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De Plastic Soup Foundation is sinds 
haar oprichting in februari 2011 
explosief gegroeid. 
Van een groepje gedreven vrijwilligers 
zonder funding naar 10 fte begin 2017, 
een zeer bekwaam en betrokken 
bestuur, een wereldwijd groot en hecht 
netwerk en een begroting van bijna 
een miljoen euro in 2016, waarvan vier 
ton in natura.

No plastic waste in our water! 
Dat is nog altijd de missie van de Nederlandse 
Plastic Soup Foundation, die in 2011 werd opgericht. 
Inmiddels behoren we volgens de internationale 
pers tot ‘One of the leading advocacy groups to 
tackle plastic pollution.’ Daarbij halen we geen 
plastic uit het water. We zorgen dat er niet (meer) in 
komt. 

What are we up against 
Per seconde komt er 0,25 ton plastic in onze 
oceanen bij. Dat is één volle vrachtwagen per 
minuut, 1440 vrachtwagens per etmaal en acht 
miljoen ton per jaar. Circa 94% van al het plastic dat 
in het water belandt, komt op de zeebodem terecht. 
Als we zo doorgaan, dan bevatten onze oceanen in 
2050 meer plastic dan vis, voorspelt de Ellen 
McArthurFoundation. Dat is, omdat we elk jaar meer 
plastic produceren in plaats van minder: van 311 
miljoen ton in 2014 naar 622 miljoen ton over twintig 
jaar. Dat is hetzelfde als 622 miljard kilo! 

De grootste veroorzaker van plastic soep is 
zwerfafval van land. Hier hebben we allemaal, van 
consumenten tot bedrijven en overheden, een 
bepalende rol in. 
Het plastic zwerfafval bestaat voornamelijk uit 
single used verpakkingsmateriaal. Van al het plastic 
dat we dagelijks consumeren, gooien we 50% 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org
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binnen twintig minuten weg. Circa 3% daarvan komt 
uiteindelijk in water terecht. 
In de oceaan breekt plastic niet af. Het fragmenteert 
in steeds kleinere deeltjes totdat het niet meer te 
zien is met het blote oog.
Daarnaast stromen miljarden secundaire 
microplastics (vezels of korrels) direct met ons 
afvalwater de oceaan in. De vezels zijn afkomstig 
van het wassen van synthetische kleding. De korrels 
komen uit verzorgingsproducten als shampoo, 
tandpasta en scrubs. 
Het wordt daarbij steeds duidelijker hoe schadelijk 
al dit plastic is voor de gezondheid van mens en 
dier. Onze voedselketen is aantoonbaar vervuild met 
microplastics. Jaarlijks stikt of verstrikt tussen 68% 
van alle walvissen door plastic afval, naast miljoenen 
en nog eens miljoenen vogels, schildpadden, 
dolfijnen, vissen en andere diersoorten. 

Dit zijn de schrikbeelden waar de Plastic Soup 
Foundation zich met hand en tand tegen verzet door 
de plastic soup aan de bron te bestrijden. Onze 
aanpak kent een succesvolle vaste structuur: 
Be Aware
Get Educated
Find Solutions
Create Change.

How we do it 
Dat laat zich het beste uitleggen  
aan de hand van onze allereerste 
campagne, Beat the Microbead, 
waarbij het belangrijk is om te  
weten dat we grassroots opereren.  
Als Foundation gaan we uit van bewustwording van 
mensen in de hele keten. De sociaal economische 
bewustwording tot een meer duurzame levensstijl 
komt van onderaf en wordt niet gestuurd door 
overheden. Een beetje als Wakker Dier, maar dan 
toch net weer anders. 

De Beat the Microbead campagne (BTMB) startte na 
een maandenlange voorbereiding in augustus 2012 
met een hele simpele boodschap, gericht op hoger 
opgeleide vrouwen van 20 tot 49 jaar. ‘Wist je dat er 
plastic microbeads in je (Elmex) tandpasta zitten?’
Binnen één dag waren we (RTL) Nieuws met de 
hoofdletter N. 

