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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

De gemeente Ridderkerk biedt de inwoners en bezoekers een schone en verzorgde openbare 
ruimte. Dit wordt onder andere bereikt door het inzetten van afvalbakken in de buitenruimte 
waarin de inwoners en bezoekers afval kwijt kunnen. De huidige situatie omtrent de aanwezige 
afvalbakken is niet vastgelegd in beleid, maar is gegroeid vanuit de vraag van bewoners naar het 
plaatsen van voorzieningen.  
 
De gemeente streeft naar een hoog scheidingspercentage van afval met het uiteindelijke doel om 
te groeien tot een afvalloze gemeente. De uitwerking van dit streven is voor het inzamelen van 
huishoudelijk afval reeds vastgelegd in het afvalbeleidsplan Ridderkerk 2017-2020. Om 
afvalinzameling in de openbare ruimte eveneens aan te laten sluiten heeft de gemeente 
uitgesproken het afvalbakkenbestand te willen optimaliseren en de hierin gemaakte keuzes vast 
te leggen in een afvalbakkenplan. 
 
Begin 2017 is dit traject gestart met het in kaart brengen van de huidige situatie omtrent de 
afvalbakken. Hierbij is de locatie van de aanwezige bakken vastgelegd en is informatie verzameld 
over het type, kleurstelling en technische aspecten van de afvalbakken.  

1.2 Vraagstelling  

De wens uit te groeien tot een afvalloze gemeente leidt met betrekking tot afvalbakken in de 
openbare ruimte tot de volgende vraag:  
 

om, op straat ontstaand, 
afval kwijt te kunnen en daarbij tegelijkertijd aan te sluiten bij het streven afval op een zo goed 

 

1.3 Doelstelling afvalbakkenplan 

Dit afvalbakkenplan dient als leidraad om afvalbakken in de openbare ruimte van de gemeente 
Ridderkerk te structureren en te handhaven, zodat afvalvoorzieningen effectiever worden 
ingezet en gehandhaafd. Het doel van dit plan sluit aan op de wens afvalstromen op een juiste 
manier in te zamelen en te verwerken en te voorzien in een structurele aanpak tegen zwerfafval. 
 
De gemeente wil voorzien in afvalbakken op plaatsen waar deze bijdragen aan een schonere 
openbare ruimte en het inzamelen van grondstoffen. Op locaties waar een afvalbak niet deze 
meerwaarde biedt wordt gekozen voor het niet toepassen van een afvalbak. Het voorliggende 
afvalbakkenplan beschrijft op welke locaties afvalbakken het best toegepast kunnen worden. Dit 
gebeurt aan de hand van plaatsingscriteria welke voor verschillende gebiedstypen voorwaarden 
stellen voor de toe te passen afvalbakken (type, vorm, kleur, afvalfracties, spreiding, etc.). Zo 
beschikt de gemeente over een helder beleid om in de toekomst een efficiënt en beheersbaar 
afvalbakkenbestand op te bouwen en te handhaven. Verzoeken van inwoners, bedrijven, 
winkeliers of instellingen kunnen eenduidig worden beoordeeld. Zo wordt een wildgroei aan 
afvalbakken in de openbare ruimte voorkomen.  
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Met het vaststellen van dit afvalbakkenplan wordt aangesloten bij een uniforme manier van 
omgaan met afval. Het afvalbeleidsplan beschrijft hoe om te gaan met huishoudelijk afval en het 
voorliggende afvalbakkenplan beschrijft hoe om te gaan met afval dat onderweg ontstaat in de 

de reis die een consument maakt om van een dienst 
gebruik te maken, volledig te maken is het wenselijk ook voor school- en bedrijfsomgevingen dit 
onderdeel in te vullen. 
 

1.3.1 Landelijke doelstellingen  

De wereldpopulatie neemt toe evenals de economie en het consumptiegedrag van mensen. Deze 
toename doet een beroep op natuurlijke hulpbronnen om de wereldpopulatie te voorzien van 
basisbehoefte en goederen. Natuurlijke hulpbronnen zijn eindig. Bovendien heeft de huidige 
economie een schadelijk effect op milieu en het klimaat. 
 
Om die redenen stuurt Nederland op een transitie van een lineaire economie naar een circulaire 
economie. Een lineaire economie houdt in dat grondstoffen worden gewonnen, gebruikt en 
vervolgens eindigen in de vorm van afval. Een circulaire economie gaat effectiever om met 
grondstoffen door het sluiten van de kringloop  afval krijgt waarde door het te hergebruiken en 
benutten als grondstof. Om een transitie naar een circulaire economie te realiseren, 
introduceerde Nederland het Rijksbrede .  
 

 buitenshuis) bevat landelijke 
doelstellingen op het gebied van afval in de buitenruimte. Het doel van VANG buitenhuis is meer 
te recyclen en minder gebruik te maken van nieuwe grondstoffen. In onderstaand kader is een 
nadere beschrijving van VANG buitenshuis weergegeven. 
 

 
 
 
 

-, winkel- en dienstensector (KWD-
sector) om voor 2022 de hoeveelheid restafval te verminderen naar 1 miljoen ton per jaar. In 
de huidige situatie komt 5,3 miljoen ton afval vrij, waarvan 2 miljoen ton restafval, 
vergelijkbaar met huishoudelijk afval. Het doel is meer te recyclen, minder grondstoffen te 
gebruiken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie. 
 
De KWD-sector bestaat uit ruim 1 miljoen bedrijven in overheid, onderwijs, vrije tijd, vervoer, 
winkels, horeca, handel, zorg en zakelijke dienstverlening. Deze sector produceert 5,3 
miljoen ton afval per jaar. Daarvan wordt nu nog maar de helft gerecycled, dus er valt nog 
veel te winnen. 
 
Bovendien gaat het om plekken waar iedereen dagelijks komt. Daardoor heeft de sector de 
potentie om bewustwording te creëren, gedrag te beïnvloeden en te laten zien: we zetten 
samen de s  
 
Bron: https://afvalcirculair.nl/onderwerpen/beleid-circulaire/vang/ (d.d. 16-8-2017) 
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1.3.2 Ambitie gemeente Ridderkerk 

Landelijke doelstellingen 
De gemeente Ridderkerk sluit aan bij de landelijke doelstellingen, zoals in paragraaf 1.3.1 
beschreven. De gemeente wenst op termijn geheel afvalloos te zijn en streeft daarbij naar een 
volledig circulaire afvalinzameling en verwerking; restafval bestaat (vrijwel) niet meer en alle 
fracties kunnen worden gebruikt als nieuwe grondstof. Het afvalbeleidsplan Ridderkerk 2017  
2020 beschrijft hoe de gemeente invulling gaat geven aan de doelstellingen uit het programma 

 op het gebied van huishoudelijk afval. In 2020 zal iedere inwoner in 
Ridderkerk minder dan 100 kg restafval per jaar produceren, hierbij is gekozen om in te zetten op 
omgekeerd inzamelen van afvalfracties. Voor het verwerken van de restafvalstroom dienen de 
bewoners een vergoeding te betalen. Door goed te scheiden gaan de kosten voor de inwoners 
voor afvalverwerking substantieel naar beneden. 
 
In de buitenruimte wil de gemeente op een vergelijkbare wijze invulling geven aan de VANG-
doelstellingen. Het aantal afvalbakken met één afvalfractie (restafval) wordt teruggedrongen en 
op de lange termijn zijn er uitsluitend afvalbakken aanwezig waarin meerdere fracties gescheiden 
ingezameld kunnen worden.  
 
Beïnvloedingsmogelijkheden  
De gemeente Ridderkerk zet in op een viertal prikkels om inwoners te overtuigen het gewenste 
gedrag te vertonen: 1- bewustwording, 2 hoog service niveau voor inzameling grondstoffen,  
3- prijsdifferentiatie en 4- handhaving. Deze prikkels zijn hieronder nader toegelicht. 
 
Bewustwording 
Het door de gemeenteraad gekozen scenario is pas succesvol als de inwoners bereid zijn de 
geproduceerde hoeveelheid afval te reduceren en gescheiden aan te bieden. Dit geldt zowel voor 
het huishoudelijk afval als het afval dat ontstaat in de openbare ruimte. Het is daarom essentieel 
de inwoners te informeren en te betrekken bij het thema, door bijvoorbeeld frequent te 
informeren over de ingezamelde hoeveelheden, tips voor het sorteren van specifieke 
afvalstromen en het betrekken van de jonge bew  
 
Hoog serviceniveau voor inzameling grondstoffen 
De gemeente faciliteert het inzamelen van de waardevolle fracties om de drempel tot het juiste 
gebruik zo ver mogelijk te verlagen. De frequentie van huis-aan-huis inzameling voor de fracties 
PMD (plastic, metaal en drankkartons), GFT (groente, fruit en tuinafval), OPK (oud papier en 
karton) is respectievelijk wekelijks, tweewekelijks en maandelijks. 
 
Prijsdifferentiatie 
Wanneer inwoners betalen voor het restafval wordt het scheiden van fracties welke kosteloos 
kunnen worden weggebracht of opgehaald gestimuleerd. Dit is het principe van het belonen van 
de personen die het afval op de juiste manier scheiden. Een inwoner heeft zodoende zelf de 
mogelijkheid de afvalstoffenheffing te beïnvloeden door op de juiste manier afval te scheiden en 
daarbij de restafvalfractie zoveel mogelijk te beperken.  
 
Handhaving 
De gemeente is van mening dat een positieve benadering meer effect behaald dan repressieve 
maatregelen. Wanneer wordt gekozen voor het inzetten van bijvoorbeeld afvalcoaches wordt op 
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een positieve wijze het draagvlak voor de juiste sortering vergroot. Indien het noodzakelijk blijkt 
worden boa hier is sinds dit jaar mee gestart, met name rond bijplaatsingen van afval 
bij (ondergrondse)containers. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie omtrent het toepassen van afvalbakken in de openbare 
ruimte binnen de gemeente Ridderkerk en gaat eveneens in op het beheer en onderhoud van de 
afvalbakken. Hoofdstuk 3 beschrijft de toepassing van afvalbakken volgens opgestelde criteria: 
locatietypen, soort toegepaste afvalvoorziening, etc. In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op de 
gevolgen van het toepassen van de criteria op het beheer en onderhoud van de afvalbakken. 
Hoofdstuk 5 schetst de financiële gevolgen van de in dit plan beschreven maatregelen en 
hoofdstuk 6 werpt een blik op de toekomst op de langere termijn. 
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2 Huidige situatie 
Dit hoofdstuk evalueert de huidige situatie van de afvalbakken in de openbare ruimte in de 
gemeente Ridderkerk. De organisatie omtrent de afvalbakken in de openbare ruimte, aantallen 
afvalbakken, het gebruikte type, de variatie en de functionaliteit van de afvalbakken zijn 
eveneens beschreven. 

2.1 Organisatie 

Binnen de gemeente Ridderkerk is de afdeling Wijkbeheer verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van de afvalbakken. De wijkploeg vanuit Bovenwijksbeheer verzorgt eveneens het 
plaatsen of vervangen van de afvalbakken. De lediging van de afvalbakken is uitbesteed aan 
MensenWerk.  
 
Het inzamelen van huisvuil is de verantwoordelijkheid van NV BAR-afvalbeheer. Wanneer wordt 
geconstateerd dat er bijplaatsingen bij een ondergrondse container of dump heeft 
plaatsgevonden wordt via NV BAR-afvalbeheer een melding gedaan bij de afdeling Handhaving 

achterhalen c.q. het afval te verwijderen.  

2.2 Gebiedsbeschrijving  

De gemeente Ridderkerk bestaat uit een achttal wijken, te weten: Centrum, West, Oost, Drievliet 
, Bolnes, Slikkerveer, Oostendam en Rijsoord. De gemeente bestaat voor ruim 50% uit 

bebouwd gebied, met een grote variatie aan woningbouw. Zo zijn er wijken met veelal laagbouw 
maar ook wijken met veel hoogbouw. Rondom het bebouwd gebied liggen verspreid binnen de 
gemeente ook landelijke gebieden met agrarische doeleinden. Figuur 2-1 toont de 
gemeentegrenzen en wijkindeling op kaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2-1: Gemeentegrenzen en wijkindeling Ridderkerk 
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Eveneens zijn er binnen het bebouwde gebied groengebieden en drukbezochte winkelcentra 
aanwezig. Deze grote verscheidenheid aan gebieden maakt dat de afvaldruk per gebied ook sterk 
kan variëren. Hierop dienen de afvalbakken in te spelen.  

