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VERSLAG STOP PLASTIC WASTE EVENT, 
4 juni 2022 
 

 
 

 
INTRODUCTIE 

 
Het StopPlasticWaste event heeft plaatsgevonden op 4 juni op Floriade Expo 
2022. Het is georganiseerd door vijf Rotaryclubs: RC Almere, RC Almere 
Weerwater, RC Almere New Town, RC Zeewolde en RC Huizen-Gooimeer.  
Het District Midden Nederland en het initiatief EndPlasticSoup hebben bij de 
uitvoering van het event ondersteund. Alvorens verslag te doen van het 
StopPlasticWaste event, worden de uitgangspunten van Rotary Internationaal en 
de plastic problematiek benoemd.  
 
Waar staat Rotary voor? 
 
Rotary is ‘s werelds oudste organisatie van 
serviceclubs. De doelstelling van Rotary komt 
kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: "Service 
above Self". 
Dit komt naar voren in wereldomvattende 
(fundraising)projecten evenals het ter beschikking 
stellen van (vak)kennis en ervaring.  
Rotary kent zeven focusgebieden: economische 
ontwikkeling, basiseducatie, milieu, gezondheid van 
moeder en kind, vrede en conflictpreventie , water 
sanitatie en hygiëne en preventie en behandeling van 
ziekten 
 

 

 

 
Wat omvat plasticvervuiling? 
De laatste decennia is er een ophoping van plasticafval in het milieu: op  
stortplaatsen, in het water, in de bodem en in de lucht doordat plastic afval 
afbreekt en het gebruik van microplastics en nanoplastics in producten toeneemt. 
Plastic zal niet verdwijnen en een grote impact hebben op zowel het klimaat als 
de biodiversiteit.  
Plastic kost levens van zeedieren, zoogdieren en mensen. Daarom moet het 
productie- en consumptiegedrag heroverwegen worden. Dit omvat de 
verandering van materialen en ook de manier waarop voedsel, kleding en andere 
producten geproduceerd worden. De vraag is: ‘Hoe kan een circulaire economie 
gecreëerd worden waarin de hoeveelheid plastic afval wordt gereduceerd’.  
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STOPPLASTICWASTE EVENT  
 
In het StopPlasticWaste event is de uitdaging opgepakt om tot reductie van 
plastic afval te komen. Één en tachtig Rotarians, experts en geïnteresseerde 
bezoekers hebben met elkaar gesproken tijdens en tevens een serie acties 
gegenereerd. Deze worden op 17 september nader uitgewerkt.  
Van het event op 4 juni vind je hieronder het verslag en de acties. 
 
 
Rondleiding op Floriade Expo 2022 
 
Het StopPlasticWaste event startte bij het Save Beach House.  
Bram Peters, directeur van Save Group laat een groep bezoekers kennismaken 
met het van plastic afval opgebouwde huisje Save House. Daarna is het uit oud 
materiaal opgebouwde pand van Circuloco bezocht. Vervolgens hebben de 
bezoekers zich gevoegd bij de experts en de rest van de andere bezoekers aan 
het event. 
 

  
 
Hoofdprogramma 
Hans Bakker, algemeen directeur van Floriade Expo 2022 heeft het 
hoofdprogramma op een welkome manier gestart en een korte toelichting op de 
expo gegeven. In een cyclus van 10 jaar wordt er een tuinbouwtentoonstelling, 
c.q. Floriade gehouden waarin aandacht wordt besteed aan planten en bloemen. 
Floriade Expo 2022 is omvangrijk met de focus op greening the city, healthying 
the city, feeding the city and energising the city. Naast het kijken, is er ruimte 
voor kennisuitwisseling, zijn er innovaties in het ecosysteem te bewonderen en 
zijn er veel (inter)nationale projecten met als einddoel: de planeet redden.  
42 landen zijn aanwezig op het Floriade terrein: ieder met hun eigen verhaal 
passend bij de focuspunten.   
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Elly Zeef neemt het woord over van Hans 
Bakker met een schets van de achtergrond van 
het StopPlasticWaste event. ‘ 
 
Vanuit vijf Rotaryclubs is het initiatief opgepakt 
om aandacht te vragen voor de plastic-
vervuiling in het milieu.  

