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Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte, afgelopen week in Utrecht, werden diverse producten getoond die het
buitenleven weer wat aantrekkelijker maken. Veel van deze producten kunnen ook op recreatieterreinen een
oplossing voor problemen bieden.
We hebben een overzicht gemaakt van producten die mogelijk ook kunnen worden toegepast bij
recreatiebedrijven: [caption id="attachment_45775" align="alignright" width="225"]

kauwgom plakbord (ook in eigen huisstijl verkrijgbaar)[/caption]
Kauwgom recycling Er hangt een fors prijskaartje aan het opruimen van zwerfafval. Het eenmalig verwijderen
van kauwgom uit een winkelcentrum kost al gauw 10.000 euro. De kosten voor het opruimen van openbare
ruimtes bedroeg in 2010 ruim 250 miljoen euro. Dit komt neer op 15 euro per persoon in Nederland. Het bedrijf
Gumbuddy wordt blij van uitgekauwde kauwgom en zij willen dit gebruiken als grondstof voor nieuwe
kunststof producten. Zij organiseren daarom verzamelplekken waarop de kauwers hun kauwgum kunnen
achterlaten. Bij veel recreatiebedrijven zien we kauwgom zitten op muren bij wachtrijen of wordt het op straat
gespuugd, waar andere mensen dan weer intrappen. De kauwgom wordt ingezameld op borden waarop
kauwgom geplakt kan worden, met een bakje er onder voor mensen die dat inzamelpunt prettiger vinden. (zie
foto) Het bedrijf Gumbuddy zorgt er voor dat de voorraad regelmatig opgehaald wordt. Meer informatie:

www.gumbuddy.nl
Fietsservice station Fietsen is vaak een van
de belangrijkste activiteiten tijdens een vakantie in Nederland. Maar hoe zit het met de fietsverzorging op je
bedrijf? Een bandje plakken, band oppompen en fiets wassen (zeker bij modderige mountainbiketochten)
wordt nog lang niet altijd standaard aangeboden. Het Duitse RASTI biedt een hele range aan services die
fietsers ondersteunen. Van een publieke fietspomp tot complete reparatiestations. Meer informatie:
www.radstelle.eu Stalling voor bredere fietsen De standaard fietsenrekken zijn slecht berekend op afwijkende
modellen fietsen, zoals de bakfiets of een fiets met een mand op het stuur. Vaak worden die fietsen dan
geparkeerd op onhandige plekken of nemen meerdere plekken in beslag. Velopa presenteerde deze beurs
enkele ideeën voor fietsparkeeroplossingen voor deze bredere modellen. [gallery link="file" columns="2"
size="medium" ids="45777,45778"] Meer informatie: www.velopa.nl [caption id="attachment_45779"
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afvalkarretje[/caption] Handig

licht zwerfvuilkarretje Als er ergens zwerfvuil ligt, dan wil je dat snel weer opgeruimd hebben. Een licht
karretje, dat weinig ruimte inneemt en snel gebruikt kan worden zorgt voor een laagdrempelige oplossing. De
Handicart (voorgrond foto), met twee vuilniszakken, weegt slechts 8,5 kg. De iets professionelere Street Boss,
waarop ook gereedschap kan worden meegenomen, weegt 12 kg. (achtergrond op de foto) Meer informatie:
www.debries.eu
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