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Ten geleide
KJant- en milieuvriendelijk
De gemeentelijke Reinigingsdienst van Gorinchem bestond op 1 juli 1998
vijftig jaar. In die halve eeuw maakte de Reiniging een stormachtige ontwik
keling door. De dienst die in 1948 begon met verouderd materieel, groeide uit
tqt een zeer modem bedrijf, dat jaarlijks circa 20.000 ton afval inzamelt.
Toen dat bedrijf startte werd nog drie maal per week alles wat door bewo
ners en bedrijven in ijzeren en houten vuilnisbakken of zomaar lukraak op de
stoep werd gezet, opgehaald. Nu is gescheiden inzameling het toverwoord en
worden minicontainers met huisvuil of GFT-afval om de week geleegd.
De historie van deze voor de stad zo vitale dienst is in dit boekje beschre
ven door oud-stadsarchivaris A.J. Busch. Het kwam uit toen de Reiniging een
nieuwe mijlpaal in die geschiedenis bereikte: de officiele opening van een
nieuw complex op het bedrijventen-ein Papland, dat behalve een uiterst klant.
en milieuvriendelijk brengstation een kantoor, een centrale werkplaats en
garages voor de tientallen voertuigen omvat.
College van burgemeester en wethouders
Gorinchem, 9 mei 2000
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'Een yghelijc sal sijn strate scoen maken'
De strijd tegen de vervuiling van Gorinchem
Gorinchem moet er zo'n 400 jaar geleden smerig hebben uitgezien. Hoe is
anders te verklaren dat het stadsbestuur de ingezetenen opriep tot een grote
schoonmaakactie? Alle openbare ruimten, zoals straten, stegen en steigers,
moesten door de burgerij worden gereinigd. De beide burgemeesters, schout
en schepenen zouden in hoogst eigen persoon gaan controleren of al het
zwerfvuil, hout, mest en andere vuiligheid uit de stad waren verwijderd.
Anders gezegd: of de stad er weer toonbaar uitzag! De karlieden - de vuilnis
mannen van weleer - kregen opdracht extra rondes te maken om de troep af te
voeren.
Geen vuilnis op straat
Toch was die oproep uit het jaar 1600 lang niet de eerste van het openbaar
gezag in de strijd tegen de vervuiling van Gorinchem. De keurboeken, waarin
de plaatselijke verordeningen zijn vastgelegd, staan er bol van. Zo schreef de
klerk ten stadhuize: ... sa! nyement gheen onreynlike zaken, hoedanich si sijn,
in der poert ghewedden brenghen, noch wasschen, noch hantieren op vijf scel
lingen; item en sa! nyement enigherhande vulnisse, hoedanich si is, vueren
noch brenghen op der poert, graft, wallen of op die weghe buten der poerten,
elc op 5 scellingen, also dicke als yement van enighen punt becoert werde.
Volgens deze voorschriften, die dateren van omstreeks het jaar 1400, was het
verboden vuilnis te deponeren bij de stadspoorten en wallen, in de grachten en
op de toegangswegen naar de stad. Een andere verordening schreef de burgers
voor 's zaterdags de straat voor hun woning schoon te maken: item sa! een
yghelijc sijn strate scoen maken of doen maken alle saterdagen also dicke men
't ghebiet.
Ruim een eeuw later - in 1517 - kregen de ingezetenen weer heel wat voor
schriften te horen die verband hielden met de hygiëne. Zo werd het storten van
mest, modder en vuilnis bij de Cansemolen, een korenmolen die buiten de
stadsmuur stond ter hoogte van het huidige Melkpad, strafbaar gesteld en daar
zal ongetwijfeld aanleiding voor zijn geweest. Letterlijk luidde de tekst die de
7

kamerbewaarder met luide stem vanaf de pui van het stadhuis aan de goêge
meente voorlas: ... gheenrehande messyen, slijck noch geenrehande vuylnisse
f
en brenge of en voer opt en molenwerff van der Canssemnolen 11aesr der stede
up den wagenpat ofte voetpat, up die boet van enen pond, dat een dorde del
tot behoeff den heer, dat ander tot behoeff der stat ende dat dorde denghenen
die se becoiren ende aenbrengen. ... Op overtreding van de keur stond een
boete van een pond, gelijkelijk te verdelen onder de drossaard, de stad en de
persoon die het delict constateerde. Het ingebouwde verklikkersysteem werkte
heel effectief, doordat degene die een overtreder aanbracht er zelf baat bij had
door een deel van de boete op te strijken.
Meer publicaties in de strijd tegen de vervuiling volgden. Zo was het in het
algemeen verboden vuilnis op straat achter te laten. Speciaal worden genoemd
de Grote Markt, de Gasthuisgang, het kerkhof bij de Grote Kerk, de omgeving
van de stadsmuur en bij de Blauwe Toren, de indrukwekkende burcht aan de
oever van de Merwede. Het zullen plaatsen zijn geweest waar het zwerfvuil
zich ophoopte. De groenteverkoopsters, die hun producten op de Grote Markt
bij de Vleeshal te koop aanboden, lieten het afval daar doorgaans liggen. De
overheid stak daar een stokje voor: ze moesten het netjes in manden mee naar
huis nemen. Mest en vuil in de Haven gooien was ten strengste verboden,
maar een uitzondering bestond voor as en dierlijk afval, zoals bloed en inge
wanden van gevogelte, dat wel in het water mocht verdwijnen.
Ondanks de vele voorschriften kwamen er van tijd tot tijd toch klachten over
verontreiniging van straat en water en dan was het stadsbestuur wel gedwon
gen maatregelen te nemen. Zo volgde in 1641 nogmaals de bepaling dat het
verboden was vuilnis op straat te gooien. Men moest het binnenshuis houden
totdat het werd opgehaald.
De Park en Quelling
Waar moest men dan blijven met zijn afval en rommel, want al was Gorin
chem met zijn hooguit 5.000 inwoners geen grote stad, vuilnis was er natuur
lijk wel. Daarvoor waren speciaal een paar plaatsen aangewezen: De Parck en
het terrein buiten de Burgpoort. Deze oostelijke stadspoort sloot de Burgstraat
af ter hoogte van de Keizerstraat. Daar buiten strekte de Quelling zich uit, een
onbebouwd en drassig gebied vol kuilen en putten waarin de inwoners van
Gorinchem hun afval kwijt konden. De andere aangewezen stortplaats was De
Parck, de polder tussen de Arkelsedijk en de Linge.
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Beerputten

Opgegraven beerput in de binnenstad
van Gorinchem, 1997.

De hoeveelheden huisvuil waren beperkt, omdat de mensen zuinig waren
en niet snel iets afdankten. Faecaliën verdwenen gewoonlijk in de beer- of
secreetput, een bij een huis gegraven diepe afvalput. Zo'n beerput was dik
wijls samengesteld uit opeengestapelde houten tonnen, zodat vloeistoffen
gemakkelijk konden wegstromen. Dat in deze vergaarputten talrijke nacht
spiegels hun einde vonden, is niet verwonderlijk, maar ook kwamen er veel
scherven van gebroken huisraad van aardewerk in terecht.
Behalve afval en scherven verdwenen ook allerlei gebruiksvoorwerpen in de
beerputten, zoals lepels, flessen, potjes e.d. en niet te vergeten pijpenkoppen
en -stelen. In recente tijd uitgegraven beerputten en beerkelders vom1en dan
ook een bron van informatie over het dagelijkse leven in lang vervlogen tij
den. Een beerput die behoorde bij een woning aan de Koekenbakkerssteeg gaf
zelfs een stuk glas prijs uit de 16e eeuw of misschien nog ouder met een fraaie
gebrandschilderde voorstelling. Onderzoek van de beerkelder van het Huis
van Paffenrode, dat eeuwenlang stond op de plaats van het Kazerneplein,
leverde verscheidene interessante voorwerpen op, zoals een duit en een cent
en andere muntstukken, een schuimspaan, een verzilverde knoop, een ver
gulde gesp en een houten kraal. In oude waterputten worden ook dikwijls
huishoudelijke voorwerpen van eeuwen her aangetroffen.
Straatgeld en karlieden

Voor het afvoeren van het vuilnis van de burgerij zorgden vanouds man
nen die met een kar rondgingen en daarom bekend stonden als karlieden. Hun
komst kondigden ze aan met een ratel. Deze vuilnismannen van weleer kregen
een aanstelling van stadswege, maar ze kwamen niet ten laste van de stadskas.
Ze ontvingen hun loon uit de opbrengst van het straatgeld, ook wel genoemd
karre- of vullenisgelt, een soort belasting te vergelijken met reinigingsrechten.
Burgemeesteren benoemden iemand voor het innen van het straatgeld van de
inwoners en die betaalde de karlieden.
In 1688 kreeg Adriaen van Aelst een benoeming tot collecteur van het straat
geld. Toen hij na een jarenlange staat van dienst arbeidsongeschikt werd,
kreeg zijn vrouw permissie de werkzaamheden van haar man als collectrice
van het straatgeld voort te zetten zolang hij zou leven. Op die manier bleef hij
met vrouw en kinderen niet van inkomsten verstoken.
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Een van de karlieden stond bekend als Wilde Wouter. Toen hij kwam te over
lijden bleef zijn kind ouderloos achter. De vroedschap benoemde een nieuwe
karman, maar met de verplichting het kind van zijn voorganger te onderhou
den op dezelfde wijze als de vader had gedaan. Uit de beide voorbeelden blijkt
dat de stedelijke overheid niet ongevoelig was voor de sociale omstandighe
den van de inwoners.
Doordat het aantal huizen in de stad vem1inderde, liep de opbrengst van het
straatgeld terug. Er waren vijf karlieden in dienst, voor de bezoldiging waar
van het karregeld niet voldoende was. De vroedschap besloot toen bij overlij
den van een kam1an geen nieuwe te benoemen, maar het aantal te laten uitster
ven tot vier. Elke karman was verantwoordelijk voor het schoonhouden van
het hem toegewezen gedeelte van Gorinchem. Omdat de Bovenstad groter
was dan de andere wijken kreeg de daar rondgaande karman een maandelijkse
toelage van f l,-- boven het normale loon van f 15,--. Dat leidde tot scheve
ogen bij zijn drie collega's. Het duurde niet lang of het drietal klaagde, dat het
schoonhouden van hun wijk in de Benedenstad evenveel tijd en inspanning
kostte als de werkzaamheden van de karman in de Bovenstad. Ze hadden nu
geen gelegenheid meer met hun paard en wagen vrachten te vervoeren, waar
door een van hun bijverdiensten verviel. Daarom meenden ook zij in aanmer
king te komen voor een loonsverhoging. Uiteindelijk kregen ze hun zin en
kwam het loon voor alle vier op f 16,-- per maand. Bovendien werd de ploeg
weer uitgebreid tot vijf karlieden.
Bij brand waren de karlieden verplicht onmiddellijk met hun paard naar de
Grote Markt te gaan, want de paarden waren dan nodig voor het trekken van
de brandspuiten. Wie het eerste kwam ontving een premie van 25 stuivers,
maar degene die verstek liet gaan kreeg een boete van 12 stuivers opgelegd.
Dit voorschrift is echter niet terug te vinden in het reglement voor de karlie
den, zoals dat in 1739 door burgemeesteren werd vastgesteld. Dat bevat uit
sluitend bepalingen die verband hielden met hun reinigende taak, evenals het
reglement van 18 jaar later. [Bijlage 1]
Volgens het vrij eenvoudige reglement mochten de karlieden op zondag na
8.30 uur hun werkzaamheden niet meer uitoefenen. Dat had de kerkemaad
gedaan weten te krijgen, want de zondagsrust in Gorinchem was heilig, maar
voor de kerkgangers moest de stad netjes aan kant zijn. Uit het reglement
blijkt de voorkeursbehandeling van de regenten. Moest iedereen bij het horen
10

