
 

 

 

Veelgestelde vragen  

ondergrondse containers 

 

ALGEMEEN 
 
Waarom krijgen we ondergrondse containers? 
Op 13 april 2005 is door het college van Burgemeester en Wethouders besloten dat 
Haarlem overgaat tot ondergrondse afvalinzameling. Dit besluit kunt u nalezen via de website van 
de gemeente onder bestuurlijke informatie.  
 
Wat zijn de voordelen? 
Een ondergrondse container zorgt voor een schoner en netter straatbeeld. Bovendien neemt deze weinig 
ruimte in. Het is ook nog eens hygiënisch, omdat er geen los afval meer op straat ligt. Een ander voordeel 
is dat u als bewoner op elk moment van de dag uw afval kwijt kunt.   
 
Waarom heeft de gemeente Haarlem voor een systeem met afvalpassen gekozen? 
De keuze voor het gebruik van een afvalpas is om verschillende redenen gemaakt. Door afvalpassen te 
verstrekken weet Spaarnelanden hoeveel adressen gebruik maken van de containers en kan de 
ledigingsroute daarop worden afgestemd. Verder zorgen de afvalpassen ervoor dat uitsluitend de 
aangesloten woningen gebruik kunnen maken van de ondergrondse containers. Zogenaamd afvaltoerisme 
en illegaal aanbieden van bijvoorbeeld bedrijfsafval wordt hiermee voorkomen. 
 
Onze wijk heeft grijze rolemmers voor restafval, wat gebeurt hiermee?  
Voordat de ondergrondse restafvalcontainers in gebruik genomen worden, ontvangt u van Spaarnelanden 
een brief waarin staat op welk moment u de rolemmer voor de laatste keer kunt aanbieden. Bij deze laatste 
lediging wordt uw rolemmer ingenomen. 
 
LOCATIEKEUZE EN BESLUITVORMING 
 
Waar worden de containers in mijn wijk geplaatst?  
Op www.spaarnelanden onder klantenservice en ondergrondse containers vindt u een plattegrond van uw 
wijk waarop de containerlocaties staan aangegeven (u kunt de kaart vergroten).  
 
Hoe wordt bepaald waar een locatie komt? 
Er wordt een checklist gehanteerd met punten waaraan een locatie moet voldoen. Er wordt o.a. gelet op de 
bereikbaarheid voor vuilnisauto’s, de maximale loopafstand naar de container, de aanwezigheid van kabels 
en leidingen in de bodem, de aanwezigheid van lichtmasten en bomen, het sparen van parkeerplaatsen en 
het plaatsen van de container zo ver mogelijk van ramen van woningen af.  
 
Op welke manier kan ik bezwaren kenbaar maken tegen de voorgestelde locatie? 
Spaarnelanden belegt voor het informeren van bewoners een inloopinformatiebijeenkomst. Daar kunt u 
kennisnemen van de voorgestelde locaties. Indien u het niet eens bent met de locatie kunt u dat aangeven 
en wordt met u samen bekeken of er nog wijzigingen mogelijk zijn. Het gehele plaatsingsplan wordt door 
de gemeente 6 weken ter inzage gelegd op grond van de inspraakverordening.U kunt dan bezwaar maken. 
Na behandeling van de reacties op de voorgestelde locaties wordt het plaatsingsplan ter vaststelling aan 
het college van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. Indien het college een besluit heeft genomen 
liggen de locaties vast. 

Op welke manier worden wij geïnformeerd over de besluitvorming? 
Het ter inzage leggen van plannen en besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders worden 
op de website van de gemeente Haarlem en in de Stadskrant gepubliceerd. 
 
 
 

http://www.spaarnelanden/


Ik ben op vakantie tijdens de reactietermijn. Kan er een uitzondering gemaakt worden voor mij? 
Er wordt met het ter inzage leggen van plannen zoveel mogelijk rekening gehouden met de normale 
schoolvakantieperiodes. De reactietermijn gaat in op het moment dat de plannen ter inzage worden gelegd. 
Deze termijn duurt 6 weken. Dit is de termijn die wordt aangehouden, hierop wordt geen uitzondering 
gemaakt.   
 
