
Ondergrondse afvalcontainers in de Pieterswijk 

In de periode van 1 maart tot uiterlijk half april 2015 is de plaatsing gepland van een twaalftal 

ondergrondse afvalcontainers in de Pieterswijk, zie bewonersbrief van november 2014. 

Hieronder wellicht nog wat wetenswaardigheden, zie verder: http://www.leiden.nl/ondergronds (bij 

Veelgestelde vragen). 

De toegangspasjes en containers 
Elk huishouden krijgt een week na plaatsing van de ondergrondse containers een toegangspas voor 
het gebruik van de ondergrondse containers toegestuurd, voorzien van een begeleidende brief en 
een gebruikshandleiding. Vanaf de eerstvolgende maandag kan de container met de toegangspas 
gebruikt worden. De toegangspassen zijn gekoppeld aan een uniek adres. 

Studentenhuizen krijgen meerdere toegangspassen per adres.  

Aan een container zijn 65-70 toegangspassen gekoppeld.  De container “registreert” het aantal 

klepbewegingen dat met een unieke toegangspas heeft plaatsgevonden. Technisch gezien is het 

mogelijk om achteraf te bepalen welke pas, op welke moment is gebruikt voor een specifieke 

container. 

Het is niet mogelijk voor de medewerkers om direct de relatie te leggen tussen de toegangspas en de 
individuele gebruiker en de daarbij behorende persoonsgegevens. (“chinese wall – constructie”) 
Dit om eventueel misbruik van de persoonlijke gegevens onmogelijk te maken.  
 

Elke toegangspas is door de gemeente Leiden vooraf gekoppeld aan de twee dichtstbijzijnde  
containerlocaties.  
Voor een ieder bestaat de mogelijkheid om volledig vrij een derde containerlocatie toe te voegen aan 
de toegangspas. Hiervoor kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum van de gemeente 
Leiden (14071). 
 
De huisvuilzakken  
De inwerpopening van de ondergrondse containers, de klep,  is gemaakt voor de standaard 
huisvuilzak van 60 liter zoals deze bij iedere supermarkt te verkrijgen zijn.   
 
Het openen en sluiten van de laadkleppen 
Door de toepassing van rubber-op-rubber is het openen van de containers via de klep zeer 
geluidsarm. Dit i.t.t. de oudere, eerder geplaatste containers. 
 
En nog wat vragen uit de wijk (in cursief), met de antwoorden van de gemeente 
 
Parkeerplaatsen 
Hoeveel parkeerplaatsen voor vergunninghouders zullen er verdwijnen?  
Dat is na het definitieve aanwijsbesluit door de gemeente pas definitief te bepalen. Naar aanleiding 
van de ingediende zienswijzen kunnen de nu voorlopig aangewezen locaties nog wijzigen. Naar het 
zich nu laat aanzien zullen er tussen de 4 en 6 parkeerplaatsen worden onttrokken aan de openbare 
ruimte. 
 
Zonneveldstraat 
Waarom drie containers op een locatie? 
Een ondergrondse container heeft een capaciteit van 5000 liter. Op een container kunnen ± 65-70 
huishoudens worden aangesloten die op een maximale loopafstand van ± 125 meter liggen. Dit 
wordt ook wel het verzorgingsgebied van de container genoemd. 
 

http://www.leiden.nl/ondergronds


In het verzorgingsgebied van de containers aan de Zonneveldstraat ontwikkelt en bouwt DUWO nabij 
de Langebrug – Boomgaardsteeg  een groot studentenhuisvestingscomplex. Met deze ontwikkeling is 
rekening gehouden bij het voorlopig aanwijzen van de locaties en de benodigde capaciteit. Vandaar 
dat het 3 containers zijn geworden op 1 locatie. 
 
Papengracht  
Waarom vier containers zo dicht bij elkaar?  
Op de Papengracht staan momenteel vier bovengrondse containers voor de inzameling van glas en 
papier. Om een beter straatbeeld te creëren op de hoek van de Papengracht en de Breestraat wil de  
deze vier bovengrondse containers vervangen voor twee ondergrondse containers voor de 
inzameling van glas en papier. Daarnaast worden er twee ondergrondse containers geplaatst voor de 
inzameling van het huisvuil. Samen maakt dit vier ondergrondse containers. 
 
De glas- en papierbakken op de hoek van de Zonneveldstaat en de Langebrug 
Deze zijn vaak overvol, met als gevolg dat er veel afval naast de bakken wordt gedeponeerd. Houdt 
de gemeente rekening met extra gebruik i.v.m. de komst van het studentenhuisvestingscomplex? 
Uiteraard anticiperen we op het extra gebruik van de bovengrondse glas- en papierbakken a.g.v. het 
toekomstige studentenhuisvestingscomplex aan de Langebrug. De bovengrondse glas- en 
papiercontainers zullen op termijn ook ondergronds worden gemaakt en daarmee de capaciteit 
verviervoudig worden. 
Van deze ontwikkeling houden we jullie op de hoogte en naar verwachting zal dit in het tweede 
kwartaal van 2015 worden opgepakt. 

 
De tarieven 
Worden deze verhoogd?  
Neen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


