
DOSSIER: DIFTAR – BEVRAGING GEBRUIKERS 
 

In het voorjaar van 2021 voert de gemeente Aartselaar het diftarsysteem in voor 
afvalophaling. Elke verandering zorgt voor wat vragen en onrust. IGEAN en het 
gemeentebestuur geven uitgebreid informatie, maar toch zijn vele bewoners nog op zoek 
naar antwoorden op enkele praktische vragen. Daarom nam Groen Aartselaar het initiatief 
om die vragen voor te leggen aan echte “experts”, de ervaringsdeskundigen.  
 
Begin januari stelden we een enquête op rond de 5 meest gehoorde vragen, meer dan 140 
mensen uit omliggende gemeentes die gebruik maken van afvalcontainers, deelden hun 
ervaringen én nuttige tips. 
 
Je kan niet iedereen over dezelfde kam scheren. Wat voor de ene praktisch is, is voor de 
ander soms een struikelblok. Daarom probeerden we een zo divers mogelijk publiek te 
bereiken: jong tot oud, appartement tot open bebouwing, klein tot groot gezin. Hieronder 
ziet u de verdeling. 
 
Naar leeftijd: 13,3% van de bewoners zitten in de leeftijdsgroep 18-30jaar, 53,8% zit in de 
groep van 30-60jaar en 60+en 75+ samen maken 32,9% uit van de bevraagden. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Naar huisvesting: 36,4% van de bevraagden wonen in een halfopen bebouwing, 25,2% in een 
vrijstaande woning, 16,1% woont een rijhuis met extra uitweg, 3,9% in een rijhuis zonder 
extra uitweg en tenslotte woont 18,2% van de bevraagden op een appartement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar gezinsgrootte: 11,9%  van de bevraagden is alleenstaand, 46,2% woont per 2, 39,2% 
vormt een gezin van 2 tot 5 personen en 2,7% woont met meer van 5 personen in de woning. 

 
  
 
 
 
 
 

 
 



Hieronder vindt u de resultaten gegroepeerd per hoofdvraag. 
 
1a.Plaatsing en gewicht van een container. 
 
Sommige inwoners zijn bezorgd over de plaats die een container inneemt in vergelijking met 
de klassieke afvalzak. Het valt niet te ontkennen dat een container meer plaats inneemt dan 
een zak, in eerste plaats al omdat hij een vaste omvang heeft of hij nu leeg of gevuld is. We 
vroegen waar de gebruikers de containers plaatsten en hoe tevreden ze waren met die 
plaats. We gingen ervan uit dat vooral mensen die kleiner bewoond zijn of geen extra 
uitgang hebben dan de voordeur, bezorgd waren over de plaatsing van de container. 
 
De eerste grafiek toont de resultaten voor alle gebruikers, de tweede grafiek toont in detail 
de antwoorden van mensen die op een appartement wonen of een rijhuis zonder andere 
uitweg. 
 
Totaal                                                                                  Appartement of rijhuis (zonder uitweg) 

Het merendeel van de gebruikers (69,8%) plaatst zijn container buiten, 26,6% plaatst hem 
binnen in een bergplaats, een minderheid (3,6%) plaatst hem in een leefruimte. 
 
Als we uitsplitsen naar de bewoners van appartementen en rijhuizen zonder extra uitweg, 
dan zien we dezelfde tendens: meerderheid (50%) plaatst hem buiten, 34,4% in een 
bergplaats en 15,6% in een leefruimte. 
 
1b. Tevredenheid over de plaats van de container. 
 
Misschien nog belangrijker dan de plaats, is de tevredenheid over die plaatsing. Wisselen 
van gewoonte is in het begin soms vervelend, maar hoe tevreden zijn de gebruikers nu over 
de plaats die de container inneemt? 
 
Totaal                                                                                   Appartement of rijhuis (zonder uitweg)  

 
 
 
 
 
 
 
 

De overgrote meerderheid van de gebruikers (84,9%) is tevreden en ondervindt geen hinder, 
7,8 % is nog steeds tevreden, maar had minder hinder met een zak, een minderheid (5,8%) is 
niet tevreden met de plaats die de container heeft. Belangrijk om op te merken, niemand 
duidde de optie: zeer ontevreden (0%) aan. 
 



Opnieuw toont de overgrote meerderheid (68,8%) zich tevreden, 12,5% is tevreden maar had 
minder hinder met de zak, 9,3% was niet tevreden met de nieuwe plaats van de container, 
maar niemand koos voor ‘zeer ontevreden’. 
 
1c. Gewicht van een 40liter container. 
 