Krijgen we een bericht terug op een bezwaarschrift aan de gemeente? 
Als u een bezwaarschrift stuurt aan de gemeente krijgt u daarop een antwoord. 
 
Op de informatieavond bespreken we de voorgestelde containerlocaties. Komt er nog een avond 
om de gewijzigde locaties te bespreken? 
De gewijzigde locaties worden per brief of mail aan de betrokken adressen bekend gemaakt. Er komt geen 
informatieavond meer.  
 
Wat gebeurt er met de voorstellen die de bewoners doen? 
Voorstellen van bewoners worden in behandeling genomen door de projectgroep ondergronds. U ontvangt 
een bevestiging van uw reactie door een brief of mail. Indien u een verplaatsingsvoorstel indient, komen 
medewerkers van de projectgroep bij u langs om uw voorstel ter plaatse te bekijken. Wanneer een locatie 
bezocht wordt, tracht de projectgroep zoveel mogelijk bewoners erbij te betrekken. Omdat de projectgroep 
(bij voorkeur) flexibel reageert op vragen van bewoners is het vaak niet mogelijk om iedereen van te voren 
te informeren. Bewoners die een reactie hebben ingediend worden in ieder geval benaderd. Indien de 
locatie vervolgens verplaatst wordt, ontvangen alle –aan de locatie toegewezen adressen en eventueel 
andere belanghebenden– een brief of e-mail van Spaarnelanden met de nieuwe locatie. 
 
Hoeveel meter van de gevel mag een container geplaatst worden? 
Er zijn geen wettelijke voorschriften voor de minimale afstand tot de gevel. Bij de voorzijde van de woning 
wordt een minimale afstand van 3m aangehouden. 
 
Ik woon in een flat/appartementencomplex. Op dit moment kan ik het afval binnen het gebouw kwijt 
en voor de ondergrondse container moet ik naar buiten. Waarom kunnen inpandige 
containerruimtes niet behouden blijven? 
Het bestuur van de gemeente Haarlem heeft met het besluit een uitpandig en ondergronds 
inzamelsysteem toe te passen gekozen voor het verwijderen van inpandige containeropslagruimte. Het is 
niet mogelijk inpandige voorzieningen te behouden. Om de inpandige containers te ledigen is een andere 
inzamellogistiek nodig, die leidt tot een (te hoge) stijging van de inzamelkosten. Voor bewoners die nu 
gebruik maken van een inpandige container wordt, door de invoering van de ondergrondse 
afvalinzameling, de loopafstand naar de container groter dan voorheen. Daar staat tegenover dat de 
inpandige containerruimte kan vervallen en er ruimte vrijkomt in het gebouw. 
 
Blijven de bovengrondse verzamelcocons voor restafval staan? 
Alle oude inzamelmiddelen voor restafval worden weggehaald nadat de ondergrondse containers in 
gebruik zijn genomen. 
 
Geldt er een minimum loopafstand? 
Nee. 
 
Is de loopafstand gemeten over de openbare weg? 
De loopafstand wordt gemeten vanaf de uitgang van de woning, tuin of flat tot de 
ondergrondse container. 
 
PLAATSING ONDERGRONDSE CONTAINERS 
 
Hoe lang duurt de plaatsing van een container? 
De plaatsing van een ondergrondse container op één locatie duurt over het algemeen één à twee dagen. 
Hierbij is meegerekend de tijd voor het herstel van de directe omgeving na het graven.  
 
Hoeveel ruimte neemt een containerlocatie bovengronds in beslag? 
Bovengronds neemt de container niet meer ruimte in beslag dan de afmetingen van de metalen afdekplaat 
(1 meter 65 in het vierkant). 
 
 
 



Worden bewoners vooraf ingelicht over de plaatsingswerkzaamheden? 
Voorafgaand aan de plaatsingwerkzaamheden worden alle bewoners schriftelijk ingelicht door 
Spaarnelanden. 
 
