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Waste Battle Almelo van start 
Samen naar een oplossing voor het zwerfvuil in Almelo!  

Op maandag 19 september beginnen 66 leerlingen van basisscholen De Compaan, De Stapvoorde 

en De Huve aan een groot en uitdagend project: de Waste Battle Almelo. Gedurende drie dagen 

duiken zij in de zwerfafvalproblematiek en gaan op zoek naar dé oplossing om zwerfvuil te 

voorkomen. Ook leerlingen van Het Noordik doen mee aan de Waste Battle. Zij starten maandag 

26 september. Wie van hen met het beste, meest effectieve  idee komt, wint de Waste Battle 

Bokaal en een mooi budget voor de verdere doorontwikkeling van de oplossing. Er zijn hiervoor 

fondsen beschikbaar gesteld door Partners Gemeente Almelo, Machinefabriek Boessenkool B.V., 

Dumocon B.V. en Albert Heijn. 

Zwerfvuil is een hardnekkig probleem waaraan mensen zich storen,  dat de leefomgeving  in 

negatieve zin beïnvloedt en ons allemaal ook nog eens veel geld kost. Belangrijke vervuilers zijn 

jongeren, recreanten en verkeersdeelnemers. Zwerfvuil  ontstaat over het algemeen niet uit bewust 

vervuilend gedrag, maar lijkt vooral een kwestie van onbewust kopieergedrag. De uitdaging voor de 

leerlingen is om met een originele oplossing te komen die inspeelt op het zwerfafvalprobleem. Op 

19, 20 en 23 september zijn de voorrondes op de scholen en op vrijdag 11 november gaan de 6 

winnaars met elkaar de strijd aan tijdens de eind battle. De eind battle vindt plaats van 10.30 uur tot 

13.00 uur in Naxt (Kolthofsingel 15, 7602 EM Almelo). Alle leerlingen van groep 8 zullen hierbij 

aanwezig zijn. U bent ook van harte welkom om alle winnaars aan te moedigen! 

Vernieuwende aanpak zwerfvuil 

De Waste Battle onderscheidt zich van andere zwerfvuilprojecten doordat het inzet op de preventie 

van zwerfvuil en doordat het jongeren,  die zelf een grote bijdrage leveren aan het probleem, de 

oplossing laat bedenken. Vernieuwend  is ook de lesmethode die gebruik  maakt van een game-

achtig beloningssysteem en last but not least de inzet van partners bij de realisatie van het winnende 

idee.     

De Waste Battle Zwolle is een initiatief van Gooitz en Natuur en Milieu Overijssel in opdracht van 

gemeente Almelo.  

Met vriendelijke groet, 

 

Namens basisscholen De Huve, De Compaan en De Stapvoorde, 

Christien Sickman, Tamara Maathuis en Bas Slot 