2.3 Doelgroepen en bronnen 

hotspots zijn bronnen (uitgiftepunt van het zwerfafval) en doelgroepen (de personen die de 
vervuiling veroorzaken) aan te wijzen.  
 
De hotspots hangen nauw samen met de gebiedstypen zoals voor de gemeente Ridderkerk zijn 
gedefinieerd. De voornaamste doelgroep en bron kan per locatie verschillen. Deze gebiedstypen 
zijn in hoofdstuk 3.2 uitgewerkt. Voor elk van de gebiedstypen zijn criteriakaarten opgesteld, 
hierin zijn bijbehorende doelgroepen en bronnen eveneens opgenomen.  

2.4 Toepassing van afvalbakken  

Tijdens de recentelijk uitgevoerde inventarisatie (zomer 2017) is elk van de aanwezige bakken 
vastgelegd met behulp van het beheersysteem GBI-online. Hierbij zijn de volgende aspecten 
vastgelegd: 

- Locatie van de voorziening 
- Type voorziening 

o Afvalbak (enkel, duo of trio-bak) 
o Hondenpoepbak 
o Blikvanger 
o Peukenpaal of -tegel 
o Overig 

- Producent 
- Inhoud 
- Kleurstelling 
- Fysieke staat  

o Technische staat (deuken e.d.) 
o Graffiti en beplakking 
o Besmeuring of natuurlijke aanslag 

- Zwerfafval rond afvalbak op moment van inventariseren 
 

Aantallen en spreiding afvalvoorzieningen 
De gemeente Ridderkerk past verspreid over het gemeentelijk areaal diverse soorten 
afvalvoorzieningen toe. Voor het grootste deel zijn dit standaard afvalbakken in de vorm van een 
enkele, dubbele of trio-afvalbak. Op diverse drukbezochte locaties worden voorzieningen 
getroffen zoals peukentegels en -palen (bijvoorbeeld winkelgebieden) of blikvangers (langs 
drukbezochte fietsroutes).  
 
In de openbare ruimte van Ridderkerk staan ruim 700 afvalbakken. Bij een inwoneraantal van ca. 
45.500 betekenen de 720 afvalbakken 15,8 afvalbak per 1000 inwoners. De gemeente Ridderkerk 
wijkt hiermee significant af van het landelijk gemiddelde dat op 13 afvalbakken per 1000 
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inwoners ligt. Figuur 2-2 geeft de spreiding van de afvalvoorzieningen binnen de gemeente op 
kaart weer. 
 

 

Toegepaste typen en kleurstelling 
Verspreid over de gemeente zijn verschillende soorten afvalbakken toegepast. Het merendeel 
van de afvalbakken zijn van het type Bammens Capitole kleur geel met een inhoud van 60 liter. In 
het winkelcentrum Koningsplein en Vlietplein staan afvalbakken van het type Grijssen kleur 
donkergroen met een inhoud van 70 liter. Inmiddels staan bijvoorbeeld op het Vlietplein en het 
Dillenburgplein in totaal vijf triobakken type Grijssen kleur donkergroen met aparte kleuren voor 
de papier en PMD fractie. Elk van deze fracties heeft een inhoud van 60 liter. Tabel 2-1 geeft de 
verdeling in toegepaste afvalvoorzieningen weer. Tabel 2-2 geeft de verdeling in kleur weer. 
 
n.b.: gesproken wordt over afvalbakken en afvalvoorzieningen. Het betreft in dat geval één 
voorziening om afval in kwijt te kunnen. Bijvoorbeeld een triobak, met drie fracties maar 
bestaande uit één geheel, wordt in dit rapport als één voorziening gezien en niet als drie losse 
afvalbakken. 
 

  Aantal Percentage 
Bammens 647 90% 
Grijssen 46 6% 
Overig 18 3% 
Velopa 9 1% 
Onbekend  0 0% 
Totaal 720 100% 

Figuur 2-2: Ligging afvalvoorzieningen Ridderkerk 

Tabel 2-1: Toegepaste typen afvalvoorzieningen 
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Tabel 2-2: Verdeling kleurstelling 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderstaande afbeeldingen (2-3 t/m 2-7) geven een indruk van de toegepaste typen 
afvalvoorzieningen. 
 

 
 
 
 
 
 

  Aantal Percentage 
Blauw 23 3% 
Geel 532 74% 
Grijs 2 0.2% 
Groen 144 20% 
Metaal 3 0.3% 
Overig 3 0.3% 
Rood 2 0.2% 
Zwart 11 2% 
Totaal 720 100% 

Figuur 2-3: Grijssen trio-bak Figuur 2-4: Grijssen Constructo (70 liter) 
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Technische kwaliteit 
Gedurende de inventarisatie van de afvalbakken binnen Ridderkerk is eveneens de technische 
staat (conform CROW beeldkwaliteit  publicatie 323) opgenomen. Onderstaande tabel geeft in 
een overzicht de verdeling van de kwaliteitsniveaus weer. Duidelijk is dat een groot deel van de 
afvalbakken van goede tot zeer goede kwaliteit is. Een aantal afvalbakken scoort duidelijk 
slechter (C- of D-kwaliteit).  
 
Tabel 2-3: verdeling technische kwaliteit afvalbakken 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hondenpoep 
Binnen de gemeente zijn diverse losloopgebieden (25 stuks). De eigenaar is op deze locaties 
verantwoordelijk voor het opruimen van hondenpoep. De gemeente ruimt geen hondenpoep op 
en heeft de hondenbelasting afgeschaft. Als tegenprestatie wordt derhalve van de eigenaar 
verwacht dat zij zelf de hondenpoep opruimen. De hondenpoepzakjes kunnen worden 
meegenomen naar huis of worden gedeponeerd in een van de aanwezige afvalbakken. Bakken 
speciaal voor hondenpoepzakjes zijn in de gemeente Ridderkerk momenteel niet voorzien. 

 
 
 

  Aantal Percentage 
A+-kwaliteit 181 25% 
A-kwaliteit 415 58% 
B-kwaliteit 100 14% 
C-kwaliteit 20 2.5% 
D-kwaliteit 4 0.5% 
Totaal 720 100% 

Figuur 2-5: Peukentegel Figuur 2-6: Bammens Capitole Figuur 2-7: Rolcontainer 
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Peukenvoorzieningen 
Binnen diverse winkelcentra in de gemeente Ridderkerk zijn peukentegels en -palen toegepast op 
druk bezochte plaatsen om bezoekers een voorziening te bieden om op de juiste wijze om te 
gaan met peuken.  
 
Vastgesteld gebruik van de afvalvoorzieningen 
Tweemaal is de vullingsgraad van de afvalbakken vastgesteld, in het najaar van 2015 en in de 
zomer van 2017, gedurende de inventarisatie van de afvalbakken.  
De meting in 2015 laat zien dat van 25% van de afvalbakken de vullingsgraad lager is dan 25%, 
deze bakken worden slechts beperkt gebruikt en zijn aangemerkt als potentieel te verwijderen 
bakken. Gedurende de meting in 2017 is conform CROW beeldkwaliteit gemeten, hierbij is 
vastgesteld dat 10 van de 720 bakken (1% van totaal) helemaal leeg zijn aangetroffen en zijn 443 
van de 720 bakken (61% van het totaal) tot maximaal 40 % gevuld.  
Deels is dit grote aandeel afvalbakken te wijten aan de verschillende gebieden waarin de bakken 
staan. Zo hangt de gebruiksdruk van een afvalbak in het buitengebied sterk samen met de 
periode in het jaar en de weersomstandigheden, terwijl een afvalbak in een winkelcentrum ten 
alle tijde een hogere gebruiksdruk kent. Dit in acht nemende kan een significant deel van de 
afvalbakken dat niet of slecht beperkt wordt gebruikt als overbodig worden beschouwd. 
 

2.5 Beheer: Lediging en onderhoud 

Lediging 
Voor het ledigen van de afvalbakken beschikt de gemeente Ridderkerk in totaal over 4 FTE, 
aanvullend is 1 FTE aangesteld voor het prikken van zwerfafval. In de winkelcentra worden alle 
bakken elke dag ( 6 dagen in de week) gecontroleerd en indien nodig geleegd. Dit gebeurt door 
MensenWerk in opdracht van afdeling Wijkbeheer. De overige afvalbakken buiten de 
winkelcentra worden één tot drie keer per week nagelopen en indien nodig geledigd. Wanneer 
volumineus afval samengedrukt kan worden en zodoende lediging kan worden uitgesteld tot de 
volgende controleronde wordt deze maatregel toegepast. Het ingezamelde afval wordt op de 
gemeentewerf verzameld en verder verwerkt.  
Het ledigen van afvalbakken in en rond de winkelcentra op vrijdagavond en gedurende de 
zaterdag is uitbesteed en wordt niet door MensenWerk uitgevoerd. 
 
Het afval, ingezameld middels de trio-bakken (fracties papier, PMD en restafval), wordt bij de 
lediging per fractie verwerkt. Zowel voor de lediging als richting inwoners van de gemeente is het 
gescheiden inzamelen eenduidig: elke fractie wordt middels een gekleurde afvalzak, specifiek 
voor desbetreffende afvalfractie, ingezameld en dusdanig gescheiden verwerkt. In de huidige 
situatie wordt afval, afkomstig uit de openbare restafvalbakken, nog niet nader gescheiden na 
inzameling, dit is wel gewenst. In 2018 wordt intern de mogelijkheid tot nascheiding van dit afval 
nader onderzocht. 
 
Onderhoud 
Bovenwijksbeheer is verantwoordelijk voor het onderhouden van de afvalbakken. Wanneer een 
afvalbak defect is of niet meer bruikbaar is als gevolg van slijtage of vandalisme wordt 
overgegaan op reparatie of vervanging. Wijkbeheer acteert hierbij proactief of op basis van 
binnengekomen meldingen. In het geval een locatie vandalismegevoelig blijkt wordt na 
herhaaldelijke reparatie of vervanging de bak niet teruggeplaatst. 
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Het reinigen van afvalbakken behoort niet tot de standaard werkzaamheden, echter wanneer 
blijkt dat een bak dusdanig vervuild of besmeurd is zal hier actie op worden ondernomen. 
 
Nieuwjaarsactie 
Om schade, als gevolg van vuurwerkvandalisme, zo veel mogelijk te voorkomen kiest de 
gemeente Ridderkerk voor het uitvoeren van een nieuwjaarsactie. Afhankelijk van het type bak 
wordt de binnenbak verwijderd of wordt een afsluitende klep geplaatst in de inwerpopening. 
Medio december start het afsluiten en verwijderen van de inwerpopeningen en binnenbakken. 
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waarbij wordt gestart in het buitengebied en 
gebiedsgewijs naar de centra wordt toegewerkt. Het afsluiten van de afvalbakken in het centrum 
gebeurt op de laatste dag voor het nieuwe jaar waar de winkels nog geopend zijn om de overlast 
van buiten gebruik zijnde bakken zo klein mogelijk te houden. Het terugplaatsen van 
binnenbakken en het verwijderen van kleppen gebeurt in omgekeerde volgorde. Jaarlijks is circa 

 
 
Inzet inwoners, verenigingen en scholen 
In diverse wijken zijn inwoners, verenigingen en scholen actief met het verwijderen van 
zwerfafval in de openbare ruimte. Met deze personen is overeen gekomen dat de afvalbakken in 
de openbare ruimte gebruikt mogen worden voor het deponeren van het ingezamelde afval. 
Wanneer dit niet mogelijk is wordt het afval in zakken verzameld en door de gemeente verwerkt. 

2.6 Afspraken, beleid en wetgeving 

Omtrent het omgaan met afval binnen de gemeente Ridderkerk zijn verschillende regels 
opgesteld. Zo is het omgaan met huisvuil beschreven in de landelijk geldende Wet Milieubeheer. 
Sinds januari 2014 heeft de gemeente de hondenbelasting opgeheven. Daar staat tegenover dat 
de eigenaren van honden zelf de uitwerpselen dienen te verwijderen en zich hier op de juiste 
manier van te ontdoen (thuis of in een openbare afvalbak). Voor deze opruimplicht zijn geen 
ontheffingsgebieden aangewezen zoals uitrengebieden, de plicht geldt in alle openbare ruimte 
binnen de gemeente. Artikel 2.58  lid 6 van de algemene plaatselijke verordening beschrijft de 
opruimplicht.  
 
