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How to take care of the next generation
In januari 2019 sprak de toen net zestienjarige Greta Thunberg tijdens het World Economic Forum in 
Davos de volgende historische woorden: “Volwassenen zeggen voortdurend: We moeten jonge 
mensen hoop geven. Maar ik wil jullie hoop niet. Ik wil niet dat jullie hoopvol zijn. Ik wil dat jullie iets 
gaan doen. Ik wil dat jullie handelen zoals jullie dat in een crisis zouden doen. Ik wil dat jullie doen 
alsof ons huis in brand staat. Want dat is wat er aan de hand is.”

Minstens zo confronterend waren de woorden van Sir David Attenborough, eveneens in Davos: 
“Global businesses, international cooperation and the striving for ideals, these are all possible because 
for millennia, on a global scale, Nature has been largely predictable and stable. Now, in the space of 
one human lifetime, indeed, in the space of my lifetime, all that has changed. The Holocene has 
ended. The Garden of Eden is no more…”

Ze hebben beiden gelijk, het beroemde jonge meisje en de nog beroemdere oude man. De aarde 
verwarmt en vervuilt in hoog tempo. De biodiversiteit neemt snel af. De relatie tussen 
klimaatverandering en plasticsoep is gelegd. Het ecologisch evenwicht is weg. Volgens sommige 
wetenschappers is dat ook de reden, waarom het coronavirus zo hard heeft kunnen toeslaan. (1) 

Daarom hebben we plannen nodig, slimme plannen en nog slimmere strategieën, om het tij te keren. 
Dat zijn we aan toekomstige generaties verplicht.

Dit is ons plan in 2020.

(1) Door de corona epidemie hebben wij ons aanvankelijke activiteitenplan strategisch moeten herzien. Dit is een tweede versie.

Maria Westerbos
Oprichter & Directeur  
Plastic Soup Foundation
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Een korte terugblik
Van een kleine grassroots organisatie in 2011, bijna 
niche, tot één van de onbetwiste mondiale koplopers 
in de bestrijding van de plasticsoep in 2020. Dat is de 
weg die we in negen jaar hebben afgelegd. In die 
periode vierden we vele successen, maar moesten 
we ook een enorme tegenslag incasseren: zowel de 
plasticproductie als de plastic vervuiling namen nog 
grotere vormen aan. 

Ons bereik gelukkig ook. 

In 2019 kwam onze boodschap wereldwijd bij twee 
miljard mensen aan. En dat, terwijl we in 2011 
begonnen bij nul.

En nu staan we hier
Misschien was 2019 wel ons meest succesvolle jaar 
ooit. 
• Inhoudelijk is de organisatie zo sterk geprofessio

na liseerd dat we sinds 1 augustus 2019 het 
fel begeerde CBF Keurmerk mogen dragen. 

• Met de eerste Plastic Health Summit die we begin 
oktober organiseerden, bereikten we een paar 
miljard mensen en raakte wetenschappelijk 

onderzoek naar de relatie tussen plastic en onze 
eigen gezondheid in de gewenste stroom
versnelling.

• En keurde de Nederlandse Postcode Loterij een 
nieuwe aanvraag goed, die we in september 2019 
mochten indienenden. Ditmaal ter hoogte van één 
miljoen voor de komende drie jaar. 

No plastic in our water
Dit was onze missie tot 2018, maar deze voldeed niet 
meer. Nu er plastic is gevonden in het diepste – ons 
bekende punt van de aarde  de Marianentrog, maar 
ook op de toppen van de Himalaya en het smeltende 
Arctica, weten we dat het overal op aarde plastic 
regent. Vooral minuscule synthetische kledingvezels 
kunnen de hele wereld overreizen via de lucht, maar 

ook in water. We eten, drinken en ademen plastic. 
Daarom hebben we onze missie begin 2019 aan
gepast en zeggen we sindsdien

NO PLASTIC IN OUR WATER OR OUR BODIES!

Maar in 2020 worden we nog persoonlijker. 

