dat de gemeente meer moet doen om 
afvalscheiding mogelijk te maken.  
  
- Er moeten meer afvalbakken komen 
- Afvalbakken/inleverpunten moeten dichterbij 
- Afvalbakken moeten groter en vaker geleegd worden

'Voor plastic moet ik naar het 
gemeentehuis, glas in het 
centrum, papier bij de school, 
groen moet weer naar het 
industrieterrein. Teveel 
gedoe en ik heb geen auto.'

'Bakken zitten vaak 
overvol, dan ben je 
eigenlijk verplicht iets 
in een 'verkeerde' 
legere bak te gooien.'



Aan het onderzoek, gehouden van 24 tot en met 26 september, 
deden 20.143 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het 
onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker 
Rozemarijn Lubbe: rozemarijn.lubbe@eenvandaag.nl. 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij 
beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De 
uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na 
weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, 
opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke 
voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 
Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om 
aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken 
respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

EenVandaag Opiniepanel
Over dit onderzoek

De resultaten van het EenVandaag Opiniepanel worden 
gepresenteerd door Gijs Rademaker en Joyce Boverhuis in 
EenVandaag (ma-za 18:15 uur, NPO1) 
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