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De Plastic Soup Foundation
in 2018
Wie nu nog steeds niet van de plasticsoep heeft gehoord, kijkt geen nieuws, leest geen
krant, luistert geen radio en heeft een hekel aan social media. Dat zijn niet zoveel mensen
meer. Bij heel veel anderen loopt het kippenvel over de rug, omdat deze milieuramp
volledig uit de hand loopt. We vinden minuscuul kleine plastic deeltjes in de lucht, het
(drink)water en de bodem. We ademen, drinken en eten plastic.
Worden we er ook ziek van?

Toen de Plastic Soup Foundation in 2011 werd
opgericht, leek het nog een overzichtelijk probleem.
We moesten het doen met een paar duizend hits op
Google, tegen miljoenen nu. Bijna geen enkele
milieuorganisatie was destijds nog geïnteresseerd.
Nu struikelen de initiatieven over elkaar heen.
Logisch, want zestig procent van de 340 miljard kilo
plastic die in 2017 werd geproduceerd, ging naar een
landfill of werd gedumpt in de natuur. Als we zo door
gaan, zit er in 2050 meer plastic in de Oceaan dan vis.
Met dat schrikbeeld voor ogen, maakte de Europese
Commissie op acht januari van dit jaar plotseling
bekend, dat het een belasting wil invoeren op plastic

om vervuiling tegen te gaan. Maar ook om de
begroting van de Europese Unie sluitend te krijgen.
Of dat extra geld ook daadwerkelijk aangewend wordt
om de Plastic Tsunami te stoppen, moeten we dus
nog even afwachten.
En wat zal het antwoord zijn van de kunststofindustrie
op dit besluit van de Europese Commissie? Voorlopig
blijft de productie groeien van 360 miljard kilo in 2018
naar 500 miljard kilo in 2025.
Dat plastic kan nergens heen.
Wat is het antwoord van de Plastic Soup Foundation
hierop?
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Visie
Wie op zoek gaat naar de meest belangrijke narrative om de plasticsoep te stoppen, komt
terecht in een doolhof van tegengestelde belangen. De grote commerciële jongens,
verenigd in de Ellen MacArthur Foundation, zetten in op recycling en circulaire economie.
De Break Free From Plastic Movement koerst op Zero Waste en zero verpakkingen.
Ondertussen gooien we 40% van al ons plastic binnen twintig minuten weg, omdat het
single use plastic is.

Als we in 2050 uiteindelijk meer dan 1124 miljoen ton
produceren, zal er percentueel bijna het viervoudige
aan plastic lekken naar het milieu waar het langzaam
maar zeker uiteenvalt in minuscuul kleine deeltjes.
Met name het aandeel van micro en nano plastics zal
de komende jaren exponentieel toenemen. En al komt
er ‘slechts’ 3% in de oceaan terecht, dan praten we
nog altijd over 33 miljard kilo!
Wat kunnen we daaraan doen?
We hebben in ieder geval een heel duidelijke
denkrichting nodig om deze plastic tsunami te stoppen
en Plastic Soup Foundation denkt dat human health
de beslissende change maker is.
Omdat:

Human health has proven time over time to be
the most powerful motivation for human change:
leaded petrol, ozone, DDT and asbestos are
convincing examples. For that, now is the time to
capitalize on the media and public engagement
around Ocean Plastic Pollution to influence
systemic-change and long term solutions.
*Output summary plastics and human health work
session, January 2018, London, organized by Common
Seas, supported by Plastic Soup Foundation

