
Afval is zo saai nog niet 

Purmerend, Liane Zoeter 

Dat afval eigenlijk een super leuk onderwerp is, verbaasde de leerlingen van groep 7 van Basisschool 

de Venne uit Purmerend. Op donderdag 26 maart kregen de scholieren een rondleiding van Peter de 

Graaf, directeur van het Purmerendse afvalverwerkingsbedrijf  De Graaf Afvalbeheer en “een beetje 

gek van afval” zoals hij zelf toelicht op de vraag van een van de scholieren waarom hij in de 

afvalbranche werkt. 

 

Eerst wegen 

Peter neemt de scholieren als eerste mee naar de weegbrug: “Hier begint het allemaal. Een 

vrachtwagen komt binnen met afval en dat afval wordt gewogen. Wij sorteren dat afval dan uit en 

sluizen het weer door. Meestal naar China, want in China worden heel veel producten gemaakt, vaak 

van gerecycled afval. Zo geven wij het afval dat hier binnenkomt een tweede leven, licht Peter toe.” 

Langs de oude warmtekrachtcentrale 

De groep leerlingen loopt van de weegbrug verder naar de plaats waar alle afval binnenkomt en wordt 

verwerkt. Eerst passeren ze de oude warmtekrachtcentrale die van de Nuon was, maar sinds kort in 

bezit is van De Graaf. “Vroeger kwam hier de energie voor de stadsverwarming vandaan”, legt Peter 

uit. “Nu gaan wij ook dit gebouw recyclen en ervoor zorgen dat we het opnieuw kunnen gebruiken”. 

Naar de werf 

Eenmaal op de werf kijken de scholieren hun ogen uit. In iedere hoek liggen bergen met gesorteerd 

afval. Bergen met balen plastic, houten pallets, tuinafval, kleding, een enorme berg met grof metaal en 

nog veel meer soorten afvalbergen. “Wij maken alle afval geschikt voor recycling. Zelfs die berg daar 

met restafval. Die gaat naar de hoogovens, waar ze er brandstof van maken”, aldus Peter. 

Bollennetten 

Bij de berg met bollennetten staat de groep even stil. “Vroeger werden bollen handmatig geoogst. 

Veel scholieren gingen dan om een centje bij te verdienen handmatig bollen oogsten. Nu worden 

bollen met deze netten geoogst. Wij zorgen er voor, dat de netten weer gerecycled kunnen worden. 



Metaal 

Een grote grijper loost grof metaal in een container. “Van dat oude ijzer worden nieuwe auto’s 

gemaakt”, vervolgt Peter. “Maar ook kleiner metaal sorteren wij uit.” In de hal staan bakken opgesteld. 

Rood koper, geel koper, lood, ijzer, rvs, voor ieder soort metaal is er een aparte bak. “Veel 

particulieren en bedrijven komen hier metaal brengen. Dat metaal wordt gewogen en daar krijgen ze 

dan geld voor.” De scholieren mogen allemaal tegelijk op de weegschaal staan om een indruk te 

krijgen wat zij zouden opbrengen als ze van metaal zouden zijn. Dat levert 346 kilo op, inclusief de juf. 

“Had dat eerder gezegd!”, reageert een van de leerlingen. 

Papier 

Ook bij de papierbalen staat de groep even stil, want De Graaf is al meer dan 60 jaar expert in 

papierverwerking. Peter vertelt: “Wij hakken het oude papier kapot, soms in stukjes kleiner dan een 

postzegel, en dan zorgen wij samen met de bedrijven Tork en Papyrus dat het weer terugkomt als 

nieuw papier. Paper for Paper noemen we dat initiatief. Van Paper for Paper kun je lid worden en als 

je dat doet dan help je mee met het sparen van het milieu. Net zoals wij eigenlijk met alle andere 

afvalstoffen doen door ze een tweede leven te geven.” 

Afval leuker dan gedacht 

“Moeten jullie niet werken?“, vraagt een van de scholieren aan Peter en de medewerker van de 

marketing afdeling. “Dit is onderdeel van ons werk”. Peter legt uit, dat je bij De Graaf met je ‘handen’ 

kunt werken maar ook met je ‘hoofd’, maar dat eigenlijk iedereen die ‘zijn mouwen wil opstropen’ 

welkom is om bij De Graaf te solliciteren, ongeacht of je nu hoog- of laagopgeleid bent. De leerlingen 

van basisschool de Venne zijn namelijk in contact met De Graaf gekomen via TechNet 

http://technet.nu/kringen/152/technet-kring-waterland-purmerend, een instantie die scholieren en het 

technische bedrijfsleven met elkaar in contact brengt om het techniekonderwijs aantrekkelijker te 

maken en leerlingen te ondersteunen bij hun loopbaanoriëntatie. Enthousiast joelend gaan de 

leerlingen de TechNet-bus weer in. Zo saai was afval dan toch ook weer niet. 

 

Voor intern: 

BSO de Venne op bezoek 

Donderdag 26 maart hadden wij hooggeëerd bezoek van een aantal leerlingen van groep 7 van 

basisschool de Venne. De school was bij ons terecht gekomen via TechNet, een instelling die contact 

tussen het technisch bedrijfsleven en scholieren wil stimuleren en zo een technische opleiding en 

loopbaan aantrekkelijk te maken. Peter gaf een rondleiding. Eric deed er een schepje bovenop door 

de leerlingen én de juf op de weegschaal te zetten en een weegbrief van maar liefst 246 kilo uit te 

schrijven. En Liane schreef een verslagje dat je kunt lezen op De Graaf Afvalbeheer 

http://www.degraafafvalbeheer.nl/2015/03/afval-is-zo-saai-nog-niet/  
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