Binnen drie maanden werden er door vrouwelijke 
parlementariërs drie moties ingediend en 
aangenomen in de Tweede Kamer. Daarnaast 
beloofde het ene na het andere merk om de 
gewraakte plastic microbeads uit hun producten te 
faseren met als hoofdprijs Unilever. Dat resultaat 
werd behaald tijdens kerstmis 2012, een goed 
gemikte twitter bom en de hulp van 22 milieu
organisaties in Europa en de US die de campagne 
inmiddels ondersteunden. 
Wat daarbij vast ook een beetje hielp, was een 
gezonde dosis humor (kijk hier: https://youtu.be/
voWTpAE9pqQ) en de rudimentaire IOS app 
waarmee we barcodes gingen scannen van 
verzorgingsproducten met code rood voor 
producten met plastic microbeads. 

http://beatthemicrobead.org
https://youtu.be/voWTpAE9pqQ
https://youtu.be/voWTpAE9pqQ
http://beatthemicrobead.org
http://beatthemicrobead.org
https://youtu.be/voWTpAE9pqQ
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Vier jaar later wordt BTMB 
 gesteund door 88 NGOs uit 38 landen, 

waaronder China, ZuidKorea en Taiwan 
 is er een app 3.0 in 3 talen die 167.000 keer is 

gedownload (zie ook http://beatthemicrobead.
org/nl) 

 zijn of worden maar liefst 422 merken van 101 
verschillende producenten beads free 

 zijn we frequent een vraagbaak op het plastic 
dossier voor pers uit de hele wereld, van de NY 
Times tot de Guardian, ABC, BBC, CNN en nog 
veel meer 

 heeft Barack Obama op 28 december 2015 een 
ban op microbeads in de US getekend 

 en staan overheden in de hele wereld op het punt 
om dit voorbeeld te volgen en wetgeving te 
formuleren die plastic beads in cosmetica voor 
altijd verbieden. 

Why Obama is banning your 
microbead exfoliator
This year has started with a victory for natural 
beauty fans across the globe: 2016 is set to 
be the year cosmetic formulators begin 
removing plastics from personal care items. 
In America the industry is now bound by a 
new bill signed by President Barack Obama 
banning micro beads, most commonly made 
from plastics. While this bipartisan bill applies 
to America it is a welcome development for 
the rest of the world. With the US market, one 
of the largest for personal care products, 
taking the lead, brands worldwide will need to 
follow suit.
Read the full article by The Telegraph. 

Volgens de UNEP, de United Nations Environmental 
Program, zijn we de allereerste organisatie 
wereldwijd die een bron van plastic soep effectief 
heeft gestopt. En daar zijn we natuurlijk apetrots op. 
Toch zijn we nog niet tevreden. 
Inmiddels weten we namelijk ook, dat de industrie 
de microbeads weliswaar uitfaseert, maar dat er 
daarnaast nog steeds heel veel andere verborgen 
microplastics aan cosmetica worden toegevoegd.  

Ook blijkt de industrie de definitie van microbeads 
zo klein mogelijk te maken. Dit bleek onder andere 
uit public hearings in the House of Commons in 
Engeland in de zomer van 2016. De aanwezige 
vertegenwoordigers van L’Oreal, Unilever en P&G 
spraken zeer bewust alleen over microbeads en 
vermeden het woord microplastics. Enig doorvragen 
van de commissie leidde tot de bijna hilarische 
discussie over het verwijderen van Teflon (PTFE) uit 
Gilette scheerschuim van P&G. Dit was internal 
policy en had niets te maken met de microbead 
discussie, immers het was geen microbead. Unilever 
was het hier volkomen mee eens. Ter verduidelijking: 
Teflon is een plastic dat onder andere wordt toe
gepast als antiaanbaklaag in pannen.

De Plastic Soup Foundation is kortom tegen alle 
vormen van plastic in cosmetica, en zeker tegen 
Teflon! 

Daarom gaan we in 2017 opnieuw stevig campagne 
voeren met partner NGOs uit het hele netwerk.

Ook kennen we aan zoveel mogelijk 
‘zuivere’ merken het ZERO logo toe, 
zodat consumenten precies weten 
welke brands en producten wél 
betrouwbaar zijn. 

Het aanspreken van bedrijven die microplastics in 
andere consumentenproducten gebruiken zoals 
verven, autobanden en zepen, verloopt momenteel 

http://beatthemicrobead.org/nl
http://beatthemicrobead.org/nl
http://www.telegraph.co.uk/beauty/skin/why-obama-is-banning-your-microbead-exfoliator/
http://www.beatthemicrobead.org/look-for-the-zero/
http://www.beatthemicrobead.org/look-for-the-zero/
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nog via brancheverenigingen als NVZ, Plastics 
Europe, VVVF en NVR. In een latere fase zullen we 
ook al deze bedrijven direct gaan aanspreken. 

Twee nieuwe campagnes 
Eerst in april en vervolgens in augustus 2016 zijn we 
twee nieuwe internationale campagnes gestart: 
Ocean Clean Wash en Plastic is a Human Health 
Issue.  

