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SAVE THE OCEAN, SAVE YOURSELF!

Plasticsoep is overal: in rivieren en kanalen, op het land 
en zelfs in de lucht. Geen plek ter wereld is vandaag de 
dag nog werkelijk vrij van plastic. 

In het milieu worden de voordelen van plastic ingehaald door de 

nadelen. Meer dan duizend diersoorten hebben er op de een of 

andere manier last van. Ze krijgen plastic binnen, ze verwonden 

zich of stikken erin. 

Ook voor de mens is al dat (zwerf)plastic dramatisch. We krijgen de 

plasticsoep letterlijk op ons bord en worden er ziek van. 

Aanwijzingen voor de gezondheidsschade stapelen zich op. 

Nog even en de wereld komt om in al dat plastic. En daarmee 

wijzelf ook.

Hier moet een halt aan toegeroepen worden. 

We moeten de tsunami van plasticsoep, die onze blauwe planeet 

overspoelt en bedreigt, stoppen. Lukt dat niet, dan zadelen we 

toekomstige generaties op met een eeuwige, verschrikkelijke plaag. 

Hoe we dat gaan doen, wordt beschreven in dit activiteitenplan.
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Een korte terugblik 
Dankzij een genereuze gift van de Nederlandse 
Postcode Loterij konden we - nog niet zo lang geleden 
- professionaliseren. Dat deden we met overtuiging: 
soms onstuimig, dan weer weldoordacht. Op de 
drempel van 2019 kunnen we concluderen, dat we 
onze kinderschoenen definitief in de kast hebben 
gezet. 

En nu staan we hier
We begonnen grassroots en zijn dat in ons hart 
eigenlijk nog steeds. ‘Wie betaalt, bepaalt’, kennen 
we niet. We nemen geen geld aan dat ons aan banden 
legt. We krijgen vrij geld van onafhankelijke 
filantropen, dappere vermogensfondsen, giften van 
mensen uit het hele land en zelfs de wereld. We zijn in 
de afgelopen 7,5 jaar ver gekomen met weinig geld. 
En ook het komende jaar zijn en blijven we zuinig.

No plastic waste in our water
Dat is nog altijd de missie van de Plastic Soup 
Foundation sinds haar oprichting in 2011. Volgens de 
internationale pers behoren we tot “One of the leading 
advocacy groups to tackle plastic pollution”. Hierdoor 
zijn we vrijwel elke dag van het jaar ergens - zowel in 
Nederland als in de rest van de wereld - in het 
(digitale) nieuws. Daarbij halen we geen plastic uit het 
water. We zorgen dat er niets (meer) inkomt.

Wat gebeurt er als we niks doen
Plastic is overal: in de keuken, de badkamer, onze 
kleding, de tuin. We zijn zo gewend geraakt aan het 
gemak en de voordelen van plastic, dat we van een 
mondiale verslaving kunnen spreken. Met een 
wereldwijde milieuramp tot gevolg. Plastic is namelijk 
niet afbreekbaar in water en vergaat niet. Al het plastic 
dat ooit in het milieu terecht is gekomen, bestaat nog 
steeds in een of andere vorm. Dit plastic zweeft in de 
lucht, vermengt zich met grondwater, zakt naar de 
bodem van de oceaan. Plastic is werkelijk overal en 
doordringt ons hele ecosysteem met alle negatieve 
gevolgen van dien. 

No plastic waste in our water! 
Dat is de missie van de Plastic Soup 
Foundation. Daarbij is ons doel niet om 
plastic uit het water te halen, maar om 
ervoor te zorgen dat er niets (meer) in 
komt. 
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Ondanks dat, neemt de productie van plastic nog altijd 
toe. 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 deeltjes 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! 
Kunnen we straks allemaal over water lopen? 

