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Zwartboek Zwerfafval Olst 
Verslag van ruim 1 kwartaal zwerfvuilruimen 
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Inleiding 

In dit Zwartboek breng ik verslag uit van de door mij in de periode 16 december 2019 tot en met 16  
maart 2020 uitgevoerde zwerfvuil-opruimacties in het zuidelijke gedeelte van de gemeente Olst-
Wijhe (globaal het grondgebied van de voormalige gemeente Olst).  

Ik doe dit onder het pseudoniem “Plogger de Neerslager".“De Neerslager” is het bij de Dijkstoel van 
Den Nul geplaatste beeld van Theo Schreurs. In de vele steenfabrieken vroeger langs de IJssel 
stonden, was het de taak van de neerslager om de met klei gevulde steenvormen op “de baan” te 
slaan, waarna de nog natte bakstenen konden drogen, voordat ze  gebakken werden in de 
steenoven. De gebukte houding die kenmerkend was voor dat werk, is ook nodig voor het ploggen.  
“Ploggen”  is een uit Zweden overgewaaide fitnesstrend. Het is een combinatie van joggen en 
zwerfvuil opruimen; een gezonde en nuttige vorm van lichaamsbeweging. 

Ik ben hier enkele jaren geleden mee begonnen tijdens mijn wekelijkse hardlooprondjes in het fraaie 
buitengebied van onze gemeente. Aanvankelijk stoorde ik mij alleen maar aan het vele zwerfvuil, dat 
met name langs de doorgaande wegen in de IJsseloevers lag. Op een dag ben ik begonnen met een 
tasje mee te nemen en op te ruimen wat ik tegenkwam. Dat bleek al gauw vrijwel onbegonnen werk 
te zijn. Er lag gewoon teveel om in een boodschappentasje mee naar huis te nemen. Vandaar dat ik 
ben gestart met meer gerichte opruimacties. Dat betekent; gewapend met meerdere vuilniszakken 
systematisch de wegen en oevers in het buitengebied opschonen. In veel gevallen moest dit na 
enkele weken al weer worden herhaald omdat er al weer nieuw afval was bijgekomen. Op sommige 
routes (met name Eikelhofweg, Rijksstraatweg en Diepenveenseweg) wordt zoveel uit auto’s 
gegooid, dat vrijwel wekelijks een onderhoudsrondje nodig bleek. 

Eind vorig jaar ben ik begonnen het resultaat van mijn opruimacties te registreren met de hardloop-
app Runkeeper. Met deze app kunnen routes worden vastgelegd en foto’s en informatie over 
hoeveelheden afval per route worden geregistreerd. Ik kreeg er geleidelijk aan zelfs aardigheid in om 
een en ander op deze wijze (in kaart en met foto’s) vast te leggen en ook bleek het afvalruimen zelf 
best wel leuk werk. In ieder geval gaf het heel veel voldoening. 

De opbrengst bestaat vooral uit blikjes (energydrink, bier, frisdrank), sigarettenpakjes, plastic flesjes 
(groot en klein), plastic zakken, fastfood-verpakkingen, snoepverpakkingen, divers uit containers 
gewaaid plastic en piepschuim (hele grote stukken, maar ook oneindig veel kleine stukjes).  

