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1 VOORWOORD 

      

We leven in het Antropoceen, het door de mens bepaalde 

tijdperk en plastic is antropogeen. Dat betekent: een door de 

mens gemaakt materiaal dat niet in de natuur voorkomt.  

Plastic is inmiddels in overvloed aanwezig in al het water op onze 

wereld en als we zo door gaan, kunnen we volgens 

wetenschappers de aarde in 2050 maar liefst 800 keer in plastic 

inpakken met de kunststofproductie uit dat ene jaar. 
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Het is een schrikbeeld, dat we als Plastic Soup Foundation uit alle 
macht proberen te voorkomen. Maar dat wordt een hele opgave, als 
je goed kijkt naar de foto op de voorkant van dit jaarverslag.   

Geologen hebben op Kamilo Beach in Hawaï namelijk een 
steensoort ontdekt, die in 2014 de wetenschappelijke naam 
plastiglomeraat kreeg.  
De naam is een samenvoeging van plastic en conglomeraat, de 
geologische naam voor aaneen gekit sediment. Smeltend plastic 
vermengde zich met ander materiaal, zoals koraal, lavasteen of 
zand en vormde zo een nieuwe steensoort die – net als andere 
stenen – eeuwig blijft bestaan. Latere generaties zullen deze steen 
gemakkelijk kunnen dateren als een overblijfsel uit onze tijd: 
ontstaan in de tijd van plastic vervuiling. 

Maar zo willen we toch niet herinnerd worden? 

Daarom waren we in 2014 net zo gedreven als in de jaren daarvoor.  
En al gedragen we onszelf af en toe wat onorthodox, we bleven 
betrouwbaar.  

We maakten met hart en ziel  - en dankzij de steun van velen - 
wederom dat kleine beetje extra verschil om ervoor te zorgen dat 
onze kinderen hopelijk een toekomst zonder Plastic Soep tegemoet 
gaan.  

 

Maria Westerbos 
Directeur 

September 2015 
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2. 2014 IN VLIEGENDE VAART 

 

Eind 2014 is het begrip Plastic Soep uitgegroeid tot een 

wereldwijde hype. Milieuorganisaties, bedrijven, overheden, 

wetenschappers en goedbedoelde burgerinitiatieven buitelen 

over elkaar heen in een poging om deze milieuramp ten goede 

te keren.   

Aan die hype droegen wij bij. Hoe verging het ons – in het kort – 

in 2014? 

- We professionaliseerden verder. Op 31 december 2014 

was er een vaste staf van 3 fte en werkten 3 tot 4 ZZP‟ers 

plus een viertal vrijwilligers en stagiaires voor de 

Foundation. 

- We veranderden van een NGO zonder geld medio 2012 in 

een NGO met (eind 2014) een budget ter hoogte van 

bijna 210.000 euro. Helaas sloten we 2014 nog wel met 

een substantieel verlies af (zie financiële verantwoording, 

verderop in dit jaarverslag). 

- De websites (zowel de Nederlandse als Engelse kant) 

kregen de beoogde nieuwe look & feel. 

- We traden op voor het ministerie van Infrastructuur & 

Milieu als communicatiepartner van het Kunststoffen 

Keten Akkoord, maar uitsluitend tijdens de opstart. 

- De campagne Beat the Microbead groeide verder uit van 

37 NGO‟s uit 15 landen naar maar liefst 62 NGO‟s uit 31 

landen en overtreft nog steeds alle verwachtingen. 

- We wonnen met Beat the Microbead maar liefst 2 prijzen: 

de Dutch PR Award en De Onderscheiding; een prijs 

voor bijzondere initiatieven die met steun van 

vermogensfondsen het verschil maken.  

- We openden de Jacht op de Soep op 1 mei in 

Amsterdam. 

Op diezelfde dag richten we bovendien het Plastic Soup 

Lab op met als primair doel: het stoppen van emissies die 

bijdragen aan de Plastic Soep.  

- Het omzetten van gemengde afvalstromen in olie –  
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waaronder plastics – bleef echter fictie, vooral ook omdat 

de geniale uitvinder van dit concept, Obbo Hazewinkel, 

vroegtijdig stierf en zijn droom niet meer kon waarmaken. 

We missen hem. 

- We werkten hard door aan ons masterplan Plastic Urban 

Mining, omdat we denken dat er in sterk vervuilde 

metropolen (al dan niet) aan de waterkant veel resultaat 

valt te behalen bij het bestrijden van de SOEP. 

- Werden de condities geschapen om internationaal niet 

alleen ons gezicht te laten zien op belangrijke congressen, 

maar ook met andere organisaties (NGOs en 

wetenschappelijke instituten) op projectbasis samen te 

werken. Zo werden we in de zomer uitgenodigd om 

(wederom) als communicatiepartner op te treden in een 

Life+ project van de Europese Unie: Mermaids, waarin 

onderzoek wordt gedaan naar de hoeveelheid (plastic) 

vezels die bij het wassen van kleding in het milieu terecht 

komen en wat hier mogelijkerwijs aan te doen. Dit project 

zal tot eind 2016, begin 2017 lopen. 

