
AFÐETJTÍG
GEZoNDEEIDSTECHNIffi T¡No 0.

Sspport na 12

Juni 1952

U.DoC. t 643.-64

Eill¡olhecl Hooldkanloor IN0
'¡.6r¡v¡¡h¡gr

RTCETITJNÐf INZ.ûKE DE BEHANÐEITfT VA}T ITIfiSWII IN DE !TO}TI{G

DlreotlveÊ oonc eming tþe storago ànd ¡emor¡al
of d.omeEtio rofuse in dweLlinge

opgesteld. d.oor tle

werkgroep Bewari¡g en Afvoêr vên Hulorrulr in cr.e Hoogbourn

$ehe]g of gecLeeLtelljke ¡rublioatf.e van d.1t rapport is nlet gooorloofd.ltenzli tlaartoe d.oor cle Afd.eling 0ezondbeXdeteohniek TrNoOr ãoestemrûjná
1s verleeniL.

Den Haag Koningekaùe 12 Telefoons 776090



-IIÇ

V00R1¡û00RD.

De bolangstetlfngr welke bleek te bestaan bij geneentelljke
ttiensten va¡r bouw- en vroningtoezicbt'¡ volksb,uisvesting ên d'e

Veeenlging van Retnigingsd.ireoteuren, voor bet vraagstuk var¡ het
bewÐren on êfsoeren vari huiswit blj woningen¡ alsmecle d.e algemene
orl.ëntarend.e bestcôeríng va¡r dit vlaagstuk d.oor d.e Afdeling Ge-
zond.heiil.steohnlek {l.N.O. gaven aanleitling tot het vormen ven d'e

$rN.O. Ilterkgfoep Sevraring en Al*voer van Huie'n¡il in d.e Eoogbouw
clíe aIg volgt ls eanengesteld.c

Dr Ir M.!'. êe 3rr.ryne voorZitter; oud.-d.irecteur van d.e

Geneentelljka Verroel- en Motordlenet
te Rotterd.a¡n

A.H.trt. Saga¡t a¡obiteot bij ôe Afdeling Gezond.-
beid,steohniek ÍI.1T.0. ts I s-Gravenhage

J.0. Bolten hoofd.a¡obiteot bii d'e Dierst Volks-

-hulevesting 
te Rotterdan

Ir H"G.C¡ tohen Stuart d.lrecteur van d.e Gemeentelíjke vToning-
d.ie¡st te rs-Gravenhage

Ir K. Dees dl¡ecteur vên Bouvr- en lfloningtoeziobt
te I s-0ravenhage

P, tte Graaff clireateur van cl'e Gemeentelijke
Reinlgingstlienst te rs-0ravenhage

Ir Ir. van Ma¡1en hoofd.lngenleur van d.e GemeentellJke
lffoningd.lens t te Amsterùqm

a,M. NoBpen oud,-d.ireoteutr van ôe sted,ereiniglng
te Amstercla!¡

f¡ F.E. Samson hooftlingeníeur van Bouîr- en T]oning.
toeziobt te Amsterd.am

fr H.JrQ. Va¡ cLer Veen hoofd.hgenieur van Bouw- en Woning-
toezicht te Rotterd.arn

Het eøoretarlaat yrerd, verzorgd, door cl,e Afdeling Oeøondhoicl's-
teOhniek T'N.Q. en Waargênonen d,oOr cLe hae¡ F.C. vafl Heok.
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1 Sohena vall een d.roge etortkoke:r ( overgenomen var¡ clc
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Th.i.s report was drar',¡.n up und.er the auspÍrjos of tbe Researoh
inetituto for Publ,io Heali;h Engíneering T"N"0n by a Vüork Group
whose memborship includ.e,i representatives of tbe Pu'.bl1c Cleansing
Ðepartments, 'ihe Euil,i'ing a:rd. Hous:Lng fnspoctlon Departmenls aiid.
the Housing Services of the mu¡ricipalJ.iies of P.otterd..anr *Arnstercla¡:
and. The i{ague o

A sr.,urnary i.s given cif variou.s current me'ohod.s of refuse renoval
with thoír attenclan'! drawtar:ks and. aovat:,tageË from the pol¡t of
vj.ovr¡ of hygiene¡ build.ing techniqlrer municila1 cleansing servioes
and general orgc+nizatíon.

Thi::teen conol.usions have beon iecord.eå' In regard. to verticaL
oonveya¡ce of garbage oontainers in blooks of divolling houses vrlth
a ma:(1m'.ur of four storeys, proposals are submftted. for three d.iffereni
systems of oonstruction to be put into effoot exporímentallyi

gor,LcJU.sJo_N.s-

Pend.íng tho issue of a d.efinite statement regard.ing the
oonveyanoe of garbage containors by lifte exporÍ.mental systems
fo¡ which are in courËe of preparation and wil-I be d.eaLt with i.n
a future reporte the following concluslonÊ can at present be reoord.od.e

The storage and. rernoval of d.omestio refuse is a matter of
publfc healtb." .4,11 sohemes for i.mproving the teohnique a,:ed'

orga¡ization of these services should. make due provísi-on for
b.ygienicn sociaL and. estheti.c requírements'

From tho poilt of vfew of organization a.nd' effioíenoy Ít is
d,esirable to aím as far as possible at uniforrnity of method,.
The stsJîdard.ized. garbage oontainer equ.ippod. for ûust-free
van load.inge a system for whiob the vast majority of refuse
oolleotlon sorvioes has been or is being ad.apted'e should. be
regard.ed. as the d.eoisive factor.
I[hi1st sepa3ate colleotlon of d.ifferent ltems of refuse rnay
offer certain ad.vantagese ono sh,ould. not on tbis aqoou¡rt
J.ose slgbt of the serious d.ravrbacks it algo entalls. An
exooption may be maèe in certaln oases vrhere the oolleotÍon
of oattle focld.or is oonoornod.o

In vlew of tho d.rar,-rbaoks expe¡ienootl in this and. other
oour¡tries v'¡i-th the interohangeable oontaínor systeme 'rvhÍch
apBarently offered. some hygienic ad.vant,ages¡ thís syúem is
inadvisable from tho point of vi.ow of organization and costo

5' Tbe tLry refirso ohute ín its present form is to cond.omned'

for hygionio reasons and. from tho point of vlew of organizationo

3o

4o

T.Nn0o
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6n In bl,ocli,+ of fia'cs ..1-¡r f;;r flù-r,r-ir $-bo.i:Éiys hi.gir in whi,ch thero is
nc -'l-if 'bc ¿:r, isrù{i:,ia*l- eiov¿.trrr sly-stoirl f--:r' tlre octrv oyanc-e of
g,¡"rbag.J ùùlii¿f,:i'te::rs {rt'l-:id. le d 135i3¿¡1" o

? " in the. riír,t$a ü.f bu:-iú1rigs ,JrÌ i:rt-Co 'õh.iu,l f,:tl: JtcT^'cJ ¡å Ò',1 in oi:her
rjasog'ív'h,:ie:;onci.j,'l;i.r-,¡rË::eni.e:: i-o C','lE.i::aliie,¡ tire passenger i-j.fir
shou.:i.,J bc-. auapieC, f or tire corir¡e;!-allúc rrf gu,fbege crcntaíners,

Bo As a geíì.r:¡i.¿i ru1e ¿trr'î.ngcllen'uÉi i;hc)u3-¿ be r¡a¿'e j-n fllats tc
o11î¡iÌuÊ i;b.at, ¡f.""f'hi1,¡e c-,1:,r'La r.relsl :,,:Îe $11-ii;+bie A'isainoå:.r,ted s;i-'

tl:at r.Ìrcj¡ i¡¡:ill iti'-i c:::ea'ùo îì, tll(;nü.:'i.., I'ire cr¡ir.Lail-e::S shrc'U-.1.d.

be k.+i;t r.:Lcüei0- jlr t''Le1,'i-;-i- l:.:,'ì; utiå í:'i-¡t .oas-;';::j-slis.

!' In lclo¡i:-sl o,L :iÌ.i a-'l; up';11 f'f:l'r iì'ìo:r:c.j¡$ h:i-,31i ;'s weif ¡,s i-n
Ïri-gtrer bri:"j-iii;:gil i-ì; :i-s rre oeils¿ì.i:.;,' ti; '.¡:::-'o.ric;t; fo: c'onvoyarLÇe
r-rf gar'-iago üonitài.,rìeïs frûin l. lit i;o d.,¡oi:i:-b'-.p. if the organÍ,zat.''-on
of thc mi:.ni.eipa,i clcansi;:ig Íje.r.'v:û',J rloe¡s n'-)'t plcvi-d"e fo:: this
phASe ¿rnù th+re j.s n,1 iil'fc:-:ri:i so-c'v.å,:'e:r-r:'the uuilùing, ít v¡ii1
bo nooeesâl';,r ¿uc ins';ituNe a slcecial. sei.vioe (maybo a private
underi.aking) fo:: thís ijui:poËe". [Tiis servico may be oonbineil with
furib.cr iLu.xiì.i-ar¡,' $oïvioeti suolf as olaanlng of staircÌ.sesr - etc.

1O* It is es;lenti-¿i-r -i;i¿ii; g;'liîb¿tgc cc¡.¿.r1,¡-',j.llc.i's bc hoir-b o]e:l'ÏLe Tf this
cloaníng -'i's n':'û cirilÌa -b;r 'ch.o 'Ûcn&irt$ 'çtromsè'Lves and' is no''u

prov'id.ecL f,or by an iniernt:,J- Ser:vir;e, aïrangentonts coUid. bo made

in b1ocko of fia-ì:s for this r-voÏi; t¡ be combinc'd v'¡!'ch. ihe
se-¡v'j-oos mention,cd. u-nd.er !., Lr:',d-er: the super''l'isio.n of ihr¡
comlret e:r'ú niu-nÍc :Lpal c Ie'ons i.ng Ê erv j- c e c

110 Ðest='uoti,::.r of 'J'.:'::':s-li.:::ofusr, ì:y cc,rabr-rs"uion on a small goale
in teohniua,r.l¡r impcrfcct o.L-'mes-i,i0 plaí-hs l¡ith i,nconrpl.ele
oonbu.si;ic:r i.s hlgh1y u:.nsl.ri;is-[er,c1;oi¡r açJ ít ros'']:l-'Ls i¡l 'cho
disScm-lnatiotr of úmolic alid cûïllbüs-ij-oti fli,ls-íu This systcin
should. therefore 1lo roject'ccl.

12o RernOval in xrot oond-i'uion of unpuivolizeC ôomesti,¡ ::efuse
accor¿ing to therliaroher¡li SJ¡s,'com embod.ying pnÇ"i-rr,latj-(j ùûnvc.yânce
and. a combustion insia].-i.a'l;ion is very oo:nlrlicatei.n :'el",.uires
largo CêpÍ+,a} in.¡estricnts and. elitaiis inc;:':eased. oorrs'tmption
of r,¡ater" Aiso r,vilon woiki.ng i;hås system lviiir a focal rcceiving
d.epot u¡hich íe ccnsid-o:labl.e loss oor,'rpl-icated.., +"h,¡ Cr:lavrbaoks of
inoreasod. oomsr"lmpticn of wator sa;íll ¿ì,ppiiesù

13q Thero is f inally a!-so tire sys'oem of' using the s{jwerago syÉtem
for the remova.! of d-omes-i.ic refuse vuhioh bas been pulverized.
ín the house, a sysl:om îegar'{ing vul:ioh so lft'üIe Çxpexienoe
bas been gai.ned. thai rio ciei'Íni-be opiniorr oan es ye-b bo passod.

upon í-b, Fol,th<¡ timo bei-r:g its ad.opti.orr is j"nad.vi-sable as it
oñtails tho use of vulnere,ble and. ccsirl-v appa.r:o,tu-Ë cq',;.-'',1tlnent;

morc;over, 1.t is r'Ìo'û;''r.'G p;r'esent po¡sib'te to say lvbat effec'bs the
pulverizod. mass nigh'b ha-¡o on th<¡ i'ler,'¿cragc sy;';em and. thc
se!'fage vr/a*;oÏ pu.f if i-c3'r.'ic:; s¡istcrm"

T.N o 0o



*1
1 " _n{!EIÐ.J\T,G.

