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De stad, het vuil en de mensen

Op een stralende maandagmorgen om kwart voor acht bruist het op de 

Tractieweg bij de Stadsreiniging van de Gemeente Utrecht. Tientallen 

mannen en een enkele vrouw staan en zitten in hun knaloranje pakken 

met zilveren reflecterende banden. Ze maken zich op voor weer een dag 

vuil ophalen. Tientallen vuilniswagens rijden het terrein af, naar de diverse 

wijken in Utrecht. Drie grofvuilwagens en de kraanwagen gaan ook van-

daag op 200 adressen het grofvuil verzamelen. John en Michael gaan deze 

dag samen de wijk Hoograven, Tolsteeg en Sterrenwijk rijden. John op de 

grofvuilwagen en Michael op de kraanwagen. 

Een stukje gereedschap

John is bijna 54 jaar. Hij werkt sinds 1992 bij de Utrechtse stadsreiniging. 

Hiervoor werkte hij op een transportbedrijf, maar dat waren soms onmo-

gelijke werktijden. ‘Het vrouwtje begon het minder leuk te vinden, hier is 

alles goed geregeld en ik heb nu mooie werktijden’, zegt John. John is een 

geboren en getogen Utrechter. Tijdens zijn militaire dienst kreeg hij de 

gelegenheid om het groot rijbewijs te halen en dat gaf hem de mogelijkheid 

om chauffeur te worden. ‘Ik werk bij het grofvuil, want de gewone vuil-

ophaaldienst vind ik maar niks! Dat is straatje in en straatje uit en voort-

durend opletten. Dit is veel leuker. Ik heb een geweldige wagen en meestal 

een vast maatje. We hebben een team van zes mensen en we werken goed 

samen’, vertelt John. ’ We proberen in de ochtend zoveel mogelijk grofvuil 

op te halen, zodat we het in de middag iets rustiger aan kunnen doen. Echt 

mooie dingen kom ik bij het grofvuil niet tegen, het leuke is al weggehaald, 

soms es een stukje gereedschap, maar dat is het dan’. John praat tevreden 

over zijn werk. ‘Ik verdien genoeg, we hebben voldoende vrije dagen. Van 

mij hoeft het bedrijf niet particulier te worden, dan krijg ik het niet beter. Ik 

denk wel dat er vanaf 2010 sprake van is, dat wacht ik dan maar af. 

Niemand heeft zekerheid, als je maar gezond bent, je moet nu leven en 

genieten. Iedere week ga ik een keer biljarten en verder gaan mijn vrouw 

en ik regelmatig met de toercaravan op pad. We zijn lid van een toercara-

vanvereniging en er worden regelmatig evenementen georganiseerd’.

Ik kijk nergens meer van op

‘Grofvuil ophalen in Utrecht is gratis’, legt John uit. ‘Dit wordt soms wel 

uitgebuit. Dat zou ik zelf ook doen. Het is niet echt gratis hoor want de 

Utrechters betalen er jaarlijks een flink bedrag voor. We hebben het al-

lemaal veel te goed. Als je ziet wat er allemaal weggegooid wordt. Soms 

staat er één stoeltje of een tv, soms liggen er enorm veel spullen. Je weet 

nooit wat je aantreft. Soms belt er één iemand uit de straat en dan gooit 

de rest van de bewoners het erbij. Soms is het allemaal mooi neergezet en 

vastgebonden, maar meestal ligt er een grote chaos en ligt alles los’. John 

kijkt na 15 jaar grofvuil ophalen nergens meer van op. Hij zegt: ’ We nemen 
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alles mee, behalve accu’s en asbest. Voor de rest maakt het me niet uit. Een 

koelkast of een wasmachine is vaak al weggehaald, voordat wij er zijn. IJzer 

levert tegenwoordig veel geld op. De apparaten die er nog wel staan bren-

gen we met de kraanwagen naar de kringloop, vertelt John’. 

Donderdag hoogbouwdag

‘Dinsdags is de uitzettingsdag. Dan worden mensen uit huis gezet, vooral 

vanwege huurschulden. De grofvuilwagen moet daar ook bij zijn. Ik doe 

dat zelf niet’, zegt John, ‘Ik vind dat vreselijk. Op woensdag hebben we de 

takkenroute, dan zamelen we het grote snoeiwerk in en op donderdag is de 

hoogbouwdag in Overvecht. Dat is voor mij de vervelendste werkdag van de 

week. Je wilt het niet weten. Daar gelden geen regels, mensen gooien alles 

wat ze kwijt willen van boven naar beneden. Vuilnis, illegaal vuil en grof-

vuil. Alles ligt ongeorganiseerd op straat. Ik begrijp niet dat de gemeente 

dit toelaat’. 

Ineens goud

De wagens rijden door de Turkooislaan, de Looierstraat, de Saffierlaan, de 

Julianaweg, de Soestdijkstraat, de Komeetstraat, de Tolsteegsingel, in iedere 

straat staat en ligt grofvuil; bankstellen, vloerbedekking, planken, schoenen, 

plastic stoelen. De breedste wagens van de stadsreiniging gaan door smalle 

straten, er moet veel gemanoeuvreerd worden en de geparkeerde auto’s ma-

ken het inzamelen vaak lastig. ‘Maar dat is ook het leuke van dit werk. De 

straatjes rijden en dat zo goed mogelijk doen. Soms rijd ik wel es een een-

richtingsweg in, maar ook wij mogen dat niet doen. Als ze dan schrijven, 

moet je het zelf betalen’. John zegt: ‘Ik heb wel eens per ongeluk een oude 

fiets meegenomen, die niet voor grofvuil bedoeld was, dat kan gebeuren. 

En dan? Dan wordt die fiets ineens goud, zo overstuur zijn de mensen’. 