- Worden we door dit alles in toenemende mate serieus 

genomen door individuen, wetenschappers, overheden én 

bedrijven. En reken maar, dat we daar blij van worden…. 

 

RESULTAAT & IMPACT SINDS ONZE OPRICHTING 
 
Binnen vier jaar tijd werden we kortom een autoriteit over de Plastic 
Soep, ook voor de pers: zowel in binnen- als buitenland.  

Door onze kennispositie en ons netwerk zijn wij inmiddels in staat 
maximaal resultaat te behalen tegen een relatief geringe 
investering.  
Nederland dient daarbij als gidsland, de projecten en ontwikkelde 
producten worden vervolgens wereldwijd verspreid en gedeeld, 
zodat de successen mondiaal kunnen worden uitgerold. 

Hadden we in 2013 nog te maken met een schuwe overheid, 
inmiddels is de Plastic Soup Foundation in onze eigen Tweede 
Kamer een graag geziene gast. PSF weet de Kamerleden goed te 
vinden en omgekeerd ook. Dit resulteerde in 2014 regelmatig in 
kritische Kamervragen en moties, die de aandacht trokken.   
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3. WAT GING ER GOED FOUT, WAT 

GING ER HEEL GOED 

 

MISLUKT  

 

COLLECT YOUR OWN FUEL 

Gemengde afvalstromen, inclusief plastic, omzetten in bruikbare 

dieselolie; we leken zo dichtbij. In september 2013 presenteerden 

we het concept met redelijk veel succes tijdens de Rotterdamse 

Havendagen, maar daarna ging het mis. Obbo Hazewinkel, het 

genie achter de Oliemachine, overleed op 28 februari 2014, de 

dag dat hij het 1e prototype af had. Bij thuiskomst meldde hij dat 

de klus eindelijk geklaard was. Daarna stierf hij aan een 

hartaanval. Sindsdien worstelen zijn technische opvolgers met zijn 

gedachtegoed, maar zonder resultaat. Schone plastic stromen zijn 

weliswaar makkelijk om te zetten in olie, maar gemengde 

afvalstromen niet. Voor de concurrenten geldt daarom eveneens 

dat ze nog altijd geen werkend prototype hebben kunnen 

leveren.  

Als PSF houden we de ontwikkelingen voortdurend in de gaten, 

maar staan al onze plannen wel in de bezemkast.  

 

PLASTIC-SOUP-MILES-TO-GO / AFVAL LOONT 

Een schonere Maas van Maastricht tot Rotterdam, Gijsbert 

Tweehuijsen die nog meer metingen op het water verricht, het 

scheiden van plastic afval op schepen en een beloonsysteem van 

de Haven bij inlevering: het kwam er allemaal in min of meerdere 

mate, maar niet dankzij onze plannen, al waren we in een aantal 

gevallen wel de katalysator.   
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 IVN en Rijkswaterstaat pakten knap door met het project 

Schone Maas en breiden uit met Schone Waal. 

 

 Gijsbert Tweehuijsen verricht – en dat is bijzonder goed 

nieuws - metingen in rivieren in heel Europa! 

 

 De Haven van Rotterdam stapte uit ons initiatief Collect 

your Own Fuel en richtte vervolgens het Circulair Centre 

op met als eerste project: Plastic to Oil.  

Ook sloten  - eveneens in het verlengde van Collect your 

Own Fuel -  de grote Nederlandse Havens een green deal 

waar het gaat om het gescheiden innemen van plastic 

afval als onderdeel van de Havenontvangstvoorzieningen 

tegen een beloningssysteem, waardoor er sindsdien 

minder (plastic) afval overboord wordt gegooid in de 

Noordzee. 

 
WEL GELUKT 

Onze langere termijndoelstelling haalden we wel. De strategie 

van 2013 tot 2015 richtte zich op samenwerking met derden en 

campagnes met als overkoepelend doel: het creëren van 

bewustwording en educatie plus het stimuleren van innovatie.  

Daarin zijn we ruimschoots geslaagd.  

Ze kozen we in de loop van 2014 definitief en expliciet voor 

structurele aanpak bij de bron. De lekkage naar het milieu moet 

stoppen. In de lijn van deze filosofie is de PSF onder meer een 

samenwerking aangegaan met Stichting De Noordzee en 

Vereniging Kust & Zee om een halt toe te roepen aan de 

massale ballonoplatingen. Met veel succes, zoals te zien is op 

http://www.dieballongaatnietop.nl/ en 

https://www.facebook.com/dieballongaatnietop . 

De komende jaren zullen we daarom op nog veel meer fronten 

de Jacht op de Soep openen.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dieballongaatnietop.nl/
https://www.facebook.com/dieballongaatnietop
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RISK MANAGEMENT, LESSONS LEARNED 

In het begin van ons bestaan struikelden we nog over een 

veelheid aan plannen: het ene nog groter en mooier dan het 

andere. Het ontbrak ons aan geld en structuur, maar goede wil 

was er te over. 

Tegenwoordig pionieren we nog steeds, maar wel veel 

beheerster. Er komen nog altijd veel prikkels op ons af en deze 

proberen we in goede banen te leiden.  

We zeggen steeds vaker „nee‟ en behouden daardoor onze focus 

beter. 