Als taak werd. ges'oeld. het bestud.eren van Cle rnrílafvoer bij
woningen en ancj,ere gebouvnenuit hyg iên i s ch o o gpun t
en als ond.erd.eel van hot algebele proces van rmilafvoerp ten einde
in d.it verband. te komen tct b.e'o aangoven varr h¡.giênisoh en moreol
vorant"r,-r¡cord.s rrornen en liohtlijnen \roor bour¡vl¡"wlcligo en algomeen
technische or:'d.erd.e1en en hand.el1ngen,

In grc''te J.i.jnen vaLLen in d.ii prooes d.o vclgend.o stad"ia to r

ord ersohoid.on s

'leo d.o afvalproducties het storten en bevuaren in d"e .woning;
Zeo l:et transport naar d.e plaats op of na'bij d"e openbare lr€g;

Traar de reini.gingsd.ienst het v'uil- in cntvangst neomtg
3e. hot ophalen en transporteren d.cor d.e reinigingsd.ienstg
4e, d.e verwe::king¡ d.e vernietiging of and.ere bostemming van

het hui-svuil.
Ilot imilafvoervraagstuk begint bij d.e vroning" Vastgesteld. øij,

d.at d.e thans geld.end.e bouwverord.eningen ten aanzLen van de vuÍI-
afvoer to kort schieten en d.at vorschillend.o boul"ontworpexÊ ín d.1t
ond.erd.eel- nog onvold.oend-e georiöntoord. blijken te zijn.

Ðe sociale, hygiönische en -beohnische ovolutie maakt hot nood.-
zakelijk d.e practijk van d.e vuÍlafvoor in d.on bred-e te bezien torr
eind.e d-e vaak zolfstand.igo en eenzijd-ige ontrrjlclceling van d.o vetr-
sohillcnd.e mothod.one d-ie zich c1e laatste d.ocennia hebben voergod.aan¡
zo nod.íg te lil¡nnon bel.nvloed.en ín het algemeen belango

Ion aanzlen van d.o koston van hygiênisch en sooiaal nod-ig ge-
lvord.en voorzloningon in woningen is mon geneigd. om bij d.o beoord.eling
van v,rat rreoonomigohn verantwoord. vrord,t genoemd. uit te gaan van ver-
oud.ord.o toestancleno f,,n d.at Licht zou olke verbotoring of betcr gezegd.
eIkoaanpassingaantha¡rsverkrogen1nzichtona1slr¡xokL'¡rnon\4¡ordon
gehwalifiooordo Met namo bi j d.e étagev"cnlngbouw en d.e hoogboulire dus
bij een grotero r[oonooncentratiee zaf men niet alleen d.e nagostreofd.e
besparing aan bouwgrond.opporvlak incassexenr d.och ook d.e consoquenties
mooton aanvaard.en d.ie d.eze bouvwrijzo mot zich med.e ì:rengt ten aanzien
van extra voorzieningcn" Dezo zuflen in velo opzicblen ocn collootief
karakter dragen a1s gevoig van d.eze boulvwijzø" Ðo mcd.isoh-hygiënischc
eison tred.on bij d.1t a11es stork op d.e vootrgrond.,

Men gove or zioh rekonschap vanr d.at d.o gemoensohe,p ln voort-
durend.e vorand.otíng ziah verníeulrt on grooit en d.at bst toenemen van
het bovolkingsoijfer¡ de v,¡oonconoentratie on do ind.ustrialísatíe
nieuwo probLemen hobbon gosohapene d.1o 1n teohnische zin nog lang
níot zijn opgelostr

Te z.olfd.or tíjd. stelt het grooiend sooiaal besof on hot zich uit-
broid.ond. wetenschappelijk orderzoolc d.o gevolgon va,r¡ onvold.oend.o aan-
passing 'uo duid.olijk in het licht dan d.at men d.aaraan lsngor voorbij
zou la.l¡rnen gâa,no

In d.it verband. is ook van bol-ang het morele on opvoodlnrnd.ige
elemont in d.e vullvor¡ri'ijd.erÍng en d.e openbaro reÍniging ten aanzien
van d.e voorlíchting aan het pu.bliek cn d.e bygiönisobe opvoed.ing van
d.e jeugd"o

T.N o 0.
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In d,ít rapport is gestreefd. na¡,r het geven van een wetonsaheppe-
l.ijk vorantwoorde¡ objeotieve €n systematisobo behand.ellng van alLo
vraagpunt en¡ d.ie zich bij d.e bevuaring en afroet van hulgrrufl bíJ d.o

wcning hmnen voord.oono Hot 1s daarbij moeilijk oen soh'êid.i.ng to
maken tussen d.o vraagstuJ<ken, die zich bij d.e laagbouw en d.ie welke
zfch bíj d.e echte hoogbouw voord.oer:.o Doze zakøn raken a1lo zorvel het
3ou'ri¡- en iÍoningtoezi-oht¡ d.e Gemoentolijke TToningd.ienston ale c1s

Oponbe,re Roiniging. tlet probleom rnoet d.an ook als 66n gob.eel viord,en
ovotzieno Het is d.aarom iroCigr d.at ook vorschillend.e netboilen en
systemeng d.ie uiteirrd. elijk niet zullen word.en aanbevolon¡ nad.or tnord.en
beechouwd. en d.at C.e 'uoor- on nad.olen d.ie d.aa¡aan verbond,en zijn¡ naar
voron vrordon gobraoht" Crltiek op d.e bestaand.e toesta,nd.en kan daarbij
nie'o li¡ord.on vormed.en, aI zal- men voorziohtig ín zijn oord.eel rnooten
zl-jn.

Afþeeld.lngen zíjn aLleen opgenomen vooxuover nood.zakelijh ter
a¿nvul.ling van besohrijvi.:ngen. Ðetailoplossingen d,ienen zoveeL ¡oogellik
te word.en ovorgelaten aan d.e bouwontwerper.

2. OVTìRZTCET VAIT HET PRO3I,Ezu BIJ ÐE IIfONNÍG
++f,,^Þ{*,++!¡5dlã*- €.æ

riui berya¡en on afvoeren va,n huisrnríl ln en vanuit d.e wonlng
ís princitr¡ioel oen by e 1ën i s cb e aangelogenb'old.. Dlt za1
bij d.o oplossing van techniscbe d.etaile tot uitd.rukking moeten -uiordon

gebracht. Hiervan ultgaanile word.t in d.ít rapport met d.e volgend.o
a,speoten rekening gehoud.ent
bet bouv¡type en d.e bouwteohniek¡ d.e stod,ebouwkund.ige gituatie¡ d.e

organlsatio ver¡ het bowaron en ¿fvoeron van het huis\ruíI en d.o be-
stornming èae,rvano

2.1 Souv¡typo en bo'¿wtoohnísk

Blj do vrlje ôéngoøinswoni-ng en d.e begane-gronùwoningr waar dlus

alJoen sprake ís van gelijkvloers-transporte levort d.it probloøn
prinoipiool geen bepaald.e mooilijkhed.on op en beporkt bet zicb sleobts
tot bet voorzion in eon practisohe opstolling van het t¡uílnísvat.

3íj d.o ótagewoningbourrv tot 3 en 4 woonlagon¡ waarln een lift
d.oorgaans niet nood.zatcelljk of eoonomisoh verantwoord. worôt goaoht¡
etolt het vortJ.oaal transport va¡r hulsrruilr ongoaoht of d.tt net vulL-
nisvaten via d.e trapr d.an ¡rel d.oor midld,eI ve¡r ùroge of ra tto vorti-
oale afvoerkanalen øou gsÉobied.en¡ bijzOnd.ero probLernen van bouw-
teohnloke hygi'éne en organisatie aan ile ordo ¡ waarvan d.a d.otafloplos-
slngon soherp op elkaar d.i.erron to wortlen afgeetend.

3ij d.e hoogbouw van 5 on moer. vroonlagen Llgt bet probleffn rreor
tamelijk eenvoud.ig voorzover d.o personenllft word.t i^ngesohaksfd. in
het vatentransBortn Natte on d.rogo afVoer wordt hier geoonBliooord.er
naa^rmate het gebouw hogor ig en d.e afvaloonoontratie Bor inetallatie-
eonheid. toonoemto

2. 2 Stod.ebour¡vkund.igo si-buatie

In verbard net het transport potr aB is hst nood.zakolijk; d.at
aanrlaoht word.t gegovon aan d.e grooporing en cLe ligglng va¡l d.e

woningon on woningblokken ton opzicbte van verksors- on toogar¡gÉ$egerio

T "N.0.
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Ùfct bet.nekk-!"rrg tot he'; öar-B.z'rr'¡eg(?n l'an cpÌcesingon me't d.e natto af-
voor zal nen riich oomo rekensohap moo'ü6n govon van d.e ccÌlsequentios,
Cio hie:'aan ver:L.r,iclen zíjn tey¡ a,a.nz.l,er¡ va,ì'r he'¿ ri;ierirgsnet cn cLo

s¿dneneto"l-1fug van he| ¡'i--,oil¡ateru

2u 3 Crgr;n j.s¡,l,ti e

He i; o::é:sulj.selcri v¿¿i bel beu;ar-'çn en a,fv!e..erl vaTt huisvuil 1ft
eeÌì gecoxtpiicoercl.è zà{:.r.1 w¿lalj-i: ov creenÀj-i'er"ni,lig uoe-b word.e:: 'bereiiçü
tussen o.e e1'ïi.oi eno¡l van het roinigizrgsbcir:i j'i'ç oon bepaa-lcle yê1'-
ar¡tv¡oor<i.oii;khei.d. tr'qÐ.,r d.e zi;cle C,.er rvoni,ngo:rp.i.r:i-tatie en eerl red.el.ijlro
ned.elv'e:king varr ùe bo¡,roner,

2,{ Besienr.ning van }.et huisv,r.,.il 1)

Hiorbij Cie¡:r"b rokeni:lg te lvolden gelloud.e-n met -¡erbrarrd:ing, g::on::.-
verbeterrng on oùmpos-¡.ti.t. cloch tr-jj.:cl.r"ri-tenC. -,¡DO:r-'zcvetr C"eze -bestem-

mingen d.e behand.eling van het huj.svui.i in d.e woning en C.e onmíd.d.ellijLc
afvoer ôaarult beinvloed.enn Ðen belangrijka puntenkvrestie is hierbij
het al of niet gesohei.d.en berr¡aren en Lnzamelen naar de aarcl der stof-
fene een method.e d.ie"ç.oo::aL ln cri.sistiJd. veei -boepassing vcnd en d.io
men in zijn ;r'.io-be verhc':Cingen cli<;nt'te bez:ien,

trloelvel sohillen en etenÊrosten ook vcor he'i; oomposteren van
waard.e zLjn, blijk'; toch in ta1 r¿'an gerneentone ter vrilIo van d.e melk-
prod.u-c'cÈer grcte behoefte aan d-eze af"¡a1 te bes'saan in d.e voï'm va,n
veevoed.er, ook in iro:rnal.e tijcierrn Ie inza¡neling hiorvan val-'t Tvel on',¡c-,'
het -booziob.t van d.e reinígingsd.ienst d.och meestal geheel bui'r;en C,e

organi.ea'uie rran hct stad.sreinigingsv/erko
OnCer normafe onrs-Eunrj.ighed-en irc.'g het rela,tiefl geringe voord.eel

niet opwegen tegen n a cl e .L a n, weilce ais volg-u z:Ljn sainen te
vatton l
&o Gesoheid.en bei¡¡aring in 2'of 3 afzond.erlijke vaten vraagt e:ctra

br:rgruimte ill d.e vroning, meer on,*erhcud. en mcer tramsport wegeng
het buiten de d.eur zel,ten en Ì-et binnen halen van d.c vaterr op
verschillend.e tijclen on verzlr&ert d.e taalc van d.e huisvroulv.,

b. llet verhoogt d.e onord-eli.jkheid. op d.e openbure \,¡eg" He'b eist min
of meer toezicht op d.e d"iverso vaaiwerken zolang dezo op d.e straat
staan om beschad.ígi:rg, verontreinlging en d.iefstal (vooral van
klein vaetvrerk) t'e vcor:k-omeno

oo Ða gesoheid.en lnzemeling hl.ijft afhankelijk van èe vrijwillígee
d.och onzekere med.errverking van het publiek, d.ie steecls door propa,-
gand"a op peil gehouC.en zou moeten vrold.eno