•

•

van de ratel van de karman het afval buiten zetten, bij de woningen van deze
patriciërs daarentegen moesten de karlieden aanbellen of gebruik maken van
de deurklopper en het af te voeren afval bij de deur in ontvangst nemen.
Aanvankelijk waren het de bewoners van de huizen die het straatgeld betaal
den, totdat de vroedschap in 1788 bepaalde dat het straatgeld voortaan voor
rekening van de eigenaren van de woningen kwam. De collecteur had dan
ongetwijfeld meer zekerheid dat hij zijn centjes binnenkreeg. Bovendien zou
de stadsthesaurier in het vervolg zorgen voor de betaling van het loon van de
vijf karlieden, nog altijd f 16,-- per maand, dus in totaal f 960,--.
Ashok

Het vuilnis uit de stad bracht geld op. Het was voor f 300,-- per jaar aan
iemand verpacht, die het door de karlieden liet brengen naar een vuilnisbelt
buiten de Arkelpoort, onder aan de dijk bij de stenen beer. De karlie<len moes
ten met een riek de boel spreiden. In 1753 kreeg de pachter vergunning het
vuilnis en de mest te storten op Bastion I en aldaar een schuur te bouwen op
een erf tegen de stadswal in het verlengde van de Kmtendijk. De schuur
diende voor opslag van de ingezamelde as en stond daarom ook wel bekend
als het ashok.
Voor as van organisch materiaal waren liefhebbers die het kochten om er de
grond van tuin en land mee te verbeteren, maar ook voor gebruik in glasblaze
rijen en metaalsmelterijen. As was in grote hoeveelheden voorhanden, aange
zien iedereen voor verwam1Îng en voor de bereiding van de dagelijkse pot was
aangewezen op hout en turf, waarvan na verbranding in haard en for-nuis niet
meer overbleef dan as. Wegens klachten over stuiven als de karlieden met hun
werkzaamheden bezig waren, bepaalden burgemeesteren dat ze gebruik moes
ten maken van overdekte karren.
De pachter wist geld te maken van as en vuilnis. De opbrengst van as was
blijkbaar zo lucratief, dat hij drie jaar na de ingebruikneming van het ashok
gedaan wist te krijgen dat de karlieden van hogerhand opdracht kregen de as
voortaan gescheiden te houden van vuilnis op straffe van korting op het loon.
Hier is dan voor het eerst sprake van scheiding van afval. De burgerij was niet
verplicht de as afzonderlijk aan te bieden, maar waarschijnlijk gebeurde dat in
de praktijk wel. Asbakken moesten immers van onbrandbaar materiaal zijn en
vuilnisvaten waren doorgaans van hout.
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Secreten en riolering
Geregeld volgde de afkondiging van aanvullende voorschriften met
betrekking tot het schoonhouden van de straten, waaruit va lt op te maken dat
de stad min of meer verloederde. Wat in de re so lutiën van burgemeesteren
staat opgetekend loog er niet om: ... dat veele ingezeetenen zig niet ontzien
teegen voorgaande ordres vullis, drek en andere vuy ligheid op de straaten uit
te gieten en daarvan geheele hoopen te nwaken, tot groote stank en ont
cieringe der straaten en overlast van anderen, hebben goedgevonden ( ..) dat
niemant - het zij jong of oud - op stadsstraaten zijn gevoeg zal moogen doen
en da t tot voorkoming daarvan ieder huys za l moeten hebben een secreet of
privaat, waartoe alle die in één en hetzelve huys woonen toegang zullen moe
ten hebben ... [Bijlage 2]
Krachtens dit voorschrift uit 1769 eiste de stedelijke overheid dat elke woning
voorzien moest zijn van een "gemak", hoe primitief ook. Hoewel niet met
zoveel woorden aangegeven, moest het secreet uitmonden in een beerput. Van
waterspoeling was natuurlijk geen
sprake. Verontreiniging van as en
vuilnis met stoffen van faecalische
oorsprong was ten strengste ver
boden.
Doordat de woningen in Gorin
chem al vrij vroeg met een privaat
waren uitgerust, vond het tonne
tjesstel se l er geen ingang. ln som
mige steden hadden de "toiletten"
een tonnetje voor de opvang van
uitwerpselen. Dergelijke t01metjes
werden dan geregeld bij de huizen
opgehaald. In enkele steden met
wijken zonder riolering bleef het
tonnetjesstelse l zelfs heel lang in
stand .
De secreten in de stad moesten
natuurlijk van tijd tot tijd worden
schoongemaakt. Die weinig aan
trekkelijke arbeid werd gedaan
12
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Openbaar secreet boven het water van
de Duivelsgracht, 1790
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Het rioolstelsel van Gorinchem kwam uit
op de Schelluinse Vliet en verontreinigde
daardoor de boezem van het waterschap
van de Overwaard, ca. 1900

door zgn. nachtwerkers, doorgaans vreemdelingen die hun werkzaamheden in
de avonduren verrichtten om zo weinig mogelijk overlast te bezorgen. Soms
namen ze ook vuilnis mee en dan kwamen ze aan de portemonnee van de
pachter. Deze wist daar een stokje voor te steken door officieel te worden aan
gewezen als secreetruimer.
Door de binnenstad liepen enige smalle grachtjes die als open riolen fungeer
den. Bovendien waren er enkele oude watergangen, zoals tussen de Langen
dijk en de Molenstraat, overblijfselen van een kwelsloot aan de voet van de
dijk langs de Linge voor de afvoer van kwelwater. In het laatste kwart van de
l 8de eeuw kwamen er gemetselde riolen in de belangrijkste straten van Gorin
chem. De riolering was vooral bedoeld om regenwater af te voeren, zodat de
straten ook tijdens en na een fikse regenbui begaanbaar bleven. Later kwam
door de gehele stad een ondergronds rioolstelsel, dat aanvankelijk loosde op
de Schelluinse Vliet. Veel huiseigenaren kregen permissie voor lozing op het
gemeenteriool en later was dat verplicht, zodat de secreetputten overbodig
werden.
Afvoer van as, vuilnis en schillen
Bij de verpachting hadden burgemeesteren bedongen, dat de as en het vuil
nis naar de steiger buiten de Waterpoort moesten worden gebracht voor verder
transport per schip. De pachter vond dat maar lastig omdat het zo ver was. Hij
klaagde daarom dat tijdens het vervoer door de straten veel as wegstoof, waar
door de gevels vuil werden. Uiteindelijk kreeg hij het voor elkaar de schepen
in de Kalkhaven bij de Vismarkt te mogen laden. Dat was veel dichterbij,
want nu hoefde hij vanaf het ashok op Bastion I alleen maar door de Keizer
straat te gaan. Later mocht hij de schepen nog dichterbij laden: bij de Koren
brug. De pachter ondervond concurrentie van lieden die met kruiwagens langs
de huizen gingen om afval van groente en fruit op te halen dat dienst kon doen
als voer voor dieren. Aan die uitwas maakte de overheid in 1790 een eind door
te bepalen dat uitsluitend de karlieden koolsbladeren, schillen, strooy en dier
gelijke goederen mochten ophalen.
Schoonhouden van de stad
Ondanks alle goede bedoelingen om de stad te behoeden voor vervuiling,
kwam daar weinig van terecht. Eind 1806 stelde de raad orde op zaken met de
13

vaststelling van een keur op het schoonhouden van straten en openbare wate
ren. [Bijlage 3] Het was een heel uitvoerige verordening met veel ge- en ver
boden waaraan de ingezetenen zich hadden te onderwerpen. De keur zag het
licht ten tijde van de Franse bezetting, waarin de leuze "Vrijheid - Gelijkheid Broederschap" opgeld deed. De gelijkheid had een einde gemaakt aan de
bevoorrechte positie van regenten. Hun keukenpersoneel moest voortaan net
als de mensen uit de lagere klasse asbak en vuilnisvat gewoon voor de deur
zetten, zonder dat de karlieden hoefden te kloppen of aanbellen.
Kort gezegd schreef de keur het volgende voor: geen vuilnis op straat achterla
ten, maar verpakt voor het huis zetten en as uiteraard in bakken van onbrand
baar materiaal, geen biezen e.d. op straat of op mesthopen achterlaten, geen
mesthopen maken op openbare plaatsen, geen as, vuilnis, dierlijk afval e.d. in
het water gooien met uitzondering van slachtafval dat in de rivier mocht wor
den gedumpt, overbodig puin laten afvoeren, hemelwater van de daken via
buizen naar de straat leiden, geen secreten lozen op open watergangen, geen
varkens houden in huizen of schuren als overlast door verontreiniging kan ont
staan, de straat voor het huis vrij van onkruid houden, buiten de eigen stoep
geen bomen planten, in het donker geen voertuigen op straat laten staan, geen
straatstenen uit het wegdek halen. Die laatste bepaling was speciaal bedoeld
voor de jeugd, want jongens maakten er een spelletje van door een zuigleertje,
een vochtig gemaakt rond stukje leer met een touwtje eraan, vast te trappen op
gladde straatstenen en dan de steen uit het plaveisel te trekken. Op l 7de
eeuwse tegels met afbeeldingen van kinderen is dit jeugdvermaak terug te vin
den. Ook in Gorinchem trokken baldadige jongens de stenen los, zoals blijkt
uit een waarschuwing van het stadsbestuur anno 1689.
Mest
Na de Franse tijd ging de overheid verder met het zetten van de puntjes op
de i. Een wet van 1814 bracht een scheiding aan tussen militaire en gemeente
lijke gronden. Waren de wallen voorheen altijd stedelijk domein geweest, nu
kwamen ze als zijnde militaire eigendommen toe aan de Staat. Het gemeente
bestuur kreeg dan ook prompt een aanschrijving het ashok op Bastion I en de
daar aanwezige vuilnisbelt en mesthoop te verwijderen. De vuilnishoop kon
heel goed worden verplaatst naar een terrein langs de Schuttersgracht tegen
over de Knipsteeg, zo luidde het goed bedoelde advies aan het gemeente
bestuur. Daartegen kwam de burgemeester in het geweer, want een vuilnisbelt
14
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l ?de-eeuwse tegel met de voorstelling
van een jongen die met een zuigleertje
een steen uit het plaveisel trekt.

midden in de stad was uit het oogpunt van de volksgezondheid niet verant
woord. Er ontspon zich een briefwisseling op hoog niveau tussen de burge
meester en de commissaris-generaal van Oorlog, te vergelijken met de minis
ter van Defensie. Volgens het bezwaarschrift van de burgemeester stond het
ashok al sedert onheuglijke tijden op Bastion I als bergplaats van de opge
haalde as van de ingezetenen. Weliswaar stond het ashok blijkens de militaire
opgave gedeeltelijk op militaire grond, maar eigen berekeningen wezen uit dat
het op gemeentelijke grond stond en de mesthoop, die lag slechts voor een
deel op militair terrein. De minister van Oorlog hield voet bij stuk en eiste
opruiming van de rommel. Het gemeentebestuur richtte vervolgens een ver
zoekschrift aan de koning, waarin het de zaak breedvoerig uiteenzette. Zelfs
werd aangevoerd, dat een mestvoon-aad beslist binnen de wallen aanwezig
moest zijn. Bij watersnood was mest immers van levensbelang om met klei te
dienen als waterdicht vulmateriaal van de kistdammen ter afsluiting van de
doorgangen in de stadspoorten en als ophoging van de waterkerende Korten
en Langendijk en het Eind. En mest was in grote hoeveelheden in Gorinchem
aanwezig, want binnen de wallen bevonden zich verscheidene boerderijen met
vee. Zijne majesteit was het gemeentebestuur ter wille en bepaalde dat het
ashok en de afvalhopen op Bastion I moesten worden gedoogd.
Export van as