Daarnaast blijken we in staat om de zoektocht naar oplossingen 

en alternatieven  - al dan niet op technisch, wetenschappelijk 

en/of bedrijfsmatig vlak -  steeds meer kracht bij te zetten.  

 

 

 

 

 

4. HET JAAR IN CIJFERS 

                         

Helaas begon het jaar slecht door een vernietigende cyberaanval 

op onze website: vanaf kerstmis 2013 tot begin februari 2014 lag 
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www.plasticsoupfoundation.org volledig plat. We lieten de site 

opnieuw bouwen, ditmaal hufterproof, maar raakten wel (tijdelijk) 

belangrijke content kwijt. Hierdoor bleven de bezoekersaantallen 

en pageviews vrijwel gelijk aan 2013, wat nog een wonder mag 

heten. 

Op alle andere terreinen zaten we wel goed tot bijzonder goed 

in de lift.  

www.plasticsoupfoundation.org 50.776 unieke bezoekers en 

159.635 pageviews 

Facebook NL van 1807 naar 4561 likes 

Facebook EU van 2865 naar 3730 likes 

Twitter     van 1155 naar 2944 volgers 

www.dieballongaatnietop  niet gemeten 

Facebook Die ballon gaat niet op 1540 likes 

 

Twitter Die ballon gaat niet op 402 volgers 

 

www.beatthemicrobead.org 

Per 1 oktober 2013:   11.929 unieke bezoekers en 

                                                          35.821 pageviews 

In 2014:    168.173 unieke bezoekers en 

                                   376.699 pageviews, 

waarvan                         49% ut Amerika 

Facebook BTMB              van te verwaarlozen naar  

                                   2894 likes 

Downloads APP Beat the Bead/ 

Warning Plastics inside  7.000 maal 

 

Geschatte mediawaarde in 2013 was dit door het 

succes van Beat the 

Microbead al meer dan  

> 20 miljoen euro in binnen- 

en buitenland 

(print, web, radio, tv), 

gevalideerd door L&DJ PR 

voor technologie, innovatie en 

duurzaamheid. 

In 2014 hield de media-

aandacht onverminderd aan 

en liep de geschatte waarde 

op tot circa 30 miljoen euro 

 

http://www.plasticsoupfoundation.org/
http://www.plasticsoupfoundation.org/
http://www.dieballongaatnietop/
http://www.beatthemicrobead.org/
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Vergeleken met 2013 is er wederom sprake van een gezonde 

en substantiële stijging over de hele linie.  

Overige kerngegevens: 

1                     Plastic Soup Lab 

1  ambassadeur, Olympisch kampioen Dorian van 

Rijsselberghe 

1 Life+ project; Mermaids 

1  internationale APP voor 3 systemen van 5 naar 6 

talen met meer dan 74.000 downloads 

1 campagne website van 5 naar 8 talen; Beat the 

Microbead  

2 prijzen gewonnen 

- Dutch PR Award 

- De Onderscheiding 

3  prijzen uitgereikt 

  - de Politieke Pluim 

  - de Plastic Soup Terrine 

  - Supermarkt van het Jaar Trofee 

7 nieuwe producenten van meer dan 200 merken 

beloofden in 2014 om te stoppen met het 

toevoegen van microbeads in hun 

verzorgingsproducten. 

                       (In 2013 gingen 9 producenten en 87 merken 

hen           

                       voor)  

 

62  NGOs uit 31 landen waarmee is samengewerkt. 
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5. CAMPAGNES & PROJECTEN, 

WAARONDER HET PLASTIC SOUP LAB 

 

 

CAMPAGNES 

1. Sinds augustus 2012 voert de Plastic 

Soup Foundation uiterst succesvol campagne tegen 5 typen 

plastics die - in de vorm van microbeads - worden toegevoegd 

aan cosmetica: Beat the Microbead.  

De feiten op een rij: 

 de website beatthemicrobead.org is in 2014 bijna 170.000 

keer bezocht 

 de app Warning, Plastics inside is ruim 74.000 keer 

gedownload  

 de campagne loopt in 31 landen en wordt ondersteund 

door 62 NGOs  

in Amerika hebben 6 staten een verbod op de beads 

ingevoerd, terwijl de Europese Unie, Canada en Australië 

voorbereidingen treffen. 

 Stichting De Noordzee is in de voortgezette campagne 

eind 2014 geen centrale partner meer. Die rol is min of 
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meer overgenomen door Fauna & Flora International uit 

Engeland.  

Deze ongelooflijke aantallen dwingen ons ertoe om de app en 

database in 2015 een grondige update te geven. Dankzij 

financiële bijdragen van meerdere partijen, waaronder de UNEP 

en de Body Shop Foundation, wordt deze upgrade in de loop 

van 2015 doorgevoerd.  

 

 

Uit recent onderzoek door Heather Leslie (IVM VU) blijkt nu 

echter, dat de hoeveelheden en soorten plastics in cosmetica veel 

talrijker zijn dan aanvankelijk aangenomen werd. Leslie vond 

microscopisch klein en zelfs vloeibaar kunststof in talloze 

producten. 

