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Dennis Stoutenburg staat al te wachten. Hij 
werkt als voorman reiniging stadshart Almere 
voor Tomin Groen. We drinken buiten een kop 
koffie bij de twee werktuigdragers van het type 
Hako Citymaster 1600. Deze Citymasters zet hij 
met name in om vrijwel dagelijks het prachtig 
geplaveide Almeerse stadscentrum een diepte-
reiniging te geven, te schrobben en het vuil 
op te nemen. ‘Door corona wordt er veel 
minder gelopen in het centrum. De veel 
belopen paden op het natuursteen vervuilen 
daardoor minder sterk dan eerder’, vertelt 
Stoutenburg. ‘Toch blijven we doorgaan met de 
intensieve reiniging van deze bestrating, zeven 

dagen per week. De twee Citymasters 1600 die 
we hiervoor in gebruik hebben sinds respectie-
velijk anderhalf jaar en drie jaar, vormen als het 
ware een treintje in de binnenstadsreiniging. 
Dat is vooral in situaties waar we niet met 
groter materieel kunnen of mogen komen, 
bijvoorbeeld als er beperkingen zijn aan het 
gewicht of de hoogte. Naast het centrum van 
Almere Stad, Almere Buiten en Almere Haven 
reinigen we hiermee ook 27 subwinkelcentra, 
circa 138 fietstunnels onder de vele dreven 
door, parkeergarages en marktpleinen. Denk 
hierbij ook aan kauwgum en vetvlekken door 
(frituur)vet of oliesporen in de bestrating.’ Tot 

Hako’s nieuwe paradepaard: de Citymaster 1650

Almere Centrum kreeg in 2018 een dikke 8

als één van de tien schoonste Nederlandse 

binnensteden. Voorman Dennis Stoutenburg 

van Tomin Groen vertelt hoe ze dat presteren. 

De Citymasters 1600 van dit bedrijf hebben 

inmiddels een opvolger: de Hako Citymaster 

1650.
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Binnen tien minuten 
ombouwen van zoutstrooier 
naar straatreiniger met 
dieptereinigingsfunctie

Dennis Stoutenburg reinigt de natuursteenbestrating met deze 

Citymaster 1600 met schrob- en zuigdek.
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drie jaar geleden zette Tomin Groen voor de 
gemeente een old-school terrasreiniger in. 
Deze had een drukdebiet van 250-500 bar 
en de mogelijkheid om daarbij heet water te 
gebruiken. ‘Door de enorme druk was het moei-
lijk om hiermee een hele dag handmatig te 
werken. Maar over onze nieuwe oplossing zijn 
we zeer tevreden.’

Hako Citymaster 1600 met 
dieptereinigingsdek
Stoutenburg vertelt dat de schoonmaakwerk-
zaamheden met beide machines, die maximaal 
3,5 ton zwaar zijn, zich concentreren tussen 
06.00 en 10.00 uur en tussen 16.00 en 20.00 uur. 
De eerste bewerking gebeurt met een Reinex-
dieptereinigingsdek. Als het gaat om werk-
tuigen op het gebied van watertechniek doet 
Hako al decennialang zaken met deze Duitse 
machinefabrikant. Onder beide schotels van dit 
werktuig zit een ronddraaiende rvs arm. Op het 
uiteinde hiervan zitten nozzles. Met een druk 
van 200 bar en een wateropbrengst van maxi-
maal 35 liter/minuut voert het dek een dieprei-
niging uit, waarbij je ook kunt kiezen voor heet 
water. Dit wordt op de machine geproduceerd 
met behulp van een brander die op dieselolie 
werkt. De nozzles zijn stekend aangebracht; 
dit verkleint de kans dat je de voegen uit het 
natuurstenen plaveisel spuit. Een instelbare 
plunjeromp, tot maximaal 200 bar, verzorgt de 
druk op het systeem. Achter de ruimzichtcabine 
is een watertank gemonteerd. Deze kan 700 
liter bevatten. Bovenop ligt handgereedschap 