ùo Een gescheid.en iirzameling is slechts rend"abel geblehen net eon
betlekkeiijk primitief íngerioirt beclrijf en me'b behulp van mj.n-
d.errnaard.ige, goed-rcope ( ovorluegend. jonge) v\¡erkkrechten. Het be-
vord.ert h.et, zeer onhygi'éniscl: werken in huisafvalr d.a'o tot een
strikt nocd.zakcLijlc miirinrrm rnoot word.en beper.k'c en d^.:,t in het
algemeen een sterli d.egenererend. effect heoft r¡ooral- op <Ie jonge
pelSOrI9fio

-Ðe,-ToNo0o
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De bezwaren hiervoor genoemd., geld.en niet voor het afvoeren van
bechr3,jfso,ftval¡ zoals gebruikt papier¡ textielafval en d.ergelijke van
vrinlcels on bed.rijvenn

n[et d.e meoste nad.ruk zij er nog op geryezenl dat in verba¡rd. met
het r a t t e n - ên v 1 i e g e n g e v a a r. huisafvalstoffen
on in het bijzonder de etensresten in gesloten vaten d.lenen te lvord.e,t
bewaard-,

3o

In hot ravolgend.e word.en d"e meost gebruikelijko sys'oemen van
vuiiafvoeT besproken moboto d.e factoren hygiênee toohniek¡ organi--
satie¡ efficiency en eoonomie in ond.erlinge samonhang.

3" 1 Gestand.aard.iseerd vuiLnisvat
Dít systeem kan als bet meest voor d.e hand. lÍggende en als d.e

b a s i s van d.e nrilafvoer in rronj-ngen rffofden besohourud'. Ðoor uit-
sluiting van and.ere, vae,k ond.oelmatigeernrilnísvaten word.t d.e ord.e-
lijlJreiå van cLe openbare weg øeeT bevord.erd. en d.oor d.e zogenaamd.e
stofvrijo belad-ing rr¿orclt d.e hygiêne en welstanô ged.iend.' Het is oon
systeeme dat zi-,air- Ln d.o ruimste zLn laat aanpaÊsen aan versohillond.e
typen va,n .lvoningen en bou1vwijzeno Het is d.aard.ool eên belangrijke
factor Ín het algemeen streven ilaar eonheid. j-n het afvoeren van huis-
vuilo In hoofd.stuk 4- rmord.t op d-ít ond.erd.eel en d.e daarmede sarnerl-
hangend.e voorzieningen nader ingegaan.

3" 2 ilisselvatensys'ueem
In het kad.er van d.e inrilafvoer met behulp va¡ vaten zij vol-

led.ighoid.shalve nog hot wisselvatensysteem gonoemd.r d.at hier te
land.o in een midd.elgrote gerneente met land.olijk karaktor is toe-
gepast, Hiorbij word.on d.oor d.e reinigingsd.ienst bij het ophalen
van do volle va'oen gelijktijd.ig gereínigd,e wisselvaten verstrekt.
Dit stelsel heeft hygiênisohe voord.elen, geBaard Ðan organisato-
rischo nad.elen¡ d.ie het systeem althans voor grote stod.en vrijlvel
onaanvaardbaar maken.

De volgendo bezwaren lcmnen geld.ent
ar Een groter aantal vaten vraagt een grotore kapitaalsinvestering¡

hst extra vrerk d.er wisseling en een kostbâ¡,r vêfVoexc (Op ae
cluur is d.e exploitatie ook onvoord.elig gebleken. )

b. De laad.capaoiteit van d.e platto vúagens is relatief laage hetgeen
betekent een toena¡ne van het ríjverkeorc

oo Het hier bed.oeld-e wisgelvatensysteem is borekend. op eenmaal per
woelc ophalen van vaten met 100 I inhoud.r d.ie alleon d.oor hot
reinigiiigsporsoneej. verplaatst i<unnen -worden. Ðit vormt een be-
zwa¿T voor $tago'woningen" Qrnschakeling op 33 l-vaten, d.Íe d-oor
de bevrronors gohanteexd. lil¡nnen lirord.en¡ heeft het grote bezwaa.r
d.s laad.capaoiteit van do wagen sterk te vezmind.orene zod.at meer
l,i¡agens in beðrijf gesteld. mõeton î¡ordeno Ook het âêå keer per
rreelc otrihalen moet vorvallene waaldoor het rijverkoer d.us nog
sterker word.t vergrooto

T oN.0.
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d" Ðe bewolìers hebben lnel zo zeorr gevienste eigen vuilnisvat nÍet
neer ên noeten genoegon nerÍeÌl nlet oeh i^¡illekeurig vat, d.at h¿nte beuri; val.t.

Hi,ertegeilover g'riasÍl'je vo'l.gond.e voord.e"len s

ao Ðe beTuoner i.s on'riar:t r'a,n c.e zo.r:g.roor,Ïret sohoúnhoud.en.¡en d.evaten.
bo TIe'o naohireal reinigen vaji de vaten i¡.r d.e openbo,re reinigings-

oentrare kan claar beter geschied"en d,an op s,craat en maakt parti.-
cu i i ere u oho onnr*d.;cl_i crr s +,sn cv erb o Cig 

"oo Do. een-rou.digs r'regeircions-bruc,'ü:,o en iret fei..b, d.a,¡ d.e vate¡ voort-
du*-end. d.e oentr¿-r,le passerenn zijn gruis.i:-ge farrtoren rnet botrek..king to'b ond.erirourL en efsolrij.¡ing van nét materíaal,

d' s';ofve::vzeHeend-e ovoriao.ingen2 d.ie ín meo¡d.ero of mj¡rd.ere mate
voorkome¡: bij h'et Lerì.igen ve,n va'oen 1n cle ophaallva¿on en het
led-igen van d.e rüagens o1: stortplaatsone wosden verie,ngen d.oor
6ôn machina-"|-e ontlad.ing, d.io rrsbofv:cijiì k-1r, z.ijn"

De 'bszwaren van het i¡visseLsysteom br"eken zo overrïegend.. d.athet-weinig werd. ve:rbreid. en d.a'r: men op enkeLe plaatsen in iråt bui-tenland. ,J.eze method.e geheel heeft latãn vEîona
Ock d"e hie:rboven ho,locLd.o ge;ileente in rrns lancL heeft i¡tussenhet r,visseivaiensysteem ver'la''uen en schalceid.e geb.eol ovor op destofvrije belad"ing met normare stand.ae¡d. nrilrrisvatenn

3.3 Droge stortkoker
Ðe behoefte om zich onmid.d.ellijk van hulsafval te lcunnen ont-

d.oen er: d.1e voor:al bij de bcn¡onj¡rs van boveniiuízon en flat$tagos
sterlc gevoeld. l,,erd.¿ leidde to'ü d.e iirrichtir;g van d.roge stortkoicersoFig" 1 geeft een- afboeld.ing v&n een veol voõ::lcomend.r,i inriohting"
Ook hier moet geb:rríh gemaak'u rúord.en van vaten grr:-bgr d.a,¡a d.e hox-
male¡ d.aar kleine vatsn te vaalc vorvangen zoud.en moeten word.en"Er d.ionen enigo resoxve vaten aanrrezig te zíjn en or moot op v-yord.oltoegeziens dêt volle vaten tijd.Íg lvord.en rorvangcrn"

ïn het algenroen kan lvorrr-en geøegd"e d.at d"o d.roge storfl<oker
zioh op vreinig bovrecligend.e lrrijze freõfi ontwilclçelA. Uen gaf zloh
d.ooqga,¿¡g te vreínig rekonsohop víìn d,e bygiênischs oorreeqù,ortioso
Ook was er op d.it pu;rt niot al'oijd. vold.ôendo oobrclinatið tussen
C¿e verant'wcord.elijtce openbare toohnisob,o d.iensten"

voorar nu msn in steed.s toenemend.e mate vier verd.iepingen enhogor gaat bouvren, is het nocLÍg d-o stortkoher critisoh tó bõzion enop grontl' van ervarlngen met tot nu too govolgd.e constructiomethod.en
ten aanzien van d.it ond"e3cleeI een stanrpunt io bepalen.

Ale bezlúaar va,n d.o ind.ividuole d.roge storilr.okere meestar in
d.o.koul<on_aangebraohtr' gordt arlereerstl aat d.ozo moäirijlc of inhet gehoel nlet lian r¡¿ord.en geroinigd.. uót is onrrornijaelijk, d.atzioh op tl,e ke.nsÉ,.1wand-o hoo glad. d.ozo ook ¡rord.t afge¡rãrktr-op ¡]."
ùur¡r nrilres'r;on zulLen vastzetten, d.íe stank ontv¡ikkel"rr. Hãt rrg.tvoor d.e he,nd., d.at s'cortkleppen en stortslui"zone ook aI zijn ð.ozø
zorgvul-d.ig uitgevoord-, tooh niet op zulk son aid.oond.o wíjáo d,e
etanlcverspreid.íng lsrnr:c;: tcgcngaan., zoals d.i-i; bv. d.oor mid.d.el van

- OOfi -
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een ï¡aterafsl"rritj¡rg (sürphon) ¡ij rioleringen en watera.fvoerleid.ingen
word.t bereikto

Een ârid-oro moellijkheid. ligt in d.e ultvoerirg van d.e ontvanger
of vorgaer^rluk (ind.len men geen gebrriJr maakt van grote vuj-lnisvaten)
aan he-b ond.er:ei,n-j.e van het stortkanaalo Ðit ond.erd.eel is in d-e !rac-'bijk allerminst bevred.igond. opgelosts Vand.aar d.at zioh daarbíj toe-
standen hebben ontrrrik'J<e1C"s d.ie hygi'én|çch onverantwoord. en organi*
sa'oorisoh woinig aantrekkelijic zijno l/

Het plaatsen van grote opvangbakken in de verzaheLrulrnte geeft
grote moellíjkhetien met betrekking tot het vervrisselen zor¡re1 wat

d.e ínrioh-bin¿' aIs d.e organisatie betrefto Het vraagt speciale trans-
portv,ragens voor het vervoer en vêroorzaakt a.lferloi extra kosten voor
het reinigingsb ed.::i jf 

"Het inríchten van oentrale stortkokers voor ontlad.Íng vâJr Dor-
male vuilnisvaten bij galerij- of torenbouw heeft d.ezelfd.e bezwaren.
T{anneer men nu eenrnaal- het vuil heeft verza¡neld. in vaten¡ d.ie ook
r,¡eex op hygiënischo wijze lcunnen ïrorùen gelad.en¡ dan zoud.en er v'¡el
øeer sterke motíeven aa,nrilezig noeten zijn voor het scheppen van een
reeks tussenÊ'cad.iae storten in kokerse b.et opvangon i¡r ontva¡rg'bak
en het d"e,aruít rûeer verwijd.eren of oplad.eno In vele gevallen is men
er toe gekomen d.e g e h e 1 o ontvangruj.nte te gebnriken voor he'c
opvangen van het vuilo Ðeze ruimte rrortLt d.an op vaste tijd.stippen
leeggosohept in grote stand.aald.vateno

3ij d.ít oversoheppen treeclt een ernstige stofverspreid.íng op.
Het personeel verriobt d.it onverloviklcelljl<e werk met tegenainn
Om het stof lorijt t'o raken¡ word.t d.e keldernri¡nte tijd.ens b,et uit-
soheppen sterk geventileerd.e hetgeen het stulven nog erger maakto
trilen r,rerkt d.an d-erhalve in een toohtigee stoffige en verontreinlgile
atmosfeere tç¡wijI het stof zich tot in d.e nabijgelegen rui.rnten
verspreid.io'¿)

0p and.ere plaatsen word.t d.e afVal opgestookt in ketels va,n
het warmtebed.rijf, Ðe ræ.delen zijn híer d.ozelfd.o. Vaalc 'worrlt het
huisvr.lil tlgemakJ<elijkl:,eid.shalverl met schoppen rE,ar de rnru:rhaard. ge-
braoht of voortgegchoven.