Wat gebeurt er als we niks doen
Tot onze verbazing grijpt de plastic producerende 
industrie het coronavirus op dit moment aan om ons 
angst aan te jagen, waarbij er gegoocheld wordt met 
wetenschappelijke feiten. De plasticindustrie claimt, 
zoals ze dat al zeventig jaar doet, dat wegwerpplastic 
hygiënischer en daarmee veiliger is dan alle bestaande 
alternatieven. Met open brieven in toonaangevende 
kranten in  onder meer  de VS, UK, en Frankrijk 
probeert men wetgeving tegen wegwerpplastics te 
voorkomen. Met slimme lobby praktijken wordt ons 

verzekerd, dat eenmalige plastic tasjes ons leven 
zouden kunnen redden. 

En dat terwijl de wetenschap onomstotelijk heeft 
aangetoond dat corona in het milieu juist meerdere 
dagen op afgedankt vochtig plastic blijft leven. 

Als we ons hier niet tegen weten te verweren, gaat in 
2020 alsnog een groot deel van wat we bereikt 
hebben, verloren. En dat laten we niet gebeuren.
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Lopende campagnes,
projecten & nieuwe activiteiten

Microplastics
Beat the microbead
In 2018, jaar zes van deze succesvolle 
campagne, sprak de milieucommissie van het 
Europees Parlement zich in de zomer uit voor een 
verbod op microplastics, die door de industrie met 
opzet zijn toegevoegd aan producten zoals cosmetica, 
verf en schoonmaakmiddelen. Ook bepleitte de 
commissie een verbod op oxodegradeerbare 
kunststoffen. Dit type kunststof valt uiteen in kleine 
deeltjes, maar breekt niet af in het milieu.
De Europese Commissie vroeg daarnaast aan de 
European Chemical Agency (ECHA) om weten
schappelijke informatie over de risico’s van micro
plastics in het milieu en op de menselijke gezond
heid. Op basis daarvan zou vervolgens een verbod op 
microplastics kunnen worden afgedwongen. Plastic 
Soup Foundation werd betrokken als relevante 
stakeholder. 
In november 2018 liet ECHA weten, dat het veel 
waarschijnlijker is dat microplastics accumuleren in 
grond en binnenwateren dan in oceanen. 

Daarop volgde in januari 2019 het advies van de 
European Chemical Agency: maar liefst 550 opzettelijk 
aan cosmetica, wasmiddelen, verven en landbouw 
en industriële producten toegevoegde (combinaties 
van) microplastics vormen een potentieel risico voor 
de mens en het milieu. Een EUwijd verbod is 
daarom volgens ECHA gerecht vaardigd, helaas met 
uitsluiting van semivaste en vloeibare polymeren, 

die Plastic Soup Foundation wel degelijk beschouwt 
als een mogelijke bedreiging. Maar verder is dit een 
geweldige overwinning voor de Beat the Microbead 
coalitie, die bestaat uit 100 NGOs in 42 landen.  
Als de Europees Commissie de voorgestelde 
beperking aanneemt, kan dit gedurende 20 jaar 
leiden tot een vermindering van de uitstoot van 
microplastics met ongeveer 400 miljoen kilo.
Voor Plastic Soup Foundation was dit reden om in 
2019 een position paper op te stellen met daarin het 
dringende advies aan de Europese Commissie om 
alle onnodig toegevoegde microplastics in producten 
definitief te verbieden. Daarnaast kreeg de website 
van Beat the Microbead een nieuwe look & feel. 

In 2020 lanceren we, als kroon op deze campagne, 
de update van onze (toch al) succesvolle app.  
Deze kan vanaf juni 2020 vrijwel alle labels in de 
wereld lezen, waardoor consumenten definitief zelf 
kunnen kiezen of ze een product met of zonder 
plastic willen. De Europese Commissie neemt in 
december van dit jaar een besluit. 
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Ocean clean wash
Nadat de resultaten van 
Mermaids Life+ bekend werden 
in 2017, met een gemiddeld 
verlies van negen miljoen kledingvezels per machine
was, volgde een lauwe reactie van de fashion
industrie. Hierop besloten we om, samen met onze 
Italiaanse researchpartner Consiglio Nazionale delle 
Richerche (CNR, vier grote fashionmerken onder de 
loep te nemen. De geanonimiseerde resultaten 
deelden we in mei 2018 in Vancouver met alle leden 
van de Sustainable Apparel Coalition tijdens hun 
jaarlijkse vergadering. 

