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RommelRoute 
Een reizend circus van interactief en informatief straatmeubilair, dat maandelijks verplaatst om een ander deel               

van gebruikers van een stukje Ede aan te zetten tot opruimen! 

 

Ede is enig! 

Ede is een prachtige stad, midden op de Veluwe en centraal in Nederland - een perfecte combinatie van rust,                   

ruimte en een bruisend stadsleven. Haar inwoners houden van de stad en ontmoeten elkaar in de openbare                 

ruimte (bijv. bij sportgelegenheden, aan de kade, op het plein, of op straat bij winkelcentra). Daar wordt                 

gespeeld en worden ideeën uitgedeeld, men kletst veel en komt graag buiten. Toch begint het ondernemers,                

burgers en haar gemeentebestuur op te vallen dat het zwerfafval toeneemt. De geliefde openbare ruimte van                

Ede wordt zo minder aantrekkelijk. Oftewel: tijd voor actie!  

Waarom is er rommel in Ede? 
Wij hebben eerst gekeken naar de waaromvraag voor het ontstaan van zwerfafval. Onderzoek toont aan dat                

het typische zwerfafval in Nederland bestaat uit drie dingen: verpakkingen, sigaretten en kauwgom. De eerste               

groep betreft met name plastic zakken, PET flessen, aluminium blikjes en glazen flessen. Met het oog op                 

duurzaamheid is het vooral interessant om te kijken naar die soorten afval die lange tijd nodig hebben om                  

afgebroken te worden. 

Doelgroep RommelRoute 
De tekst voor deze challenge licht al toe dat de focus op scholen en sportverenigingen zou moeten liggen, dus                   

dat doen wij ook. Dat kan zijn om twee redenen: daar is de meeste rommel en/of daar zijn jonge mensen en we                      

weten allemaal: jong geleerd is oud gedaan.  

Oplossing! De RommelRoute 

Een reizend circus van interactief en informatief straatmeubilair, dat maandelijks verplaatst om een ander              

deel van gebruikers van een stukje Ede aan te zetten tot opruimen! 

Fase 1: elementen beslissen en ontwerpen 
De route bestaat uit verplaatsbare elementen die in de openbare          

ruimte worden geplaatst. Natuurlijk weten de bewoners en lokale         

ondernemers het beste waar de rommel is te vinden. Om te zorgen            

dat zowel het ontwerp als de locaties breedgedragen zijn, worden alle           

betrokken partijen bezocht en uitgenodigd voor brainstormsessies in        

buurthuizen, sportcentra en scholen om hun input te geven. 



 

We hebben zelf al wat ideeën op papier gezet voor welke elementen of modules te plaatsen zijn: 

● Informatieborden met interactief element (bijvoorbeeld via scharnierende panelen of aan een touw            

trekken voor je iets ziet. Denk aan: “vraag: hoe lang duurt het voor kauwgom vergaat?” Bordje optillen                 

voor het antwoord) 

● Zingende /pratende prullenbak 

● Kunstobjecten van afval (denk aan: slinger van blikjes, standbeeld van kauwgom, etc. Eventueel             

gemaakt door scholieren) 

● Mini-recycle-machine: een eerste stap in het recycle systeem wordt zichtbaar, bijvoorbeeld papier            

pletten / etc.) 

● Straatmeubilair gemaakt van afval (denk aan: gerecycled karton voor stoeltjes,  

● Blikvanger (passanten en fietsers werpen hun blikje in het net, eventueel met blikkenteller) 

● Informatie over de lokale natuur, om een positieve draai te geven. 

  

Afhankelijk van de locatie, zijn de elementen in een lintvormige opstelling geplaatst (bijvoorbeeld tussen een 

supermarkt en school waar leerlingen afval laten slingeren of langs een wandelroute), of geclusterd 

(bijvoorbeeld bij de entree van de voetbalclub of voor het busstation waar mensen wachten). Het moet helder 

zijn dat ze bij elkaar horen, bijvoorbeeld door eenzelfde kleur- en/of materiaalgebruik. 

 

De elementen moeten uiteraard aansluiten bij de doelgroep: kinderen van zes informeer je anders dan 

volwassen burgers die een blokje om maken. Daarnaast moeten ze hufterproof ontworpen worden en 

modulair zijn - dus makkelijk te verplaatsen maar wel stevig. Hiervoor denken we aan de bevestiging aan 

bestaand straatmeubilair zoals lantaarnpalen of bankjes waar mogelijk. 

Fase 2: elementen uitvoeren en plaatsen 
Een dergelijk project kost natuurlijk geld. Omdat je geld maar één keer uit kunt geven en er veel punten op de                     

agenda van de gemeente Ede staan, proberen we de kosten laag te houden. Denk aan sponsoring van                 

elementen door lokale ondernemers (“adopteer een prullenbak!”) of het samenwerken met de lokale             



houtfabriek om de elementen te bouwen, en zo direct “goodwill” te creëren en werkgelegenheid te stimuleren. 

De keuze van locaties zal op basis van een aantal criteria worden gemaakt. Wij denken aan: veel                 

voorbijgangers/bezoekers, locatie van veel zwerfafval of juist mooie natuur, in de buurt van lokale              

ondernemers. 

Fase 3: elementen verplaatsen & competitie 
Na een bepaalde tijd, wij dachten zelf aan een maand of twee, wordt de Rommel Route verplaatst 

naar de volgende locatie. Op deze manier worden steeds andere groepen in Ede bereikt en zal ede steeds  

schoner worden. In een verder uitwerkings stadium zouden ook nog competitie verbanden aangelegd kunnen  

worden tussen verschillende social groepen / centra / straten, om de beleving en aansprakelijkheid te  

vergroten. 

 

Reflectie op criteria 

We hebben zelf alvast een inschatting gemaakt van de vijf criteria waar dit plan aan moet worden getoetst: 

Criterium reflectie 
Effect De Rommel Route maakt dat mensen spelenderwijs inzicht krijgen in wat           

zwerfafval doet met hun omgeving én een inkijkje in hoe recycling werkt. Door             
de variëteit aan elementen is er voor ieder wat wils en omdat het verplaatst              
krijgen meerdere stukjes van Ede deze “urban intervention” te zien en           
herwaardering van de openbare ruimte. 

Draagvlak Door de fases worden verschillende partijen meegenomen. Wanneer het         
gewenste effect bereikt wordt zal dit een positieve invloed hebben op de            
leefbaarheid in Ede. Er bestaat natuurlijk de kans dat inwoners de ‘afval-kunst’            
niet mooi vinden, maar zwerfafval is ook niet mooi.  

Haalbaarheid In goed overleg met deelnemende locaties zou de tijdelijke plaatsing van de            
elementen geen juridische problemen moeten vormen op privaat land.  

Originaliteit Een soortgelijke oplossing voor het afvalprobleem bestaat nog niet. Echter          
bestaan al wel enkele facetten van de oplossing, zoals de blikvanger of een             
pratende prullenbak. De kracht van deze oplossing is de combinatie van           
meerdere aspecten samen voegen tot een geheel.  

Impact op duurzaamheid Wanneer het gewenste effect bereikt wordt zal er minder zwerfafval in Ede            
zijn en zal de bewustwording onder de Edenaren worden gestimuleerd wat           
een positieve invloed heeft op de leefbaarheid en duurzaamheid van Ede.  

 