Het huidige paradigma is dat plastic veilig is, ook al
worden er duizenden chemicaliën (additieven) aan
toegevoegd om de gewenste eigenschappen te
verkrijgen. De vraag of er een verband is tussen plastic
en eventuele gezondheidsschade wordt nauwelijks
onderzocht. Een van de verklaringen is dat het niet in
het belang is van de belangrijkste industriële
stakeholders (plasticindustrie, verpakkingsindustrie,
farmaceutische industrie) om deze vragen te stellen,
laat staan onderzoek ernaar te financieren.
De mantra dat plastic een veilig materiaal is dat in
gebruik en in het milieu niet tot gezondheidsschade
leidt, wordt inmiddels echter door een snelgroeiend
aantal wetenschappers en artsen ter discussie
gesteld. Zij maken zich ernstige zorgen over de
(mogelijke) gevolgen van het overdadig gebruik van
plastics voor het menselijk lichaam. De vragen richten
zich op de gevolgen van de chemische additieven, de
toxines die zich hechten aan plastic in het water,
plastic als verspreider van ziekmakende bacteriën, én
de gevolgen van micro en nano plastics in het
menselijk lichaam.
De Plastic Soup Foundation onderschrijft dit. Ook wij
maken ons ernstige zorgen. Daarom hebben we
besloten om de relatie tussen Plastic & Human
Health de komende vijf jaar bovenaan onze agenda te
zetten.
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Communicatie
De wereld is dankzij het worldwide web, de computer en de mobiele telefoon heel erg
klein geworden en buitengewoon transparant. Oude vormen van campagnevoering
verdwijnen langzaam maar zeker. Er is behoefte aan nieuwe boodschappers, die durven
te surfen op de emotie van de wereld. Avaaz (om de kloof te dichten tussen de wereld die
we hebben en de wereld die we wensen) en SumOfUs (Fighting for people over profits)
zijn daar goede voorbeelden van. De Plastic Soup Foundation doet allebei, maar dan
uitsluitend als het over de plasticsoep gaat.

In 2018 gaan we een nieuwe fase in. De Plastic Soup
Foundation heeft zich in de eerste zeven jaar van haar
bestaan internationaal weten te positioneren. We
bleven daarbij bescheiden, deelden onze successen
liever dan deze te claimen. Dat heeft ons veel gebracht,
maar leverde af en toe ook een wat breed profiel op.
Daar gaan we verandering in brengen door naast onze
‘corporate’ website plasticsoupfoundation.org een
tweede platform neer te zetten:
savetheoceansaveyourself.org.

Op onze huidige website kunnen bezoekers de ‘diepte’
in. Hier vind je informatie over ons, maar vooral ook
over de plasticsoep en bijna alles wat je daarover wilt
weten. Het is een kenniscentrum, een bibliotheek over
plastic afval in de Oceaan, op het land, in de grond én
in de lucht.
Op het nieuwe platform gaan we veel meer de rol van
facilitator en inspirator aannemen. We gaan - met
urgentie – communiceren over Plastic is a Human
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Our story:

STOP PLASTIC GOING INTO THE WATER.
START TODAY!
IT CAN CAUSE SERIOUS HEALTH PROBLEMS
FOR EVERYBODY IN THE WORLD.

Maar ook:

PLASTIC SOUP.
BIG PROBLEM.
SIMPLE SOLUTION.

YOU!

Health Issue, waarbij we mensen uit de hele wereld
mobiliseren om samen een halt toe te roepen aan de
verstikkende hoeveelheid single use plastics die onze
gezondheid en die van de Oceaan bedreigt. Daarbij
sturen we uiteraard ook aan op internationale beleids
veranderingen. Doel is een radicale ommezwaai van
Throw Away Living naar een werkelijke circulaire
economie.

Our story
Stop plastic going into the water. Start today!
It can cause serious health problems for
everybody in the world.
Maar ook:
Plastic soup. Big problem. Simple solution. You!
Op het nieuwe platform willen we mensen uit de hele
wereld bij alle mogelijke oplossingen betrekken en
met elkaar in contact brengen. Het delen van
resultaten en successen is leidend en het motiveert.
Samen maken we deel uit van iets groters.
Onze missie is positief, waarbij bereik en impact hand
in hand gaan.
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Wat betekent dit voor de
andere campagnes
Al onze programma’s zullen zich voegen naar deze narrative en haar voeden.
We willen het voor eens en altijd weten: hoe schadelijk is al dat plastic nu echt?
Daarbij kennen we twee belangrijke pijlers:
• Microplastics
• Macroplastics

