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INSTRUCTIES VOOR HET OPRUIMEN VAN ZWERFVUIL, 

HET LEGEN VAN VUILNISBAKKEN EN ROLCONTAINERS. 
 

 

Hieronder volgen de instructies voor het verzorgend onderhoud van ons sportterrein, 

waaronder het opruimen van zwerfvuil en het legen van de vuilnisbakken en grijze 

rolcontainers. Het gebied dat in aanmerking komt voor het ruimen van het zwerfafval is ons  

hele sportcomplex (dus inclusief de sportvelden, de bosschages en plantsoenen), dit m.u.v. 

de gebouwen.  

 

De werkzaamheden betreffen: 

1. Het ruimen van zwerfafval op het complex, waaronder dus ook de sportvelden 

(inclusief D-veld en slootkant), bosschages en plantsoenen,  

2. Het legen van de vaste vuilnisbakken, 

3. Het legen van de grijze rolcontainers. 

 

Hieronder volgen een aantal korte instructies voor de aanpak hiervan: 

 

1. Het ruimen van zwerfafval op het complex. 

- Maak 3 groepjes van 2 personen, 

- Geef ieder persoon één vuilgrijper, één vuilniszakhouder en een vuilniszak, 

- Spreek per groepje een route af welke wordt gelopen over het complex, probeer 

daarbij geen plaatsen over te slaan, 

- Verzamel het zwerfvuil in de vuilniszak, volle vuilniszakken deponeren in de stalen 

rolcontainers naast de ingang van de kantine. 

 

Dit onderdeel vraagt vaak scherp toezicht van de begeleider(s)! 

 

Het ruimen van dit zwerfafval kan gedaan worden door 3 groepjes van 2 personen en 

neemt in deze samenstelling ongeveer 1-2 uur in beslag. 

 

2. Het legen van de vaste vuilnisbakken op het terrein. 

Gebruik hiervoor de grote gele opvangbal (zie afbeelding). Voor het openen van de 

vaste vuilnisbakken is er een sleutel beschikbaar welke met een kettinkje hangt aan 

deze gele opvangbak. De gele opvangbak aan de onderzijde van de vuilnisbak 

plaatsen om het afval uit de vuilnisbakken op te vangen. De gele opvangbak kan 

vervolgens geleegd worden in een grijze rolcontainer. 

 

3. Het legen van de grijze rolcontainers. 

De grijze rolcontainers kunnen naar de kantine worden gereden waar deze 

vervolgens geleegd kunnen worden in de grote stalen rolcontainers, welke naast de 

ingang van de kantine staan. 

 



Voor het ruimen van zwerfafval zijn er vuilgrijpers, vuilniszakhouders en vuilniszakken 

beschikbaar welke samen met de gele opvangbak liggen in het ballenhok: 

 

 

 

 
 

 

 

Zowel het verzamelde zwerfafval, de afvalbakken en de grijze rolcontainers kunnen geleegd 

worden in de 2 grote stalen rolcontainers welke rechts naast de ingang van de kantine staan. 

Het gebruikte materieel indien nodig na gebruik graag even schoonspoelen voor de volgende 

gebruiker. Het spreekt voor zich dat dit werk wel enige vorm van begeleiding door trainer of 

ouder vraagt, waaronder het controleren op het consequent ruimen. Het legen van de grijze 

rolcontainers in de stalen rolcontainers vraagt ook wat fysieke kracht, iets wat bij de JO19 

makkelijker gaat dan bijvoorbeeld bij de MO15.  

 

Daarnaast maken vele handen natuurlijk ook weer licht werk en mag dit gezien worden als 

een collectieve aanpak, iets wat zeker goed is voor de teamgeest. Het beste moment om dit 

met het team te organiseren is dan (ook indien mogelijk) voor een te spelen wedstrijd. 

 

Als er vragen en/of opmerkingen zijn neem dan even contact op met Maurice Verschoor ,  

via nummer: 06-4148.0762. 

 

Bedankt voor jullie inzet en medewerking! 

 

 

FC Medemblik. 


	FCM opruimschema
	fcm opruiminstructie

