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4 november 2021 - Waste Battle 1

‘Zo waardevol is de Waste Battle’
De vijfde editie is los. En hoe! Maar
liefst 81 leerlingen van CSG Bogerman deden mee aan de Waste
Battle. Het waren eersteklassers.
Nog maar een paar maanden op de
middelbare school en daarvoor een
coronajaar gehad. Dat is best een
lastige start!

Jongeren
strijden tegen
zwerfafval
In de Waste Battle strijden leerlingen van het voortgezet onderwijs
in de gemeente Súdwest-Fryslân
in groepjes tegen elkaar wie het
beste idee heeft om zwerfafval te
voorkomen.
Leerlingen van RSG Magister
Alvinus, CSG Bogerman en Aeres
bedenken in een driedaags project
vernieuwende oplossingen om
zwerfafval tegen te gaan.
De ideeën worden beoordeeld
op originaliteit en uitvoerbaarheid door een jury die bestaat uit
vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen en de gemeente
Súdwest-Fryslân.
Partners
De Waste Battle Súdwest-Fryslân
wordt mede mogelijk gemaakt
door gemeente Súdwest-Fryslân,
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, Roelofs, Donker Groen,
Omrin en Jumbo Kooistra.
Jury Battle 3
De jury op het Bogerman bestond
uit Wop Yedema (Fietselfstedentocht), Theo van Gelder en Gerrit
Dijkstra (Suver Skjin), Anske Smit
(Dienst Landinrichting), Arjan
Reekers, Sietse la Roi (SWF), Esther
Wierda (Donker Groen), Myrthe
Sijtsema (GGD), Jos Smit (ondernemer), Tjitske Damstra, Coby
Idzinga (Omrin), Douwe Venema
(Milieugroep Bolsward), René Abma
(Jumbo Kooistra), Norbert Bakker
(Rabobank).

Veel geleerd

De voorrondes waren van dinsdag 26
tot en met donderdag 28 oktober. Op
dag 1 moesten de leerlingen zwerfafval verzamelen en mensen interviewen over zwerfafval.
Samen met team De Vuilnismannen heeft de De Ratelende Recyclelaars (foto) zich gekwalificeerd voor de finale.
Op de foto (v.l.n.r.) Rayella de Jong, Loïs de Jong en Fenna Jochems. (Foto TTB/Uultsje Talsma)

De tweede dag bedachten ze allerlei
ideeën om zwerfafval te voorkomen
en kozen ze één idee uit om mee
verder te gaan. ’s Middags gingen ze
op excursie (zie hieronder).

mogen door naar de finale.
,,Het is heel leuk dat de leerlingen
hier ook echt met een opdracht uit
de praktijk werken”, geeft Tjaarda
Wagenaar aan. ,,Ze hebben veel meer
geleerd dan wat ze normaal op school

Op de derde dag presenteerden ze
hun idee. De teams De ratelende
recyclelaars en De Vuilnismannen

leren. Zo waardevol is een Waste
Battle!”
Op het moment dat je deze krant
krijgt, zijn de voorrondes op RSG
Magister Alvinus bezig en in de-

cember zijn de voorrondes op Aeres
(voorheen het Nordwin College).
Tjaarda Wagenaar: ,,Ik wens hen veel
succes en hoop dat zij het net zo
leuk hebben als wij. We zien elkaar in
december.”

‘Kan het hier eigenlijk ook ontploffen?’
De tweede dag van de Waste Battle gingen de
81 leerlingen in twee groepen op excursie. De
ene groep ging naar de milieustraat in Sneek en
de andere groep naar het bedrijf Donker Groep.
,,De twadde dei is faak bêst wol teoretysk. It is
dan ek noflik foar de learlingen dat se efkes wat
oars dwaan kinne”, geeft Gooitske Zijlstra aan.
En de excursie deze keer was zeker wat anders.
Docente Tjaarda Wagenaar ging met de leerlingen op de fiets naar de milieustraat. ,,We werden hartelijk ontvangen door Henk Raadsveld
en Nick Huitema van de gemeente en mochten
overal rondkijken.”
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De leerlingen namen een kijkje in de kantine,
liepen langs de containers met allerlei soorten
afval en verbaasden zich zo nu en dan wat daar
allemaal in lag: ,,Dat ze dat weggooien.’’
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Het chemisch afval vonden de leerlingen het
interessantst. Een van de leerlingen vroeg wel:
‘Kan het hier eigenlijk ook ontploffen??’” Het
was dus ook nog spannend.
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Social media
Volg de Waste Battle op www.
wastebattle.nl, Twitter, Facebook. Waste Battle SúdwestFryslân is een initiatief van
Gooitske Zijlstra (gooitz) in
samenwerking met Ane Norder
(Norder Advies).

Gooitske Zijlstra, het gezicht achter
de Waste Battle, herkent dit. ,,Se
bloeiden echt op, je seagen dúdlik in
stigende line. En wat kamen se mei
‘toffe’ ideeën!”
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Finale
Donderdag 16 december vindt de
finale van de Waste Battle 2021
plaats in Sneek. De winnende
teams van Bogerman, Magister
Alvinus en Aeres presenteren dan
hun ideeën aan de jury met een
van de collegeleden van gemeente Súdwest-Fryslân als voorzitter.
In de krant van donderdag 23
december komt een verslag van
deze eindstrijd.

,,We hebben leerlingen zo ontzettend
zien groeien”, zegt docente Tjaarda Wagenaar, die de Waste Battle
op Bogerman m@vo coördineert.
,,Sommige leerlingen hadden in het
begin geen zin of durfden niet goed,
maar later zag je ze met een glimlach
van oor tot oor bij de jury vandaan
komen, terwijl ze riepen: ‘We hebben
vier sterren!’”
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Een andere groep werd bij Donker Groen ontvangen door Machteld Elzinga van de afdeling
Recruitment en René Stolwijk, projectleider
compostering bij de Sneker vestiging van het
bedrijf. De leerlingen kregen informatie over het
bedrijf zelf en wandelden daarna naar de grote
partijen aarde achter op het terrein. Hier gaf
Stolwijk uitleg over het composteringsproces.