Rondom het omgaan met afval dat in de buitenruimte ontstaat is geen directe regelgeving 
opgenomen. Echter kunnen personen wel beboet worden voor het achteloos weggooien of 
achterlaten van afval. In de centrumgebieden heeft de gemeente Ridderkerk ervoor gekozen de 
25 meter regel, opgesteld door NederlandSchoon, niet actief te handhaven. Deze regel beschrijft 
dat winkeliers en exploitanten zelf verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van afval binnen de 
eerste 25 meter rondom het pand. Wel is met exploitanten de afspraak gemaakt dat zij zelf de 
terrassen schoonhouden wanneer de stoelen en tafels aanwezig zijn. Als de terrassen zijn 
ontdaan van het meubilair reinigt de gemeente de verharding.   

2.7 Communicatie 

De gemeente tracht inwoners op diverse manieren betrokken te maken bij het thema afval. Zo is 
in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het verwijderen van vuurwerkresten door 
inwoners. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol geboden; het aanbieden van 
afvalzakken en het ophalen van de zakken wanneer deze aan de kant van de weg zijn gezet. 
Ervaringen zijn positief en deze maatregel is structureel doorgevoerd.  
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Jongeren zijn een belangrijke doelgroep als het gaat om het bestrijden van overlast door 
zwerfafval. Er is derhalve gekozen de jongeren op informatieve manieren kennis te laten maken 
met het thema afval. Zo wordt bijvoorbeeld invulling gegeven aan maatschappelijke stages door 
eerstejaars middelbare scholieren in te zetten opruimacties en daarbij een stuk voorlichting op 
een milieu gerelateerd onderwerp te geven.  
 
Basisschoolleerlingen worden op jonge leeftijd reeds geïnformeerd over het thema afval door 
een aantal keer per jaar zwerfafvalacties (opruimacties en voorlichting) te organiseren.  
 
Aansluiten bij afvalbeleidsplan
Met de komende wijzigingen voor de inzameling van huisvuil worden diverse communicatieacties 
uitgezet om de inwoners op de hoogte te brengen van de nieuwe situatie. Wijzigingen die 
worden doorgevoerd met betrekking op de openbare afvalbakken worden zoveel mogelijk in lijn 
met de communicatie over het huishoudelijk afval gecommuniceerd. Zo ontstaat ook richting 
inwoners een eenduidig standpunt van de gemeente omtrent afval.  
Eventuele wijzigingen in afvalbakken, welke worden gebruikt door hondenbezitters, worden 
gecommuniceerd via de wijkoverleggen en hondenuitlaatdiensten. 
 

2.8 Samenvatting huidige situatie 

 
 

  

Uit de inventarisatie blijkt: 
 Er is een divers bestand afvalbakken in Ridderkerk aanwezig, hierbij is veelal gekozen 

voor de Bammens Capitole in de kleur geel. 
 In recente jaren zijn er in enkele winkelcentra trio-bakken geplaatst waarmee het afval in 

de openbare ruimte gescheiden ingezameld kan worden (papier, PMD en restafval).  
 Het aantal van 720 afvalbakken binnen de gemeente ligt met 15,8 afvalbakken per 1000 

inwoners sterk boven het landelijk gemiddelde van 13 afvalbakken per 1000 inwoners. 
 Twee vulgraadmetingen (2015 en 2017) laten zien dat een groot deel van de afvalbakken 

(25 - 40%) beperkt gebruikt worden en mogelijkerwijs kunnen komen te vervallen. 
 De kwaliteit van de bakken is zeer verschillend en diverse bakken zijn verouderd en 

versleten. 17% van de bakken scoort een CROW niveau B of lager voor technische staat. 
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3 Richtlijnen- en plaatsingscriteria 
3.1  

 
 

3.2 Functionaliteit: zichtbaarheid, bereikbaarheid en gebruiksgemak 

De functionaliteit van een afvalbak is sterk afhankelijk van lokale omgevingsfactoren. 
Afvalbakken hebben een reikwijdte voor het gebruik; de afstand waarbij mensen bereid zijn de 
voorziening te benutten. Het succes van een afvalbak hangt samen met de aspecten zichtbaar, 
bereikbaar en gebruiksgemak, zoals in onderstaande figuur (figuur 5) is weergegeven. Deze figuur 
toont schematisch op welke wijze een afvalbak functioneert en hoe deze de gebruikers aanzet tot 
het gebruik van de afvalbak. 

 
 
Een korte toelichting op de figuur: 

 Zichtbaar: van grote afstand ziet men de bak staan en kan men deze bak gebruiken 
wanneer nodig. De bak is herkenbaar als afvalbak door een uniforme en opvallende 
uitstraling. Met name voor onbekende bezoekers van een locatie is het aspect 
zichtbaarheid van belang.  

De afvalbak als ambassadeur van een schone buitenruimte 
Een schone buitenruimte is waar we naar streven. Afvalbakken en andere afvalvoorzieningen 
zoals peukenpalen en drop-pits leveren een bijdrage aan het realiseren van dit schone 
straatbeeld. Deze voorzieningen vormen 

afvalvoorzieningen laat zien dat er vanuit 
de beheerder/eigenaars van het gebied aandacht is voor het bereiken van een schone 
buitenruimte; immers, door de beheerder wordt de mogelijkheid geboden op een correcte 
wijze het afval te deponeren in een voorziening die hier speciaal voor is geplaatst, met als doel 
deze te gebruiken. Vervolgens is het aan de gebruiker(s) invulling te geven aan deze norm en 
samen met de betrokkenen de voorziening en de omgeving schoon en netjes te houden.     

Figuur 3-1: Zichtbaarheid, bereikbaarheid en gebruiksgemak van een afvalbak 
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 Bereikbaar: wanneer men de afvalbak wil gebruiken is een goede bereikbaarheid van 
deze bak van belang. De weg richting de bak is zonder gevaar, zonder belemmerende 
obstakels en met een eenvoudige looproute bereikbaar. Dit aspect is voor alle 
gebruikers belangrijk en draagt bij aan het stimuleren van het gebruik van de afvalbak. 

 Gebruiksgemak: het inwerpen in de bak kan gemakkelijk en zonder obstakels. De 
inwerpopening is vrij van obstakels en schoon, en rondom de bak zijn geen 
belemmeringen voor het gebruik van de bak. Dit aspect is voor alle gebruikers 
belangrijk. Met name tijdens drukke perioden. 
 

3.3 Gebiedstypen 

Een afvalbak voorziet in de behoefte om afval weg te gooien en komt het beste tot zijn recht op 
een bereikbare en herkenbare plek. Niet op elke plek is een afvalbak noodzakelijk en effectief. 
Om dit te borgen zijn gebiedstypen onderscheiden. Deze gebiedstypen worden gebruikt om de 
afvalbakken gericht in te zetten. Voor de gebiedstypen zijn plaatsingscriteria opgesteld. Deze 
borgen een uniforme uitvoering bij plaatsing van afvalbakken. Ze dragen ook bij aan uniformiteit 
in het gebied en overkoepelend in de gemeente. 
 
Voor het opstellen van plaatsingscriteria zijn de onderstaande locatietypen vastgesteld. Elk 
locatietype kent andere omgevingskenmerken, zoals type gebruikers, waarop de afspraken voor 
plaatsing zijn afgestemd. De volgende gebiedstypen zijn onderscheiden (voor specifieke 
informatie verwijzen wij naar criteriakaarten in de bijlage): 
 

- Centrumgebieden en wijkcentra 
De locatie ligt in een gebied met een centrum- en/of winkelfunctie. Denk hierbij aan 
gebieden als het Vlietplein en Winkelhart Ridderkerk. Ook de kleinere winkelcentra zoals 
in het centrum van Bolnes (omgeving Vechtstraat) en Plein Oost in Ridderkerk vallen hier 
onder. Naast winkelgebieden vallen ook het gemeentehuis, bibliotheken en museums 
onder dit gebiedstype. 
 

- Parken en recreatiegebieden 
De locatie ligt in een groengebied (binnen de bebouwde kom) of in een recreatiegebied 
buiten de bebouwde kom. Het  gebied kenmerkt zich door de recreatieve functie. 
Binnen de gemeente Ridderkerk zijn dit bijvoorbeeld het Reijerpark, het Oosterpark en 
Crezéepolder (het Oosterpark en Crezéepolder zijn in beheer van respectievelijk NRIJ en 
Zuid Hollands Landschap). Ook drukbezochte recreatiegebieden langs de Waal horen bij 
dit gebiedstype. 

 
- Kantoor- en schoolroutes en carpoolplaatsen 

Dit betreft loop- of fietsroutes tussen scholen, OV-locaties, bedrijventerreinen en 
supermarkten/ winkelcentra. Ook carpoolplaatsen waar tijdens de spits reizigers op 
elkaar wachten valt onder dit gebiedstype. 

 
- Sportgebied 

Het gaat om een locatie waar sprake is van een sportvoorziening. Denk hierbij aan 
sportvelden, gymzalen en zwembaden.  
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- OV-locaties 
Openbaar vervoerlocaties zijn het busstation en bushaltes in de gemeente. De gebieden 
kenmerken zich door een verhoogde vervuilingsdruk gedurende de spitsuren door 
forenzen of scholieren op wachtlocaties en/of rond fietsenstallingen.  
 

- Speelplaatsen 
De locaties betreffen speelterreinen, JOPS (al dan niet met een schuilvoorziening) en 
trapvelden gelegen in een woonwijk tussen de bebouwing of als onderdeel van een 
groengebied/parkgebied.  
 

- Losloopgebieden voor honden 
Deze locaties betreffen de 25 losloopgebieden welke binnen de gemeente Ridderkerk 
aanwezig zijn. 
 

3.4 Materiaalgebruik en typen afvalbakken 

De gemeente Ridderkerk wenst bij de inzameling van afval in de openbare ruimte zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij de wijze waarop huishoudelijk afval wordt ingezameld. Hierbij staat centraal dat 
afvalstromen gescheiden ingezameld worden en dat de fractie restafval zo klein mogelijk wordt 
gehouden. De toe te passen afvalbak dient hier op aan te sluiten en er is derhalve gekozen voor 
afvalbakken waar meerdere afvalfracties mee ingezameld kunnen worden: een duo-bak (twee 
fracties) en een trio-bak (drie fracties).  
 
De standaardtypen binnen de gemeente Ridderkerk zijn hieronder weergegeven: 
 
Duo-bak (twee afvalfracties: PMD en restafval)  
 
Producent:  Grijsen 
Model:  Constructo 202 of vergelijkbaar 
Aantal fracties: 2 
Inhoud:  2x 100 liter 
Materiaal:  Buitenzijde: Staal, gepoedercoat 
  Binnenbak: RVS 304 
 
 
 
 
 
Trio-bak (drie afvalfracties: PMD, papier en restafval) 
 
Producent:  Grijsen 
Model:  Constructo 210 of vergelijkbaar 
Aantal fracties: 3 
Inhoud:  3x 70 liter 
Materiaal:  Buitenzijde: Staal, gepoedercoat 
  Binnenbak: RVS 304 

Figuur 3-2: Grijssen Constructo 202 

Figuur 3-3: Grijssen Constructo 210 
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Single-bak (één afvalfractie: restafval)  
 
Producent:  Grijsen of Bammens 
Model:  Constructo 210 of Capitole of vergelijkbaar 
Aantal fracties: 1 
Inhoud:  1x ±50 liter 
Materiaal:  Buitenzijde: Staal, gepoedercoat 
  Binnenbak: RVS 304 of staal 
 
 
 
In de toekomst worden deze afvalbakken als standaardtype gebruikt. Dit betekent dat ook bij 
vervangingsopgaven voortaan deze typen worden toegepast. Welk type op welke locatie wordt 
toegepast is opgenomen in de plaatsingscriteria.  
Van bovenstaande typen kan worden afgeweken als de locatie daar om vraagt. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn langs een drukke fietsroute, waar bijvoorbeeld een blikvanger een 
grotere meerwaarde biedt in vergelijking met een reguliere afvalbak.  
 
Ook op locaties waar veel honden worden uitgelaten of worden getraind kan een afvalbak 
wenselijk zijn. De gemeente Ridderkerk kiest er, ondanks het afschaffen van de hondenbelasting, 
voor afvalbakken te plaatsen bij de losloopgebieden. Indien een hondenlosloopgebied deel 
uitmaakt van een park- of recreatiegebied en er derhalve ook recreanten gebruik van de bak 
kunnen maken wordt gekozen voor een duo-bak. Indien het een afgesloten losloopgebied 
betreft, voldoet een single-bak. Om het juiste gebruik van de duo-bak voor het inzamelen van 
hondenpoepzakjes te stimuleren wordt de duo-bak voorzien van 
pictogrammen welke duidelijk weergeven dat de hondenpoepzakjes in het restafval gedeponeerd 
dienen te worden en, ondanks dat het een plastic zakje betreft, niet in de PMD-fractie.  
 
