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Een plasticvrij 
Utrecht in 2028, 
dat is de missie!

N.a.v. de VPRO Tegenlicht uitzending 
‘Bojan op plasticjacht’ onderzoekt 
het Huis van Betekenis hoe we deze 
doelstelling kunnen behalen. 
Welke problemen veroorzaakt 
ons plasticmisbruik? Wat zijn de 
ideeën van de inwoners van Utrecht 
over deze doelstelling? Wat zijn 
de eventuele oplossingen voor het 
probleem? En wat kan het Huis van 
Betekenis in dit proces betekenen?

Ontwerp: Iris Fafieanie ism Albert Hennipman



Boyan Slat op plasticjacht

VPRO Tegenlicht 
14 oktober 2018

Regie: Geert Rozinga

Link naar de uitzending: https://
www.vpro.nl/programmas/tegen-
licht/kijk/afleveringen/2018-2019/
boyan-slat-op-plasticjacht.html#

1
Boyan Slat zette de grootste plastic 
schoonmaakactie in de geschiedenis op touw. En dat 
alles na een profielwerkstuk over de plasticsoep in 
zee ruim acht jaar geleden. Inmiddels heeft hij 
tachtig mensen in dienst en startte op 8 september 
de uitrol van zijn eerste Ocean Cleanup systeem in 
de Stille Oceaan. VPRO Tegenlicht volgt Boyan Slat 
op de voet in deze voor hem spannende tijden.
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De meet-up

Sprekers: 
Alois van der Bent, Co Founder van Precious 
Plastic Den Haag
Erwin Hollestelle, actief binnen het 
bewonersinitiatief Goed Volk / Utrechtse 
Heuvelrug Plasticvrij
Arnoud Passenier, Ketenregisseur Circulaire 
Economie /Senior Program Manager 
Circular Economy van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat

2De meet-up

14 oktober 2018
De Bibliotheek Utrecht



Aantekeningen

Plasticsoep = water 
 > Zeedieren met plastic in hun buik. 
 > Film: Albatros, Chris Jordan. Het effect van plastic op de vogels.
 > Ook in rivieren
Maar op het land is het net zo erg! 
 > Kameel met plastic in zijn buik.

Dave Hakkens: machine om plastic om te smelten. 
 > Design knijper: gemaakt van doppen > ‘een nieuw leven’

Utrechtse Heuvelrug Plasticvrij 2026:
 > App: bijhouden hoeveel plastic waar ligt.
 > We willen niet alleen opruimen, maar de hele keten aanpakken. 
We moeten zorgen dat het niet de winkels uitgaat!
 > Statiegeld
 > Maatschappelijke stage
 > Ons verhaal verankeren aan de heuvelrug

Plastic Bucket Challenge: een emmer vullen met zwerfplastic uit de natuur.

Minder dan 20% van het plastic wordt gerecycled

Textiel = 45% kunststof > microplastic in water door wassen
Plastic heeft de samenleving ook goed gedaan:
                lichtgewicht > minder transport > minder CO2
                Verpakking houdt eten langer goed
 Probleem = overmatig gebruik van plastic 



ADE Green: hergebruiken beker. De deken van plastic bekers op de grond 
op festivals wordt steeds minder.

Plasticpact

Plastic in sigarettenfilters, we vinden het ‘normaal’ om ze op de grond te 
gooien. 



Moeten we bij de ‘gebruiker’ beginnen, of de hele keten aanpakken?

Consuminderen
“Ik heb hulp nodig bij het minderen van plastic”

Groente uit plastic halen in supermarkt 
 > België : #plasticattack
“Ik pik het niet meer al dat plastic om een paprika!”







Denk mee over een plasticvrĳ Utrecht!

Laat jouw idee achter in de fles, 
en maak Boyan Slat overbodig. 

Message in a bottle

Hoe kun je n.a.v. de VPRO Tegenlicht 
uitzending ‘Boyan Slat op plasticjacht’ 
de bezoekers van de meet-up laten 
meedenken over een plasticvrij Utrecht 
2028? 
Hoe zien zij dit voor zich? Wat moet er 
gebeuren om de doelstelling te 
behalen? En waar liggen de kansen en 
mogelijkheden?
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De actie

Denk mee over een plasticvrĳ Utrecht!

Laat jouw idee achter in de fles, 
en maak Boyan Slat overbodig. 
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Het Huis van Betekenis i.s.m. 
Tegenlicht meet-up Utrecht 2018.