Dat het optreden als pachter van de haardas en het vuilnis anno 1815 geen
vetpot was, valt af te leiden uit een rekwest aan het provisioneel bestuur van
Gorinchem door de pachter Gillis de Krook, een in het later tot België beho
rende Zelzate wonende schipper. Hij zat letterlijk in zak en as. Drie jaar eerder
had hij voor een termijn van zes jaar het ophalen van haardas, het schoonhou
den van pleinen, het schoonmaken van de watergangen en goten en het afvoe
ren van modder en puin aangenomen voor 305 francs of 145 gulden 5 stuivers
en 12 penningen per jaar. Dat was onder het Franse regime. Omdat de ver
pachting in het Frans plaatsvond had hij er weinig van begrepen en voor een
veel te hoog bedrag gemijnd. Hij had veel schade geleden in de periode van
november 1813 tot februari 1814 door beleg en bombardement. Vuilnis en as
bleven toen op straat liggen of verdwenen in de havens en grachten. Zo was
veel vuilnis aan zijn neus voorbijgegaan en zeker een scheepslading as. Het
schoonmaken van de stad had hem f 900,-- extra gekost. Bovendien had de
secretaris hem bij de verpachting verzekerd dat er geen uitgaande rechten op
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as geheven zouden worden. Achteraf bleek weldegelijk sprake te zijn van de
heffing van lastgeld. Zo moest hij met zijn schepen vol haardas op weg naar
Zelzate in de Kil bij het passeren van 's-Gravendeel in drie jaar tijd ruim
f 260,-- betalen. Hij vroeg compensatie van zijn geleden verliezen en die
kreeg hij ook.
Pachter De Krook zag er geen gat meer in en beëindigde vomiijdig het pacht
contract. Het gemeentebestuur ging toen in zee met iemand die een veelvoud
bood van de gebruikelijke pachtsom voor het stedelijke afval. [Bijlage 4] Die
persoon was een Brusselse koopman die het stadsvuil voor f 1.941,-- per jaar
pachtte gedurende een periode van twaalf jaar. Volgens de pachtcondities
moest de haardas worden verzameld in het bestaande ashok aan het eind van
de Kortendijk en het vuil naar een niet met name genoemde plaats, maar dat
zal ongetwijfeld de belt op Bastion I zijn geweest, waarover enkele jaren eer
der zoveel commotie was geweest. Vervolgens moest de as bij de Korenbrug
met de uiterste zorgvuldigheid aan boord van een schip worden gebracht. Als
de pachter niet beschikte over een vaartuig met een hijsinrichting aan de mast
moest hij de zakken as transporteren naar de ingang van het Klein Haventje bij
de Dalempoort en daar aan boord brengen. Bij te lage waterstand gebeurde het
laden Buiten de Waterpoort. Ook het vuilnis moest per schip worden afge
voerd, maar het transport mocht onder geen voorwaarde door de stad plaats
vinden, maar altijd buitenom.

De
ca

Dempen van de Schotdeurense Vliet
Stadsvuil en as leverden de stad in de periode 1829-1841 jaarlijksf 1.720,
op; een volgende pachter had erf 1.900,-- voor over. De handel in as en vuil
nis was blijkbaar winstgevend, want de persoon die in 1853 een contract
afsloot met het stadsbestuur betaalde er maar liefstf 2.590 per jaar voor.
Na het betalen van de pachtsom was de pachter verantwoordelijk voor het
schoonhouden van de stad. Het stadsbestuur had er verder geen bemoeienis
mee, maar het hield wel een oogje in het zeil of de pachter zijn verplichtingen
nakwam door op tijd het afval op te halen en op correcte wijze af te voeren.
Waren er klachten, dan werd hij op het matje geroepen. Maar ook de inwoners
van Gorinchem hadden zich te houden aan regels voor wat betreft het schoon
houden van straten, havens en grachten. [Bijlage 5]
Vanaf 1832 verdween het stadsvuil in een schier bodemloze put: de Schot
deurense Vliet. _In verband met het graven van het Kanaal van Steenenhoek
16
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De Schelluinse Vliet nabij de Kom,
ca 1925.

De Schotdeurense Vliet tussen de Haar
sekaden is gedempt met stadsvuil,
waarop een groenstrook is aangelegd.
(Stadsarch ief)

was de vliet afgedamd. In voorgaande eeuwen deed de
Schotdeurense Vliet dienst als vaarweg voor de trek
schuit naar Vianen, een belangrijke schakel in het
noord-zuid-verkeer. Omdat de wegen waren verbeterd
had de vliet zijn betekenis verloren. De demping begon
bij het Plantsoen tot de Nieuwe Hoven en ging succes
sievelijk door met het tracé tussen de beide Haarse
kaden. Gedurende meer dan een eeuw vond demping
plaats met vuil en afval van de burgerij van Gorinchem.
Voorbij de Haarweg in de gemeente Giessenlanden is
nog een overblijfsel van de trekvaart aanwezig.
Aanbesteding
De kosten van het ophalen en verwerken van vuilnis stegen in de loop van
de 19de eeuw aanzienlijk. De arbeidslonen waren weliswaar laag, maar het
waren vooral de transportkosten die omhoog gingen, niet in het minst door
toeneming van de af te voeren hoeveelheden. Aangezien er geen pachter meer
was te vinden die geld wilde geven voor de reinigingswerkzaamheden in
Gorinchem, was het gemeentebestuur gedwongen ervoor te betalen. Er schoot
weinig anders over dan het schoonhouden van straten en pleinen en ophalen
van haardas en vuilnis in het openbaar aan te besteden. De laagste inschrijver
kreeg dan het werk opgedragen tegen de overeengekomen aanneemsom.
In plaats van geld op te leveren, moest voortaan voor het verwijderen van vuil
worden betaald !
Nu waren er wel gegadigden te vinden. Voor 1862 bedroeg de aanneemsom
f 1.624,-- en twaalf jaar later f 3.100,--. Degene met wie het gemeentebestuur
de overeenkomst aanging had personeel in dienst voor het ophalen van vuil
nis en de andere werkzaamheden verbonden aan het schoonhouden van de
stad. Ook beschikte deze persoon over een aantal houten vuilniskarren en
paarden.
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'Geene voorstellen omtrent een gemeentelijke exploitatie'
De moeizame gang van aanbesteding naar eigen beheer
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Al was Nederland niet rechtstreeks betrokken bij de Eerste Wereldoorlog,
de tijden waren wel erg onzeker. Het contract met de persoon die verantwoor
delijk was voor het schoonhouden van de stad, was per 1 juli 1917 met een
jaar verlengd. Bedroeg de aannemingssom f 5.970,--, bij de verlenging van
het contract had hij een bedrag van f 9.662,-- weten te bedingen. Het hogere
bedrag was gebaseerd op de gestegen prijzen van onderhoud van het materieel
en de fouragekosten van de vijf trekpaarden van de vuilniskarren. Aannemer
O.W. Sprenger had acht werklieden in dienst.
Hoewel het een particuliere onderneming betrof, werd toch steeds gesproken
over de gemeentelijke reinigingsdienst, op te vatten als de dienst belast met
het reinigen van de gemeente. Ten stadhuize speelde men wel met de gedachte
er een echte gemeentelijke dienst van te maken, zoals uit de raadsnotulen
blijkt, maar de onzekere vooruitzichten verhinderden dat: Evenals het vorig
jaar durven Burgemeester en Wethouders, zoolang de tegenwoordige tijds. omstandigheden voortduren, bij Uwe vergadering geene voorstellen omtrent
een gemeentelijke exploitatie indienen, en blijven zij voorloopig aan een aan
besteding nog de voorkeur geven. En zo geschiedde. De raad ging akkoord
met een aanneemsom van f 10.850,-- voor een jaar en met een verlenging van
nog een jaar tot 30 juni 1920.

C

Rechtsongelijkheid

Vooral het raadslid A.C. Swaters drong erop aan de particuliere reinigings
dienst van gemeentewege te laten exploiteren. Bij de behandeling van de
gemeentebegroting voor 1920 wees het genoemde raadslid op de rechts
ongelijkheid, omdat de arbeiders van de reinigingsdienst minder verdienden
dan de gemeentewerklieden. Hij pleitte dan ook wederom voor exploitatie
door de gemeente, maar vergeefs.
Op 14 mei 1920 stond de reiniging voor de zoveelste maal op de agenda van
de gemeenteraad. De directeur van gemeentewerken had geopperd een ver
brandingsoven op te richten, maar het college van burgemeester en wethou
ders nam dit initiatief niet over.
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Personeel van de particuliere reinigings
dienst van O.W. Sprenger bij de bedrijfs
gebouwen aan de Bullekeslaan in 1932.

De vuilnisauto van P. van Arkel voor het
gebouw van Gemeentewerken aan de
Boerenstraat. Aan de rechterkant bevin
den zich een stuur en hendels voor de
bediening vanaf het trottoir.

Weer was voor exploitatie van een reinigingsdienst in eigen beheer geen
raadsmeerderheid te vinden. Voor de periode 1 juli 1920 - 30 juni 1923 kreeg
landbouwer O.W. Sprenger de gemeentelijke reinigingsdienst, die dus hele
maal geen gemeentelijke tak van dienst was, opgedragen voor een bedrag van
f 18.500,-- per jaar. In 1932 nam P. van Arkel de reinigingsdienst aan. Hij
ging moderner te werk door een vuilnisauto aan te schaffen die hij inzette bij
het ophalen van vuilnis, maar de paarden bleven ook dienst doen. Die vuilnis
wagen was zo'n echte ouderwetse met een laadruimte die met kleppen opzij
kon worden afgesloten. De auto had aan de rechter zijkant van de cabine een
stuur en een voorziening om de snelheid van het voertuig te regelen.
Zodoende kon de chauffeur naast de wagen lopen en tevens de vuilnisbakken
legen.
Vuilnisbelt

Uit de raadsnotulen van 1920 blijkt, dat het niet eenvoudig was een
bestemming voor het vuilnis te vinden: Als mest kan de aannemer het gemeen
telijk vuil moeilijk aan den man brengen. In de omgeving met haar klei
gronden, waarvoor voldoende stalmest verkrijgbaar is, schijnt daaraan geen
behoefte te bestaan. Ergo, van een mestprobleem was geen sprake, maar wel
van een vuilprobleem. Jaren later was nog geen adequate oplossing gevonden,
zoals een bericht in de krant 'De Gorcumer' van 4 januari 1936 aantoont:
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De vuilnisbelt aan den Spijkschen Dijk, die geheel zou worden afgedekt, is
overbevolkt met meeuwen en lcTaaien, die wij liever boven her Haven- en
Merwedewater zien cirkelen en zwieren. Nu het raadsbesluir genomen is, op
een andere plaats, een belt te vormen, zal zelfs het verdwijnen der herinne
ring, dat er eens zoo iets aan den Spijkschen Dijk bestond, op prijs worden
gesteld, o.a. door de bezoekers van de Dalemsche IJsclub.

Tien jaar later zat Gorinchem nog steeds met het vuil in zijn maag. Waar het
vuil toen bleef valt op te maken uit de eerste naoorlogse nieuwjaarsrede van
de burgemeester: Een zeer urgent punt houdt verband met een goed blijven
functionneeren (sic) van den Reinigingsdienst. Tot dusver slaagde de
gemeente er steeds weer in met het sradsvui/ putten en gorsen, toebehoorende
aan particulieren, te dempen. Uiteindelijk bracht dit den eigenaren een
belangrijke waardevermeerdering hunner gronden, zonder dat daar eenig
voordeel voor de gemeente tegenover stond. In de laatst gehouden vergade
ring van uw raad is terecht het bezwaar gemaakt, dat de reinigingsdienst aan

F
De Put van Golverdingen vóór de aanleg
van de Al5 en vóór de demping met

G

stadsvuil, ca. 1936. Op de plaats van het
bootje staat thans het kantoor van Rijks
waterstaat.

Bri,
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het gemeentelijk budget te groote eischen stelt, met als gevolg een gedeelte
lijke afwenteling dier aanmerkelijke kosten op de ingezetenen individueel.
Waar de thans beschikbare dempingsput binnen aftienbaren tijd geheel opge
vuld zal zijn, is het college van B. en W bij zich zelf te rade gegaan of het nu
niet het gewenschte oogenblik zou zijn, om zich den eigendom te verschaffen
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van een eigen stortplaats voor stadsvuil, waarvan de aankoopkosten ruim
schoots gecompenseerd zullen worden door de geleidelijke verwerving van
cultuurgrond op de gedeelten, die met het stadsvuil zullen kunnen worden
gedempt. Wij hebben in de betrekkelijke nabijheid van de stad iets op het oog,
dat voor het onderhavige doel uitermate geschikt lijkt en dat bij gebrek aan
overeenstemming met den eigenaar eventueel door onteigening zou moeten
worden verkregen.
Juist in die tijd vond een onderzoek plaats naar de haalbaarheid het stadsvuil
met bakken via de Linge te vervoeren naar De Eng. Deze uiterwaard in Kedi
chem behoorde toe aan het Gorinchemse Oude-Vrouwenhuis. Dit plan vond
geen doorgang.