Microplastics
De campagne Beat the Microbead wordt inmiddels
gesteund door 98 NGOs uit 44 landen. Na Europa,
Noord-Amerika en Oceanië, volgen nu Azië (met
Centraal China) en Latijns-Amerika.
De Europese Unie bereidt tegelijkertijd een maatregel
voor om – indien microplastics een risico blijken voor
de mens en/of het milieu - plastic te erkennen binnen
REACH als een bedreiging.
Wij geven in lijn hiermee onze campagne een nieuwe
dimensie door vragen te stellen als:
- passeren de microplastics in lipstick de lippen en
dringen deze zo door tot in de bloedbaan? Geldt dit
ook voor rimpel crèmes en mascara?
Cosmetica wordt uitvoerig getest op gezondheids
risico’s, maar deze traditionele toxicologische toetsen
sluiten de mogelijke schadelijke effecten van plastic
uit. Wij gaan op zoek naar antwoorden.
Voor consumenten die graag een alternatief willen, is
er ons Zero Plastics Inside keurmerk, dat inmiddels al
wordt ondersteund door 52 brands. Dan weet je
tenminste zeker dat je verzorgingsproducten vrij zijn
van microplastics. We koersen van probleem naar
oplossing.
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Ocean Clean Wash (als opvolger van Mermaids
Life+) kan ook heel makkelijk gelinkt worden aan
health, omdat er nog maar recent kledingvezels in ons
leidingwater zijn aangetroffen. Anders gezegd: we
drinken onze eigen kleding op.
In Ocean Clean Wash zoeken we sinds 2017 naar
oplossingen om het verlies van synthetische
kledingvezels terug te dringen. Daarbij pakken we de
hele keten aan: van draad tot design tot manufacturing
tot wassen en drogen.
Gelukkig wil de Europese Unie ook hier iets aan doen,
onder meer door de twintig jaar oude Drinking Water
Directive te moderniseren. Overigens wil de EU
hiermee tevens voorkomen, dat er steeds meer
hormoonverstoorders in ons drinkwater terechtkomen.
En die hormoonverstoorders lekken uit… plastic.
Wij, als Foundation, vragen ons daarnaast af hoeveel
microfibers we eigenlijk inademen en wat dat met
onze longen doet? Waar vinden we de hoogste
concentratie van kledingvezels in binnenruimtes?
Welke schade brengt deze vezels toe aan mens en
milieu?

We verwachten verder, dat het project Schone
Rivieren, waarin Plastic Soup Foundation deelneemt,
in de loop van de komende drie tot vijf jaar veel data
op gaat leveren over bronnen van plasticsoep. Nu al
wordt met 4,5 duizend vrijwilligers onderzocht hoeveel
en welk afval we aantreffen op de oevers van de
Maas en de Waal. Een logische vraag zou ook zijn:
hoe bedreigend is al dit afval voor ons milieu? Lekken
de additieven in dit plastic ook in grond en water?
Hoeveel microplastics treffen we in deze rivieren aan?
Het afval dat we vinden, zou terecht kunnen komen in
één van de Plastic Soupermarkets, die we in de
afgelopen paar jaar samen met het kunstenaarsduo
Dirty Beach hebben gebouwd. Zo transformeerde de
plasticsoep in de haven van Antwerpen in september
2017 tot Waterzooi: een onthutsende hoeveelheid
nurdles in een eenvoudige glazen literfles. Deze
succesvolle vorm van kunst en awareness, gekoppeld
aan handelingsperspectief in de vorm van citizen
science zoals Schone Rivieren, zou veel nieuwe
inzichten kunnen opleveren.

Macroplastics
Dan macroplastics. Denk daarbij vooral aan single use
plastics die naar het milieu lekken en eindigen als
plasticsoep. Ook hier speelt health een lelijke kaart.
Klopt het, dat er in landen waar kinderen op plastic
afval leven en spelen, veel meer nare en slecht te
genezen infecties voorkomen? En dichtbij huis: hoe
gevaarlijk is een plastic theezakje in kokend water, of
het opwarmen van je maaltijd in een wegwerpbakje in
de magnetron?
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Het tegenovergestelde is ook waar: Plastic Soup
Foundation stond al vroeg in dit jaar pal achter
Ekoplaza Lab: de allereerste plasticvrije supermarkt in
de hele wereld, althans: vrij van op olie gebaseerde
verpakkingen. Dit initiatief van A Plastic Planet uit
Engeland, haalde binnen 48 uur de hele wereldpers.
Het centrale thema? Onze gezondheid.
Resteren de uit Estonia overgewaaide World Clean
Up, waarvoor wij nationaal de verantwoordelijkheid op
ons nemen in september 2018, en Amsterdam
Clean Water. Stap voor stap pakt dit bijzondere
samenwerkingsverband de vervuiling van de
Amsterdamse grachten aan. Wordt vervolgd!

