
Kennisoverzicht 

Hoe voorkomt u bijplaatsingen bij afvalcontainers?

Of het nu gaat om een paraplu, bankstel, IKEA-doos, of een doodgewone vuilniszak; bijplaatsingen 
zijn een lastig probleem in veel gemeenten. Hoewel oorzaken variëren, is er altijd sprake van een 
gedragskwestie. Als gemeente kunt u het gedrag van uw inwoners sturen. Door de omgeving op 
een bepaalde manier in te richten en containerplekken op orde te houden. 

Aan de slag
Voor een effectieve aanpak doorloopt u een aantal stappen. Het begint bij een goede onderlinge 
samenwerking en het in kaart brengen van de hotspots. Dit zijn de plekken waar het misgaat. 
Vervolgens brengt u de basis van de containers, de containeromgeving en communicatie hierover op 
orde. Zijn er vervolgens nog steeds hotspots? Kies dan voor gedragsinterventies aan de hand van van 
twee bepalende factoren: hoe is de sociale omgeving in de buurt en hoe anoniem is de containerplek. 

 » Stappenplan voor het aanpakken van bijplaatsingen 
 » Werkwijze voor het aanpakken van hotspots

Kennis
 » Handreiking Voorkom bijplaatsingen

 » Eindrapport Illegaal afval- helpt cameratoezicht? 

 » Factsheet cameratoezicht 

 » Evaluatierapport van Interventies  Bijplaatsingen 

 » Onderzoek Voorbij bijplaatsingen: gedragsinterventies voor het effectief terugdringen  

van bijplaatsingen bij afvalcontainers 

Inspiratie
 » Voorbeelden van stappen per gemeente 

 » Tips bij wijzigingen in het afvalinzamelingssysteem 

 »  Adviesrapport Aanpak bijplaatsingen in Den Haag 

 » Onderzoek Bijplaatsingen Rotterdam

 » Resultaten veldexperimenten 

 » Filmpje Smart Cities PostNL: postbode helpt in monitoren openbare ruimte 

 » Toolbox bijplaatsingen Rotterdam

Hulpmiddelen
 » Tips voor containerstickers tegen bijplaatsingen 

 » Checklist bijplaatsing

 » Voorbeeld monitoringsformulier 

 » Voorbeeld schouwformulier 

 » Script voor beïnvloedend vragen bij huis-aan-huisbezoeken  buurtonderzoek schoon
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