Inbreng bewoners over groencontainers
Reacties op oproep in nieuwsbrief Bewonersplatform van november 2018. N.a.v. de vragen:
Vind je dit een goede keuze van de gemeente? Wat zijn je ervaringen tot nu toe? En heb je
suggesties voor verbeteringen?
Samenvatting
1) Er zijn verdeelde meningen over de esthetiek van de groencontainers: mooi (ca.1/4 van
inzenders) tegenover lelijk (lomp en groot) en niet passend in binnenstad (zo’n ¾).
Aanbeveling: niet toepassen in smalle, monumentale straten (zoals Turfmarkt en
Naaierstraat) en parkachtige omgeving (zoals Regentesseplantsoen). Hier kleine bakken
(zoals eerst in Raam en Nieuwehaven) of nieuwe kleine bakken (in vormgeving van
ondergrondse containers) plaatsen.
2) Alle inzenders vinden het een onbruikbaar, op z’n minst onhandig en vies ding. (Veel
inzenders en veel emoties!) Er is niet nagedacht over de gebruiker, vinden veel mensen.
Werkt alleen wanneer je kleine zakjes erin gooit. Die zouden dan van afbreekbaar plastic
moeten zijn. Maar die zakken zijn duur: 15 ct per zakje, kost je ca. 1 Euro per week.
Een inzender (nr 28) heeft een handleiding voor andere vormen van afval (zoals opgeveegde
bladeren) gemaakt. Toch blijft de bak onhandig, blijkt uit die handleiding.
Aanbeveling voor mogelijke oplossing: in alle winkels gratis afbreekbare GF zakjes
aanbieden in ruime hoeveelheden. Bovendien kan de gemeente de burgers verplichten om
alleen deze zakken te gebruiken. Die zakken zouden een felle kleur moeten krijgen, zodat
controleurs bij composteerbedrijf kunnen zien hoeveel plastic ‘goed’ is.
Nadelen: lastig te controleren / handhaven. Bij veel overtreders wordt veel GF afgekeurd.
Geen oplossing voor T afval.
3) De trommel draait naar gebruiker toe, waardoor veel afval op straat beland. Daardoor
vliegen en stankoverlast.
Aanbeveling voor mogelijke oplossing: draairichting van trommel veranderen, deel van
container boven trommel eruit zagen en van klep voorzien. Dan kan ook los GF afval van
boven erin gestort worden. (Een reparatie van de bestaande groenbak; geen complete
vervanging.)
Nadelen: geen oplossing voor T afval. Blijft te hoog voor kleine mensen.
4) De container is te hoog voor kleine mensen.
Mogelijke oplossing: een simpel trapje dat met een ketting aan de zijkant is vast gemaakt.
5) Tuinafval en zelfs een bos uitgebloeide bloemen kun je er niet in kwijt.
Mogelijke oplossing: op strategische plekken (veel tuinen, veel openbaar groen en grote
bomen) enkele ondergrondse containers voor T afval reserveren. Aan enkele bewoners (die
hun straatje vegen of deelnemer Groen Moet Je Doen) de sleutel van de groencontainers
geven.
(Een grote trommel aanbrengen in het huidige ontwerp zou de bak nog hoger maken en ws.
een te dure reparatie zijn.)
6) Ontbreken of verdwijnen van kleine restafvalbakken nabij GF bakken.
Mogelijke oplossing: standaard een restafvalbak nabij GF bakken aanbrengen. Eventueel los
staande afvalbakken in omgeving weghalen. (Een beleid van vermindering van deze bakken
bevordert zwerfafval.)
7) Bakken zijn snel vol door o.a. vermoedelijk dumping van rest- en zwerfafval.
Oplossing: snel aanbrengen van sloten en opening alleen met pasje.
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1) ..
Graag deel ik even mijn frustratie over de nieuwe groencontainers. Ze zijn zeer onhandig.
Het afval is er niet echt in de gooien omdat de opening te klein is.
De helft valt er weer uit en de opening word ranzig. Wat groter groenafval past al helemaal
niet.
Mijn vrouw kan niet bij de opening, daar is de container te hoog voor.