Wordt tijdens de plaatsingswerkzaamheden overlast ondervonden? 
Tijdens de werkzaamheden, die de aannemer verricht bij het plaatsen van de ondergrondse containers, 
kan overlast ondervonden worden. De containers op een locatie worden echter binnen een aangesloten 
periode geplaatst waardoor de overlast zo veel als mogelijk wordt beperkt. 
 
Verzakt de straat door de werkzaamheden? Als er kabels of leidingen breken wie gaat dat 
herstellen? 
Bij alle locaties wordt het straatwerk bij oplevering geïnspecteerd. Indien het straatwerk niet akkoord wordt 
bevonden, dient de aannemer het straatwerk aan te passen. Als bij werkzaamheden schade ontstaat, 
wordt deze hersteld door de verantwoordelijke partij. 

 
WERKING ONDERGRONDSE CONTAINER 
 
Hoe lang duurt het voordat een storing of defect aan de container wordt verholpen? 
Over het algemeen wordt een storing of defect dezelfde werkdag verholpen. Indien dit niet mogelijk blijkt, 
wordt de container tijdelijk opengezet zodat bewoners toch hun afval kwijt kunnen. 
 
Als de container wordt opengezet omdat deze defect is, kan dit dan gevaar opleveren voor 
kinderen? 
Wanneer de klep van de ondergrondse container geopend wordt, ontstaat er geen 
opening die leidt tot in de container. De container is voorzien van schalen en bij het openen van de 
klep draait de onderste schaal mee waardoor de container is afgeschermd. Kinderen kunnen er dan 
niet invallen.  
 
Kan ik 24 uur per dag mijn afval in de container kwijt zonder geluidsoverlast? 
Ja, in principe wel. Het aanbieden van afval in de ondergrondse container kan 24 uur per dag en geeft 
geen geluidsoverlast bij normaal gebruik. Het enige geluid dat u hoort, is een klik bij het 
ontgrendelen van de inwerptrommel. Houd de klep van de trommel wel vast bij het inwerpen van uw 
huisvuilzak.  
 
Welke huisvuilzakken passen er in de inwerptrommel? 
De standaard Komo huisvuilzakken (60 tot 80 liter) passen in de inwerptrommel van de ondergrondse 
container. Deze inwerptrommel is 80 liter. U mag echter elke gewenste maat zak gebruiken. Ook 
groentezakken of plastic tasjes kunnen gebruikt worden. 

 
Moet al het afval in zakken? 
Ja, door al het afval in een afgesloten zak in de container te deponeren, blijft de inwerptrommel en de 
omgeving rondom de ondergrondse containers schoon en ontstaat er geen stank. 
 
Wat moet ik doen als de container vol of vies is? 
Wanneer de container kapot, vol of vies is kunt u contact opnemen met Spaarnelanden. Spaarnelanden 
onderneemt zo spoedig mogelijk actie om de containerlocatie weer in orde te maken. 
 
Kan ik mijn afvalzak naast de container zetten als deze vol is of om een andere reden niet opent? 
Het is niet de bedoeling dat er afval naast de container geplaatst wordt en het beste is om op een later 
tijdstip het afval nogmaals aan te bieden. De vuilnisauto die de ondergrondse container leegt kan geen 
losliggend huisvuil meenemen. Voor dit losse afval moet apart een kleinere wagen komen. Het legen van 
de containers gaat namelijk via een elektronisch systeem. De container wordt uit de grond getrokken met 
een haak en vervolgens boven de vuilnisauto geleegd. Deze wagen is te hoog om los afval in te gooien.  
 
Hoe werkt de ondergrondse container? 
Het aanbieden van een huisvuilzak werkt als volgt. U legt de afvalpas op het inleesvenster. In het 
inleesvenster gaat een groen lampje branden en u hoort een ‘klik’. Het slot is ontgrendeld. U kunt de klep 
openen door deze omhoog te trekken. U legt uw huisvuilzak in de trommel en sluit de trommel door de klep 
omlaag te bewegen. De huisvuilzak valt automatisch in de container en de klep gaat op slot. De volgende 
huisvuilzak kan op dezelfde wijze in de container gedeponeerd worden. 
 
