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Programma	  
•	  Waarom	  plas>c	  
• Introduc>e	  ‘wat	  is	  plas>c	  soep’	  
• Rivierafval	  in	  en	  langs	  de	  Maas	  	  
• Schone	  Maas	  Limburg	  
• Voorkomen	  is	  beter	  dan	  genezen	  
• Zelf	  aan	  de	  slag	  

	  
	  	  

	  



Het	  dilemma	  
•  	  Plas>cs	  zijn	  niet	  meer	  weg	  te	  denken	  
•  	  In	  de	  verpakkingsindustrie	  is	  het	  materiaal	  nr	  1.	  	  
•  	  Biedt	  veel	  voordelen:	  	  

•  	  het	  is	  gemakkelijk	  en	  in	  nagenoeg	  elke	  vorm	  te	  produceren,	  	  
•  	  het	  is	  licht	  in	  gewicht	  en,	  	  
•  	  plas>c	  is	  goedkoop.	  	  

•  Maar,	  plas>c	  komt	  als	  zwerfafval	  in	  het	  milieu	  terecht.	  	  

•  Grote	  ecologische	  impact.	  	  
•  	  Is	  het	  nog	  mogelijk	  dit	  afval	  op	  te	  ruimen?	  	  
•  	  Of	  kunnen	  we	  ervoor	  zorgen	  dat	  er	  minder	  plas>c	  in	  het	  milieu	  

terecht	  komt?	  	  
•  	  Kunnen	  we	  het	  misschien	  doorlopend	  recyclen?	  



Gevolgen	  in	  de	  oceanen	  

Naar	  schaYng	  gaat	  het	  om	  een	  
gebied	  ter	  grooZe	  van	  34	  
keer	  Nederland.	  



En	  het	  spoelt	  aan,	  overal	  ter	  wereld	  

Het strand in Curacao 

Het Nederlandse strand 



De	  vangst	  op	  de	  Maas	  
bij	  Eijsden	  in	  2012	   Dit	  soort	  zwerfafval	  zit	  

er	  zoal	  in…	  
	  
• Grote	  en	  kleine	  folies	  
(flexibles)	  
• Grote	  en	  kleine	  stukjes	  
(rigids)	  
• Herkenbare	  producten	  
 



De	  aanblik	  op	  de	  oever	  

Eijsden  Roermond 



Er	  ligt	  meer	  

•  Kunststof	  pellets	  in	  oppervlakte	  water	  zien	  eruit	  als	  “…eitjes”	  
•  Probleem:	  geen	  normen	  voor	  vaste	  (verontreinigende)	  

stoffen,	  dus	  geen	  budget	  voor	  aanpak	  



Aan	  de	  slag	  langs	  de	  Maas	  



Schone	  Maas	  Limburg	  



Provincie	  Limburg 	   	   	   	   	  Ark	  Natuurontwikkeling	  
Rijkswaterstaat 	   	   	   	   	  Sportvisserij	  Limburg	  
IVN	  Limburg 	   	   	   	   	   	  StuurGroepdeMaas	  
Staatsbosbeheer 	   	   	   	   	  Waste	  Free	  Waters	  
Natuurmonumenten 	   	   	   	  Consor>um	  Grensmaas	  B.V.	  	  
S>ch>ng	  het	  Limburgs	  Landschap 	   	  Open	  Universiteit	  Heerlen	  
Waterschap	  Roer	  en	  Overmaas 	   	  Sabic	  
Waterschap	  Peel	  en	  Maasvallei 	   	  Plas>cs	  Europe	  
Hogeschool	  Zuyd	  
Alle	  Limburgse	  gemeenten	  langs	  de	  Maas	  	  
	  
Resultaten	  Limburg:	  145	  trajecten	  in	  alle	  16	  Limburgse	  gemeenten	  door	  2610	  
vrijwilligers.	  Op	  133	  trajecten	  zijn	  2878	  zakken	  opgehaald	  d.w.z.	  23	  zakken	  per	  traject	  
van	  ~	  1,5	  km!	  
	  

Resultaten	  2016	  



Succes	  van	  Schone	  Maas	  	  
•  Elke	  actor	  neemt	  verantwoordelijkheid	  binnen	  zijn	  
eigen	  taakveld	  van	  beleid	  tot	  burgerpar>cipa>e	  

•  Oog	  voor	  individueel	  belang	  organisa>es	  (maatwerk)	  
versus	  algemeen	  belang	  schone	  Maas	  

•  Win-‐win	  creëren	  (Nedvang	  gelden	  gaan	  naar	  
verenigingen	  /	  buurten)	  

•  Opruimen	  is	  basis,	  aanpak	  naar	  bron	  de	  rode	  draad	  
•  Klein	  beginnen,	  maatschappelijk	  experiment	  
•  Hoofd,	  hart	  en	  handen	  



Voorkomen	  is	  beter	  dan	  genezen!	  	  



De	  top	  5	  van	  vervuiling	  
van	  de	  maasoevers	  
bestaat	  uit:	  	  
1.	  folies	  tot	  10	  cm,	  	  
2.	  hard	  plas>c	  1-‐20	  cm,	  	  
3.	  dopjes	  en	  deksels,	  	  
4.	  schuim,	  	  
5.	  folies	  10	  cm	  –	  A4. 

Oeverafvalonderzoek	  	  



www.schonemaas.nl 
Linken	  op	  internet	  



www.plasticsoupfoundation.org 
Linken	  op	  internet	  



Microplas>cs	  
www.beatthemicrobead.org 



Zelf	  aan	  de	  slag	  



Zelf	  aan	  de	  slag	  
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Sylvia	  Spierts	  0475-‐386460	  s.spierts-‐brouwer@ivn.nl	  

Dank  voor uw aandacht! 