Ontwerp: Iris Fafieanie i.s.m. Albert Hennipman
Concept: Huis van Betekenis
www.hethuisvanbetekenis.org
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Statiegeld
• Statiegeld op (wegwerp) plastic 

per gewicht > per (schoon) gewicht 
inleveren

• Statiegeld voor plastic
• Statiegeld systeem
• Statiegeld (op plastic per kilo)
• Statiegeld op plastic flessen 

heffen, zonder vervuilend 
schoonmaaksysteem

• Inzamelplekken voor afval tegen 
geld / coupons

• Verpakkingen tegen een borg / 
statiegeld weggeven

• Geld om een fles terug te brengen 
bij een kringloopverzamelplaats 

• Statiegeld op plastic flessen, ook 
de kleine

• Plasticvrij leven makkelijker 
maken, of zelfs financieel belonen.
Bijvoorbeeld brood bij de bakker, 
als je je eigen herbruikbare zak 
hebt, dan betaal je minder dan 
iemand die een zat mee moet 
krijgen. Hetzelfde in de supermarkt 
met groentezakjes etc. Het 
systeem maakt dat we automatisch 
plastic gebruiken, zonder erbij na 
te denken of stil te staan

• Belonen voor inleveren plastic afval
• Subsidie op plastic vrije 

verpakkingen in lokale winkels 
door gemeente

• Glas voor zuilvelproducten elke 
keer ingezameld werd

• Circulaire economie
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Wat zijn de ideeën van de 
bezoekers van de VPRO 
Tegenlicht meet-up voor het 
bereiken van een plasticvrij 
Utrecht 2028?



Tassen
• Geen plastic zakken meer in de winkels
• Papieren zakjes i.p.v. plastic bij de supermarkt
• Katoenen tasjes uitdelen om groente en fruit in te kopen
• Geen plastic zakken voor afvalbakken
• Stoffen zakken gebruiken i.p.v. plastic zakken
• Marqt geeft een tas weg die je levenslang kan gebruiken

Verpakking
• Meer papieren verpakkingen i.p.v. plastic
• Geen plastic verpakkingen (denk aan de studenten en werf ideeën op 

de TU Delft en andere broeinesten qua creativiteit en innovatie)
• Nog steeds of weer minder plastic verpakkingen
• Plastic kratten vervangen door bijvoorbeeld bamboekratten, 

in iedere tuin een stukje reserveren voor verbouw van bamboe, 
bamboeplantsoenen

• Meer plastic vrije supermarkten
• Biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal
• Een onverpakt winkel
• Bedrijven dwingen minder plastic verpakkingsmaterialen te gebruiken
• Extra kosten voor producten in plastic
• Eigen potjes vullen
• De online-bestelwereld verbieden alles in zeer grote verpakkingen 

plastic / karton te doen
• Producten moeten zonder plastic of plastic verpakking geproduceerd 

worden
• Geen plastic bekers bij bedrijven / scholen / instituties
• Leerlingen een herbruikbare waterfles geven
• Meer waterpunten in openbare plekken zodat je geen flesjes meer hoeft 

te kopen (hervullen of uit de tap drinken)
• Plasticvrij leven makkelijker maken, of zelfs financieel belonen. 

Bijvoorbeeld brood bij de bakker, als je je eigen herbruikbare zak 
hebt, dan betaal je minder dan iemand die een zat mee moet krijgen. 
Hetzelfde in de supermarkt met groentezakjes etc. Het systeem maakt 
dat we automatisch plastic gebruiken, zonder erbij na te denken of stil 
te staan.







• Evenementen alleen toestaan als ze geen wegwerpbekers gebruiken
• Lokale supermarkt coöperatief 24/7 open:
• Geen plastic verpakkingen
• Geavanceerde app
• Food market met alleen lokale ondernemers
• Verpakkingen tegen een borg / statiegeld weggeven
• Festival bier karton
• Circulaire economie

Alternatief materiaal
• Biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal
• Alternatieve materialen 
• Maar is plastic vervangen door papier de oplossing?
• Boyan Slat heeft zo veel ideeën dat ik hem niet overbodig wil maken,           

misschien natuurlijke plastic dat verrot, dan lost het op, geen nano 
stukjes dus

• Meer potloden, minder plastic pennen
• Glas voor zuilvelproducten dat elke keer ingezameld wordt
• Circulaire economie

Scheiden
• Afval scheiden
• Plastic afval scheiden aantrekkelijker maken
• Gevarieerder scheiden, ook in treinen / openbare plekken
• Ook op NS stations een aparte bak voor plastic, blik en pak
• Als een instelling publieke gelden ontvangt > verplicht gescheiden 

inzamelen en na enkele jaren een verbod op niet-duurzaam plastic
• Circulaire economie
• Hoe kom ik erachter welk plastic wél en welk plastic niet recyclebaar 

is? En hoe scheid ik dat vervolgens voor de ophaaldienst?
• ‘In elkaar druk dingen’ neer zetten waarmee plastic flesjes geplet 

kunnen worden op drukke plakken in Utrecht. Had je ooit voor blikjes! 
Kinderen vinden het leuk om te doen!

