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Vaart te maken met het verruilen van reguliere prullenbakken 
voor Big Belly's op locaties waar overlast van restafval rondom 
reguliere prullenbakken groot is en daar waar nodig extra 
prullenbakken in de vorm van Big Belly's toe te voegen met als 
doel het straatbeeld en de leefbaarheid te vergroten;
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Telefoonnummer
023-5114187

Stand van Zaken/afdoening
Beleidsplan Schoon
Een belangrijk onderdeel van het Beleidsplan Schoon is het zogenoemde afvalbakkenplan. In dit 
afvalbakkenplan wordt een inventarisatie en evaluatie uitgevoerd naar het huidige netwerk van
afvalbakken in Haarlem. Aan de hand van dit plan worden structurele verbeteringen doorgevoerd gericht 
op het vergroten van de inzamelcapaciteit, herkenbaarheid, gebruiksmogelijkheden, etc. met als doel het 
voorkomen van zwerfafval. Ook de eventuele inzet van zelfpersende slimme afvalbakken, zoals Big Belly's, 
worden in de afwegingen voor verbeteringen meegenomen. De eerste uitvoeringsfase staat gepland voor 
kwartaal 1 en 2 (2020).

Big Belly's geplaatst
Vooruitlopend op de vaststelling van het Beleidsplan Schoon zijn (mede op basis van de oproep uit de 
motie) 12 Big Belly's geplaatst op locaties waar veel zwerfafval voorkomt en/of waar afvalbakken snel vol 
zitten of overlopen. De vulgraden en directe omgeving worden gemonitord om vast te stellen wat de 
effecten zijn van deze inzet. Met twee Big Belly's wordt een proef uitgevoerd.

Twee Big Belly's met elkaar vergelijken
Uit de plaatsingslijst zijn 2 locaties geselecteerd waarbij een extra evaluatie wordt uitgevoerd. Op de ene 
locatie is een Big Belly in de gebruikelijke grijze kleur uitgevoerd en op de andere locatie is de Big Belly met 
een lichtgroene kleur als steunkleur uitgevoerd. Uit onderzoek blijkt dat afvalbakken in deze opzichtige
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kleur beter worden herkend en hierdoor beter (tot 70 % meer afval) worden gebruikt dan die in andere 
minder opvallende kleuren. Door regelmatig schouwen (inclusief een nulmeting) te houden op beide 
locaties wordt specifiek voor Haarlem aangetoond wat de inzet van een Big Belly kan bijdragen en of het
kleuronderscheid een significante verschil oplevert.
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