Dit resulteerde in de allereerste Coalition of the 
Willing: een groep van bedrijven uit de hele keten, 
van yarn makers tot modemerken tot recyclers, met 
de bereidheid om samen naar oplossingen te zoeken.

Verder kwam er in 2018 voor het eerst een goed
werkend, 3d geprint (addon) wasmachinefilter voor 
consumenten op ons pad: dat van PlanetCare uit 
Slovenië. Dit filter is door drie universiteiten getest 
en houdt 80% van de synthetische vezels tegen met 
lint, dat daarna weer gerecycled kan worden.

Een Amerikaanse stomerijketen, Green Earth 
Cleaning, heeft het filter in 2019 geschikt gemaakt 
voor een test in meer dan honderd filialen in 
California. Deze pilot gaat in 2020 van start.
Daarnaast gaf de Nederlandse Postcode Loterij begin 
2020 maar liefst 50.000 plaids weg als prijs aan haar 
deelnemers. Deze in India geproduceerde dekens 
werden eerst gewassen met een industrieel filter van 
PlanetCare, zodat de plaids hierna vrijwel geen vezels 
meer verliezen. Mermaids Life+ toonde namelijk aan 
dat, door stoffen vijf keer in de fabriek ‘voor te 
wassen’, de meeste vezels al preventief afgevangen 

kunnen worden voordat het naar de consument gaat. 
Alle plaids werden daarom voorzien van een Ocean 
Clean Washlabel. 

Eind 2020 geeft de Nederlandse Postcode Loterij 
opnieuw dekens weg, ditmaal aan 40.000 prijs
winnaars. 

Helemaal aan het begin van de keten onderzoekt 
CNR tenslotte een coating van pectine, die het 
vezelverlies eveneens met 80% zou kunnen 
reduceren. Het Duitse Sympatex, één van de 
stake holders in de Coalition of the Willing, investeert 
nu in deze oplossing en werkt samen met CNR aan 
het verbeteren van het beschermende laagje. 

Aan het eind van 2021 willen we één sluitende 
oplossing per stap in de keten geïmple men teerd 
hebben. Het wasmachinefilter van PlanetCare heeft 
daarbij een belangrijk pré: het biedt de consument 
persoonlijk handelings perspectief. 
In februari 2020 woonde Plastic Soup Foundation 
op uitnodiging een workshop bij van de Franse 
regering, die een wet heeft aangenomen waarbij in 
2025 alle nieuwe wasmachines voorzien moeten 
zijn van een goed werkend filter. 
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Macroplastics en zwerfafval 
World cleanup day
In 2019 organiseerde Plastic Soup Foundation op  
19 september voor de tweede maal World Cleanup 
Day in Nederland. In totaal deden 180 landen mee. 

In de aanloop naar het event toe werden mensen 
opgeroepen om mee te doen via billboards langs de 
kant van de weg, abri’s, radio en televisiespots en 
zelfs in bioscopen. Iedereen kon zich inschrijven op 
www.worldcleanupday.nl. Het aantal aanmeldingen 
was indrukwekkend. Op de dag zelf ruimden maar 
liefst 16.000 Nederlanders en 395 organisaties 
duizenden kilo’s zwerfvuil tijdens 1.500 cleanups.  
Een gedeelte van het afval werd vastgelegd met de 
Litteratiapp. Deze gegevens moeten helpen bij het 
begrijpen van het zwerfafvalprobleem en het vinden 
van structurele oplossingen. 

De nationale pers toonde gedurende de hele dag 
veel belangstelling. In 1 week tijd werd ruim  
300.000 euro aan earned media gerealiseerd.  
De gratis ingezette advertenties vertegenwoordigen 
een inkoopwaarde van ongeveer 2,2 miljoen euro.

In 2020 wordt World Cleanup Day als het aan ons ligt 
nog groter, uiteraard afhankelijk van de corona 
epidemie. Daartoe praten we met enkele grote 
(potentiële) partners. In juni volgt daar meer nieuws 
over. 

Op zaterdag 21 september is het zover: World Cleanup Day 2019!  
Plastic Soup Foundation organiseert deze grootste wereldwijde opruimactie van 
het jaar in Nederland. Steek jij samen met ons én met jouw collega’s de handen uit 
de mouwen?

