Fijn zwerfafval verwijderen

De kleine veegmachine als
‘slagroom op de taart’
Wat zijn de mogelijkheden van kleine veegmachines voor
gemeenten? Deze vraag stond centraal in een onderzoek
dat Gemeente Schoon liet uitvoeren. De belangrijkste
conclusie: de kleine veegmachine is vooral geschikt voor
het verwijderen van fijn zwerfafval.

Het onderzoek werd uitgevoerd in vier
gemeenten en op Schiphol. De onder
zoeker vroeg medewerkers naar hun
ervaringen met verschillende kleine
veegmachines. Ook liep hij mee tijdens
reinigingswerkzaamheden. Uit de
resultaten blijkt dat de effectiviteit van
de machine sterk afhankelijk is van de
locatie waar deze wordt ingezet. Vooral
op locaties met veel obstakels, bij
voorbeeld winkelcentra, heeft de kleine
veegmachine een meerwaarde als het
gaat om fijn zwerfafval, zoals peuken
en kauwgom. De machine zorgt op die
locaties voor een extra hoog netheids
niveau.
Schoonhouden in plaats van
schoonmaken
Almere deed graag mee aan het onder
zoek. ‘We vinden dat we het in Almere
goed doen op het gebied van reiniging.
We zijn zeer enthousiast over onze
zuigmachine, waarvan we er
We máken niet schoon, twee hebben. Deze erva
ringen delen we graag met
maar hóuden schoon
andere gemeenten’, vertelt
Andre Rusch van de gemeente Almere.
Almere zet de zuigmachine in om het
stadshart extra schoon te houden en
zichtbaar te reinigen. De machine is

effectief omdat deze het laatste afval
verwijdert. Uit het onderzoek blijkt dat
Almere geen nadelen ondervindt van
de kleine veegmachine. Rusch: ‘De
machine is gebruiksvriendelijk, heeft
een goede uitstraling en werkt goed.
Wij hanteren een bepaalde methodiek:
we máken niet schoon, maar hóuden
schoon. De kleine veegmachine is hier
voor heel geschikt. Hij is de slagroom
op de taart.’
Hoge verwachtingen
In Deventer probeerde Cambio een
zuigmachine op eigen initiatief een
week lang uit. De effectiviteit van deze
machine werd vergeleken met handma
tig werk en andere machines. Project
leider Maritta Haantjes: ‘We wilden met
deze proef vooral ervaring opdoen.
Ons bedrijf werkt handmatig. Het leek
ons zinvol een keer een zuigmachine te
testen. Onze verwachtingen zijn deels
uitgekomen. Voor fijn afval op kleine
plekken is de machine effectief, maar
er zaten ook wat nadelen aan.’ Een van
die nadelen was het vervoer. Omdat
de machine zelf erg langzaam is, moet
hij worden vervoerd met een aanhang
wagen. Ook is de machine enigszins
belastend voor werknemers met kwets
bare schouders. Haantjes: ‘Ik raad elke
gemeente aan de proef op de som te
nemen en de kleine veegmachine te
testen. Met de test en de resultaten van
het onderzoek kunnen gemeenten goed
bepalen of deze machine geschikt is
voor hun doeleinden.’
Meer informatie
Het onderzoeksrapport is te vinden in
de kennisbank van Gemeente Schoon.
U vindt hier ook een overzicht waarin
alle bekende veegmachines op verschil
lende punten zijn beoordeeld. Voor
meer informatie kunt ook terecht bij de
NVRD, tel: 026 – 377 13 33.
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