Kortom, het is mij een groot raadsel hoe iemand een container zo onhandig kan ontwerpen,
ik kan eigenlijk niets bedenken waarmee het nog onhandiger zou kunnen.
Bedankt voor het verzamelen van de feedback, succes met de Gemeente.
2) .. Hoge Gouwe
Ja, het is mooi dat er zoveel in kan.
Ja, ze vallen niet zo op in de stad
Nee, de lade is opvallend klein, tuintakken kunnen er nauwelijks in.
Nee, erg hygienisch is die lade ook niet. je staat met je neus midden in de stank.
Nee, gooide ik vroeger het afval weg en de plastic zak in de ernaast gelegen vuilnisbak, die
vuilnisbak is er niet meer dus gooi ik de niet biologische plastic zak mee in de gft container.
Nee, ze staan ook nog zo opgesteld dat een deel van de parkeerplaats in sommige gevallen
is verdwenen.
3) .. Geuzenstraat
De vulopening is verschrikkelijk en m. i. niet goed over nagedacht of niet goed
uitgeprobeerd. De halve ronding is niet diep genoeg en als je veel klein groenafval, zoals
koffieprut, schillen ed hebt, komt het gelijk weer terug tegen je aan of op de grond. Als je een
emmer hebt (met maaien in de zomer) kan je deze niet in de vulopening kiepen en komt
alles weer terug.
Suggestie: weg met die zeer vervelende (zacht uitgedrukt) en onwerkbare
vulopening/ronding. Maak gewoon een klep die je opendoet en waar je het groenafval zo in
kan gooien. Ook dus de inhoud van een emmer/bak. En waar je het tuinafval weer gewoon in
kan gooien. Het is een gft bak dus ook voor tuinafval.
Voorstel: plaats naast de container ook een kleine prullenbak waar mensen hun rest zakje
gewoon in kunnen deponeren. En waar mensen wat afval zoals blikjes ed in kunnen doen.
Anders komt dat in de groencontainer.
Suggestie: als je veel tuinafval hebt door de herfst opruim (takken) ed zou je met cyclus
moeten kunnen afspreken dat ze de deurtjes van het slot halen en dat je het groen vuil zo
zelf in de de container kan gooien.
Idee: laat de gemeente korting geven op aankoop compostvat voor bewoners met een
tuintje. Goed voor bewustwording/verduurzaming en minder gft afval.
Bovenstaande namens vele gebruikers uit mijn buurt.
4) ..
Wellicht zijn de nieuwe groencontainers groter en makkelijker te legen, ze zijn in gebruik een
crime. Je kan niet fatsoenlijk je gft kwijt. Een klein bakje etensafval gaat nog, tuin afval is
ondoenlijk. Toch een van de doelen van deze bakken.
5) ..
Vernieuwing is niet altijd een vooruitgang. De nieuwe groencontainers zijn om meer dan één
geen vooruitgang:
- klep is te klein en is niet diep genoeg om GFT-afval zonder te morsen in de groencontainer
te krijgen;
- daarnaast komt het voor dat de klep nog vol met GFT-afval zit, omdat bloemen, takken
o.i.d. is blijven steken in de klep;
- doordat buurtbewoners minder kieskeurig zijn is de klep regelmatig smerig;
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- al is de container groter dan voorheen komt het een paar kleer per week voor dat de klep
vastloopt op het afval. Waarschijnlijk verspreid het afval zich onvoldoende in de container en
vormt het zich een ‘berg’ onder de klep.
Mogelijk dat de nieuwe groencontainers voordelen bieden voor Cyclus, maar voor de
gebruikers is de groencontainer onpraktisch en smerig. De buurtbewoners die ik heb
gesproken delen bovengenoemde mening.
Overigens heb ik eerder een berichtje getuurd naar de gemeente over mijn ervaringen met
de groencontainer, maar heb niets meer vernomen van de gemeente. Ik wens jullie meer
succes!
