100 vuilophalers 45 auto's 150.000 kilo afval

Schoonmaak van het jaar
gisteravond honderd mensen, bijna
vijftig voertuigen en dertig blazers
inzette.

Een passant kijkt nog snel even of er
iets van zijn gading bij is, voordat de
reinigers de overgebleven 'koopwaar' in
de wagen pletten.
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straat weer fris als een
maandagochtend. Het feest is
voorbij.

Als de vrijmarkt om 18.00 uur is
afgelopen, trekt de ploeg in
verschillende teams de binnenstad
in. De grote vuilniswagens
(perswagens) gaan voorop en
worden gevuld met grof afval. Aan
de straatkant staan talloze kasten,
zakken, wc-potten en dozen.
Daarna brengen blazers de blikjes,
flesjes en kleiner spul bij elkaar. De
veegwagens slurpen tenslotte de
restjes op.
,,Dit is de mooiste klus van het
jaar'', zegt opzichter Chris
Schrijver. ,,In één avond leveren
we de stad weer schoon op. Dat
vinden we een bijzondere
uitdaging.'' De mannen hebben zich
vrijwillig voor de dienst aangemeld.

Met gevulde tassen gaan de
feestgangers huiswaarts. Een
gemeentereiniger blaast het
achtergebleven vuil bij elkaar.
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Hoe minder mensen en er op straat
zijn, hoe makkelijker en sneller de
ploegen hun werk kunnen doen.
Daarom is het van groot belang dat
de wegafzettingen rondom het
gebied in stand blijven, ook al is de
vrijmarkt afgelopen.

UTRECHT
MATHIJS STEINBERGER

Nadat het Koningsfeest is
afgelopen, begint voor honderd
medewerkers van de
reinigingsdienst in Utrecht de klus
van het jaar. Binnen een paar uur
ruimen ze 150 ton afval op.
De straten in de Utrechtse
binnenstad ogen als vuilnisbergen.
In het vrijmarktgebied zijn grote
hoeveelheden onverkoopbare waar
achtergelaten; op de
evenementenpleinen reiken de
platgestampte plastic bierglazen tot
enkelhoogte.
Jaarlijks ruimt de gemeente Utrecht
zo'n 150 ton afval op die de
feestgangers hebben
achtergelaten. Een enorme klus,
waarbij de afdeling Stadsbedrijven
© AD

Klacht
Daar heeft niet iedereen begrip
voor. Op de Begijnekade, bij de
Weerdsingel, moppert een vrouw
dat ze er niet met de auto in kan
om haar spullen om te halen. Ze
heeft hier een avond, nacht en dag
gestaan, benadrukt ze en zegt een
klacht in te gaan dienen.
Schrijver maakt een ronde door de
binnenstad. Het is manoeuvreren
tussen onoplettende voetgangers,
al dan niet in kennelijke staat. De
bestuurders van de veegwagens
moeten zowat ogen in het
achterhoofd hebben. De ploegen
beginnen aan de randen van het
gebied, de evenementenpleinen
komen als laatste aan de beurt.
Als de wagens voorbij zijn, oogt de
vrijdag 28 april 2017
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