
Weetjes en cijfers 
Dar en Vierdaagse 2022

Dit jaar is het eindelijk zo ver. De Vierdaagse gaat 
weer van start. Een week vol feesten en gezelligheid, 
maar ook een week waarin veel afval wordt 
geproduceerd. Dit jaar hebben we daarom het doel 
de schoonste Vierdaagse ooit te organiseren. De 
medewerkers van Dar doen er alles aan de stad 
elke dag weer schoon te maken. Dit jaar kunnen 
ook bezoekers hun steentje bijdragen aan het doel, 
namelijk door gebruik te maken van de circulaire 
beker. 

Grote schoonmaak

Reiniging binnenstad 
Vele Dar medewerkers staan tijdens de 
Vierdaagsefeesten en -marsen elke dag klaar om 
de stad weer schoon te maken. Vanaf zes uur in 
de ochtend starten zij met de grote schoonmaak. 
Zaterdag en maandag beginnen ze, in verband met 
de markt, om 5 uur. Het reinigen van de binnenstad 
verloopt volgens een vast patroon. Ook wel 
‘treintjes’ genoemd.

In totaal zijn er dagelijks vijf ‘treintjes’. Die zien er 
als volgt uit:

Vier uur later, om tien uur, is de stad weer 
schoon en klaar voor een nieuwe dag. Naast het 
reinigen elke ochtend wordt de stad doorlopend 
schoongehouden door Dar. Op zaterdag zijn vijf 
ploegen, bestaande uit 70 tot 80 medewerkers, 
aanwezig om de binnenstad na de Vierdaagse op 
te ruimen. Aan het einde van de middag en begin 
van de avond zet Dar zo’n 10 medewerkers in.

Via Gladiola
Op vrijdag starten rond 17.00 uur ongeveer 60 
medewerkers om Via Gladiola zo snel mogelijk weer 
vrij en begaanbaar te maken. De grote schoonmaak 
wordt hier uitgevoerd met 14 veegmachines, 14 
klepwagens en 6 kraakpersvoertuigen. 

Het reinigen en schoonhouden van de stad is dus 
een flinke klus, maar daar zetten de medewerkers 
van Dar zich met alle plezier voor in. 

Wat is er dit jaar anders?

Duurzame beker

Met dit bekersysteem werken we aan schonere 
feesten en minder plastic verspilling. Daarnaast 
loopt dit voor op de aankomende wetgeving die 
vanaf 2024 gebruik van plastic wegwerpbekers 
zonder circulair systeem verbiedt. 

50
cent

Volgende drankje
Wisselje beker invoor een nieuwe en 
betaal alleenvoorje drankje. Dat kan 
7 dagen bij alle podia en terrassen.

Uitgefeest?
Brengje laatste beker terug naar de 
barvoorrecycling. Een beker is niet
inwisselbaarvoor geld.

Eerste drankje
Je betaalt € 0,50 centvoor
je eerste beker, als bijdrage 
aan een duurzaam bekersysteem.

50
cent
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Inzamelen van circulaire bekers.

Inzamelen van afval (roze containers 
en zakken).

Bladblazen. Al het veegafval wordt 
vanaf de gevel naar het midden van 
de weg geblazen.

De middelgrote veegmachines. 
Het afval op de grote wegen wordt 
opgezogen en de wegen worden 
direct gereinigd. 

De kleine veegmachines. Het fijne 
werk, laatste werk wordt gedaan 
en er wordt gereinigd met een 
hogedrukspuit. 

Vanaf dit jaar worden er tijdens de 
Vierdaagsefeesten gebruik gemaakt van
duurzame drinkbekers. Bij aankoop van het eerste 
drankje betaalt de bezoeker eenmalig vijftig cent 
extra als duurzaamheidsbijdrage. Bij bestelling 
van een nieuw drankje wordt de beker omgeruild 
en betaalt de bezoeker alleen de consumptieprijs 
van het drinken zelf. Alle gebruikte drinkbekers 
worden vervolgens ingezameld door Dar en 
hoogwaardig gerecycled tot nieuwe bekers.
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Geen plastic+afval
Omdat er minder plastic verspilling zal zijn, 
wordt het plastic+afval dit jaar niet apart 
ingezameld. De plastic bekers worden namelijk 
ingezameld bij de bar. Al het andere afval kan 
worden weggegooid als restafval. Dit restafval 
wordt nagescheiden. 

Vierdaagse 2022 in cijfers (schatting)

Algemeen

Binnenstad

• 225 knapzakken (houders met grote zakken erin)
in de binnenstad en 25 knapzakken op de in- en
uitlooproutes. Het afval uit de afvalzakken wordt
na inzameling gesorteerd zodat grondstoffen
gerecycled kunnen worden.
• 10 afvaleilanden op Ramblas, Kronenburgpark
en Valkhof.
• 6 Greenteams op Park Kronenburg, de
Ramblas en Festival op ’t Eiland voor de
inzameling van afval en het verzamelen van de
circulaire beker.

75 medewerkers
die dagelijks zorgen voor een frisse 
stad

40 voertuigen,
van grote inzamelwagens tot kleine 

veegmachines

315 containers,
zowel rol als afvalcontainers