6) .. Peperstraat
De groencontainer, waar ik veelvuldig gebruik van maak, staat aan de Bogen. Voordeel t.o.v.
van de nieuwe groencontainer is dat ik niet , zoals voorheen,met mijn vieze gfthanden mijn
pasje hoef te pakken en nu zonder pasje mijn emmertje met Gftafval kan legen. Groot nadeel
echter, vind ik, is dat het nieuwe model de opening van voren heeft en niet, zoals voorheen,
aan de voor/bovenzijde. Een emmertje met Gftafval legen is dan ook een crime geworden
waarbij, om het legen te sturen, ook weer vieze handen gemaakt moeten worden. Het laatste
restje drab gaat er onmogelijk in. Eindcijfer een vijf. Een aanpassing van de deksel, met het
verwijderen van een deel boven de cylinder zou dan ook een grote verbetering zijn en de
score ver omhoog kunnen trekken.
(Foto met kruis op gedeelte boven de klep; mogelijk wordt gesuggereerd om dit eruit te
zagen)
7) .. Lem Dulstraat
Nee, ik vind het geen goede keuze van de Gemeente. De opening is volledig ongeschikt om
een zakje met gft-aval erin ondersteboven te houden. Laat staan een emmertje of
anderszins. Je ziet dan ook, dat er veel naast de bak terecht komt, wat in de zomer weer
veel wespen veroorzaakt.
Een suggestie voor verbetering is gewoon een bak, met aan de bovenkant een deksel. Als je
het deksel optilt dat je dan je alle ruimte hebt om zakjes, zakken, teiltjes of emmers in leeg te
kiepen.
Veder zou het wel handig zijn om er een normale afvalbak naast te hangen. Nu zie ik, dat er
veel restafval in wordt gegooid …
Voor wat betreft de Lem Dulstraat zou ik graag zien dat de gft-bak wordt verplaatst naar de
containers met restafval (dus iets richting apotheek) . Nu staat ie naast de hoofdingang van
een appartementencomplex en ook naast een invalidenparkeerplek, waardoor de doorgang
heel nauw wordt. Verder is er ruimte tussen de muur en de bak, waar iedereen afval achter
gooit of - nog erger - staat te urineren … !!
Of gewoon weghalen. Er staat er 20 meter verder nog één op de Nieuwe Markt bij de papieren glasbak.
8) ..
Als binnenstadbewoner merk ik dat het hele nieuwe afvalinzamelingssysteem aardig wat
gaten kent die we relatief eenvoudig moeten kunnen oplossen.
1. Regelmatiger legen van de balken is een vereiste om te zorgen dat er niet naast gedumpt
wordt
2. De groencontainer werkt nu zonder pasje en dat zorgt er voor dat er van alles ingegooid
wordt dat er niet thuishoort: het is een gratis restafvalcontainer geworden.
3. Doordat de ingooi niet meer vanaf de bovenkant is, wordt er veel te makkelijk geknoeid,
de klep dus weer aan bovenzijde!
4. Er zijn veel te weinig papierbakken! Dat is het afval dat het hardste gaat.
5. De drempel van betalen voor je grijze afval is te hoog. Het zorgt voortdurend voor overlast
van zwerfafval en mensen her en der gaan dumpen terwijl het maar een schijntje is van de
belastingen die we toch al betalen. Maak het gewoon gratis en verreken het gewoon weer in
de belastingen.
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6. Zwerfafval opruimen loont niet: als ik het opraap kost het mij geld...
9) .. + vrienden Hoge Gouwe
Helaas zijn de nieuwe groencontainers geen verbetering t.o.v. de oude, ook al kunnen ze
beter afgesloten worden voor ongewenst ’niet-groen-afval’.
De belangrijkste knelpunten bij de huidige nieuwe containers:
- lomp, groot en lelijk (niet passend in de omgeving);
- onhandig om groenafval in kwijt te kunnen: te klein draaibakje, afval valt erg makkelijk op
de grond (en gaat daar liggen stinken bij warm weer).
Enkele posts van facebook:
A .. Als ze een beetje vol zitten, die containers, blijven die zakjes helaas klemmen. Dan geeft
ie alweer aan dat ie vol is en opent ie niet meer, terwijl er dan alleen een zakje klemzit. Ik
ben er weer mee gestopt en gooi het er los in, maar gebruik gewoon een heel klein bakje en
loop er vaker op een dag mee...
B.. Als je een biologisch afbreekbaar zakje in het emmertje doet, is het makkelijker.
C.. Ter hoogte van Lange Willemsteeg nog oude container. Hoop dat wij voorlopig geen
nieuwe krijgen.