• Rotary Club Almere 
• Rotary Club Almere: Weerwater 
• Rotary Club Almere: New Town 
• Rotary Club Zeewolde 
• Rotary Club Huizen-Gooimeer 

Het initiatief EndPlasticSoup heeft het event 
ondersteund met een bijdrage van Gert-Jan van 
Dommelen en Marja Ritterfeld. 
 
 

  

Gert-Jan van Dommelen heeft het probleem van plastic-gebruik geschetst in een 
key-note. Additieven in plastic zijn giftig en gevaarlijk voor de gezondheid van 
mens, dier en plant en er is nog te weinig bekend over de problematiek van 
microplastics en nanoplastics zelf en over de mogelijkheden om de hoeveelheid 
plastic te verminderen, hergebruiken of recyclen. Ondanks technologische 
vooruitgang is er onvrede over technologische oplossingen voor het ecologische 
probleem. Hiervoor worden ongegronde verwachtingen over technologische 
oplossingen met economische groei aangevoerd. Opvallend is ook het gebrek aan 
sympathie en zorg voor het leven op de planeet. Als gevolg hiervan zien we een 
uitputting van hulpbronnen en een massaal gebruik van kunststoffen. 
De key-note spreker neemt een voorschot op de beoogde bewustwording bij de 
bezoekers, de samenwerking tussen experts en betrokken bezoekers en hij roept 
op tot gezamenlijke en individuele acties. Op individueel niveau pleit hij voor 
gedragsverandering: minder (plastic)afval weggooien en minder consumptie-
plastics accepteren. Ook zijn volgens hem afspraken met de plastic industrie 
gewenst om de groei van nieuwe plastic producten tegen te gaan en in het 
lobbyen zal weerstand geboden moeten worden tegen het vertragen van 
onderzoek. De wetgeving kan verder worden aangetrokken door geen plastic en 
glas meer te accepteren op evenementen en de hoeveelheid medisch afval te 
beperken. Als voorbeeld van aangepaste wetgeving wordt genoemd de nieuwe 
regels voor eenmalig gebruik van plastic: een verbod op de verkoop van plastic 
bekers, borden, bestek, rietjes, ballonnen en verpakkingen van piepschuim.  
Vanaf juli 2024 zullen de doppen op plastic flessen en drankverpakkingen 
bevestigd moeten worden en vanaf 2025 bestaan PET-flessen voor minimaal 
25% uit recycled plastic.  
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Het initiatief EndPlasticSoup is gelieerd aan 
Rotary en kent duizenden leden. Er zijn 
honderden Rotary-clubs wereldwijd betrokken 
bij EndPlasticSoup en 80 ambassadeursclubs in 
43 landen actief.  
EndPlasticSoup kent als ambitie dat er geen 
plasticafval probleem meer is in 2050. 
 

 

 
Marja Ritterfeld van Rotary Club Uelsen/Coevorden en bestuurder bij 
EndPlasticSoup neemt als moderator het voortouw voor twee dialoogsessies: één 
met experts en één met experts en bezoekers.  
Doel van de dialoogsessies is om te komen tot inzicht en bewustwording van 
verschillende aspecten bij het stoppen van plasticafval, het identificeren van 
oplossingsrichtingen en het nagaan welke samenwerkingen en acties er in 
Nederland mogelijk zijn en om te komen tot enkele concrete acties.  
 
De zes experts zijn:  

- Aschwin van Reij: manager bij Stadsreiniging Almere gericht op het 
schoonhouden van de stad; 

- Bram Peters: directeur van Save Group, dat zich richt op het hergebruik 
van plastics; 

- Esperanza Huerta Lwanga: senior universitair onderzoeker aan de 
Wageningen Universiteit. Zij richt zich op bodemecologie. 