Navolgende tabel (tabel 3-1) geeft per gebiedstype, zoals gedefinieerd in paragraaf 4.2, richtlijnen 
weer voor het te plaatsen type afvalvoorziening. 
 
  

Figuur 3-3: Grijssen Constructo 210 

Figuur 3-4: Bammens Capitole (links) en 
Grijsen Constructo (rechts) 
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Tabel 3-1: richtlijn te plaatsen voorziening per gebiedstype 

Kleurstelling 
De gemeente Ridderkerk hanteert een vaste kleurstelling voor de toe te passen duo- en trio-
bakken. Dit betreft een donkergroene kleur in ral code 6009. Zowel de duo als trio bakken 
worden voorzien van toegangsdeurtjes in de kleuren behorende tot desbetreffende afvalfractie.  

Deze kleurstelling, conform landelijk geldende kleurstelling per afvalfractie, is als volgt:  
- PMD  oranje 
- papier  blauw 
- restafval  zwart 

De afvalbakken worden voorzien van stickers, in bovengenoemde fractiekleuren. Deze stickers 
zijn voorzien van eenduidige pictogrammen zodat voor eenieder in één ogenblik duidelijk is 
welke afvalfractie in de afvalbak thuishoort.  
 
Inzet afvalvoorzieningen tijdens markten of evenementen 
Aanvullend op reeds aanwezige afvalvoorzieningen faciliteert de gemeente organisatoren van 
evenementen met inzamelvoorzieningen, geschikt voor het inzamelen van verschillende 
afvalfracties gedurende piekdrukte waarbij de reeds aanwezige afvalbakken onvoldoende 
capaciteit bieden. Hiervoor worden bijvoorbeeld rolcontainers ingezet. De gemeente verzorgt 
eveneens de lediging van deze afvalvoorzieningen. Lediging van reeds aanwezige afvalbakken 
vindt plaats conform de reguliere lediging en wordt waar nodig bijgestuurd. 

3.5 Plaatsingscriteria- en criteriakaarten 

De plaatsingscriteria geven aan op welke locaties afvalbakken, binnen een specifiek gebied, 
meerwaarde bieden in het bestrijden van zwerfafval en overlast door hondenpoep. De criteria 
bieden handvatten voor het maken van keuzes omtrent de plaatsing van afvalbakken. Deze 
plaatsingscriteria zijn vertaald naar zogenaamde criteriakaarten. Deze kaarten bestaan uit een 
beknopte beschrijving van het gebiedstype en geven een advies over hoe op deze locaties om te 
gaan met afval dat ontstaat in de openbare ruimte. De criteriakaarten beantwoorden de 
volgende vragen:  
 

- Heeft een afvalbak toegevoegde waarde op deze plek? 
- Op welke wijze kan de afvalbak op deze plek het beste worden toegepast? 
- Welke specifieke omgevingsfactoren moeten in acht worden genomen? 

 Duo-bak  
Grijsen Constructo 

of Column 

Trio-bak 
Grijsen 

Constructo 

 
Single-bak 

Overige 
voorzieningen(1) 

Centrumgebieden en wijkcentra X X  X 
Park- en recreatiegebied  X    
Kantoor- en schoolroutes en carpoolplaatsen  X   X 
Sportgebieden X    
OV-plaatsen X    
Speelplaatsen X    
Hondenlosloopgebieden     X(2)  X  
 

(1) Met overige voorzieningen wordt in dit geval een voorziening, anders dan een reguliere afvalbak, bedoeld. Bijvoorbeeld blikvangers 
of peukentegels. (2) Indien hondenlosloopgebieden deel uitmaken van bijvoorbeeld een park of recreatiegebied en ook bezocht wordt 
door niet-hondenbezitters. 
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De criteriakaarten zijn als bijlage bij deze rapportage opgenomen (zie bijlage 1). Op locaties die 
niet binnen één van de -tenzij-
wordt in de regel geen afvalbak geplaatst tenzij een gegronde reden kan worden aangedragen 
voor het plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als hondenbezitters behoefte hebben aan een 
afvalbak. 
 
Toepassing van de criteriakaarten vindt plaats bij: 

- Aanpassing of nieuwe inrichting van bestaande openbare ruimte; 
- Grootschalige uitbreidingen / herontwikkelingen; 
- Verzoeken tot plaatsing van een afvalbak 

 
Figuur 3-5 toont de opbouw van de criteriakaarten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier wordt aangegeven 
welke bijdrage een 
afvalbak binnen dit 
gebiedstype biedt. 

Op deze locatie volgt 
een korte toelichting 

bij het gebiedstype en 
de typering van de 

meest voorkomende 
gebruikers. 

Door middel van  
beelden worden 

goede, of juist minder 
goede, situaties 
weergegeven. 

Leidraad plaatsing 
beschrijft de 

plaatsingscriteria. 
Aantal bakken, locatie 

en bereikbaarheid 
staan hier centraal. Dit vak beschrijft per 

gebiedstype de 
fysieke 

eigenschappen van 
de toe te passen 

voorziening. 

Figuur 3-5: Opbouw criteriakaarten 
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3.6 Pilot combinatie ondergrondse containers en afvalbakken  

Begin 2019 wordt een nieuw afvalbeleid voor de inzameling van huishoudelijk afval van kracht, 
 Vanaf dit moment wordt restafval 

ingezameld door middel van afgesloten ondergrondse containers. Deze containers worden in de 
loop van 2018 geplaatst op diverse plekken in de gemeente Ridderkerk. In Ridderkerk worden 
reeds ondergrondse containers toegepast, echter alleen ten behoeve van afvalinzameling rond 
hoogbouwlocaties. 
 
Momenteel onderzoekt gemeente Ridderkerk de mogelijke inzet van ondergrondse 
restafvalcontainers in woonwijken als afvalbak in de buitenruimte. De gemeente wil een pilot 
uitvoeren waarbij op een tiental locaties een ondergrondse container, bedoeld voor restafval, 
wordt geplaatst met een geïntegreerde afvalbak waarin inwoners op straat ontstaand afval 
(zwerfafval) kunnen deponeren. Op deze locaties wordt zodoende onderzocht in hoeverre een 
afgesloten ondergrondse container voor het restafval gecombineerd kan worden met een 
openbaar toegankelijke afvalbak voor restafval. Deze ondergrondse containers brengen 
uniformiteit en voorkomen een wildgroei aan straatmeubilair.  
Bovenal worden de inzet en kosten voor de lediging gereduceerd omdat de afvalbak door middel 
van een klep de bak kan ledigen in de ondergrondse container, zie figuur 3-6 als voorbeeld van 
een dergelijke zwerfafvalklep. 
 

 
Figuur 3-6: Voorbeeld van een afvalbak aan de zijkant van een ondergrondse container. Wordt uitgevoerd 
als volwaardige afvalbak, gemonteerd aan de zijkant van de ondergrondse container. Deze afvalbak kan 
optioneel geleegd worden met een klep in de ondergrondse (restafval)container 

Wanneer de definitieve locaties van de te plaatsen ondergrondse containers bekend zijn zal een 
selectie plaatsvinden voor het toepassen van deze containers. Hierbij wordt een tiental plaatsen 
aangewezen, vallende onder het gebiedstype 1: Centrumgebieden en wijkcentra, waar de 
gecombineerde container als test wordt toegepast. Bij het toekennen van geschikte containers 
wordt eveneens gekeken naar de zichtbaarheid van desbetreffende container. 
 
Nadere invulling van deze pilot volgt separaat van dit afvalbakkenplan. 
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4 Beheer: Lediging en onderhoud 
Een effectief afvalbakkenplan bestaat, naast plaatsing en vormgeving van de afvalbakken, uit 
lediging en onderhoud. Het tijdig ledigen en onderhouden zorgt voor het functioneel en 
aantrekkelijk houden van afvalbakken. Dit beheer waarborgt de voorwaarden voor een optimaal 
gebruik. Het beheer van afvalbakken verloopt volgens een viertal stappen, die zijn weergegeven 
in figuur 4-1. Dit rapport gebruikt deze stappen voor het optimaliseren van onderhoud en 
lediging van afvalbakken. 

 

4.1 Lediging en onderhoud 

Het doorvoeren van wijzigingen in het afvalbakkenbestand heeft gevolgen voor het aantal te 
ledigen afvalbakken, dit heeft organisatorische gevolgen voor de lediging. Het aantal bakken 
neemt af, maar door het toepassen van afvalbakken met een groter volume neemt de totale 
capaciteit niet of in mindere mate af. Bovendien wordt op een groter aantal locaties gescheiden 
ingezameld, terwijl dit in de huidige situatie enkel gebeurt in de centrumgebieden m.b.v. de trio-
bakken. De lediging dient hier op in te spelen: Niet alleen de ledigingsfrequentie en routering 
dient aangepast te worden op de nieuwe situatie, ook het ledigingsvoertuig moet dusdanig 
ingericht zijn dat de gescheiden afvalzakken voor zowel PMD, papier als restafval op de juiste 
manier kunnen worden ingezameld. 
 
Om een optimale ledigingsroute en frequentie te bereiken is het van belang dat in de 
toekomstsituatie door MensenWerk tijdens de lediging goed wordt bijgehouden hoeveel afval er 

Planvorming

Uitvoering

Monitoring

Maatregelen

Figuur 4-1: processtappen voor het beheren van afvalbakken in de openbare ruimte 
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per afvalbak wordt ingezameld. Zo kunnen bestaande ledigingsroutes en -frequenties gaandeweg 
worden bijgestuurd en wordt een optimum bereikt in de vulgraad van de afvalbak en ledigings- 
frequentie.  
 
De onderstaande voorwaarden dragen bij aan een efficiënte lediging van de afvalbakken: 

- Eenvoudig bereikbare plaatsen/geen obstakels voor lediging, waarbij indien mogelijk 
grote reisafstanden worden voorkomen; 

- Een afstemming tussen de capaciteit van de afvalbakken en ledigingsfrequentie, waarbij 
reistijd voor lediging en capaciteit op de locatie tegen elkaar afgewogen zijn;  

- Een vrije doorgang rondom de afvalbak zodat voldoende werkruimte voor lediging en 
onderhoud aanwezig is; 

- Ledigingsvoertuig is ingericht op inzameling van drie afvalfracties. 
  

Lediging gedurende evenementen 
Gedurende evenementen wordt, indien nodig, afgeweken van de reguliere ledigingsfrequentie. 
Dit gebeurt in overleg met de organisator of als gevolg van een constatering door Wijkbeheer of 
MensenWerk. 
 
Onderhoud 
Wanneer gefaseerd vrijwel alle afvalbakken in de gemeente Ridderkerk zijn vervangen door een 
duo- of trio-bak zal de vervangingsopgave, als gevolg van ouderdom en slijtage, voorlopig beperkt 
zijn. Dit sluit echter niet uit dat vandalisme of defecten kunnen optreden. Het onderhoud van de 
bakken zal volgens de huidige werkwijze, zoals eerder beschreven in paragraaf 2.5, worden 
voortgezet.  
 
Voor het voortzetten van de nieuwjaarsactie dient vastgesteld te worden of het haalbaar is om 
alle afvalbakken te verwijderen, immers zijn deze bakken van een groter type dan de huidige 
standaard. Mogelijkerwijs is het plaatsen van een vuurwerkklep een mogelijkheid die eenzelfde 
resultaat oplevert tegen een lagere inspanning. 

4.2 Arbeidsomstandigheden 

Bij werkzaamheden langs en op openbare wegen, zoals bij het ledigen en onderhouden van 
afvalbakken, is het van belang de juiste veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Werknemers 
van MensenWerk en Bovenwijksbeheer, verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van 
de afvalvoorzieningen, volgen de cursus Veilig Werken Langs De Weg om op een veilige manier te 
werk te gaan in de openbare ruimte. 

4.3 Meldingen 

Wanneer een inwoner van de gemeente Ridderkerk in de openbare ruimte 
een situatie aantreft waar op geacteerd moet worden, bijvoorbeeld een 
kapotte of overvolle afvalbak, een losse stoeptegel of dump van afval, dan 
kan hiervan melding gemaakt worden. De gemeente faciliteert inwoners 
hierin via de gemeentelijke website met een invulformulier of via de app 

. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een 

Figuur 4-2: Gemeente 
Ridderkerk app 
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4.4 Monitoring- en beheersysteem 

De gemeente Ridderkerk maakt gebruik van de beheersoftware GBI. Met dit programma wordt 
alle relevante informatie van objecten in beheer van de gemeente in de buitenruimte 
bijgehouden. Ook de aanwezige afvalbakken zijn in dit programma opgenomen en tijdens de 
meest recente inventarisatie (zomer 2017) nagelopen en aangevuld.  
 