Verschrikkelijk ontwerp. Een opening voor 3 sinaasappelschillen op een heel onhandige
plek. Vreselijk vies. En vreselijk lelijke bakken. En dat in een historische binnenstad!
D.. Ik wordt iedere keer giftig als ik aan die belachelijk slecht ontworpen containers wordt
herinnerd. Al meerdere klachtenmails gestuurd. Kan er echt niet over uit.
E .. Hier ook veel irritaties, hoe moet je hier nu je snoeiafval in doen? Onmogelijk. Een paar
eierschillen lukt wel als je tenminste niet verzwolgen wordt door een zwerm vliegen of
bezwijkt van de stank. Je zult er maar direct naast wonen...
10) .. Nieuwehaven
Mooie containers zijn er geplaatst.
Helaas is het niet mogelijk een emmertje gft-afval te legen zonder te morsen. Dit komt,
omdat de klep van beneden naar boven opengaat en de ingooi-opening daardoor te klein is.
11) ..
Mijn ervaringen tot nu toe zijn uitermate negatief. Ik ga tegenwoordig met plastic
handschoenen naar de GFT container om daar mijn groenteafval in te doen. De maden
kruipen soms rond de aangekoekte pasta en andere viezigheid. Schoonmaken gebeurt veel
te weinig. Het stinkt en lokt ongedierte aan. De ambtenaar kijkt ernaar, scchudt zijn hoofd en
rijdt daarna rustig door zonder ook maar iets te doen.
Omdat je geen pasje nodig hebt wordt er volgens mij ook ander afval ingegooid, maar daar
ben ik niet zeker van.
12) ..
Graag laat ik mijn mening horen over de gtf afvalbakken. Ze zijn te groot, te hoog, opening is
te klein. Alles wat je erin gooit glijd er weer uit. Kortom verschrikkelijk.
13) ..
Wat een goede exemplaren, fijn dat deze ter vervanging zijn gekomen van de voorgaand,
oude containers.
Kleine kanttekening is dat iedere keer zodra ik iets wil weg gooien de container vol zit met
van alles en nog wat. Hij puilt uit met allerlei afval wat een hoop ongedierte en stank met zich
mee brengt, omdat (en dat is uiteindelijk natuurlijk ook de bedoeling) er geen zakjes afval in
gegooid worden maar emmertjes “compost” in gedeponeerd worden.
Kortom; flinke, goed uitziende containers maar ik vraag mijzelf af of alleen het toegestane
afval erin beland en of deze vaak genoeg geleegd wordt.
Natuurlijk kan dit niet altijd voorkomen worden maar het is wel een irritatie puntje als je
telkens niet het groenafval weg kan gooien omdat de container al overvol zit.

4

14) ..
Geen verbetering Groen moet steeds in erg kleine hoeveelheden om het er in te krijgen.
Oude situatie was beter tenminste voor het centrum.
15) .. Turfmarkt
Zijn onhandig als je er vuil in moet doen, omdat de plastic zak waar het afval in zit, geleegd
moet worden. Ook storten mbv een emmer gaat niet. Er wordt veel gemorst. Het gevolg: De
afvalbak wordt smerig en stinkt enorm.
Dit soort afval moet via de bovenkant kunnen worden gestort.
16) ..
Sinds de nieuwe container zijn we gestopt met groen scheiden en wel om de volgende
reden: Het ontwerp van de bak in zodanig dat alles er uit valt wanneer je het in de
draaischuif legt. Het lijkt wel een ontwerpfout. Een simpel emmertje omkiepen kan dus niet
meer, wat alles valt dan op de straat.
Enige oplossing om er wel gebruik van te maken is speciale gft zakjes gebruiken:
1. Dit is juist weer milieu onvriendelijk: productie en transport kost veel energie.
2. Kostentechnisch zijn gft zakjes duur. Een zakje per dag kost al snel 1-1,5 euro per week:
veel duurder dus dan t gewoon in de gele zak doen.
17) ..
Wat een dramadingen, die nieuwe containers. Voor de wat kleinere medemens zoals ik is de
bak eigenlijk te hoog, de vulopening is zo ontworpen dat je de gft-drab over je schoenen
krijgt en de vulopening te klein. Slecht ontwerp.