 



Zijn de kleppen vorstbestendig? 
De klep van de ondergrondse container, die toegang geeft tot de inwerpopening, kan ook bij vorst door 
middel van de toegangspas worden ontgrendeld. 
 
DE AFVALPAS 
 
Hoe komen bewoners aan een afvalpas? 
De afvalpas wordt door Spaarnelanden toegestuurd aan het adres van de woningen die aangesloten 
worden op de ondergrondse containers. De toegangspas is eigendom van Spaarnelanden en behoort bij 
de woning. Bij verhuizing dient de toegangspas overgedragen te worden aan de volgende bewoner of de 
verhuurder. 
 
Hoeveel pasjes worden per huishouden verstrekt? 
Per adres wordt één pasje verstrekt. Het is niet mogelijk om meerdere pasjes te bestellen. 
 
Wat doe ik als ik mijn pas verloren ben? 
Wanneer u uw afvalpas verloren bent, kunt u contact opnemen met Spaarnelanden en een nieuwe pas 
aanvragen. Als de pas binnen 3 jaar na uitgifte stuk of verloren is gegaan, kost een vervangende afvalpas 
€ 10,--. De oude pas wordt gedeactiveerd. 
 
Als de passen door slijtage na bijvoorbeeld 3 jaar gewisseld worden, moet ik daarvoor dan 
betalen? 
Een vervangende afvalpas kost € 10,-- als de pas binnen 3 jaar na uitgifte stuk of verloren is gegaan. Na 3 
jaar wordt de pas kosteloos vervangen. 
 
Wat moet ik doen als de afvalpas niet meer werkt maar niet zichtbaar kapot is? 
Als uw pas buiten uw schuld niet meer functioneert, kunt u hiervoor contact opnemen met Spaarnelanden 
en wordt u kosteloos een nieuwe afvalpas verstrekt. 
  
Kunnen jullie zien hoe vaak er afval in de container wordt geworpen? 
De ondergrondse container registreert het aantal klepopeningen en de afvalpas waarmee de container 
wordt geopend. De pas is gekoppeld aan een adres. Met deze gegevens wordt echter verder niets gedaan. 
 
Kun je met de afvalpas ook containers op andere locaties gebruiken? 
De afvalpas geeft alleen toegang tot de container(s) op de aan de woning toegewezen locatie. 
 
Werkt de paslezer ook als deze nat is? 
De paslezer werkt ook als er regendruppels op liggen. 
 
SENIOREN EN MINDER VALIDE BURGERS 
 
Is de container bereikbaar met een rollator en / of rolstoel? 

De containerlocaties worden zo veel als mogelijk rolstoel- en rollatortoegankelijk gemaakt.  

ILLEGAAL AANGEBODEN AFVAL EN HYGIËNE 
 
Wat moet ik doen als er een zak of afval naast de container staat? 
Wanneer u afval naast de ondergrondse container ziet staan, kunt u contact opnemen 
met Spaarnelanden. De handhavers van de gemeente kunnen het afval onderzoeken op adresgegevens 
om de dader te achterhalen. Daarna wordt het afval door Spaarnelanden verwijderd en de 
dader wordt geverbaliseerd. 
 
Kunnen ratten en andere dieren in de container komen? 
Ratten en andere (knaag)dieren kunnen niet zonder hulp van buitenaf in de container 
komen. De container zelf is een afgesloten bak die aan de bovenzijde permanent is afgesloten door 
de schalen van de trommel. De toegang tot de container via de trommel is alleen mogelijk 
als de buitenste schaal van de trommel van buitenaf wordt gesloten waardoor de onderste schaal 
zich opent. 
 