Wanneer mutaties in het huidige afvalbakkenbestand plaatsvinden is het van belang dat deze 
tijdig en op de juiste wijze worden gemuteerd in het beheersysteem. Als een afvalbak, als gevolg 
van bijvoorbeeld vandalisme of misbruik, wordt verwijderd en niet wordt teruggeplaatst dient dit 
doorgegeven te worden aan zowel de ledigende partij en de gegevensbeheerder. Zo wordt 
geborgd dat er ten alle tijden een actueel afvalbakkenbestand digitaal beschikbaar is en dat de 
lediging op de hoogte is van verwijderde en geplaatste afvalbakken. 
 

4.5 Taken en verantwoordelijkheden 

Op basis van de hierboven genoemde aspecten, komen de volgende taken en verantwoordelijk-
heden naar voren (zie tabel 4-1): 
 
Tabel 4-1: taakverdeling van gemeentelijk afvalbakken beheer in Ridderkerk 
 

Rol/verantwoordelijkheid Verantwoordelijke Afdeling 
Algemene coördinatie Beleidsadviseur Advies en Programmering ( A&P) 
Beleidsmatige keuzes Beleidsadviseur A&P 
Beheertoets + keuze afvalbak Beleidsadviseur / Afdelingshoofd 

Wijkbeheer 
A&P / Wijkbeheer 

Toetsen verzoeken plaatsing De beheerder A&P 
Bestellen en aanschaffen De beheerder / Coördinator 

Wijkbeheer 
A&P / Wijkbeheer 

Coördineren uiteindelijke plaatsing Medewerker Wijkbeheer 
Doorgeven mutaties afvalbakken Medewerker Wijkbeheer 
Verwerken mutaties afvalbakken Adviseur GEO-informatie Informatiemanagement 
Lediging afvalbakken Allround medewerker Wijkbeheer / 

Buddy MensenWerk 
MensenWerk 

Monitoring kwaliteit en vulgraad Allround medewerker Wijkbeheer / 
Buddy MensenWerk 

MensenWerk 

Onderhoud afvalbakken Medewerker Bovenwijksbeheer 
Coördineren nieuwjaaractie Afdelingshoofd Wijkbeheer Wijkbeheer 
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5 Financiën 
5.1 Kosten  

Het aanpassen van het huidige afvalbakkenbestand naar een nieuwe situatie, welke aansluit bij 
de plaatsingscriteria, vergt een aantal fysiek uit te voeren acties. Met het uitvoeren van deze 
acties zijn kosten gemoeid, daarentegen wordt eveneens een kostenbesparing gerealiseerd door 
het afvalbakkenbestand te optimaliseren. Onderstaande paragrafen zetten deze kosten en baten 
uiteen.  

5.1.1 Eenmalige kosten en baten 

Kosten 
Het aanpassen van het afvalbakkenbestand vergt een eenmalige uitgave voor de aanschaf van 
het materiaal en de plaatsing van de afvalbakken. Naast het verwijderen van huidige en het 
plaatsen van nieuwe afvalvoorzieningen wordt ook de pilot met de combinatie ondergrondse 
container-afvalbak hiertoe gerekend. Onder de eenmalige kosten vallen eveneens aanpassingen 
welke benodigd zijn aan het huidige wagenpark en verwerking, bijvoorbeeld het aanschaffen van 
nieuwe ledigingswagens, het aanpassen van de bestaande voertuigen of het aanpassen van de 
inzamellocatie aan de gescheiden afvalstromen. 
 
Baten 
Naast de kosten voor deze acties levert de optimalisatie ook opbrengsten op. Deze opbrengsten 
bestaan onder andere uit het vrijkomen van afvalbakken welke worden vervangen of verwijderd. 
Deze kunnen elders hergebruikt worden op bijvoorbeeld hondenuitlaatplaatsen (enkele 
afvalfractie  Bammens Capitole) wat besparing op deze toekomstige aanschafkosten oplevert. 
Gezien de grote wijzigingen in het afvalbakkenbestand in Ridderkerk kan het wenselijk zijn de 
resterende afvalbakken van voldoende kwaliteit te verkopen. Verkoop aan gemeentes, via 
bijvoorbeeld We-Use, dient nader te worden onderzocht.  

5.1.2 Structurele kosten en baten 

Kosten 
Evenals in de huidige situatie worden kosten gemaakt voor het beheren en onderhouden van de 
afvalbakken in de openbare ruimte. Wanneer een afvalbak beschadigd is of versleten wordt deze 
vervangen of gerepareerd. Gezien het toepassen van nieuwe afvalbakken (duo- of trio-bak in 
plaats van single-bak) is een grote vervangingsopgave voorzien. Voor het onderhouden van deze 
nieuwe inzamelmiddelen zal in de eerste jaren een gereduceerd budget benodigd zijn. Echter op 
termijn wordt een nieuw evenwicht bereikt in de onderhoudskosten.  
Waar de afvalstroom uit de openbare ruimte in de huidige situatie veelal restafval betreft zal dit 
in de nieuwe situatie bestaan uit meerdere afvalstromen welke (elk met een eigen kleur afvalzak) 
separaat worden verwerkt. Hiermee stijgen de inzamelings- en verwerkingskosten.  
 
Baten 
Een reductie in het aantal afvalbakken en een toename in het beschikbare volume per afvalbak 
resulteert, bij een gelijkblijvende afvaldruk, tot een reductie in ledigingsmomenten. Deze 
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besparing op personele kosten komt ten goede van overige werkzaamheden die door 
MensenWerk worden uitgevoerd om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Er 
wordt derhalve geen directe besparing gerealiseerd. Met de inzameling van gescheiden 
afvalstromen kunnen medewerkers bijvoorbeeld worden ingezet om het ingezamelde afval te 
beoordelen op zuiverheid, dit geldt zowel voor het huishoudelijk afval als het afval dat in de 
openbare ruimte wordt ingezameld.  
 
Vergoedingen voor ingezamelde grondstoffen stijgen. Zo ook de vergoeding die de gemeente 
Ridderkerk ontvangt voor de ingezamelde gescheiden afvalfracties. De netto kosten voor het 
inzamelen van afval neemt hierdoor af. 
 

5.2 Strategie en financiering 

5.2.1 Strategie (planning) 

Voor het uitrollen van de in dit plan genoemde maatregelen is een fasering voorgesteld waarmee 
gedurende een periode van circa 3 jaar het gehele gemeentelijke areaal afvalbakken wordt 
aangepast conform de opgestelde criteria. Hierbij worden aanwezige bakken verwijderd, 
verplaatst en/of vervangen. 
 
De fasering maakt het mogelijk het effect van de aanpassingen te kunnen monitoren en waar 
nodig bij te sturen. Eveneens is de aanschaf van nieuwe afvalbakken, zoals is beschreven in de 
criteria, kostbaar. Het spreiden van de aanschaf over meerdere jaren helpt de uitvoeringskosten 
binnen de beschikbare budgetten te houden. 
 
Jaarlijks worden er duo- en triobakken aangeschaft en bestaande afvalbakken worden opgeknapt 
(reinigen en opnieuw in de juiste kleur spuiten), tot het moment dat alle aanwezige afvalbakken 
van het type duo- of trio-bak zijn. 
 
Onderstaande paragrafen lichten per kalenderjaar globaal de planning toe. 
 
2018 
 
1. Communicatie over de criteria per gebiedstype 
In deze fase worden de inwoners geïnformeerd over het afvalbakkenplan en de gevolgen die de 
uitvoering van dit plan heeft. Per wijk wordt duidelijk gemaakt waar uiteindelijk afvalbakken 
komen. Van belang hierbij is de behoefte van de hondenbezitters voor afvalbakken mee te 
nemen door te informeren bij betrokkenen of via wijkoverleggen. 
 
2. Saneren afvalbakken van slechte kwaliteit (gemeentebreed) 
Afvalbakken met een CROW kwaliteitsniveau B of lager voor technische staat worden verwijderd. 
Op locaties waar vanuit de criteria een bak gewenst is wordt een nieuwe afvalbak of een afvalbak 
van goede kwaliteit hergebruikt (zie 3.) 
 
3. Verwijderen overbodige afvalbakken (gemeentebreed) 
Verwijderen van een aantal afvalbakken in gebieden waar de bak overbodig is (buiten criteria) en 
deze bakken plaatsen op de locaties waar volgens stap 2 een afvalbak nodig is. 
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Plaatsen triobakken in de winkelcentra conform de criteria, start van de uitrol in het 
winkelcentrum Ridderkerk, daarna verdere uitrol in de overige winkelcentra en winkelstrips. 
 
5. Monitoring 
De extra inzet van twee medewerkers met een garantiebaan en één boa (voor 2018 en 2019) op 
basis van het ingestelde afvalbeleid inzetten om de effecten van de uitvoering laten monitoren. 
 
2019 
 
1. Evalueren 2018 
Begin 2019 worden de effecten van de uitgevoerde acties geëvalueerd. Waar nodig worden 
aanpassingen uitgevoerd. 
 
2. Communicatie over evaluatie 2018 en uitvoeringsplan 2019 
De inwoners worden geïnformeerd over de stand van zaken en worden op de hoogte gesteld van 
de werkzaamheden welke in 2019 op de planning staan. 
 

 
Plaatsen duo-bakken in de parken en recreatiegebieden conform de criteria. Eveneens het 
plaatsen van singlebakken op de hondenlosloopgebieden (duo-bak, indien de locatie eveneens 
dient als park of recreatiegebied).  
 
4. Monitoring 
Monitoren effecten van de wijzigingen, zowel op bakken, zwerfafval in de openbare ruimte  
en hoeveelheden afvalsoorten c.q. afvalfracties/scheidingspercentages. 
 
2020 
 
1. Evalueren 2019 
Begin 2020 worden de effecten van de uitgevoerde acties geëvalueerd. Waar nodig worden 
aanpassingen uitgevoerd. 
 
2. Communicatie over evaluatie 2019 en uitvoeringsplan 2020 
De inwoners worden geïnformeerd over de stand van zaken en worden op de hoogte gesteld van 
de werkzaamheden welke in 2020 op de planning staan. 
 
3. Wijzigingen doorvoeren binnen de resterende gebiedstypen 
Plaatsen duo- en triobakken in de resterende gebiedstypen conform de criteria.  
 
4. Monitoring 
Monitoren effecten van de wijzigingen, zowel op bakken, zwerfafval in de openbare ruimte  
en hoeveelheden afvalsoorten c.q. afvalfracties/scheidingspercentages. 
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5.2.2 Financiering 

Onderstaand overzicht geeft een overzicht van de kosten en baten welke gemoeid zijn met de 
wijzigingen in het afvalbakkenbestand. Hierin zijn de eenmalige kosten weergegeven. Het betreft 
een indicatie, het aantal te verwijderen, te verplaatsen of te vervangen afvalbakken dient nader 
vastgesteld te worden. 
 
Kosten 2018 
 

Actie Kosten 
Aanschaf triobakken  
Pilot combibak ondergrondse container (bijdrage extra kosten)  
Sticker/herspuiten gebruikte afvalbakken  
Plaatsen/verwijderen afvalbakken door externe partij  
Monitoring  
Totaal  

 
 
Kosten 2019 
 

Actie Kosten 
Aanschaf triobakken  
Sticker/herspuiten gebruikte afvalbakken  
Plaatsen/verwijderen afvalbakken door externe partij  
Monitoring  
Totaal  

 
 
Kosten 2020 
 

Actie Kosten 
Aanschaf triobakken  
Sticker/herspuiten gebruikte afvalbakken  
Plaatsen/verwijderen afvalbakken door externe partij  
Monitoring  
Totaal  

 
Het merendeel van de inzet voor het plaatsen en verplaatsen en verwijderen van de afvalbakken 
wordt gedaan door de eigen medewerkers. 
 