-

P. VAN ARKEL

AANNEMER GEM.-REINIGING
W. DE VRIES ROBBÉWEG 35
GIRO 111339
GORINCHEM

Briefhoofd van P. van Arkel, 1940.
(Stadsarchief)

Reinigingsrechten
Het systeem van de aanbesteding van vuilnis in Gorinchem bleef voortbe
staan. Met het klimmen der jaren vertoonde de aanneemsom een sterke stij
ging. Zo bedroeg die voor 1942 f 26.300,--, te vermeerderen met f 1.500,-
voor sneeuwruimen in de stad, en f 430,-- voor straatbesproeiing in de zomer
als wapen tegen het stuiven op onverharde wegen en ook wel in de stad; in
totaal f 28.230,--. De gemeenterekening van 1945 vermeldde f 33.928,-- voor
de reinigingswerkzaamheden, het jaar daarna ruim f 42.000,-- en in 1947
waren de kosten al opgelopen tot f 48.719,--.
Daartegenover stonden inkomsten in de vorm van reinigingsrechten die de
burgers sedert 1942 moesten betalen. Door betaling van reinigingsrechten was
men verzekerd van het van gemeentewege weghalen van haardasch, vuilnis,
keukenafval, grond, modder, puin, gruis, snoeisel en andere stoffen of voor
werpen, zoals het staat omschreven in de verordening tot heffing en in
vordering van reinigingsrechten. Die verplichting was afgewenteld op de aan
nemer van de reinigingswerkzaamheden. De opbrengst van de reinigingsrech
ten bedroeg aanvankelijk ongeveer f 20.000,-- per jaar, maar ook die ging
geleidelijk omhoog; 20 jaar later brachten de reinigingsrechten f 72.000,-- op.
Stijging van de kosten
De voortdurende kostenstijging, waarvan het eind niet was te overzien, gaf
aanleiding tot bezinning. Na de Tweede Wereldoorlog leek de tijd rijper dan
ooit om de reiniging onder gemeentelijk beheer te stellen. Het ophalen van
21

vuilnis en het vegen van de
straten door personeel in dienst
van de gemeente leek finan
cieel voordeliger. Bij overgang
in gemeentedienst konden de
werklieden die de reinigings
werkzaamheden uitvoerden in
elk geval rekenen op betere
arbeidsomstandigheden.
Het
lag aanvankelijk in de be
doeling de reinigingswerk
zaamheden per 1 juli 194 7 door
een gemeentelijke dienst te
laten uitvoeren, maar de reorga
nisatie vereiste een langere
periode van voorbereiding.
Daarbij speelde de schaarste
aan materialen in de naoorlogse
jaren een rol, waardoor het
-moeilijk was aan auto's en
werkkleding te komen. De
gemeenteraad stelde vervolgens
de ingangsdatum een halfjaar
uit, maar ook dat tijdstip kon
vanwege de vele haken en ogen
met betrekking tot het over te
nemen personeel en materieel
niet worden gehaald. Met het
overgaan van de exploitatie
naar de gemeente, waartoe de
gemeenteraad met algemene
ste1mnen besloot in zijn verga
dering van 10 oktober 1947,
kwam een einde aan het jaar
lijks gebedel van de vuilnis
mam1en bij de burgerij om een
nieuwjaarsfooi.

G

Vuilniswagen van de particuliere reinigingsdienst van P. van Arkel aan het Eind bij de Bornsteeg.
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'Helpt gij mee - wij zijn tevree'
De start van de gemeentelijke Reinigings- en vervoersdienst
Per 1 juli 1948 ging de reiniging als zelfstandig onderdeel van de dienst
gemeentewerken van start onder de naam Reinigings- en vervoersdienst. De
gemeente was in het bezit van een sproeiwagen voor besproeiing van wegen
en reiniging van de straten na de vee- en paardenmarkt. Door overname van
de vorige exploitant, P. van Arkel, kreeg de dienst de beschikking over een
schuur aan de Bullekeslaan, een vuilnisauto, twee open vuilniswagens, twee
ijzeren modderwagens, drie houten stortkarren, een rolveger, kruiwagen,
gereedschap e.d. Een gedeelte van de loods deed dienst als stal voor de paar
den van de modderwagens en karren waarmee het vuilnis in smalle stegen
werd opgehaald. Op de vrij nieuwe vuilnisauto na, was het beschikbare mate
rieel verouderd en verkeerde in een niet al te beste staat. Doordat de zijwanden
van de open wagens - afgedankte auto's van het Amerikaanse leger - te Jaag
waren, kreeg de wind al snel vat op het vuil met alle gevolgen van dien.
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Gemeentelijke sproeiwagen, merk De
Dion Bou bon in 1929 voor f7 .550,-
aangeschaft.
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De modderwagens waren nodig voor het afvoeren
van bagger uit rioolputten en grachten. Het perso
neel bestond uit dettien man, waarvan er elf eer
der in dienst waren bij de aannemer. Aankoop
van een vuilnisauto, een sneeuwploeg en een
modderauto was noodzakelijk, want paarden
waren voor de gemeente niet acceptabel. De drie
straatvegers kregen veegwagentjes met twee grote
emmers.
Start

De Reinigings- en vervoersdienst ging met
enige plechtigheid van statt. Het personeel, gesto
ken in spiksplinternieuwe overalls, was op 1 juli 1948 al vroeg in de weer om
het materieel bij de loods aan de Bullekeslaan op te stellen. De genodigden
kwamen om 9.00 uur, waarna de burgemeester een toespraak hield. Vervol
gens wees de wethouder van Openbare Werken A.C. Swaters, al bijna 30 jaar
pleitbezorger voor de gemeentelijke exploitatie, op het grote belang van de
nieuwe tak van dienst. Na woorden van de directeur van gemeentewerken
over de organisatie en de instructie, bood de voorzitter van de personeelsver
eniging een klok aan voor ophanging in de garage. Daarna konden de geno
digden de werkplaats, de nieuwe wasgelegenheid met douches en het mate
rieel bezichtigen. Met een ronde door de stad presenteerde de Reinigingsdienst
zich aan de burgerij. De vuilnisauto's waren voorzien van borden met teksten
op rijm: "GESLOTEN VATEN - SCHONE STRATEN; HELPT GIJ MEE WIJ ZIJN TEVREE".
In het personeelsblad riep het bestuur van de personeelsvereniging de nieuwe
werknemers van de Reinigingsdienst een welkom toe en ging in op hun
onmisbare taak: Over het beroep van 'vuilnisman', 'straatveger' en 'putjes
schepper' laat menigeen zich wel eens smalend uit. Maar dat is in hoge mate
kortzichtig en dom. Denk maar eens aan de grote steden in het laatst van de
bezettingstijd, toen het met het huisvuil-ophalen mis ging; denk maar eens aan
vuil en vodden op de straten en in verloren hoekjes, broedplaatsen van ratten,
vliegen en ander ongedierte, denk aan vervuilde riolen waardoor stank en
smerigheid uit closetpotten en wastafels opstijgen. In de krant verschenen
woorden van gelijke strekking.
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Bewerkelijke stad

Personeel van de Reinigingsdienst in
actie op een folder van de gemeente,
1984.

Het ophalen van huisvuil gebeurde driemaal per week. Als toezichthouder
tikte het provinciaal bestuur de gemeentebestuurders op de vingers: het opha
len van huisvuil kon best tot tweemaal per week worden beperkt, net als elders
het geval was. Met het oog op het bijzondere karakter der gemeente was dat in
Gorinchem echter niet mogelijk, zo liet het college van burgemeester en wet
houders weten. Als handelscentrum voor een wijde omgeving, met wekelijks
een waren- en biggenmarkt, elke maand een paardenmarkt, met een bevolking
waarvan een groot gedeelte direct of indirect betrokken was bij de handel, met
belangrijke grossierderijen en winkels en veel kleine neringdoenden binnen de
gemeentegrenzen, werd het om de dag ophalen van vuilnis noodzakelijk
geacht. De compacte bebouwing in de binnenstad met veel panden in nauwe
straten en stegen eiste nu eenmaal een snelle afvoer van huisvuil. De bewoners
van de buitenwijken moesten wel genoegen nemen met het tweemaal per
week legen van de vuilnisbakken.

Kolkenzuigauto bij de Johanneskerk, 1968
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Modernisering
Het materieel vond weldra uitbreiding met een
riooldoortrekmachine en een kolkenzuiger waarmee
ook beerputten konden worden geleegd; de ver
trouwde putjesschepper behoorde daannee tot het ver
leden. Invoering van roltrommels en uniforme vuilnis
emmers maakte de belading der vuilniswagens minder
onaangenaam door beperking van de uitstoot van stof
en stank. Daarvoor waren forse investeringen nodig.
Het uniforme emmersysteem vond invoering in 1951.
Door de aankoop van 12.000 emmers kreeg elk huis
houden een of meer vuilnisemmers. Het gebruik van
deze emmers was verplicht, zoals in de verordening
op het ophalen van huisvuil en het gebruik van door
de gemeente verstrekte vuilnisemmers werd vastgelegd.
De invoering van de 5-daagse werkweek maakte het in 1961 noodzakelijk het
ophalen van vuilnis in de binnenstad terug te brengen tot twee keer per week;
toen was het blijkbaar wel mogelijk ! De dienst kampte met personeelstekort,
waardoor tal van werkzaamheden niet of niet naar behoren konden worden
uitgevoerd. Onderwijl ging de modernisering door. De in 1969 in gebruik
genomen "Kliko" kraakpersvuilnisauto bleek een prima aanwinst in de strijd
tegen het toenemende aanbod van huis- en bedrijfsafval. Een jaar later kwam
een moderne kolkenzuiger in bedrijf, nadat de vorige op de Nieuwe
Wolpherensedijk was verongelukt.

Vuilnisbelt aan de Schelluinsestraat,
1964.
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Stortplaatsen
Dat de Reinigingsdienst aan de Bullekeslaan is gevestigd, heeft een reden.
Al vanaf 1847 vonden daar vuilstortingen plaats. Daarom had de aannemer
van de stadsreiniging daar indertijd een schuur met paardenstal mogen bou
wen. Al eerder verdween vuilnis in de vliet tussen de Grote en de Kleine
Haarsekade en dat zou zelfs doorgaan tot in 1940. Vanaf 1933 ging het meeste
vuilnis gedurende enkele jaren naar een terrein bij de Spijksedijk, waar het
veel overlast gaf, en daarna in de periode 1935- 1942 naar een stortplaats ach
ter de voonnalige boerderij De Toekomst waar later de Voennanstraat zou
komen. Als volgende locatie kwam de zgn. Put van Golverdingen aan de
26
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Vuilstortplaats aan de Schelluinsestraat,
1964.
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M. ·1 Lam aan het werk in de West
wagenstraat rond de invoering van plas
tic huisvuilzak, terwijl ook nog een vuilni
semmer is te zien en de vuilniswagen
nog is ingericht voor het legen van de
uniforme emmers.