Ðe sohulfr die d.e stortkoker moet afsluiten tijd.ens het leeg-
echeppen v¿¡n d.e ontvangor¡ s1uÍt moestal sleoht of ontbreekt soms
gehoelo Mid.d.olen om d.e ontvangruimte sohoon te sBoelen - rryateraan-
voox en -afVoer - zj-jn d.oorgaans niet aanrrezíg. Voora1 vúanneer d.e

ontvanger ln een kelder is ond.ergebraohtr kan d"e vr¡aterafvoer moei-
lijkhed.en oplevereno

Tn sommige lvoningcomplexen met 3 of 4 rnoonlagen wordon yûel
kLeine ontvangers aangetroffen op d.e begane grond. aan d.e straat-
zi-Jd,oc flierin stâan d.an ond.or d.e mond.ing ve"n d.e stortkokers balcken
of rnrilnisvatene d.ie veelal overlopend. gevuld. zrjn" Het hufsnrile
d.at tijd.ens het ophalen gestort wordt¡ verstopt vaak d.e afgosloton
stortkoker of valt d"irect in d.e ontva¡rgea¡ d.io ged.urend.o d.o tijd.
vóér er. na het vuiL ophalen meestal blijft openstaem.

-Ook-
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Ook komt het voor¡ d.at een brand.end.e luoifer of nog gloeiend,e
as ín d,e koker vrrc¡rdt geworpen, lvaard.oor d,e furhoud. van d.e ontva,:lger
gaat brarrton of sme:;,leno

Ïn eorunige construoties is d.e stortklep of s'bortsluis uitneem-
baar gemaaht orn gereinigd. te lq:nnen word.eno Ðit oncLerd.eel is vrij
zwaar en noei.lj-jk te hantereno Is d.e cors tructie nj-et ultneembaar,
d.ar¡ Ís het .ei,irigeî zeer moeilijk.

In j.ets mínd.ere mate tred.en d.e genoemd.e bez,waren op blj een
Amerikaans stortl..okersyotoomo d.at bc:rust op peri.cd.ielce verbrand.ång
van d.e inhouc '¡an d.e ontvang'er, d.ie als vcrbrand.ingsc,ven is inge-
rioht (rle" 2),

Eerr naåeel van d.it syeteem is, d.at vanuit d.e stortlcoker zich
clikwijls een bland.lu-cht versproid.t, terwijl tijd.ens d.e verbranding
veel vliegas vucrclt geproduoeerd.o Dit .Laatste verschijnsel is ook
lvaargenomen bij fiatgeboulr¡enr waar d.e huisafvq[ van tijd. tot tijd.
ln C.s eigen vorli'armingsketel word.t verbrando '/

Ðit rrrrullverbrand.enlr op technj.soh zeer prirnítieve wijze Iold.t
d.itovijls tot een smeulproces, u¡aa,rvan d.e rokerige verbrattd.ings-
prod.uoten uit d.e afr¡oorkokers opstfjgen en over cle stad. komen".

Bij srtcrtlcokers ln staal uítgevoerd. yr¡ord.t d.ilsnrijls golclaa,gd.
over het lawaai¡ d.at d,oor van grote hoogte valleri.f,o voorwerpon
word.t veroorzaa.kto

Ðe d.roge stortlcoker volgens een Scand.íræ,visohe method.e, figo l¡
waarin hot huisl¡.liI verpakt v,¡ord.t afgeworpen¡ heeft mind,er ka.ns op
verrmj.Linge vooral als men een juist gebruik-zoer streng voorschrijft
en hoge oísen stelt ean d.e sohoonmaalcvoorzieningen.

Ðe stortopeningene d.ie een rond.e vorm hebben en or uitzien als
Batrijspoo!'benr fig. lae zijn gervoonlijk j¡r het trappenbuis naast
d.e voord.eur ingebouwd. en v'¡ord.en met een efuen sloutol afgesroteno
Ðe fratbewoners hebbon d.a¡r in d.e koukon d.e papieren zak in oen spg-
oiale hanger gemonteerd.e fig. 3br ,zöd.al men hier van een tcleln pa-
Bieren vuilnisvat ka¡¡ spreken. Ðezo methocLe eist een zekoro d.isoi-
plfno van d.e gebrulJcorso De aanschaffingekosten va;1, tle papleren
zakken (aie aênmaa1 gebruílct word.en) stáan tegenover het vervallen
v€m eventuele sohoorunaakkosten van b.et vuilnísvat, Het is eohter d,o
v¡'aaSr of d.it systoem hler te land.e net evenveel resultaat lcan word.en
d.oorgovoerd.e de Ned.erlar¡dge mentaliteit in aanmerking gonomeno

fn lroningon met ind,Ívid.uelo vervrarming zoud.en d.o papioren zak-
ken m.b"t. het $reglverpen van aÊ en stookresten brand.govaar lsr¡nnen
opl.evereno rntussen bl1jkt, d.at mon 1n soand.inaviê in d.e laatste
tiJd, om eoonomisohe red.enen $¡eer van bot gebruík van paplersn zakken
afstapt en ile stortkoker op d.e gewone wijze gebruikt.

Ðe vele mogelijkhed.erì tot verkeord. gelrr¡iA of verkeord,o con-
stnrctie van do d.rogo stortkokor en d.o slechte ervaring d.aarmotle op-
god.aan leid,entot d.o oonolusíe, clat d.lt systeern verre ten aohter-
staat bi; systonen ï¡aarfur d.e gestand.aard,ieeerd.e vuilnísvaten zijn
botrokliene meclo ook t e r b e v o r d. e r i n g v a n u n i -f orn i t o i t ind,ernrilverwijd.erÍngbtj dehoogboulvo

-3o4-TrN"0.
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3"4 Natte afvoer va¡r niet verlclejr¡d. huis\ruil
Xe afvoer van huisinríl met behuip valt een ctireote d.oorstrneling

aog,ls d'eze is gerealieeerd in d.e d.oor Gancl,illon en 0arobey ontwik--
keld"e afvoersystemen¡ mlst een aantat bezwaren, d.le het d.roge stort-
kokersy-steem heeft.
1e" Ðe watera[eluiting tusson cle stortp]aats, een soort gootsteen

met k-raan en d.e verticale afvoerpijp, d.io boverd_ien ãntluoht
rvordt e voorjcomt stanl<versprei_ding"

2eç A'anZ'etting van wrilbestandrie'l.en aan d.e wand van d.e afvoorpijp
'lvord.t bele'r d"ooi: het d.oorspoelii,¡ater en d.oor d.e med.egevoerd.e
ha¡d.e bestand.d.eJ.en, d.ie langs d.e buisr¿vand. sohuren.

3eo De gootsteenafvoer is zod"anig ingeri,cb.te d¿t het sohoonma^ken elrvan onbel,emmerd. kan plaats vind.en, terwijl ook d.e afvoerpijp
vcor contrôle gemakkelijk toegankelijk is,

4eo De opzarneling van d.e natte afval ln nornale vaten aa^n het eind.e
van d-e afvoor, ofurel d.e onmitLd.ellijke a.fvoer d.aarvan d.oor een
speciaal rioleríngssysteem elimineert alLe bezwaarlijke behan-
d.e1iúg van d.e afvál.-
Afgezien van cle nad.er te noemen nad,elen heeft tle natte afvoeri.n,vergolijking met het norrnale gebnrlk van d.e gestand.aardiseeriLe

inrílnisvaten enkele voord.elene n1. e

a. het sjouwen met z:,¡r¡ate vaten en het schoorunaken d.a¿rvan word.ttot een mi¡ljmun beperktg
bo het lastigste bestand.tleel van d.o huisafvale nl, d.e natts keuken-

-afValp rrord.t onnicl,d.elliJk uit d.e woning verwi¡Aerag
c¿ het normalo vuilnísvate d-at eventueel in d.e wóning aanirøezig ig
, voor het- bewaren van uitsluitend. d.roge afval¡ vo::rnt in d"it geval

geen probleem met betrokking tot stanl<\¡erspreid.íng.
tr'igo 4 geeft oen afbeeld.lng van een Garchey gootsteenafvalbak,

waarond.er een reservoíre tlat aa¡r cLe ond.erzijd.e lvordt afgosloten mei :

een plugo Ðen syphon met waterafsluiting vormt d.e verbindlng met tlevorti-oale afvoerbuis, waarop d.e boven olkaar gelogen flats vìord.en
aangeslotênc Door inspootiestoppen zÍjn tle sypnonã en afvoerbulzen
toegankeli. jk"

rn van d.e gootsteon is oen grote afsruitbare opening,v'¡aard.o fval ka¡r word.en ged.eponeerd. in het reselvoi¡. dat '

oon inh an 10 liter (tot aan het niveau van d.e ovorlóop) . .Ðeze op aterd.ioht word.on afgesloterie Ìyê¡rnoer d.e gootsteän i

ars afw gebrufkt" Door oen kroine ilue i¡l d.eze ãrsl.uitjng
Içan ho'u spoerwator naar het roservoir afvloeien. Ðe groto prug op
d.o bod.em van hot rese:¡¡oir heeft oen holIe steol¡ aiã ¿ienãt ùoet
aLs overlooppijp en tov€rls als ha,nôvat voor het hcffen van d.e plug"

Het d.oorspoelwater of het huishoud.etrijk afvalwate¡ ult ¿.e goot-
stoene d.at bij het heffen va,n d.e plug in het resorvolr en vand,aar
d.qor d.e syphon wegstroomt, voert a1le afyal mod.oo Door het vrognemen i

var¡ d.e afsluiting varl d.e gootsteen kan het reservolr¡ d,at in porÊ€-
]eínemaiIle is uitgevoerd., met d.e hand. en €en borstei gerejåigd. word.en.

