
Help mee en voorkom het  
plasticafval in de oceanen

2 juni 2018 Amsterdam

Plastic soep is een groeiend, wereldwijd probleem. 
Dieren in en om het water raken verstrikt en stikken 
in het plastic afval. Plastic breekt niet af, maar 
valt uiteen in kleine stukjes. Vissen eten dit op 
en wij krijgen het op ons bord. De bron van al dat 
plastic is de mens, die plastic (drink)verpakkingen, 
boterhamzakjes, tasjes op straat gooit. De wind doet 
de rest. Plastic komt in het water en via de kanalen, 
grachten en rivieren in de zee. Het gaat in totaal om 
12,7 miljoen ton plastic afval dat zo per jaar in de 
oceanen belandt, en dit getal neemt de komende 
jaren verder toe. Plastic lost niet op, het probleem 
wordt alleen maar groter, met desastreuze 
gevolgen voor het leven op aarde. Willen we in de 
toekomst onze aarde leefbaar houden, moeten 
we zowel het zwervende plastic opruimen, 
als voorkomen dat er meer plastic bij komt. 

Wij willen dit wereldomvattende probleem op 
de kaart zetten. Jongeren en ouderen dienen 
het inzicht te krijgen dat zijzelf een cruciale rol 
spelen in de oplossing. Gooi geef afval op straat, 
maar ruim het direct op. Of beter nog, gebruik 
producten opnieuw! Neem een hervulbare fles, 
een broodtrommel, een katoenentas en ga goed 
om met afval. We willen scholieren laten zien wat 
er met hun weggegooide afval gebeurt. Dit doen 
we door naar scholen toe te gaan en leerlingen 
te laten zien wat het probleem is en welke rol zij 
hebben in de oplossing ervan. Op 2 juni 2018 gaat 
Rotary samen met circa 200 scholieren vissen 
naar plastic in de Amsterdamse grachten! En als 
het even kan maken we van het opgeviste plastic 
een blijvende herinnering voor op het schoolplein. 
Samen gaan we voor een schone oceaan!

Rotary Amsterdam in actie!



Het begint echter klein, met de troep in de grachten. Dus gaan we met de hulp 
van Plastic Whale op 2 juni 2018 in de Amsterdamse grachten naar plastic 
vissen. Flesjes, zakjes, dopjes, potjes, doosjes, bolletjes, folies, tassen, jassen, 
zadelhoesjes en alles wat we verder tegenkomen. We vissen in twee shifts. Om 
12.00 uur starten we vanaf het Rijksmuseum en varen we door de grachten naar 
de aanlegsteiger bij Hannekes Boom. Daar start rond 14 uur de tweede shift. 
90 kinderen van de Weekend Academie helpen ons met plastic vissen. We 
meren rond 16.00 uur aan bij Hannekes Boom, voor de prijsuitreiking en borrel. 
We varen mee met een ervaren schipper op een 
van de negen boten van The Plastic Whale. Voor de 
boot met de mooiste vangst is er een speciale prijs!

Wilt u ook meevaren met een Rotarysloep met uw 
eigen kinderen, clubgenoten, partners en vrienden, 
dat kan! We vragen een bijdrage van € 75/per boot 
voor gebruik van schepnetten en versnapering. 
Aanmelden via mail: endplasticsoupnow@gmail.org

Stop de Plastic Soep!
Op 2 juni om 10.00 uur ontvangt de jonge Delftse 
ondernemer Boyan Slat in het Rijksmuseum de Leonardo 
da Vinci prijs uit handen van 11 Europese Rotary Clubs. 
Boyan ontwikkelde met The Ocean Cleanup een drijvend 
systeem om plastic soup uit de oceanen te verwijderen. Na 
de prijsuitreiking is er een debat met het publiek o.l.v. Andrew 
Makkinga over de vraag: hoe helpt Rotary internationaal 
met de aanpak van het plastic probleem? (voertaal Engels)
Wil je daarbij zijn, geef je op via www.premioleonardo.eu.

Dit project is een actie van de samenwerkende Rotaryclubs uit Amsterdam en The Plastic Whale 
organisatie. Daarmee vragen we aandacht voor het wereldwijde probleem van de plasticvervuiling 

van de wateren op aarde. 
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