18) ..
De opening is te klein en te hoog, waardoor de afval op de grond en deels door de aanbieder
in zijn nek terecht komt. Ook blijven er veel etensresten kleven aan de schuifklep. Dus het
afval moet in een zakje aangeboden worden om te voorkomen dat er etensresten op de
grond valt. Deze zakjes moeten biologisch afbreekbaar zijn, maar ik heb gezien dat
bewoners vuil in gewone plastic boodschappentassen aanbieden. De bewoners moeten dus
deze speciale zakken kopen wat meer geld kost. Men gaat dit niet doen en zo zal er veel
plastic in de container terecht komen, wat denk ik niet de bedoeling is.!!!! De opening is ook
veel te klein voor tuinafval. Men moet alles in stukjes van 20cm knippen. Het is een mooie
grote bak met een foute opening. Maak de bak lager, of desnoods graaf de bak wat in de
grond en maak een ruime ingang boven op de bak toegankelijk voor groot en klein.
19).. Nieuwehaven
Het zijn containers met grote inhoud dat is een vooruitgang tov de vorige, maar de opening
betreffende het weggooien van het gft is een verschrikking. los afval is niet te doen.
bijvoorbeeld met de groene lekbak. de helft blijft achter biuten de bak en dan moet je de
vieze drap met de handen in de klep schuiven. of natuurlijk een zakje maar dat moet je weer
apart aanschaffen omdat het milieuvriendelijk en afbreekbaar moet zijn. GEEN
VOORUITGANG maar VEEL IRRITATIE
20) .. Wilhelminastraat
In de Wilhelminastraat (kruising met Paradijs) wachten we nog steeds op de nieuwe
container. De bodemplaat is al maanden geleden aangelegd en de oude container staat zeer
hinderlijk op de hoek (slecht zicht als je de straat inrijdt met de auto). Een maand geleden
contact hierover gehad met de gemeente, enige dat zij kunnen melden is dat eind van het
jaar alle containers geplaatst moeten zijn. Misschien dat u de wethouder er aan kunt
herinneren dat het half af maken van werkzaamheden en de rommel maanden laten liggen
geen gezicht is.
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21) .. Keizerstraat
In de Keizerstraat stonden naast nr. 43 altijd 2 losse betonnen kolommen met daarin 2
afvalcontainers. Die zijn nu vervangen door 1 groenafvalkasteel waarin volgens mij nog
steeds dezelfde groenbakken staan. Ik betwijfel of de inhoud vergroot is, of dat alleen het
omhulsel een halve meter hoger is geworden. Het ziet er wel netter uit, 1 zo’n afvalcontainer,
maar de grootte is wel even wennen in vergelijk tot wat er stond.
Het probleem dat er regelmatig ook vuilniszakken in de bakken werden gegooid, bestaat nog
steeds. Alleen is de vulopening wel kleiner geworden, dat bemoeilijk het weggooien van
restafval in deze containers enigszins.
Het grootste ongemak t.o.v. de vorige bakken is mijns inziens – als ik tenminste de
buurtgenoten zie worstelen- dat je vanuit een emmer of bak of zak maar heel moeilijk de
inhoud in de vulopening kan gooien. Er staan dan dus ook regelmatig mensen handen met
bladeren uit een zak in de container te gooien, waar ze voorheen zo de inhoud van de zak in
de container konden legen.
Mag er GFT-afval in een plastic zak in gegooid worden? Dat zou het wel makkelijker maken.
Maar een vergietje met schillen legen zorgt vaak al voor een enorm geknoei en schillen en
andere etensresten op straat.
De bakken puilen nog steeds regelmatig uit. Zaterdagochtend was er al geen gft meer in te
gooien.
Kortom, uiterlijk oogt netter, even wennen aan de grootte, inhoud lijkt net zo groot, inwerpen
van gft is moeilijker, kortom, ik twijfel wel over het nut van deze nieuwe bakken.
22) .. en 12 appartementbewoners (Raam)
Zoals op de foto bij jullie artikel zo zien onze gft containers eruit, met een vies drabje voor de
klep en op de grond.