- Ingrid Zeegers: directeur van PRICE richt zich op de versnelling naar een 
nieuw economisch model en een nieuw ecologisch model; 

- Rob Schram: bestuurder bij Trashpackers maakt zich sterk voor een 
nuttige eindbestemming van plastics;   

- Sjoerd Elferink: oogarts in Flevoziekenhuis en duurzaamheidspecialist legt 
de nadruk op de positieve bijdrage van de medische sector aan de huidige 
voetprint.  

 
De volgende vier stellingen zijn in de eerste dialoog van 35 minuten besproken.   

1. Plastic is een waardevol materiaal. In productie en aankoop kost dat wat. 
2. Het gebruik van plastic in de zorg zal alleen maar toenemen.  
3. Bewustwording voor de gevaren van plastic-gebruik moet plaatsvinden in 

de peuterspeelzaal tot in het verzorgingstehuis.  
4. De helft van persoonlijke aankopen leidt tot de helft van plastic- en 

zwerfafval. 
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Stelling 1: Ingrid Zeegers onderschrijft het eerste deel van de stelling, maar legt 
deze stelling liever uit in ecologische dan in economische termen. Ingrid wil de 
aanwezige plastics het liefst hergebruiken. Voor haar is de eerste connotatie van 
plastic ‘waarde’ en niet zozeer ‘gevaar’.  

Aschwin, Bram en Rob vullen Ingrid aan met de wens dat plastic-afval beter 
wordt gescheiden van ander afval om het plastic zo te kunnen hergebruiken. 
Hierbij wordt gedacht aan gerecycled plastic als bouwmateriaal. Als kanttekening 
noemen zij het verschillend beleid bij de Nederlandse gemeenten. Veelal is de 
insteek economisch in plaats van ecologisch van aard. Er is nog een wereld te 
winnen.  

Actie 1,1: toch zijn er kleine stapjes te noemen: Ingrid en Aschwin benoemen 
beiden dat alleen al de komst van het StopPlasticWaste event ervoor heeft 
gezorgd dat het binnen een paar weken mogelijk was om het afval op Floriade 
Expo 2022 te scheiden. Soms is het een kwestie van het probleem aanslingeren.   

Actie 1,2: verzamel plastic thuis en laat deze ophalen door bijvoorbeeld 
schoolkinderen, zoals vroeger werd gedaan met kranten. Het plastic zal dan 
relatief schoon zijn en plastic heeft dan economische waarde (Ingrid).   
Actie 1,3: betrek de organisaties NAVP/VNG (Rob) 
Actie 1,4: Aschwin geeft aan dat Stadsreiniging Almere prikkers voor Almeerders 
ter beschikking stelt.  

Stelling 2: Sjoerd Elferink zoekt een kantelpunt in het overmatige gebruik van 
medische plastics. Met het HIV-virus in de jaren 90 is men patiënt, dokter en 
verpleegkundigen gaan beschermen door plastic kleding te dragen, medisch 
materiaal in plastic te verpakken na één keer gebruik weg te gooien. Al dit 
medisch plastic wordt verbrand.  
Blijkbaar zijn we als mens banger om een infectie/virus op te lopen - hoe klein 
het risico ook - dan bang te zijn voor een ongezond milieu. Sjoerd vraagt aan de 
bezoekers waar hun voorkeur ligt: persoonlijke of gemeenschappelijke 
gezondheid: bijna de hele zaal opteert voor een gemeenschappelijk gezonder 
milieu en beschouwt het risico voor bijvoorbeeld de zeldzame ziekte Creutzfeldt 
Jacob als minder belangrijk. Een opvallend resultaat, hetgeen niet strookt met de 
gedachte binnen de medische sector dat patiënten zeer risicomijdend opstellen  
ten op zichtte van virussen/infecties.  

Actie 2,1: Sjoerd gaat de nadruk op schoon milieu bespreken binnen de 
medische sector.  
Actie 2,2: Sjoerd neemt deze bevindingen mee in zijn ‘sustainability’ gesprekken 
in het ziekenhuis en bij de branche van zorgkantoren/zorgverzekeraars: VGZ.  
Hij wil het 3-lagen plastic-verpakking aan de orde stellen en minimaal reduceren. 
 