Op de volgende bladzijden van dit Zwartboek heb ik de informatie over de geschoonde 
routes en de opbrengst per route weergegeven. In totaal zijn op 38 dagen opruimacties 
uitgevoerd, heb ik ruim 357 km afgelegd en het schrikbarende aantal van 83  huisvuilzakken 
vol zwerfaval verzameld. Een deel van deze opbrengst heb ik mee naar huis genomen of 
onderweg gedeponeerd in de (in het  buitengebied nog slechts in beperkte mate aanwezige) 
gemeentelijke afvalbakken. Maar het meeste kon ik gelukkig kwijt in de PMD-containers  van 
(aanvankelijk argwanende, maar later bereidwillige) bewoners van het buitengebied en in de 
afvalcontainers van het infocentrum van Staatsbosbeheer, Camping ’t Haasje, Restaurant het 
Veerhuys, OK tankstation de Meente en Bökkers Mölle. Dank daarvoor. 
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Het resultaat van drie maanden gerichte opruimacties is, dat het zuidelijke deel van de gemeente er 
momenteel redelijk schoon bij ligt. Maar helaas is dat een tijdelijk resultaat. Op het moment dat ik 
dit schrijf wordt er al weer van alles door Jan en Alleman weggegooid en gedumpt. In diverse bermen 
zal dan ook al weer het nodige liggen. Iedere dag dat er niet wordt geruimd neemt het weer toe. 

Gelukkig zijn er meerdere goedwillende Olst-Wijhenaren, die tijdens hun wandelingen een tasje bij 
zich hebben en meenemen wat ze tegenkomen. Ook heb ik een aantal personen gesproken die net 
als ik gericht (sommigen noemen het obsessief) routes opschonen. Er zijn er echter veel meer, die 
zich wel ergeren aan het zwerfaval, maar er aan voorbij lopen of er gewoon overheen stappen. 

Met dit Zwartboek hoop ik te bereiken, dat het probleem van het zwerfafval nog wat hoger op de 
agenda van de gemeente Olst-Wijhe (en de natuurbeherende instanties) komt. Ik schrijf dat in het 
besef dat de gemeente dit probleem ook niet alleen kan oplossen. Bovendien heb ik uit recente 
perspublicaties begrepen dat de gemeente en de genoemde organisaties hier zeker al wel aandacht 
voor hebben. Maar wellicht kan er nog een tandje bij. 

Daarnaast hoop ik anderen te inspireren om mijn voorbeeld te volgen. Als het aantal medestanders  
in onze gemeente wat groter wordt, kan het probleem van het zwerfafval tot aanvaardbare 
proporties worden teruggebracht. 
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Aanbevelingen 

Uiteraard heb ik mij tijdens mijn plog-rondjes steeds de vraag gesteld, wat er aan gedaan kan worden 
om de stroom zwerfaval enigszins in te dammen. 

Het mooiste zou zijn om het probleem bij de bron aan te pakken. Dat wil zeggen, voorkomen dat 
zwerfaval ontstaat. Helaas moet dan al snel worden geconcludeerd, dat het merendeel van het 
zwerfaval het resultaat is van hardnekkig asociaal gedrag van een best nog wel grote groep 
medeburgers. Ik heb niet de illusie dat daar veel aan gedaan kan worden. Deze groep is gewoon niet 
voor rede vatbaar en bovendien moeilijk te identificeren of aan te spreken. Wellicht dat er enig 
resultaat bereikt kan worden met de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes. Maar 
besluitvorming daarover zal op nationaal niveau moeten plaatsvinden. 

 De gemeente Olst-Wijhe  zou in samenwerking met  het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de 
Natuurbeherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer en de Stichting IJssellandschap op de volgende 
punten actie kunnen nemen: 

1. Advertentiecampagne in huis-aan-huis bladen om inwoners van de gemeente op te roepen 
 om: 
 * Zelf geen afval in de natuur te gooien en anderen erop aan te spreken als zij dat wel 
  doen. Kinderen van jongs af aan dat bij de opvoeding meegeven. 
 * Tijdens wandelingen op te rapen wat men tegenkomt en dat mee te nemen naar 
  huis dan wel te deponeren in de bestaande (en op strategische plekken te plaatsen) 
  afval bakken. 
 * In een straal van 500 meter rond  de eigen woning (in kernen, maar ook in het  
  buitengebied) geregeld zwerfvuil te rapen.  
 
2. Herinvoering beschikbaarstelling plastic zakken t.b.v. het zogenoemde PMD afval. Het blijkt 
 dat veel los in de PMD container gestort plastic uit de langs de weg geplaatste containers 
 waait. 

