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Ondergrondse containers hoogbouw 
 

Randvoorwaarden locaties 

 

Algemeen 

Locaties voor ondergrondse containers voor huishoudelijk afval bij hoogbouw moeten voldoen aan 

de in dit document gestelde criteria. 

 

Op één inzamellocatie mogen uitsluitend de volgende afvalstromen gecombineerd zijn: 

o verpakkingsglas, textiel en PMD 
óf 

o huishoudelijke restafval, GF+E en OPK. 
 

Locatiekeuze 
o De locatie ligt in de directe omgeving van hoogbouwwoningen (WOZ objecttypes: 

bovenwoning, appartement, maisonnette of penthouse). 
o De streefwaarde voor de maximale loopafstand tussen een hoogbouwwoning en een 

inzamellocatie bedraagt 200 meter. Afwijken van de streefwaarde is mogelijk vanwege 
- het ontbreken van een geschikte locatie en/of 

- efficiency en doelmatigheid. 
o De locatie ligt in openbaar gebied en is vrij toegankelijk. 
o De locatie is bij voorkeur eigendom van de gemeente. 

 

Veiligheid 
o Het ledigingsvoertuig kan de locatie zonder achteruitrijden bereiken en verlaten. Achteruit 

insteken is toegestaan, mits de inzamelaar deze manoeuvre als veilig beoordeeld. 
o De locatie is goed zichtbaar vanuit de directe omgeving en goed verlicht. 
o Er is voldoende sociale controle op de locatie. 
 

Voorkomen overlast 

o De minimale afstand tussen de gevel van een woning en het hart van de dichtstbij gelegen 
container bedraagt 5 meter. Bij een blinde muur is de minimale afstand 2 meter. 

 

Toegankelijkheid 

o De locatie is via een trottoir/voetpad bereikbaar of biedt ruimte voor een helling vanaf de 

rijbaan volgens CROW publicatie 337 ‘Richtlijn toegankelijkheid’. 
o De locatie biedt ten behoeve van inworp ruimte om te voldoen aan de criteria vrije 

draai/manoeuvreerruimte en vrije breedte volgens CROW publicatie 337 ‘Richtlijn 
toegankelijkheid’. 

 

Toekomstbestendigheid 

o Locatie biedt voldoende ruimte voor (ondergrondse) containers voor de inzameling van 
huishoudelijk restafval, OPK (oud papier en karton) en GF+E (groente-, fruitafval en 
etensresten). 

 

Uitgesloten locaties 

o Locaties met kabels en/of leidingen in de ondergrond of onvoldoende afstand tot kabels en 
leidingen. 

o Locaties binnen de verwachte kroonprojectie van bomen. 
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Bereikbaarheid voor inzamelaar 

o Aan de rijbaanzijde van de locatie is parkeren verboden of is een parkeerverbod mogelijk. 
o Een container is bij voorkeur bereikbaar aan de rechterzijde van het ledigingsvoertuig. 
o De rijbaan ligt horizontaal en evenwijdig aan een container. 
o De afstand tussen de trottoirband en een container bedraagt minimaal 0,3 m. en maximaal 

2,50 m.  
o Het hoogteverschil tussen de rijbaan en het trottoir bedraagt maximaal 0,35 m. 
o De rijbaan heeft een vrije ruimte vanaf 7 meter voor de inworpzuil tot 3,5 meter na de 

inworpzuil. 
o De vrije ruimte boven een container bedraagt minimaal 4 m.; de vrije ruimte boven de rijbaan 

bedraagt minimaal 8 m. 
o De afstand tussen containers bedraagt minimaal 0,3 m. 


