Walking Bins: gescheiden
inzameling mét entertainment
Ridderkerk wil afvalscheiding ook buitenshuis stimuleren. Bij evenementen, bij uitstek broedplaatsen voor (zwerf-)
afval, zet de gemeente Walking Bins in. Dat zijn wandelende bakken voor papier, plastic, glas en etensresten, die
bezoekers op een speelse manier betrekken. Illa Wolters van de gemeente Ridderkerk: ‘Iedereen ziet het nut van
recycling, maar men handelt er niet altijd naar.’

Illa Wolters

Van Afval Naar Grondstof
Rijkswaterstaat besteedt aandacht aan het
recyclen van afval uit de openbare ruimte
in het overheidsprogramma ‘Van Afval Naar
Grondstof’. Gemeente Schoon blijft u hierover
informeren. Daarnaast hebben we alle tips voor
schone evenementen op een rij gezet. Meer
weten? Mail Emile Bruls: emile.bruls@rws.nl.

Waarom wandelende afvalbakken?
‘In Ridderkerk zijn vaak evenementen, en die
gaan gepaard met veel afval. Het scheiden
daarvan willen we dichter bij burgers brengen.
Daarom hebben we bij het najaarsevenement
in het winkelcentrum een Walking Bin ingezet:
iemand met draagbare afvalbakken, die be
zoekers uitnodigt afval bij hem in de bakken
te gooien of doorverwijst naar afvalstations
met gescheiden bakken. Dat zijn grijze kliko’s
met hoezen erom – heel betaalbaar.’
Helpt het?
‘Het was een groot succes! De Walking Bin
heeft een hoog entertainmentgehalte. Hij laat
zien dat afval ook leuk is en dient als grond
stof. Mensen reageerden positief en kinderen
hielpen enthousiast mee. Na afloop van het
evenement had de opruimploeg haast geen
werk meer. Inmiddels is ook Dordrecht met
deze aanpak aan de slag.’

Is de klus hiermee klaar?
‘Nee, afval scheiden in de openbare ruimte
moet nog een automatisme worden. Iedereen
ziet het nut ervan in, maar men handelt er niet
altijd naar. Alleen afvalstations neerzetten is
niet genoeg. Je hebt de Walking Bins nodig
om aandacht te trekken en mensen bewust te
maken. Op een kerstevenement, waar de
Walking Bin weinig tijd had, was het resultaat
dan ook duidelijk minder goed. Daarnaast
telt de voorbereiding van de evenement
enorganisatie mee. Negen van de tien keer
vergeet die afval. Terwijl dit een belangrijk
aandachtsp unt moet zijn, geen bijzaak.’
Hoe gaan jullie daarop aansturen?
‘Van de Walking Bins en materialen voor
afvalstations willen we een uitleendienst
maken, waarbij we ze gratis aanbieden aan
evenement en. Zo blijft de drempel laag.
We gaan in gesprek met organisatoren van

grote en kleine evenementen en hopen dat
gescheiden inzameling voor hen straks een
vast onderdeel is. We willen de Walking Bins
ook inzetten bij straatbarbecues, markten en
de avondvierdaagse. Het uiteindelijke doel is
dat ze niet langer nodig zijn en afval in ge
scheiden bakken gooien vanzelfsprekend is.’
Meer weten?
Neem contact op met Illa Wolters van
de gemeente Ridderkerk:
s.c.wolters@ridderkerk.nl.