Hoe vaak worden de ondergrondse containers gereinigd? 
Stankoverlast bij ondergrondse containers komt nauwelijks voor. Spaarnelanden heeft een wasprogramma 
voor containers waarbij het uitgangspunt is dat alle containers 1x per jaar gereinigd worden. Indien u toch 



hinder mocht ondervinden, kunt u contact opnemen met Spaarnelanden. Zij zorgen er dan voor dat de 
betreffende container extra wordt schoongemaakt. Dat gebeurt meestal binnen 1 of 2 dagen, maar in geval 
van een weekend kan het maximaal 5 dagen duren. Dit komt omdat de waswagen ook een 
inzamelingsvoertuig is en eerst wordt ingezet om de pieken voor en na het weekeind weg te werken. Wij 
adviseren u wel restafval netjes in dichtgebonden plastic zakken in de container te deponeren. Hierdoor 
wordt voorkomen dat er afval naast de container valt of in de inwerptrommel blijft zitten. En hiermee 
voorkomt u stankoverlast. 

 
LEGEN VAN DE ONDERGRONDSE CONTAINER EN GELUIDSOVERLAST 
 
Hoeveel containers kan een vuilnisauto per dag legen? 
De vuilnisauto kan circa 60 ondergrondse containers per dag legen. 
 
Wie bepaalt wanneer de container wordt geleegd? 
Spaarnelanden leegt de containers op ‘volmelding’  De ondergrondse container registreert het aantal 
klepopeningen. In eerste instantie geeft de container een bijna-volmelding. Op dat moment is er nog 
capaciteit in de container om afval aan te bieden.  
 
Wordt er bij de ledigingfrequentie van de containers rekening gehouden met periodes in het jaar 
dat meer afval wordt aangeboden? 
Per week wordt de vulgraad van de container bijgehouden. De praktijk wijst uit dat het afvalaanbod vlak 
voor en na het weekend hoger is dan op andere dagen. Deze toe- of afname van het afvalaanbod is ook in 
bepaalde periodes van het jaar merkbaar. Omdat de container zelf – na een bepaald aantal klepopeningen 
- een volmelding afgeeft, wordt de lediging afgestemd op het afvalaanbod. 
 
Op welke dagen worden de containers geleegd? 
Ondergrondse containers worden van maandag tot en met zaterdag geleegd. Ondergrondse containers, 
waarvan bekend is dat deze in het weekeind veel gebruikt worden, worden op zaterdag en 
maandagochtend geleegd. 
 
Hoe laat worden de containers geleegd? Het voertuig geeft namelijk ook geluidsoverlast. 
De werkzaamheden beginnen om 07.30 uur. Voor de lediging van één container is maximaal 4 minuten 
nodig. Daarbij komt dat de vuilnisauto van de ondergrondse containers korter dan de andere vuilnisauto’s 
in uw straat is. Deze vuilnisauto leegt immers één container, daar waar voorheen circa 20 rolemmers 
geleegd moesten worden of zakken moesten worden opgehaald. Verder beschikt Spaarnelanden over 
voertuigen die aan alle wettelijke eisen voldoen. 
 
Verzakt de straat door de vuilnisauto? 
Straten verzakken onder invloed van verkeer. De straat verzakt echter niet meer of minder door de 
vuilnisauto van de ondergrondse containers. De asdruk van de vuilnisauto voldoet aan de normen voor de 
belasting van de bestrating. 
 
Kan de container geleegd worden als er een auto voor staat? 
Zolang de vuilnisauto de juiste positie kan innemen, kan de container over geparkeerde auto’s heen getild 
worden. 
 
Op sommige locaties zijn de straten erg smal. Zijn alle locaties goed bereikbaar voor de 
vuilnisauto? 
Alle locaties zijn vooraf onder andere bekeken op de bereikbaarheid voor de vuilnisauto. Indien u aan de 
bereikbaarheid van een specifieke locatie twijfelt, kunt u deze locatie doorgeven. 
 