3. Campagne op scholen om de schooljeugd te mobiliseren zelf niets in de natuur te gooien en 
 te helpen opruimen. Ik teken daarbij aan dat veelal ten onrechte de schuld van het zwerfaval 
 bij kinderen wordt gelegd. Uit mijn ruimacties blijkt dat er op schoolroutes langs fietspaden 
 wel afval ligt, maar het merendeel ligt langs doorgaande autowegen en wordt dus door 
 volwassen aso’s uit auto’s gegooid. 

4. Campagne gericht op ondernemers van onder andere de bedrijventerreinen Stationsweg en 
 de Meente. De indruk bestaat dat veel afval (plastic koffiebekertjes, blikjes frisdrank, 
 sigarettenpakjes) uit auto’s en vrachtwagens wordt gegooid door chauffeurs die na een 
 bezoek aan bedrijfskantines en koffieautomaten de weg op gaan . 

5. In samenwerking met het  Staatsbosbeheer en Stichting IJssellandschap kan bij de VVV-balie 
 in het Holstohuis  en in het infocentrum in Den Nul aandacht worden besteed aan de 
 vervuiling  met zwerfafval van onze leefomgeving,  de diverse natuurgebieden,  waaronder de 
 IJssel en haar oevers.  Dit Zwartboek, inclusief de originele bestanden van de  daarin 
 opgenomen foto’s, stel ik daarvoor graag ter beschikking. 
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6. Verzoek aan politie om alcohol –controles uit te voeren op Rijksstraatweg, Eikelhofweg en 
 Diepenveenseweg. Het is opvallend hoeveel bierblikjes dagelijks langs deze wegen wordt 
 gevonden. Dat is een indicatie dat er tijdens het rijden veel alcohol wordt gebruikt. 

7. Plaatsing  van veel meer regelmatig te legen afvalbakken op diverse strategische plekken in 
 kernen en buitengebied (ook bij visplekken langs de IJssel), zodat wandelaars het eigen afval 
 en het geraapte zwerfaval ook gemakkelijk kwijt kunnen. Bijvoorbeeld parkeerplaats 
 Barloseweg/Rijksstraatweg, parkeerplaats sporthal de Hooiberg en parkeerplaats de  
 Zoogenbrink en (terugplaatsing van de verwijderde container) bij de kruising van de 
 Hengforderweg en de Diepenveenseweg. Op onderstaand kaartje heb ik een aantal 
 mogelijke plekken voor de te plaatsen afvalbakken aangegeven.  
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Opbrengst Plogger de Neerslager december 2019 - april 2020 
Totaal 83  vuilniszakken 
 

 
 
 Datum Afstand Aantal vuilniszakken 

5 april 2020 10,95 km 1 
3 april 2020 13,76 km 3,5 
31 maart 2020 10,63 km 3 
28 maart 2020 10,12 km 2 
26 maart 2020 10,29 km 1,5 
25 maart 2020 10,57 km 2,5 
23 maart 2020 14,09 km 3 
22 maart 2020 10,00 km 1 
19 maart 2020 7,87 km 1 
18 maart 2020 5,55 km 1,5 
16 maart 2020 1,47 km 1 
15 maart 2020 15,19 km 2 
13 maart 2020 4,29 km 1,5  
10 maart 2020 6,67 km 1,5 
  7 maart 2020  3,86 km 3,5 
29 februari  2020 13,41 km 4 
27 februari 2020  5,88 km 0,5 
25 februari 2020   9,69 km 3,5 
21 februari 2020   8,91 km 4 
20 februari 2020 11,22 km 1 
14 februari 2020 10,15 km 3 
  9 februari 2020 16,14 km 1,5 
  8 februari 2020   7,15 km 0,5 
  5 februari 2020  13,55 km 1 
  1 februari 2020  10,34 km 1,5 
 30 januari 2020  10,24 km 1 
 27 januari 2020    3,00 km 5 
 25 januari 2020  14,75 km 5,5 
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 18 januari 2020   9,60  km 3 
 15 januari 2020  10,00 km 1,5 
 15 januari 2020    2,43 km 2 
 12 januari 2020  10,60 km 4 
 11 januari 2020  10,10 km 1 
  5 januari 2020   5,75 km 0,5 
 29 december 2019   5,34 km 0,5 
 24 december 2019  12.88 km 1 
 23 december 2019   9,31 km 2,5 
 16 december 2019   11,84 3 
Losse loopjes en NS station   - 2,5 

