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Hoogbejaard tweetal blikt  terug op unieke uitvinding

“Glasbak? Ons idee!”

ZEIST/ALMEN.- Paper in de papierbak, groen in de groenbak en plastic in de nieuwste aanwinst. Ondanks 
hun hoge leeftijd scheiden Babs Riemens (80) en Miep Kuiper (82) nog steeds keurig hun afval. Maar het meeste hebben 
de dames toch wel met de glasbak. Zij hebben er immers hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat het allereerste exemplaar in 
1972 in Zeist werd geplaatst

Er staan inmiddels meer glasbakken dan brievenbussen in ons land, zo’n 25.000. Maar dat is ooit anders geweest. Ver-
pakkingsglas ging gewoon de vuilnisemmer in en vanaf 1976 in de plastc vuilniszakken. Een doorn in het oog van Babs 
Riemens en Miep Kuyper, twee huismoeders die elkaar leerden kennen op de Kadercursus ‘Milieuhigiene’, speciaal voor 
vrouwen.
Tegen het einde van de vijfdaagse cursus belandden de dames in de werkgroep ‘Zeist’, die besloot de ‘Stichting Milieuzorg 
Zeist’ op te richten. “Wat ging er een tijd inzitten”, vertelt Babs Riemens. “Ik deed het alleen maar als de thuissituatie het 
toeliet, hoor. Maar met drie kinderen en twee pleegkinderen was het altijd al een druk bestaan.
De actiegroep wilde in eerste instantie de verkeersoverlast in de stad U trecht  aanpakken. Maar al snel kreeg glas hun 
prioriteit. “Die nare vuilniszakken zaten snel vol en zorgden voor troep, want die scheurden alleen maar, door al het glas 
dat er in gestopt moest worden. En die arme vuilnisnannen, he. Al dat glas was natuurlijk gevaarlijk voor ze.” vertelt Miep 
Kuiper We mochten ze toen trouwens alleen ‘bakkenladers’ noemen, want ‘vuilnisman’ klonk niet zo viendelijk”, herinnert 
ze zich lachend.

Concrete plannen
De twee dames gingen in gesprek met enkele glasproducenten. Die lieten weten dat het hergebruik van glas vele malen 
goedkoper en milieuvriendelijker is dan elke keer een nieuwe fles te produceren. En daarom bedacht het gedreven tweetal 
in 1972 de glasbak. Babs Riemens: “De gemeente gaf echter niet thuis. De wethouder zei dat Zeist uiteraard het milieu 
een warm hart toedroeg, maar de gemeente kwam niet met concrete plannen voor het plaatsen van een gasbak. Toen zijn 
we zelf maar op zoek gegaan naar een geschikte plek om de container, die wij voor vijf gulden per week konden huren, te 
plaatsen”.
Het werd een braakliggend terrein bij een supermarkt in ht centrum van Zeist, toen eigendom van Albert Heijn en de 
Coöperatieve Raiffeisenbank, waar huisvrouwen die boodschappen gingen doen makkelijk hun lege potten en flessen 
konden wegwerpen. “We moesten wel beloven dat de bak alleen overdag werd gebruikt, de boel schoon bleef en de con-
tainer op tijd werd geleegd. En toen ging ook de gemeente overstag. Eind juni 1972 stond daar de allereerste glasbak van 
Nederland. Sterker nog, van heel Europa. Wat waren wij trots.”
Miep Kuiper: “Het was destijds echt een open bak, met een groot gat er in. Daar kon een kind inkuipen en dat gebeurde 
dan ook  We moesten elke dag controleren of het wel goed ging, we patrouilleerden met stoffer en blik.”
Ondanks die ‘kinderziekten’ was er direct enthousiame over hun uitvinding “We kwamen op de televisie en kregen brieven 
uit het hele land. Allerlei andere bedrijven wilden ook zo‘n glasbak plaaatsen. De tijd was echt rijp om aan het milieu te 
denken, daardoor is de glasbak zo’n succes geworden.”
Overigens claimt ‘s-Hertogenbosch de eerste glasbak te hebben geplaatst. Dat zou in 1978 zijn geweest. “Maar wij heb-
ben de bewijzen uit de kranten van 1972 dat wij de eerste waren. Ach, het maakt ook niet uit. Als mensen het afval maar 
keurig scheiden.”

Nieuw glas
Van al het verpakkingsglas belandt ongeveer 8 pocent (2007) in  de glasbak; de huishoudens zijn goed voor 68 procnt van 
het totaal. Van al dit glas wordt weer nieuw glas gemaakt. Het recyclen bespaart aanzienlijk grond-stoffen en energieën 
en voorkomt jaarlijks ruim 400.000 ton afval. Iedere 10 procent scherven-inzet levert 5 procent energiebesparing op. Het 
hergebuiken van glas(scherven) is waarschijnlijk net zo oud als het maken van glas. Er zijn oude scheepswrakken gevon-
den met glasscherven als lading. Ook zijn er op oude afbeeldingen altijd mensen te zien die scherven aan het maken zijn. 
Bij Nederlands grootste glasrcycler, Maltha, komen dagelijks zo’n 45 vrachtwagens vol met glas binnen. Dit komt neer op 
zeven miljard kilo per week.
Afvalnieuws
Alle bewoners van de samenwerkende Utrechtse gemeenten hebben vorig jaar de brochure ‘Afvalnieuws’ ontvangen. Het 
eerste onderwerp in de reeks is glas.
“Jammer dat de eer van de eerste glasbak in Nederland ten onrechte aan een gemeente buiten de regio wordt gegegven” 
laat secretaris de Wolf van Stichting Milieuzorg Zeist weten. Volgens de folder zou de eerste in 1976 zijn geplaatst in ‘s-
Hertogenbosch. De eer komt echter toe aan Zeist. Op initiatief van de  Stichting Milieuzorg Zeist werd hier in 1972 de 
allereerste glasbak neergezet.

Foto-bijschrift: Baps Riemens (links) en Miep Kuiper: de enige echte uitvinders van de glasbak.      
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