
Jongeren 
strijden tegen 

zwerfafval
In de Waste Battle strijden 
leerlingen van het voortgezet 
onderwijs in de gemeente Súd-
west-Fryslân in groepjes tegen 
elkaar wie het beste idee heeft 
om zwerfafval te voorkomen.
Leerlingen van RSG Magister Al-
vinus, CSG Bogerman en Aeres 
bedenken in een driedaags pro-
ject vernieuwende oplossingen 
om zwerfafval tegen te gaan. 
De ideeën worden beoordeeld 
op originaliteit en uitvoerbaar-
heid door een jury die bestaat 
uit vertegenwoordigers van 
bedrijven, instellingen en de 
gemeente Súdwest-Fryslân. 

Partners
De Waste Battle Súdwest-Frys-
lân wordt mede mogelijk 
gemaakt door gemeente 
Súdwest-Fryslân, Rabobank 
Sneek-ZuidwestFriesland, Roe-
lofs, Donker Groep, Omrin en 
Jumbo Kooistra.

Jury Battle 3
De jury op Aeres in Sneek bestond 
uit Jelle Brouwer (Museum Hin-
deloopen), Jos Smit (ondernemer), 
Ane Norder (Waste Battle), Petra 
de Swart (Rabobank Sneek-Zuid-
west Friesland) en Akke Hofstee 
(GGD).

Finale 
De fi nale van deze vijfde Waste 
Battle zou donderdag 16 decem-
ber plaatsvinden. In verband 
met de coronamaatregelen is de 
feestelijke eindstrijd uitgesteld 
tot donderdag 10 maart 2022. De 
winnende teams van Bogerman, 
Magister Alvinus en Aeres pre-
senteren dan hun ideeën aan de 
jury met als voorzitter een van 
de collegeleden van gemeente 
Súdwest-Fryslân. In de krant 
van donderdag 17 maart komt 
een verslag van de fi nale in deze 
krant. 

Social media
Volg de Waste Battle op 
www.wastebattle.nl, Twit-
ter, Facebook. Waste Battle 
Súdwest-Fryslân is een initiatief 
van Gooitske Zijlstra (gooitz) in 
samenwerking met Ane Norder 
(Norder Advies).
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Veel originaliteit in derde voorronde
Afgelopen week hadden we de 
laatste voorronde, op Aeres (eerder 
het Nordwin College) in Sneek. 
Deze keer was het een kleine groep 
leerlingen van 2GL. Dat maakte het 
juist intiem.

De initiatiefnemers Gooitske Zijlstra 
en Ane Norder kijken met een goed 
gevoel terug op deze voorronde. ,,Wy 
binne o sa goed ûntfongen troch 
de skoalle. Wat wiene se allegearre 
belutsen by de Waste Battle!” zegt 
Norder. Hij noemt in het bijzonder 
docente A� e Hepkema en teamleider 
Sietse Planting.

In het begin moesten de leerlingen 
wat loskomen, maar Norder geeft 
aan: ,,De sjuery spile dêr hiel goed 
op yn.” Doordat er weinig leerlingen 
waren, kon Norder zelf ook mee jure-
ren. ,,Hartstikke moai om te dwaan. It 
team ‘Moai plak’ sprong der foar my 
echt út.”

Team ‘Moai plak’ won uiteindelijk ook, 
compleet met koeienpak en gitaar, de 
juryprijs. Wat een originaliteit! Team 
Limpio won de publieksprijs. ,,Sy 
hiene ek al sa’n tof idee”, zegt Zijlstra 
enthousiast. 

Beide teams presenteren hun ideeën 
tijdens de fi nale. ,,Vorig jaar kon de 
Waste Battle door corona niet door-
gaan. Wat zijn we blij dat dit nu wél 
kan. De fi nale stellen we wel nog even 
uit. Duimen dat deze in 10 maart wél 
gewoon kan doorgaan!’’ 

55 jaarjaar

De voorrondes van de lustrumeditie 
zitten erop. Vijf jaar Waste Battle. 
Wethouder Erik Faber van gemeente 
Súdwest-Fryslân: ,,Ik ben blij dat 
wij als gemeente vijf jaar konden 
bijdragen. Want, wat is het een mooi 
en waardevol project!’’ 

Faber: ,,Honderden leerlingen hebben 
ideeën bedacht hoe we zwerfafval 
kunnen voorkomen. En belangrijker: 
honderden leerlingen zijn zich bewust 
geworden van wat zwerfafval met de 
natuur doet. 

Ik ben ervan overtuigd dat dit sommi-
gen aan het denken heeft gezet: gooi 
ik dat lege blikje in de bosjes of toch 
in de prullenbak? Dat is de kracht van 
de Waste Battle. 

De Waste Battle kaart het wereldwij-
de zwerfafvalprobleem aan zonder 
het te zwaar te maken. Het gaat 
om het denken in oplossingen: hoe 
kunnen we op een positieve manier 
voorkómen dat er meer zwerfafval bij 
komt?

Gooitske Zijlstra is de initiatiefne-
mer. Dankzij haar bestaat de Waste 
Battle. Eerst in Overijssel en toen in 
de gemeente waar ze is opgegroeid: 
Súdwest-Fryslân. Ze vormt in onze 

‘Dat is de kracht van de Waste Battle!’ 

De jury kende de eerste prijs toe aan team Moai Plak met 
(v.l.n.r.) Jowena, Elske en Renske. Zij staan net als de win-
naars van de publieksprijs, team Limpio (Hedwig, Naomi, 
Nouriya en Silke) in de fi nale. (Foto Uultsje Talsma)

Wethouder Erik Faber. 
(Foto gemeente Súdwest-Fryslân)

gemeente een team met Ane Norder. 
Hij kreeg als man met een groot 
netwerk veel mensen in beweging. 
Wat heeft hij enorm veel inwoners, 
ondernemers en medewerkers van de 
gemeente bereid gevonden om in de 
jury te zitten. Bedankt Gooitske, Ane 
en alle juryleden! 

Ane regelde ook de sponsoren: Don-
ker Groep, Jumbo Kooistra, Omrin, 
Rabobank ZuidwestFriesland en 
Roelofs. Bedankt dat jullie dit project 
jarenlang hebben gesteund! 

Tot slot wil ik de scholen en leraren 
bedanken. Jullie hebben keer op keer 
weer gezorgd dat de Waste Battle 
een onvergetelijke week werd voor de 
leerlingen. Een week waarin ze even 
met heel iets anders bezig waren.  

Ik kijk uit naar de fi nale in maart. 
Dan presenteren de zes teams die de 
voorrondes wonnen hun ideeën. Wie 
zou de lustrumeditie gaan winnen? 
Zet ‘m op, Aeres, CSG Bogerman en 
RSG Magister Alvinus!’’ 

‘Wat wiene se
 allegearre belutsen 
by de Waste Battle’  


