Seminar ‘End Plastic Soup Now’ - 7 november 2018

Verslag Seminar 7 november 2018 – “End Plastic Soup Now”
Locatie De Krachtcentrale Huizen
Organisatie: Rotary Huizen Gooimeer, rotary.nl/gooimeer
Facebook: facebook.com/Rotary-Huizen-Gooimeer
Woensdagavond 7 november was het dan zover. Na een vrij korte maar intensieve
voorbereidingstijd kwamen ruim 80 mensen naar het door ons georganiseerde seminar:
“End Plastic Soup Now!”
Gert-Jan van Dommelen heet iedereen van harte welkom in deze bijzondere locatie De
Krachtcentrale en vertelt iets over de oorspronkelijke functie en de huidige initiatieven. Hij
licht daarna het programma toe en verwelkomt de gasten, onze gastsprekers en de vier
speciale gasten van de school op Sint Maarten waarvoor we precies een jaar geleden (na
orkaan Irma) actie hebben gevoerd. We krijgen een bedankfilmpje van Tanja Frederiks met
een zelfgemaakt lied te zien waarin de kinderen van de Sister Marie-Laurence basisschool op
Sint Maarten ons toezingen: https://www.youtube.com/watch?v=4FKemYDTLOo&t=34s
Lisanne Addink-Dölle is de eerste spreker, zij is oprichtster van VerdraaidGoed
www.verdraaidgoed.nl, en ook eigenaar van LoopedGoods, Coffee Based en Beat the Bag.
VerdraaidGoed bedenkt in opdracht van bedrijven toepassingen voor waardeloos geworden
materiaal. Lisanne vertelt een inspirerend verhaal over 5 bedrijfsmodellen voor de circulaire
economie.
1. Hergebruik, levensduur verlengen
2. Terugwinning & recycling
3. Circulaire supply chain
4. Deelplatformen
5. Product als dienst
Als industrieel ontwerpster werkt ze samen met andere duurzame ondernemers. Ze weet op
een boeiende manier duidelijk te maken hoe ze met haar bedrijf ‘Beat the Bag’ van
restmateriaal nieuwe producten zoals tassen (uit banners) en bioplastics (uit koffiedik) kan
maken. Grote bedrijven zoals de NS zijn klant. Via haar webwinkel LoopedGoods verkoopt ze
deze artikelen. Ze heeft ze meegebracht zodat we de koffiegeur van ‘coffee based’
producten kunnen opsnuiven én geeft aan mee te willen denken over wat er in Huizen wat
er in de regio met restmaterialen kan gebeuren.
Op www.loopedgoods.com hier zie je een verscheidenheid aan
producten die stuk voor stuk gemaakt zijn van afval zoals
Coffee Based boekjes en Beat the Bag tassen.
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Na de presentatie van Lisanne hebben de
deelnemers van het seminar de
gelegenheid even na te praten en hun
opmerkingen of vragen te noteren. Van
die gelegenheid wordt gretig gebruik
gemaakt.
De tweede spreker is Karl Beerenfenger. Hij is
expeditieleider en een van de oprichters van ‘By the
Ocean we Unite’, een bijzonder gedreven onderzoeker.
Deze organisatie vist in speciale expedities naar plastic
in de Noordzee rond Groot Brittannië, Denemarken en
Nederland. Ze hebben een duizelingwekkende
hoeveelheid feiten en cijfers over de plasticvervuiling
wereldwijd én dichtbij. www.bytheoceanweunite.org
Zo laat Karl zien dat plastic zelfs in plankton zit
(zie foto), in vissen, vogels en ook in onze
longen en ontlasting. Dus je zou kunnen zeggen
dat het plastic dat wij in zee terecht laten
komen, mogelijk weer letterlijk bij ons op het
bord belandt. En misschien nog belangrijker:
plankton is verantwoordelijk voor het
produceren van zuurstof en het opnemen van
1/3 deel van de CO2 in de atmosfeer. De
consequenties van dit alles kennen we nog niet.
Coen Koetsier van de Huizer Bramzijgers vertelt daarna kort dat hij voor deze organisatie
met een Huizer Botter bij het eiland Pampus naar plastic heeft gevist en in het programma
Willem Wever zijn opwachting mocht maken.
Na weer een kort intermezzo stelt Madelon Schaap zich voor, de 3e spreker van vanavond.
Zij is een van de initiatiefnemers van de Rotary actie ‘End Plastic Soup Now’ en heeft deze
actie in Amsterdam gestart, waar op 2 juni jl. de Leonardo da Vinciprijs is uitgereikt aan
Boyan Slat, de Nederlandse jongeman van 24 jaar die onlangs uitgevaren is voor de actie
‘Ocean Cleanup’. We zien enkele interviews met hem en de prijsuitreiking. Samen met
scholieren vissen in de grachten van Amsterdam was ook een aansprekende actie waar we
beelden van zagen. Madelon roept op om de krachten te bundelen endplasticsoupnow.nl
Na het verhaal van Madelon hebben we nog een half uur ideeën uitgewisseld. Een zeer
concreet en aansprekend voorstel kwam van Arnoud Wildschut. Als organisator van de
Nieuwjaarsduik in Huizen wil hij de actie ‘End Plastic Soup Now’ verbinden aan de duik van
2019 om de bewustwording van inwoners van Huizen te vergroten.
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Veel aangeleverde ideeën (zie de bijlage) zijn gericht op bewustwording van de jeugd en
voorlichting op scholen. Ook is er een categorie met concrete voorstellen zoals de
samenwerking met supermarkten te zoeken en alternatieven aan te bieden voor de plastic
verpakkingen.
Veel andere opmerkingen zijn in algemene zin gemaakt zoals suggesties voor samenwerking
met andere initiatieven zoals de Plastic Soup Foundation, de Bubbles Barrier en de Global
Goals van de VN.