 
TOTAAL 

 
357,58 km 

 
83 vuilniszakken 
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Geschoond gebied 

 

Geschoonde routes  

(in vet zwaarvervuilde wegen,  wekelijks te schonen): 

Oostelijke IJsseloever van de Randerstraat Diepenveen tot en met Duursche Waarden 
IJsseldijk/Rijksstraatweg van de Randerstraat Diepenveen tot Gemeentehuis Wijhe 
Fortmonderweg en Tichelstraat 
Diepenveenseweg en Randerstraat 
Boxbergerweg van Diepenveen tot Wesepe, stukje N348 
Koekoeksweg en Eikelhofweg 
Wethouder Doorninckweg en Rozenvoorderdijk 
Steunenbergerweg en Dingshofweg 
NS-Station,  Jan Hooglandstraat en Boskamp 
Hooiberglaan en parkeerplaats Sporthal 
Kleistraat en Averbergen 
Van Limburg Stirumstraat en Wethouder A.G.Dekkerlaan 
Ketelgatstraat 
Kletterstraat en Bockhorsterstraat 
Steenfabriek Hengforden 
Holstweg, Dingshofweg en Bruinsweg 
De Meente 
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5 april 2020 10,95 km 

1 vulniszak IJsseloever, Weth. A.G. Dekkerlaan, NS station,  Jan 
Hooglandstraat 
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3 april 2020 13,76 km 

Koekoeksweg, de Meente, IJsseloever en Diepenveenseweg 3 en een 
halve vuilniszak 
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31 maart 10,63 km  

3 vuilniszakken Rozenvoorderdijk, Boxbergerweg en Eikelhofweg
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28 maart 2020 10,12 km 

Fortmonderweg en IJsseloever 1 en een halve vuilniszak en een 
gedumpte tas met huisvuil 
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26 maart 2020  10,29 km 

1 en een halve vuilnizak en een tuinstoel IJsseloever 
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25 maart 2020  10,57 km 

2 en een halve vuilniszak en een blauwe ton IJsseloever 
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23 maart 2020  14.09 km 

IJsseloever 3 vuilniszakken 
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22 maart 2020  10,00 km 

1 vuilniszak IJsseloever 
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19 maart 2020  7.87 km 

Diepenveense weg, IJsseloever en IJsseldijk 1 vuilniszak 
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18 maart 2020  5,55 km 

1 en een halve vuilniszak Fortmonderbos en IJsseloever 
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16  maart 2020 1,47 km 

3 boodschappentassen en een tuinstoel IJsseloever Fortmonderweg 
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15 maart 2020  15,19 km 

1 en een halve vuilniszak en een grote blauwe ton Bevrijdingsweg, 
Randerstraatweg en IJsseldijk/Rijksstraatweg 
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13 maart 2020 4,29 km 

1 en een halve vuilniszak IJsseldijk en Rijksstraatweg 
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10 maart 2020  6,67 km 

1 boodschappentas Duursche Waarden IJseloever, 1 gedumpte 
vuilniszak terugweg Haereweg 
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7 maart 2020  3,86 km 

3 vuilniszakken en 1 boodschappentas IJsseldijk/Rijksstraatweg 
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29 februari 2020  13,41 km 