Arkelse Onderweg aan de beurt, waarin het stadsvuil in de periode 1942-1946
verdween. Daarvan was reeds een gedeelte gedempt voor de aanleg van de
Al 5 en ook was er huisvuil uit de Lingewijk gestort achter de boerderij van N.
Golverdingen - Rietveld. Later kwam ter plaatse het kantoor van Rijks
waterstaat. Ten tijde van de oprichting van de Reinigingsdienst was een stort
plaats bijna aan het eind van de Mollenburgseweg in gebruik, een put ontstaan
na zandwinning voor de aanleg van de AIS. Ten opzichte van het omliggende
ten-ein ligt het stortgebied iets hoger.
In de periode 1954-1968 ging het vuilnis naar de gemeentelijke stortplaats aan
het eind van de Schelluinsestraat. Door de toenemende stroom afval geraakte
die vuilnisbelt overvol, waarna uitbreiding plaatsvond in westelijke richting
naar de Parallelweg. Het was de bedoeling een nieuwe stortplaats in de Ave
lingen in te richten, maar de toestemming daartoe liet lang op zich wachten.
Omdat er behoefte was aan ruimte voor bedrijfsvestigingen aan de Schelluin
sestraat, werd de belt gedeeltelijk ontgraven. Het weggegraven materiaal ver
huisde naar de uitbreiding van de stortplaats. Op een laag afval van 1/2 à 1 m
en een afdekkingslaag van zand werd de Schelluinsestraat aangelegd. Na slui
ting van de stortplaats volgde afdekking met een laag grond.
Eindelijk kon in januari 1968 vuilnis worden gestort in de Avelingen bij de
gemeentegrens met Hardinxveld-Giessendam. Vooral afval van de groente
veiling en huishoudelijk afval kwam daar terecht, maar ook puin en sloopafval
van de gasfabriek. In 1973 vond afdekking plaats.
Export van vuilnis

traat,

Folder van de gemeente Gorinchem bij
de invoering van de plastic huisvuilzak,
1973.

De gemeenteraad sprak zich al in 1963 in beginsel uit voor het afvoeren
van huisvuil naar het composteringsbedrijf van de N.V. Vuil Afvoer Maat
schappij in Mierlo, maar dat besluit is niet tot uitvoering gekomen. Wel zou
het uit de gemeente voeren van vuilnis tien jaar later werkelijkheid worden
doordat de gemeente Gorinchem zich aansloot bij de Gevudo, de Gemeen
schappelijke Vuilverbranding Dordrecht. Met ingang van 2 maart 1973 trans
porteerden de vuilniswagens de inhoud voor verbranding naar Dordrecht. De
vuilnisemmers maakten toen definitief plaats voor plastic huisvuilzakken die
eens per week werden opgehaald. Tevens deden in dat jaar glasbakken hun
intrede, bestemd voor het inzamelen van glaswerk voor hergebruik. Ophalen
van schadelijke stoffen in de vorm van zgn. klein chemisch afval volgde
twaalf jaar later.
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'De huisvesting was miserabel'
Een modern vuilinzamelend bedrijf op weg naar Papland
Containers

Voordat Dalem deel van Gorinchem uitmaakte, waren daar zgn. mm1containers voor huisvuil in gebruik, grijze plastic bakken in twee maten, voor
zien van een scharnierend deksel en twee wielen. In de oostelijke stadsuitbrei
ding volgde een proef met dit systeem. De beladers waren zeer te spreken,
want nu was het opbeuren van de zakken met afval niet meer nodig en er
waren soms hele zware bij. De container hoefde alleen maar tot achter de vuil
niswagen te worden gerold, waarna de bak automatisch werd geleegd. De
opgedane ervaringen waren zo gunstig, dat de gemeenteraad besloot over te
gaan op deze grijze minicontainers in combinatie met verzamelcontainers voor
de binnenstad. In 1988 was de minicontainer in heel Gorinchem ingevoerd,
uiteraard met uitzondering van de binnenstad, omdat de bewoners daar door
gaans niet beschikten over een goede opslagplaats. Daar voorzagen de verza
melcontainers in een behoefte. Het gebruik van de containers had als bijkom
stig gevolg dat het aanbod van grof huisvuil dusdanig verminderde, dat het
maandelijks ophalen van grof huisvuil kon vervallen. Wel bleef het mogelijk
op afroep grote stukken te laten afvoeren.

Wij kverza melcontainer.

Elect

Organisch afval

Drie jaar later kwam het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuin
afval van de grond door introductie van de groene GFT-minicontainer. Alle
huishoudens kregen een groen keukenemmertje uitgereikt, een verkleinde
kopie van de container. Na invoering van de groene minicontainer onderging
het ophaalschema een wijziging: de ene week kwamen de grijze en de andere
week de groene minicontainers aan de beurt (in de zomermaanden wekelijks),
waarvan de inhoud wordt verwerkt tot compost.
Straatvegers

Straatvegers zijn al eeuwenlang een bekende verschijning in het Gorin
chemse straatbeeld. Als de oudst bekende staat Herman van Vueren te boek
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Electro-veegwagentje, 1975.

die in 1681 overleed. Vele vegers traden in zijn voetsporen. Zij moesten
ervoor zorgen dat de straten er steeds keurig bij lagen. Toen de reiniging onder
de hoede van de gemeente kwam waren er drie straatvegers in dienst die een
veegwagentje voorzien van twee grote emmers kregen. Het bijeengezamelde
straatvuil konden ze kwijt in de twee emmers met een inhoud van 80 1. De
handveegdienst was zo goed als permanent onderbezet, mede doordat de
straatvegers bij ziekteverzuim en verlof van de beladers bij de vuilniswagens
werden ingezet, want het ophalen van vuilnis mocht onder geen beding stag
neren.
Een electro-veegwagen deed in 1979 zijn intrede. De bevindingen waren zo
positief dat nog twee van die karretjes werden aangeschaft. Konden voorheen
twee straatvegers met moeite de binnenstad schoonhouden, na de mechanisa
tie was het met dezelfde bezetting tevens mogelijk Uitbreiding West en het
Wijdschild te bewerken. Het vertrouwde beeld van de straatveger met zijn
lange rijzenbezem en veegwagentje met twee emmers behoorde daarmee
voorgoed tot het verleden.
Papierinzameling

Personeel van de Reinigingsdienst in
actie, 1979.

Dat oud papier geld waard is ontdekte de jeugd. Gewapend met karretjes
liepen jongelui jarenlang de huizen langs om oude kranten e.d. op te halen.
Nadat zo een voorraadje was bijeengegaard gingen ze ermee naar een hande
laar in oud papier, die er een zakcentje voor gaf. De overheid riep deze wild
groei een halt toe door een en ander te structureren en de opbrengst van oud
papier ten goede te laten komen aan de clubkas van verenigingen, indachtig
het gezegde: liefdewerk oud papier. In eerste instantie toonden twaalf organi
saties interesse om geregeld oud papier op te halen. De deelnemende vereni
gingen, scholen en kerkelijke organisaties kregen elk een deel van Gorinchem
toegewezen met de verplichting eenmaal per maand papier op te halen.
Dat ging lang goed, totdat in de loop van 1990 de prijs van oud papier drama
tisch daalde. De handelaren overwogen geen vergoeding meer te geven met
gevolg dat de organisaties de huis-aan-huis inzameling dreigden te staken.
Dan zou het papier bij het huisvuil terecht komen, waardoor de kosten van de
afvoer en verbranding zouden stijgen. Om deze extra belasting van het huis
houdelijk afval tegen te gaan en het milieubelang te waarborgen door oud
papier voor hergebruik gescheiden in te zamelen, kwam een subsidieregeling
tot stand. Met ingang van 1991 kregen de twaalf verenigingen een gemeente29

lijke bijdrage voor een gegarandeerde opbrengst van 5 cent per kg papier.
Bovendien kregen ze de 4 cent per kg aangeleverd papier vergoed die de han
delaren in rekening brachten. De gemeente kon de inzameling van oud papier
subsidiëren doordat de Gevudo een bijdrage leverde van f 80,-- per ton aange
voerd papier.
Al na een paar jaar kwam een einde aan de subsidiëring van de transportkos
ten bij de inzameling door de Gevudo. Dit had tot gevolg dat het inzetten van
een vuilniswagen van de gemeentereiniging bij de inzameling van oud papier
door de verenigingen moest worden beëindigd. Wel bleef de gegarandeerde
prijs van 5 cent per kg ingezameld papier van kracht.
Wat het inzamelen van papier betreft was Gorinchem koploper in Nederland.
Zeer succesvol was de 1995 van start gegane proef in de Lingewijk om papier
in te zamelen via blauwe minicontainers voor huishoudens. Weldra kregen de
inwoners van Wijdschild en Laag Dalem eveneens een blauwe container uit
gereikt, waarna successievelijk de rest van Gorinchem volgde. De opbrengst
aan papier steeg daardoor met maar liefst 75 procent. De verenigingen maken
bij de maandelijkse inzameling gebruik van een gemeentelijke vuilniswagen
met chauffeur.

Het slaan van een paal voor de bedrijfs
gebouwen van de Reinigingsdienst aan
de Bullekeslaan, 1982.

Be,
die

De moderne minicontainers voor papier,
huishoudelijk afval en GFT-afval.
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Huisvesting

De Reinigingsdienst was aan de Bullekeslaan bijzonder slecht gehuisvest.
Nieuwbouw was dringend gewenst, zoals het college van burgemeester en
wethouders in 1981 aan de gemeenteraad liet weten. De kostenraming ging uit
van f 845.000,-- voor nieuwe gebouwen op het terrein aan de Bullekeslaan.
Een eenvoudig bedrijfsgebouw en een werkplaats kwamen twee jaar later
gereed. Toch bleef het behelpen met een te kleine kleed- en wasgelegenheid,
te weinig ruimte voor het stallen van de voertuigen, onvoldoende parkeer
ruimte en een onoverzichtelijk en te klein brengstation. De adminstratie van
de Reinigingsdienst bleef miserabel gehuisvest.
rijfs
aan
Bedrijfsgebouwen van de Reinigings
dienst aan de Bullekeslaan, 1983.

1pier,

Daarin zou verandering komen doordat de gemeenteraad in 1996 een bedrag
voteerde voor een nieuwe huisvesting van de Reinigingsdienst in Papland. De
voortgang ondervond vertraging door procedures tegen de aanleg van het
bedrijventerrein aldaar. Van de aanvankelijke opzet om de Reinigingsdienst
tezamen met de diensten beheer en onderhoud en groenvoorzieningen te huis
vesten, werd uiteindelijk afgezien. Begin 1999 stelde de raad een krediet van
ruim 11 miljoen gulden beschik
baar voor de bouw van de nieuwe
huisvesting van de Reinigings
dienst.
In mei 2000 werd het complex
van de Reingingsdienst officieel
in gebruik genomen. Centraal op
het terrein staat een groot hoofd
gebouw met receptie, vergader
ruimte, kantine en kleed- en was
gelegenheden voor mannen en
vrouwen, want tot het personeel
behoorden inmiddels ook dames.
Ook de werkplaats en de was
plaats voor de voertuigen, waar
voor regenwater wordt gebruikt,
zijn in het hoofdgebouw onderge
bracht.
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Tot Slot
Het afvoeren van het vuilnis in Gorinchem was gedurende honderden jaren in
handen van karlieden. Deze vuilnismannen van weleer kregen een aanstelling
van het stadsbestuur, maar waren eigenlijk niet in overheidsdienst. Tot 1788
kregen ze hun loon van degene die het straat- of vuilnisgeld bij de burgers
inde, daarna werden ze uit de stadskas betaald. Dat veranderde later weer, toen
ze in dienst kwamen van de pachter en nadien van de aannemer van de
haardas en het stadsvuil. Het stadsvuil was tot 1861 verpacht en leverde daar
mee jaarlijks een bijdrage aan de gemeentelijke kas. Daarna kostte het de
gemeenschap geld doordat de reinigingswerkzaamheden bij aanbesteding wer
den uitbesteed. De uitgaven voor het schoonhouden van Gorinchem stegen in
de loop der tijden enorm. Dat was o.m. aanleiding om de exploitatie van de
reiniging in eigen beheer te nemen. Met ingang van 1 juli 1948 ging de
gemeentelijke Reinigings- en vervoersdienst van start, die aanvankelijk op vrij
primitieve leest was geschoeid.

Het slaan van de eerste paal voor het
complex van de Reinigingsdienst in
Papland, 1999.

