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Advies zwerfafval eendenvijver 

De eendenvijver is een JOP (Jongeren OntmoetingsPlek) in Kesteren, gelegen in de buurt van het Van 

Lodenstein College (VLC). Op het moment is er veel zwerfafval te vinden. De jongerenraad wilde 

graag weten hoe dit probleem het beste aangepakt kan worden en heeft daarom naar verschillende 

bronnen gekeken om oplossingen te vinden.  

Aanpak: 

Op 8 oktober 2021 gaf de jongerenraad 

een workshop aan meer dan 80 jongeren 

op de debatdag voor 4 havo. In de 

workshop gaven de VLC scholieren hun 

ideeën over het afvalprobleem bij de 

eendenvijver. Aangezien de eendenvijver 

zo dicht bij het VLC ligt, is het voor veel 

scholieren bekend terrein. Ook het 

zwerfafvalprobleem kwam velen bekend 

voor. De jongerenraad heeft in deze 

workshop de meningen gepeild op de 

volgende manier: Aan de hand van een 

werkblad (bijlage 1) konden de leerlingen 

in groepjes hun ideeën invullen voor een 

schone eendenvijver. Deze moesten ze 

presenteren en werden beoordeeld door hun klasgenoten. Een gedetailleerdere beschrijving van de 

workshop is te vinden in bijlage 2. De adviezen van de workshop werden daarna verzameld en zijn 

gecategoriseerd om te zien wat de meest voorkomende oplossingen waren. Deze zijn te vinden in 

bijlage 3. Daarna heeft de jongerenraad gekeken wat omringende gemeenten aan het 

zwerfafvalprobleem hebben gedaan. Ook is er gekeken naar adviesbureaus die zich specialiseren op 

het gebied van gedragsverandering in de maatschappij. De resultaten hiervan zijn te vinden in bijlage 

4.  

Advies: 

De jongerenraad heeft al deze adviezen bij elkaar gelegd. We zien dat jongeren graag meedenken 

over het probleem en ontzettend enthousiast met ideeën kwamen. We zagen dat hun oplossingen 

zich voornamelijk focusten op prullenbakken en straf. Zelf vinden we vooral de creativiteit rond de 

prullenbakken een belangrijk adviespunt. Maak afval weggooien geen ‘het moet maar’ zaak maar 

maak het leuk. Een grote prullenbak met scoregaten erin, een prullenbak waar je het afval in moet 

gooien als een basket of een net in de vijver. Dan kun je je afval in het water gooien! Of een rooster 

onder het bankje waardoor je afval op de grond kunt gooien. Het goede aan deze oplossingen is dat 

ze afval verzamelen, het liefst in een prullenbak en zo niet dan in ieder geval in één plaats. Dat maakt 

het opruimen al makkelijker.  

Om deze ideeën professioneel uit te voeren adviseren we de gemeente om zich te laten adviseren 

door een adviesbureau op het gebied van gedragsverandering in de maatschappij. Deze professionals 

hebben vaker met degelijke problemen te maken gehad op veel verschillende velden. Wij adviseren 

dus om samen met deze adviezen van de jongeren en het adviesbureau naar een geschikte oplossing 

te zoeken. 