Kort samengevat
In een tijdspanne van minder dan een gemiddeld 
mensenleven is de plasticsoep op de kaart gezet.  
De sterk groeiende wereldbevolking weet niet goed 
om te gaan met het wondermateriaal. De planeet 
vervuilt in een ongekend hoog tempo. Het is aan de 
mens om het probleem weer op te lossen.

De Plastic Soup Foundation heeft het bestrijden van 
de plasticsoep tot haar ultieme doel gemaakt.  
Dat doen we door bronnen van plasticsoep te 
stoppen. Vaak zijn die bronnen dicht bij en in het huis. 
Denk bijvoorbeeld aan microbeads in cosmetica en 
het vezelverlies van synthetische kleding. De bron, dat 
zijn we zelf. Dus kunnen we er ook iets aan doen. 

Wat hebben we tot nu toe voor 
elkaar gekregen
Als het gaat om het vergroten van de wereldwijde 
awareness, dan heeft de Plastic Soup Foundation een 
flinke steen kunnen bijdragen sinds haar oprichting in 
2011.

Enkele wapenfeiten:
 • Onze campagne Beat the Microbead, die van start 

ging in augustus 2012, draait op dit moment in 44 
landen. 

 • De internationale coalitie telt maar liefst 98 NGO’s. 
 • De bijbehorende app is meer dan 175.000 keer 

gedownload. 
 • Al 119 fabrikanten hebben de gewraakte 

microbeads verwijderd uit 448 merken.

Volgens het United Nations Environment (UNE) is de 
Plastic Soup Foundation hierom de allereerste 
organisatie die een bron van plasticsoep effectief 
heeft gestopt. Het IUCN, de International Union For 

Conservation and Natural Recourses, 
noemde Beat the Microbeads in 2016 
‘one of the key changing projects in the 
world! ’. Als klap op de vuurpijl staat de 
Europese Unie in januari 2019 waar-
schijnlijk op het punt om microbeads in personal care 
products, verf én schoonmaakproducten te verbieden. 
 
Helaas heeft onderzoek intussen aangetoond, dat er 
stiekem nog veel meer soorten plastics worden 
toegevoegd aan verzorgingsproducten dan we al 
dachten. Ook is de toename van het gebruik van nano 
plastics in cosmetica erg verontrustend. De consument 
wordt het zo wel heel lastig gemaakt om een plastic-
vrije keuze te maken. 

Daarom hebben we de bewijslast 
omgedraaid. Wij vragen producenten 
om te verklaren dat hun verzorgings-
producten volledig plasticvrij zijn. 
Inmiddels hebben 57 merken, 
waaronder Weleda, dat gedaan. Zij mogen ons logo 
‘Zero Plastic Inside’ voeren. 

Ook in 2019 blijft Beat the Microbead één van onze 
kernactiviteiten. 
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Kleding verliest heel veel synthetische vezels: 
gemiddeld gaan er negen miljoen piepkleine 
synthetische vezeltjes het riool in als je thuis machinaal 
de was doet. Plastic kledingvezels zijn daarmee een 
grote, misschien wel de allergrootste bron van 
primaire microplastics. 
Het heeft ons in totaal vier jaar gekost om de 
onverdeelde aandacht van de fashion industrie te 
trekken. En nu staan we voor een heuse doorbraak. 
Onze zoektocht naar spectaculaire oplossingen is 
geslaagd. We hebben eindelijk een wasmachinefilter 
gevonden…. Of eigenlijk vonden de Sloveense 
uitvinders van het filter ons. Het wordt 3d geprint en 
meerdere universiteiten en instituten hebben al 
verklaard dat de reductie (end of pipe) meer dan 80% 
van de vezels bedraagt. 

Daarnaast hebben we een Duits bedrijf bereid 
gevonden om het verder ontwikkelen van een 
beschermende biologische coating te financieren.  
Ook hier kan het verlies van vezels oplopen tot een 
reductie van 80% (begin of pipe ). 