• “Plastic hier” (zie Efteling, “Papier hier”) Iets leuks om je flesje in te 
gooien



Wet- en regelgeving
• Plastic duurder maken
• Extra kosten voor producten in plastic
• Subsidie op plastic vrije verpakkingen in lokale winkels door gemeente
• Boete als je plastic gebruikt en of weggooit
• Bedrijven dwingen minder plastic verpakkingsmaterialen te gebruiken
• Extra kosten voor producten in plastic
• Geen single-use plastic meer: borden / vorken
• De online-bestelwereld verbieden alles in zeer grote verpakkingen 

plastic / karton te doen
• Producten moeten zonder plastic of plastic verpakking geproduceerd 

worden
• Geen plastic bekers bij bedrijven / scholen / instituties
• Als een instelling publieke gelden ontvangt > verplicht gescheiden 

inzamelen en na enkele jaren een verbod op niet-duurzaam plastic
• Sigarettenpeuken bevatten veel plastic, iedereen gooit ze gewoon 

op straat en in het water. Misschien bakken of dozen specifiek voor 
sigarettenpeuken overal neerzetten, of een strenge boete voor het op 
straat of in de grachten gooien van sigarettenpeuken

• Mensen plastic laten prikken as straf
• Evenementen alleen toestaan als er geen wegwerpbekers gebruikt 

worden
• Bewustwording, educatie
• Circulaire economie
• Al het plasticgebruik afstraffen door de roekeloze gebruikers een visnet 

om de enkel te binden
• De ideeën van plastic vervaardigers omzetten in wetten van de 2e 

Kamer
• Plastic verbieden
• Handhaving

Burgerinitiatieven
• Opruimacties / afval loont
• Start een plogging loopgroep in Utrecht, wil wel helpen te organiseren: 

rolien.bousema@planet.nl 
• Troeptrimmen, zie website: https://www.troeptrimmen.nl 







Afvalbakken
• Meer vuilnisbakken
• Sigarettenpeuken bevatten veel plastic, iedereen gooit ze gewoon 

op straat en in het water. Misschien bakken of dozen specifiek voor 
sigarettenpeuken overal neerzetten, of een strenge boete voor het op 
straat of in de grachten gooien van sigarettenpeuken

• Geen plastic zakken voor afvalbakken
• ‘In elkaar druk dingen’ neer zetten waarmee plastic flesjes geplet 

kunnen worden op drukke plakken in Utrecht. Had je ooit voor blikjes! 
Kinderen vinden het leuk om te doen!

• “Plastic hier” (zie Efteling, “Papier hier”) Iets leuks om je flesje in te 
gooien

Supermarkt
• Een onverpakt winkel
• Meer plastic vrije supermarkten
• Eigen potjes vullen
• Geen plastic zakken meer in de winkels
• Papieren zakjes i.p.v. plastic bij de supermarkt
• Katoenen tasjes uitdelen om groente en fruit in te kopen
• Subsidie op plastic vrije verpakkingen in lokale winkels door gemeente
• Lokale producten in supermarkten
• Lokale supermarkt coöperatief 24/7 open:
• Geen plastic verpakkingen
• Geavanceerde app
• Food market met alleen lokale ondernemers
• Plasticvrij leven makkelijker maken, of zelfs financieel belonen. 

Bijvoorbeeld brood bij de bakker, als je je eigen herbruikbare zak 
hebt, dan betaal je minder dan iemand die een zak mee moet krijgen. 
Hetzelfde in de supermarkt met groentezakjes etc. Het systeem maakt 
dat we automatisch plastic gebruiken, zonder erbij na te denken of stil 
te staan.



Scholen
• Leerlingen een herbruikbare waterfles geven
• Scholen wegen en bermen laten adopteren die zij vrij houden van afval
• Bewustwording, educatie
• Geen plastic bekers bij bedrijven / scholen / instituties

Gemeente / openbare ruimte
• Bewustwording, educatie
• Meer waterpunten in openbare plekken zodat je geen flesjes meer hoeft 

te kopen (hervullen of uit de tap drinken)
• Circulaire economie
• Utrecht zover krijgen de eerste plasticvrije stad van Nederland te 

worden
• Subsidie op plastic vrije verpakkingen in lokale winkels door gemeente
• Geen plastic bekers bij bedrijven / scholen / instituties
• Handhaving

Leuk geprobeerd…..
• Plastic speur konijn
• Plastic speurhonden
• Al het plasticgebruik afstraffen door de roekeloze gebruikers een visnet 

om de enkel te binden





5Het vervolg Wat kan het Huis van Betekenis
betekenen in het proces naar een 
plasticvrij Utrecht 2028?