Dekking 
De aanschaf van afvalbakken, de stickers en het spuitwerk wordt gedeeltelijk ten laste gebracht 
van de bijdrage extra aanpak zwerfafval waar de gemeente jaarlijks op basis van een ingediend 
plan ruim 
begrotingsposten waaronder straatreinigen. 
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Baten 
Uiteindelijk zijn er minder locaties waar afvalbakken aanwezig zijn en zal het totaal volume van 
de voorzieningen afnemen. Hiermee worden de kosten voor aanschaf van afvalzakken, het 
ledigen van de afvalbakken en het vervangen van afvalbakken verminderd. Met de vrijkomende 
afvalbakken kan de komende jaren naar verwachting worden bespaard op vervangingen van 
bakken. Het verkopen van resterende afvalbakken aan bijvoorbeeld buurgemeenten kan ook een 
kostenbesparing opleveren. Hierdoor is een groter deel beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe 
duo-en triobakken. 
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6 Toekomst: uitvoering en perspectief lange 
termijn 

6.1 Vaststelling & uitvoering 

Vaststelling 
Het college stelt het afvalbakkenplan vast en informeert de gemeenteraad. Het afvalbakkenplan 
wordt vervolgens voorgelegd aan de inwoners van de gemeente en besproken in de 
wijkoverleggen. 
 
De in dit afvalbakkenplan beschreven keuzes worden, in combinatie met de geraamde benodigde 
investeringen en een daarbij behorende planning, bestuurlijk vastgesteld en daarmee 
bekrachtigd. Vanaf dat moment wordt de uitvoering van acties voorbereidt op basis van de 
gekozen strategie.  
 
Uitvoeringsplan 
Het vastgestelde afvalbakkenplan is de basis voor het uitvoeringsplan. In dit uitvoeringsplan 
worden in detail de keuzes per afvalbak opgenomen, wordt een gedetailleerde 
uitvoeringsplanning opgenomen (afgestemd met het grondstoffenplan) en worden de taken en 
verantwoordelijkheden voor voorbereiding, coördinatie en uitvoering vastgelegd. De benodigde 
materialen worden besteld en de communicatie over de uit te voeren acties wordt, in combinatie 
met de communicatie uit het grondstoffenplan, in een communicatieparagraaf uitgewerkt. In 
deze fase wordt, afhankelijk van de strategie en beschikbare interne capaciteit, ook externe 
capaciteit bij aannemers gezocht voor het uitvoeren van de acties in het veld. Het uitvoeringsplan 
vormt de basis voor het uitvoeren van de acties in het veld.  
 
Voorbereiding lediging/onderhoud na doorvoeren aanpassingen 
De aanpassingen op het afvalbakkenplan hebben een aanzienlijke impact op de bestaande 
werkwijze van de medewerkers die momenteel de lediging en het onderhoud aan de afvalbakken 
verzorgen. Om ongewenste situaties tijdens en na uitvoering zoveel mogelijk te voorkomen, 
wordt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden met de betrokken medewerkers 
(leidinggevenden en direct verantwoordelijke voor lediging) besproken op welke wijze de acties 
(eenmalig) en lediging (doorlopend) op elkaar aansluiten en onderling worden afgestemd.  
 
Uitvoeren acties 
De acties worden conform keuzes en aanpak uit het uitvoeringsplan uitgewerkt in een nader te 
bepalen periode. Daarbij gaat de gemeente als volgt te werk: 

- Nieuwe voorzieningen plaatsen  
- Vervangen bestaande bakken voor nieuwe typen 
- Verwijderen overtollige bakken/bakken buiten criteria 

 
De dagelijkse coördinatie van de acties wordt door een nader te benoemen projectleider 
opgepakt en ingevuld.  
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6.2 Monitoring & periodieke evaluatie 

De eerste fase na uitvoering van (een deel van de) acties is het belangrijk de effecten van de 
aanpassing te volgen. Daarvoor wordt gedurende het eerste jaar na uitvoering van de acties het 
effect op de vulgraden gevolgd. In samenwerking met de betrokkenen wordt bijgehouden op 
welke locaties de capaciteit (mogelijk) tekort schiet, waar sprake is van verkeerd gebruik van de 
afvalbakken en op welke plaatsen overcapaciteit lijkt te ontstaan. Deze informatie wordt 
eenmaal per kwartaal in overleg besproken in een periodieke evaluatie. Indien nodig worden 
aanpassingen gedaan aan het bestand. Na het eerste jaar wordt de situatie geacht normaal te 
zijn en wordt de situatie zoals dan aanwezig opgenomen in de reguliere werkwijze.  
 

6.3 Perspectief lange termijn 

In het perspectief van dit afvalbakkenplan zijn er ontwikkelingen welke gezamenlijk met het 
afvalbakkenplan meerwaarde opleveren. Hierbij een kleine greep uit actuele ontwikkelingen.  
 
Verbreding afvalbakkenplan naar KWD-sector (kantoren, winkels, dienstverlening) 
Naast de omschakeling naar inzameling van grondstoffen door huishoudens thuis 
(afvalbeleidsplan 2017-2021) en in de openbare ruimte (voorliggend plan), is het voor de 

bedrijven afvalscheiding te promoten. Ondanks dat de gemeente hier geen of weinig direct 
invloed op heeft, kan de gemeente wel initiatiefnemer zijn en daarmee stimulerend optreden.    
 
Statiegeld-discussie  
Momenteel wordt in Nederland een discussie gevoerd over het invoeren van statiegeld op kleine 
drankverpakkingen (flesjes en blikjes). Een mogelijke invoering van statiegeld heeft naar 
verwachting invloed op de hoeveelheid flesjes en blikjes welke in de afvalbakken worden 
gedeponeerd. Uit eerdere metingen in Ridderkerk, blijkt dat zowel in de openbare ruimte als in 
de afvalbakken een deel van het afval uit blikjes en flesjes bestaat. Daarnaast is veel ander 
materiaal aanwezig. Vanuit deze informatie is de invoering van statiegeld een factor om rekening 
mee te houden. Echter, het is niet van dusdanige aard dat het een grote ommekeer zal 
betekenen in het plaatsings- en toepassingsbeleid van afvalbakken in de openbare ruimte. 
Bovendien is het verstandig in dergelijke ontwikkelingen enige voorzichtigheid in acht te namen, 
aangezien een dergelijke invoering ook onverwachte, nog niet te voorziene, neven-effecten met 
zich mee kan nemen.  
 
Hergebruik vrijkomende afvalbakken 
De vrijkomende afvalbakken, welke niet meer passen in de keuzes die de gemeente heeft 
gemaakt in relatie tot plaatsing, worden zoveel mogelijk hergebruikt. Hierbij kunnen we denken 

-
waarin gemeenten/beheerders onderling materialen kunnen ruilen of kunnen verkopen. Hiermee 
wordt aanschaf van nieuwe materialen, welke elders overtollig zijn geworden, voorkomen. 
 
Sensoring 
Het toepassen van sensoren in afvalbakken om vulgraad te monitoren en daarmee de efficiency 
te verhogen (aanpassen ledigingsfrequentie, routering) is een ontwikkeling die momenteel een 
versnelling kent. Afhankelijk van de situatie is het aan te raden om alle bakken of specifieke 
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locaties te voorzien van sensoren. Hiermee kan de bedrijfsvoering worden verbeterd en kunnen 
klachten door overvolle bakken grotendeels worden voorkomen. Eveneens kan na het 
doorvoeren van het afvalbeleid met behulp van sensoren gecontroleerd worden of een afvalbak 
wordt misbruikt voor het dumpen van huishoudelijk afval. 
 
Verbreding naar straatmeubilair 

circul
straatbeeld, service, functionaliteit, beheerbaarheid en dergelijke. Dit levert vele voordelen op, 
zoals lagere kosten voor bijvoorbeeld onderhoud en meer overzicht en uniformiteit in vervanging 
van bestaande elementen. Uit ervaring uit den lande blijkt dat bijvoorbeeld zitbanken, 
afrasteringen, paaltjes (alle vormen en maten) en overige elementen in de openbare ruimte een 
vergelijkbaar vraagstuk opleveren. De gemeente verkent daarom, in het verlengde van het 
afvalbakkenplan, een optimalisatie ioneel en 
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Plaatsingscriteria Afvalbakken 
Gemeente Ridderkerk

De doelstelling van dit document is om het volgende vast te leggen voor in- en externe communicatie 
en de bedrijfsvoering :

Waar en waarom zijn afvalbakken in het openbare gebied wel of niet aanwezig?

Uitgangspunten keuzes voor het type en de kleuren van afvalbakken in de diverse gebiedstypen.

Hoe er wordt omgegaan met bijzondere omstandigheden.

De criteria zijn gebaseerd op: 

Landelijk advies betreffende gebruik van pictogrammen voor afvalscheiding in verband met V.A.N.G 
programma buitenshuis

Praktijkervaring in de gemeente Ridderkerk

Stedenbouwkundige keuzes in de gemeente Ridderkerk (zie Handboek Openbare Ruimte Ridderkerk)

Landelijk circulair beleid waaronder V.A.N.G.

Datum: 07-02-2018

Versie: 1.0 

Projectnummer: 413038



Toelichting criteriakaarten

Locatietype: Criteriakaart
Een afvalbak voorziet in een behoefte in de aanpak van zwerfafval en het 
voorkomen van overlast door hondenpoep. De bak komt het beste tot zijn 
recht op een goed bereikbare en herkenbare plaats. Niet op elke plek is een 
afvalbak noodzakelijk, bovendien brengt elke extra afvalbak kosten met zich 
mee. Om te borgen dat de gemeente Ridderkerk structureel werkt aan een 
efficiënt afvalbakken-bestand wat aansluit bij de gescheiden huisvuil en het 
streven naar een zo klein mogelijke hoeveelheid restafval, zijn 
plaatsingscriteria voor het toepassen van afvalbakken opgesteld. Deze borgen 
een optimale uitvoering met betrekking tot plaatsing en verwijdering van 
afvalbakken, maar dragen ook bij aan uniformiteit. Voor ieder gebied zijn 
criteriakaarten ontwikkeld, met daarop gebiedsspecifieke plaatsingscriteria. 
Ridderkerk onderscheidt de volgende gebieden:

Bijdrage afvalbak:
Elke afvalbak moet een 
aantoonbare bijdrage leveren 
aan het verminderen van 
zwerfvuil en overlast door 
hondenpoep. Op de volgende 
pagina's wordt op deze plek 
aangegeven welke bijdrage een 
afvalbak levert aan het 
beperken van zwerfvuil in de 
openbare ruimte.

Leidraad plaatsing
Op de volgende pagina's worden op deze plek de 
plaatsingscriteria beschreven. Daarmee wordt duidelijk 
waar de afvalbakken het beste zijn te plaatsen en 
hoeveel afvalbakken gezien de aard van de locatie 
wenselijk zijn. De voorwaarden beargumenteren de 
urgentie van de aanwezigheid van een afvalbak. De 
criteria zijn een richtlijn en bieden houvast in de 
discussie over plaatsing van afvalbakken en aanpassing 
van het bestand afvalbakken. 

Er wordt bij de plaatsing gesproken over actieve 
looproutes en passieve looproutes:

Actief: een drukke route waar veel mensen gebruik 
van maken, zoals een winkelstraat.

Passief: een route die minder gebruikt wordt en 
daarmee minder vaak gepasseerd wordt.

Foto's illustreren waar de plek van een afvalbak optimaal 
is gekozen of juist niet voldoet aan de criteria.

Op de volgende pagina's wordt op deze plek een 
omschrijving gegeven van het locatietype.

Criteria en materiaalkeuze

1. Centrumgebieden en wijkcentra
2. Parken en recreatiegebieden
3. Kantoor- en schoolroutes en carpoolplaatsen
4. Sportgebieden
5. OV-plaatsen
6. Speelplaatsen
7. Hondenlosloopgebieden
8. Afvalbakvrije gebieden
9. Bijzondere omstandigheden

Toe te passen voorziening
Per locatietype dienen afvalbakken aan te sluiten 
bij het reeds aanwezige straat- en zitmeubilair. Per 
locatietype worden specifieke eisen gesteld aan 
het type afvalbak, de kleurstelling en al dan niet 
gescheiden inzameling, deze eisen worden binnen 

toegelicht.

Gebiedskaarten
Aan iedere criteriakaart is een gebiedskaart 
gekoppeld. Een gebiedskaart is een bovenaanzicht 
van een gebied in de gemeente Ridderkerk. Hierop 
staat voor iedere afvalbak de locatie van bovenaf 
weergegeven. 



1. Centrumgebieden en wijkcentra 

Criteria en materiaalkeuze

Omschrijving locatie
De locaties dienen als winkelfunctie, uitgaansgelegenheid, buurt- en 
jongerencentra of eet- en drinkgelegenheid. Denk hierbij aan het 
Vlietplein, Winkelhart Ridderkerk, AanZet bibliotheek of Stichting 
Wijkactiviteiten Slikkerveer.