Dit, opgeteld bij de bereidheid van de Sustainable 
Apparel Coalition om deze bron van vervuiling in 2020 
op te nemen in de zogenaamde Higg Index, betekent 
dat we bijna een tweede bron van plasticsoep hebben 
getackeld. 

 
Het feit dat we ondertussen een eerste viertal grote 
kledingmerken (twee sportmerken en twee fast 
fashion brands) aan tests in het lab hebben onder-
worpen met als centrale vraag: ‘Hoeveel vezels 
verliest jouw kleding in de wasmachine? ’, zal 
ongetwijfeld ook hebben geholpen…. Ranking a Brand 
is altijd een dankbaar middel om de retail wakker te 
schudden en de consument te mobiliseren.  
De resultaten, die overeenkomen met eerder onder-
zoek, zijn inmiddels gedeeld met de fashion Industrie 
maar nog niet gepubliceerd. 
Begin februari 2019 volgt een grote persconferentie. 

Steeds vaker wordt aan de Plastic Soup Foundation 
gerefereerd als kennisinstituut. Zo worden data op 
onze website regelmatig gebruikt als journalistieke 
bron. Sinds april 2018 is er nu ook de Plastic Soup 
Atlas van de Wereld: een naslagwerk om je vingers 
bij af te likken. Ondertussen zijn de Engelse rechten 
wereldwijd verkocht en komt de atlas in april 2019 uit 
in vele landen. De eerste Nederlandse editie is 
uitverkocht en krijgt een herdruk. 

https://www.bol.com/nl/p/plastic-soup-atlas-of-the-world/9200000085027138/
https://www.bol.com/nl/p/plastic-soup-atlas-of-the-world/9200000085027138/
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Een onvervalste kroon op ons werk is de Wereld van 
Oz, een gratis lespakket voor kinderen van de basis-
school met internationale potentie: deels digitaal, 
deels in de vorm van een spannende kartonnen doos 
met inhoud, zoals leskaarten, echte plasticsoep uit 
Hawaii, posters en nog veel meer. Binnen drie 
maanden hebben 1500 scholen het pakket besteld 
(dat is 25% van alle scholen) en lonkt in 2019 het 
buitenland. Voor zover wij weten, is dit het allereerste 
officiële lespakket ter wereld. 

Waar willen we naar toe
Ondanks al dit resultaat, hebben we als Plastic Soup 
Foundation het gevoel dat het nu pas begint.  
De awareness is sinds onze oprichting exponentieel 
gegroeid. Miljoenen, zo niet miljarden mensen hebben 
van het probleem gehoord. Velen ondervinden het aan 
den lijve. De plasticsoep staat weliswaar op de kaart, 
maar is nog lang niet van de kaart. Ondertussen 
verdubbelt de industrie haar productie, terwijl de 
aandacht doelbewust naar zo goed als onhaalbare 
oplossingsrichtingen als recycling en circulaire 
economie wordt gestuurd. Beide zijn onvoldoende en 
strooien zand in de ogen van de samenleving, 
waardoor er feitelijk niets verandert. Ergo: het 
probleem wordt groter in plaats van kleiner. 

https://www.wereldvanoz.org/
https://www.wereldvanoz.org/
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Belangrijk: Dit betreft productie van ‘virgin’ plastic uit fossiele delfstoffen (dus geen productie uit bio-based, 
broeikas gassen of gerecyclede materiaalstromen). Bron: PlasticsEurope, Plastics – the Facts 2013, Plastics – 
the Facts 2015. Ellen McArthur Foundation, TheNewPlasticsEconomy- 2016

GROEI VAN WERELDWIJDE PLASTIC PRODUCTIE 1950–2014

GESCHATTE GROEI VAN WERELDWIJDE PLASTIC PRODUCTIE 
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Recycling, waar multinationals zich mee profileren als 
de gedroomde oplossing, is uitgesloten. De een na de 
ander (Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, Coca-Cola) 
verklaart dat alle verpakkingen in 2025 volledig 
gerecycled zullen zijn. Maar voordat dit realiteit is, zijn 
we 2025 al ver voorbij. Er zijn zoveel verschillende 
soorten plastic en duizenden chemische additieven 
om plastic de gewenste eigenschappen te geven, dat 
recycling op mondiaal niveau onmogelijk is binnen nu 
en zeven jaar. 

