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I n t r o d u c t i e  W a s t e W o r l d 

Opa, the founding father 

Opa, the founding father van WasteWorld, woont zijn hele leven 

al op het landgoed WesterWoud. Deze excentrieke rommelkont 

is de vermenselijking van de oude manier van omgaan met 

afval. Hij stapelde en stapelde zonder echt iets met de spullen te 

doen. Toch koesterde hij alles wat hij bewaarde, want verspillen 

vond hij zonde. Het kan immers altijd nog ergens nuttig voor 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opa Dorus 

Westerwoud

Op een dag komt geheel onverwacht Nico van de NASA langs. 

Samen ontwikkelen ze hun blik op afval en formuleren ze drie 

kernwaarden: FUN, EDUCATIE en INNOVATIE. 

Als ze dit uitgedacht hebben neemt opa twee rigoureuze 

besluiten. Het eerste is dat hij het landgoed Westerwoud 

omdoopt tot WasteWorld. Het tweede besluit, misschien nog wel 

het allerbelangrijkste, is dat hij het landgoed openstelt voor 

iedereen die meer wil weten over en doen met afval of er een 

betere bestemming voor weet. Want alleen maar verzamelen en 

opslaan, daarvan had opa al ontdekt dat dat niet de oplossing 

was. 

Of het nu gaat om een kenniscentrum, een congrescentrum, een 

afvalhotel, een toneelstuk met afvalmonsters of een 

ruimtemissie… 

… opa wil dat WasteWorld dé verbindende factor wordt 

voor alles en iedereen die begaan is met een schonere 

wereld. 
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de verzamelaar: Opa Dorus 

WasteWorld is het landgoed van de adellijke familie 

WesterWoud. Van deze grote familie is alleen nog de jongste 

zoon, Theodorus Westerwoud in leven. Zo erfde hij het statige 

huis, dat al generaties lang familiebezit is. Ruimte genoeg voor 

hem alleen. 70 jaar is hij inmiddels. Zijn vrouw Mientje is een 

aantal jaren geleden overleden. Zij zorgde altijd voor netheid in 

het huis en ruimde alles op. Zijn zoon woont met vrouw en twee 

kinderen in een dorp verderop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegang tot villa 

Westerwoud 

Opa Dorus, zoals zijn kleinkinderen hem noemen, kan nooit iets 

weggooien. Alles bewaart hij. Zijn vrouw zorgde er altijd voor 

dat zijn verzameling geordend was. Zijn verzamelwoede gaat zo 

ver, dat hij zelfs bewaart wat een ander normaliter weggooit: 

lege flesjes, blikjes, restjes eten, batterijen, boeken, dozen, 

foto’s. Bedenk iets en Dorus bewaart het. Nu zijn vrouw er niet 

meer is, krijgt Dorus het niet geordend. Dat was nooit zijn ding. 

Daardoor is zijn huis net een doolhof geworden. Een kruip door 

sluip door.  

Opa Dorus is gek op zijn kleinkinderen. Op hun beurt komen zij 

graag op bezoek bij opa Dorus. Ze weten dat hij zijn hele leven 

al van alles verzamelt; ze kennen hem niet anders. 

Opa is goed gehumeurd, kan ontzettend gezellige en bijzondere 

verhalen vertellen, is excentriek, gemoedelijk, loopt op 

afgetrapte sloffen; alleen aan zijn kleding zie je nog dat hij van 

adellijke afkomst is, maar daar is helaas het mooie ook van af. 

Hij heeft geen kwaad woord in de zin. Hij ziet er wel excentriek 

uit, maar is heel gemoedelijk.  

Wat niemand van opa weet, is dat hij al heel lang verliefd is op 

Grietje van de groenteboer. Zij woont ook op het landgoed in 

een tuinhuis en beheert de moestuin en plantentuin. 

De vrouw op opa Dorus, oma 

De familie van opa was van adellijke afkomst. Daar hoorde 

uiteraard fraai uitgedoste kleding bij. Ook de vrouw van Dorus 

had mooie jurken. Elke keer dat ze uitging, liet ze een nieuwe 

japon maken. Uiteraard met bijpassende schoenen, kettingen, 

handtassen en hoeden. Haar kledingkast hing en lag helemaal 

vol. Totdat het minder goed ging met de adellijke familie.  

Oma, creatief als ze was, bedacht iets anders! Ze verzon 

excentrieke kledingstukken van al het materiaal dat opa 

verzamelde. Zo kon ze goed haar tijd doorbrengen, maakte ze 

iets moois van afval en bewaarde dat.  
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de Kunstenaar, Nico  

Nico (50+) heeft bij de Nasa gewerkt. Daarom heeft opa 

Dorus hem de bijnaam Nico van de Nasa gegeven. Zijn 

droom was om ooit als astronaut naar Mars te mogen 

vliegen. Zijn hele leven is hij al slim met cijfers en letters.  