Typering gebruikers: 

Op deze locatie zijn de gebruikers voor het grootste deel bezoekers, 
voornamelijk winkelend publiek dat met enige regelmaat terugkomt op 
deze locatie. Gebruikers zijn ook bewoners. Op de locatie met 
uitgaansgelegenheden bestaat het publiek voornamelijk uit jongeren. Dit 
geldt ook voor buurt- en jongerencentra. 

Bijdrage afvalbak
Bezoekers de mogelijkheid bieden 
om afval als verpakkingsmateriaal, 
eet- en drinkverpakkingen kwijt te 
kunnen. Men wil hier snel van af en 
neemt dit vuil niet mee naar huis.

De mate van vervuiling kent sterke 
pieken, vooral in weekend, op 
koopavonden en tijdens bijzondere 
evenementen.

Uitwerpselen dient de gebruiker in 
de restafvalfractie te deponeren.

Leidraad plaatsing
Afvalbakken langs actieve looproutes en op 
pleinen plaatsen om de 25 meter. Dit zijn de 
routes die het meest gebruikt worden. 
Afvalbakken op passieve looproutes plaatsen om 
de 50-75 meter.

Het effect van één afvalbak wordt vergroot door 
ze te plaatsen op kruispunten of hoeken. Zo valt 
de bak vanuit meerdere toegangswegen op.

Daar waar overlast van rookafval ontstaat, 
aanvullende peukenvoorzieningen plaatsen 

Afvalbak is duidelijk als dusdanig herkenbaar en 
goed te bereiken. Duidelijk in het zicht en op 
looproutes (dus niet tussen fietsenrek, achter 
muur of andere obstakels). De inwerpopening 
gericht naar de gebruiker.

Een afvalbak bij een supermarkt is 
wenselijk. Hier kan bijvoorbeeld ook een 
Nederland Schoon bak staan, beheerd en 
geledigd door de supermarkt. 

Daar waar veel fietsen 
worden gestald verdient 
het plaatsen van een bak 
extra aandacht.

Deze afvalbak staat goed in het zicht 
en is vanuit diverse hoeken goed 
bereikbaar.

Toe te passen voorziening
Afvalbakken: Standaard Grijsen Column 210 (inhoud 
3x 70 liter). 

Soort afvalbak: triobak t.b.v. gescheiden inzameling 
papier, PMD en restafval. 

Kleurstelling: Groen ral 6009. Deuren in kleur 
behorende tot de fractie: papier blauw, PMD 
oranje, restafval grijs.

Toe te passen zakken: papier blauw, PMD oranje, 
restafval grijs.

Door sprekende pictogrammen en stickers van de 
juiste afvalfractie op de bak weer te geven wordt het 
op de goede manier gebruiken van de afvalbak 
gestimuleerd.



Legenda
Centrumgebieden en
wijkcentra



2. Parken en recreatiegebieden

Criteria en materiaalkeuze

Bijdrage afvalbak
Bezoekers de mogelijkheid bieden het 
afval afkomstig van consumptie tijdens het 
verblijf kwijt te kunnen. Dit geldt ook voor 
eigenaren van honden die graag het 
hondenpoepzakje kwijt willen in een 
afvalbak. Hondenuitwerpselen dient de 
gebruiker in de restafvalfractie te 
deponeren.

Veel bezoekers zijn bereid afval mee naar 
huis te nemen. Een afvalbak is daarom niet 
overal strikt noodzakelijk. 

Op deze plekken is de mate van vervuiling 
het grootst op zonnige dagen in het 
hoogseizoen (hogere gebruikersdruk).

Leidraad plaatsing
Bij zitmeubilair is een afvalbak niet strikt 
noodzakelijk. 

Langs actieve looproutes (kruispunten) 
afvalbakken plaatsen.

Bij in- en uitgang naar het park afvalbakken 
plaatsen.

Bij spel- en sportvoorziening de 
plaatsingscriteria volgens desbetreffende 
criteriakaart volgen.

Bij specifieke uitlaatzones voor honden de 
eigenaren tegemoet komen door een 
afvalbak te plaatsen op de meest 
belangrijke looproute op een goed 
bereikbare plaats.

Mogelijke hangplek, hier is een afvalbak 
op de juiste plek gewenst.

Bank in combinatie met bak op een 
looproute.

Gebruiksgemak van de bak onvoldoende, 
verplaatsen naar een betere plaats.

Omschrijving locatie
De locatie ligt in een groengebied (binnen de bebouwde kom) of in 
een recreatiegebied buiten de bebouwde kom. Het gebied 
kenmerkt zich door de recreatieve functie. Binnen de gemeente 
Ridderkerk zijn dit o.a. het Oosterpark en Reijerpark, maar ook 
drukbezochte recreatiegebieden langs het Waaltje horen bij dit 
gebiedstype.

Typering gebruikers: 
De locatie wordt gekenmerkt door bezoekers die op de plek tijdelijk 
vertoeven of passeren. Men bezoekt parken voor verschillende 
doeleinden actief of passief gebruik afhankelijk van de 
inrichting. Bijvoorbeeld om te wandelen of de hond uit te laten of 
tot rust te komen. Op locaties met horeca- of sportvoorzieningen is 
het gebruik intensiever en daarom ook het afvalbeheer. Veelal 
wordt afval van elders meegenomen naar de locatie.

Toe te passen voorziening
Afvalbakken: Standaard Grijsen Constructo 202 (inhoud 
2x 100 liter). 

Soort afvalbak: duobak t.b.v. gescheiden inzameling 
PMD en restafval. 

Kleurstelling: Groen ral 6009. Deuren in kleur 
behorende tot de fractie: PMD oranje, restafval 
grijs.

Toe te passen zakken: PMD oranje, restafval grijs.

Door sprekende pictogrammen en stickers van de juiste 
afvalfractie op de bak weer te geven wordt het op de 
goede manier gebruiken van de afvalbak gestimuleerd.



Legenda
Parken en
recreatiegebieden



3. Kantoor- en schoolroutes en 
carpoolplaatsen

Criteria en materiaalkeuze

Omschrijving locatie
Kantoor- en schoolroutes zijn veelal loop- of fietsroutes tussen 
scholen, OV-locaties, bedrijventerreinen en supermarkten/ 
winkelcentra. De plaatsing van afvalbakken langs kantoor- en 
schoolroutes is maatwerk op basis van ervaring. Simpelweg een 
afvalbak plaatsen om de 50 of 75 meter langs elke straat is niet 
gewenst. Carpoolplekken bieden de mogelijkheid om over te stappen 
op een ander vervoersmiddel en op deze locatie verblijven personen 
soms lange tijd om te wachten op het vervoersmiddel.

Typering gebruikers: 
Merendeel van de gebruikers is bekend met de locatie en komt hier 
met regelmaat. Met name werknemers en scholieren zijn te vinden op 
respectievelijk kantoor- en schoolroutes. Bij carpoolplaatsen zijn de 
gebruikers voornamelijk medewerkers van bedrijven. 

Bijdrage afvalbak
De bezoeker de mogelijkheid bieden om 
afval kwijt te kunnen. Het gaat vooral om 
verpakkingen van eten, drank en snoep. 
Daarnaast om peuken en kauwgom. 
Gebruikers doorkruisen deze locatie met 
name per voertuig van en naar werk, 
maar ook op wandelroutes tijdens lunch 
biedt een afvalbak een meerwaarde 

De vervuiling is afhankelijk van de locatie 
maar kent vaak sterke pieken op drukke 
bezoekmomenten. 

Leidraad plaatsing
Langs de meest drukke snoeproutes staat om de 50 -
75 meter een afvalbak. Een afvalbak staat in ieder 
geval op een plek die sneller vervuild dan gemiddeld. 
Hier kan ook een blikvanger worden geplaatst of een 
type met een grotere capaciteit (t.b.v. piekdrukte)

Afvalbak is goed te bereiken en staat in het zicht (dus 
op de looproute en niet tussen obstakels).

Daar waar overlast van rookafval ontstaat, 
aanvullende peukenvoorzieningen plaatsen (m.u.v. 
schoolroutes en rondom scholen)

Opening afvalbak is richting de looproute en aan de 
goede kant van het pad.

Op fietsroutes is het effect van een afvalbak beperkt. 
Hier kan een blikvanger of G-snake uitkomst bieden.

Gebruiksgemak is langs snoeproutes zeer 
belangrijk, voorkom defecten die het 
gebruik belemmeren

Afvalbak langs drukbezochte route tussen 
schoolgebied en het winkelcentrum.

Toe te passen voorziening
Afvalbakken: Standaard Grijsen Constructo 202 
(inhoud 2x 100 liter). 

Soort afvalbak: duobak t.b.v. gescheiden 
inzameling PMD en restafval. 

Kleurstelling: Groen ral 6009. Deuren in kleur 
behorende tot de fractie: PMD oranje, 
restafval grijs.

Zie onder bijzondere omstandigheden wanneer  
een blikvanger toegepast kan worden.

Door sprekende pictogrammen van de juiste 
afvalfractie op de bak weer te geven wordt het 
op de goede manier gebruiken van de afvalbak 
gestimuleerd.



Legenda
Kantoor- en schoolroutes
en carpoolplaatsen



4. Sportterrein

Criteria en materiaalkeuze

Omschrijving locatie
Het gaat om een locatie waar sprake is van een publieke/ openbare 
sportvoorziening. Denk hierbij aan sportvelden, gymzalen en 
zwembaden. Hier vallen onder meer de sporthal De Beverbol en 
Drievliet onder, maar ook zwembad De Fakkel, voetbalvereniging 
Rvvh, etc. 

Typering gebruikers: 
De locatie wordt gekenmerkt door gebruikers die met een gericht 
doel komen op deze locatie. Het merendeel van de bezoekers zijn 
frequent op de locatie aanwezig en zijn bekend met de omgeving. 
Bezoekers betreft zowel jong als oud publiek.

Bijdrage afvalbak
Bezoekers de mogelijkheid bieden afval kwijt 
te kunnen, voor het betreden van het 
gebouw en verlaten van het terrein. 

Het afval dat deze doelgroep produceert 
betreft doorgaans vuil afval, zoals eet- en 
drinkverpakkingen, bonnetjes, sigaretten-
peuken, e.d. 

Over het algemeen zijn op deze locaties 
geen honden aanwezig. Voorzieningen voor 
hondenuitwerpselen zijn daarom niet 
noodzakelijk.

Leidraad plaatsing
Minimaal één afvalbak bij elke in-/ uitgang van een 
sportterrein of accommodatie. 

Minimaal één afvalbak bij de fietsenstalling van een 
sportterrein of sportaccommodatie indien de afstand tot 
de entree meer dan 70 meter betreft (bijv. fietsenstalling 
voor een zwembad).

Afvalbak is goed te bereiken en staat in het zicht (dus niet 
tussen fietsenrek, achter muur of andere obstakels).

Opening afvalbak is richting de looproute, of er wordt 
gekozen voor een type afvalbak met een opening aan 
twee of meerdere zijden.

De vereniging is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen 
van afvalbakken in de accommodatie en op het eigen 
terrein (binnen het hekwerk). De gemeente plaatst en 
onderhoudt afvalbakken op parkeerplaatsen.

Om het gebruik van bakken te stimuleren 
voorkom schade/vandalisme.

Toe te passen voorziening
Afvalbakken: Standaard Grijsen Constructo
202 (inhoud 2x 100 liter). 

Soort afvalbak: duobak t.b.v. gescheiden 
inzameling PMD en restafval. 

Kleurstelling: Groen ral 6009. Deuren in kleur 
behorende tot de fractie: PMD oranje, 
restafval grijs.

Door sprekende pictogrammen van de juiste 
afvalfractie op de bak weer te geven wordt 
het op de goede manier gebruiken van de 
afvalbak gestimuleerd.

Bij een voorziening (bv. zwembad) staat 
een afvalbak bij de entree.

Meerdere afvalbakken op looproute van 
parkeerterrein naar sportvelden.



Legenda
Sportgebieden



5. OV-plaatsen

Criteria en materiaalkeuze

Omschrijving locatie
Openbaar vervoerlocaties zijn de bushaltes in de 
gemeente Ridderkerk. De gebieden kenmerken zich door 
een verhoogde vervuilingsdruk gedurende de spitsuren 
door forenzen of scholieren op wachtlocaties en/of rond 
fietsenstallingen. Er zijn veelal wachtplaatsen aanwezig in 

Typering gebruikers: 
Op deze locatie zijn de gebruikers voor het grootste deel 
forenzen of scholieren die gebruik maken van het 
openbaar vervoer (bus of trein). Ook ouderen die vanuit 
de overige delen van Ridderkerk met het openbaar 
vervoer naar de centra reizen.

