
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

PLASTIC DE OCEANEN UIT! 
 
 
 

 
DE ROTARY CAMPAGNE VOLGT DRIE SPOREN: 
 

A. PLASTIC TERUGWINNEN/OPRUIMEN UIT DE OCEANEN 
 
Plastics in de oceanen vormen een directe bedreiging voor onze 
voedselketen. De oceanen moeten binnen afzienbare termijn 
schoongemaakt worden. 
Boyan Slat ontwikkelt met The Ocean Cleanup een veelbelovende 
methode om plastic uit de oceanen bijeen te drijven, eruit te halen en 
duurzaam te hergebruiken. In 2017/18 wordt een proefinstallatie 
uitgetest in de Pacific Ocean. 
Dit initiatief heeft steun nodig: mondiaal, te beginnen in California, is 
er draagvlak nodig en daarmee voldoende budget om de installaties te 
perfectioneren en op geëigende plekken in de wereldzeeën in gebruik 
te nemen. 
 
Handelingsperspectief: 
- 2017 RCA start fondsenwerving onder/via Rotaryclubs in California 

e.o.  
- 2017 RCA draagt Boyan Slat voor als spreker tijdens presentatie 

showcases op de RI Convention in Toronto (23-27 juni 2018)  
- 2018 RCA reikt Boyan Slat de Leonardo da Vinciprijs uit 2 juni 2018 
- 2018 met behulp van Amsterdamse en Europese zusterclubs (LdV) 

en Californische RC’s campagne doorzetten naar Rotary 
International. 

 
B. PLASTIC NIET IN DE ZEE LATEN KOMEN 

 
Spoor A. is dweilen met de kraan open, tenzij… plastic binnen de 
landsgrenzen wordt opgevangen, duurzaam hergebruikt of vernietigd. 
Zwerfvuil is de grootste (?) bron van plastic in zee. Alle zwerfafval 
komt uiteindelijk in de zee terecht. Het voorkomen van zwerfafval 
vergt een enorme inspanning van álle wereldbewoners, die nooit meer 
achteloos iets op de grond mogen laten vallen. 
Het gaat hier om mondiaal bewustwording te bewerkstelligen en de 
actiebereidheid van mensen te vergroten.  
 
Handelingsperspectief: 
- 2018 Amsterdamse RC’s organiseren lessen op scholen, gaan met 

leerlingen plastic vissen in de grachten en ontwikkelen een format 
waarmee elke Rotaryclub op lokaal niveau campagne kan voeren. 

- 2018 met behulp van Amsterdamse, Europese en Californische RC’s 
campagne doorzetten naar Rotary International. 



 
 

C. PLASTIC/KUNSTSTOFFEN NIET PRODUCEREN, TENZIJ 
VOLLEDIG BIOLOGISCH AFBREEKBAAR. 
 
De enige èchte oplossing voor het probleem is dat er geen plastic of 
andere kunststof meer wordt geproduceerd, die niet volledig biologisch 
afbreekbaar is binnen een redelijke termijn.  
De ontwikkeling van duurzame alternatieven voor plastictoepassingen 
moet worden gestimuleerd, de productie van fout plastic en kunststof 
tegengegaan/verboden.  
Als we dit inschatten als vechten tegen de bierkaai, is het misschien 
pragmatischer om ons (ook) te richten op een verbeterde inzameling 
van plastics, bv. door ijveren voor uitbreiding c.q. verplicht stellen van 
statiegeld. 
Dat betekent nationaal en internationaal druk uitoefenen op overheden 
om dit proces te bespoedigen. 
 
Handelingsperspectief: 
- 2017/2018 Rotary zoekt bondgenoten/samenwerkingspartners 

nationaal en internationaal om dit gezamenlijk voor elkaar te 
krijgen: bedrijfsleven, ngo’s, universiteiten, overheidsinstellingen, 
ondertekenaars Verdrag van Parijs. 

- 2018 met behulp van Amsterdamse, Europese en Californische RC’s 
campagne doorzetten naar Rotary International. 
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