Stelling 3: Zowel Bram als Rob zien dat men niet vroeg genoeg kan begonnen 
met educatiemateriaal, maar zien ook dat educatie op latere leeftijd nodig is om 
te voorkomen dat de oudere generatie denkt ‘het zal mijn tijd wel duren’ en geen 
oog heeft voor de effecten op de gezondheid en een gezonde leefomgeving van 
de volgende generaties.  
 



6 
 

Esperanza komt met een concreet educatief aanbod binnen het project 
MINAGRIS. Voor dit project worden deelnemers uitgenodigd om deel te nemen 
aan workshops, op vertrouwelijke basis bij te dragen aan debatten om 
aanbevelingen en richtlijnen te genereren. Doel is het gebruik van plastic te 
verminderen zodat er minder micro- en nanoplastics in de voedselvelden komen.   
Marja en Aschwin wijzen ook op de educatieve tools die respectievelijk door het 
initiatief EndPlasticSoup en het Upcycle Centrum wordt aangeboden. 

  
Actie 3,1: Esperanza biedt deelname aan het project MINAGRAS aan 

 
Stelling 4:  Het hangt er maar vanaf in hoeverre je zelf al plastic-vrije producten 
koopt. Ingrid laat een plastic-zakje met consumptie plastics van één van de 
bezoekers zien, verzameld over één dag. Zijzelf heeft het plasticgebruik drastisch 
teruggeschroefd de laatste jaren. De andere experts zien ook het verband tussen 
consumptie en hoeveelheid plasticgebruik; temeer omdat deze niet alleen in de 
supermarkt naar voren komen, maar bijvoorbeeld ook in kleding.    
 

TWEEDE DIALOOGSESSIE MET EXPERTS EN BEZOEKERS 
 
In de pauze van het StopPlasticWaste event hebben de bezoekers stellingen, c.q. 
opmerkingen opgeschreven en deze zijn in drie categorieën ondergebracht in een 
matrix. Op de horizontale lijn stond: reduce, reuse of recycle en op de verticale 
lijn: bewustzijn, samenwerking en acties. Veel bezoekers hebben gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid. 
Vervolgens hebben de experts ieder twee stellingen/opemerkingen van de wand 
genomen ter bespreking met de bezoekers en met de experts.  
 
1e stelling: meer plastic dan vis in de zee anno 2050. We redden het niet om de 
zeeën plastic-vrij te krijgen in 2050 en plastic in vissen en dientengevolge in het 
bloed van mensen zal de realiteit zijn. Esperanza versterkt deze stelling.  
Plastic in vissen verplaatst zich naar het land en is terug te vinden in de bodem. 
Sjoerd hernoemt milieuveranderingen door te spreken over milieucrisis en 
milieuramp.  
Toegevoegd wordt een punt van gedragsverandering: gebruik geen plastic 
pennen maar potloden. Marja: gedragsverandering zijn essentieel, blijkbaar is 
bewustzijn niet genoeg.  
 
Actie 1,1: hoe kunnen we gedrag veranderen om minder kleding te kopen? 
Actie 1,2: gebruik potloden ipv plastic pennen; 
Actie 1,3: ga over op wollen kleding; 
Actie 1,4: vraag de psychologen hoe te komen tot gedragsverandering. 
 
2e stelling: we hebben 100 jaar nodig om het beloofde land te laten ontstaan.  
We moeten nu beginnen. De huidige crises versterken elkaar.   
Een bezoeker vraagt of men de duurzaamste vis kent en waar deze te koop is. 
Ingrid verwijst hierop naar Ekoplaza, koop daar je onverpakte producten en zorg 
ervoor dat je op ‘plastic-dieet’ gaat.  
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Verder koop vis op de markt, waar minder gebruik wordt gemaakt van 
plasticverpakkingen. Esperanza benadrukt nogmaals dat het plastic in de vis op 
het land belandt en ook in de bodem terechtkomt. 
De circulaire economie impliceert dat we de aarde in de regeneratieve stand 
moeten krijgen. Dat kan via de biologische weg en via de technologische weg. 
Een biologische stelregel is dat we niets op de grond moeten laten vallen wat 
giftig is of lange tijd nodig heeft om te verteren zoals bananen. De rest is 
technologisch.  
 