Sede1idien heeft de Reinigingsdienst een stormachtige ontwikkeling doorge
maakt en is uitgegroeid tot een modem geoutilleerd vuilinzamelend bedrijf.
De dienst heeft 28 formatieplaatsen, waarvan 24 vaste werknemers in de bui
tendienst, plus gemiddeld vier inhuurkrachten. Naast de gladheidsbestrijding
is de hoofdtaak de inzameling en afvoer van vuilnis.

Gescheiden inzameling van afval in ver
zamelcontainers, 1999.

Oorspronkelijk bestonden die werkzaamheden uit het vrij frequent legen van
alle op de trottoirs gezette houten en ijzeren vuilnisbakken in vele variëteiten
en maten en het
afvoeren van de met
afval gevulde dozen,
kratten,
manden,
kistjes, emmers en
vaten in alle moge
lijke
maten
en
gewichten naar de
stortplaats. In de bin
nenstad gebeurde dat
zelfs driemaal per
week.

De Reiniging krijgt een nieuwe vuilnis
auto. Wethouder Rien Stolk overhandigt
de sleutels aan hoofd Reiniging Kobie
van Maarseveen, 1996.
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Van lieverlee zijn de afvalstromen gestructureerd. Via de uniforme vuilnis
emmer en plastic vuilniszak wordt tegenwoordig huishoudelijk afval uitslui
tend geaccepteerd in minicontainers. Het betekende een hele verbetering,
zowel wat betreft de hygiëne als het gemak voor het personeel en de klanten,
de inwoners van Gorinchem. Sedert de invoering van groene minicontainers
voor het zgn. GFT-afval bestemd voor compostering worden deze om de week
(juni - september wekelijks) geleegd. In de andere week is de grijze minicon
tainer aan de beurt voor afvoer van het huisvuil naar de verbrandingsovens in
Dordrecht. Voor inzameling van papier zijn blauwe minicontainers in gebruik.
Glas, blik, klein chemisch afval, T.L.-lampen, koelkasten, kleding en metaal
worden eveneens gescheiden ingezameld en op afroep grof vuil. Bewoners
van de binnenstad kunnen gebruik maken van verzamelcontainers. Op de Var
kenmarkt bevinden zich twee ondergrondse containers: een voor restafval en
een voor papier. Bedrijfsafval wordt opgehaald bij bedrijven die een of meer
speciale bedrijfscontainers hebben gehuurd.
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De Reiniging steunt de Manifestatie
'Gorcum Cultuurstad 1998 van de
provincie Zuid Holland', 1998.

Het compl
Achterse r
ten, F.M.A
C.M. Ringl
Voorste rij:
Moubarak
Niet op de
Het wagenpark van de Reiniging.
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Het complex van de reinigingsdienst in Papland, met het personeel in 2000. Van links naar rechts
Achterse rij: C.A. Kraaijeveld, P.G.B. van Dusseldorp, R. Kasander, C.M. de Keijzer, C. van Baaien, W. Keinemans, H.G. Verhoef, F.C. de Wit, M. van Schaf
ten, F.M.A. Govers, N.V. Kooy, R.A.G. Lopulalan, J.W. Langerak, P.M. Peverelli, W. Rozendaal , J. Vink , J.A.W. Koppenaal, R. Schreuders, J. van de Stelt,
C.M. Ringlever, J.Rochard
Voorste rij: C. Waasdorp, J.J. Verweij, A. Bouzariat, V. Sahin, S. Smit, A.L. den Ouden, A. de Jong, C.B.H. van der Steen, M.Ay, J.D. van der Meijden, S.el
Moubarak, F. Schouten
Niet op de foto: L. Baks, R. van Bentum, N. Charif-el Meknouzi, E. de Kuiper.
Bij de werkplaats werken J.W. Langerak, W. Rozendaal, J. Vink en R. Schreuders. Ingehuurd via Sagenn en Extend zijn J.D. Van der Meijden, A. Bouzariat en
Rochard. Ingehuurd via een uitzendorganisatie zijn S. el Moubarak en F. Schouten. Mevrouw S. Smit heeft een afstuurdeerproject bij de afdeling Reiniging.
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Bijlage 1:

De
J,VOI

Reglement voor de karlieden, 19 november 1757:
De karman die het quartier heeft van de Visbrug af tot
de Kruysstraat zal dagelijks op de na te noemen tijd met
zijn kar rijden en alle vullis, asse en andere vuyligheyd
meedeneemen uyt de volgende straten: van de Visbrug
af tot de Kruysstraat, de Helmsteeg, de Katsteeg, de
Kraansteeg, de Tinnegietersteeg, de Koekebakkersteeg,
de Botersteeg, de geheelen hoek agter de Vijf Maagden,
de Bleyenhoek tot aan de Remonstrante Kerk.
De karman die het quartier heeft van het Susterhuys en
zoo vervolgens zal meede dagelijks op de nagenoemde
uuren moeten karren langs het Susterhuys, de nieuwe
straat, het Kerkstraatje, de Boerestraat, de gragt agter
's Lands Magazijnen tot capiteyn Kort, de gragt agter
de Latijnsche school, de straat na het huys van den heer
van Noordeloos, de geheele Nieuwstad en de Fonteyn
straat, de Boerenstraat voorbij den tooren, in de Haar
straat tot de Remonstrante Kerk, van de Kansepoort tot
de Kruysstraat, de twee steegen in de Kruysstraat, de
Oude Lommer/straat, de Warmoesstraat, het Melkpat
en de gragten daarbij gelegen, de steeg komende in de
Haarstraat en de Haarstraat tot de Hoogs/raat toe.
De karman die het quartier heeft van de Molestraat en
vervolgens ::,al moeten reyden ende asse en vullis mede
neemen uyt de geheele Molestraat, de Krapsteeg, de
To/steeg, de Rivetsteeg, de Susterstraat, het Eynd van
den Langendijk van de Waterpoort tot de Kerksteeg toe,
de Bornsteeg, Weessteeg, Kerksteeg, de Groote Mart.'t
en Groenmarkt, de Keelestraat ende straat aan de
noordzijde van de Groote Kerk.
De karman die het quartier heeft van den Langendijk
zal moeten karren den Langendijk van de Kerksteeg tot
de Hoogstraat, de geheele Kortendijk en alle de steegen
daarop uytkomende, ook de straat aan het eynd van den
36

Kortendijk tot aan de Koornbrug, de geheele Arke/
straat, de Swijnskopsteeg, de Varkemar/..'t en Varken
steeg, de Haarstraat van de Remonstrante Kerk tot de
Arke/straat toe.
De karman die het quartier heeft van de oostzijde van
de stad over de Haven zal moeten karren den Havendijk
en Appeldijk, de Robberstraat, de A.B.steeg, het Krom
hout, de twee Kalkgragten, de Vismarkt en Vissersdijk
bij de bleyken, de Dalemstraat, de Burgstraat, de
Kyserstraat, de straat tot aan de Korenbrug en de Baal
esteeg.
De karluyden zullen ingevolge vorige ordres van den 1
October tot den 1 Maart van dag tot dag beginnen te
karren 's morgens precies ten 8 uuren en van den 1
Maart tot den laasten September 's morgens ten 7
uuren, uytgenomen Sondag en maandag en zullen
gehouden zijn van de voorgemelde tijd af aan het kar
ren te blijven totdat alle de asse en vullis door de
geheele stad is weggehaalt.
Des Zondags zullen zij moeten :::orgdragen dat de asse
en vullis 's morgens voor half negen uuren is ,vegge
haalt en niet later mogen karren en die Saterdags na de
middag haare wijken ordentelijk hebben schoonge
maakt zullen Zondags niet behoeven om te gaan.
Des Maandags en ten tijden der beestemarkten zullen
zij beginnen met karren des namiddags ten 2 uuren.
In het omgaan zullen zij telkens van huys tot huys haar
ratels gebruyken en haar daarmee laten hooren en
bovendien aan de huysen van de regenten en andere
gequalificeerde borgers moeten aankloppen of bellen
teneynde de vullis aan de deuren gebragt en door haar
medegenomen werd.
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De ketels, tonnen of tobbens waarin de asse of vullis
word nedergeset zullen zij op haare karren uytgieten en
weder brengen ter plaatse daar zij die opgenomen heb
ben. De karluyden zullen ieder in hunne wijken alle
dagen op voorsz. tijd de geheele wijk hiervoor gemeld
door rijden en geen asse, vullis of menschendrek op de
straten of in afgelege hoekken laten leggen, nog ook
geene hoopen van vullis, zelfs al was er eenige puyn
onder, maar deselve moeten meedeneemen.
De vullis en afsnoeyzel van hoornen komende uyt de
thuynen in de stad zullen zij ook mede moeten neemen
zonder daarvan iets te laten leggen.
Jngevalle de karluyden om te beter genoegen te geeven
aan den koper van de asse, de asse separaat en afge
sondert willen houden van de andere vullis, zo zullen zij
dagelijks eerst de asse weghalen en daarna de vullis,
mits doende dat werk aan malkanderen af
De karluyden zullen geen asse of vullis mogen brengen
of uytstorten als op de plaatsen daartoe geordonneert,
of daar het door den heer tresaurier geordonneert zal
worden.
De karluyden zullen de voors::. ordres precies moeten
nakomen en genera/ijk al hetgeene omtrent het wegvoe
ren van de vullis door den heer stadstresaurier zal wor
den geordonneert moeten verrigten en ingevalle zijlie
den of een van hun komt te manqueeren zal den heer
tresaurier de hoopen en vullis die op de straten word
gevonden door den stadsvoerman doen weghalen en zal
den heer tresaurier het verdiende loon van de stads-=
voerman aan het loon van de karman die in gebreken is
gebleven laten korten.
En word den inmaander van het straatgeld door wien
de betalinge aan de karluyden word gedaan ook gelast
die betalinge te doen conform de ordres van het heer
tresaurier.
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Bijlage 2:
Publicatie inzake het schoonhouden van de straten en havens, 23 juni 1769:

Drossaard, burgemeesteren, schout en scheepenen der
stad Gorinchem, ondervindende dat veele ingezeetenen
zig niet ontzien teegen voorgaande ordres vullis, drek
en andere vuyligheid op de straaten uit te gieten en
daarvan geheele hoopen te maaken, tot groote stank en
ontciering der straaten en overlast van anderen, hebben
goedgevonden bij renovatie en ampliatie van de waar
schouwing van den 14 Maart 1750 te verbieden, zoals
verbieden bij deezen, dat niemant - het zij jong of oud op stadsstraaten zijn gevoeg zal rnoogen doen en dat tot
voorkoming daarvan ieder h uys zal moeten hebben een
secreet of privaat, waartoe alle die in één en hetzelve
huys woonen toegang zullen moeten hebben, in beyde
de gevallen op de pamaliteit hierna vermeld;
dat ook niemant eenige asse, vullis of andere vuyligheid
op de straaten zal mogen uitstorten, veel min daarvan
eenige hoopen maaken, maar dezelve in keetels, tonnen
of tobben voor haare deuren moeten nederzetten, om
door de karluyden ter behoorlijker tijd wegge/walt te
worden, dog zal niemant onder de voorsz. asse, vullis of
andere vuyligheid uit de huyzen of wooningen komende
menschendrek mogen doen op de pamaliteit hierna op
dit en andere gevallen uitgedrukt en daarenboven
gehouden te zijn al zulke onreynigheid ten zijnen kosten
te doen wegvoeren op gelijke pa:naliteit;
en wanneer imand na de middag als de karluyden reets
zijn omgeweest zijn straat aanveegt, zo zal hij de vuylig
heid in zijn huys moeten bergen tot daags daaraan wan
neer dezelve aan de karluyden kan werden meedegege
ven, dog op de beesten- en andere markten zal een ider
voor zijn huys het vuyl op hoopen mogen aanveegen,
hetzelve zal als dan door de karluyden worden wegge
haalt;
38

