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Er zijn veel prikstokken 
in de buurt, maar 
mensen weten niet altijd 
waar die te vinden zijn 
en voelen zich niet altijd 
geroepen om te helpen 
met opruimen.

Er is weinig sociale 
controle, mensen 
worden niet snel 
aangesproken op 
hun gedrag.

Imams in de buurt kunnen veel 
invloed hebben op de sociale norm.

De bewoners voelen zich niet 
geholpen door de gemeente, 
waardoor ze ook minder zin 
hebben verantwoordelijkheid te 
nemen.

Veel plekken in de buurt zijn van 
niemand - buurtbewoners voelen 
zich niet verantwoordelijk voor een 
plantsoen.

Op recreatieplekken zijn met 
piekdagen te weinig 
afvalbakken. Ook doen mensen 
liever niet al te veel moeite.

Op de markt waait veel 
afval rond, waardoor 
mensen sneller bijdragen 
aan het afvalprobleem.

Mensen kunnen melding doen van te 
volle afvalbakken, maar weten niet of er 
iets wordt gedaan met die melding.

Onder jongeren is het eerder de 
norm om afval op straat te gooien 
dan in de vuilnisbak.

Door het afval op straat voelen 
mensen zich minder veilig in 
hun buurt.
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Soms zitten 
afvalbakken te vol en 
zetten mensen afval 
ernaast.
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"Er ligt overal in de buurt 
afval, maar zo in de natuur 
vind ik wel extra zonde"

"Je hebt toch minder zin om 
moeite te doen, ik kom hier 
om me te ontspannen"

"Er zijn zo veel mensen, het 
wordt toch wel een rotzooi"

"Ik doe het wel netjes in een 
vuilniszak maar die kan ik 
dan nergens kwijt"

In 2020 gingen we van 200 naar 500 
aanvragen van prikstokken.

"Ik wil dat Amsterdam de 
schoonste stad van de wereld 
wordt"

Het is niet de norm om de buurt 
schoon te houden.

"Het afval valt me niet eens 
meer op, het ligt er altijd"

"Ik ben niet eens boos, alleen 
verdrietig"

"Goed zorgen voor de aarde en je 
omgeving is heel belangrijk binnen de 
Islam"

"Ik zou liever hebben dat er 
uberhaupt minder tasjes 
worden gebruikt"

"de reinigers verdienen ook 
wel meer waardering hoor"
Er wordt niet in het Turks of 
Arabisch gecommuniceerd. 
Daarmee mist de 
gemeente een grote groep 
mensen. 

"De gemeente zou daar 
iets aan moeten doen"

"Ons initiatief om vuilnisbakken 
leuk te beschilderen werd 
afgewezen"

Door iets op straat te gooien 
heb je impact op je buurt. Dat 
willen jongeren graag, impact 
hebben.

"Het is niet cool om dingen 
netjes weg te gooien. Door 
het op straat te gooien laat je 
zien dat het het je niet boeit"

De coolste jongen in de groep 
kan het wel doen, die is niet 
bang voor groepsdruk

"Niemand gebruikt het, dus ik ga het 
ook niet opruimen"

"Dat hoort de gemeente op te 
ruimen"

"Er is zo veel afval, daar valt niet 
tegenaan te vegen"

"Afwijzing is erg demotiverend"

"Ik wil het best netjes doen, maar 
dan moet het wel goed geregeld 
zijn"

"Je gaat niet helemaal terug naar 
huis met m'n vuilniszak"

"Ik zie hier vaak witte 
bedrijfsbusjes afval dumpen"

"Je doet het gewoon 
automatisch"

"Het is een beetje 
een vergeten buurt"

"De marktkooplui 
ruimen ook niet op"

Dit levert ook verwarring op 
voor nieuwkomers!

"ik geef elke dag het goede 
voorbeeld"

"ik geef niet op, elke dag 
helpen maakt me blij"

"Er zijn 6 systemen voor meldingen 
maar het probleem wordt niet 
opgelost!"

"Geen idee of ze daar iets mee 
doen"

"We zijn meldingsmoe"

"Ik zet me al op andere manieren 
in voor de buurt"

De afvaloproer prikt niet alleen 
afval, maar zorgt ook voor politieke 
druk om iets aan het probleem te 
doen.

In 2021 waren er al 2436 
vuilnisbakken geadopteerd.

"Het ziet er toch minder netjes uit, dan 
gaan mensen zich ook niet netjes 
gedragen"

"Ik durf anderen er niet zomaar op aan 
te spreken, je weet niet wat voor 
reactie je krijgt"

"Er ligt al zo veel van andere 
mensen, dan let je wat 
minder op jezelf"

'Ploggen': joggen en tegelijkertijd 
afval oprapen.

Neem een stevige 
vuilniszak mee die mee 
naar huis kan.

Dat helpt ook! Hoe beter mensen 
in de buurt elkaar kennen, hoe 
meer ze voor hun buurt zorgen.

Elke dag eentje: als iedereen 
elke dag een stukje afval 
opruimt wordt het uiteindelijk 
een stuk schoner.

Op deze kaart vind je de locaties 
van prikstokken.

Containereiland-en opleuken helpt: 
dat zegt "dit is van ons allemaal 
samen"

Niet bang voor groepsdruk? 
Geef het goede voorbeeld.

Organiseer met je buurt 
activiteiten rond de 
afval-ophaaltijden.

“Mensen gaan er vanuit dat het de taak is van  
de gemeente om hun troep op te ruimen”

Maak er een spelletje van.

Adopteer een vuilnisbak
adopteereenafvalbak.sdnw@ams
terdam.nl

Vraag aan de Groencoach in 
je buurt of er een buurttuin 
kan komen.

Neem een herbruikbaar 
tasje mee naar de markt
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Belevingskaart afval in Geuzenveld-Slotermeer

Op deze kaart vind je de ervaringen van buurtbewoners in Geuzenveld Slotermeer met afval. De 
kaart is gemaakt om inzicht te krijgen in wat voor impact afval op de buurt heeft, hoe het afval op 
straat terecht komt, en wat we samen kunnen doen om de publieke ruimte te verbeteren. 

Deze kaart is gemaakt als deel van het afvalactieplan van de Vuilnisoproer Nieuw-West, met 
ondersteuning van het Buurtbudget Geuzenveld-Slotermeer. Informatie is verzameld door studenten 
Toegepaste Psychologie aan de HvA; het ontwerp is gedaan door The Beach en Fadi Nadrous.

“Nog iets wat opvalt is dat 
sommige ondernemers structureel 
op de hoek staan te roken en daar 
liggen dan altijd veel peuken...”

Vanuit buurtbudget worden er momenteel daklozen 
ingezet die afvalprikken op drukke dagen. Ook voeren 
buurtbewoners, ambtenaren en marktkooplui samen een 
bewustwordingscampagne tegen het plastic onder de 
naam Zero Mica.
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