In Mermaids (http://lifemermaids.eu/en) is nauw
keurig onderzocht hoeveel synthetische vezels er 
vrijkomen per kledingstuk. Voor een fleece trui van 
500 gram kan dit oplopen tot 1 miljoen vezels. Een 
paar nylon sokken verliest 135 duizend vezels. Bij 
een volle wastrommel komen er in totaal gemiddeld 
20 miljoen hele kleine stukjes plastic vrij.  
Deze worden nauwelijks  
tegengehouden door  
de waterzuivering. 
Synthetische kleding  
is daarmee een hele  
grote bron van plastic soep, maar  
consumenten kunnen hier zelf vrij weinig aan doen. 
Daarom hebben we ditmaal gekozen voor een 
samenwerking met de industrie, om te beginnen 
GStar; bekend van Raw for the Oceans en Pharell 
Williams. Na acht maanden onderhandelen, is een 
pact gesloten met GStar om samen op zoek te 
gaan naar oplossingen voor deze vervuilende bron. 
Daarbij weten we ons gesteund door de belangrijkste 
wetenschappers op dit dossier in West Europa. 
Daarnaast is er contact met 30 merken en zijn we 
een samenwerking aangegaan met Parley for the 
Oceans (http://www.parley.tv/#fortheoceans).  
Samen proberen we de fashion industrie op één lijn 
te brengen. 

wash liquers
waste water with  

microplastics
(synthetic) clothes

health 
problems  
caused to 

species

microplastics in
sea water attract 

organic pollutants

species eat 
microplastics, 

leading to 
bioaccumulation 

water treatment plants

Ocean Clean Wash is gebaseerd op het verlies van 
synthetische kledingvezels bij het doen van de 
machinewas, waarbij we ons baseren op het  
EU Life+ project Mermaids waarvoor de Plastic 
Soup Foundation de publiciteit of  met een lelijk 
woord  disseminatie doet. Ook hier zetten we weer 
humor in als wapen: http://vimeo.com/146632806 

http://life-mermaids.eu/en
http://www.parley.tv/#fortheoceans
http://www.parley.tv/#fortheoceans
http://www.parley.tv/#fortheoceans
http://life-mermaids.eu/en
http://vimeo.com/146632806
http://vimeo.com/146632806
http://life-mermaids.eu/en/
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In april 2017 zullen we de definitieve resultaten van 
Mermaids bekend maken en onze verdere campagne
plannen onthullen. Als Plastic Soup Foundation 
hebben we ons daarbij verzekerd van de steun van 
meer dan 100 grote milieuorganisaties en bekende 
mensen uit de hele wereld. 

Plastic is a human heatlh issue 
Plastic is a human heatlh issue staat centraal in 
onze derde campagne: ook daar gaan we onze 
tanden flink inzetten. 
Wat betekent al het lukraak produceren en 
consumeren van (veelal) single used plastics 
eigenlijk voor ons lichaam? Steeds meer weten
schappers en artsen maken zich ernstige zorgen, 
waaronder de Amerikaanse oceanograaf en 
ontdekker van de Plastic Soup, Captain Charles 
Moore: “Plastic zit in de lucht die we inademen, het 
is een onderdeel van de bodem en het dierenrijk 
geworden. We zijn plastic mensen aan het worden.” 

Stijgen ziektes als kanker, diabetes, obesitas, 
voortplantingsstoornissen, geboorteafwijkingen en 
ADHD inderdaad net zo hard als de jaarlijkse 
productie van kunststof? Zeker is, dat het bewijs van 
de gevaren van plastics en de daaraan toegevoegde 
weekmakers en brandvertragers zich razendsnel 
opstapelt. Sommige van deze toevoegingen 
bevatten bovendien chemische stoffen die een 
gevaarlijke hormoonverstorende werking hebben. 
Daarnaast worden door wetenschappers inmiddels 
zeer kritische vragen gesteld over plastic (nano)
deeltjes die ons lichaam binnendringen en mogelijk 
een verstorend effect op ons afweersysteem 
hebben. Geld voor onderzoek ontbreekt helaas. 
In een eerste Call for Action, eind augustus 2016, 
riepen Surfing Medicine International, Stichting 
Wemos en de Plastic Soup Foundation daarom 
samen op tot nader onderzoek om antwoord te 
vinden op vragen als: 

 Hoeveel plastic zit er in ons bloed en weefsel?
 Hopen kleine plastic deeltjes zich op in de lever 

en/of hersenen?
 Op welke manieren krijgen we die kleine plastic 

deeltjes binnen?
 Welke route is daarbij het belangrijkste? Door 

plastic fijn stof in te ademen, door de aanraking 
met speelgoed, door plastic verpakkingen, via 
kleding of cosmetica of via de voedselketen? 

