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Bouwplaatsen

• Bouwplaatsen

– Één van de zes bronnen voor zwerfafval in rivieren, waar Rijkswaterstaat in 2019-2021 
mee aan de slag is gegaan

• Verwaaiing van bouwafval (in water)

– Probleem wat door vele gemeenten wordt onderkend

• Aanpak:

– Met gemeenten kijken wat er mogelijk is in vergunningen (zorgplicht)

– Met bouwers in gesprek gaan en achterhalen wat zij doen tegen de verwaaiing van 
bouwafval
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Bouwplaatsen

• Veel bouwers doen al wel wat tegen de 
verwaaiing van bouwafval, maar allemaal
doen ze net weer wat anders

– Alle maatregelen gebundeld in één
folder/poster

• Poster dient ook ter inspiratie voor
gemeenten

– Bv. bepaalde maatregelen laten
opnemen in vergunningen

• Link poster: Een schone bouwplaats: 
voorkom verwaaiing van bouwafval -
Zwerfafval (rijkswaterstaat.nl)

https://zwerfafval.rijkswaterstaat.nl/kennisbibliotheek/@253279/schone-bouwplaats-voorkom-verwaaiing-bouwafval/
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Bouwplaatsen

Meer info:
Bewuste Bouwers -
Bewuste Bouwers

https://www.bewustebouwers.nl/
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Binnenvaart

• Binnenvaart

– Één van de zes bronnen voor zwerfafval in rivieren, waar Rijkswaterstaat in 2019-2021 
mee aan de slag is gegaan

• Bijplaatsing van afvalzakken bij restafvalcontainers RWS havens/sluizen/etc.

– Pasje met abonnement nodig voor openen containers, volgens het principe ‘de vervuiler
betaald’

• Aanpak:

– Door een gedragsbureau een gedragsinterventie laten ontwikkelen.
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Binnenvaart

• Gedragsinterventie geplaatst op 
pilotlocatie IJzendoorn
(overnachtingshaven)

– Voor- en nameting uitgevoerd

– Van 33% -> 9% van de keer
bijplaatsing tijdens controles

• Link rapport: Pilot Bijplaatsingen in de 
overnachtingshaven IJzendoorn -
Zwerfafval (rijkswaterstaat.nl)

• Vanwege succesvol resultaat opgeschaald
naar ‘s Gravendeel (ook een
overnachtingshaven) en de Houtribsluizen

https://zwerfafval.rijkswaterstaat.nl/kennisbibliotheek/@247486/pilot-bijplaatsingen-overnachtingshaven-ijzendoorn/
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Binnenvaart: IJzendoorn

Elementen:
- Basis op orde
- Wrappings en borden
- Tijdige communicatie
- Duidelijk handelingsperspectief
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Binnenvaart: ‘s Gravendeel
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Binnenvaart: Houtribsluizen
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Gedragsverandering

• Speciaal voor gemeenten (en andere
gebiedsbeheerders) heeft
Rijkswaterstaat drie trainingen
ontwikkeld op het gebied van 
gedragsverandering:

– Schone recreatiegebieden

– Voorkom bijplaatsing

– Verander gedrag

• Interesse? Kijk dan op: Trainingen -
Zwerfafval (rijkswaterstaat.nl)

https://zwerfafval.rijkswaterstaat.nl/trainingen/

