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Afval storten is overal een 
probleem
We lezen bijna dagelijks berichten over het 
storten van (gevaarlijk) afval in de bossen en 
bermen. De schade van het storten is voor het 
milieu vaak groot, met name waar het om afval 
van drugslaboratoria of asbest gaat. Dit is erg 
moeilijk schoon te maken en bovendien zeer kost-
baar. Voor degene die het materiaal stort gaat het 
voornamelijk om financieel gewin, verduisteren 
van criminele activiteiten (je kunt het drugsafval 
niet gewoon even aanbieden aan een inzamelaar) 
en gemakzucht. 

Afval storten staat in de top 10 van meest voor-
komende milieudelicten. Overal in Nederland 
hebben handhavers en toezichthouders te maken 
met dit probleem. Vaak is het lastig om de eige-
naar van het afval te achterhalen en dus komen 
de kosten voor het opruimen ten laste van de 
samenleving. Dier & Milieu heeft voor dit onder-
werp contact gezocht met Willem Saris, wijkagent 
buitengebied in Winterswijk. 

Als je Winterswijk zegt dan krijg je regelmatig te 
horen dat het een leuke plaats is, die een leuk 
buitengebied heeft op de grens met Duitsland – 
maar dat de reis erheen een hele onderneming 
is. Geen snelweg in de buurt te bekennen en dus 
aansluiten op lokale wegen waar ook nog regel-
matig oponthoud is door landbouwverkeer dat zich 
tussen het beroeps- en toeristenverkeer drukt. Dat 
mag allemaal waar zijn, zeg ik dan altijd, maar het 
is meer dan de moeite waard om aan dit stukje 
Achterhoek regelmatig een bezoek te brengen. 

Afval storten staat in de top 10 van meest voorkomende 

milieudelicten

Onderweg naar mijn afspraak moet 
ik constateren dat het dus ook geen 
straf is om over die lokale wegen 
richting Winterswijk te rijden. De 
prachtige ochtendzon prikt mooi 
door het frisse lentegroen dat overal 
ontspruit in de bomen en struiken 
langs die lokale wegen. Je moet er 
gewoon de tijd voor nemen en dus 
je afspraak ruim plannen. En dat 
heb ik gedaan. Rond 10 uur parkeer 
ik mijn auto voor het politiebu-
reau in Winterswijk en na enkele 
minuten zit ik al bij Willem Saris op 
het bureau. 
Het is Goede Vrijdag en dan loopt 
Winterswijk vol met Duitse dag- en 
weekendbezoekers. 

Actief twitterende wijkagent
Willem Saris is wijkagent in een 
13.000 ha groot buitengebied. De 
omgeving van Winterswijk kent 
veel natuurgebieden waarvan er 
een drietal Natura 2000-gebieden 
zijn. Deze gebieden zijn onderdeel 
van een samenhangend netwerk 
van beschermde natuurgebieden 
in Europa. Alleen Natuurmonu-
menten heeft al het beheer over 14 
gebieden, maar ook Staatsbosbe-
heer beheert gebieden in dit deel 
van Nederland waar bijzondere flora 
en fauna, stokoude bomen, kron-
kelende beekjes, landgoederen en 
boerderijen een onuitwisbare indruk 
achterlaten. 

Tot zover het VVV gedeelte zou je 
dan zeggen, maar het geeft wel aan 
dat dit immense gebied veel toe-
zicht vraagt en dus ook veel vergt 
van de capaciteit van toezichthou-
dende en handhavende instanties. 
Willem Saris werkt als wijkagent in 
dat grote gebied en probeert door 
middel van samenwerking en coör-
dinatie de criminaliteit te beperken 
en de veiligheid te vergroten. Als 
actief Twitteraar waarschuwt hij 
bewoners en volgers en deelt en 
vraagt hij veel informatie over 
zaken die in het gebied spelen. 

Willem Saris is een actief Twitterende wijkagent

Nadat wij een tijdje over allerlei 
zaken gesproken hebben vraag 
ik hoe het staat met de afvalstort 
in zijn werkgebied. Willem vertelt 
dat uiteraard ook hier met enige 
regelmaat illegaal gestort afval 
gevonden wordt. Het gaat zo 
geeft hij aan vaak om autobanden, 
groenafval en bouw- en sloopafval. 
Zo werden er regelmatig grote 
hoeveelheden autobanden aange-
troffen. In totaal praten we over 15 
dumpingen waarbij telkens 100 tot 
200 autobanden waren gestort. De 
dumplocaties bevonden zich langs 
de gehele grens met Duitsland. 
"Doordat het verschillende merken, 
maten en soorten waren konden wij 
uiteindelijk herleiden dat de banden 
uit Duitsland moesten komen.  
We gingen daarop in de avond- en 
nachturen gericht op zoek naar 
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verdachte voertuigen met aanhangers in het 
buitengebied. Deze actie leidde uiteindelijk naar 
de dader." Hierbij werd samengewerkt met de 
groene boa’s, milieuteam Oost-Nederland, de 
Duitse politie en de gemeente Winterswijk. 
 