dat ook niemant eenige steen, puyn, asse of andere vul
lis in de havens of binnengragten zal moogen we1pen,
alles op een boete van dertig stuyvers en zullen de
ouders voor haare kinderen en de meesters en vrouwen
voor haare dienstbooden voor de voorsz. respective
boetens aanspreekelijk zijn;
de karluyden zullen gehouden zijn alle daagen de vullis
weg te haaien en in het omgaan haare raatels te
gebruyken en hun voorts stiptelijk moeten reguleeren na
de ordres vervat in de resolutiën van haar edelgroot
achtbaren den 21 November 1739 en 19 November
175 7 ten hunnen opzigte gearresteert;
alle de geene die eenige timmeragiën doen of muuren
afbreeken zullen de steenen of afval daarvan komende
niet mogen doen brengen in steegen of afgeleege hoe
ken, maar dezelve moeten laaten leggen op de straat
voor het huys daar de timmeragie of afbraak geschied
en zodanig dat die niet hinderlijk zijn aan de passee
rende rijtuygen en zullen van den afbraak of afval aan
den stadsvoerman kennis moeten geeven, die gehouden
is dezelve voor den avond weg te haaien, dog niemant
zal eenige puyn of andere afval des Saterdags na de
middags op de straaten moogen leggen, alzo de::elve
voor den avond als dan niet zoude kunnen werden weg
gevoert, alles op een boete van drie guldens;
wijders nog bij ons ondervonden zijnde dat de ordres
vervat in voorige waarschouwing van 14 Maart 1750
niet volkomentlijk naargekoomen zijn ten opzigte van de
luyven in een gedeelte van deeze stad is meede goedge
vonden en verstaan - bij renovatie en ampliatie - te
interdiceeren en te verbieden, dat geen werkman of
imand anders de luyven, de·welke zijn voor de huyzen
staande op den Appel-, Langen- en Kortendijken en in
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de steegen daarop uitkoomende in het vervolg zal
moogen of laaten r,waken of repareeren nog verwen of
teeren op pa:ne dat diegeene dewelke contrarie aan
deeze zal doen, zal verbeuren een boete van twaalf gul
den, een derde ten behoeve van den heere drossaard,
een derde voor den aanbrenger en een derde voor den
Diaconie-armen deezer steede en zal den overtreeder
daarenboven gehouden zijn het gemaakte of gerepa
reerde niet alleen, maar ook de geheele luyf waaraan
de reparatie in voegen voorsz. zal zijn gedaan door den
eygenaar moeten worden afgebrooken en geamoveert;
en zullen alle de voorsz. respective boetens waarvan bij
deeze niet reets is gedisponeert komen ten voordeele
van den stadhouder van den hoogedele heere dros
saard, dewelke bij deeze gelast en geauthoriseert word
alle de voorsz. poincten punctueelijk en zonder conni
ventie rigoureuselijk en alle de voorgemelte respective
boeten paratelijk te executeeren.
Actum den 23 Juny 1769
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Bijlage 3:
Keur op het schoonhouden van straten en grachten, 11 december 1806:
Artikel 1
Dat niemand zal vermogen eenige asch, vuilnis of
andere onreinheid uit te storten of te brengen op de
stadsstraaten of daarvan hopen te maaken, maar dat een
yder zal gehouden zijn de asch in ijzere of steene potten
en het vuil in bakken voor zijn huis neder te zetten, om
door de karlieden ten behoor/ijken tijde te worden weg
gehaald, tenvijl diegeenen welke 's middags na vier
uuren ,vanneer de karlieden reeds zijn rond geweest
hunne straaten aanveegen zullen verpligt weezen het
vuilnis of 's daags daaraan wanneer het aan de karlie
den kan worden medegegeeven, alles op eene boete van
dertig stuivers te verbeuren door een ygelijk die hieraan
contravenieert, of voor wiens deur eenige asch of vuil
nishoop op de straaten word gevonden; zullende in cas
van dispuut voor wiens deur zodanige asch of vuilnis
hoop gevonden is, de bewooners der huizen tusschen
welke ten deeze verschil plaats heeft gehouden zijn de
voorsz. boete te zamen te betaalen, behoudens een yge
lijks recht tegen dengeenen die de asch of vuilnis op de
straaten mogt hebben uitgestort; des zal op de marktda
gen een yder voor zijn huis het vuil op hoopen mogen
aanveegen teneinde vervolgends door de karlieden te
worden weggehaald.
Artikel 2
Dat ook geene oude biesen of matten, 't zij door de
stoeldrayers of anderen, op de straaten of bij misthopen
zullen mogen worden gewmpen, maar dat dezelve
meede aan de karlieden zullen moeten worden meedege
geven op gelijke boete als voeren.
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Artikel 3
Dat het ook niemand zal geoorloofd weezen eenige asch,
vuilnis, afoal van beesten of andere onreinheid, hoe ook
genaamd, in deezer stads havens, gragten of watergan
gen te storten, op eene boete van drie guldens; des zal
het aan de slagters vrij staan den afval van de beesten
buiten de stad in de rivier te werpen; en zullen ten
opzichte van de verordeningen in dit en de beide voor
gaande articulen vervat, de meesters voor hunne dienst
boden in cas van contraventie aansprakelijk 1-veezen.
Artikel 4
Dat niemand in eenige straat, steeg of publiek erf zonder
voorgaande permissie eenige mesthopen zal mogen aan
leggen; zullende alle zodanige misthopen, welke bereids
zonder expresse vergunning mogten zijn aangelegd, bin
nen veertien dagen na de publicatie deezes moeten zijn
weggeruimd; alles op eene boete van drie guldens en
verbeurte der mist.
Artikel 5
Dat wijders bij timmeragiën of afbraak van muuren de
puin of afval daarvan komende niet zal mogen worden
gebragt in steegen of afgeleegen hoeken, maar dat een
yder zal verpligt zijn dezelve te laaten liggen op de
straat voor het huis daar de timmeragie of afbraak
geschied, zodanig dat dezelve aa11 de passage - inzon
derheid van rijdtuigen - niet hinderlijk zij en ten die
neynde 's avonds een brandende lantaarn daarbij te
plaatzen; alsmede om voor zoverre men de puin of afval
niet tot eigen gebruik behoudt daarvan aan den stads
voerman kennisse te geeven, die gehouden is dezelve
dadelijk weg te haaien; alles op ee11e boete van dertig
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stuivers; en zal alle de puin die buiten speciale permis
sie van de Kamer van Fabricage langer dan 24 uuren
op de stads straten gelegen heeft worden geacht aan de
stad te zijn vervallen en mitsdien van stads wegen wor
den weggevoerd zonder dat zulks aan eenige particu
liere ingezetenen zal vrij staan, op gelijke boete als
vooren.
Artikel 6
Dat al verder niemand het regenwater van de daken
door uitsteekende goten of pijpen op de straaten zal
mogen laaten afwateren en zal een yder bij wien zoda
nige afivatering plaats heeft verpligt zijn dezelve door
regt nederhangende pijpen of gooten binnen den tijd van
vier weeken na de publicatie dezes tot onder aan de
straaten of gooten af te leiden, alles op eene boete van
:::es guldens onvennindert de vereischte voorziening ten
koste der gebrekigen.
Artikel 7
Dat ook niemand zal vermogen te maken eenige uit
loosing van secreeten op de open gooien binnen deeze
stad en zullen degeenen welke bereids hiertegen gehan
delt hebben verpligt zijn dezelve uitlosing dadelijk en
wel uiterlijk binnen eene maand na de publicatie deezes
op te ruimen en weg te breeken, alles op eene boete van
nvintig guldens onvermindert de nodige voorziening ten
koste der nalatigen.
Artikel 8
Dat al niemand varkens zal mogen houden in huizen,
schuuren of kelders, waardoor eenige onreinheid op de
straaten of overlast aan gebuuren veroorzaa/..,1 zoude
worden op eene boete van :::es guldens.
Artikel 9
Dat wijders van nu voordaan een ygelijk zal gehouden

zijn de straat voor en langs zijne huising, stalling en
pakhuis behoorlijk te wieden en van alle gras en onkruid
zuiver te houden met uitzondering van de publieke plei
nen en plaatzen alwaar zulks van stadswege geschied;
zullende ter handhaving deezer verordening nveemalen
jaars en wel in de maanden Juny en September door of
vanwegen de Kamer van Fabricage eene algemeene
schouw daarover worden gevoerd en de alsdan nalatig
bevonden wordende verbeuren eene boete van nvee gul
dens.
Artikel 10
Dat al mede niemand boomen of andere beletzelen voor
de huizen buiten de stoepen zal mogen plaatzen, nog ook
eenige wagens, karren sleeden of andere rijdtuigen bij
avond of nagt op de straten of in de steegen laaten
staan, alles op de boete van drie guldens.
Artikel 11
Dat eindelijk ook word verboden het uithalen van straat
steenen of het maaken van gaaten tusschen dezelve op
eene boete van nvaalf stuivers, zullende de ouders in
deeze voor hunne kinderen aansprakelijk zijn. Alle welke
hiervooren bepaalde boetens zullen worden genooten
voor de eene helft bij dengeenen die de calange doet en
voor de wederhelft komen ten profijte van den alge
meenen armen. En opdat niemand hiervan onkundig zij
zal deeze met klokroering van de ouye van het Raadhuis
afgekondigt, voorts gedrukt gepubliceerd en geajfigeerd
worden als naar stijle, wordende de handhaving der
tegenswoordige keure generaallijk gedemandeert aan
den heere schout civil en deszelfs suppoosten en dien
onvermindert elk en een ygelijk tot het doen der bekeu
ringen uit kragte van dezelve gequalificeerd met spe
ciale last daartoe op den pagter van de stadsasch en
straatvuilnis, de karlieden en klapwakers voor zoveel de
verordeningen betreft bij art. 1, 2 en 3 vervat.
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Bijlage 4:

A

Voorwaarden van de verpachting van stadsas en straatvuilnis, 15 maart 1817
Conditiën naar welke heeren gecommitteerden tot het
werk der fabricage uit den raad der stad Gorinchem ten
overstaan van heeren burgemeesteren in het openbaar
aan den meest biedende zullen verpachten de stads
asche en het straatvuilnis voor den tijd van twaalf
jaaren, waarvan het eerste jaar zal ingaan den eersten
Ju/ij 1817 en het laatste expireren den laatsten Junij
1829.
Artikel 1
De verpachting geschied bij inschrijving e11 voorts bij
afslag, zullende de hoogste inzetter van den hoogste
mijnder tot trekgeld genieten tien guldens.
Artikel 2
De pachter zal genieten alle de asch en straatvuilnis die
er vallen zal binnen deze stad en zulks voor den tijd van
twaalf jaren, ingaande den eersten Julij achttienhon
derd zeventien en eindigende met den laatsten Junij agt
tienhonderd negenentwintig.
Artikel 3
De asche zal moeten worden gebragt in de schuur
staande bij !zet magazijn van den Lande van Arkel aan
het einde van den Kortendijk en de vuilnis op de daar
toe aan te wijzen plaats; zullende tot facilitering van het
transport der vuilnis van stadswege eene stoep worden
gemaakt voor het huis ten ha/ven teneinde aldaar de
inlading in de schepen te kunnen bewerkstelligen.

Artikel 4
De pachter zal moeten zorgdragen dat de vuilnishoop
van de publieke wegen worden afgehouden, zich daar
omtrend gedragende naar de order van den stadsarchi
tect en zoo de pachter in het een en ander in gebreke
bleef zal hetzelve voor zijne rekening worden gedaan.
Artikel 5
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De asche zal moeten worden geladen aan de Koorn
brug in schepen of schuiten die hunne masten kunnen
strijken, ten ware de pagter zodanig vaartuig niet voor
handen hadde, in welk geval het hem zal vrijstaan
dezelve in zakken te rijden en buiten de Dalempoort aan
het Klein Haventje in het schip te storten, of bij aldien
aldaar geen genoegzaam water mogt weezen zal het
den pagter na vooraf bekomen permissie van den presi
dent burgemeester vrijstaan de inlading te doen aan de
pakking buiten de Waterpoort.