Wat speelt er in de wereld rondom 
plastic? 
Welke acties zijn er gaande? Waar 
kunnen wij aanhaken? En welke 
acties kunnen wij zelf opzetten?



Gestrande walvis heeft 6 kilo plastic 
in maag
In de maag van een dode potvis die gisteren 
aanspoelde op een Indonesisch eiland, is bijna 
zes kilo plastic gevonden. Daarin werden 115 
plastic bekertjes, vier plastic flessen, 25 plastic 
zakjes, twee teenslippers, en nylon tas en meer 
dan duizend andere stukken plastic ontdekt.

Bron: https://nos.nl/artikel/2260048-gestrande-walvis-heeft-6-kilo-plastic-in-
maag.html



Bron informatie: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/25/meer-plastic-dan-vis-in-de-oceanen-in-2050-1583401-a93167





Europees Parlement steunt verbod op plastic 
wegwerpartikelen
Een verbod op wegwerpplastic is een stap dichterbij gekomen, nu het 
Europees Parlement heeft ingestemd met maatregelen om vanaf 2021 
plastic bestek, rietjes en wattenstaafjes te verbieden.

Bron: https://nos.nl/artikel/2256202-europees-parlement-steunt-verbod-op-plastic-wegwerpartikelen.html



Plastic cijfers:
• De totale wereldproductie 

aan plastic bedraagt 
ongeveer 250 miljard kilo 
per jaar.

• Er drijft zo’n 4,7 miljard 
kilo plastic in de oceanen. 
Elke dag komt daar nog 
eens 12 miljoen kilo bij.

• Wereldwijd worden er 
meer dan 1 miljoen plastic 
tasjes per minuut gebruikt. 
Dat zijn er 500 miljard per 
jaar.

• Zo’n tasje doet gemiddeld 
vijftien minuten dienst.

Bron: https://www.kijkmagazine.nl/artikel/plastic/ 



Plastic bucket challenge
1  Vul een emmer met zwerfplastic
2  Neem een selfie en deel deze online met          
    #plasticbucketchallenge 
3  Daag drie vrienden uit dit ook te doen 

Because the impact of our daily actions – drop 
by drop – will become an ocean of results.

Bron: https://www.plasticbucketchallenge.org 



WNF vist plastic uit Utrechtse 
grachten
Ongeveer vijftig WNF rangers vissen in een 
ochtendje ruim twaalf vuilniszakken vol 
plastic uit de Utrechtse grachten!

bron: https://www.ad.nl/utrecht/plasticvissers-schrikken-van-vele-af-
val-in-utrechtse-grachten~aecc65a2/ 







Plastic attack
Supermarkten oververpakken eten 
in plastic! Actievoerders pakken hun 
inkopen uit aan de kassa en laten het 
plastic afval achter in de 
supermarkt. Ze willen winkels laten 
nadenken over alternatieven.

Bron: https://nos.nl/op3/artikel/2234736-aanval-op-supermark
ten-om-plastic.html





Utrechtse heuvelrug
plasticvrij 2026

GoedVolk heeft een projectteam 
geformeerd dat werk wil maken 
van de grote hoeveelheid plastic 
die jaarlijks onze Utrechtse 
Heuvelrug binnendringt. Wij willen 
verder gaan dan louter aandacht 
voor de gebruiker en vooral ook 
aandacht organiseren aan de 
voorkant van het proces. Recycling 
is uiteindelijk niet de oplossing. 
Als we niets doen, zal de afvalberg 
ons boven het hoofd groeien. We 
moeten dus starten om de dingen 
ècht anders te organiseren…

De werkgroep Heuvelrug Plastic 
Vrij is opgericht op 24 april 
2018. Het doel is het zwerfafval, 
vooral blik en plastic in onze 
leefomgeving terug te dringen.

Wij richten onze aandacht op 3 
niveaus:
Tertiair: Zwerfafval en plastic in de 
openbare ruimte opruimen
Secundair: Ontwikkelen van 
bewustzijn onder lokale winkeliers, 
consumenten en gebruikers
Primair: Aandacht voor de 
producenten en de groot 
winkelbedrijven (de bron)

Website: http://goed-volk.net/utrechtse-heuvelrug-plastic-
vrij/









6Kunst

Welke kunstenaars 
besteden aandacht aan 
de problematiek rondom 
plastic? Wat zijn hun 
ideeën en doelen?



