Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
Aan de bewoners en ondernemers van stadsdeel Centrum

Datum
Bijlagen
Onderwerp

25 februari 2021
Kaart route boot, kleine wagentjes en vuilniswagen
Foto afvalboot + foto klein wagentje
Proef: afval ophalen met een boot

Beste bewoner of ondernemer van stadsdeel Centrum,
Op 15 maart start in de oude binnenstad een proef. We halen een groot deel van het huishoudelijk
afval dan tijdelijk op met een boot en kleine wagentjes in plaats van met een zware vuilniswagen.
U ziet op de kaart in de bijlage om welk gebied het gaat. Tijdens de proef zet u uw afval op
maandag- en donderdag vanaf 06.00 uur tot 07.30 uur voor uw deur, zoals u gewend bent. In
oktober is de proef klaar en bespreken we de resultaten met u.
Bruggen en kades in slechte staat
We doen deze proef omdat veel kades en bruggen in de oude binnenstad in slechte staat zijn.
Zware vuilniswagens mogen er daarom uiteindelijk niet meer overheen rijden. Maar ook omdat we
ervoor willen zorgen dat er minder verkeer door de oude binnenstad rijdt en minder CO2 vrijkomt.
We zoeken daarom naar andere manieren om het afval hier op te halen.
Afval op de boot
In de straten waar de afvalboot langs kan varen, laden we het afval vanaf de kade direct in de boot.
Dat zijn de groene lijnen op de kaart in de bijlage. Het afval in de boot dekken we af met netten of
luiken. De afvalboot vaart het afval naar de afvalverwerker in het Westelijk Havengebied.
Kleine wagentjes
In de straten waar de boot niet direct langs kan varen, halen we de vuilniszakken ook gewoon op.
Dat doen we met kleine wagentjes die op de gele lijnen door de buurt rijden. Deze wagentjes laden
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het afval vanaf een aantal parkeerplekken op de afvalboot. Dat duurt per plek maximaal 10
minuten.
Tijdelijk niet parkeren
Op deze parkeerplekken geldt van 15 maart tot en met 1 oktober 2021 op maandag en donderdag
tussen 07.30 uur en 12.00 uur een parkeerverbod. Houd deze plekken dan vrij. U ziet op
amsterdam.nl/afvalboot om welke plekken het gaat. We plaatsen hier ook een bord.
Kleine vuilniswagen
In sommige straten komen we alsnog met een kleine vuilniswagen. Dat zijn de rode lijnen op de
kaart in de bijlage. Dat doen we omdat op deze plekken veel afval ligt. Het is dan niet handig om
dat met kleine wagentjes zonder afvalpers op te halen.
Twee keer per week vegen
Tijdens de proef rijden we direct na het ophalen van uw afval met veegwagentjes door uw straat.
Om ook het zwerfafval op te ruimen. Zo zorgen we ervoor dat uw straat weer helemaal schoon is.
Andere regels voor bedrijven
De informatie in deze brief is bedoeld voor bewoners en voor ondernemers die gebruik maken van
het reinigingsrecht. Voor bedrijven met een afvalcontract gelden andere regels.
Meer informatie en vragen
Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl/afvalboot. Valt u tijdens de proef iets op? Of heeft u
een vraag? Stuur dan een mail naar inzamelvoorzieningen.centrum@amsterdam.nl.

Met vriendelijke groet,
Marcel Stiphout
Programmamanager Afvalstromen Centrum
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