T "N."0o
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Het e,f\¡oeren van bet natte huisvuil d.oor nrid.d.el van pneumatj,seh
transpo.r't in een apaïte rioJ.ering orn ten slotte gedroogd. en verbrand.
te 'word.en (met of zond.er benu'cting van d.e verkr.e[en ruttnt") vraagt
een icostbate en ingevrikheld.e instal]atie en is om d.ie red.en niet aan
to beveloi:o Een eenvoLrCi,ger toepassing va,n d.e naite Garchey-aff¡oer
is aa,ngegever¡ In het scherna v¿ün een instal.:.atie vclgens fígo 5o

Deze kan d.ienst d.oen voor 10 à i2 flatse rúâarva,n de aansluitingeii
*¡iÏoe â,âJ't ril'Jee bLrven elkaar gelegeu zijn,

De ortÙvanginri-chting bestaat r..:lt drie afciolingeno Overd.ag is d.e
bod.em van C.o bovens'r,e afd-o.l.i.::¡1 operi(EoÉìülìove;n ( zie d.agsia¡rd. in fígo 6),
zoð.ai d,o af'¡a1 lecl.r'r;streeks j.n cle inid.d.els'ue afcj.eli.ng valto Ðeze heelii;
een geslot,en rraa:: aohter hol.Jend.e bod"e,n en:.'oogters ¿r,an d.e z;jleo.nt en
achterkant, vraard.oo:: iret wate:: ir d,e goten eiì veïvcig;ons jn iie ri'r-
ler:1ng kan afvì.ooj-en,,

t s-Ávonr-s vuorclt door he i; perscneel van de huísd.ienst d.o nach.t-
stand. ingesteld.u De bodom van d.e bove.n"ste a-fld.eling lvord.t d.an gesloten"
Ðo afva1, d.ie ged"u.rend.e d.o avond" en de nacht n/ord.t gestorte blijft
hler nu achtor: tervrijl hot u¡ater kan afVloeion d-oor het rooster jrl
d.e aohtere-and en vand.aar d.oor d.e goot naar d.c ríoioring. rntussen
heeft de afvalr d.ie zj.ch in d.e mid.d.e1s't.e afd.eling heeft opgezameld.,
d-e gehej.c nach',i gelogenheid. tot uj.tlekker, (fig. ?).rs-Ìdorgons l'rord.t de bc¡d.em van d.e mid.d.elsll;e afd.ciing openge-
trolckene r,vaard"oor het uitgei.ekte huisvuil omlaag valt in hot vuil-
nísvato Daa,rna v'rord.t d.e bod.em van d.e mld.d.elste afd.oling Ì/reelr ge-
sl-otono De bod.om van d-e bovenste afd.eling ,;trord.t goopend.¡ zod.at lret
huisv'uil¡ d.at rs-avond-s en ls.+rachts geproduoeerd. word.¡ nu in d.o
mid.d"elste afd.eling valto Doze afd.ellng bLijft geopond. voc¡r on'tvangst
van d.o d.agprod.uctieo waa,rme<le d.trs -rireex d.e d.agstand. word.t bereikt"

Ðe vullnisvaten lcunnen naar bshoefte verrvisseld. on op d.e nor-
maì.o lvijze d-oor d.e c,pbaaldiensi van de openbare reiniging ontlad.en
lrorôeno Schoonmaak- of morslvater kan d.oor oen goot in de vloor af-
vlo eíen o

Als nad.eel geld.t hot volgendes

&o d.o inriohting vraagt grote lnvestering, ook i.n eenvoud.ige uit-
voeringg

b. d.ezo mothod.e verhoogt ongotwi.jfeld" het watergobruik;
cr rat huisrnril geeft belangrijke vemeord.ering van gewicbt bij

hot transport;
d.o er is bediening nod.Íg (ait is echter ook bet, geval bij d.e d.roge

stortkoker) 
"

Voorts zal men in het oog moeten houd.ene d-at bij toepassing
op groto sohaal ven d.it systoem cle kans bestaat d.at, j¡d.1en d.o
roosters van d.e reoeptor :te wijô zijn, biord.oor vaste stof in d.e
:ciolerJng ken komon, d.ie wellicht kans op verstopping oplovertn
In gemeenten r¡vaar hot wuíl verbrand- word.t, i.s eon groto boeveel*
heid. nat rnri.I een beztvaaro

Eet gebruik van een gootsteen in d.e ks¿ken a,Is , aangogevon in
figo d voor afvoer van alLo huisvuil, zelfs var strrckrosten on
opveegsell zoals d.it r.roa" in lngeland. gebeurt, is bygiênlscb zokor
níe'ç verantwoo::d-o

T"N"0n
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3"5 Natie afvco'c van ve::k'ì-ej-nd' hu-isvi'iij"

-ñeze methc:ce¡ welke hi'er volie'ligheic'shalve lvorclt ¿

d,ie bJ,ijkba.ar in à""uîiln'-,,ueu,r ä;;iling vtnd.t, (rie

bet Ì¡ezru's'i't'l ' ¿ot nãt" åop""*"t- o'u''i 
-áe- 

afval-moet verlclei:

j;urebsþs'a: ls an tt;ä; ;;;;å-e eieotrisc'he aand'rijving ge

v-,;;;;"';;jn c.e ."ii.Ï.i..i;*i i:l:";;:îî:"";:l*l;";I"liil s1q:'e dlmon-

.d'j.en zijn vermoed'elijk moeiliik-
t afrraf.w.ab€æ'

Toe!a's'si:l['j li'lr'li oez'e me'¡noc'e in-he-b ]earJ'er Yan het hier gebruikef ijke

ri.oleri;rg-,.i;"¡lse"i 
'i; 'j.];";itgts:-c'tàn en itan d¡ra::om verd-er bulten be-

s c}:'o u-lvi-ng b ii jv eir'

4" ',ls+'gJ *qÞtsfrÉ' i{''s'

{"1 Sereilc-baarheid' in verband' met iret -¿:"il-I op}raIen

l-iorringone>nr,voningb].o,kkenmoetengemalc<elijkberelJcbaar^zLjn
voor d.e cpir;¡'al"r{å$êrlso 0p het p'-'.; ttu'" òe vragenã de afzord:erlijke

oî iie ïÐïr,ano]¿s vaten Ìcomen "ärt'lå" 
toet d'e rijweg vold'oend'e

b:.'eoåto hobbeir' _.-.^ *^^ra- ' , tenøii er aan het
Í)cod"lopenC'e riregen moetsn worC-en vermecrent .:;.i-";:""'

eln<i. '¡ol-úc^iende 
-rt;'imloo is vcÙi het Ìceron van de wâ'Sorlso

,Ion a.anøiel:r van bi jzond'erä""r''"t"iies n biiv' tuinstads""rijÌ<en en

st.r.c kenbourrre iá"rråî'-^ããåãu,r"riãr."ã"î-¿" sied.ebou.',vr..rnd'ige ontvr¡erper

over'ieg pl-eegt-toãi ¿" rei:rigin'3sd-ionst-' --:+ 'r
Iioi breng""-"t"l fls ilr'i'i-nissvatcn van"lat cle

rand I'evei't jn de vri'ie

iio

4'Z ?!urt:|;s in i.-c ironi:t'
Voor d-e vrije ð'-in

van ho-b huis. 
- On _
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f 0m ú:rrùod"ige vochtlgheid, vari het huisvuíI en d.aarmede gewiohts-
verrneeriler'Ìng ie vaorkomen, is het aan te lcevelen d.e keuk-engoot- l

stoen zod.anis i:r te riohten, d.¿¡,-b de natte afva.l kan v¡crd.en opgo-
vangen om uit te leldcen, alvorens d.eze ín he'u vl¡-íLnlsva'o vro:rd.t ge-
r¡fOX!€jio

Pl,aatsing van het vui,Lrr.isvat þu.iten voorliont ù¡.,¡,t d.e na'ute af-
val. spoedig tot::c.ttj,ng o\,'ergas,tn In lryarr¡e lcoukens on vooraf in d.e

zomerbrsed.t ùeze ro'i;tíng cpoed.lg o;oo Ook kont het vaak '\¡oorr C"at
ha'c rrtrlInisvat envelåuen¿€ n{@en ¿.:+de= +€af+-i+aa-
1eídlng tot ste,rrl.cvers;or:eid,inp1, d.aar het o.eksel r,'an he',i vuilnisvat
níet geheel afsluít. Ged.urond.o het gebnrik gaat d.oze sJuiting er
eercler op ach'r;er:r'l,i'';'* In aj.i 'r,'erbariC" zij opgener:k'l¡ clat he'u hr-''is'ruil

, bíjna ove::a"l 2x i¡or weelc, d.o,t¡tazu met -bussenru.intên van 3 evi 4 dagenl
word.t opgêhaald., 0o1c kan he-i; gebeure4, oat 1n weken met feestd.agen
66n ophaald.ienst uitvalt of da-b d.oo:: aflvezig'held. van d.e bewoners
een ophaal-bourt soms lvord.t gemÍstn

Het aanbovelen van het plaatsen van vullnísvaten buiten geldt
natuurli.'jk voor benectenb.ulzon evon zoex a1s voor 6tagewoniflgeno
Zo mogeli-jk projeotere men bij 6tagerrvoningbourrv d.e keukens net aan-
grenzond baloono Is d.í'3 bez'riraarlijk¡ zoals bijv. in flats van ba-
perk'i;e af'lnotingenr wa,&r men iÊ aangswezen op ugrri irkitchenetstìt
d.an mcet het vuiLnisvat ín een afzonderlijke kast in d.e keu.ken
lvord.en ond.ergebraohto

Ðe afbeeld.ing in fLg. ) geeft een uitvoeringsvorm va.n een
zod.aníge kaste waarven d.o d.eur en de opzetplaats voor het .tnrílnis-
vat é6n gehoel vomenl 31J het opend.raafgn valr d.o d.eur ko¡rt het
vat med.e naar buíton, bo't;een het stortsn van d.e afval zeeiÊ vè:Ê-
gemaldcoli jkt,

Het verd.ient d.e voorkeur d-eze kast zo mogelijk ".p een ont-
luohtingska¡:.aaI aan te sluftenl Ínwendig geheel g1acl. af te werlcen
en van oen goed. sluitend d"eurtje to voorzien (bl¡v. koelkast*
stuiting). Ventílatie zal uitsluitend. optred.en bij het opcnen van
d.e kastd.eu.ro Ðê kastn:.j¡lte øaI zoveel vrije hoog'oe moeten hebbent
d.at het vat gemakkelijk gehantoerd. en het d.okssl vold,oeno.e opgo- \

Iíoht lçan wr.¡rd.en"
Ind.íon men d.e kast door mid.d.el veJx een rooster d.irecte ver-

btnd.ing met d.e buitenl,ucht geeft, bostaat' d.e kane op toob.t d.oor
d.e kieren ven het d,eurkozljn vå,11 d.e kast, hotgeen vooral hind.erlíjk
lran zijn 1n d,e winter en als d.o wind. op h.ot rooster staat. Oolc j¡
d.it geva! za! een goed.e toohtafsluiting nood.zakelijk ziJn" De
Luohtwisseling 1n een d.ergolÍjke kast beeft grotend.eels Blaats bíj
bet openen van het kastd.ourtje on zal optred.en in d.e richting van

. d.o ksuken of naar buítene zulks afhanl¡e1ijk van d.e wínd.richting"
. Tnd.ien geon ventilatie van d.e kast word.t toogepastr dan heeft

de lurchtwisseling practisoh uitsluitenô plaats d.oor zuiginge die
vexoolzaakt woråt bij het opend.raal-en van do deur, dus j.:r d.e

ricirtíng van d.e lçeukono Ðe toohtafsluiting zou d.an zdrer achter-
lrege mooten blijven om b.et opon.'en van d.e deur n1e'o te bemoeilijken.
Een d.orgoli.jke kast gu,at e;b.ter op d"e d.uur onaangerra,am ruiken.

ToNr0o
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åli"i:**::",H1 ;:äiffi;:l,in ;n i:"i"R::" :i-Ti:i,:i *:,Ïis"ä ¿"
nj.ei ond.or a-ile omstand.i.gheden zelcer iso Sovend.ien b.eeft ùe vrije
op*'FeJ"iir,:g rrdrri het vu.ílnisvat het nad.eel de.t btj het vuil storten
stof ',i.:l cl.e kouilcerr. lvc,.cd,t verspr:eid..

In fiatge'i.louwen met huisd-j-enst v,¡ord.t ook l¡,-el naast d.e toe-
gangsdeur: van d-e 'rrcning een d.oorgeefkast voor het vuilnisvat ge-
m.aairt., r.Li,o zo,ne! van binnen a]s van buiten af geopend. kan \rord.en.
Eie::in ucrdt Ìiei rnri-]n1sr¡at uitsi.uitend gep],aatst omstreeEg het
'"ijC,stip van hot ophalenc Dit lcan d.an onafhankeli$k van hEt aan-
vuezig zijn der bewoners gesohied.en" De ventilatie-is in d.lt geval
nie'; nocli.go Tìief d-ient er: vools gelvaak'b¡ clat oeze kast geen ver-
bir.rd-ing heefi uiet bood.schapponkastjes, d.ie op soortgelijke wijøe
zljn ingerioht el funotionnêrolro Dit wil d.us zeggen d.at d.eze .kast-
jex geon gezamenlijke d.eue' mogen hobþen en d.at cie bod.em van het
boodschappenkastje tot aan de buitenzijde moet d.oorlopen; zoð.ai
vorb.ind.encre ki.eren tussen ond.or- en bovenkastje vermed.en vrord.en.