Het is bijna onmogelijk de kleine groene container, die ik enkele jaren terug van de
Gemeente Gouda heb ontvangen hierin te legen.
Voorstel: de klep die nu van beneden naar boven opent zou eenvoudig omgezet kunnen
worden zoals het was.
Klep van boven opentrekken en de klep van beneden naar boven sluiten met alles erin.
Netjes alles erin en schoon.
Excuses, maar dit heeft bijna iedereen al voorzien, het wordt steeds viezer bij deze
vuilophaalplekken. Ik heb alle bewondering voor Cyclus die elke dag alles ophaalt. De
handhavers blijven al tijden foto’s maken, maar daar zijn wij al mee opgehouden, want er
verandert nog steeds niets. Foto's maken kan iedereen.
Het probleem aanpakken is denk ik erg moeilijk ondanks mail met de afdeling van Mw
Niezen, wethouder. Daarna niets meer gehoord.
23) .. Raam (?)
Ik ben benieuwd of de gemeente ervan op de hoogte is dat het afvoeren van papier
momenteel totaal niet functioneert in de binnenstad.
Vanavond was wel een dieptepunt: onze zoon van 14 is bij ons belast met het afvoeren van
papier. Hij doet dit netjes en wil het papier niet achterlaten naast de bak.
Hij heeft vanavond drie kwartier gelopen: langs de hele Raam, Bolwerk, terug naar de
Spieringstraat en is uiteindelijk tegenover de Intertoys terecht gekomen. Dat lijkt me niet de
bedoeling.
Deze situatie speelt sinds de opheffing van 2 containers op de Raam/hoek Bogen plus het
ondergronds gaan van de containers.
Ook het afvoeren van GFT is verslechterd. Er zijn wel genoeg GFT-containers, maar het
huidige model container is zo onhandig, dat je het GFT er gewoon niet goed in kán
deponeren. Je moet het nu met een soort horizontale gooibeweging erin proberen te krijgen,
wat vaak niet goed gaat. Langzaam wordt het smerig rondom de containers.
Ik heb meerdere malen gerapporteerd aan Cyclus, maar anders dan een mededeling dat een
container wordt geleegd, blijft het stil.
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24) ..
Het voordeel is dat je niet meer met je afvalpas hoeft te lopen. De container zelf is groter,
ook goed.
Het nadeel is dat de opening te klein is en naar buiten opendraait, zodat al je schillen over de
straat rollen. In het ergste geval grijp je in de macaronisaus van je buren die het handvat
heeft bevuild. Ik koop nu van die biologisch afbreekbare zakjes die ik er in mik, maar dan ben
ik ook weer geld kwijt, 15 cent per zak.
In het begin vroeg ik me af of de opening niet verkeerd was gemonteerd want het afval valt
niet naar binnen, maar naar buiten. Later vermoedde ik dat het zo hoort, want al die bakken
gaan allemaal zo dwaas open naar de gulle gever.
Tot slot:
Tuinafval kun je er niet in kwijt. Je verwelkte boeketten ook niet. Jammer!
PS En nog steeds vraag ik me af of het GFT-afval werkelijk apart gehouden wordt. Er doen
nog steeds verhalen de ronde dat uiteindelijk alles bij elkaar gegooid wordt.
25) .. Raam
Ondergetekende buurtbewoner heeft er begrip voor dat de gemeente probeert te
verhinderen dat mensen vuilniszakken of andere rommel in de groencontainers dumpen.
Maar dit apparaat is echt niet te doen. De opening is zo klein dat zelfs een bosje bloemen
eerst kapot geknipt moet worden. Vervolgens is de vulopening zo ontworpen dat je alleen
maar al het groenafval over je eigen schoenen kunt kieperen.
Zo ongelofelijk zonde van de ongetwijfeld hoge ontwikkelings- en productiekosten van deze
apparaten.
Het stelt mij echt voor een probleem. Ik heb geen auto en kan nergens terecht met het
groenafval uit de gezamenlijke binnenplaats van het wooncomplex.
Ik wil graag een bijdrage leveren de buurt een beetje gezellig te houden, maar het wordt me
zo goed als onmogelijk gemaakt.
26) ..
Detoneren in het beschermd stadsgezicht.
Zeer onhandig in gebruik.