Al met al een zeer geslaagde avond. De werkgroep ‘EPSN’ (‘End Plastic Soup Now’) is 14
november alweer bijeengekomen om de bijeenkomst na te bespreken, de ideeën van de
deelnemers te ordenen en daarop voort te borduren. Arnoud Wildschut was daarbij
aanwezig en concrete afspraken zijn over de Nieuwjaarsduik gemaakt waar ook de
vrijwilligersgroep ‘Huizen Schoon’ aan mee zal werken.
De werkgroep gaat zich richten op korte termijn acties in
Huizen, ’t Gooi en in Almere/Zeewolde, schrijft daarnaast
een programmaplan voor de komende 4 jaar en heeft een
link met de Floriade Almere in 2022 als voorlopig einddoel
voor ogen.
Wilt u meedoen: meld u aan via: rotarygooimeer@gmail.com

3

Seminar ‘End Plastic Soup Now’ - 7 november 2018

Bijlage: de “geeltjes”
Ideeën voor acties en activiteiten:
- Papieren zakken opzichtbare display in supermarkten in Huizen met logo End Plastic
Soup Now en klanten een alternatief bieden voor plastic zakken
- Supermarkten plasticloos groente + fruit
- Gerecyclde tasjes ‘Huizer Stijl’ uitdelen en ludieke acties voor mensen met plastic
tasjes
- De winkels aanzetten tot verzamelen en hergebruik etc.
- Bedrijven vragen naar afvalstroom (meedenken met oplossingen)
- Supermarkt actie, stiptheidsactie plasticverpakkingen daarlaten
- Een speciale Beat the bag EPSN-tas maken als opvolger van de Polio Tulpen
- Papieren zakken in supermarkt en wikkels
- Holland-Kaas Westland bio afbreekbaar verpakken
- Af en toe actie Plastic attack (Belgisch voorbeeld)
- Doe de tips uit brochure ‘Global goals‘ in het gemeentelijk beleid met name blz. 21 +
26
- Bespreken met begrafenis ondernemers in Huizen of hergebruikt materiaal voor
doodskisten kan worden aangeboden
- Alternatief broodzak sluiting Kruijmer AH…
- Infopunt wat doe ik met speciaal afval
- Plastic ‘tax’ bij productie van een product
- Rotary leden supermarkten laten benaderen tegen plastic
- Glazenhuis? Of iets dergelijks landelijke aandacht
- Challenge voor 2019 … breng plastic afval terug tot …%
- Navulflessen voor was- en afwasmiddel
- Een webshop omarmen of creëren die alternatieven voor plastic producten aanbiedt
(ism LoopedGoods)
- Koffiedik als toevoeging aan potgrond?
- Webshop met alternatieven voor single use plastics
- Gooise plastic footprint
- Omgevingswet gebruiken
- Oplossing Plastic Soup
o starten met laaghangend fruit: verpakkingsindustrie producten weinig plastic
verpakking
o Zichtbaar plastic aanpakken (opruimen)
o Plastic taks invoeren helpen met opruimen
- Watersportverenigingen participatie
- Ideeën aanbieden aan relatie geschenkbedrijven
- Samenwerken met andere waterorganisaties
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Ideeën voor Scholen, educatie en bewustwording
-