Helaas, helaas. Zijn droom viel in diggelen toen hij 

afgekeurd werd, omdat hij te slechte ogen heeft: hij 

draagt een bril met jampotglazen. Helemaal teleurgesteld 

stapt hij op zijn elektrische fiets en uit frustratie trapt hij 

een eind weg. Totdat zijn accu leeg is en hij zelf moet 

trappen. Blijkt dat hij net voor het landgoed WesterWoud 

staat. ‘Daar kan ik vast wel mijn accu laten opladen’, 

denkt hij. Nieuwsgierig wie de bewoner is, klopt hij op de 

hoge deur, omdat de bel die er hangt niet meer werkt.  

Na drie keer kloppen wordt er nog steeds niet 

opengedaan. Dan maar een harde bons met zijn vuist. 

Slof, slof hoort hij. Opa doet de vele sloten stuk voor stuk 

open, de deur kraakt in al zijn voegen, en dan staat Nico 

oog in oog met opa Dorus. 

Hij legt opa uit dat hij op zoek is naar stroom, maar opa 

begrijpt hem niet zo goed. Gastvrij als opa is, nodigt hij 

hem uit om binnen te komen. Hier kijkt Nico zijn ogen uit. 

Wat een verzameling van afval! Daar zou hij best wel iets 

van kunnen maken. Plots voelt hij de kunstenaar in hem 

naar boven borrelen. ‘Niks reis naar de maan’, denkt hij, 

maar kunst maken van al het afval. En een standbeeld van 

opa Dorus, want dat is hij wel waard.  

 

Met zijn kennis wil hij ook een stroomtoren maken, de 

Teslatoren noemt hij die. Tijdens een flinke onweersbui 

slaat de elektriciteit erin en komt de Teslatoren tot leven. 

Hij ontwikkelt robotjes en noemt ze Waste-Oids. Deze 

gaan op een eigen gebied van het landgoed wonen en 

worden de buren van Nico van de Nasa.   
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de Tuinvrouw, Grietje 

Grietje (65) van de groenteboer is een meisje dat vroeger 

bij opa Dorus in de klas heeft gezeten. Heimelijk is hij zijn 

hele leven al verliefd op haar. Omdat er in het dorp een 

grote supermarkt kwam, moest de winkel van haar vader 

verdwijnen. Grietje ging op zoek naar een ander huisje en 

opa heeft haar toen aangeboden op zijn landgoed te 

komen wonen. Zo slordig als hij in huis is, zo zuinig is hij 

op zijn tuin. Die moet er perfect uitzien, met een mooie 

moestuin en schitterende plantjes. 

Grietje heeft ontzettend groene vingers en vindt het leuk 

om op een moderne manier haar moestuin en plantentuin 

in te richten.  

Het tuinhuisje 

 van Grietje 
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De Kok, William  

William (50+) was al vanaf zijn 15e jaar butler bij de 

familie Westerwoud. Hij komt uit Engeland waar hij zijn 

opleiding tot butler gevolgd heeft. Omdat hij niet tegen de 

rommel in het huis kon, maar wel voor opa Dorus wilde 

blijven zorgen, is hij zijn eigen restaurant op het landgoed 

gaan bouwen. Er stond een mooi koetshuis waar hij van 

opa Dorus mocht intrekken. 

William heeft zichzelf verder opgeleid tot kok en maakt 

met alle voedsel dat uit de moestuin komt de heerlijkste 

gerechten. Iedereen lust die graag en likt er zijn vingers 

bij af. Vooral opa geniet van de heerlijke maaltijden.  

Zijn bijnaam is Snijdertje, omdat zijn snijtechnieken van 

de groenten zo goed zijn.  

Hij weet van kliekjes weer nieuwe gerechten te maken. En 

als hij er echt niets meer mee kan, dan voert hij de 

restantjes aan de kippen die bij Grietje rondscharrelen. 

 

 

Zijn grootste hulpen in de keuken zijn de WasteOids  
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de uitvinders, Waste-Oids 

In het gehele park kom je ze tegen: de bijzondere en 

intelligente Waste-Oids. Deze robotten zijn altijd bezig met 

het ontwikkelen van  nieuwe technieken, wonen in de 

meest moderne huisjes en denken alleen maar aan de 

toekomst. Ze zijn zelfvoorzienend als het gaat om 

elektriciteit en water. Ze hebben allemaal een naam: zoals 

Bliep, Blop, Bling etc. 

Ook zijn ze heel hulpvaardig en helpen Nico van de Nasa, 

Grietje en William waar er maar hulp nodig is.  

 

Heb jij een vraag en kom je daar niet uit? Vraag het 

gerust aan een van de Waste-oids die overal in het park te 

vinden zijn. Wie weet vind je het zelf wel leuk om een 

robot te knutselen die ook van alles kan. Wedden dat ze 

jou daar graag bij helpen! 
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