EEN GROOT SUCCES
In 2018 deden in totaal 158 landen mee en hebben we met miljoenen mensen de wereld een grote 
schoonmaakbeurt gegeven. Ongekend veel afval is er samen met bedrijven, scholen en andere 
enthousiastelingen opgeruimd. Maar dit jaar op 21 september hopen we natuurlijk dat nóg meer 
mensen zich willen inzetten voor een schonere omgeving!

HOE KUN JE ALS BEDRIJF MEEDOEN?
Ten eerste help je al door het organiseren van een opruimactie! Activeer en mobiliseer zoveel 
mogelijk collega’s om tijdens World Cleanup Day op te ruimen. Immers, hoe meer mensen meedoen, 
des te groter het resultaat. Belangrijker dan ooit is het verzamelen van data via de app Litterati.  
Met het vastleggen van het afval kunnen wij namelijk gesprekken aangaan met de veroorzakers en 
komen we dichterbij een structurele oplossing van de vervuiling.

Trashhunters
Je hebt Zwerfinators, Ploggers en vrijwilligers die één 
keer per jaar meelopen in de Boskalis Beach Clean 
Up van Stichting De Noordzee, maar je hebt ook 
TrashHunters. Dit zijn (groepen van) mensen of 
kinderen die namens een bedrijf of school op jacht 
gaan naar zwerfafval en dit, indien mogelijk, 
vastleggen met de Litteratiapp, waarbij ze zich 
aansluiten bij de affiliate Plastic Soup Foundation. 
TrashHunters zijn doeners, die bij willen dragen aan 
citizen science door data te verzamelen waarmee 
Plastic Soup Foundation de bronnen in kaart kan 
brengen en de verantwoordelijken aan kan spreken 
op hun mate van vervuiling.

In de loop van 2020 hopen we een over koepelend 
digitaal platform te lanceren voor de programma’s 
die onder Macroplastics – Zwerfafval vallen. Dit 
platform is een uitbreiding van de digitale kaart 
voor World Cleanup Day.

7

http://www.worldcleanupday.nl


Schone Rivieren
Met het initiatief Schone Rivieren werken IVN, Plastic 
Soup Foundation en Stichting De Noordzee samen 
om de toevoer van plastic via rivieren naar de 
Noordzee aan de bron te stoppen. Vijf jaar lang gaan 
we de rivieroevers van de Maas en Waal niet alleen 
opruimen met vrijwilligers, maar zetten we ook een 
grootschalig afvalonderzoek op. Het doel van Schone 
Rivieren is om meer inzicht te krijgen in de hoeveel
heden, samenstelling en herkomst van het afval 
langs de rivieren. Het is voor het eerst in Nederland 
dat er op deze grote schaal onderzoek naar rivier
afval opgezet wordt met behulp van ‘citizen science’: 
dataverzameling door vrijwilligers voor weten
schappelijk onderzoek.

In de zomer van 2017 is het onderzoek van start 
gegaan. In 2018 kreeg het project landelijke 
bekendheid door de zeer frequente belangstelling 
van zowel de landelijke, als de regionale en lokale 
pers. Hierdoor konden er tot eind 2018 ruim 200 
vrijwilligers opgeleid worden tot rivierafval onder
zoekers. 

In 2019 werd het project uitgebreid dankzij een 
schenking van bijna twee miljoen euro van de 
Nationale Postcode Loterij. De teller liep op tot meer 
dan 500 vrijwillige onderzoekers. Er worden nu duo’s 
gevormd en ieder duo krijgt een eigen tracé toe
gewezen, waar zij twee keer per jaar het rivier afval 
monitoren en opruimen. Op deze manier worden de 
verschillende afval items in kaart gebracht en worden 
de bronnen van het rivierafval geïdentificeerd zodat 
deze aangepakt kunnen worden. Dit draagt bij aan de 
ultieme doelstelling van Schone Rivieren: geen enkel 
stukje plastic afval stroomt meer via rivieren naar 
zee.

Onze gezamenlijke droom van een plasticvrije 
rivier delta in 2030 kwam daarmee flink dichterbij. 

Inmiddels liggen de activiteiten door corona helaas 
tijdelijk stil. 

Zodra dit voorbij is, worden er wel meteen meer 
oevers onder handen genomen. 