1 boodschappentas Olst, 2 en een halve vuilniszak 
Rijksstraatweg/IJsseldijk, 1 vuilniszak Holstweg,/Bruinsweg
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27 februari 5,88 km 

1 boodschappentas 
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25 februari 2020  9,69 km 

3 vuilniszakken Rijksstraatweg en IJsseloever, 1 boodschappentas 
Olst/Boskamp
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21 februari 2020  8,91 km 

Diepeenveenseweg, Kletterstraat, IJseluiterwaarden 

3 boodschappentassen, 3 vuilniszakken en een paar grote stukken 
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20 februari 2020 11,22 km 

1 boodschappentas Diepenveenseweg, 1 boodschappentas 
Boxbergerweg 1 boodschappentas Eikelhofweg 
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14 februari 2020  10,15 km 

Eikelhofweg 2 boodschappentas, overige route (mn hoogwaterlijn 
IJssel) 2 vuilniszakken en een emmertje 
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9 februari 2020 16.14 km 

1 halve vuilniszak Bruinsweg, 1 halve vuilniszak Holstweg, 1 
boodschappentas IJsseldijk 
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8 februari 2020  7,15 km 

2 boodschappentasjes, met name afslag Olst-Zuid 
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5 februari 2020   13,55 km 

3 boodschappentassen en 1 vuilniszak IJsseloever , 1 
boodschappentas Olst-Noord 
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1 februari 2020  10,34 km 

Diepenveenseweg en Rijksstraatweg 1 vuilniszak , IJsseloever 1 
boodschappentas, Afslag Olst-Zuid 1 boodschappentas 
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30 januari 2020   10.24 km 

1 volle vuilniszak Fortmonderweg e.o, flessen 
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27 januari 2020  3,00 km 

5 vuilniszakken en nog een zakje Steenfabriek Hengforden 
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25 januari 2020 14.75 km 

Eikelhofweg en Boxbergerweg 5 halve zakken, omgeving Wesepe 3 
volle vuilniszakken
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18 januari 2020  9,60 km 

3 vuilniszakken Rijksstraatweg Den Nul 

 

 



38 
 

15 januari 2020  10,00 km 

Halve vuilniszak Rozenvoorderdijk, halve vuilniszak Boxbergerweg, 
3/4 vuilniszak Eikehofweg 
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15 januari 2020  2,43 km 

2 volle vuilniszakken IJsseloever  
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12 januari 2020  10,60 km 

Dingshofweg 1 vuilniszak, Steunenbergerweg 2 (gedumpte volle) 
vuilniszakken, Rozenvoorderdijk 1 overvolle vuilniszak 
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11 januari 2020  10,10 km 

Diepenveenseweg 1 boodschappentas, Rijksstraatweg en IJsseloever 
1 boodschappentas en een paraplu, Olst halve boodschappentas 

 

 



42 
 

5 januari 2020   5,75 km 

1 volle boodschappentas Diepenveenseweg, Eikehofweg en 
Ketelgatstraat 
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24 december 2019  8,13 km + 4.74 km 

Diepenveenseweg half tasje, Rijksstraatweg 2 boodschappentassen 
Randerstraat half tasje, Eikelhofweg 1 tasje 
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23 december 2019  9,31 km 

Rijkstraatweg 1 vuilniszak 188 items, Formonderweg 1 halve 
vuilniszak 78 items, IJsseloever 1 vuilniszak 130  items 
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16 december 2019  11,82 km 

Diepenveenseweg  1 boodschappentas 56 stuks, Olsterweg, 
Randerdestraat Boxbergerweg 1 vuilniszak 125 stuks, Eikelhofweg 2 
vuilniszakken 263 stuks 
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Losse wandelingen en loopjes vanuit en rond de Boskamp plus NS-
station  in periode december 2019 - maart 2020 

Totaal circa 2 vuilniszakken

 

 


