Inventarisatie locaties ondergrondse containers gemeente Heerde
In totaal zij 23 locatie onderzocht hiervan zijn 12 locatie afgevallen die veelal door kabels en
leidingen en of geen grond van de gemeente niet geschikt waren.
De 11 overgebleven locatie zijn volgens de Klic (Kadaster) vrij van kabels en leidingen. Dit sluit niet uit
dat kabels en leidingen in de grond kunnen afwijken van zoals ze op tekening staan vermeld. Om een
locatie definitie vrij voor plaatsen te kunnen geven, moet er eerst een proefsleuf op de locatie
worden gegraven. Dit is voor deze inventarisatie niet gedaan.
Verder is voor de locatiebepaling van de ondergrondse containers rekening gehouden met de
volgende aspecten:
Algemene criteria



De locaties zijn strategische en op logische plekken aan uitvalswegen gekozen.
Omdat het overloop containers betreft krijgen alle adressen toegang op alle ondergrondse
container binnen de gemeente Heerde zowel nieuw als bestaand containers. Met
uitzondering ondergrondse container die op terrein van derden staan.

Civiel technische criteria





Locatie moeten vrij zijn van kabels, leidingen en rioleringen.
De containerlocatie mag zich niet achter een parkeerplaats bevinden, waardoor de container
over de auto heen getild moet worden.
Containers moeten tenminste 2 meter verwijderd blijven van openbare verlichting of andere
objecten.
Containers moeten op gemeente grond worden geplaatst.

Groen



Bij naastgelegen bomen wordt rekening gehouden met een graafafstand van minimaal 2
meter. Dit om beschadiging van boomwortels te voorkomen.
Groenpercelen worden zoveel mogelijk ontzien, echter is het niet uit te sluiten dat hiervan
moet worden afgeweken. Indien een container in het groen wordt geplaatst, wordt ernaar
gestreefd om snippergroen zoveel mogelijk te voorkomen en hagen niet te onderbreken.

Veiligheid




Verkeerstechnisch moet de container veilig geledigd kunnen worden.
Bij het bepalen van een locatie moet rekening worden gehouden met de verkeerssituatie ter
plaatse, zodat de doorstroming zo min mogelijk wordt belemmerd.
De containerlocatie moet voor de inzamelaar voldoende bereikbaar en toegankelijk zijn en
op een veilige wijze kunnen worden bereikt. De noodzaak tot achteruitrijden en de
aanwezigheid van doodlopende straten kunnen mogelijk een containerlocatie ongeschikt
maken.

Stedenbouwkundig



Plaatsen in hoogteverschillen (flauwe taluds) zo veel mogelijk voorkomen.
Containers moeten standaard minimaal 50 cm vanaf de trottoirband worden geplaatst,
tussen de weg en de container moet tenminste één tegel (30x30 cm) en een trottoirband,
breedte 20 cm zitten.





Containers (zuilen) worden niet binnen een afstand van 2 meter van een gevel van een
woning of gebouw geplaatst
Er is gekeken om zoveel mogelijk hinder voor omwonenden te voorkomen.
De containerlocatie is voor bewoners voldoende bereikbaar en is veilig en toegankelijk. De
ondergrondse containers zijn goed bereikbaar voor voetgangers, fietsers en auto’s.

Inzameling







De doorrijdhoogte voor het inzamelvoertuig moet minimaal 4 meter zijn.
Draaicirkels van kraancontainerwagens kunnen een belemmering zijn om een locatie te
bereiken en de locatie daarmee ongeschikt maken.
Het inzamelvoertuig moet veilig kunnen stoppen en werken.
Containers moeten zo gesitueerd kunnen worden, dat bij het ledigen geen schade aan
bomen, lantaarnpalen, verkeersborden en inzamelvoertuig kan optreden.
Om de container verantwoord te kunnen legen, bedraagt de afstand van de container tot het
inzamelvoertuig bij voorkeur minimaal 2 meter tot maximaal 6 tot 7 meter.
De vrije hoogte boven de container dient minimaal 8 meter en boven de auto minimaal 12
meter te bedragen.

Ondergrondse container locaties
Locatie
1
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4
5
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Fractie ROVAnr Locatie naam
Rest
Vlijtweg
Rest
Flessenbergweg
Rest
Wapenvelderkerkweg
Rest
Roskamp
Rest
Molenweg
Rest
Klaverweg
Rest
Terpweg
Rest
Keuterstraat
Rest
Wezeweg thv Bornkamp
Rest
Kerkweg hk Meester v Voorstweg
Rest
Veesser Enkweg

Plaats
Wapenveld
Wapenveld
Wapenveld
Heerde
Heerde
Heerde
Heerde
Heerde
Heerde
Vorchten
Veessen