Twee footprints
Hoe groot is het probleem eigenlijk? Hoe snel groeit
de plasticsoep? Hoe meet je de urgentie?
Door de maat te nemen van bedrijven, maar ook die
van jou en mij.
Momenteel werken we samen met meerdere partijen
aan een footprint voor bedrijven in opdracht van UN
Environment. Dit met name om de lekkage van plastic
naar het milieu en de negatieve gevolgen hiervan
beter in kaart te krijgen.

Dat doen we ook met een meetbare footprint van
ieder individueel mens, ongeacht waar je woont,
waarbij je in je eentje of samen de strijd aan kan gaan
tegen je persoonlijke single use plastic gewoontes.
Met een App.

Unieke tools: onze apps
Gedurende haar bestaan heeft Plastic Soup
Foundation bij herhaling Apps ingezet om verschil te
maken. Beat the Microbead is daarvan het meest
succesvolle voorbeeld. Deze App wordt tot op de dag
van vandaag ge-update en doet het wereldwijd erg
goed, omdat het direct handelingsperspectief biedt.

Pas in december vorig jaar, presenteerden we na een
lange ontwikkelingstijd My Little Footprint. Dat deden
we niet alleen, maar met partners uit Zwitserland,
Spanje en Hongkong. Meer weten? Kijk hier.
Beide Apps worden ondersteund door UN
Environment.
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Om meer data te verzamelen op het gebied van
macroplastics, ontwikkelden we in het verleden ook
nog de Trash Hunters App. Deze was helaas nog
niet goed genoeg. We hopen in 2018 alsnog een
verbeterde versie te lanceren.

Speuren naar oplossingen
Bij dit alles focussen we op drie goals:
• BE AWARE (get aware now)
• GET EDUCATED (het laatste nieuws & research)
• FIND SOLUTIONS (die meteen effect hebben).
Ergo: bij alles wat we doen, staan oplossingen
centraal. En die oplossingen hebben zoveel mogelijk
steun nodig!

Educatie: de wereld van oz
Blijft over het laatste, maar ook het liefste
paradepaardje in onze plannen: De Wereld van Oz.
Dankzij een gift van Aldi Nederland komt onze droom
nu eindelijk uit: een educatiepakket voor duizenden
scholen, waarin we samen met Wish de Walvis, Plank
van Plankton, Sep het Zeepaardje en Oma Haai (uit de
tijd dat plastic nog niet bestond) een wonderlijke
wereld binnengaan.
Om dat pakket als school te bestellen, hoef je niet
heel veel te doen. Kijk hier maar.
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Fundraising
De Plastic Soup Foundation bestaat doelbewust van
giften, gunsten en filantropische ondersteuning op
projectbasis. We hebben ons nooit laten sturen door
industrie of overheid. Daarom is het elke keer weer
een eer als mensen een schenking overmaken, hoe
klein of groot ook. Dank daarvoor.
Maar we constateren ook dat impact investing steeds
belangrijker wordt. Particuliere fondsen zeggen vaker:
voorheen maakten we alleen geld over, maar nu willen
we eigenlijk wel via samenwerking proberen om
ervaring op te doen met vormen van maatschappelijk
investeren, in plaats van alleen doneren.
Die bereidheid tot participatie en gedeelde
verantwoordelijkheid biedt wellicht een enorme kans
om coalities te smeden waardoor we het tij van Throw
Away Living in haar ergste vorm alsnog kunnen keren.
We houden ons vizier wijd open.
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