Precious plastic
Dave Hakkens

Precious Plastic is een community van 
mensen die werken aan een oplossing 
voor het plasticprobleem. 
Kennis, vaardigheden en technieken 
worden gratis online gedeeld. Door het 
ontwikkelen van machines is het nu 
voor iedereen mogelijk om plastic te 
recyclen. 

Bron: https://preciousplastic.com/en/mission.html





Washed Ashore
Angela Haseltine Pozzi

Washed Ashore maakt en 
exposeert esthetische beelden 
gemaakt van plastic uit de 
plastic soep. Zo wordt op een 
positieve manier de ernst van 
plasticvervuiling visueel gemaakt. 

Bron: http://washedashore.org





Plastic stone tiles
Enis Akiev

Dit zijn tegels bestaande uit plastic afval 
van de consument. De vragen “Wat is 
verspilling?” en “Waar is ‘weg’?” vormden 
de basis voor Plastic Stone Tiles. Afval is 
subjectief. Er bestaat niet zoiets als ‘weg’. 
Het merendeel van het plastic afval komt 
terecht in de zee. Om minder aanspraak 
te doen op natuurlijke hulpbronnen, 
moeten we afval juist beschouwen als 
eenconstante hulpbron in een nooit 
eindigend proces, in plaats van het zien 
als het eindstadium van een product.

Bron:  https://www.ddw.nl/nl/programma/258/plastic-stone-tiles
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Sensor Lab
Sensor Lab is a not-
for-profit foundation 
based in the centre of 
Utrecht, the 
Netherlands. We are 
focused on the 
education, exploration, 
creation and 
development of 
sensor and smart 
technologies. In 
today’s data-driven 
world, it is important 
to explore their 
application, 
possibilities and the 
future opportunities 
yet to be discovered.
Website: https://www.sensorlab.nl

Plastic Whale
Plastic Whale is the first professional plastic 
fishing company in the world. A social 
enterprise with a mission: make the world’s 
waters plastic-free and create value from 
plastic waste. It started in 2011 with a 
single challenge to build a boat made of 
plastic waste.  Today, we have a fleet of eleven 
boats made from Amsterdam Canal Plastic. It 
is our goal to go ‘out of business’: overfishing 
is a positive phenomenon in our case. With 
your team, department or company you can 
help us achieve our goal: come plasticfishing 
with us on the canals of Amsterdam or at the 
Rotterdam harbour!
Website: https://plasticwhale.com

Sea Rangers
De Sea Ranger Service is ’s werelds 
eerste maritieme rangerdienst. De 
rangers worden ingezet om voor 
overheden beschermde zeegebieden te 
beheren, onderzoek uit te voeren op zee en 
historische scheepswrakken als cultureel 
erfgoed te behouden. Tegelijkertijd voorzien 
de Sea Rangers een active rol te spelen in 
zeevoedsel innovatie, waarin de snelle 
ontwikkeling van offshore 
zeewierproductie een centrale rol 
speelt. Hierdoor kan de Sea Ranger 
aanpak ook duurzame 
herontwikkeling van kustgebieden 
stimuleren; een vorm van de nieuwe 
blue economy. 
Website: http://www.searangers.org

Wie zijn mogelijke
partners om mee samen 
te werken?



Bedrok
Wonen in een gemeenschap waar je al je 
energie, water en voedsel uit je eigen huis 
en tuin kan halen? Het kan. Nabij Almere 
wordt een volledig zelfvoorzienend 
ecodorp gebouwd. Het complete dorp telt 
100 huizen en is bijna af.
Website: https://www.bedrock.nl/zelfvoorzienend-ecodorp/

De Ceuvel
De Ceuvel is een duurzame broedplaats 
voor creatieve en sociale ondernemers op 
een voormalige scheepswerf aan het Van 
Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord. De 
Ceuvel is niet alleen een ‘verboden tuin’ die 
na 10 jaar schoner wordt achtergelaten, 
maar ook een speeltuin voor duurzame 
technieken: door duurzame technologie te 
integreren voorzien we zoveel mogelijk in 
onze eigen elektra en verwerken we ons 
eigen afval op innovatieve, nieuwe 
manieren.
Website: https://deceuvel.nl/nl/

Better Future 
We take leaders and 
their teams on 
life-changing journeys 
which are great for the 
world and good for their 
business.
Website: https://better-future.com