De inhoud ligt vaak deels op straat.
In de zomer veel stankoverlast en trekt veel vliegen aan.
Kortom; verwijdert zo snel mogelijk deze containers
Suggestie: Lagere bakken, die van bovenaf gevuld kunnen worden.
27) .. Peperstraat
Wat een totale miskoop is dit geweest!
Ik kan me niet voorstellen dat er iemand van de gemeente of betrokken bewoners vanuit de
wijkteams van te voren een test gedaan met deze 'ondingen'.
De eerste bovengrondse die er stonden die hadden een klep van boven. Dat werkte goed.
De tweede bovengrondse waren al wat minder maar gelukkig zat het mechanisme nog
redelijk van boven.
Deze derde moet je schepje voor schepje aan de zijkant vullen.
28) ..
Hierbij wil ik graag mijn bevinding doorgeven van de “mooie” nieuwe groencontainers. Het is
elke keer weer een uitdaging om je afval erin te krijgen vooral als je een konijnhok of een
kattenbak wil legen. Ook tuinafval of gewoon groenafval uit de keuken wegbrengen is een
uitdaging.
Onderstaand de werkwijze kattenbak of konijnhok
·
Omkiepen in de klep is geen oplossing, omdat dan alles eerst op de straat beland
·
Dus eerst bak omkiepen in een zak
·
Dan met de zak naar de container
·
De zak erin houden en de bovenkant beethouden
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·
Klep sluiten, niet de zak loslaten
·
Klep openen en dan de zak eruit halen
Tuinafval
·
Eerst alles in een krat
·
Nu alles handje voor handje in de container stoppen
Groen afval keuken
·
Met zakje naar de vuilnisbak
·
Zakje omgekeerd in de bak houden
·
Let op nog niet legen, anders valt alles buiten de container
·
Klepje dichtdoen, zakje beethouden
·
Klep openen en druipend zakje eruit halen
·
Op zoek naar een kleine vuilnisbak voor dit zakje
Ter informatie; Kleine vuilnisbakken zijn bijna overal weggehaald.
Kortom deze container is ontworpen door iemand die thuis gebruik maakt van zijn eigen
groene container. Of deze is ontworpen door iemand die graag mensen wil zien stuntelen.
Positief puntje: In de zomer ontmoet je nog eens mensen omdat iedereen lang bij de
container staat om zijn tuinafval weg te brengen.
29) .. Nieuwehaven
De nieuwe groenbak is alleen bruikbaar als GFbak en wanneer je een plasticzak gebruikt.
Dus laat de gemeente de T op de bak maar eraf vijlen.
Ik gebruik een ‘gewone’ plasticzak uit de kleine GF bak in huis en stop die meestal compleet
erin, want een ‘zwerfafvalbak’ staat 50 m verder en daar loop ik niet altijd heen met een
druipend zakje. Aanbeveling: houd rekening met gebruikers bij het ontwerpen van
voorzieningen. Niet iedereen wil grote afstanden afleggen!
Nu ben ik een van de weinige buurbewoners die regelmatig zijn ‘straatje’ – ook wat verder
dan de eigen voordeur - aanveegt. Want de platanen laten ook in het zomerseizoen
behoorlijk veel bladeren vallen. Vroeger – met die onhandige experimentele groenbakken liep ik regelmatig met een grote tas vol bladeren naar het restafval. Dat wordt me nu echt te
duur. Ik had de hoop dat de definitieve groenbak een grote opening zou hebben. Maar
helaas, die is nog onhandiger, want hoger, dan de oude. Dus nu maar wachten op Cyclus …
helaas hebben die straatvegers andere normen voor een “schone straat”. En onze straat
wordt niet tot het kernwinkelgebied gerekend en niet extra geschoond. Maar we krijgen wel
het winkelend publiek langs, dat vaak afval laat vallen …
Op korte termijn zie ik als praktische oplossing dat ik een sleutel van de groenbak krijg. Die
gebruik ik dan samen met de buurvrouw die ook de straat veegt. Voor een rollende T-bak
heb ik geen plek in mijn schuur.
30) ..