Met deze wetenschap wordt het steeds moeilijker voor de 

consument om voor volledig plasticvrije verzorgingsproducten te 

kiezen. Daarom is eind 2014 besloten om Bead the Microbead in 

de loop van 2015 uit te breiden met een nieuw icoon en een 

pakkende pay off: „LOOK FOR THE ZERO‟. Hiermee zullen we 

cosmeticabedrijven uitdagen om personal care products te 

produceren zonder plastics. Als dit aantoonbaar het geval is, mag 

het product een herkenbaar keurmerk dragen; de Zero: No 

plastics inside, zodat de consument in de toekomst steeds 

makkelijker kan kiezen tussen cosmetica met of zonder plastics. 

Dit keurmerk kan vervolgens uitgebreid worden naar  

productgroepen als wasmiddelen en verf.  
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2. Hoe meer plastic er wordt 

geproduceerd, des te meer lekkage, ook als je dit evenredig 

bekijkt. Elk jaar komt er alleen maar meer Plastic Soep bij. 

DaarAAN of Die ontwikkeling wil de PSF - zoals gezegd - een 

halt toe roepen.  

Eind november wordt tijdens een lange autorit naar Hamburg het 

plan geboren om in 2015 een tweede campagne op te starten. 

Hoe kunnen we – sterk visueel en met een grote knipoog – de 

relatie leggen tussen zwerfafval en Plastic Soep? Door op TRASH 

te jagen en zo in te spelen op één van onze nationale 

topergernissen: troep op straat! 

De campagne TRASH HUNTERS moet een belangrijke rol gaan 

spelen bij het in kaart brengen van zwerfafval in het milieu. We 

besluiten te kiezen voor een moderne vorm van citizen science 

en gamification en gaan samen met het publiek data over 

zwerfafval verzamelen. Deze data gebruiken we om de politiek en 

het bedrijfsleven te mobiliseren. Ondertussen maken we het 

grote publiek stiekem en spelenderwijs bewust van al het 
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zwerfvuil in onze publieke ruimte. 

 

 

 

PROJECT IN OPDRACHT 

 

 

 

Nadat op 12 november 2013 meer dan 60 bedrijven het 

KETENAKKOORD KUNSTSTOF KRINGLOOP ondertekenen, 

wordt de Plastic Soup Foundation door het Ministerie van IenM 

uitgenodigd om in 2014  - tegen een financiële vergoeding - de 

diverse communicatie tools van dit akkoord vorm en inhoud te 

geven, zoals: een website, Linkedin, een Nieuwsbrief en Twitter.  

 

De opdracht werd succesvol uitgevoerd en leverde daarnaast 

vooral extra zichtbaarheid op in eigen land bij relevante partijen.  

EDUCATIE EN VOORLICHTING VOOR GROOT EN 

KLEIN 

Hier ontbrak het bepaald niet aan in 2014.  We werden - en 

worden nog steeds - overvraagd. Desondanks proberen we als 

grassroots organisatie aan zoveel mogelijk (aan)vragen te 

voldoen. We verzorgen lezingen of werkgroepen voor 

basisscholen, het voortgezet onderwijs, musea, business clubs, 

universiteiten, vrouwennetwerken, natuurcentra en ga zo maar 

door.  

 

We schrijven artikelen en blogs op verzoek en publiceren zelf 

online. 
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Evenementen en braderieën daarentegen, zijn we meer gaan 

ontwijken. Met een grote of kleine stand ergens in het land 

staan, kost veel tijd, geld en menskracht, terwijl de aandacht die 

ermee gegenereerd wordt relatief gering is.  

 

 

Verder werd (en wordt) er regelmatig een beroep gedaan op 

onze Junior tak door bladen als Kidsweek en SamSam, maar ook 

door het Jeugdjournaal, Klokhuis en Z@pp Your Planet, dat in 

2014 een week lang (!) in het teken van de Plastic Soep stond. 

Ondertussen wordt er gestaag doorgewerkt aan lespakketten 

voor alle niveaus en leeftijden,  plus streven we nog altijd naar 

een internationaal platform waar informatie voor kinderen uit de 

hele wereld samenkomt.  

http://plasticsoupfoundationjunior.org/ 

 

 

 

Met Eco Chic Designer Robert Kolenik wordt eind 2014 voor het 

eerst gewerkt aan een herkenbaar kinderlabel: 

 

In het geheel zijn we echter ontevreden: we schoten in 2014 te 

weinig op met onze junior tak. Door het uitblijven van fondsen, 

http://plasticsoupfoundationjunior.org/
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bleven veel van de plannen helaas steken in goede bedoelingen. 

 

VAN PROBLEEM TOT OPLOSSING IN HET 

PLASTIC SOUP LAB 

Om het mondiale probleem van de Plastic Soep echt aan te 

pakken, is natuurlijk meer dan alleen awareness nodig in de vorm 

van campagnes, educatie en voorlichting. Het huidige systeem 

van de productie en consumptie van plastics is immers verre van 

duurzaam. Het moet plaatsmaken voor nieuwe systemen op basis 

van alternatieve grondstoffen, innovatieve processen en 

materialen.  