De dader nam, zo bleek, tegen betaling banden 
van klanten in en zorgde voor goedkope afvoer 
door ze in Winterswijk in de bossen te storten. 
Totaal ging het om duizenden banden. Er is uiter-
aard proces-verbaal opgemaakt en de gemeente 
heeft alles opgeruimd. Het opruimen en afvoeren 
heeft tienduizenden euro’s gekost. 

Ineens roept Willem: “Kom, we gaan in het gebied 
kijken”. Wij verlaten het drukke bureau (het is 
tenslotte een dag met topdrukte in Winterswijk) 
en rijden met een opvallende auto de drukte in. 

Controleren jullie weleens op het milieu?
Eenmaal in het buitengebied blijkt al snel dat 
ook de toeristen veelvuldig gebruik maken van 
de (deels onverharde) wegen. Op een van deze 
wegen zien we in een weggetje aan de rechter-
kant een auto staan en vangen we een glimp van 
een persoon op. De belangstelling is gewekt, de 
auto gaat in de achteruit en we rijden richting de 
stilstaande auto. Het blijkt een echtpaar dat de 
hond uit komt laten en een tijdje zit te genieten 
van het heerlijke zonnetje. Direct wordt Willem 
aangesproken door de man. “Controleren jullie wel 
eens op het milieu?” De vraag kan niet op een 
beter moment komen. Op de hoezo vraag en de 
uitleg dat regelmatig in de buitengebieden wordt 
gecontroleerd geeft de man aan, dat ze wel vaker 
op deze locatie komen en dat ze zien dat er steeds 
meer afval gestort wordt. “Komt u maar even 
mee” zegt hij en vervolgens wijst hij ons op een 
paar plekken groenafval, wieldoppen en sloophout 
aan. Hij vindt het maar niks en dat wordt door zijn 
partner heftig knikkend ondersteund.  

Willem vertelt dat uiteraard ook hier met enige 

regelmaat illegaal gestort afval gevonden wordt

Vervolgens wijst de man ons op een paar plekken groenafval, 

wieldoppen en sloophout aan

Met de mededeling dat hij derge-
lijke situaties altijd bij gemeente of 
politie kan melden hebben we onze 
weg (zoals dat zo mooi heet) maar 
weer vervolgd. 

Een stukje verderop een stel toe-
risten dat druk gebarend aangeeft 
dat ze iets willen vragen. Ze zijn 
enigszins de weg kwijt en of de 
agent even kan helpen. Binnen  
een paar seconden kunnen beiden 
weer verder wandelen. Met een 
“sorry voor de stofwolk straks  
maar dat krijg je op deze zand-
wegen” laten we de toeristen 
achter ons.  
 
Er wordt in het buitengebied van 
Winterswijk ook “seizoenafval” 
gevonden. Winterswijk heeft 43 
campings en je ziet altijd aan het 
begin en het eind van het camping-
seizoen dat er weer veel vuilnis-
zakken, oude kampeerspullen of 
deels afgebroken schuurtjes en cha-
lets in het gebied worden gestort. 
Dit komt gemiddeld 10 tot 15 keer 
per jaar voor. 
“Wat we ook regelmatig aantreffen 
zijn volle vuilniszakken die naast 
een recreatiebankje worden neer-
gezet. Personeel van de gemeente 
probeert dan voordat ze de zaak 
weer opruimen om ergens een 
adres in de vuilniszak te achter-
halen. Men heeft steeds meer een 
instelling van, als je het maar kwijt 
bent. Wie en wat daar last van 
heeft is niet belangrijk.  

Het is in de meeste gevallen lekker 
anoniem.” 
Afval van bijvoorbeeld XTC labora-
toria is nog weinig aangetroffen, 
hennepafval daarentegen wordt wel 
wat vaker gevonden. 

Er wordt in het buitengebied van Winterswijk ook 

“seizoenafval” gevonden

Uiteraard proberen we altijd de dader te 

achterhalen

Op sommige plaatsen ligt al een 
tijdje een berg afval en Willem 
ziet de berg langzaam groeien. We 
spreken een toevallige voorbijgang-
ster die wel weet wie dat afval daar 


