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Gemeente: proef is ondanks vandalisme geslaagd 

 
 

De met veel bombarie aangekondigde pratende prullenbakken in het Hilversumse centrum, 
zijn nu niet meer in werking. De bakken staan er verloren bij. Eigenlijk doen ze nu ’gewoon’ 
dienst als prullenbak, van het interactieve is niets meer over. 
 
Het vierkante elektronische apparaatje dat als sensor diende bovenop de bakken is weg. Er 
zit een gat in de deksel, die nu vooral dienst doet als asbak. Het interactieve spelelement om 
afval te scheiden is ook verdwenen. De ’mediabins’ zijn nu niets meer dan gewone 
afvalbakken. 
 
De bakken zijn in december 2017 geplaatst. Als een moderne variant op Holle Bolle ’papier 
hier’ Gijs uit de Efteling. Het moest voorbijgangers aanmoedigen om afval vooral in de bak, 
en niet op straat te gooien. Wethouder Wimar Jaeger (media, economie) was enthousiast bij 
het in gebruik nemen van de eerste ’mediabin’: „We gebruiken de kracht van de media om de 
openbare ruimte aantrekkelijk te maken en de jonge generatie duurzaam te laten 
omspringen met hun omgeving.” Maar hier lijkt dus weinig van terecht gekomen. De 
prullenbakken waren aangesloten op het internet. Hierdoor veranderde het weggooien van 
vuilnis in een ’game’ op de mobiele telefoon waarbij de prullenbak reageerde met lampjes en 
een uitleg over hoe je het best afval kon sorteren. 
 
De gemeente laat weten dat het experiment ten einde is. En ondanks dat de bakken nu niet 
meer gebruikt worden, vinden zij dat het goed gegaan is: „De proef is geslaagd, want we 
hebben een aantal doelen weten te bereiken. Er is een game ontwikkeld voor kinderen 
waarmee ze meer leren over PMD en restafval. Daarnaast is een sensor ontwikkeld die in 
staat is om de vulgraad van verschillende vormen van afval te meten. Ook zijn er 
verbindingen gelegd tussen de creatieve industrie en andere sectoren.” 
 
Dat de bakken niet meer in gebruik zijn, komt door vernielingen. Een woordvoerder: „We 
betreuren het dat de prullenbakken doelwit zijn geworden van vandalisme. We gaan op dit 
moment niet meer ’smartbins’ plaatsen in Hilversum zolang deze sensorbehuizing te 
vernielen is. We hebben samen met de bedrijven gekeken naar andere oplossingen, maar die 
zijn nu niet voorhanden. Een metalen behuizing lijkt een logische oplossing, maar die 
blokkeert het antennesignaal.”   
 
De gemeente gaat kijken hoe ze de techniek in de toekomst kunnen inzetten, al is het maar 
om de investeringen niet verloren te laten gaan: „Verschillende bedrijven hebben 
geïnvesteerd in dit experiment. De gemeente was al genoodzaakt om de bestaande 
prullenbakken te vervangen, daarbovenop hebben wij 15.000 euro geïnvesteerd.” 
 