Actie 2,1: beloofde land ‘plastopia’ laten ontstaan; 
Actie 2,2: koop bij Ekoplaza en vis op de markt; 
Actie 2,3: terugname propositie: breng plastic terug waar het vandaan komt 
zoals de Albert Heijn;  
Actie 2,4: zie crisis als een kruispunt om iets te gaan doen en voorkom om alles 
uit te willen kristalliseren. 
 
3e stelling: starten met recyclen va medisch plastic afval en negeer de 
wetgeving. Sjoerd: binnen de medische sector is dat moeilijk. De medewerkers 
in de medische sector volgen de regels en gaan niet (zo gauw) er tegenin, laat 
staan staken;  

4e stelling: we moeten het afval van anderen opruimen. Rob wordt hier verdrietig 
van en komt met rolmodellen.  

Actie 4.1: zorg voor kopieergedrag bij het ruimen van afval. Als één persoon een 
ander persoon beïnvloedt en de laatste weer een ander persoon, dan krijg je een 
sneeuwbaleffect. Feitelijk is dit het aanzetten van rolmodellen (Rob).  
Actie 4,2: rolmodellen kunnen influencers zijn die hun eigen acties delen.  

5e stelling: als plastic niet wordt geproduceerd, is er geen afval.  

Actie 5,1: als plastic wel geproduceerd wordt, zorg dan voor reuse (Bram)  
Actie 5,2: in de basis is alles te recyclen. We hebben aparte PMB bakken nodig 
(Rob, Aschwin).  

Hiernaast wordt een ‘alg’ genoemd, die plastic produceert. Voor Esperanza is dit 
(nog) geen oplossing.  

Actie 5,3: Ingrid en Esperanza nemen contact met elkaar op of de kwaliteit van 
de plastic etende alg te bespreken en zij kunnen de bevindingen terugkoppelen 
op 17 september.  

6e stelling: zet een zerowaste educatief programma op 

Actie 6,1: In Arnhem loopt een dergelijk programma, geïnitieerd door RC Elst 
met als spelers Rotary, VMBO en Overheid. Ingrid: hier kunnen we mee aan de 
slag. 

7e stelling: we hebben een roadmap en een menukaart nodig. Ingrid geeft aan 
dat de roadmap er is (Nederlansitie agenda) en vanuit de bezoekers komen 
diverse initiatieven naar voren, die uitgerold kunnen worden.  
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Extra geeltjes, gecategoriseerd.  
Algemeen: 

- Plastic mag niet de toekomst zijn van de fossiele industrie. 
- Vanuit de mogelijkheid en de kans opereren ipv vanuit de berisping, de 

straf. Het moet schuren, niet doodslaan.  
- We staan voor een probleem in de samenleving, maar wie staat op? 

Reduce: 
- Afbouwen single-use plastics 
- Bloemen, planten/kwekerijen: verkoop in papier 
- Snoepverpakking niet meer in plastic (extended products responsibility) 
- Iron man op scholen zetten 

Reuse: 
- Do not mix: produceer met hergebruik in gedachten 

Recycle: 
- Is het mogelijk om plastic in asfalt of bakstenen voor de bouw te 

verwerken? 
- Sommige soorten plastic zijn niet te recyclen. Hoe weet je welke soorten 

bij het restafval horen/moeten? 
- Hoe is de stand van zaken mbt hydrocracking en/of chemische recycling? 
- Start met recyclen in medische sector en negeer wetgeving.    
- Het smelten van plastic kost heel veel energie. Deze recycling is daarom, 

zeker met de huidige stand van zaken, niet alleen duur maar vooral ook 
minder circulair dan men denkt. 

- Windmolens inzetten.  
- Statiegeld op wijnflessen zetten. 
- Zwerfaval opruimen helpt! 
- Boete op zwerfafval! 

 
Verder vraagt Amsterdam – Nieuwendam aandacht voor hun shredders en 
Vrouwen van nu voor hun clean-ups. Initiatief EndPlasticSoup wijst op hun 
activiteiten en specifiek op hun ‘happy soaps’. Ook verwijst dit initiatief naar 
jonge ambassadeurs zoals Nina en de film ‘Girls for future’.  
 