Universitaire leerstoel: plastic ed
Werk samen met ‘Huizen-Schoon’ (Gert-Jan Nagel)
Voorlichting op scholen
Scholen benaderen Plastic Soup hot topic brainstorm daar
Jaarlijks een project op de scholen gastlessen a la wandelen voor water + helpen
(financieren van de bakker…) bij scheiden van afval alle scholen in huizen
Watertap punten
Jogg = jongeren op gezond gewicht
Bewustzijns campagne met kinderen dieren
Pretparken scholen actie single use plastics
Grote Plastic visactie met By the Ocean Rotary & Huizer Botters
Creativiteit van kinderen gebruiken
Maak een lesprogramma die rotarians kunnen gebruiken op scholen en weekend
academy’s
Promoot 1 juni via schoolbesturen VNG/ANWB etc. overweeg een door de weekse
dag voor scholen
Scholenactie kunst uit plastic onder begeleiding Kraayeveld
Begin bij VO 2 in Huizen 1 bij Oostermeent, mooie plek om te beginnen
Organiseer voorlichtingspresentaties voor gastcolleges bij verenigingen bedrijven
gemeenten etc.
Gratis grijpers voor kinderen
Spaaractie bij AH of iets dergelijks
Geef kinderen Euro’s voor zwerf plastic
Afval scheiden op school stimuleren… oranje bakken op school
Coen Koetsier walschipper op Erfgooiers, Huizermaat en presentatie laten geven +
film laten zien
Investeer in voorlichting aan jeugd, bv over nut afvalscheiding + voorbeeld gedrag
ouders
Huizer Bramzijgers
Bewustwording van de jeugd op school
In de thuissituatie al beginnen met ook de kinderen bewust maken
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Algemene punten:
-

Schepen die afval lozen volgen met drones
Werk vanuit ‘trots’ op eigen omgeving (dorp, wijk) en dromen dat geeft energie en
inspireert
Laat niemand meer betalen voor het wegbrengen van afval.
Hou dat bij de gemeenschap, niet bij individuen/ondernemers dat beperkt
dumpgedrag
Begin met zelf de discipline op te brengen om je troep in de plastic afvalbak te
gooien.
Zorg voor voldoende plekken waar je het vuil kwijt kunt ook bij scholen etc.
Betrek high potentials à influentials
Hoe verander je de mentaliteit?
Cursus creatief denken, omdenken, voor veel mensen
Boete taks op plastic gebruik
Nespresso
Refuse, Reduce, re-use, repair, recycle
Terug naar glazen flessen
Stimuleren biologische afbreekbaar plastic
Openbare ruimte consequent schoonmaken
Plastic afval overal scheiden
Businessmodel ontwikkelen zodat mensen in andere landen een inkomen kunnen
verdienen
Circulair = goed initiatief lost korte termijn probleem op
Wat zijn lange termijn oplossingen? Vb relatiegeschenken
Producent verantwoordelijk voor verantwoordelijk verpakken
Speeltoestellen van recycled plastic
Doelstellen
KPI’s formuleren
Meetbaarmaken
Met zwerfafval subsidie funding krijgen om bewustwording,
boodschappen in plastic laten liggen
Plastic weigeren waar je maar kan
Rotary Lobby plastic producten stop toevoer
Plastic afval ‘soepen’ bestraffen dmv forse boetes
Afvalverwerking verbeteren
Meer doen via Europese regelingen, Europese Norm
Statiegeld, vervuiler betaald
Voorkom overbodige vervuilende producten
Samenwerken met experts – overheid, NGO’s bedrijfsleven, wetenschap
Alle verpakkingsmiddelen biologisch afbreekbaar (Hennep, bamboe etc.).
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