Bijdrage afvalbak
Reizigers de mogelijkheid bieden om afval als 
verpakkingsmateriaal, eet- en drinkverpakkingen 
kwijt te kunnen. Van met name aangebroken 
verpakkingen van etenswaren/ drinkverpakkingen 
wil de gebruiker snel af voordat deze verder reist, 
zonder veel moeite te doen.

Vervuiling kent sterke pieken, vooral gedurende 
de spits.

Hondenuitwerpselen dient de gebruiker in de 
restafvalfractie te deponeren.

Leidraad plaatsing
Bij elke bushalte met abri één duo afvalbak 
plaatsen. 

Bushaltes zonder abri niet standaard voorzien 
van afvalbak, enkel wanneer de situatie hier om 
vraagt. 

Bij druk bezochte bushaltes binnen 
centrumgebieden, waar nodig, meerdere 
afvalbakken plaatsen.

Afvalbak is goed te bereiken en staat binnen 
bereik van de wachtende reiziger (dus niet 
tussen fietsenrek, achter muur of andere 
obstakels of aan overkant van de straat).

Opening afvalbak is richting de looproute en 
richting de gebruiker.

Bij deze bushalte zijn diverse afvalbakken 
beschikbaar

Toe te passen voorzieningen
Standaard Grijsen Constructo 202 (inhoud 2x 100 liter). 
Indien centrumlocatie: Standaard Grijsen Column 210 
(inhoud 3x 70 liter).

Soort afvalbak: duobak t.b.v. gescheiden inzameling 
PMD en restafval. Indien centrumlocatie: triobak.

Kleurstelling: Groen ral 6009. Deuren in kleur 
behorende tot de fractie: Papier blauw, PMD oranje, 
restafval grijs.

Door sprekende pictogrammen van de juiste 
afvalfractie op de bak weer te geven wordt het op de 
goede manier gebruiken van de afvalbak gestimuleerd.

Niet elke opstapplek behoeft een afvalbak, 
dit is afhankelijk van de  gebruiksdruk



Legenda
OV-plaatsen



6. Speelplaatsen

Criteria en materiaalkeuze

Omschrijving locatie
De locatie betreffen speelterreinen, JOPS en trapvelden gelegen 
tussen de bebouwing of als onderdeel van een groengebied/ 
parkgebied. De speelplaats zelf wordt volgens deze criteriakaart 
aangepakt.

Typering gebruikers: 
Op deze locatie zijn de gebruikers voor het grootste deel bewoners 
uit de buurt: Bewoners/ouders met kinderen of kinderen die 
zelfstandig naar buiten gaan. Gebruikers zijn ook groepen oudere 
jeugd (bij JOPS skatebaan) of ouderen. Het ontstaan van afval 
beperkt zich voornamelijk tot ouders die gedurende een langere 
tijd de speelplaats bezoeken en daarbij etenswaar nuttigen.

Bijdrage afvalbak
Bezoekers de mogelijkheid bieden om 
afval als verpakkingsmateriaal, eet- en 
drinkverpakkingen kwijt te kunnen. De 

zijn om in de behoefte te voorzien 
wanneer de kinderen en begeleiders 
langer op de plek aanwezig zijn.

De afvalbak is niet bestemd voor 
huishoudelijk afval en hondenpoep. 

Leidraad plaatsing
Grotere en drukbezochte speelterreinen in de 
woonstraten voor jonge kinderen worden 
voorzien van één afvalbak. Speelterreinen en 
Jops voor de oudere jeugd liggen buiten de 
woonstraten. Deze locaties eveneens 
voorzien van duo afvalbak. 

Bij trapvelden worden géén voorzieningen 
geplaatst.

Afvalbak is goed te bereiken en staat in het 
zicht, niet tussen obstakels of in beplanting. 
Dit verhoogt de sociale controle vanuit de 
omliggende woningen en helpt vandalisme 
voorkomen. Let hierbij op mogelijkheden voor 
plaatsing langs paden die ook goed 
begaanbaar zijn voor de voertuigen van de 
ledigingsdienst.

Toe te passen voorzieningen
Afvalbakken: Standaard Grijsen Constructo 202 
(inhoud 2x 100 liter). 

Soort afvalbak: duobak t.b.v. gescheiden inzameling 
PMD en restafval. 

Kleurstelling: Groen ral 6009. Deuren in kleur 
behorende tot de fractie: PMD oranje, restafval 
grijs.

Door sprekende pictogrammen van de juiste 
afvalfractie op de bak weer te geven wordt het op de 
goede manier gebruiken van de afvalbak 
gestimuleerd.

Speelveld, zitelementen en afvalbakken 
voor iedereen goed bereikbaar.

Afvalbak geplaatst op het 
toegangspad naar de speeltuin, 
nabij bankjes.

Deze afvalbak staat voor zowel de 
gebruiker als de lediging niet optimaal



Legenda
Speelplaatsen



7. Hondenlosloopgebieden

Criteria en materiaalkeuze

Omschrijving locatie
Hondenlosloopgebieden zijn locaties die zijn aangewezen als 
uitlaatgebied waar honden los mogen rondlopen. In de gemeente 
Ridderkerk zijn 25 gebieden aangewezen als losloopgebied. De locaties 
betreffen veelal groenstroken in en langs woongebieden en parken. In 
de gehele gemeente geldt een opruimplicht, de aanwezigheid van 
afvalbakken is daarom wenselijk. De afvalbakken nodigen de gebruikers 
uit het juiste gedrag te vertonen, men hoeft zodoende niet lang met het 
zakje uitwerpselen te lopen. 

Bijdrage afvalbak
De afvalbak is geplaatst binnen een 
hondenlosloopgebied waar veel 
hondenbezitters gebruik van maken. 
Deze afvalvoorzieningen zorgen dat 
de hondenbezitters het zakje met 
hondenpoep kunnen deponeren in 
een afvalbak binnen acceptabele 
loopafstand.

Leidraad plaatsing
Afvalbak is goed te bereiken en staat in het 
zicht (dus niet tussen obstakels). Dit nodigt uit 
tot het juiste gebruik. 

De afvalbak wordt geplaatst binnen 
losloopgebieden. Dit kan een afgesloten 
losloopgebied zijn waar alleen hondenbezitters 
komen of een losloopgebied wat deel uitmaakt 
van een park- of recreatiegebied

Buiten losloopgebieden worden geen 
afvalbakken geplaatst specifiek voor 
hondenbezitters. Op deze plaatsen is gebruik 
van één van de andere afvalbakken de norm.  

De juiste communicatie helpt de gebruiker 
het gewenste gedrag te vertonen, ook buiten 
de losloopgebieden.

Bak geplaatst nabij een losloopgebied, echter 
vanuit de voorziening slecht bereikbaar. 
Verplaatsen naar het toegangshek is een optie.

Typering gebruikers: 
Het overgrote deel van de gebruikers is bekend met de locaties en komt hier met regelmaat om de hond uit te 
laten. Opruimen is verplicht en kan door de aanwezigheid van gemakkelijk bereikbare afvalbakken op de juiste 
plaatsen gestimuleerd worden.

Toe te passen voorzieningen
Afvalbakken: 

Bammens Capitole (single-bak, inhoud 50 
liter) (afgesloten losloopgebied)

Grijsen Constructo 202 (duo-bak, inhoud 2x 
100 liter) (gecombineerd met park- of 
recreatieve functie)

Kleurstelling: Groen ral 6009. Deuren in kleur 
behorende tot de fractie: PMD oranje, restafval 
grijs.

Indien een duo-bak wordt toegepast is het van 
belang met pictogrammen aan te geven dat de 
hondenpoepzakjes in de restafvalfractie 
gedeponeerd dienen te worden en niet in de PMD-
fractie.



Legenda
Hondenlosloopgebieden



8. Afvalbakvrije gebieden

Onderstaande lijst geeft een aantal gebiedstypen weer. Vanuit de eigendomssituatie/het gebruik van de 
locatie is bij verzoeken voor afvalbakken in de volgende gebieden het antwoord voor plaatsing van 

Hieronder de argumentatie voor het niet plaatsen van een afvalbak en de uitzonderingen ('tenzij'- regel).

Type locatie Hoe om te gaan met afvalbakken? Uitzonderingen

Woonwijk In woonwijken is een afvalbak om de zoveel meter niet 
noodzakelijk. Hier geldt de boodschap: afval neem je mee 
naar huis. De plekken in woonwijken waar afvalbakken 
wenselijk zijn (m.n. snoeproutes, speelplekken en OV-locaties) 
vallen onder andere criteria. 

Locatie die qua beschrijving valt 
onder één van de Criteria-kaarten, 
bijvoorbeeld als de woonwijk 
wordt doorkruist door een 
snoeproute.

Bedrijventerrein & 
P-plaatsen

Een bedrijventerrein of een parkeerplaats is doorgaans geen 
typisch verblijf-gebied. Een afvalbak is niet noodzakelijk. 
Doelgroep betreft m.n. de automobilist en medewerkers, 
waardoor afvalbak minder snel wordt gebruikt. Op 
parkeerplaatsen is geen sprake van wachttijden, zoals wel zou 
gelden op een carpoolplaats. Daarnaast gaat het om 
bestemmingsverkeer en is de gebruiker minder geneigd op 
deze plek tijdelijk te verblijven en afval te produceren. 
Lunchroutes vormen een uitzondering en dienen aandacht te 
krijgen. Deze worden in criteriakaart 3. Kantoor- en 
schoolroutes en carpoolplaatsen reeds meegenomen. 

Bedrijventerrein waar sprake is 
van een bedrijf/winkel waar eten 
is te consumeren. Ook belangrijke 
(loop)routes vallen hieronder, zie 
criteriakaart 3. Officiële 
rustplaatsen voor chauffeurs zijn 
ook een uitzondering.

Buitengebied De boodschap is hier: neem afval mee naar huis. Inspanning 
voor lediging is vele malen hoger dan nut van een afvalbak. 
Bovendien blijkt uit onderzoek dat een afvalbak hier meer vuil 
aantrekt en mogelijk uitnodigt tot het dumpen van afval. Op 
deze plekken geldt: afval neem je mee naar huis.

Plekken die vallen onder 
criteriakaart parken en 
groengebied.

Sportterrein Op de sportterreinen binnen de hekken is de 
sportclub/beheerder zelf verantwoordelijk voor de 
afvalvoorzieningen. 

Op het openbaar terrein rond de 
ingang kunnen eventueel bakken 
geplaatst worden (zie criteriakaart 
4-sportterrein)

Schoolgebied Op het schoolterrein is de school de verantwoordelijk 
passende voorzieningen te treffen en dit bij te houden.

Bij toegangswegen buiten het 
schoolterrein kan een afvalbak 
wenselijk zijn

Provinciale- en 
rijkswegen

Deze gebieden vallen buiten het beheerdomein van 
gemeente Ridderkerk en dienen zelf afvalvoorzieningen te 
plaatsen.

n.v.t.



Bij bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de eerder genoemde criteria.

9. Bijzondere omstandigheden

Onderwerp Toelichting Afbeelding

Vandalisme Op locaties waar door vandalisme meermaals vervanging of 
reparatie van het meubilair nodig is worden de 
voorzieningen verwijderd. 

Evenementen De gemeente levert aan de organisatie van het evenement 
afvalvoorzieningen om toe te passen gedurende de duur van 
het evenement. Het afval kan hiermee gescheiden 
ingezameld worden in verschillende fracties per afvalbak. De 
gemeente verzorgt het ledigen van de afvalvoorzieningen en 
het verwerken van het afval.

Blikvanger Indien afvalbakken bij Jops niet voldoen aan de verwachting 
kan overwogen worden om een blikvanger te plaatsen. 
Afvalscheiding wordt hiermee echter niet bevorderd.
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 
adviseurs en ingenieurs van Antea Group 
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 
en wegen, realiseren woonwijken en 
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

oals milieu, veiligheid, 
assetmanagement en energie. Onder de 
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 
allround en onafhankelijk partner voor 
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 
zetten we deze expertise ook mondiaal in. 
Door hoogwaardige kennis te combineren 
met een pragmatische aanpak maken we 
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 
Op deze manier anticiperen we op de vragen 
van vandaag en de oplossingen van de 
toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 