De Plastic Soup Foundation wil hieraan bijdragen door het 

bevorderen van:  

- internationale samenwerking 

- projecten van en met koplopende bedrijven  

- de verspreiding van good practices in de vorm van 

duurzame oplossingen. 

 

Dat doen we in het , dat op 1 mei 2014 feestelijk 

van start ging in de Passengers Terminal Amsterdam. 

 

 

 

 

WAAROM 

De afgelopen jaren is de Plastic Soup Foundation veelvuldig 

benaderd door innovatieve denkers, ondernemers en 

wetenschappers die (delen van het) probleem op willen lossen. 
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De fase waarin zulke plannen zich bevinden, is zeer divers en 

varieert van oriënterend tot bijna afgerond.  

Een gemeenschappelijk probleem dat men ondervindt, is een 

gebrek aan financiering en/of toegang daartoe. Tegelijkertijd zien 

ook steeds meer bedrijven kansen om een (eigen) bijdrage te 

leveren aan oplossingen die goodwill opleveren en aansluiten bij 

de Corporate Social Responsability, liefst binnen de Circulaire 

Economy. 

De Plastic Soep wordt steeds heter opgediend.  

Binnen deze tendens, willen we sinds mei 2014 optreden als 

matchmaker tussen innovators en investeerders.  

In het nieuwe Plastic Soup Lab wordt 

a. de kloof tussen denkers en financiers gedicht door ze 

direct met elkaar in contact te brengen 

b. en kan een breed publiek zien aan welke oplossingen in 

binnen- en buitenland wordt gewerkt. Gerealiseerde 

initiatieven worden opgevolgd en mogen het keurmerk 

PSF Proof dragen. 

 

 

Zie ook: www.plasticsouplab.org  

Op de drempel van 2014/2015 wordt onder meer gewerkt aan 

- een volledig recyclebare waterpouch samen met verpakker 

DacklaPack 

- een biobased surfboard met Brunotti 

- het recyclen van scheepstouwen en katrollen samen met 

Vermeulen Europoort 

- een Plastic Soup vrije Thuishaven in Muiderzand 

- een Plastic Scrap Yard in Amsterdam waar (afgezonken) 

boten gerecycled kunnen worden 

- een wasmachinefilter om plastic vezels uit kleding af te 

vangen.  

 

Een aantal van de bedrijven met wie samengewerkt wordt, 

hebben er bovendien voor gekozen om lid te worden van de 

http://www.plasticsouplab.org/
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Business Club van het LAB en verkregen daarmee de status van 

BUSINESS ANGEL.  

 

  

Business partners are (private) investors committed to one or more of the innovations 
under the umbrella of the Plastic Soup Lab. From either a philanthropic, social 
responsibility or commercial interest, the Plastic Soup Angel invest to make an 
innovation become a reality. Each Plastic Soup Angels makes an annual financial 
contribution to the Plastic Soup LAB of €1,500,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het dichtdraaien van de kraan door het 

grensoverschrijdend sluiten van de keten: 

PLASTIC URBAN MINING 

 

1. JACHT OP DE PLASTIC SOEP IN AMSTERDAM  

Wat vaak begint als een klein lokaal zwerfvuilprobleem, eindigt in 

steeds meer landen in een tsunami van plastic afval die 

belangrijke waterwegen verstopt en in hoog tempo bijdraagt aan 

het steeds grotere, mondiale probleem van de Plastic Soep. 

De stad Amsterdam, die voor 25% uit water bestaat, wil het niet 

zover laten komen en opende op 1 mei 2014, tegelijkertijd met 

de start van het Plastic Soup Lab, als eerste metropool ter wereld 

de Jacht op de Plastic Soep in haar grachten, het IJ en de haven. 

Door ondertekening van een door de PSF opgesteld manifest 

kwamen 12 partijen het volgende overeen: 

• Amsterdam sluit de lokale kunststof kringloop door het 

oplossen en voorkomen van plastic zwerfvuil op straat en in het 

water. 
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• Wat al in het milieu terecht is gekomen, wordt voortaan 

ingezameld en verwerkt. 

Beide topics krijgen concreet vorm in 2015 en sluiten aan op 

beleidvorming binnen de „Kader Richtlijn Water‟, die door het 

ministerie van I&M wordt ingevuld en uitgevoerd.  

 

2.  CLEAN UP RIO DE JANEIRO  

In Rio de Janeiro zijn de problemen echter nog vele malen groter 

dan die in Amsterdam. Daarom stuurden we in juni 2014 samen 

met Olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe het volgende 

persbericht uit: 

 

“Er moet echt iets aan gedaan worden, vindt de windsurfer en 

Olympisch kampioen van Londen 2012 over de sterk vervuilde 

Baai van Rio de Janeiro. “Het is één grote afvalput. Kan 

Nederland de handen niet uit de mouwen steken en Brazilië 

helpen?”   

Van Rijsselberghe doet deze oproep als kersverse ambassadeur 

van de Nederlandse Plastic Soup Foundation. “Dit is precies waar 

Nederland groot in is: water- en afvalmanagement.” 