VEILIGHEID 
 
Hoe zit het met de veiligheid van de containers? 
De containers kunnen alleen met een toegangspas geopend worden. Kinderen en dieren kunnen dan ook 
niet ‘zomaar’, zonder hulp, in de ondergrondse container vallen. Als een kind of dier in de trommel zou 
klimmen, opent de tweede schaal –die toegang geeft tot de container- pas nadat de klep is gesloten. Deze 
klep kan van binnenuit niet gesloten worden. 
 
Hoe zit het met de veiligheid tijdens het legen van de containers? Wie let er op langslopende 
kinderen, etc.?  



de vuilnisauto voor de ondergrondse containers wordt door één medewerker bemand. Bij het ledigen van 
de ondergrondse container komt, tegelijkertijd met de container, een veiligheidshek of veiligheidsklep 
omhoog. Hierdoor wordt voorkomen dat er een opening ontstaat. Tevens leert de ervaring dat kinderen op 
afstand kijken naar het legen en zeker niet te dichtbij durven komen.  
 
BEDRIJVEN IN HAARLEM 
 
Worden bedrijven/winkeliers ook aangesloten op de ondergrondse containers? 
Bedrijven die voorheen hun afval in de huisvuilroute aanboden, worden op de ondergrondse containers 
aangesloten en ontvangen een afvalpas. Het gaat hierbij om kleine bedrijven zoals een huisartspraktijk of 
een administratiekantoor. Door de pasnummers kan Spaarnelanden zien welke bedrijven afval hebben 
aangeboden. Bedrijven worden dan  gefactureerd. 

 
AFVALSTOFFENHEFFING, FINANCIËN EN PRIVACY 
 
Ik betaal nu afvalstoffenheffing maar moet ik, omdat nagegaan kan worden hoe vaak ik de 
container gebruik, straks meer betalen? 
Het huidige bestuur van de gemeente Haarlem is niet voornemens een DIFTAR 
(gedifferentieerd tarief waarbij betaald wordt op basis van het afvalaanbod) in te voeren. De 
ondergrondse container kan alleen het aantal klepopeningen tellen en het gewicht van het afval 
wordt niet gewogen of geregistreerd. De afvalpas is uitsluitend herkenbaar aan het nummer 
dat gekoppeld is aan een woonadres. 
 
Hoe zit het met de wet op de privacy in verband met de persoonsgegevens? 
De ondergrondse afvalinzameling werkt niet met persoonsgegevens maar met adresbestanden van 
woningen. Hierop is de wet op de privacy niet van toepassing. 
 
Krijgen we geld terug voor de grijze rolemmer? 
Spaarnelanden geeft geen geld aan de bewoners voor het innemen van de grijze rolemmer. De rolemmers 
zijn eigendom van Spaarnelanden  en zijn gratis verstrekt aan de bewoners. Alleen bij vervanging van de 
rolemmers zijn kosten in rekening gebracht bij de bewoners. Deze kosten worden niet geretourneerd. 
 
Als er afval naast de container staat en ik doe het in de container wordt dit dan aan mij 
doorberekend? 
Het aanbieden van afval door burgers in de ondergrondse container wordt verrekend via de 
afvalstoffenheffing. Die is voor iedereen hetzelfde. De hoeveelheid huishoudelijk afval is niet bepalend. 
 
Hoeveel valt er te besparen door open containers zonder pas te gebruiken? 
Dat is gedeeltelijk inderdaad goedkoper, omdat er minder administratie nodig is. De nadelen zijn echter 
groter. Door vrij toegang te geven tot de containers zal de hoeveelheid afval explosief stijgen. Hierbij kan 
met name gedacht worden aan bedrijven die dan zonder contract grote hoeveelheden afval in de 
ondergrondse containers kunnen deponeren. Uiteindelijk is dat weer duurder. 
 
Ik ben niet tegen ondergrondse afvalinzameling, als het maar niet pal voor mijn deur komt. 
Waarom wordt er eigenlijk geen planschadevergoeding gegeven? 
Een planschadevergoeding is niet van toepassing op de plaatsing van ondergrondse 
containers. 
 
 

                    Meer info? Bel 023-7517200 of mail naar info@spaarnelanden.nl 
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