Biky-bin:
FIETSPRULLENBAK TEGEN zwerfafval
Goudriaan, 24-10-22
Betreft: ontwikkeling en subsidiëring idee om zwerfafval tegen te gaan
Geachte gemeente Molenlanden,
Tijdens mijn wekelijkse rondje hardlopen erger ik me dood aan het zwerfafval in ons prachtige
polderlandschap. Het wordt steeds meer een intervaltraining omdat ik stop om lege blikjes
energydrank, snoepverpakkingen of restanten van een bezoek aan Macdonald’s op te pakken en in
de eerstvolgende prullenbak te droppen. Toen ik dit samen met mijn zoon van 9 besprak, kwamen
we op het idee van het ontwikkelen van een fietsprullenbak. Ons verzoek is of jullie als gemeente
willen bespreken of dit een kansrijk idee is om te ontwikkelen in de gezamenlijke strijd tegen
zwerfafval en hier subsidie aan willen verlenen.
Oorzaken
Uit onderzoek blijkt dat 32% van het zwerfafval wordt veroorzaakt door recreanten en passanten.1
Uit de ‘Managementsamenvatting Kansrijke gedragsrichtingen voor de zwerfafvalaanpak op
treinstations, snoeproutes en in winkelgebieden’ (2020)2 blijkt dat op snoeproutes vooral
middelbare scholieren zwerfafval veroorzaken. Ik vermoed dat ook langs onze polderwegen
fietsende jongeren (scholieren of uitgaanspubliek) afval weggooien in de natuur. De redenen die in
bovenstaand onderzoek genoemd worden is dat afval weggooien in de prullenbak moeite kost (pag.
6). Van alle doelgroepen zijn jongeren het meest gevoelig voor gemak, is de conclusie uit
het onderzoek. Een aanbeveling is dan ook om ‘afval weggooien makkelijker te maken’ (pag. 10):
“Hoe eenvoudiger het gewenste gedrag, hoe groter de kans dat ze het daadwerkelijk uitvoeren.”
Onze oplossing
Hoe makkelijk is het om je blikje of chipszakje weg te gooien als je een afvalbak op je
fiets hebt? Als je met een druk het prullenbakje aan je stuur kan openen en het afval
kwijt bent? Om thuis of op school aangekomen het afneembare bakje te legen in een
echte afvalbak?
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Pag. 19 uit het onderzoek naar oorzaken van zwerfafval uit 2005
https://www.nederlandschoon.nl/kenniswijzer-zwerfafval/onderzoek-naar-de-oorzaken-van-zwerfafval/)
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https://www.nederlandschoon.nl/kenniswijzer-zwerfafval/managementsamenvatting-kansrijkegedragsrichtingen-voor-de-zwerfafvalaanpak-op-treinstations-snoeproutes-en-in-winkelgebieden/

Deze BIKY-BIN moet veilig voor het verkeer, handig in het gebruik en cool qua design zijn. Je zou
kunnen denken aan verschillende ontwerpen waar uit gekozen kan worden. Ook zou het een optie
zijn om fietsverlichting erin te verwerken zodat het een onmisbaar geïntegreerd geheel wordt.
Omdat mijn zoon enthousiast is en in groep 7 zit, lijkt het ons slim om op basisscholen dit
product gratis aan te bieden aan leerlingen van groep 7 en 8. Deze generatie is er zich van
bewust van de gevaren van klimaatverandering en wil hier iets tegen doen. Het zou een jaarlijkse
educatieve campagne op bassischolen in de gemeente kunnen zijn.
Als dit product aanslaat, kan het landelijk en misschien zelfs internationaal worden uitgerold.
Ons verzoek is of jullie dit idee zouden willen verkennen en mee willen denken in de mogelijke
ontwikkeling en subsidiëring van dit concept. We zien uit naar jullie antwoord!
Met vriendelijke groet,
Lasse (9) en Marien (44) Kollenstaart
Enthousiaste inwoners van Goudriaan