A

Artikel 6

1

De vuilnis zal altoos buiten de stad om naar de schepen
moeten worden gebragt zonder ooit door de stad te
mogen getransporteerd worden anders dan in bijzon
dere omstandigheden, welke het transport buiten de
stad om zouden mogen verhinderen en in dit geval niet
anders dan op speciale vergunning van den president
burgemeester.
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De pagter zal moeten zorgen dat de gepagte asche en
vuilnis is weggevoerd bij het eindigen van het laatste
pachtjaar, zullende hetgeen als dan nog mogt overig
zijn verblijven ten voordeele van de stad.

op de aangewezen plaatsen bragten, of op eenige
andere wijze den pachter mogten verkorten, zullen
dezelve voor iedere kar tot eene boete voor den pagter
moeten betaalen een gulden, die aan derzelver tracte
ment zal worden gekort, blijvende in cas van verschil de
decisie aan heeren burgemeesteren.

Artikel 8

Artikel 12

De pagter zal zijne uitgeloofde pagtpenningen moeten
betalen in goede gangbare zilveren of gouden specie in
handen van den stadsontvanger, alle drie maanden de
geregte vierde part.

Indien de vorige pachter wederom pachter werd zal de
schuur tot plaatsing van de asche bij hem gebruilrt wor
den alsvoren en anders daarmede gehandeld volgens
resolutie van 22 October 1753, inhoudende dat dezelve
schuur volgens tauxatie bij de stad zal worden overge
nomen ofwel bij diegeen die pachter zal worden, mits
dezelve voor zijne rekening onderhoudende en zal na
het expireren der pagtjaren de voorz. resolutie van 22
October 1753 blijven in volle kragt.

Artikel 7
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De pagter zal gehouden zijn te stellen twee borgen ten
genoegen van heeren besteders, welke zich beiden en
ieder afzonderlijk zullen verbinden aansprekelijk te zijn
voor de pachtpenningen dezer conditie en zulks onder
renuntiatie van de voorregten anderzints den borgen
competerende.
Artikel 10

Artikel 13
Burgemeesteren reserveren zich den tijd van nvee maal
vierentwintig uuren om den pachter zijne pacht al dan
niet te gunnen.

De karlieden zullen worden gelast alle vuilnis en asch
ieder aftonderlijk te brengen op de daartoe bestemde
plaatsen en zal de pachter gehouden zijn aan ieder kar
man daarvoor boven zijne uitgeloofde pachtpenningen
maandelijks te betalen zes guldens, zijnde alle maanden
vierentwintig guldens voor de vier karlieden.

Artikel 14

Artikel 11

Aldus de vorenstaande conditiën geapprobeerd bij den
raad der stad Gorinchem op heden den 15 Maart 1817.

De pagter ::,al zorgen dat de karlieden telkens plaats
hebben om de vuilnis en asch behoorlijk te kunnen
lossen en ingevalle de karlieden de asch of vuilnis niet

De kosten van zegel en registratie en generaalijk alle de
kosten van aanbesteding zijn voor rekening van den
pachter en zullen dadelijk na verkregen approbatie
worden voldaan.

In kennisse van mij secretaris,
(get.) Van der Mast l.s.
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Op heden den negentienden Junij des jaars agttienhon
derd en zeventien zijn de ondergetekenden ingevolge de
bekendmakingen daarvan bevorens gedaan overgegaan
tot de verpagting van de haardassche en het straatvuil
nis binnen de stad Gorinchem vallende voor den tijd
van twaalf jaaren, ingaande den eersten Ju/ij agttien
honderd zeventien en zullende eindigen den laatsten
Julij achttienhonderd negenentwintig ingevolge de
vorenstaande conditiën, welke aan de presente perso
nen hoorbaar en verstaanbaar zijn voorgelezen. En is
na opening der inschrijvingsbilletten gebleken het
hoogste ingeschreven te zijn door Jan Samuel Romijn,
ivonende te Gorinchem, te weten voor twaalfhonderd en
eene guldens, ·waarna de pacht eenduizend guldens
boven de hoogste inschrijving is opgehangen en afge
mijnd geworden op zevenhonderd en veertig guldens
door den heer Dansaert Engels, koopman wonende te
Brussel, dewelke alzoo voor eene som van eenduizend
negenhonderd eenenveertig guldens 's jaarslijks pach
ter van de dil-..wijls gemelde asch en vuilnis is geworden
en tot borgen gesteld heeft de heer Andreas Munro,
stadsarchitect te Rotterdam, en mejufarouw de weduwe
Engels te Antwerpen, die bij notarieele acte zich als
borgen zullen verbinden. En is hiervan het tegenwoor
dig proces-verbaal opgemaakt en door den pagter
benevens ons ondertekend ten jare en dage als boven.
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Bijlage 5:
Verordening op het reinhoude der straten, havens en grachten te Gorinchem, 8/14 februari 1856:
Artikel 1

Artikel 5

De straat vóór, langs en achter de gebouwen of erven,
moet geheel, en daar waar overburen zijn tot de halve
straat of op pleinen tot drie ellen uit de stoep, iederen
zaturdag en dingsdag voor des middags twaalfuren zijn
aangeveegd.

De straten vóór en langs huizingen, stallingen, pakhui
zen of erven moeten behoorlijk gewied en van alle gras
en onkruid zuiver gehouden worden. Wanneer men bij
de daarover te voeren en af te kondigen schouwen
bevonden mogt worden daarin nalatig te zijn geweest,
zal de boete in het 22ste artikel vermeld worden ver
beurd.

Artikel 2
Bij vriezend weder rnogen de straten niet worden
geschrobt of nat gemaakt, daarentegen moeten bij glad
heid de voetpaden met zand of asch bestrooid worden.
Bij sterke droogte moet, op aanzegging der politie, de
straat minstens eenmaal daags ruim met water bespren
keld worden.
Artikel 3
Gedurende vier weken na de herstelling eener straat of
gedeelte daarvan, mag het daarop gestrooide zand niet
weggeveegd worden.
Artikel 4
Het is verboden, behoudens de bepaling van art. 7
dezer verordening, op de openbare straten of wandel
wegen eenig vuilnis of drekstof te werpen of die op
eenige andere wijze te verontreinigen.
Ook mag des nachts geen puin, steenen, afbraak en der
gelijken op de straat blijven liggen, dan met schriftelijk
verlof van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 6
De asch die men wil doen weghalen, moet in metalen of
steenen potten, en de vuilnis in bakken voor het huis
worden nedergezet, om door de asch- en vuilnislieden
op de gewone tijden te worden weggehaald.
Na vier uren des namiddags mag de asch en de vuilnis
niet meer op ofaan de straat worden gezet.
Artikel 7
Met toestemming van den Burgemeester, zal men, inge
val van ernstige ziekte een gedeelte der straat voor 2ijne
woning met zand en stro mogen bedekken, doch ook
voor de wederopruiming daarvan moeten zorg dragen.
Het is den buren verboden die speciën op te ruimen.
Artikel 8
Het aangeveegde straatvuil of mest moet in het midden
der straat op hoopen geveegd worden 0111 door de asch
en vuilnislieden te worden weggehaald.
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Artikel 9

Artikel 14

Een iegelijk vóór of langs wiens deur, huis, gebouw, erf
of eigendom eenige asch of vuilnis op de straat wordt
gevonden na vier uren des namiddags, is gehouden die
op de eerste aanmaning der politie op een hoop aan te
vegen.

Wanneer echter de woningen uitkomen aan grachten,
havens of wateren, mogen de draagbakken of kuipen
worden geledigd in, en mag het verder vervoer geschie
den met digte en overdekte vaartuigen.

Artikel 10
Geene asch, vuilnis, onreinheden of andere vomwer
pen, met uitzondering van sneeuw, mogen in de havens,
grachten of wateren geworpen worden.
Artikel 11
Geen vervoer van secreetmest mag plaats hebben, bin
nen de kom der gemeente, dan nadat daarvan minstens
24 uren te voren kennis is gegeven aan den commissaris
1Jan politie, die daarvan een schriftelijk bewijs geeft.
Artikel 12
Niemand mag eenige secreten, secreetputten of derge
lijke ruimen of doen ruimen en eenig secreetvuil vervoe
ren of doen vervoeren, dan tusschen elfuren des avonds
en vijfuren der morgens.
Artikel 13
Het vuil moet uit de putten met digte of overdekte
draagbakken of kuipen worden overgestort in overdekte
wagens.
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Artikel 15
Onverminderd de bepaling dat het vervoer van secreet
vuil niet anders mag geschieden dan in en met de
bepaalde werktuigen, vooraf door de politie onderzocht
en goedgekeurd, is de vervoerder strafbaar wanneer de
straat daardoor wordt bemorst.
Artikel 16
Het is binnen de bebouwde kom der gemeente verboden
om sneeuw van de daken of andere verhevenheid op de
straat te werpen of te doen werpen, tenzij iemand op de
straat de voetgangers waarschuwe.
De nedergeworpene sneeuw, zoo ook die welke uit bin
nenplaatsen of erven op de straat mogt gebragt worden,
moet terstond behoorlijk worden geslegt en geëffend.
Artikel 17
Geen waschgoed mag op de openbare straat, kaden en
wandelplaatsen worden gebleekt, uitgespreid of op
eenigerhande wijze worden opgehangen.
Ook mogen geene goederen op stokken uit de ramen op
de straat uitkomende worden gestoken, verder dan de
stoep.
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Artikel 18
Na tien uren des morgens mogen op de openbare straat
geene karpetten kleeden, of matten uitgeslagen of uitge
klopt worden.
Artikel 19
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Geene vliegers of pijlstaarten mogen op de openbare
straat binnen de bebouwde kom der gemeente worden
opgelaten.
Artikel 20
Het uithalen van straatsteenen of klinkers, of het maken
van gaten tusschen dezelve, is verboden.
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Artikel 21
Ieder hoofdbewoner van eenig gebouw of eigendom,
ieder bruiker van eenig afgesloten onbebouwd erf, ieder
eigenaar of beheerder van eenig onbewoond gebouwd
eigendom of van eenig ongebruikt, afgesloten, onge
bouwd erf, zal voor de naleving van de bepalingen ver
vat in de artikelen 1, 2, 4 (2de zinsnede), 5, 6, 8, en 9
moeten wrgen en bij nalatigheid worden gestraft met
de hierna bepaalde boete.

van de overtredingen der bepalingen van deze verorde
ning proces-verbaal op te maken.
Artikel 23
De keur op het schoonhouden der straten, havens,
grachten enz., geärresteerd door den Raad der stad
Gorinchem, den 11 december 1806, wordt bij deze inge
trokken.

Bijlage 6:
Overzicht hoofden Reiniging tot 2000
• Gerard van den Hoogen,
in dienst als 'ploegbaas·, 1948-1977.
• Teunis Holler,
hoofd Reiniging, 1977-1989.
• Don Benjamens,
hoofd van de afdeling stadsmilieu, 1990-1993.
• Kobie van Maarseveen-van der Visch,
hoofd Reiniging, 1993-1998.
• Christine Waasd01p,
hoofd Reiniging, 1998 tot op heden.

Artikel 22
Iedere overtreding, door wie ook begaan, van eene der
bepalingen in deze verordening, voor zooverre daar
tegen niet is voorzien bij de algemeene wet of provin
ciale verordeningen, zal worden gestraft met eene geld
boete van een tot vijf en twintig gulden en eene gevan
genisstraf van een tot drie dagen, te zamen of afzonder
lijk. Alle politie- of gemeente-ambtenaren zijn bevoegd
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Gorinchem kreeg op- I juli 1948 een gemeentelijke Reinigingsdienst. Tot die tijd was het
inzamelen en afvoeren van vuilnis eeuwenlang een particuliere aangelegenheid geweest. De dienst
startte in 1948 onder primitieve omstandigheden, maar groeide in de loop der jaren uit tot een zeer
modern bedfij½ waar afvalstromen gestructureerd worden behandeld.
De afvalinzameling in Gorinchem ging begin 2000 een volgende fase in, toen op het
bedrijventerrein Pap land een nieuw, klant- en milieuvriendelijk reinigingscomplex werd geopend.
A.J. Busch, oud-stadsarchivaris, beschrijft ter gelegenheid daarvan in 'Waar bleef het vuil van
Gorinchem' de historie van de strijd tegen de vervuiling in Gorinchem .
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