Naast de Maas en de Waal, gaan we in 2020 ook 
aan de slag gegaan langs het Haringvliet, het 
Noordzeekanaal en het IJ.
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Amsterdam Clean Water
Van september 2016 tot september 2019 zijn zeven 
partijen een samenwerkingsconvenant aangegaan 
om de hoeveelheid drijfvuil in de Amsterdamse 
wateren te verminderen. Gemeente Amsterdam, 
Waternet, Plastic Soup Foundation, Havenbedrijf 
Amsterdam, Federatie Nederlandse Rubber en 
Kunststofindustrie (NRK), Plastics Europe Nederland 
en Berenschot hebben zich samen ingezet voor 
projecten en activiteiten die schone wateren in de 
stad bevorderen, zoals: 
• het schoonmaken en houden van de IJoevers in 

de stad
• het onderzoeken van ‘grachtenhekjes’ om 

verwaaid zwerfafval af te vangen voordat het in de 
gracht belandt

• het in de markt zetten van hervulbare  
I AMsterdam flesjes om de verkoop van kleine, 
eenmalige PETflessen te ontmoedigen

• het slaan van 500 publieke watertappunten
• het plaatsen van een Great Bubble Barrier in het 

Westerdok om te kijken hoeveel zwerfafval 
daarmee tegengehouden wordt. De Bubble Barrier 
is gebaseerd op het principe dat vissen en schepen 
een scherm van lucht kunnen passeren, maar 
plastic niet. 

Amsterdam Clean Water is inmiddels overgegaan in 
PLASTIC SMART CITY. De gemeente, het Wereld 
Natuur Fonds Nederland en de Plastic Soup 
Foundation hebben op 20 juni 2019 een 
intentieverklaring getekend om de plastic vervuiling 
in de stad aanzienlijk te verminderen. De Plastic Soup 
Foundation zal de stad daarbij assisteren en 
adviseren bij de totstandkoming en uitvoering van 
een actieprogramma. Dit moet leiden tot een schone 
stad, zonder plastic vervuiling, in 2030. Het 
bedrijfsleven wordt bij de aanpak betrokken om 
verspilling van plastic te voorkomen en circulaire 
oplossingen te promoten.

De Bubble Barrier ligt sinds begin 2020 bij het 
Westerdok. Plastic Soup Foundation monitort het 
afval dat met de bubbels wordt afgevangen om tot 
bronaanpak te komen. Dit gebeurt op uitnodiging 
van Waternet. 

Ook de overige plannen beginnen concrete vormen 
aan te nemen, vooral door de benoeming van een 
ambitieuze Amsterdamse manager die de plastic 
footprint van de stad heel graag wil verlagen. 
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Educatie 
Primair onderwijs
Dankzij een gulle schenking van Aldi Nederland, 
(gebaseerd op de extra opbrengsten die werden 
gegenereerd door de uitfasering van plastic tasjes), 
mochten we in 2018 een volledig nieuw 
educatiepakket ontwikkelen voor het primair 
onderwijs. Het programma bestaat uit een Plastic 
Soup Lespakket in een mooi uitgevoerde doos met 
spannend en avontuurlijk lesmateriaal over de 
plasticsoep, een online platform met digitale lessen 
voor groep 4 t/m 8, een animatie over de Wereld van 
OZ (Onder Zee), actie en opdrachtkaarten, 
oceaanplastic uit Hawaii en een speciale uitgave van 
Kidsweek. Het voldoet aan de Nederlandse 
leerdoelen.
Sinds het schooljaar 2018 tot begin 2020 vroegen 
maar liefst 2500 scholen het pakket aan: dat is meer 
dan één derde van alle basisscholen. 
Hierop volgde al snel belangstelling uit het 
buitenland. Op dit moment werken we aan een 
Plastic Soup Atlas van de Wereld Junior die er in 2021 
ook echt is.
Naast het lespakket is er ook een nieuwe website 
gebouwd. In www.wereldvanoz.org kunnen kinderen 
allemaal filmpjes en weetjes vinden over plasticsoep. 
Doel is, dat de kennis zoveel mogelijk beklijft bij deze 
jonge generatie.