 In welke mate wordt onze gezondheid echt 
bedreigd? 

De Plastic Soup Foundation wil daarbij niet langer 
wachten en werkt in 2017 door aan een gerichte 
publiekscampagne om het grote publiek te 
informeren, maar ook om bedrijven aan te zetten tot 
handelen. 

 

Plastic 
harms 
human 
health
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Wat doen we nog meer in 2017

1.  We werken aan ‘My Little Footprint’, een app en 
platform voor consumenten samen met 

	  Shaping Environmental Action, a consultancy in  
 Zwitserland

	  een duurzaam reclamebureau in Barcelona,
  Smäll
	  Plastic Disclosure Project in HongKong.
	  De UNEP geeft financiële ondersteuning voor
  een gedeelte van dit project. 

om in 2017 aan de slag te gaan als het aantal 
lesprogramma’s hopelijk verder toeneemt, onder 
de voorwaarde dat we hier fondsen voor vinden. 

 Dopper heeft zich eind 2016 echter heel 
onverwachts teruggetrokken, waardoor dit 
programma nu flinke vertraging oploopt. 

5.  Trash Hunters komt terug.  
Hoeveel en welk zwerfafval ligt  
er op straat, het park, in grachten

  en rivieren? Met verschillende  
organisaties is een samen werking in gang gezet 
om afval te tellen en in een database vast te 
leggen tijdens opruimacties: 

	  met Stichting De Noordzee: afval tellen tijdens  
 strand clean ups 

	  met Plastic Soup Surfer: zwerfafval van   
 drankverpakkingen tellen 

	  met de Zwerfinator (Dirk Groot): tellen van afval 
  op straat 

2.  Samen met PricewaterhouseCoopers en Impact 
Centre Erasmus werken we al twee jaar lang aan 
een serieuze Plastic Soup Footprint voor 
bedrijven. In 2017 moet het gaan gebeuren. 

3. De Plastic Soup Atlas van de Wereld verschijnt 
in het najaar van 2017. 

4. Educatie
 Misschien minder spectaculair, maar minstens 

even essentieel is de overdracht van kennis: 
dankzij een eenmalige structurele donatie van 
Dopper Foundation en substantiële giften van 
meerdere Rotarys in ons land, konden we in 2016 
gastlessen geven op circa 100 lagere en 
middelbare scholen. Hiervoor beschikken we over 
30 gediplomeerde freelance docenten.

 Nog eens 20 freelancers staan op de wachtlijst 
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Ook is er in 2016 samen met het Instituut voor 
Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en Stichting 
De Noordzee (SDN) een nieuwe project aanvraag 
geschreven: afval tellen langs rivieren. 

Dekken we hiermee de lading van 
onze plannen in 2017

Nee, verre van dat, maar je moet niet alles willen 
verklappen. 

Ons beleid is namelijk simpel: het voorkomen van 
nog meer plastics in de oceanen. Dit doen we door 
te werken aan structurele oplossingen dichtbij de 
bron, vaak product gerelateerd. 

Verder is de Plastic Soup Foundation:
	UNEP geaccrediteerd
	invited guest van de OSPAR Commission
	gesprekspartner van de International Union for 

the Conservation of Nature (IUCN).

De voertaal op kantoor is overwegend Engels door 
de aanwezigheid van medewerkers, stagiaires en 
vrijwilligers uit meerdere werelddelen.

Of we verder nog USPs hebben? We denken van 
wel.
	We delen informatie en schermen niet af. 
	We werken samen met vrijwel iedereen en 

bouwen grote sterke allianties die aanzetten tot 
verandering. 

	We hebben een eigen business club met begin 
2017 15 frontrunners; http://www.
plasticsoupfoundation.org/ businessclub.

We hebben – denken we  ons recht van bestaan 
bewezen en gaan met overtuiging 2017 in. 

Blijf jij ons ook dit jaar volgen en steunen? 

 

YES I AM!

WORD OOK VRIEND VAN DE  
PLASTIC SOUP FOUNDATION!

https://youtu.be/VcsyBzWAvNk
http://www.trashhunters.org
http://www.trashhunters.org
http://www.plasticsoupfoundation.org/ business-club
http://www.plasticsoupfoundation.org/ business-club
http://www.plasticsoupfoundation.org/doneer/vrienden-van-de-psf/
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