voor diepreiniging, zodat je met hoge druk 
en heet water lastige hoeken van terrassen of 
promenades kunt behandelen. Op de werf van 
Tomin Groen ligt ook nog een rvs spuitbalk, die 
bij sommige evenementen wordt ingezet. Deze 
reinigt onder druk en stuwt daarnaast het vuile 
water en het zwerfvuil voor zich uit, waarna een 
andere veegmachine dit aan het eind van de 
werkgang opzuigt. Deze Citymaster heeft 
achterop twee zelfoprollende haspels met 

bijbehorende spuitlansen. De ene haspel is 
bestemd om onder hoge druk, tot 200 bar, met 
(heet) water te werken. De andere is bedoeld 
om met behulp van lagedrukstoom bijvoor-
beeld onkruid te verhitten en te verdelgen. 
De medewerker kan middels één simpele 
handel kiezen voor ofwel stoom (circa 6 bar), 
ofwel diepreiniging (max. 200 bar) en een 
wateropbrengst van circa 15 liter per minuut. 
Stoutenburg: ‘Toen we voor nieuwe investe-
ringen stonden, twee jaar geleden, wilden we 
een multifunctionele reinigingsmachine. De 
Citymaster heeft een A-frame aan de voorkant, 
waardoor je werktuigen snel kunt loskoppelen 
en wisselen. We wilden hem kunnen inzetten 
voor onkruidbestrijding in het centrum en uit 
efficiency-overwegingen ook voor de winter-
dienst kunnen benutten, bijvoorbeeld om zout 

8 min. leestijd

Almere en Tomin Groen
Almere heeft inmiddels ruim 215.000 inwoners. Wat de stadsreiniging betreft, die volgt de ver-
dere ontwikkeling van de stad, zoals Stoutenburg dat zo mooi zegt. Dat betekent dat er ook vele 
andere voertuigen ingeschakeld worden om ‘de rest’ van Almere en stadsdelen schoon te maken 
en te houden. Tomingroep (onderdeel Tomin Groen) is één van partners die daarbij een rol 
speelt. Tomingroep is een sociale werkgever met een bedrijfsmatige aanpak. Er werken mensen 
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om het beste uit zichzelf te halen. Het motto van 
Tomingroep luidt: Ieder mens heeft een talent. In de stedelijke omgeving van Almere worden 
circa 70 medewerkers ingezet bij de dienst stadsreiniging. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het 
opruimen van zwerfvuil, het legen van vuilnisbakken in de openbare ruimte en het onderhoud 
van stranden (48 hectare) en evenemententerreinen. Befaamd hierbij zijn de zandsculpturen, 
muziekfestivals, Koninginnedag, bevrijdingsfeesten en de Libelle Zomerweek die in Almere 
gehouden wordt. Tomingroep laat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten 
ontdekken en ontwikkelen. Dat gebeurt in een zo gewoon mogelijke werkomgeving. 
Met professionele begeleiding werken ze aan hun kennis, vaardigheden en houding. Het doel 
daarvan is dat zij een passende betaalde baan vinden en behouden. Wie dat kan en wil, gaat 
bij een werkgever in de regio aan de slag, rechtstreeks of via detachering vanuit Tomingroep. 
Daarnaast wordt voor wie niet, nog niet of niet meer buiten de muren van Tomingroep kan 
werken, werkgelegenheid geboden binnen de eigen bedrijfsonderdelen. Dat gebeurt bijvoor-
beeld in het groenonderhoud, de facilitaire dienstverlening, metaalbewerking, montage, 
verpakken, catering en kringloopwinkels.

Hako Citymaster 1600 met dieptereinigingsdek Bedrijfszeker de (heet)waterstromen naar voor of achter sturen

De Citymasters vormen als het ware 
een treintje in de binnenstadsreiniging
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te strooien en sneeuw te schuiven op voet- en 
fietspaden in de binnenstad. De opbouw met 
700-literwatertank vormt één unit, die je in zijn 
geheel kunt verwijderen. In het tussenframe 
zitten opnamesleuven voor afzetsteunen, 
waarmee je de opbouw kunt liften alvorens 
je het voertuig eronder vandaan rijdt om de 
zoutstrooier voor de winterdienst te plaatsen. 
De strooier heeft een volume van 800 liter 
droog strooizout. Ombouwen kost nog geen 
tien minuten. Dit maakt deze Citymaster tot een 
flexibele en multifunctionele werktuigdrager.’

