Eerst glasbak geplaatst in 1972 in Zeist op initiatief SMZ e.o.
Op 16 juni 2018 werd in de media nogal wat aandacht besteed aan het feit
dat op die datum veertig jaar geleden de eerste glasbak in Nederland zou
zijn geplaatst. Zou zijn, want wij van SMZ weten wel beter. De eerste
glasbak werd namelijk al in 1972 in Zeist geplaatst. Dat gebeurde op
initiatief van de huisvrouwen Kuiper en Riemens, de founding mothers van de
Stichting Milieuzorg Zeist e.o.. Zij wilden door de plaatsing van een
glascontainer bereiken dat glas waarop geen statiegeld zat zou worden
hergebruikt. Omdat de overheid daartoe geen initiatief wilde nemen,hebben
de beide dames alles zelf geregeld. Zo hebben zij voor 5 gulden per week
een container gehuurd die dan als glasbak dienst zou gaan doen. Daarnaast
hebben zij zelf naar een geschikte centrale plek voor de glasbak gezocht
en voor de plaatsing ook toestemming van de eigenaren van de grond
gekregen,te weten AH en de Coöperatieve Raiffeisenbank. Met wel als
voorwaarde dat zij zouden regelen dat de bak regelmatig zou worden geleegd
(door Maltha), deze alleen overdag zou worden gebruikt en zij de omgeving
van de glasbak zouden schoonhouden. Destijds kreeg hun initiatief veel
publiciteit en bestond er ook in andere gemeenten belangstelling. Enige
jaren later nam de overheid het idee over en in 1978 werd de eerste
officiële glasbak in ‘s Hertogenbosch geplaatst.
In 1982 ontving de Stichting Milieuzorg Zeist van glasrecyclaar de firma
Maltha een geschenk ter viering van het 10-jarig jubileum van het bestaan
van de glasbak in Nederland. In 2010 schonk de Groene Telegraaf aandacht
aan het feit dat de eerste glasbak in 1972 in Zeist werd geplaatst met een
interview met beide dames. Gelukkig hebben wij nu ook weer gemerkt dat in
ieder geval een deel van de media op de hoogte is van de echte
ontstaansgeschiedenis van de glasbak. Zo hebben o.a. Omroep Max, Talpa en
het AD ons benaderd en in hun artikel/uitzending de datum, de naam van de
beide dames en van onze Stichting genoemd. Verder is ook door Radio 4 en de
Trouw en de Volkskrant aan het jubileum van glasbak bijzondere aandacht
geschonken met ook de vermelding van de naam van de Stichting. In een
uitzending van “Hart van Nederland” van SBS6 kwam mevrouw Kuiper zelf nog
aan het woord.
Duidelijk is dat de beide dames hun tijd ver vooruit waren, aangezien het
recyclen van grondstoffen in het kader van een ‘Circulaire economie’
inmiddels een hele vlucht heeft genomen. Toch liggen er ook op dit gebied
nog vele uitdagingen, zoals op het gebied van afvalpreventie (denk aan o.a.
verbod op plastic wegwerpzakken, dat al in vele landen in doorgevoerd),
maar ook door een zodanige productie van artikelen zodat ze eenvoudig
kunnen worden hergebruikt (vergelijk: ‘cradle tot cradle’).
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