Kees Evers & Aline van Etten         Januari 2022 

 De eendenvijver 
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1. Werkblad zwerfafval 
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2. Workshop zwerfafval 
De workshop die de jongerenraad op het VLC gaf had het doel om de mening van de aanwezige 
jongeren over zwerfafval te verzamelen. Om dit interessant voor de leerlingen te maken werd er 
gekozen voor het afval rond de eendenvijver. Veel leerlingen kennen deze plek. De workshop 
bestond uit twee delen. Als eerste stelden we ons voor als jongerenraad en vertelden we wat we 
deden. We gaven voorbeelden van onze voorgaande adviezen om zo een beeld te schetsen van wat 
we in het tweede deel gingen doen. Dat deel was het invullen van het werkblad om zo op een 
makkelijke manier goede en concrete adviezen te geven aangaande het zwerfafval. Hiervoor werden 
15 minuten gegeven. In vier rondes bespraken 4 tot 6 groepjes onderling hun oplossingen voor het 
probleem. Vervolgens pitchte elk groepje in 60 seconden hun oplossing. Op die manier moesten ze 
een concreet idee maken die goed te verwoorden was. Tot slot werd er een stemming gedaan voor 
verschillende prijzen. Dit werd gedaan door middel van klappen en een decibelmeter. Het doel 
daarvan was vooral om de workshop extra leuk te maken. De ideeën die toen al binnen waren 
hebben we verwerkt en zijn te vinden in bijlage 2. In de volgende paragraaf zijn die resultaten verder 
verwerkt. 

3. Advies van jongeren 
Als we alle resultaten van de workshop naast elkaar leggen concluderen we dat ‘Prullenbakken’ de 
meest voorkomende oplossing was. Dit slaat op oplossingen waar jongeren aangaven dat ze meer of 
beter gepositioneerde prullenbakken wilden. Het laatste slaat op prullenbakken naast bankjes of 
eronder zodat het afval met minimale moeite weggegooid kan worden. (Met een prullenbak onder 
het bankje worden een rooster in de grond bedoeld die als prullenbak dient.) Ook waren er 
verschillende ideeën om afval weggooien leuker te maken. Bijvoorbeeld een grote prullenbak met 
gaten erin waarbij je punten kan verdienen als je het er van een afstandje in gooit. Of een net voor 
de vijver die het afval op vangt als je het erin werpt. Ook was er een idee voor een prullenbak in 
vorm van een basket. In totaal waren 12 van de 18 groepjes die adviseerden om iets met 
prullenbakken te doen. Dit was veruit de populairste oplossing. 

De volgende oplossingen werden beide vijf keer genoemd. ‘Camera’s’ en ‘Boete’. De eerste van deze 
oplossingen doelt op het neerzetten van echte of nep camera’s om slecht gedrag tegen te gaan. De 
categorie ‘Boete’ spreekt voor zich. Vervuiling beboeten. Deze haakt in op de volgende categorie: 
‘Surveilleren’. Een oogje in het zeil houden zal vervuiling verminderen. Categorie ‘Straf’ kwam ook 
vier keer voor. Hiermee bedoelde de groepjes bijvoorbeeld de vervuiler een taakstraf opleggen, 
leerlingen die op het VLC straf hebben gekregen de rommel laten opruimen, iemand die al een 
taakstraf heeft laten opruimen of zelfs het vervolgen van jongeren die zwerfafval veroorzaken. 

De laatste categorie die meerdere keren is genoemd is om simpelweg het huisje of/en bankjes weg 
te halen. Daarnaast werden er drie oplossing nog een keer genoemd: Voorlichting geven over 
zwerfafval, een mail sturen naar de ouders van de betreffende jongeren en een beloningssysteem. 
Met het laatste wordt bedoeld dat bij goed gedrag de JOP er iets bij krijgt en er bij slecht gedrag 
steeds meer verdwijnt. 

4. Andere gemeenten en adviesbureaus 
De adviezen zijn die van middelbare scholieren, bedacht in een kwartier en in de wetenschap dat ze 
gepresenteerd moeten worden aan hun klasgenoten. Hoewel dit een goede manier is om creatieve 
ideeën te krijgen, zijn er professionals die al langer over dit soort problemen nadenken. Bijvoorbeeld 
de gemeente Neder-Betuwe zelf, maar ook de gemeenten eromheen. Tot slot zijn er ook gemeenten 
die oplossingen hebben bedacht voor het zwerfafvalprobleem. Op de volgende pagina volgen een 
aantal voorbeelden van mogelijke oplossingen: 



 

5 
 

De gemeente Neder-Betuwe heeft bijvoorbeeld de volgende oplossing voor het zwerfafvalprobleem 
al geïmplementeerd: (Gemeente Neder-Betuwe, z.d.) 