 

 

Inmiddels neemt de PSF actief deel aan een missie van de BV 

Nederland onder leiding van Arnoud Passenier, regisseur van het 

nationale Ketenakkoord Kunststofkringloop. Passenier omschrijft 

de missie als volgt:  

“Assisting the State of Rio de Janeiro and municipalities, as short 

term objective, with the ambition to clean up the Guanabara Bay 

before the start of the Olympic Games in 2016. Preventing 

further pollution by introducing the circular (green) economy and 

contributing (in)directly to foster and develop - as long term 

objective- the sustainability and economic potential of the 

Guanabara Bay.” 
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In 2015 moet dit plan verder vorm krijgen. 

 

3. CLEAN UP KATHMANDU 

 
Waternet in Amsterdam mag dan jaarlijks 270 ton drijfvuil uit de 
grachten halen, dat is nog niets vergeleken met Kathmandu. Als de 
heilige Bagmati River de hoofdstad van Nepal verlaat, is het water 
al ‘dood’ door al het plastic afval dat erin gedumpt wordt of erin 
waait.  

De Nepalese autoriteiten hebben de PSF om die reden uitgenodigd 
om in 2015 hulp te bieden. Die uitdaging gaan we aan, waarbij we 
samenwerken met de New World Campus in Den Haag. Op de 
Wicked Problems Plaza - een methodiek ontwikkeld door Professor 
Rob van Tulder van het Partnerships Resource Centre van 
Erasmus Universiteit Rotterdam – gaan we via een multi-
stakeholderaanpak aan de slag met de problemen in Kathmandu.  
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6. DE EERSTE STAP IN BRUSSEL: 

MERMAIDS! 
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 Ook kleding en wasmachines blijken samen 

bij te dragen aan de beruchte plastic soep in de oceanen. 

Onderzoek wijst uit dat per wasbeurt miljoenen piepkleine 

synthetische vezels in het waswater vrijkomen. Vezels die 

uiteindelijk via de voedselketen weer op je eigen bord belanden. 

Zo dragen wij allemaal (alweer) onbedoeld bij aan dit snel 

groeiende milieuprobleem.  

Samen met gerenommeerde Europese instituten als de National 

Research Council uit Italië en Leitat en POLYSISTEC uit Spanje 

zoeken we tot eind 2016, begin 2017 in een door de EU 

gefinancierd Life+ Programma Mermaids, Ocean Clean Wash naar 

manieren om de fabricage van kleding te veranderen zodat de 

vezels niet meer loslaten. Ook wordt gekeken naar de 

hoeveelheid plastic die aan wasmiddelen wordt toegevoegd en 

welke alternatieven er voor deze microbeads bestaan.  

De Plastic Soup Foundation is binnen deze samenwerking 

verantwoordelijk voor de disseminatie.  

Zie ook http://www.life-mermaids.eu  

 

http://www.life-mermaids.eu/
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7. FINANCIËLE VERANTWOORDING 
 

Het boekjaar 2014 is afgesloten met een verlies van € 52.691,-. 

De belangrijkste reden is gelegen in tegenvallende inkomsten, 

met name uit het HANOS project Chairs4Charity, de uiteindelijk 

niet gerealiseerde kinderstoel van Eco Chic Designer Robert 

Kolenik en het Plastic Soup Lab.  

Ook inkomsten uit crowdfunding bleven vooralsnog achter bij de 

verwachtingen.  

De lasten waren onder controle en zijn grotendeels binnen de 

begroting gebleven. 

De post crediteuren ad. € 37.715 betreft in overwegende mate 

openstaande posten van bevriende partijen en medewerkers. De 

stilzwijgende afspraak is dat deze pas betaald worden zodra 

voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn. 

 

IMMATERIËLE ACTIVA 

Websites worden uitsluitend gewaardeerd tegen bestede externe 

kosten (PSF); voorzichtigheidshalve wordt geen rekening 

gehouden met een reële marktwaarde. 

Op basis van de gegenereerde mediawaarde, een gebruikelijke 

maatstaf in de mediawereld, wordt de marktwaarde van de drie 

websites 

- www.plasticsoupfoundation.org 

- www.beatthemicrobead.org 

- www.plasticsouplab.org 

 

gezamenlijk geschat op circa EUR 65k. 

 

GOED LICHT AAN DE HORIZON 

Eind 2014 werden al gesprekken gevoerd met en onder 

begeleiding van vermogensfonds Adessium om tot een  

projectvoorstel te komen dat is gebaseerd op een 

donatieovereenkomst voor 3 jaar: „De Jacht op de Plastic Soep‟. 

Periode 2015-2018.  

Onder andere hierdoor lijkt de prognose gerechtvaardigd, dat het 

verlies uit 2014 grotendeels tot volledig zal worden ingelopen in 

2015.  

http://www.plasticsoupfoundation.org/
http://www.beatthemicrobead.org/
http://www.plasticsouplab.org/
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8. COMMUNICATIE  

 

De Plastic Soup Foundation (PSF) werd opgericht in februari 2011 

en maakte sindsdien een stormachtige ontwikkeling door. 

Onbekend veranderde in wereldwijd bekend, aaibaar en 

invloedrijk. De PSF houdt daarbij steeds vast aan een simpele 

missie: het voorkomen van nog meer plastic soep in het water. 