Een dag duurt twee dagen

John hoopt dat hij dit werk nog lang kan doen.Hij zegt: ‘Ik ben nu nog fit 

genoeg. Als het te zwaar wordt heb ik wel een probleem, want de beschik-

bare banen voor ouderen zijn al verzegd en ik wil niet bij de kringloop 

werken. Daar duurt een dag twee dagen. Daar sta je maar de hele dag. Ik 

wil vrijheid, afwisseling en ik wil graag buiten zijn’.

Vanquero

Michael rijdt stoer in zijn ‘eigen’ kraanwagen. De wagen is het schoonste 

van het hele wagenpark en daar is hij trots op. Hij praat het liefst over zijn 

hobby en dat is zijn paard, de Friese knol Vanquero. Michael is gek met 

zijn paard en rijdt twee keer in de week van zijn woonplaats Leersum naar 

Veenendaal. Ooit hoopt hij op een eigen manege of een pension voor paar-

den. Michael is 23 jaar en de jongste van de grofvuilophalers. Hij vindt zijn 

werk prachtig. Hij zegt: ‘Ik wil dit de komende tien jaar nog wel doen. In 
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zo’n mooie wagen rijden en zorgen dat alles goed gaat. De vrijheid, buiten 

zijn en goede collega’s wat wil je nog meer’. Michael werkt nu één jaar bij 

grofvuil, daarvoor werkte hij een half jaar bij de vuilophaaldienst, maar dat 

wil hij niet meer. ‘De mensen daar gunnen elkaar niet veel en er wordt veel 

gekletst’, zegt hij. 

Skileraar

Michael hield niet van studeren, maar is graag fysiek bezig. Na zijn chauf-

feursopleiding is hij een collega van zijn vader geworden, bij een internatio-

naal transportbedrijf. Hier maakte hij als jochie de vrachtwagens al schoon, 

hij kon zo doorstromen. Na een tijdje had hij genoeg van het onregelmatige 

leven. Nu geeft hij, naast het paardrijden, twee keer per week skiles en 

hij gaat op zaterdag naar stijldansen. Oostenrijk is zijn lievelingsland. Als 

anderen op vakantie gaan, verruilt Michael zijn baan als grofvuilophaler in 

een baan als skileraar. Dit vindt hij ook een prachtig beroep. Naast al deze 

activiteiten is het Michael ook nog gelukt zijn helikopterbrevet te halen. 

Varken

Op de vraag wat Michael het vervelendst aan zijn werk vindt zegt hij: ’Ik 

stoor me soms aan de manier waarop auto’s geparkeerd staan. Bijvoorbeeld 

in de smalle straten in Wittevrouwen. Normaal gesproken moet ik daar 

doorheen kunnen rijden, maar door de manier waarop mensen parkeren 

kan het vaak niet. Verder vind ook ik de hoogbouwdag in Overvecht vrese-

lijk, net als John. Je voelt je soms geen mens, maar een varken. De mensen 

praten niet tegen je, maar ze fluiten. Je voelt je zonder respect behandeld, 

ook in de manier waarop het vuil wordt neergegooid’.
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Politiek 

‘Je ziet als grofvuilophaler de stad van een andere kant’, zegt John. Sommi-

ge dingen waar ze nu in de politiek over praten weten wij al jaren. Bijvoor-

beeld dat nieuws over die jochies in Overvecht van 8 tot 12 jaar die de wijk 

zo verzieken. Dat is al jaren aan de hand en nu is het nieuws. Ik begrijp 

trouwens niet dat dit kan gebeuren, ik kreeg vroeger gewoon klappen. Je 

ziet veel als je zo door de stad rijdt. Je wilt het niet weten’. John en Michael 

stemmen niet. ‘We doen wat we moeten doen en leven ons leven en daar 

hebben we de politiek niet bij nodig’.

Vuilstort

Na ongeveer 40 adressen is de grofvuilwagen compleet volgeperst. Zes ton 

zit er nu in! De wagen gaat naar de vuilstort. Benno is voor het grootste 

deel van het jaar werkzaam bij de vuilstortplaats op Lage Weide. Op een 

kraan zitten en dan het in elkaar geperste grofvuil weer uit elkaar trekken 

en verdelen. Hout bij hout, matrassen bij matrassen, plastic bij plastic. 

Benno werkt in een enorme grote en donkere hal, die vochtig gehouden 

wordt met kanaalwater om het stof tegen te gaan. Wat een gigantische berg 

met rotzooi. ‘Het is niet eens veel’, zegt Benno, ‘soms hebben we nog veel 

meer. Alles wordt zoveel mogelijk verwerkt. Het hout wordt bijvoorbeeld 

achter deze vuilstortplaats gemalen en gaat dan naar Duitsland. Daar wordt 

het voor verbranding gebruikt. Zo heeft alles een eigen bestemming. Men-

sen weten dit allemaal niet’. Wat er op deze maandagmorgen is opgehaald, 

is zes ton aan: droogrekken, kinderstoeltjes, matrassen, bureaustoelen, 

eetkamerstoelen, bankstellen, vloerbedekking, karton, planken, kasten, 

schoenen, skates, een zitzak, glas, konijnenhokken, spiegels, plastic zak-

ken, houten kratjes, kinderbedjes, wasmachines, koelkasten, TV’s, pakken 

melk, plastic manden, eiken kasten, speelkaarten, petjes, ijzeren stangen. 

‘Er wordt veel teveel weggegooid’, zegt Benno.

Wies Kalsbeek, april 2007
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Met dank aan John Klarenbeek, 

Michael Ederveen, Danny Boele, Herman Verrips en 

Jack Rutting van Stadswerken Gemeente Utrecht.
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