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Concept
De PETPOT is een concept om de openbare ruimte te ontzorgen
van problemen die veroorzaakt worden door
hondenpoepoverlast.

1. Voor hondenbezitters een ondergrondse afvalbak om de
uitwerpselen van de viervoeters op een gebruiksvriendelijke
manier achter te laten.
2. Voor burgers in de wijk geen ergernis meer, geen stank en
geen poep op de stoep.
3. Voor gemeentewerkers geen “ranzige” en ARBO ontechnische
klus om normale prullenbakken te ledigen op een hete zomerdag.
Het concept PETPOT ontzorgt volledig in de hele
hondenpoepketen. Het voorziet in fysieke ondergrondse
afvalcontainers met grote capaciteit, het periodiek ledigigen en het
circulair verwerken van de hondenpoep waarmee weer een
duurzame grondstof wordt gecreëerd.
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“Dat onze inwoners behoefte
hebben aan meer afvalbakken,
komt telkens terug. Met name
voor hondenpoep.”
- Wethouder Johan de Beer,
portefeuillehouder Duurzaamheid, Milieu en
Afval-
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Ondergrondse opslag
Met een volume van bijna 800 liter heeft de ondergrondse opslag
een zeer grote capaciteit om hondeneigenaren de uitwerpselen op
een goede, centrale locatie weg te gooien. Dit biedt een groot
voordeel ten opzichte van normale bovengrondse prullenbakken
van 50 liter. Hierdoor hoeft minder vaak geledigd te worden.
Daarnaast zorgt de ondergrondse ligging dat de hondenpoep koel
blijft en niet gaat stinken. Ook is door het innovatieve
sluitingsmechanisme het onmogelijk om stank te ruiken of in de
container te kijken. Wat als aangenaam wordt ervaren. Per wijk
wordt gekeken naar maatwerk en afgestemd met omwonenden.
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Digitaal hondentoilet
Door de digitale Mogelijkheden anno 2021 weten wij altijd
wanneer het tijd is om de ondergrondse afvalbakken te ledigen.
Op afstand wordt een signaal doorgegeven naar de
ledigingsdienst waarna een algoritme de meest efficiëntste route
kan berekenen om de ondergrondse afvalbakken leeg te maken.
Als extra geeft diezelfde verkregen data veel inzicht over het
gebruik van een ondergrondse container waaruit het sociale
gedrag van een wijk op het gebied van afval (specifiek
hondenpoep) kan worden herleidt. Win-win.
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Totale ontzorging
Na het bereiken van een
bepaalde hoeveelheid
hondenpoep in de
ondergrondse container
worden de ondergrondse
afvalbakken geledigd.
Middels het innovatieve
sluitmechanisme is het
eenvoudig en snel te
ledigen met een put- en
kolkenreiniger. Eenvoudig
met gebruik van bestaande
technieken.

Hygiëne staat hoog in het vaandel en willen elke ondergrondse
container duurzaam onderhouden zodat burgers er lang met
plezier gebruik van kunnen maken. Dit houdt is dat na elke
ledigingsbeurt gelijk de ondergrondse container wordt
gereinigd met water.
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Pilot Wernhout
Vanaf de zomer van 2020 is gestart met de pilot PETPOT in de
gemeente Zundert – dorpskern Wernhout. Met de pilot willen
we met name kijken naar het sociale gedrag en het gebruik
van de ondergrondse containers. Met de dorpsraad Wernhout
(belangen dorpskern Wernhout) is gekeken om de
ondergrondse containers te plaatsen op wandelroutes en dat
hondeneigenaren nooit meer dan 500 meter hoeven te lopen.
Na twee maanden is 2 ton

(2000) kilogram hondenpoep en 1x
mondkpaje, 2x klein flestic flesje (10 cm hoog) opgehaald! Ook
het restafval valt dus enorm mee..
Uit de uitkomsten blijkt
dat de inwoners van de
dorpskern zeer
enthousiast zijn, minder
hondenpoep(overlast)
ervaren en dat de
gemeente minder vaak de
“normale” afvalbakken
hoeft te legen.
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Pilot Wernhout
“De PETPOTs zorgen écht voor
minder hondenpoep op de
stoep.”
- Inwoner Wernhout-
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Verwerking
2000 kilogram hondenpoep hoe ziet dat er dan uit? Zoals op de
onderstaande afbeelding! De inhoud van alle ondergrondse
afvalbakken wordt verzameld en verwerkt tot een grondstof.
Door de samenstelling van hondenpoep moet het normaal
worden afgevoerd als chemisch afval wat de nodige kosten
met zich meebrengt. Door een innvoatieve
verwerkingstechniek kan met behulp van het concept PETPOT
de hondenpoep op duurzame wijze worden verwerkt zelfs mét
zakje.
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Contact
Meer weten?
Stuur jouw aanvraag of aanvullende vragen naar:
Mail:
Website:
Bel:
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info@pet-pot.nl
www.pet-pot.nl

+316 489 111 83