Daarbij bijken twee peilers van essentieel belang: 

• het creëren van awareness onder alle doelgroepen, 

vooral ook als het gaat om the next generation 

 

• het zoeken naar en helpen ontwikkelen plus 

implementeren van innovations & solutions, zodat we  - 

waar mogelijk –  de keten aan de bron kunnen sluiten. 

De Plastic Soup Foundation is een grassroots organisatie en 

werkt van onderaf, zonder activistisch te willen zijn. 

Via het publiek en de media wordt de dialoog aangegaan met 

industrie en politiek.  

Feitelijk gedraagt de PSF zich als een satelliet, die doorlopend 

boodschappen uitstuurt naar alle relevante actoren.  
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Dit inzichtelijke model is misschien wel het belangrijkste resultaat 

van 2014.  

 

TWEE PRIJZEN: DUTCH PR AWARD EN DE 

ONDERSCHEIDING 

 

In mei 2014 wonnen de Plastic Soup Foundation en Mediabureau 

Lubbers De Jong samen op overtuigende wijze de Dutch PR 

Award 2014 in de categorie non-profit. 

 

Uit Adformatie over Beat the Microbead: 

„De jury viel voor deze goede en consistent uitgewerkte 

campagne met ongelooflijk goede resultaten, niet alleen in 

Nederland maar ook internationaal. „In onze ogen een perfect 

voorbeeld van 21ste eeuws bottom-up community en 

geïntegreerde communicatie-aanpak, met een sterk accent op 

sociale  social media. De ontwikkelde app mag niet onvermeld 

blijven. Jammer dat tijdens de presentatie het lobbyelement een 

beetje ondersneeuwde, want ook dit was een ijzersterk onderdeel 

van de campagne.‟ 
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Op 20 november wonnen we vervolgens nog een prachtige prijs, 

De Onderscheiding, wederom voor Beat the Microbead. 

Van de website:  

„De Onderscheiding is een nieuwe prijs die jaarlijks wordt 

uitgereikt aan nieuwe initiatieven die het verschil maken. Deze 

projecten onderscheiden zich door vernieuwing, 

ondernemerschap en lef en zijn mede mogelijk gemaakt met 

financiële steun van vermogensfondsen. Ze hebben inspirerend 

vermogen en verdienen daarom erkenning.‟ 

 

 

 

 

 

 

 

JAARLIJKS TERUGKERENDE „POPULAIRE‟ ACITIVITEITEN 

Maar we winnen niet alleen prijzen, we geven ze ook weg!  

 

SUPERMARKT VAN HET JAAR 

Nieuw in 2014 was de toekenning van een prijs aan de 

Supermarkt van het Jaar: deze werd gewonnen door het 

C1000/JUMBO filiaal aan het Amsterdamse IJ.  
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Steeds meer supermarkten geven klanten de keuze om hun 

statiegeld te doneren aan de Plastic Soup Foundation. 

De klanten van deze C1000/JUMBO waren bijzonder gul. Zij 

doneerden samen bijna € 4349,60.  

 

PLASTIC SOUP TERRINE 

 

Colinda Hoegee, algemeen directeur van De Tuinen, won in 2014 

met glans de Plastic Soup Terrine. 

De Plastic Soup Foundation reikt elk jaar eind september /begin 

oktober deTerrine uit aan iemand uit het bedrijfsleven die zich op 

bijzondere wijze inzet voor de strijd tegen de plastic soep. 

 

Dankzij Colinda zijn alle filialen van De Tuinen inmiddels 

microbeads vrij. Daarnaast deed ze plastic tasjes in de ban en 

wordt er nu serieus nagedacht over een retoursysteem voor 

verpakkingen: hulde! 

We zijn heel benieuwd wie deze prestatie in 2015 weet te 

evenaren.  

 

 

POLITIEKE PLUIM 
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De Politieke Pluim ging naar Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid 

namens de ChristenUnie.  

 

Zij werd met grote meerderheid gekozen door het publiek, dat 

voor het eerst kon stemmen en zo de winnaar bepaalde. 

Carla kreeg de Pluim voor haar niet aflatende inzet tot het 

behoud van statiegeld. Een goede tweede was Marianne Thieme 

van de Partij voor de Dieren.  
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9. HET TEAM EN DE     

ORGANISATIE EIND 2014 

 

BESTUUR 

Jacqueline Cramer, voorzitter 

Charles de Klerk, secretaris 

Dieter Croese, penningmeester, vervangt Susanna de Koning 

(afgetreden) 

Freek Stoové, legal affairs 

Peter Keijzer, media & communicatie 

 

EREVOORZITTERS 

Charles Moore, „Ontdekker van de Plastic Soup‟ 

Marcus Eriksen, 5Gyres explorer 

 

AMBASSADEUR 

Dorian van Rijsselberghe, Olympisch én Wereldkampioen 

Windsurfing 

 

COMITÉ VAN AANBEVELING 

Jack van Ham, oud directeur Rode Kruis en ICCO 

Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu 

Chris Jordan, fotograaf, bekend van Midway, Message From the 

Gyre:  https://vimeo.com/25563376 

Jan Bouke IJbrandi, algemeen directeur UNICEF Nederland 

Hans Anker, gerenommeerd strafrechtadvocaat 

Jelle de Jong, directeur IVN Natuur- en Milieueducatie 

Willem Sijthoff, eigenaar Sijthoff Media Groep 

Hanno Niemeyer, voorzitter RvT Louis Bolk Instituut 

 

