Vuilsoorten en methodieken Haags Veegbedrijf (HVB)
Het HVB bestaat uit de afdelingen Vegen, Onderhoud en Staf. De afdeling Vegen voert in de
openbare buitenruimte de volgende schoontaken uit:
 Vegen van de straat met machine-inzet ondersteund met de handmatige inzet;
 Verwijderen van onkruid op verhardingen;
 Legen van afvalbakken;
 Verwijderen van zwerfafval uit de groenstroken.

Drie vuilsoorten
 Grof zwerfafval
 Fijn zwerfafval
 Veegvuil

Methodieken: handmatig en machinaal
Handmatig
1. Knijpen
Doel: in het BST-gebied grof zwerfafval verwijderen.
Materiaal: Knijper en ring.
Wanneer: Nooit....tenzij, er grote vervuiling is, je snel meters wil maken en het logisch is dat je alleen
het grof zwerfafval meeneemt en de rest laat liggen. En…..er altijd minimaal 1 BST’er een Skipper bij
zich heeft.
2. Handmatige inzet m.b.v. een handkar (Skipper/dubbele kar e.d)
Doel: het gebied van het BST kunnen ontdoen van de 3 vuilsoorten, alsmede de afvalbakken legen.
Materiaal: knijper, veger/opnemer, kolkensteker, blokbezem.
Wanneer: Altijd….tenzij zie punt 1

3a. Handmatige inzet m.b.v. een bakfiets:
Doel: een groot gebied bestrijken en daarin de vuilsoorten grof- en fijn zwerfafval verwijderen en de
afvalbakken legen.
Materiaal: knijper, veger/opnemer, kolkensteker, blokbezem.
Wanneer: De bakfiets werkt, als je er een zelfstandig werkende en gemotiveerde medewerker op zet.
Aandacht: Zelfstandig werken, maar niet “ongestuurd” werken, een planning aan werkzaamheden
/gebied meegeven voor die dag.

3b. Machinale inzet d.m.v. een Glutton
Doel: het verwijderen van fijn zwerfafval.
Wanneer: De Glutton inzetten in winkel- en toeristische gebieden en bij gerichte acties in
woonwijken.

Machinaal
1. Machinale inzet d.m.v. een middelgrote veegmachine/fietspad machine
Doel 1: het verwijderen van de 3 vuilsoorten op fietspaden.
Materiaal: blokbezem, kolkensteker, schoffel.
Wanneer: Als fietspadmachine, altijd als duo, chauffeur + uitveger.
Aandacht: Fietspaden kennen veel doorsteekjes bij oversteken en rotondes, zijn niet machinaal te
vegen of vragen om heel veel keer oversteken. Duo gaat altijd met een opdracht/route op pad, niet
op frequentie maar door schouwen.
Doel 2: Het ondersteunen van een BST/maaiploeg d.m.v. het vegen van grotere oppervlaktes /
stoepen / pleinen.
Materiaal: afhankelijk van de klus heeft het BST, blazer, rijstebezem, blokbezem, bladhark
bij zich.
Wanneer: Als ondersteunende machine aan een BST/ maaiploeg, solo bemanning.

2. Machinale inzet d.m.v. grote veegmachine
Doel 1: het verwijderen van 3 vuilsoorten op doorgaande wegen.
Materiaal chauffeur: 3e arm
Materiaal uitveger: blokbezem, kolkensteker, schoffel.
Wanneer: Als doorgaande wegen machine, altijd als duo, chauffeur + uitveger.
Aandacht: Doorgaande wegen kennen veel doorsteekjes bij oversteken en rotondes, zijn niet
machinaal te vegen of vragen om heel veel keer oversteken. Duo gaat altijd met een opdracht/route
op pad, niet op frequentie maar door schouwen.
Doel 2: het ondersteunen van een BST/maaiploeg d.m.v. het vegen van grotere vervuiling/onkruid.
Materiaal: afhankelijk van de klus heeft het BST, blazer, rijstebezem, blokbezem, bladhark bij zich.
Wanneer: Als ondersteunende machine aan een BST/ maaiploeg solo bemanning