Bediening
De bediening van de watersystemen in de lage-
druk-/hogedrukcombi-unit is simpel. Bij machi-
naal werk is dit vanuit de cabine te regelen en 
bij handmatig werken buiten aan de installatie. 
Met een aantal kogelkranen aan de rechter-
zijde van de opbouw wordt het hete water 
bedrijfszeker naar het dieptereinigingsdek of 
naar de haspels met spuitlansen geleid. Bij de 
producent spreken ze wat de werktuigdrager 
betreft graag van een basisconcept. Dat bete-
kent dat de basismachine en de cabine zodanig 
ingericht zijn, dat bij latere aanschaf van andere 
reinigingswerktuigen geen aanpassingen nodig 
zijn. Elke machine is zelfs uitgerust met een 
centrale zuigbuis met een aparte interface voor 
de aansluiting van een zuigmond, ook al heeft 
de gebruiker daarvoor – nog – geen toepas-
sing. Bovendien heeft de basismachine aan de 
achterzijde van de cabine altijd een schoon-

watertank. Verder is er standaard een water-
pomp voorzien, voor de eventuele voeding van 
sproeiers ten behoeve van een veeg-zuigop-
bouw. De machine met het dieptereinigingsdek 
bedien je vanaf een console met armsteun aan 
de rechterkant. Hierop staan twee joysticks, 
waarmee verschillende stuurfuncties bediend 
kunnen worden. Er is een keuzeknop om door 
het menu in het display van de boordcomputer 
te scrollen en keuzes vast te leggen. Daarnaast 
is er een klein groen knopje. Dit activeert de 
gekozen instellingen waarmee je aan de slag 
wilt gaan, zoals het motortoerental, de werk-
snelheid, werkdruk, watertemperatuur, breedte-
instelling, draaisnelheden van de spuitarmen of 
de borsteldruk. In de cabine vind je verder een 
beeldscherm dat een 270-gradencamerabeeld 
laat zien. Neem je een bocht, dan past het 
camerasysteem zich daaraan aan door de dode 
hoek nog duidelijker in beeld te brengen. In de 
huidige configuratie wordt er slechts één joy-
stick gebruikt voor het heffen, zakken en links/
rechts zwenken van het frontdek. Maar koppel 
je een ander werktuig aan de machine via het 
A-frame, dan worden via een codeerstekker 
extra functies beschikbaar gesteld, die je via de 
boordcomputer kunt toewijzen. Overigens is de 
basismachine qua elektriciteit en hydrauliek in 
ruime mate voorbereid op andere werktuigen.

Schrob-zuigdek
Eén van Dennis Stoutenburgs collega’s is, heel 
ijverig, al met de andere machine vertrokken 

van de werf van Tomin Groen. De voorman 
vraagt hem vriendelijk even terug te keren. Aan 
de machine zoals die komt voorrijden, is voorop 
een schrobdek gemonteerd. Hierop zitten drie 
roterende schijfborstels, met vrij korte, stugge 
kunststof beharing. Ze hebben een diameter 
van ongeveer 40 cm. Evenals de vele onder-
delen in de Citymaster worden ze elk apart 
door een hydromotor aangedreven. Voor op het 
schrobdek is een doseersysteem geplaatst, dat 
een milieuvriendelijk reinigings- en geurmiddel 
aan het water toevoegt. Enerzijds is dat om vet-
tige vervuiling op te lossen, anderzijds zorgt het 
bij een reinigingsbeurt van het plaveisel voor 
een passend geurtje. Deze Hako Citymaster 
beschikt voor het schrobwerk niet alleen over 
een schoonwatertank van 200 liter, maar ook 
over een vuilwatervoorraad van circa 400 liter in 
de zuigcontainer. Dit water kan meerdere keren 
circuleren, om de autonomie van de machine 
te vergroten. Aan weerskanten van het schrob-
dek leidt een speciale brede zuigmond het 
vuile water naar het centrum van de machine. 
Daar wordt het door onderdruk tot in de zuig-
container gezogen. Met behulp van een cen-
traal geplaatste handzuigslang en een speciaal 
verlengstuk is dezelfde installatie geschikt om 
zwerfvuil op te zuigen en periodiek de lijngoten 
in tunnels te reinigen. De werksnelheid van 
deze Citymaster ligt hoger dan van die met de 
dieptereiniger. Voor transport hebben beide 
een maximale snelheid van 40 km/uur, zodat de 
verschillende locaties in Almere snel bereikbaar 

