
  Schoon trekt schoon aan. Wilt u ook meehelpen om het 

zwerfafval in uw wijk terug te dringen? Op de website 

van de gemeente Oosterhout vindt u meer informatie: 

www.oosterhout.nl/inwoners/wonen-leven/buurtbeheer/

zappers/

Tekst en fotografie: Maartje van Rije          

  Op een dinsdagochtend in november is het opvallend schoon aan de Schoondonk. 

Geen wonder, want elke maandagochtend lopen Bert van Hoof en Karel Botermans 

een rondje door de wijk om zwerfafval op te ruimen. Ze doen dit graag op 

maandagochtend, want na het weekend ligt er behoorlijk wat zwerfafval. “Dan 

hebben we extra voldoening van ons werk”, leggen ze uit. Karel (rechts op de foto) 

zit bij buurman Bert (links) aan de keukentafel en samen vertellen ze over waarom 

ze dit (blijven) doen. Karel woont, net als Bert, al sinds 1978 aan de Schoondonk. 

Een kleine drie jaar is Karel nu ‘zwerfafvalpakker’, afgekort ZAPper. Dat doet hij met 

aanstekelijk enthousiasme, want zijn buurman Bert doet het sinds een paar maanden 

ook. Bert zag op een ochtend iemand gewapend met afvalknijper, handschoenen en 

oranje afvalzak passievol het zwerfafval in de buurt opruimen. Toen hij doorhad dat 

het zijn buurman Karel was, ging hij op hem af en zei: “Als je een keer ziek bent, of 

op vakantie, of anderszins verhinderd, geef me maar een seintje. Dan wil ik het wel 

een keer doen”. Karel zag de twinkeling in Bert’s ogen en nam direct contact op met 

buurtcoördinator Bibi Schuurs. 

Het enthousiasme bleek wederzijds en Bert startte als ZAPper. Corné, werkzaam 

op de gemeentewerf, leverde alle benodigde attributen bij hem thuis af. Hij komt 

elke week de gevulde oranje afvalzakken bij Bert en Karel thuis ophalen. Toen Bert 

begon, zei Corné tegen hem “Als je iets nodig hebt, laat dan een briefje achter op 

de zak”. Het feit dat de lijnen kort en gemakkelijk zijn, kan Bert waarderen. De 

samenwerking met de gemeente verloopt prima, vinden ze beiden. Bert ontdekte 

een keer gedumpt afval, en binnen 24 uur na zijn melding was het weggehaald. 

“Het motiveert als die relatie goed is en blijft” zegt Bert. Hij voegt toe dat je positief 

ingesteld moet zijn om dit te doen. “Je moet je eroverheen zetten dat je afval van een 

ander opruimt”, legt hij uit. Bert en Karel ZAPpen met een fluorescerend hesje aan, 

met daarop de tekst ‘Wie denk je wel dat je bent? Ik ben actief in mijn wijk!’. Hij heeft 

nog geen enkele negatieve reactie gekregen, wat hij wel een beetje had verwacht. 

Sterker nog: een passant heeft hem weleens een schouderklopje gegeven en zei 

daarbij “Meneer, ik heb respect voor u, dat u dit doet!”. Ze erkennen dat zwerfafval 

hen nu meer opvalt, omdat ze er wekelijks mee bezig zijn om het op te ruimen. Het 

ontstaan van zwerfafval is voornamelijk een mentaliteitskwestie, vinden ze. Door in 

gesprek te gaan met de veroorzakers van zwerfafval proberen ze het bewustzijn te 

verhogen en de aanwas te verminderen. Dat werkt wel; er zwerft minder afval rond.

Op de vraag wat ze graag willen veranderen of verbeteren antwoordt Karel met een 

klein lijstje. Hij ziet veel potentie in het invoeren van statiegeld op blikjes, zoals in 

omringende landen het geval is. Mensen gooien geen geld op straat. Het woonerf 

van de Schoondonk is na 38 jaar ook wel toe aan een opknapbeurt. Tot slot zou 

in het najaar het plaatsen van een bladerenkorf een welverdiende tegenprestatie 

zijn. Bert knikt instemmend en voegt eraan toe dat hij graag een fysiek loket in 

het stadhuis zou willen. “Niet iedereen kan zijn weg vinden op een computer, laat 

staan op het internet” verklaart hij. Karel is nu 70 jaar en heeft 35 jaar als financieel 

sociaal ambtenaar gewerkt. Gepensioneerd, maar nog steeds actief. Zo zit hij in vele 

besturen, is oppasopa en gaat regelmatig een dagje 100 km fietsen. Bert is 73 en 

heeft 40 jaren op scholen gewerkt; als leerkracht voor groep 8, als adjunct en als 

directeur. Ook hij blijft actief; als oppasopa, taalcoach, chauffeur van de klantentaxi 

en als voorzitter van CNV onderwijs-gepensioneerden Breda en omstreken. “We 

kunnen natuurlijk achter de geraniums gaan zitten, maar we gaan liever achter 

zwerfafval aan!” lachen de buurmannen aanstekelijk.          

  Achter de 
geraniums?  
  Liever achter zwerfafval aan  
    In dorpen, wijken en buurten maken 
mensen de stad. Buurtcoördinatoren 
van de gemeente Oosterhout werken 
samen met tal van bewoners en 
instanties. Is het u ook opgevallen 
hoe schoon de parkeerplaats van 
winkelcentrum Arkendonk is? Maakt 
u kennis met de twee heren die daar 
wekelijks het zwerfafval opruimen.  


