Afval en afvalwater
Vooraf goed regelen
Overleg tijdig met uw gemeente over de afvoer van afval en afvalwater. Schakel hiervoor zo
nodig een gespecialiseerd bedrijf in. Ook voor de afvalbakken en -containers op het
evenemententerrein. Regel vooraf welke medewerkers toezicht houden op de
afvalbakken/containers en wie zorgt voor tijdige lediging.
Afvalbakken
Plaats ruim voldoende afvalbakken op ‘strategische’ plaatsen, namelijk waar veel afval
ontstaat. Denk aan picknick- tafels, toiletgebouwen, frietkramen en andere uitgiftepunten
van etens- waren en dranken. Gebruik afsluitbare afvalbakken en voorzie ze als het even
kan van plastic vuilzakken, zodat ze gemakkelijk te legen zijn. Sluit vuilzakken goed en voer
ze direct af naar een aparte, voor bezoekers niet toegankelijke afval opslagplaats.
Afval verzamelplaatsen
Bewaar (zakken met) afval in een gesloten container op een aparte afval opslagplaats.
Houd deze goed schoon, zodat geen ratten, vliegen, wespen en ander ongedierte worden
aangetrokken.
Containers moeten lekdicht zijn en goed gereinigd kunnen worden. Het beste is om ze
dagelijks door de gemeente of een gespecialiseerd bedrijf te laten legen of afvoeren.
Afvalwater
Afvalwater van catering, toiletten, douches, wasbakken en stortplaatsen (chemische
toiletten) moet u afvoeren via de bestaande riolering of opvangen in speciaal daarvoor
bestemde opslagtanks. Het is niet toegestaan om zonder vergunning afvalwater te lozen in
de bodem (de sloot, de berm of anderszins).
Let op: bij een gescheiden rioleringssysteem is lozing op een schoonwaterriool
(hemelwater) eveneens verboden.
Zorg dat waterafvoerleidingen voldoende capaciteit hebben om ook piekbelasting te
kunnen verwerken. Gebruik hiervoor deugdelijke slangen en koppelstukken, zodat geen
lekkage kan optreden. Het gebruik van pompen en vermalers verdient aanbeveling. Dat
bevordert een goede, snelle afvoer en voorkomt verstoppingen. Zorg voor een volledig
gesloten systeem.

Extra aandachtspunten
 Voer verzameld afval direct af en sla dit op in een gesloten container.
 Maak goede afspraken met de gemeente of afvalverzamelingsbedrijf.
 Afvalwater opslagtanks moeten door een gespecialiseerd bedrijf
leeggemaakt worden.
 Afvalwaterslangen in eigen beheer? Zorg voor een duidelijk
onderscheid met drinkwaterslangen (kleur!). Houd de slangen bij
vervoer en opslag strikt gescheiden.
 Maak afvoerslangen bij opslag goed schoon en desinfecteer ze (met een
toegelaten middel, dus geen dettol of ander huis-tuin-en keukenmiddel).
Zie voor toegelaten middelen www.ctgb.nl.