- Er kunnen op aanvraag spullen zoals hesjes en afvalknijpers opgehaald worden, om zo zelf 
zwerfafval op te ruimen. Dit heet de zwerfafval brigade van de Neder-Betuwe. 

Omliggende gemeenten hebben de volgende aanpak: 

- Werkgroep; een groep vrijwilligers verzamelen zwerfafval. Dit afval kan terecht in een 
ondergrondse container, waar je een speciaal pasje voor krijgt, of in een rolcontainer op 
eigen terrein, of gratis bij de AVRI. 

Het kan eventueel ook in openbare prullenbakken gegooid, maar dan raken die 
prullenbakken sneller vol waardoor ze vaker geleegd moeten worden. Als een prullenbak vol 
zit dan komt nader afval, wat anders in die prullenbak had gezeten, ervoor te liggen (Tiel Tip 
Top, z.d.) (Gemeente West Betuwe, z.d.). 

- De inrichting van de openbare ruimtes optimaliseren. Het doel is het zo makkelijk mogelijk 
maken van bijvoorbeeld het opruimen en reinigen, door bv. zo min mogelijk hoekjes te 
hebben waar makkelijk zwerfafval komt en/of het moeilijk is om weg te halen (Staten 
Generaal, 2015). 

- Gedragsbeïnvloeding, zoals nudges (zorgt ervoor dat je onbewust en makkelijker voor de 
gewenste richting kiest, door bv. Kleine voetstapjes die leiden naar een prullenbak) of primes 
(kleine prikkels die ervoor zorgen dat je onbewust en makkelijker voor de gewenste richting 
kiest, zoals bv. een natuurfoto op een prullenbak) (Staten Generaal, 2015). 

- Preventie door middel van communicatie, handhaving, beloningssysteem, educatie, 
participatie (Staten Generaal, 2015). 

Communicatie, educatie: voorlichting aan de bewoners. 

Handhaving: beboeten van zwerfafval veroorzakers. 

Beloningssysteem: vergoeding voor het inleveren van potentieel zwerfafval, zoals o.a. 
statiegeld op plastic flesjes en glas. 

Participatie: betrekken van burgers bij het schoonhouden van openbare ruimtes, bv. 
d.m.v. werkgroepen. 

- Het gebied kan simpelweg gereinigd worden. Dit kan de gemeente zelf doen of uitbesteed 
worden (Staten Generaal, 2015). 

 

Tot slot zijn er ook nog de adviesbureaus. Specifiek degenen die gespecialiseerd zijn op het gebied 
van gedragsverandering in de maatschappij. Daar komen twee oplossingen vandaan: 

- Afval laten associëren met schoon. Bijvoorbeeld door om de afvalbak een kunststof 
bloementuin aan te leggen waardoor afval eerder in een vuilnisbak, dan ernaast beland 
(ANDC, z.d.). 

- Inspelen op de automatische piloot van iemand. Wanneer er al veel afval ligt, komt er snel 
nog meer, omdat er gedacht wordt dat er vast wel een reden voor is. Als dit niet zo is, wordt 
er sneller gedacht dat het wel weggegooid kan worden. Ook het plaatsen van stickers of 
borden kan dat stimuleren (D&B, z.d.). 
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Toevoeging aan bron ‘staten generaal’: 

Link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-532449 --> PDF  

Reinigen, schoonmaken: p. 11 figuur 2, p. 37, p. 62 

Voorzieningen beheren: p. 11 figuur 2, p. 62 

Stimuleren en faciliteren reiniging en voorzieningsbeheer door anderen (participatie): p. 11, 
p. 62 

Preventie, gedragsbeïnvloeding: p. 11, p. 14 & 15, p. 62 

Inrichting openbare ruimte optimaliseren (reinigbaarheid, zwerfafvalgevoeligheid): p. 11 
figuur 2, p. 37, p. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