Dan de gedroomde circulaire economie. Deze houdt 
nergens rekening met de constante lekkage van 
plastic naar het milieu. Plastic past daarom helemaal 
niet in de circulaire economie. Dit beeld uit de 
Dominicaanse Republiek liegt er niet om. In juli 2018 
spoelde binnen enkele dagen zestig ton plastic aan. 
Het is ronduit angstaanjagend. 

Als Plastic Soup Foundation hebben we daarom de 
volgende overtuigingen:
 • De wereld heeft al meer dan genoeg plastic. Meer 

groei is ongewenst. Er dient een cap op plastic 
gezet te worden; 

 • We moeten toe naar veel minder, liefst helemaal 
geen plastic wegwerpverpakkingen en -producten;

 • Er moeten minder soorten plastic geproduceerd 
worden; 

 • Een groot aantal chemische additieven moet aan 
strenge banden gelegd worden;

 • Plastic dient erkent te worden als een giftige 
emissie naar het milieu en onder REACH 

(Registration, Evaluation, Authorization and 
restriction of CHemicals) vallen;

 • De plasticindustrie dient verantwoordelijk gehouden 
te worden voor de grote ecologische schade die zij 
aanricht;

 • Er dient uit alle macht naar innovatieve oplossingen 
gezocht te worden, maar ook naar schone 
alternatieven voor plastic;

 • Meer aandacht voor werkelijk circulaire systemen is 
gewenst, waarbij de natuurlijke (koolstof)kringloop 
als uitgangspunt geldt. Zo heeft de mens duizenden 
jaren geleefd en eigenlijk is dit pas na de Tweede 
Wereldoorlog veranderd. 

Wat is daarvoor nodig
Er is een radicale koerswijziging nodig. Een totaal 
andere omgang met plastic is noodzakelijk. Op 
individueel niveau een beetje minder plastic 
gebruiken, is absoluut onvoldoende. Er dient een 
collectieve actie op systeemverandering plaats te 
vinden. Een rietje weigeren in een restaurant is een 
aardige eerste stap die een groeiende groep nog wel 
wil nemen. Volledig plastic vrij boodschappen doen bij 
de supermarkt, is echter nog vrijwel onmogelijk en 
voor de gemiddelde consument een flinke brug te ver. 
We hebben daarom een heel duidelijke denkrichting 
nodig om de tsunami van plasticsoep te stoppen en 
Plastic Soup Foundation denkt dat human health de 
beslissende changemaker is. 

© YouTube
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Hoe gaan we dat doen
Ons doel: stop de plasticsoep, begin vandaag. 
Hoe? We gaan het grote publiek informeren en 
activeren om minder plastic te gaan gebruiken, omdat 
onze eigen gezondheid en die van toekomstige 
generaties op het spel staat. Het gevaar is tweeërlei. 

1. De chemicaliën in plastic kunnen kanker, 
hartfalen, Alzheimer, dementie, Parkinson, 
obesitas, artritis en onvruchtbaarheid 
veroorzaken en zelfs ongeboren baby’s in de 
baarmoeder beschadigen.

 Dit wordt – onder meer - gestaafd door een bericht 
uit mei 2018, waarin het Food Packaging Forum 
vierduizend chemicaliën identificeert in plastic 
verpakkingen of in het productieproces van plastic. 
Minstens 148 daarvan zijn zeer schadelijk voor de 
menselijke gezondheid of het milieu. 