Middelbare scholen
Vanaf het schooljaar 20192020 is er nu ook gratis 
online lesmateriaal beschikbaar voor de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs (vmbot, havo en vwo). 
Het lesmateriaal is ontwikkeld in samenwerking met 
Globe Nederland en tot stand gekomen dankzij 
financiële steun van de C&A Foundation en 
schenkingen van een aantal middelbare scholen. Het 
lesmateriaal bestaat uit een introductie les van dertig 
minuten en veertien challenges. Bekende 
Nederlanders als zangeres Maan, 3FM DJ Sander 
Hoogendoorn en vlogger Iris Enthoven dagen 
leerlingen uit om in de problematiek te duiken, 
onderzoek te doen naar mogelijke oorzaken en met 
oplossingen te komen. De challenges sluiten aan op 
diverse vakken, waaronder aardrijkskunde, biologie, 
scheikunde, natuurkunde en de mentor les. 

In 2020 is het de bedoeling dat er ook lessen komen 
voor het VMBObasis en kader. Dat kan dankzij een 
schenking van de leden van BNN/VARA. 
Verder werken we, in navolging van de succesvolle 
internationale editie voor volwassenen, aan de 
uitgave van een Plastic Atlas van de Wereld Junior. 
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My little plastic footprint
Al in oktober 2017 lanceerden we zonder veel kabaal 
een app waarmee iedereen  waar ook ter wereld  
zijn of haar plastic footprint kan verminderen én 
tegelijkertijd meer kennis opdoet over de plasticsoep 
in de oceaan. De app werd goed ontvangen, maar 
voldeed niet, ondanks de 60.000 pledges die er in 
korte tijd werden gedaan. 

Eind 2018 konden we dankzij een schenking van de 
Cloverleaf Foundation een begin maken met het 
ombouwen van de app naar een plastic dieet.  
Zo zoeken we nu aansluiting bij de Europese 
Single-Use Plastics (SUP)-Richtlijn, die in 2018 door 
de Europese Commissie is opgesteld om wegwerp
plastics in rivieren en oceanen tegen te gaan. Het 
gaat om de tien producten van wegwerpplastic die 

het meest worden gevonden op de Europese 
stranden, rivier    oevers en straten en samen goed zijn 
voor 43 procent van al het afval in zee zoals watten
staafjes, rietjes en plastic tasjes.

De richtlijn moet in juli 2021 in de nationale wet
geving van alle EUlidstaten zijn ingevoerd. Vanaf dat 
moment worden plastic bordjes, bestek, rietjes en 
wattenstaafjes definitief verboden.

Ons Plastic Dieet, waarmee je op een makkelijke 
manier je persoonlijke Plastic Footprint verkleint, 
helpt je daarbij. 

Inmiddels is de app al bijna 30.000 keer gedownload.

1111
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Health
Wat is er aan de hand?
In 2016 brachten we het onderwerp voor het eerst 
ter sprake en stelden: ‘HEALTH is volgens ons een 
beslissende changemaker als het om plasticsoep 
gaat’. In de afgelopen drie jaar nam onze zoektocht 
naar bewijs vervolgens steeds vastere, maar ook 
grotere vormen aan. Daarbij gaan we nog altijd uit 
van ons eigen wheel of change met science als 
vertrekpunt. 

Plastic vormt namelijk niet alleen een ernstige 
bedreiging voor het milieu, maar waarschijnlijk ook 
voor onze eigen gezondheid. We eten, drinken en 
ademen plastic, waardoor minuscule deeltjes 
kunststof ons lichaam kunnen binnendringen. 
We weten dat de chemicaliën die aan plastic worden 
toegevoegd, een beetje tot zeer schadelijk zijn voor 
ons lichaam. Er lijkt een verband te zijn met vrucht
baarheidsproblemen, taalontwikkelings stoornissen, 

MAAKT 
PLASTIC 
ONS ZIEK?
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kanker, obesitas en ADHD. Maar helemaal onom
stotelijk bewezen is het nog niet.
Daarom: hoe gevaarlijk zijn plastic(additieven) nu 
echt? Lopen onze (ongeboren) kinderen gevaar? 