4o3 Tra;aspert, sohoonhouden en rrserviceir

-rn étage',voningen is het vuilnisvatentransport van d.s heuken
naar C.e stoepra,nd" bezn¡raarlijlcer d"an fn boned.enwoníngene vooral
r¡rannoêr d.e afval- vochtig is en uware stookresten bevato Het d.oon
afhaien on terugbrengen van rnrilnisvaten d.oor een speoiale d.lonstt
ten einC.e het vermoeiend.e trappenlopen te ontgaan, v e r p 1 a a t s t
het bezwaar sLeohts van d"e bewonerË naå,r het bed.ienend personeel,
3ij pe::sonone d.ie voortdurend, zware lasten overvaak stijle trap-
pen moe'ben vervoeren en vooral bij oud.ero morrsêrr¡ kunnen d.Íenten-
gevo lge gozond.heid"sstoornissen optrod.eno

Ook is het reinigen van vuilnisvaten.Coor d.e bewoners op
bovenhuizen veel onaa,ngena"rner en moeii.ijker d"a¿r fu¡ bened.onhuizen¡
waax men ovex een tuj¡e of plaatsje besobíkt.

Niet alleen, d.at d.e vuilnisvaten Ínvuend.ig geregeld. rìroeten
worden gereinlgd. van rosten en rottend.e bestand.d.elen¡ d.le zíoh
aan de wand van het vat vastzetten¡ d.och ook aan de dekssls en
d.e buitenkant, die i.n aanraking komen met rnril in d.e waged en d.ie
d.oor terugslag begtol¡en word.en¡ noet aanda,cht word.en gesohonkenr
Eot verd.ient aanbevellng d.e bod.ern van het vat met papier te be-
d.ekkcn en de natte sfval zoveeL mogelijk in papier gewildceLd. weg
te werpent

Ðeøe tvr¡ee bezwaron ond.er ¡neer hebbon bij d.e ôtagewoníng-
bouw geJ.eid. tot tosBassing vavr vuilstortkokers met hun vele on-
volkomonheùen en hygiênisohe bezwar€rre ïuâârop in hoofd.sùrk 3.3
aI reed.s 'werd. govrrozeno

lJVanneer men bij êtagewoningen d.e toepassi:,:g van stortkoke¡s
zor¡ rvil-Lon ontgaane ten, eind.e het gebruik van het gestard-aard.i-
seerd.e vuil.nlsvate vuaarop d.e openba¡e reinlglng grotenil.eels ís
gobaseerd. e zo a,Lgerneen mogeli.jk te makene d.an zaL gestreefd. moeten
vrord.en nriar moer schoonmaalêervice on naar gemakkelÍjker binnen-
buístransport,, Ðit laatste houd.T in het toepassen van eonvoud.ige
h^i jsinrrobtJ"ngeno

S'No0.
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4,4 Verti.oaaL transport van rnrilnisvaten
, Met betrekkj.ng tot het verticale transport in woningen ka¡¡
men j¡r het algemeen in grote trekhen d.e volgend.e bouwtypen ond.er-
soheid.en e

âa étq,gevroninghour.rru in ten hoogste { r'roonlagen;
bo hoogbouli' ln L,¿ c1.zotttal.e formatie ( galerijbour,v) ;
co hoogbouw i.n v'erticale formatf e ( torenbouw)"

Een,veel voorkonend. bouwtype is d.e å t a g e w o n i n g -
b o u w in I en { 1r o o n 1 a g e n zond.er personenlift,
r,raarbij aan öên or¡nir:aal t:cappenhuis per verd.ieBing twee woningen
zi-jn gelegen. 3ui'l"en besohouwing latend. of en Ín hoeveue d.eze
bourrirvrijze met betrekking tot andere ,woonfunoti-es d.e juiste oplos-
eing geeft, zij gememoreexd. het bezwaar van het vele trappenlopen,
vooral ¡net betrehking tot , d.e hoogste uroonlageno Dit geld.t niet al-
leen voor d.e bewoners, d.ooh eveneens en zeker niet in mind.ere mate
voor loveranciersr íncasseerders en artsen, benevens voox personeel
van d.iverse bod.rijven an instellingen¡ d.ie regelnatig bernoeLenis
hebben in woonv,¡j.jkene vrelke bijna geheel uit d.ergelijke bouv¡eenheden
zijn sarnengestold.o

Men ]can het vuílnlsvatentranspprt niet a^fgesohefd.en zLen vaxt
bet gehele interne verl-eers- oD transportprobleør, zoals clit zioh
bíj collectieve behuizLng voord.oet. IIst is d.aarom nod.íg op enkelo
d.etails d.ag,rvan in te gaa,n.

îereobt is d.oor d.e poeterijen ingezien¡ d.at cle postbestelling
1n tLe hier bed.oold.e r,voonrvijken eon te gtote inspannÍngì en te voel
tijd. van hot perso¡¡sel ging vord.erono Men 1s d¿arou, op vele
plaatsen overgegaan tot het opstellon van een batterij brlevon-
bussen op d.e begane grond. in bet trapponhuise Ðat d.e bewonors 6ên
of tweemaal per d,ag in het voorbijgaan hr.rn post moe.ten ophalon¡
kan geen werkelijk bozwaar genoemd. word.eno 

t

Doch ook d.e beøorging van d.e d.agelijkso bood.sobappen begint
moeilÍjkhod.en te ond.er.vind.eno Het komt reed.sr voor, d.at leveranclers
bezËaar maken tegen d.e bed.ioning va.n d.e hoogste 6tages. Een een-
voud.ig bood,sohappenliftje, a1 of niot geoombÍneeld. mst een deur-
telofoonr komt aan d.io bezwa¡en aanzienlíjk tegernoet on d.ient d.an
ook bíj d.ezo bourrywijze als oen onmÍsbaari ond.ord.eol te word.en be-
sot¡ouwd..

Hoer¡vel d,o bergi¡g or: het tra,nsport van brand.stof ln 6tage-
woningbou'l¡v op zJ-dnzøJrf genomen buiton d.e streklcing van d.it rapport
valt¡ ls het tooh rvensolíjk d.it ond.erd.ool te beliohten, omdat bij
het bostud.eron van hfjstransport met een bepaald. doel ook evontuelc
gebnriksoombinati-os mooten lslnnen v¡orôen ovorzíont 1ro" het oourbi-
neron van vuilnísvaten- en brand.stoffent¡ansport"

Met botrekkirtg tot hot opslaan van brand.stoffon in étago-
woni*rgen zijn d.e voorzioningen niot altijd. d.oelmatig te lrooûorlc
fn volo gevallen ¡¡vord"t oon kolenbergplaats in d.o gezamenlijke lcoId.or
gorosorvoord.r omd.at d.oze borglng i-n d.o woning oxtra ruimte eigt,

T.N.0o
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Dio ncodze.ak-l: eohter d.e bc¡r¡vcnars C.a¿eli¡ks hun brand.si¡f uit d.o
kcliL e:: naa-r buvon "i;c¡ bierÌgeìrt,.

In an<j.ere ge.,rai.Ien rrlaarbij C-e brand.stcf op een gezaÍnenlijko
zclder'ruj.m-i;e isorC.t opgesS.a¡;on, zc¿:,i,s to ,4,mstçz'd-atne zijn het d-e
'oowoners v¿iJ.l C'c .¡ :,g:r goicgc;r ';,roorrLagen, d.io hot bezli¡aar a/an trap-
po:rJ.op.:'n crri',1;rvj-rL,-1r-'T:. Bor/enc1,.i errl z-i jn z.o id.ef s ook tnoeilí jker te
Tol.t:ì-i.gen '¿i:,ri k-c-l.e¡rs'¿cf d.a;.i icel-d.crvero.iepingêno Bij d.e bezorgíng
word.-i iret tra
d.oor inid,i-lr:.1 'riar' cen h" jsilz'i ch'r;.:.rrg, d--ie -;'i;or: !:eL zc Ld.erra:lm is aan-
gobrachto cel cplùsrs:i..ng d"i¿: ',vc,inig e.l ygÐ,ntu genoemd. kan l,¡ord.onc

.fn d.lt verba,rrti zij nog o.,rgemc::i,:t,: C.al röoir gemeerischappelijko
borg.ì-.rrg (u..r-., rj-jr,':.c1en c:¡r irj-nc.er:wageir.r) cln rloüi onclerbrengen van
anciere r¡.,ior-z:.Ç:tingen ve_reJ.: åajiì eetr ke_ld-er- of souterrai_nruimte
d-o voo:ckeyt z+7- uclclen gogeven boven een zoJ-d.erruimto, d.aar men
onC.et hct geocu.tT ï,.egenË d.e cliepte van d.e fuurd.errng tooh ¡eed.s
over een ze\ce-ce ruimte beschik-u" Voorts heeft d.ezo bouwwijze nog
d.c g.;nstigg üoírsequentie, d.at d.e ond.erste lvoonlaag ttoovo d.e
straat hoger en drls vríjer lcomt to liggen.,

Voor coll-ectj-eve rrloongebourren is een oentral.e v'¡armtevoor-
zi.ctningl a,'-1;har;s '.;oor d.o hoofd.vcr.warming izi principo d.o aangotu'ezen
oplossingn Daei:rbij vervai.l d.an e,lIe ind.ívid.ueIe -cransport van
brand.stof en van as- en sioclç.resten2 welke laatsto van grote in-
vlcad zj-jn op h<,t totalo lruisafva-'l.voLumo"

Toç'n za! rekening gehoucì.en noeten worclen met het feit, d.at
d.e ind.ir¡id.uele verwarming in d-o êtagevuonlngbour'v nog veel 'toepas-
sing blijft vind,o¡r, nie'ú alJ-een om ooonomisoho red.enen, d.och ook
cind-at lie'c lveJ. nut'o3-g ¿eaoht word.t ciile lvoning afzond.erlijk ten
minste ðán stcokpj.aats te gevcn t he'czi- j a1s rcserve lngeval van
stcring of nocd-toostand¡ hetzíj voor extra gebruik, bijv. in de
overgarlgsgoizaenane lvafinoer d.e co].leotir:ve velwarming nog niet j¡
beCrijf ís gos-be1d."

Bij d.e afvoer van huisvuil d-ieni men d.an ook op aI d.eze moge-
lijkhed.en te lotten, I{oewo1 voor étagev'roningen en voor collectiove
woongebou'røen d.o d-roge vuilstorikokcr ogensohijnlijk d.e aango,i,vozen
eenvoud.ige op-l.ossi-ng, zo11 zi.jn, zai men zj-ch toch terdege reken-
sohap moeten geven va¡ do ernstige bozwaren; d.ie d.aaraan bij d.e tot l

nu toe gevolgCo r,irerklrijze kioven en dio ten d.e1e va¡r bygiënische
aard", ten d.el-e vÐ,n organisatorisoho aard. zijn.