Dr Jane Muncke, Managing Director, van het 
Packaging Forum: “We have been able to identify 
148 hazardous chemicals that are associated with 
plastic packaging. However, there is a substantial 
shortage of, and huge difficulty in getting hold of, 
information on how specific chemicals are used in 
which application, in what quantities and how 
much ends up in the finished plastic packaging.
Alongside this, even for chemicals for which 
hazards have been identified, there is a lack of 
harmonized toxicology information. Both of these 
issues need to be addressed urgently for the 
purpose of identifying and removing hazardous 
chemicals from plastic packaging to protect 
human health and the environment.”

Met andere woorden: de plasticindustrie gedraagt zich 
schimmig en niet transparant om een mogelijk verbod 
op chemische additieven te bemoeilijken. 
Ondertussen nemen de gezondheidsrisico’s toe, 
omdat de productie van plastic blijft toenemen. 
Een vergelijking met de tabaksindustrie dringt zich op. 

We hoeven niet eens zo ver terug in de tijd 
om te zien dat de mensheid in staat is tot 
structurele systeemverandering als onze 
gezondheid op het spel staat. Denk maar 
aan loodbenzine, de ozonlaag, DDT en 
asbest. Daarom heeft de Plastic Soup 
Foundation – meer dan al het andere – één 
prangende vraag: wat zijn de gevolgen van 
al dat plastic voor de volksgezondheid? 
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2. Nano plastics. 
 We weten dat we nano plastics inademen, eten en 

drinken, maar hoe gedragen deze minuscuul kleine 
deeltjes zich in ons lichaam? Uit recent onderzoek 
bij karpers blijkt, dat nano deeltjes hersenschade 
kunnen veroorzaken. Geldt dit ook voor de mens? 
Of veroorzaken ze juist auto-immuun ziektes, omdat 
het lichaam zich tegen deze vreemde indringers 
probeert te verzetten. En kunnen ze gevaarlijke 
bacteriën en virussen mee naar ‘binnen’ nemen? 

Over vragen als deze, maar ook over lopend 
onderzoek en zaken die we al wel weten, gaan we 
communiceren op een nieuw platform, dat gesteund 
wordt door vooraanstaande wetenschappers, artsen 
en een samenwerkingsverband van organisaties die al 
langer actief zijn op dit dossier: De Plastic Health 
Coalition. 

Daarnaast wordt - uiteraard - de samenwerking 
voortgezet met onze bestaande partners op het 
plasticsoep dossier, te weten: 
 • 98 NGOs uit 44 landen binnen de Beat the 

Microbead coalition
 • 100+ NGOs en changemakers binnen de Ocean 

Clean Wash campagne
 • Break Free From Plastic (BFFP)
 • A Plastic Planet, Dirty Beach & Ekoplaza voor 

plastic vrije supermarkten

• En in eigen land Natuur en Milieu, Plastic Soup 
Surfer, Recycling netwerk, IVN, Stichting  
De Noordzee, Greenpeace NL, Litterati en de 
Zwerfinator. 

De kracht van de Plastic Soup Foundation schuilt in 
haar vermogen om te surfen op de emoties van de 
samenleving. Een inhoudelijke boodschap wordt 
verpakt in een krachtige en slimme communicatieve 
boodschap, zodat het publiek wordt geactiveerd en 
bedrijven en politiek in beweging komen. Vanaf nu 
krijgt deze beweging een stevige extra impuls door de 
zorgelijke relatie tussen Plastic & Health op de kaart te 
zetten. 

We kiezen voor bronaanpak met een zeer aan-
sprekende call to action om de massa in beweging te 
krijgen: Save the Ocean, Save Yourself! Uiteindelijk 
maakt de samenleving het grote verschil: bedrijven en 
politici (moeten dan wel) volgen. Zo deden we dat in 
2012 ook met Beat the Microbead.

No plastic waste in our water and 
in our bodies
Dat is onze nieuwe missie in 2019 en in de jaren 
daarna. 

Maria Westerbos
Directeur


