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De BigBelly prullenbak © Joris van Gennip

STRAATBEELD

De 'geavanceerde' vuilnisbakken tussen de Jozef Israëlskade en

Ceintuurbaan met 'speciale software' die draaien op zonne-energie

schieten hun doel compleet voorbij.

U was zich er waarschijnlijk niet

van bewust omdat de wereld in

brand staat, maar de

Amsterdamse vuilnisbakken

maken momenteel een

ontwikkeling door.

De ouderwetse exemplaren

maken langzaam plaats voor een

intelligente variant, en als je niet

uitkijkt gaat dat nog de standaard voor de toekomst worden ook.

Geavanceerd

Bij wijze van proef zijn tussen de Jozef Israelskade en de Ceintuurbaan

een aantal 'BigBelly'-prullenbakken geplaatst, met het nobele doel om

zwerfvuil in de stad terug te dringen. Een mooi streven, zou je zeggen,

als het eindresultaat niet zo belachelijk was geweest.

De BigBelly wordt namelijk niet gepresenteerd als zomaar een prullenbak;

het is een 'geavanceerde' prullenbak. Zo'n aankondiging doet de

wenkbrauwen al rijzen, maar de wetenschap dat het hier een vuilnisbak

op zonne-energie betreft doet dat des te meer. Waarom, in vredesnaam?

Futuristisch

Volgens de toelichting zijn de zonnecellen bedoeld om het ingebouwde

'persmechanisme' aan te sturen. Via 'speciale software' ziet het stadsdeel
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vervolgens hoe vol de prullenbak is, zodat het legen efficiënter kan

gebeuren. Dat klinkt allemaal bijzonder futuristisch, maar wat er mis is

met gewone prullenbakken die dagelijks op gezette tijden door een

mannetje geleegd worden, blijft een raadsel.

Als de BigBelly's iets doen, is het wel je stimuleren om je rotzooi gewoon

op straat te smijten. Je kunt je lege Starbucksbeker of lege

Whopperverpakking namelijk niet met een handige zwaai in een gapend

gat gooien; je moet actief moeite doen om bij de bak stil te staan, een

klep te openen en je afval te lozen. Daar hebben luie dan wel haastige

Amsterdammers over het algemeen helemaal geen zin in. Ze hebben wel

wat beters te doen, hoe goedmoedig het figuurtje op de zijkant van de

prullenbak hun ook duidelijk maakt wat de bedoeling van het geheel is.

Mislukking

Wie de bak nader bestudeert, leert dat ook verstokte rokers worden

verleid om van de BigBelly gebruik te maken. Een minuscuul gaatje met

een sigarettenembleem erbij dient ervoor te zorgen dat Amsterdammers

met hun opgebrande rookwaar blijven rondlopen tot ze het veilig in een

BigBelly kunnen laten verdwijnen. Dat niemand dit doet, bewijzen de

talloze peuken die vóór de BigBelly's zijn neergesmeten.

Als je af wilt van zwerfvuil, moet je het de mensen zo makkelijk mogelijk

maken. Een simpele, grote bak met een gapende muil waar je je troep in

kunt gooien, dat is wat mensen nodig hebben. De BigBelly perst je afval,

communiceert met het stadsdeel en kan waarschijnlijk ook fungeren als

wifi-hotspot, maar schiet in alles zijn doel voorbij. Mislukken in een doel

zó simpel; je zou van minder in een knetterende winterdepressie

schieten.

(Door: Hans van Lissum)

HET PAROOL. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
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