0p gronCt van boverrstaande overwogingen ligt d.e ged.achte voor
d.o ha¡rd. om bij d.o vuÍlafvoer in de woning het lifteLement in to
schakelon"

Als punt van uitgang zal- r;r:L oiln d.riotal liftoplossingen word.en
besprokene n1,:
1o een rond.l-opend"e lift ( type paternostor) ;
2,, een zgn.' stapeliif-t9
3o een hi¡si::rioh+"ingo

ToNo0o
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ALJ.
In figo 10 zijn a-fgebeeld. eon schema en enkele d.etails vaJr een

rond.1opend.e1j^ftmeteend.rijfwerk,bestaa,nd.euit{orn1oopradereno
Ðoze 1íft 1s geprojeoteerd. aan he'r; traplenhuiso Tn d.e desbetr.effencle ,

figriur is d.e stand. aanGoger/sn, lva;r,rbij alle liftkoolen zijn bolaoen,
Ðeze llftkooien mogsn nlet tever¡ d.e bergplaatg ven d.e rnrilnisvaten
zijn2 aangezíen or d.a;r kans bes'oaat op verontreiniging van d.e U-ft
en d.e omgoving bíj het .lralls-borten, fn d.e r,voni:rgon zal dus tevons

vafom-
Dit systoom zal aIs volgt lcmnsn funotionnelorro De volle va'ben wordon
op d.o inzamslingsckagen d.oor d.e bsl¡oners tijd.ig in d.e koolen gopJ.aatst.
Het doordraaien van de kooienr het na.ar buÍtcn brengen va¡: d.o vaten
vanaf c1e begano gr:ond.g bot echoonmalcen on he'L terugzend.en va¡r d.e

vaten naar hun oorsprónkelijlce verd.ioping kax¡ d-oor 66n nran (van d.o

schoorunaa.'lcd.ienst of huisd.ienst) ¡¿vorclen vorzorgd.,, Voor hot relatiof
zfúare'bransport v'an d.o volLo va'ùen naar snlaag en het lichte transport
van d.e led.ige vaten naar boven za! boh.aJve het ovorvrinnen van d.g nol-
maLo wrljvingsweersta¡rd. weinig }cracht nod.lg zljn¡ zod.at band.lc¡aoht
toereikend. kan word.en geachtn (Naarmate cLe ontlad.i.:ng voorsohrijd.tt
waard.oor d.e omloop jn d.e neergaande sohaoht ten o¡rziobte ven d.e op-
gaand.e steed.s zlvaard.er belast vlord.te zaL zel.:f s afremning noC.lg zijn).
Door nummering van d.e vaten en d.e kooien kan er voor gezorgd. word.en¡
ùat elk gezin eteed.s zijn eigen vat tenrg krijgt.

Voor d.a veiligÌ:eid. d.ienen de openingen in d.e scbacht ten minste
50 om boven d.e vloer te llggen 7 zed.al eon borstwering gevormcl word.tn
De openingen moeten afsluitbaar zijn door een d.eur met knipslot en
steeksleutel.

að, 2

Een and.ere oplossing 1s voorgesteld. in fig" 11. Eet ís eon
ltftoonstruotio¡ d.ie men rtstapellíftrl zou lqrnnen noemeno Xtig. 11a
geeft enige d.etails van dezs oonstructlee ôíe ln een sohaoht is
ond.ergebraoht en d.ia slechts t\,vee omlooprad.eren heeft. In fig. 11b is
d,o mog'eIIjke ligging in het trappenhuis eångegeven. (p1an I¡ II en
rrr)

In d.e schacht zijn d.oor mid.d.eI van kettlngen boven elkaar op-
goha,ngen tlrie liftkooione waarln per verd.ieping twee vaten naast
elkaar lctrnnen vuord.en geplaatst¡ Ðeze liftinriohtíng d.oet alleen
d.ienst voor d.e verd.ieplngeno 0p de begane grond. kan een opklapbaar
platform in d.e liftschacht word.en ingebouvrrdr vraarop 2 rnrilnisvaten
va,n d.e begene grondbevroners iqrnnen word.en gepLaatst. Dit platform
ke¡¡ v,rord.en ven^rijd.erd (naar achtoren opgeiclapt of mar voren uit-
gesohoven) wanneer d.e liftkooien van d.e bovonste verd.iepingen ont-
lad-en moeten word.en. EVenals btj d,e ad. I besohreven inrichting is
d.eze lift borekend. op bed.iening d.oor een b.uisdiengto ÐergeLljke in-
rioh'oingen bebben b.et voord.eel¡ clat d.e bewoners niet precies gebon-
d.en zljn aan het moment van inzaneling, mits d.e vaten maar tijd.ig
ln d.e lift vrord.en gebracht. Ðo bed.iening is eenvouôig en zond.er
gevâ,Þxo

l[.N.0 o
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Ie l.1ftkooj..en worclen bev'rogen cloor eon hijskabele d.ie bovestigd.
Ís aan åo bovens'te kooi" Via twoe omfoopvrielen loopt d.ezo hijskabel
d¡¡or d.e sr:hach-b omJ.aag ne,e,x cie begane grond-1 waar een lier met zslf-
re-mmen,io overbrcn-ging3 zoaJ.s men aantleft biJ hand.takels en hand.loop-
katte.n, ís aa^ngebiach'o terzijd.o van clo liftschachto Ðo lier moet
riüorci.on bcreke¡r¡1. o¡: -J-10 irg" Tn d"e ruststand. na de ontlad.ing staan d.o

kooien op clI;4ar gesiape1d.,, Lle ke'L¡ingen tusson d.e kooien Loggen zich
v¿,-,r1zo-',-f nccr irÌ cte bakjes boven efkc lsooio Ûver een hoogte van d.<:

suhacht aijn gtenenhou-i;cn kooÌ.golcid.ingen aangebraohte waarlangs d.e

gererd.-i.ng$.La--s-[en van ei-Ke .Liùo]- passend ÊoJLurveno JJlt oore'ü net
slingorc':i on ci"r¿,,aicn van d.e kooieno lrê,arop vooral bij ongelijke bo-
iud"ing icans'nesiaat"

X'-'ug" 12y d.oorsned-o AtB'r geeft aan de toostand. bij ontlad.íng¡
Elke l-ifilc.ooÌ, Cie ter: h.ccgte v'an d.o bogane grond. aari.homte word.t
d,aar cn'o*.ad"en, ne l.íft vuordrt verder omlaag ged.raaidr totd.at oen
volgend.e liftkooi vódr komto Ðe ontl-ad.sn koolen ðalen ín d.e keld.er-
vero.iepJ-ng en s'üapelen zich o1l eflcaaro

llanneer d.e vuj.lnievaten herplaatst ziin in hu¡r eigen lcooient
zulfen clezo weer ïrorrlon opgohaald. tot op hun rsspo verd.iepingeno
Ðe bewoncïs on het bed.ienend. personeel zullen d.e toogang tot d.o

ltft'schacht rnet hun oigen sleutol moeton afsluitono
Inclien d-o lÍftschacÌ:t als in plan I ven f ig. 11b aan het tus-

sonbord.eg is gepr:ojeoteerd.y dan moeten de belr¡oners o! elko ver-
d.ieping een halve verd.iepíng hoog-be d.alon om hun vaten in .d.e lift
te plaati: eno Deze ligging heef t echtex hot voord.eel d.at to ontlad.i.ng
d.icht bij d.e voord-our plaats vind.t zoùat,e aennemend.e dat de l1ft bijv.
on-blad.cn wo::d'r; C.oor: een ( particullero) vatenuítd¡aag:- en sohoonmaak-
d.ie:rs'È, het pcrsoneol zioh niet d.íe1o in bet gobouw beboeft to begoven'

Vanzolfsprekond. kan mon d.e líftsohacht vanaf d'e straatzijd.e
toeganlcolijk makeno Ðen na d.eel daarvan is eob,tere d.at een evontueel
geoombineerci geb::uik mot brand.stoftransport, 'althans voor de bo-
$¡oÌlere d.ie zljn d.agolijkso hoeveelheíd. kolen nae,r bovon moet ophalon,
binnenshuis niet meer: mogelijk iso Ook uít aosthotisohe orrerwcging
heef-l: d.eze opLossing bezvraron"

In fig" libr Ble,a IIp is d.e liftschacht d.ieper in het gebourrv

op b.et toegang'bcrd.es tot d.e.v-roning goprojeoteerd.o Ðit heeft he'o voor-
d,eelo d.at C.o schach.t onmid.dellijk nabij olke vr¡oningtoege.ng bersíkbaar
ise hetgeen eon 'uaakverlich.ting voor d.e berffoners betekente oventueol
ook bij hot dagelijks kolentransporto IIet personeel zal zíob lots
verd-er j"n het gobouw mooton begoven, hetgoen niot aIs een vforkoliik
groot bazwaar lcan r"'ord.en aangenerkto

Ecn and.er voord.eel is, dat d.e l-iftsohaoht in d.ezo oBstelling
goen frontbreod.te in beslag neomt. In plan III van fig' 11b is d'o

booC.schappenlift aoh'oerln het trappenhuis naast d.e vuílnisvatonlfft
geptojooteerd., hetgoen evoneens vermind.oring van d.o broedte van het
tra,ppenhuis betokent"

T.NrCo
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e4--l
ïn fig' 12 ís i¡r schema een zeer eenvoud.ige hijsinriohting

aangii-gevon. Eet geheel bestaa,t ui't een trommeJ., een zelfínstellentLe
xêlrÌe een haspel met trek+"ouw¡ een blokkeerínriohtlng voor d.e hoogste 

]

en Jaags-be stand" en ten slotte 6én lasthaake uítgevoerd. als ond.er- -

hangblcku Hier"aen lça.n een rnrilnisvat met het hengsel word.en gehaakt"
0ok1cp,neenbood.soha;opermand.jeofeenko1enkitmetd.ezetransport-
j¿r.iohtírrg vervoerd. ¡,,¡r¡r,d.eno i

Ðe fa.sthapk r,vor:d.t rloor een gele{d.ing inl:'€i nid.
gehcud"en, t.er voorkoming van het slingeren.

ULt het oogpr,m-ù van veiligheid. zou ter plaatse waar het transport
wo¡'d.t aalrgebaekt eon hoge borsti,verlng u'ord.en vereist s zoð,at d.e zvra,re
vaten steed.s hoog moeten vford.en opgetÍ1d."

emm""'Håi"o:13-:ii'iäf;::å-":*ffiËr**.iä:f ilH*f"f,;:;:'¿,,"ä11 t: 
;

voorkc.'ilen moet aan het ond.erhangblok een platform word.en opgehangon.
I!Îen zou d.an hst vuilnlsvat ( en eventueel een kolenkÍt of een zak
kolen) op het platform kr.rnnen verrroereno Eet inlad.en kan d.an op
geringore hoogte, bijv, bij een borstweringhoogte van l0 cme geschie-
d.eno De h.aak word-t alIeen voor he-b bood.schappenmand.je gebrujk-i;'

Tnd.ien men bJ..j d.ezo inriohting gebruik zou willen maken yan
Personeel d.an zoud.en steed.g twee man aanwezíg moeten zijne nl. êêtn
om d-e vaton stuk voor stuk op d.e verd.iepingen af te zend.en en êên l

voor het in ontvangst nemen bened.en in het trappenhuís o Deøe v,¡erk-,niize is verre van economisch, nie-b alleen ì/vogens d.ubbel personeel¡
doch ook omd"at het systeem traag verloopte d.aar per keer slechts
êên vuílnisvat kan .word.en getransporteerd.,

Ind.ien all-es d.oor 6ën maå zou mooten geschled.ene d.an is d.eze
genood-zaakt voor elk vuilnlsvat d.e trap op en af te lopenn
Vergelekon bij d.e tvree hiervoor besproken systemen levert dit
syeteem geen voord.eel op met botrekklng tot d.o zo gevrenste bespa-
linginhettrappen1oponoBijhe,contbrekenVaneenafhaa1-on
sohoonmaakd.ienst moeten d.e bewoners d.us steed.s zolf te,ar bened.en
gaan om het afgezond.en vuilnisvat af te haken en later moeten zij 

i

nôgmaals afd.alãn om d.o goled.igd.e vaten te kr¡nnen ophaleno - 
l

Het laatstgenoemde systeem, d.at vrreinig arbeid.sbesparing op-
leverte geeft oðk geen geiegenhäid. om hot vuilnisvat oB een-wiIle-
keuríg moment vó6rd.at d.e ophaaldlenst komt j¡r d.e hijsinllch.ting to
plaatsen, omd.at hier maar ê6n transporthaak besohikbaar is voor
aIle gobruíkers6

_eê_Þ_

In'd.e g a 1 e r i j b o ulv, li¡aarbij eon aantal flats per
verd.feping langs een verkeersbelcon of geeloten galerij zijn ge-
proJoctoord.e en d.e trappenhuizen zjotr aan d.e bold.e eind.on van d-e
galerl j bevind.ene ligt het probleem and.elso 0f d.e bevroners moeten
bun vaten over een afstand, d.ie maximaaL 30 m bed¡aagt, naar d.e
I1ft brengen bf d.eze vaten moeten d.oor huispersoneel opgehaald,
word.eno Het eorstgenoemd.e heeft bezwaren, vooral naarmate d.e fLats
verd-er va¡r d.e laad.Blaats zi jn gelegen. l?anre er voor het vuilnis-
vatentransport huisporsoneel word"t ingesohakeld. - d.e flatg word.en

