
 
 
 

 
 

Weetjes en cijfers Dar en Vierdaagse 2019 
 
De Vierdaagseweek, een week vol feesten, wandelaars, drukte, gezelligheid en ook een week vol met  
afval. Ook dit jaar is afval(scheiding) en een schoon en fris evenement tijdens de Vierdaagse 
belangrijk. Het doel van de Vierdaagsefeesten en Dar is om het evenement steeds duurzamer en 
schoner te maken.  
 

Een grote klus  
Afvalbakken en –zakken zijn tijdens de Vierdaagse feesten- en marsen te zien. Minder goed te zien 
zijn de vele Dar medewerkers die elke dag vanaf 05.00 of 06.00 uur aan de slag gaan om het afval 
van de feesten op te ruimen. Om 10.00 uur is de binnenstad weer schoon en fris voor een nieuwe 
Vierdaagsedag. Een grote klus, die onze medewerkers ieder jaar weer met plezier klaren. We zorgen 
niet alleen dat de stad er elke dag weer schoon en fris uitziet voor lopers en bezoekers. We zorgen 
ook dat al het afval dat deze week ontstaat wordt, op een goede manier wordt verwerkt.  
 

Hoeveelheden  
Gemiddeld zamelt Dar in de Vierdaagseweek in totaal 400 ton afval in. Dit is afval van de feesten in  
het centrum, maar ook afval van Heumensoord, de Wedren en natuurlijk de Via Gladiola. Op de Via  
Gladiola (St. Annastraat tijdens de intocht) zamelen de medewerkers alleen al gemiddeld 27 ton aan  
afval in.  
  

Vierdaagse 2019 in getallen (circa)  
Algemeen 
• 60 Dar medewerkers die dagelijks zorgen voor een frisse stad  
• 50 voertuigen; van grote inzamelwagens tot kleine veegmachines  
• 320 containers bij Heumensoord voor verschillende afvalsoorten  
Binnenstad 
• Bijna 300 knapzakken (houders met grote zakken erin) in de stad en 

op de in- en uitlooproutes. Ruim 2/3 daarvan staan in de binnenstad. 
Op een deel van deze knapzakken borden om afvalpunt aan te 
geven. Afval uit deze afvalzakken wordt na inzameling uit gesorteerd 
zodat de verschillende afvalsoorten weer gebruikt kunnen worden 
voor nieuwe producten. 

• 19 afvaleilanden op festival op ‘t Eiland, Otis park, de Ramblas en Valkhoffestival.  
• 3 Greenteams op, Otis, Ramblas en festival op ‘t Eiland voor de inzameling van plastic bekers. 
• 1 Bekerorgel op Festival op ’t Eiland voor het inzamelen van plastic bekers. Deze wordt officieel in 

gebruik genomen op zaterdag 13 juli om 16.00 uur.  
 



 Treintjes  
De medewerkers van Dar reinigen het centrum volgens een vast patroon. Bij Dar noemen we dit 
‘treintjes’. In totaal zijn er dagelijks vijf (treintjes)routes. Het reinigen verloopt als volgt:  
1. Inzamelen van plastic+. Alle zakken met plastic+en de oranje containers.  
2. Inzamelen van restafval (roze containers en zakken).  
3. Bladblazen (al het veegafval wordt vanaf de gevel naar het midden van de weg blazen).  
4. De middelgrote veegmachines (zuigen het afval op de grote wegen op en reinigen de wegen 

meteen). 
5. De kleine veegmachine wordt als laatst ingezet voor het fijne, laatste werk. Tegelijkertijd wordt er 

nat gereinigd met een hogedrukspuit.  
 

Reiniging binnenstad  
Op zaterdag en maandag zijn onze medewerkers vanaf 05.00 uur (i.v.m. markt)  
en op de overige dagen vanaf 06.00 uur druk aan het werk. Om 05.30 uur rijdt de eerste wagen al 
voor de ploegen uit om de oranje containers voor plastic+ te legen. Om 10.00 uur zijn onze 
medewerkers klaar met de grote werkzaamheden in het centrum. Daarna houden ze doorlopend de 
stad schoon. Er zijn vijf ploegen bestaande uit 70 tot 80 medewerkers die verdeeld over de dag op 
zaterdag na de Vierdaagse in de binnenstad opruimen. Aan het eind van de middag en begin van de 
avond zet Dar ongeveer 10 medewerkers in.  
 

 
  
Grote schoonmaak Via Gladiola  
Op vrijdag werken we met ongeveer 60 medewerkers om de Via Gladiola zo snel mogelijk weer vrij en 
begaanbaar te maken. Met de grote schoonmaak op Via Gladiola worden daarnaast 14 
veegmachines, 14 klepwagens en 6 kraakpersvoertuigen ingezet. De grote schoonmaakactie op Via 
Gladiola start rond 17.00 uur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