De groencontainers voldoen volstrekt niet. Waarom? Je hebt 4 handen nodig om de opening
te bedienen. Veelvuldig valt het afval er naast, omdat het zo onhandig is. De opening is veel
te klein. Tuinafval kan er amper in. Door het onhandige gebruik wordt het een grote
smeerboel, dit omdat het afval te vaak naast de opening terecht komt. Ook met
composteerbare afvalzakken blijft het lastig om deze probleemloos in de containers te
deponeren.
Wij zijn van mening dat degene die gekozen heeft voor deze bakken zelf nooit afval heeft
weggebracht.
31) ..
De nieuwe containers zijn een drama.
Doordat de vulopening aan de ' voorkant' zit en niet aan de bovenzijde zoals de kleinere
containers, moet je met je zakje als het ware ' in' de vulopening om dan vervolgens het zakje
in de opening te kunnen plaatsen. Dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar dat is alleen een
feest voor de aller aller aller eerste gebruiker van de container.
Na enkele droppingen is de vulopening zo ranzig, dat je je hand niet meer in de vulopening
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wilt steken en dan maar van een afstand erin probeert te mikken.
Dit heeft weer als resultaat dat ook voor de container zich de nodige ranzigheid ophoopt.
Een nog groter probleem is het, wanneer je geen zakje met groenafval, maar een emmertje
wilt proberen te ledigen... dat is alleen mogelijk door als het ware te ' jonassen' met je
emmertje en te hopen dat het afval op het juiste moment, loskomt van het emmertje en
vervolgens netjes in de vulopening belandt..
Toen ik deze nieuwe vuilcontainers voor het eerst zag, kon ik niet anders dan maar 1
conclusie trekken... welke paasei heeft dit ding ontworpen ? en laat deze persoon zelf eens
komen kijken.
32) .. Groeneweg
Sinds ongeveer een halfjaar geleden maken wij op de Groeneweg gebruik van de nieuwe
groencontainers om ons heen, vooral van de groencontainer die bij Huize Groeneweg is
geplaatst.
Ik vind het nieuwe model ronduit onhandig. Door de ronde vorm van de vulklep gebeurt het
vaak dat er veel afval naast de container terechtkomt, omdat het afval terugglijdt. De ruimte
tussen de vulklep en het gat van de container zelf, is te klein. Er kunnen alleen hele kleine
porties worden ingevoerd. Omdat er veel van het afval buiten de container terechtkomt is het
vaak een rommeltje aan de voet van de container en ziet het geheel er niet hygienisch uit.
Kortom, het is gewoon een onhandig ding. De ronde vulklep is prima voor een afvalcontainer
voor vuilniszakken, maar niet voor los gft-afval. De rechthoekige bovenklep zoals die er
vroeger was, functioneerde prima!
Met de vervanging van de containers, is bij Huize Groeneweg ook de afvalbak voor
anderssoortig afval weggehaald en niet meer teruggeplaatst. Waarom is dit? Het ding
functioneerde prima en hing niemand in de weg.
33) ..
Vele jaren geleden was er in de Beurs van Berlage een tentoonstelling “Het prul”. Hier
werden allerlei gebruiksvoorwerpen getoond die niet te gebruiken waren. Zoals een
prachtige theepot schitterend van kleur en vorm, helaas was de schenktuit niet goed
geplaatst zodat je er thee uit wilde schenken de thee niet door de tuit kwam maar via het
deksel.
Zo is ook aan de groencontainer voorbij gegaan aan een praktisch gebruik. De container
mooi van vorm en in het midden een klein inwerppunt zodat na een aantal keren gebruik het
afval in het midden blijft liggen en de container vol lijkt.
Er is niet nagedacht over het gebruik. Bij navraag aan de gemeente kreeg ik als antwoord
dat de invoer klein gehouden werd zodat er geen grote objecten ingegooid kan worden.
Mijn voorstel is om de groencontainer te nomineren voor “Het prul”. Als er weer containers
geplaatst worden zet er dan twee inwerppunten in, er is ruimte genoeg.
34) ..
Oplossing kan zijn;
- kleppen in de bak i.p.v. de huidige deponeerbak.
- deponeerbak maken wat ook in de plastic containers zit.
- de huidige deponeerbak omdraaien, zodat het vuil van je af draait. Zo blijft de straat, de bak
en het persoon schoner.
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