îoNo0'
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geacht te vor buiten het be::ej-k vær d,e ¡elnigingsd.iens" te Iíggen -
ãan is eon klein platform op 3 lvielen nodig om d'e vaten naar d'e lif,t
te transpotteren' Nahíj d.e I1.ft moet ruimte aanwezig zíin om d"e vaten
te kunnen verza¡nelerr. i* d.e galer:i.jboar níet hoger ôan vierr woonlagenç

d.an kan '¡o.i.etaait vrord.en met een ect:voud.ige transportlift' IIet J'igt
echteyvuor d.e hanflg da-b in een C.ergelijke bouw eesoer een per'sotrgn-

in éên trappetrhui-s¡ d.at polt'erd-ieping
ii-en bi-j de afso¡ed'epli ike tr4penhuizen in
sfeoh'os tv,¡ee woningen per verdieping aan

áên bord.es iiggen"
Het oonbi.noretr van d.e personenliften rnet d'ivorse transporten,

iooo het .rmilnjsvatetitransport, is zeer lvel mogelijk" In een soliùe
en doelmatige afwerlcing van cle'liftkcoi, waarblj er vooral op moet

word.en Eelei, dst d.e wÁndbelclecl.ing ter hoogte vail' d.e'¡aten niet
ffi;;¡¿!;-iu'(üi¡"o d.oor bet aanbrengon van een metaLen stootband')e
d.íent te word.en voorzieno'

Een bij galerijbou'r,v Voorkonende method.e¡ waarbii op eLko
gal_erij ten-bãboeve van een bepaald. aantal flats 66n groot tt911-

ñfsvat-r,an grote ir:houd.e bijv" lOO 1, is opgestet$¡ 99eft volgens
waarneming"ñ L., de praotíjk aanl"eid.ing tot onord.eliikheid' eh stankt
øowel 1n d.e ruímte waar d.eze vaten zlin opgesteld-, als in d'e toegang
tot d.eza rUj-¡nte ïregens het vaak slord.ig invrerpen van het huisrnríI'
Ook het lopen met ñe'c vufl ln aller1ei bakjes over de open galeriJ
naa¡ bet gezamenlijke stortvat is ongewensto Ðeze method'e is tlaa'rom

te ontrad.ãn' WeI zóu *"r, bet vuilnigvatenverkoel kt¡nnen ontlasten
door een natte afVoer d.irect vanuit d.e keuken (zie 3.4)' Uet spreekt
vanzelf dat d.eze 100 1-va'oen d.oor oen líft getransporteerd' zoud'en

moeten rr.ord.ons Een bezt¿-raax i{te d.at d.e gro'be vaten afwijken van d'e

vootr nolmaie e-bofvrije belad.ing eebruikel|ike lJ I-vatono Gebrulkt
nen toch klefne vaten¡ dan vraagt d.it geregeld' toeziohie opd'at geen

overinrlllng pl"aats vind.t'

ad-g
vergelekenmet d-e galorijbouw za! d,o t o r enb ourÚ-

f o r^ãt t " me'u betrekkj$gtot hetvuflnisvatenvervoer per
personenlift ïqeÍnig and.ere problomen stellen. Gaat het bfi de
galerijbouw er om ãen grcot aantal vaten per ver¿iepíng op to 11€llterle

ti¡ ae-torenbour,rv ligt ã.e verhoud.ing julst omgekeæcl' Dit verardort
eohter niets aan d.e eisen van opnamooapacfteit van clo kooio
Atleen zou men kunnen øeggetLt dat men bij de torenboUw meor nog

ã.an bij tle galerijbonw een e,parte lift voor het vatentransport - e i
of niel gekóBpeld. aan ancler vorvo eT' - zov Wê¡¡Sê¡1. Eoo langer hot
lifttrajãot i;e d.es to rnèer zal het personenvolsToer bolemmering
ond.ervlnôen ind"ien d.e personenlift ook aan and.ore d.oeleír:d.on d.Íenst-
baar is" Evenais ¡ij gãferijbouw zou eventueel ook hier oen 8od.esI-
teLijk d.irecte ltutooi¡ãorlng-d.oor oon natte afvoor van koukenafval

çzio-f ,4) oen ontLastins van het vatonvervoer lfirrlnen botekenen.

T.No0.
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De hi.er genoem,cle v,¡o?le,ùi,j zon vcor' vuilafvoer met g e s t a n -
daa rci i. Íi e e:: d. e l3 l*v ¡r,-i; on zuil-ei:lcpd,emeestevì¡oningen
en'l¡;';ir-iu:.irt¿¡i:i.es,t'a'.;'ccepasL:J-n6_Ì kuv.r-ren zijri en mogen ioS"ovo d.e orga-
,-rirrc, li.c van d.e¡ oponbaro lsi-niging ri"chtinggr-¡'¡end. -ø<¡råen gea,cht.

.LLeb z¿1 in het bele,n¿r van eerÌ e:flf::.oíêr,'ie err zo"¡eel- rnogelijl:-
u.iriÌ'ir:i:äir.r oile:rbrrr-e ,r,.'i.;iigi,ng' ztit ora te trachten afwijkenåe methciene
ri€ì8;rT, i- j ì:e b n(:,1:nL'i.-1"e n.r.i-j-¡risva,b r¡.'crd-'o ui."bgesciralte'C.9 te vermijclen"
ï:[ aat zcJ':.s g.:h.:eJ- lri.e'r-; ]can¡ ziål utr.ln toch mce'úei1 -brach'¿¡ti zich aarr
lrot ],le:,:nsyiiîrlein aa.¡. -¿e pfl,sson:

5" q?lliiii,Êl]ìjì
Eel:rcud.ens eerr Cet'ini"t; ie',"e ui';upr'a:rk inzeke b.et vurilnisva-ben-

i:::a,nÉr.1;r:lt per l.i.ft¡ rlaaromtrerii exiier:,:ncntelo uitvoeri.ngen nog
lvo.rcÌcìxÌ voorl¡ere::l d. en c"ie i"n oon volgond. raplor-i z'*I)-en word.en be-
hrindeÌå9 ka,n tÌ:ans ond"erstaa,nd- t'¡'rr.d-en goocnolrrd.eeròs

1, ilet ber'uare:: en afvoeren van huLj.svuil ls een gezonclheíd.saango-
legonbei-cl, Bij alle technische en organisatorisohe op3"ossíngen
zuil-Le:: cle irygi'énrsci:e, soo:,a1o en aesthetischo eisen bijzond.ere
.lrnclac;Jr-b riloetelr lioi¡ eri.

2" VL-h het ocg¡unt vs,n o,'-'gan-isatio en efficÍenoy d.iene zcveel
m,:geJ.iJl." eanheio. irn l;c:l,1v-i-jze te 'lvo:'cl,en ne,gestrecfd." äet ge-
star.d.aard,iseerd.e vuil-nisva'ú, d-at ingericht is op stofvríje
v'lagenbolad.ing, traarop d-o ¡neeste rnrilophaar.¿lsnsicn over,'iregend.
zijn of worden fnge:r:ic.\l zo,I a1e bep*ienCe f::,c'i;cr moeten
wo::ùen besohou;ú"J,o

3" ilr: d.ient rzoor -be ïiro?Cron ger,vaalib2 d-at ter wíl}e van zekere voor-
d.eLerie C1e vorbond.en zíjn aan geËohoiC.orr i:izarnel-ingr d.e d.aar-
uit voorbkomend.e grote ücC-efen niet t'.ít h.e'; oog \¡roîcÌèn verloren'
Evr::ntueo-L zou i.n bepaald.e gevallen een uitzond.eríng lctünen geld,on
t'en aa,nzien vEì,n het vorl"orven van vgêvogr+

4' 0p gruncl van ervaringe;:r in het buítenland en c;oic hiertel-a¡rd.e
verlcregen met het wisse-l,vatensys'br:em, clat h¡rgiênisohe vc¡ord.elen
lcan hebbene fs d.í-b sy*eteem om cr:ganisatorisohe en flnanciäle
rocj.ono:r te ontrad"eno

5o Ðe d.roge stortkcker in d.e tegenrr,:roord.ige vorm is zowel op
hygiênlsche als orga,nisatorische grond"en af to kouren.

6. 3ij 6tagewoninglcoulv i/^ 4 rrroonlagen zonder lift zal. ten ge-
riovo v¿¡n het rnrilnj-svatentransport oon speoiale vertloale
tra,:esportinriohting gewenst zijn"

7,3ij bogere bouw d.an 4 w"onlagen of ind.ien d.e situatie ho'o uit
anclcre hoofCe nooctzalcelijk maak-be io het aan te bevelen d.e
persononlift op he'i; v'"'.i-lnisvatentransport in i;o ricb,ton.

Bn In het algomeon diei:t er voor'oe Ì,,'orclon gezor:gd.e d.at het vuil-
nisr¡at in d.o lron:;:g i)-o;lma'cig k-¿-¡ 'u,'crden gepla.,.1tst en zond.er
kans op s*usflk.zolrspreiC.ing kan 'lrorcìen opgosteLd." Gosloton bo-
lyÊ,rir,g vr.fl vui-].yris'i¡aton is vooïaL ook i"n verband. mot hot ratten-

' er] vì-!ogei,:'gc'¡aer nocd.zal-.-¡1ijku
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9.3íj étagebouw t/^ + woonlagen zowel ats bij d,e hogere bouw
vormt het transporteren vat d.e rnrilnisvaten tmaf d.e lift op
d.e bega,ne grond. naa¡ de stoeprand. een punt van voorzi-enÍng.
Ind"ien d.e organisatie van d.e reinig'lngsd.ienet niet toelaat
d.eze êt.appe te verzorgen en geen huisd.ienst, aanwezig 1sr d.an
zal d"oor een specialep eventueel partioulíerel d.ienst hierin
moeten wciden voorzieno Ðeze d.ienet kan word.a.¡1 geoombi:reerd.
met verd.çre hulpd.iensteng zoals reinigen van trappenhuizen eod.o

i0" Het is nood.zakelljk, dat vuil-nisvateir word.en schoongehoud.en"
Ind.ien d.e bev'¡oners d.it zelf niet doen en hierin niet d.oor een
Ínterne d.íenst r¡vord.t voorzienr vorrnt d-it bij verd.íeping-
woningen een punt van voorzieninge d.at met d.e werkzaanrhed.en
genoemd. ond.er ! kan worden gecombineerl¡ ond-er toezicht van
d.e betrokken gemeentelijke reinigi:rgsd.ienst.

11. Vernietiging van huisvull d.oor verbrand.ing op kleine eohaal
l¿r teohnisoh onvolkomen huisl-nstallaties met onvolled.fge
verbrand-ing heeft het bezwaar van rook en vlÍegasverspreid.ing
en moet daarom sterk word.en ont¡ad.enn

12. Natte af\¡oer van onverkleind. huisvuil volgens systeem Garohey
met pnerxratisoh transport en velbrand.lngsinrichtíng is zeer
geoompLiceerd, eist grotø kapitaalslnvestering en geeft aan-
leid.fng tot verhoging van watergebruikn De uitvoering met
plaatselijke ontvanginrichting¡ d.ie belanglijk eenvoud.iger
isl ôeelt vanzelfsprekend. d.it laatstgenoemd.e bezvraaro

1J' Illet d.e afvoer van in ile woni.rag verkleind. huiwuil via d.e

riolering is nog te weiníg ervaring opged.aan on zlch hierover
d.efinitief uit te spreken. VoorlopÍg is het nog af te rad.en
ï¡êgens d.e d.aarvoor benod.igd.e krrvetsbare en kostbare a,Bparatuu¡t
als ook òe oonseguenties¡ d.ie d.e verklelnd.e massa voor het
rioleringssteleel en rioolvaaterzuívering zou kunnen hebben.
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