Karton
Het probleem
Karton is groot en ligt in de weg, je kunt er niks meer mee dus je propt het moeizaam in een
container waar nog een beetje ruimte in is of je legt het er naast. Helaas is er nooit ruimte in de
papiercontainer dus gooi je het ergens anders neer met als resultaat dat het karton niet gerecycled
kan worden.
Dus:
-

Karton is vervelend
Weggooien is moeizaam
Het beste is om karton te recyclen maar dan moet je alles bij elkaar hebben en vaak past het
niet in de papiercontainer.

Wat gaan we aanpakken?
-

We proberen alle karton bij elkaar te krijgen zodat het makkelijk gerecycled kan worden.
We zorgen ervoor dat karton niet meer vervelend is maar juist een gewild materiaal.
We zorgen ervoor dat het weggooien van karton het mooiste feest van het jaar wordt.

Kern van de oplossing
Er wordt een wedstrijd georganiseerd tussen wijken wie de hoogste toren kan maken van kartonnen
dozen. Hierdoor ligt na de wedstrijd al het karton op dezelfde plek en kan het eenvoudig gerecycled
worden.

Vreugdevuur
De basis voor het concept zijn de zogenaamde vreugdevuren die in Scheveningen en Duindorp elk
jaar georganiseerd worden. Deze vreugdevuren zijn een voorbeeld omdat hierbij heel veel afval
tegelijkertijd op de zelfde plek wordt gekregen.
Elk jaar is er een ‘strijd’ tussen Scheveningen en Duindorp wie het hoogste vreugdevuur bouwt. In
2015 heeft Scheveningen zelfs een notitie in het Guinness Book of Records neergezet met het
grootste vreugdevuur. Door dit competitie effect zijn medewerkers er erg op gebrand om een zo
groot mogelijk vuur neer te zetten. Daarom worden er zoveel mogelijk pallets ingezameld.

In ons geval van karton is het natuurlijk niet de bedoeling dat er een vuur wordt gemaakt. We willen
het karton ten slotte recyclen. Wat we wel van de vreugdevuren willen overnemen is de manier
waarop heel veel pallets bij elkaar worden gekregen. In ons geval, heel veel kartonnen dozen.
Er wordt een wedstrijd georganiseerd. In elke wijk gaat een team zijn best doen om te winnen.
Kinderen zijn makkelijk enthousiast te krijgen en gaan langs deuren om kartonnen dozen op te halen.
Op de dag van de wedstrijd wordt er in elke wijk een enorme toren van kartonnen dozen gemaakt.
Iedereen support zijn eigen wijk en een jury beslist wie de grootste toren heeft. Na de wedstrijd
wordt de toren afgebroken door een papierrecyclingbedrijf en heb je eenvoudig alle karton op
dezelfde plek op dezelfde tijd.
Door er een competitie effect aan toe te voegen tussen wijken wordt er een enthousiasme
aangewakkerd vergelijkbaar met de ‘strijd’ tussen Scheveningen en Duindorp. Elk jaar zal de
wedstrijd opnieuw worden gehouden. Op den duur zal het dan een traditie worden.
Kosten/ verdiensten
Een groot voordeel van dit concept is dat het weinig zal kosten. Er zullen vooral kosten moeten
worden gemaakt voor promotie van de wedstrijd. In eerste instantie om de wijken zelf enthousiast te
krijgen.
Om de wedstrijd aantrekkelijk te maken zal er een prijs aan moeten worden gehangen. Bijvoorbeeld
een wisselbokaal en een project dat ten goede komt aan de winnende wijk.
Het opruimen van de torens zal niets kosten omdat karton een gewild materiaal is. Bedrijven zullen
er misschien zelfs voor betalen om het op te mogen ruimen.

Als de wedstrijd een bekend fenomeen wordt zullen er toeristen op af komen. Toeristen leveren geld
op voor de ondernemers in den Haag.
Stappenplan
-

Wedstrijd plannen

De datum voor de wedstrijd kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een jaarlijks terugkerende
festiviteit. Maar er kan natuurlijk ook een nieuwe festiviteit van worden gemaakt.
-

Wijken enthousiasmeren om deel te nemen

Om mensen enthousiast te maken om mee te doen aan de wedstrijd is het belangrijk om duidelijk te
laten zijn wat de wedstrijd inhoud. Er zou misschien een voorbeeldwedstrijd kunnen worden opgezet
door twee teams waarna de wijken enthousiast worden om zelf mee te doen.
In elke wijk zal een organisatieteam moeten worden opgezet. Dit kan geregeld worden in
samenwerking met bestaande wijkteams.
Het is belangrijk dat een team het volgende jaar ook weer mee doet. Dit kan bereikt worden door
een ranglijst bij te houden over meerdere jaren. Er zou bijvoorbeeld ook een wisselbokaal kunnen
worden gegeven voor een eerste plaats op deze ranglijst.
-

Media

Door kranten en andere media in te lichten zal er aandacht voor komen en komen er waarschijnlijk
toeristen op de wedstrijd af.
-

De wedstrijd

Er kan voor worden gekozen om een plein te kiezen waar de toren van elk team wordt neergezet. Er
kan ook voor worden gekozen om in de wijken zelf de toren te bouwen.
De jury zal op meten hoe groot de torens zijn. Bij de vreugdevuren gebeurt dit door de hoogte en de
inhoud te meten.

Mogelijke problemen
-

Torens worden in de fik gestoken

Er zal moeten worden voorkomen dat de torens in de fik worden gestoken. Daarom moeten de
torens beveiligd worden. Als het een traditie wordt om de torens in de fik te steken is dit niet meer
te stoppen. Een voorbeeld is een traditionele geit die elk jaar wordt gebouwd in het Zweedse Gävle.
Al 50 jaar wordt er een grote geit gebouwd van stro. Al 35 keer is deze geit in de brand gestoken. Het
is een soort traditie geworden om de geit in brand te steken en beveiliging help niet meer. Het moet
voorkomen worden dat het een traditie wordt om de torens van karton in de fik te steken.

Onderdeel 1.
Eigen gedrag:
Ik woon zelf niet in den Haag en heb dan ook niet met dit probleem te maken. Bij ons staat er thuis
een papiercontainer waar ik het karton in kan weggooien. Het grootste probleem is dat het karton
niet compact is.
Wat willen anderen
Van mensen om me heen hoor ik dat ze vooral willen dat karton aan huis gratis wordt opgehaald. Het
zoeken naar een plek om het weg te gooien en het gesleep met karton is het grootste probleem.
Bestaande oplossingen
Behalve genoeg containers, recyclen van karton en gebruik van karton voor knutselen heb ik geen
goede bestaande oplossingen kunnen vinden voor het kartonprobleem.