 
KORTE SAMENVATTING DIALOOGSESSIES 
De moderator Marja constateert dat uit de stellingen actiebereidheid naar voren 
komt die nader uitwerking behoeft. De nadruk ligt in deze tijd op bewustwording, 
hetgeen aansluit bij een privébeleving van Marja. In haar omgeving verandert de 
‘mindset’ heel geleidelijk: mensen kijken anders naar de omgeving als je ermee 
bezig bent.  
 
De vraag is echter:  
‘Wat kunnen samen oppakken?’  
 
Met als motto: Verbeter de wereld en begin bij jezelf (allen).  
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AFTERPARTY  
 
De afterparty is begonnen met 
een netwerkborrel van een uur, 
waar druk gebruik van is 
gemaakt en mooie 
netwerkafspraken zijn 
gemaakt.  
 
Tijdens de afterparty is er 
positief gesproken over het 
verloop van het event en 
natuurlijk zijn er onderlinge 
afspraken gemaakt. 
 
Men ziet uit naar een vervolg 
waar de acties worden 
uitgewerkt 

 

 

 
 
VEILING 
Vervolgens heeft Annemarie Jorritsma twee ‘artworks’ van Mona Alikhah geveild 
en één van Henriëtte Evenhuis. Als verwacht wist veilingmeester Annemarie de 
spanning hoog te houden. De stukken zijn voor 2.250 euro verkocht, die netto 
ten goede komt van het initiatief EndPlasticSoup.  
Respectievelijk zijn hieronder afgebeeld: Annemarie Jorritsma, een ‘artwork’ van 
Mona Alikhah en het ‘artwork’ Van Henriëtte Evenhuis.   
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STOPWASTESPELD 
 
Annemarie Jorritsma heeft ook het eerste StopPlasticWaste speld uitgedeeld aan 
een organisatie die een stap maakt naar een plasticvrije wereld. De eer ging naar 
Aktiefbloemsierkunst van Nicole Gaarlandt en Rogier Bins. 
 

  
 
 
 
Als verrassing heeft Annemarie Jorritsma ingebeld bij 
Bert Gijsberts, de initiator van het event. 
  
Bert is sinds een paar jaar (ernstig) ziek en hij 
vertoeft sinds enige tijd in Flevoburen. 
  
Hem werd onder support van zijn zoon Wilbert de 
erespeld StopPlasticWaste door Annemarie uitgereikt.  
Bert was hier zeer content mee. 
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NADIEN 

Na het StopPlasticWaste event hebben de experts en een noemenswaardige 
groep bezoekers positieve berichten achtergelaten. Met name de levende 
interacties tussen de experts (en bezoekers) vinden waardering.  
Men wil graag verder met het uitwerken van de naar voren gekomen acties.  
 
Voor nu wil het eventteam zowel de moderator, de keynote-spreker als de 
experts en de bezoekers bedanken.  
 
De moderator wist op een rustige manier de interacties in goede banen te leiden.  
 
De keynote-spreker wist het plasticprobleem compact te verwoorden.  
 
Op hun beurt wisten de experts de vinger op de zere plek te leggen en de 
bezoekers lieten op een betrokken manier hun nieuwsgierigheid en interesse 
zien.    
 

 

VOLGEND EVENT: 17 september 

Voor 17 september wordt vanaf nu een inspirerende en interactieve bijeenkomst 
voorbereid. Hierbij worden thema’s uitgewerkt, die logischerwijs voortvloeien uit 
de verkregen acties. Binnenkort brengen wij u verder op de hoogte. Ergo, we 
nodigen je uit mee te werken aan het uitwerken van de acties. 
 

 

 
 

 
 

Eventgroep 
 
Elly Zeef, Anita Ekas, Claire Slingerland en Gisele Brinkman (Rotaryclub Almere) 
Louis van der Lichte (Rotaryclub Almere Weerwater) 
Coby Haak (betrokken Almeerse inwoner) 