Een grote container heeft een handvat en wielen en is makkelijk te verplaatsen. Een 40liter 
container heeft een draagbeugel en moet dus gedragen worden. Sommige bewoners maken 
zich zorgen over de haalbaarheid van het dragen van deze container. We veronderstellen dat 
– los van mensen met een medische achtergrond – vooral de iets oudere bevolking hier 
tegenop kijkt. Daarom splitsen we ook deze gegevens voor u op. 
 
Totaal (met 40l container)                                                60+ en 75+ ( met 40l container)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een overduidelijke meerderheid (85%) laat weten geen probleem te hebben bij het dragen 
van een 40l container, 10,7% zegt dat het net iets lastiger is, maar dat het lukt. Tot slot is 
voor een minderheid (4,3%) dit wel een struikelblok, zij geven aan dat zij een alternatief 
hebben moeten zoeken (container reeds beneden, buur die hem buitenzet, …)  
 
Wanneer we uitsplitsen naar de oudere gebruikers, tekent zich – verrassend- hetzelfde beeld 
af: 89% heeft geen probleem bij het dragen van de 40liter container, voor 5,4% was dit 
lastiger, maar haalbaar en voor 5,9% een struikelblok. 
 
à Groen Aartselaar informeerde bij IGEAN of zij al eerder feedback hadden ontvangen over 
de hanteerbaarheid van een 40 liter container en waarom er geen kleine containers op 
wielen worden voorzien.  
 
àProjectmedewerker afvalbeleid bij IGEAN, Jonas Donckers:  
“Een 40liter container weegt leeg een 3 à 3,5kg. Uit onderzoek in andere gemeentes blijkt 
dat de gemiddelde aanbieding van een 40liter container een 4kg is. Dit levert in totaal een 
gewicht van 7,5kg op. Dit zou overeenkomen met een goed gevulde boodschappentas. 
 
Als intercommunale is IGEAN gebonden aan de wetgeving rond overheidsopdrachten. Voor 
de aankoop van de containers hebben we een bestek moeten uitschrijven met een aantal 
gunningscriteria. De verschillende offertes worden beoordeeld via vastgelegde criteria. De 
40liter met draagbeugel is er qua prijs/kwaliteit beter uitgekomen dan de ‘trolley-variant” 
met trekstang en wieltjes.” 
 
 
 
 
 
 
 



2. Geurhinder van de containers 
 
Wanneer een container pas 2-wekelijks kan aangeboden worden, zou er wel eens meer 
geurhinder kunnen ontstaan dan bij afvalzakken die wekelijks worden opgehaald. Klopt dit? 
Hoe makkelijk zijn zo’n containers te onderhouden als je ze proper wil houden? 
 
Geurhinder van de containers (eventueel in vergelijking met zakken)  

 
 
 
 
 
 
 
 

68,5% van de gebruikers stelt geen geurhinder te hebben van de containers, 24,5% vermeldt 
geen merkwaardig verschil te ervaren tegenover het gebruik van afvalzakken en tot slot is er 
een klein percentage van 7% dat melding maakt van meer geurhinder.  
 
Totaal: Reinigen van een container                               Reinigen van een 40l container 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een meerderheid van 59,4% ervaart geen probleem met het reinigen van zijn containers, 
33,6% meldt dat het wat onhandiger is, maar dat het prima lukt. Tot slot meldt 7% dat het 
reinigen voor hen een struikelblok is. 
 
Wanneer we kijken naar het reinigen van een 40liter container valt op dat opnieuw het 
merendeel (69,2%) geen enkel probleem heeft en 30,8% het wat onhandiger vindt. Niemand 
maakt melding dat het voor hen een struikelblok is om een kleine container te reinigen. 
 
à Groen Aartselaar vroeg ook naar nuttige tips die de ervaringsdeskundigen konden geven 
aan onze inwoners. Hieronder de meest voorkomende op een rijtje: 

• Gebruik kleine zakjes om je afval weg te gooien, liefst geen los afval in de container. 
Zo moet je hem minder vaak reinigen. 

• Leg onderaan in de groencontainer een krant om vocht op te nemen. 
• Doe keukenafval in broodzakken voor je het in de container gooit. 
• Kleine container kan je makkelijk uitspoelen, grote container met de tuinslang (slechts 

enkele keren op een jaar nodig bij goed gebruik) 
• Geurhinder voorkom je door afgesloten zakjes in de containers te gooien, correct te 

sorteren, een vuile container te reinigen, in de zomer niet in volle zon zetten,… 
 
 
 
 

 



3. Sluikstorten 
 
Sommige inwoners zijn bezorgd dat een onbeheerde container en het feit dat je moet 
betalen per gewicht, mensen zou aanzetten tot sluikstorten. Niet alleen vreest men meer 
sluikstort in de gemeente, maar ook in eigen containers. Sommigen adviseren om een slot 
aan te schaffen, maar wat zijn de ervaringen van de gebruikers? 
 