Gemakkelijk schakelen tussen stoom en (heet) water De twee zelfoprollende haspels voor stoom en (heet) water

De eerste 
bewerking 
gebeurt met een 
Reinex-diepte-
reinigingsdek

Patrick van der Waag (Hako): ‘De opvolger de Citymaster 1650 is vanaf 

dit voorjaar leverbaar.’
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zijn. We lopen even over het bedrijfsterrein, 
waar het veegdek op een verrolbaar frame 
staat. De bijbehorende zuigmond ligt ernaast. 
Als je dat ziet staan, begrijp je dat het wisselen 
van een werktuig bij zo’n Citymaster een fluitje 
van een cent is.

Comfortabel
Terwijl de vorige lichte stadsreinigingsmachine 
door medewerkers schimpscheutend ‘het  
hobbelpaard’ werd genoemd, is men vol 
lof over deze machines. Het chassis van de 

Citymaster 1600 heeft een dubbele functie. 
Assen met schroefveren en schokdempers en 
een stabilisator aan de achterzijde zorgen 
volgens de producent voor een stabiele 
wegligging. Dat geldt zelfs als de machine 
zwaar beladen is of wanneer je er hellingen of 
stoepranden mee op rijdt. Het knikgestuurde 
chassis van de 4wd-machine zorgt voor een 
goede wendbaarheid en spoorvolgend en 
veilig rijden, zelfs in smalle ruimtes. Zowel de 
verwarmings- en ventilatiesystemen als de 
airconditioning en een luchtgeveerde zitplaats 
zorgen voor het welzijn van de machinist 
in elk seizoen. De machine heeft het Duitse 
AGR-certificaat, waarbij AGR staat voor Aktion 
Gesunder Rücken. Dit is een ergonomisch 
machineconcept, met verstelbare en comfor-
tabele stoel, een gereedschaploos snelwissel-
systeem en daarnaast vering, die de rug van de 
machinist spaart.

Citymaster 1650 (Stage V)
De machines die Stoutenburg inzet, zijn nu 
meerdere jaren oud, met een motorisch ver-
mogen van 55 kW. Dit werpt de vraag op hoe 
het met de emissie van deze dieselmachines 
staat. Dat vragen we Patrick van der Waag, 
productmanager bij Hako. Hij vertelt: ‘De 
twee Citymasters van Tomin zijn stage IIIb-
gecertificeerd en beschikken dus onder meer 
over een partikelfilter. Het gaat in dit geval om 
industriële VW-motoren, waar gewone  
diesel in gaat. De opvolger van deze machines 

is de Hako Citymaster 1650. Deze is sinds het 
voorjaar van 2021 leverbaar. De grootste ver-
andering hierbij is de motor: VW is vervangen 
door een 55 kW industriële Hatz-dieselmotor 
conform de Europese emissie-eis stage V. 
Daarnaast heeft de fabrikant de nieuwe  
multifunctionele werktuigdrager een iets  
andere look gegeven, onder meer met full 
ledverlichting en een aantal functionele 
aanpassingen in bediening en cabinedesign. 
Qua afmetingen, gewicht en lastenverdeling 
over beide assen is deze vierwielaangedreven 
machine nagenoeg hetzelfde als de Hako 
1600-serie. We beogen daarmee een compacte, 
smalle machine, waarmee je in smalle ruimtes 
en langs straatmeubilair gemakkelijk kunt 
manoeuvreren. Uiteraard is ook deze basis-
machine voorbereid voor een breed scala  
werktuigen. Inmiddels zijn van het nieuwe 
model alweer de nodige machines geleverd 
in de Benelux.’ De volgende videofragmenten 
geven alvast een voorproefje van deze machine 
aan het werk.

De twee zelfoprollende haspels voor stoom en (heet) water Bedieningsconsole. De groene knop activeert de ingestelde waarden op de machine. 

Deel van het schrob- en zuigdek. In uitgeklapte staat stuwt dit het schrobwater naar de 

centrale zuigmond. 

Bij latere aan-
schaf van andere 
reinigings werk-
tuigen zijn geen 
aanpassingen 
nodig
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