Om die vragen te beantwoorden, heeft Plastic Soup 
Foundation het initiatief genomen om met voor
aanstaande wetenschappers, frontrunners en 
changemakers een nieuwe alliantie op te richten: 
The Plastic Health Coalition. In deze coalitie werken 
sinds december 2018 verschillende nationale en 
internationale milieu en onderzoekorganisaties 
samen, die zich allemaal bezighouden met de 
effecten van (micro)plastic en/of additieven op onze 
gezondheid. Zo willen we het voor elkaar krijgen dat 
er zo snel mogelijk meer wetenschappelijk onderzoek 
wordt geïnitieerd en gefinancierd. Ook kijken we wat 
we aan de voorkant kunnen doen om te voorkomen 
dat plastic in ons lichaam terechtkomt en welke 
eventuele oplossingen er zijn.

Vijftien onderzoeken
Eén van de eerste taken die Plastic Soup Foundation 
op zich nam, is de disseminatie van vijftien 
researchpilots. ZonMw, de Nederlandse organisatie 
voor gezondheidsonderzoek, heeft onderzoekers de 
kans gegeven voorstellen in te dienen en op 22 
maart 2019 kregen vijftien baanbrekende projecten 
groen licht: zij zijn – dankzij financiering van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO), het GieskesStrijbis Fonds en het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – 
begonnen met belangrijk onderzoek naar de effecten 
van micro en nanoplastics op onze gezondheid.  
De onderzoeksperiode beslaat 1 jaar.
Er staan een paar belangrijke vragen centraal:
• hoe kunnen plastic deeltjes het lichaam 

binnendringen?
• welke rol spelen grootte, vorm en samenstelling?
•  hebben (ziekteverwekkende) microorganismen 

die zich aan plastics hechten een effect, en waar in 
het lichaam zouden vervolgens gezondheids
effecten kunnen optreden?

De Plastic Soup Foundation deed in 2019 op de 

website van de Plastic Health Coalition frequent 
verslag van alles wat er over deze onderzoeken te 
melden valt. Helaas ligt de research momenteel zo 
goed als stil door Covid 19.
Op deze website brengen we ook het laatste nieuws 
uit de hele wereld in de vorm vaneen digitale 
nieuwsbank. (www.plastichealthcoalition.org/
latestnews/?lang=nl).
Hieruit spreekt duidelijk urgentie. 

Absoluut hoogtepunt was de Plastic Health Summit, 
die op 3 oktober 2019 voor de eerste keer plaatsvond 
in Theater Amsterdam. Wetenschappers, influencers, 
advocacy & policymakers, uitvinders, het bedrijfs
leven, actievoerders en pers uit de hele wereld 
kwamen bij elkaar om wetenschappelijke kennis te 
delen, samenwerkingsverbanden op te zetten en 
regelgeving te bespreken met als centrale vraag: 
‘How to take care of the next generation?’ Met deze 
Summit hebben we wereldwijd twee miljard mensen 
bereikt. Vanwege dit enorme succes is besloten om 
hier de komende paar jaar een vervolg aan te geven. 
De tweede editie zal opnieuw in Theater Amsterdam 
plaatsvinden, ditmaal in april 2021. Onze plannen om 
een Summit te organiseren in oktober 2020 hebben 
we door corona helaas moeten laten varen. 

In plaats daarvan beginnen we in de loop van 2020 
een YouTube kanaal over Plastic & Health. 
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Waar willen we naar toe
Als er één moment in de tijd is geweest om het tij te 
keren, dan is het nu. De plasticvervuiling gaat 
miljarden mensen aan het hart en treft ons allemaal: 
of je nu in Kenya, Nederland of op de Seychellen 
woont, de lekkage van plastic naar het milieu vormt 
een steeds grotere bedreiging voor de oceaan, maar 
ook voor de mens. Overal hoopt het plastic 
zwerfafval zich op: we durven het door corona niet 
meer aan te raken. Sir David Attenborough heeft 
gelijk: “The Garden of Eden is no more…”
Greta Thunberg heeft ook gelijk als ze zegt dat ze 
geen hoop wil, maar daden: “Ik wil dat jullie iets 
gaan doen. Ik wil dat jullie handelen zoals jullie dat in 
een crisis zouden doen. Ik wil dat jullie doen alsof 
ons huis in brand staat. Want dat is wat er aan de 
hand is.”

En dat is precies wat Plastic Soup Foundation gaat 
doen. 

Terwijl de industrie hun wetenschappers klaar heeft 
staan en een groots mediaoffensief is gestart, kiezen 
wij voor omdenken en systeem verandering. Weg met 
die weerstand en kom maar op met de weten
schappers, medici, policy makers en bedrijven die 
wel durven. Natuurlijk gaat het pijn doen, maar de 
beloning is groot, zeker voor onze (klein)kinderen. 