Ervaring met sluikstorten in eigen container(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Een overgrote meerderheid van 82,5% heeft geen slot op de container en ervaart ook geen 
enkel probleem met sluikstort. Een kleine minderheid heeft hier wel ervaring mee: 8,4% zegt 
dat het af en toe voorkomt en een kleine 2,1% geeft aan daarom een slot te hebben 
geplaatst. 7% tenslotte had bij aanvang reeds een slot en heeft geen ervaring met sluikstort. 
 
 
4. Hinder op straat bij de aanbieding 
 
Afvalzakken die op het voetpad liggen of door de wind op de weg geblazen zijn, dat hebben 
we allemaal al een keer meegemaakt. Maar een container op het voetpad of de straat, zorgt 
dat niet voor extra hinder? 
 
Hinder bij de aanbieding (zowel vol als leeg) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ongeveer de helft van de respondenten (uit verschillende gemeentes), rapporteert geen 
hinder te ondervinden bij het aanbieden van de containers. 40,6% zegt af en toe hinder te 
hebben met lege containers (vb. omgevallen of niet netjes teruggeplaatst). 1,3% zegt dit op 
regelmatig voor te hebben. Met volle containers zijn er opmerkelijk minder klachten, 7,7% 
meldt af en toe hinder en slechts 1,4% regelmatig. 
 
à Groen Aartselaar vroeg ook naar nuttige tips die de ervaringsdeskundigen konden geven 
aan onze inwoners. Hieronder de meest voorkomende op een rijtje: 

• Plaats ze handig voor de afvalophalers, groepeer met de buren. 
• Wees behulpzaam en zet zelf bakken netjes als je het ziet. 
• Plaats geen bakken voor de brievenbus, dit hindert de postbode. 
• Maak melding wanneer de bakken regelmatig niet netjes worden teruggeplaatst. 

 
 
 



5. Prijsverschil 
 
De slogan ‘de vervuiler betaalt’, klinkt wel mooi in de oren, maar velen vermoeden dat 
uiteindelijk iedereen meer zal moeten betalen voor de afvalinzameling met dit systeem.  
De aanschaf van de container wordt betaald door de gemeente, maar het gebruiksrecht 
(geen huur, want je geeft hem terug af wanneer je verhuist) en bijdragen zouden hoger 
kunnen uitvallen dan het systeem met zakken. Wat is de ervaring van andere gebruikers? 
 
Totaal: Prijsverschil tussen zakken en containers              Uitsplitsing naar vergelijking 
(totaalpakket: gebruik + aangeboden afval) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het totaalbeeld geeft een kwart van gebruikers aan dat ze geen eerlijke vergelijking 
kunnen maken omdat ze nooit zakken hebben gebruikt (14,7%) of omdat hun gezinssituatie 
sindsdien veranderd is (11,2%).  
 
In de tweede grafiek hebben we uitgesplitst naar de mensen die wel een vergelijking konden 
maken. Wat meteen opvalt is dat een groot deel van hen (42,6%) zich niet bewust is van een 
prijsverschil. 12,4% van de gebruikers meldt uitdrukkelijk geen verschil. Een totaal van 29.1% 
van de gebruikers ervaart een prijsstijging, 20,7% spreekt over een hogere kost van het 
gebruik en een kleine 8,4% door de verrekening van het gewicht.  In totaal spreekt 15,8% van 
de gebruikers van een prijsdaling, waarvan 13% aangeeft dat dit komt omdat ze bewuster 
omgaan met afval.  
 
Toevoeging 
We beklemtonen dat deze enquête peilde naar de ervaringen van de gebruikers en dat dit 
dus steeds een subjectief beeld geeft van de situatie. We wilden toch graag naast de 
feitelijke gegevens van IGEAN en het gemeentebestuur, ook de gewone burger aan het 
woord laten. Tenslotte is het de gewone burger, die dagelijks met de container aan de slag 
gaat.  
 
Groen Aartselaar staat nog steeds achter de beslissing van de invoering van het systeem, 
omdat het de hoeveelheid restafval per persoon doet dalen en mensen meer bewust maakt 
over afvalinzameling en -verwerking. We geloven dat dit op termijn zowel het milieu als de 
samenleving ten goede komt. 
 
 