STAFF 
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Maria Westerbos, oprichter en directeur 

Jeroen Dagevos, hoofd programma‟s 

Maartje Harding, faciltiy manager  

Janna Seliers, helpdesk manager Beat the Microbead  

 

 
 

 

FREELANCERS/ZZP‟ERS 

Innovations & Solutions Harmen Spek 

Research & Blogs, Michiel Roscam Abbing 

Tetsuro Myazaki, Trash Hunters 

Esther van der Meer,  Junior & Social Media 

 

VRIJWILLIGERS 

Daniel Poolen, Plastic Soup Lab 

Cath Schuttevaer, strategie 

Jan Henny Holvast, sponsoring & fundraising 

Frank Aldershoff, IT 

Cindy Iseli, events 

Cornelia Messing, vertaalster 

Monique Olivier, vertaalster 
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10. (INTER)NATIONALE 

SAMENWERKING 

In de eerste vier jaar van ons bestaan, konden we vooral verschil 

maken door op te treden als kwartiermaker en bruggenbouwer. 

Zo werd Beat the Microbead, een campagne tegen plastic in 

cosmetica die in augustus 2012 begon, eind 2014 gesteund door 

maar liefst 

 62 NGOs in 31 landen 

en zijn we ook meteen twee prestigieuze prijzen rijker.  

Het streven is, dat dit platform eind 2015 bestaat uit honderd 

NGOs en dat de app „Warning Plastics Inside‟ dan in twintig talen 

beschikbaar is.  

Uit deze grote groep NGOs hoopt de PSF in de toekomst een 

kerngroep te smeden, die bereid is tot verdere internationale 

strategische samenwerking op nog veel meer andere aan de 

Soep gerelateerde onderwerpen. 

De Plastic Soup Foundation gelooft daarnaast sterk in 

gelegenheidscoalities, zoals: „Die ballon gaat niet op‟, een 

initiatief van Kust & Zee, Stichting De Noordzee en de PSF.  

Dankzij de site www.dieballongaatnietop.nl, FB en Twitter zijn er 

in 2014 heel wat ballonoplatingen voorkomen. Hiermee gaan we 

in 2015 uiteraard door, al hopen we dit jaar wel minder last te 

hebben van „Dierlijk actievoeren‟, zoals Trouw medio januari 2015 

enkelen van onze volgers diskwalificeerde. 

 

                              

Er is kortom sprake van een alsmaar stijgende lijn. De PSF is een 

graag geziene partner, aanvankelijk alleen non-profit, maar de 

profit sector vindt de weg naar ons ook steeds makkelijker. We 

verliezen onze wilde haren en onze reputatie als actievoerder 
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neemt af. We focussen steeds secuurder op missie- en 

projectpartners, al dan niet financieel.  

Ons netwerk groeide daardoor als spreekwoordelijke kool in 

2014. 
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12. TOT SLOT, OP DE DREMPEL 

VAN 2015  

 

Onmiskenbaar heeft het milieuprobleem van de Plastic Soep de 

afgelopen jaren op alle fronten internationaal meer aandacht 

gekregen. De PSF lift mee op deze aandacht en helpt die 

aandacht te genereren door, waar mogelijk, de problematiek van 

de Plastic Soep aan te kaarten en te benoemen.  

De Plastic Soep is de keerzijde van de consumptiemaatschappij 

waarin de economie tot in de hemel kon groeien. Plastic zelf is 

als materiaal voor oneindig veel toepassingen zeer geschikt en 

goedkoop te maken. Maar dat veel plastic weglekt naar het 

milieu en door accumulatie en fragmentatie een haast 

onoplosbare milieuramp creëert, drong decennia lang nauwelijks 

tot de samenleving door. Dat tij lijkt nu gekeerd.  

De PSF beseft echter ook, dat het nog heel lang zal duren 

voordat werkelijk van een circulaire economie, waarbij plastic niet 

meer in het milieu terechtkomt, sprake is. Het gaat om 

systeemveranderingen waarbij mensen, bedrijven en overheden 

een (fundamenteel) andere houding ten aanzien van plastic 

moeten aannemen en accepteren. En het gaat de goede richting 

op: steeds meer scholen, bedrijven, branche organisaties zijn 

ermee bezig en onderkennen de ernst van de problematiek. 

Overheden zien zich gesteund in het nemen van maatregelen 

door de maatschappelijke onrust over de Plastic Soep. Er is nu 

draagvlak voor maatregelen die er eerder niet was. Een 

voorbeeld is wetgeving om microplastics uit 

verzorgingsproducten te verbannen, waarin de VS vooroploopt. 

De PSF ziet kansen en mogelijkheden om via het aanstaande 

Nederlandse voorzitterschap van de EU in 2016 de Plastic Soep 

in Europa nog meer op de politieke agenda geplaatst te krijgen, 
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waarbij preventie en bronbeleid de overkoepelende thema‟s 

zullen zijn.  

 

 