Omdat onze wereld in lichterlaaie staat. 
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Hoe gaan we dat doen
Om die uitslaande brand te bestrijden, hebben we 
drie stippen op de horizon gezet. 

1.  Worden we ziek van plastic?
Een ongemakkelijke vraag, maar gelet op de vele 
wetenschappelijke signalen en de schaal van 
mondiale plasticvervuiling, wel een gerechtvaardigde 
vraag. Daarom gaan we door met het zoeken naar 
bewijzen dat we ziek worden van plastic. Hierdoor 
wordt de plasticcrisis persoonlijk. Het is niet meer 
iets van verre landen en rivieren, het is iets waardoor 
de toekomst van je (klein)kinderen gevaar loopt.

2. Wij gaan ons meer als een empirische  
 kennisexpert profileren 
Dat doen we nu al door tijdens World Cleanup Day 
2019 met de Litterati app zwerfafval op te ruimen en 
in beeld te brengen. Zo kunnen we identificeren 
welke soorten en merken zwerfafval het meest op 
straat liggen. 

Met Schone Rivieren doen we feitelijk hetzelfde, 
maar hanteren we de Osparmethode gecombineerd 
met de Litterati app. 

Volledig nieuw is het onderzoek dat we zelf doen 
naar ernstige bronnen van plastic lekkage. Zo hebben 
we in de laatste maanden van 2019 op tientallen 
locaties in Nederland onderzoek gedaan naar de 
structurele vervuiling van het milieu met plastic 
korreltjes: de grondstof van plastic producten. We 
toonden aan dat er elk jaar ruim acht biljoen van 
deze korreltjes in de natuur worden gemorst, ofwel 
23 miljard per dag. 
Vervolgens hebben we begin 2020 een WOB en 
Handhavingsverzoekingediend tegen plastic
producent Ducor Petrochemicals in de Rotterdamse 
haven: niet alleen om de plasticindustrie te wijzen op 
haar verantwoordelijkheid om de geldende milieu
wetten na te leven, maar ook om de overheid te 
dwingen toezicht te houden. 
Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur deed hier in 
januari uitgebreid  verslag van.
 

In maart werd ons Handhavingsverzoek toegekend. 
In april volgde de eerste schoonmaakacties in de 
Rotterdamse Haven. 

Wij zetten nu de volgende stap en richten onze 
Handhavingspijlen op de plastic producerende 
industrie in Limburg. Andere NGO’s buiten 
Nederland kijken of ze ons voorbeeld kunnen 
volgen. 

Ondertussen kijken we uit naar andere plastic 
milieuschandalen die onze aandacht waard zijn. 

3. Find solutions 
Juist omdat ons huis in brand staat, moeten we 
harder dan ooit door gaan met het zoeken naar 
oplossingen om deze crisis te blussen. 
Zo heeft de Mirpuri Foundation in Portugal maar 
liefst 5 miljoen gegeven aan een universiteit om een 
alternatief voor plastic te ontwikkelen. In Monaco 
probeert het International Atomair Energy Agency 
om polymeren te splitsen.

Wij denken dat er over tien jaar en misschien wel 
veel eerder een alternatief voor plastic is: biologisch 
afbreekbaar, gifvrij, zonder negatieve emissie naar 
het milieu en zonder impact op de planeet. 
Er is namelijk wel degelijk handelingsperspectief en 
wat Big Oil en de plastic producerende industrie ons 
ook willen doen geloven: niet alles hoeft van plastic. 
In dit geval is het namelijk echt waar: vroeger was 
het beter. 
Als Plastic Soup Foundation monitoren we al sinds 
onze oprichting mogelijke oplossingen en 
introduceren we nu, na enkele jaren van voor
bereiding, de Plastic Mass Index: PMI. Hiermee 
bieden we kleine en grote bedrijven, maar ook 
individuen, de kans om op Plastic Dieet te gaan. We 
maken de milieu en gezondheidsrisico’s van plastic 
zichtbaar én reiken tegelijkertijd concrete 
oplossingen aan. 
Dit willen we graag uitbreiden en integreren in alles 
wat we doen. 
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