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VERSLAG 2e STOP PLASTIC WASTE EVENT 
17 september 2022 
 

 
 

INTRODUCTIE 
 

Op 17 september heeft het 2e StopPlasticWaste event plaatsgevonden op  
Floriade Expo 2022. Dit event is evenals het 1e event georganiseerd door vijf 
Rotaryclubs: RC Almere, RC Almere Weerwater, RC Almere New Town, RC 
Zeewolde en RC Huizen-Gooimeer.  
Financiële ondersteuning is gekomen van Rotary District 1570, Horizon 
Flevoland, Floriade BV en gemeente Almere. Horizon Flevoland, Floriade BV en 
EndPlasticSoup hebben mede vorm gegeven aan beide events.  
 
Deelnemers 
54 deelnemers, waarvan 18 Rotarians zijn actief in vijf workshops met als 
uitdaging te komen tot de reductie van plastic afval.  
 

 
 
Uitdaging reductie van plastic afval 
De laatste decennia hoopt het plasticafval zich op in het milieu. Op  
stortplaatsen, in het water, in de bodem en in de lucht komen grote en kleine 
delen plastics voor, die niet afbreekbaar zijn en een grote impact hebben op 
zowel het klimaat als de biodiversiteit. In feite kost plastics levens van mensen, 
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zeedieren, zoogdieren en planten. Daarom vraagt het productie- en 
consumptiegedrag van plastics om heroverwegingen. De grote uitdaging hierbij 
is: ‘Hoe kan een circulaire economie worden gecreëerd waarin de hoeveelheid 
plastic afval wordt gereduceerd’.  
 
 
PROGRAMMA 
 
Opening door Maaike Veeningen 
De wethouder Circulaire Economie van de Gemeente Almere heeft het 
programma op een vrolijke toon gestart met de oproep om hanteerbare 
actieplannen op te stellen ten gunste van een schoner milieu. De wethouder ziet 
dat Almeerse organisaties zich bewust zijn van plastic vervuiling. Bijvoorbeeld, 
Stadsreiniging Almere zoekt een methode om het plastic uit de groente-fruit-
tuin-afval te filteren. Save Plastics ziet plastics als bouwmateriaal voor huizen.  
 

 
 
Daarnaast wordt op het bedrijventerrein De Vaart de grondstoffen, die vrijkomen 
bij groot onderhoud, omgezet in groen beton omgezet. Tenslotte noemt de 
wethouder Price. Deze organisatie zet educatieve programma’s op met Almeerse 
partners. Maaike wenst de experts en de deelnemers veel plezier en succes. Ze 
ontvangt graag een weergave van de resultaten. 
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Terugblik door Elly Zeef 
 
De secretaris van Rotary Club Almere geeft na de opening een korte terugblik op 
het 1e StopPlasticWaste event van 4 juni 2022. Zes experts op het gebied van 
educatie, duurzaamheid, technologie, recycling industrie en gezondheidszorg zijn 
toen in dialoog gegaan met 75 geïnteresseerde bezoekers. Vanuit een viertal 
stellingen wisten de bezoekers tezamen met de experts 20 actiepunten te 
genereren (zie verslag 4 juni 2022 op www.stopplasticwaste.org).  
De actiepunten laten zich onderverdelen in de doelen: reduceer de hoeveelheid 
plastics, recycle en hergebruik plastics. 
 

 
 
Re-use: van plastic afval naar bouwmateriaal  
Reduce: positieve beïnvloeding op zowel jonge en als latere leeftijd  
Reduce: zet zerowaste educatief programma op 
Recycle: verzamel thuis plastic en laat deze ophalen door schoolkinderen 

 
Om deze doelen te realiseren moet er samengewerkt worden tussen burgers, 
bedrijven en wetgevende instanties. Immers burgers maken de laatste decennia 
meer en meer gebruik van consumptieplastics en hebben moeite om hun 
weggooi gedrag te veranderen. Bovendien zijn ze zich vaak niet bewust dat 
micro- en nanoplastics in mens, dier en plant al zijn binnengedrongen.  
Het bedrijfsleven verdient echter aan de productie van plastics en zij doet haar 
best om de nadelige gevolgen te bagatelliseren.  
De wetgevende instanties hebben op hun beurt moeite om de nadelige effecten 
van overmatig plasticgebruik in regelgeving om te zetten. Verondersteld wordt 
dat we decennia nodig hebben om het beloofde land zonder giftige plastics laten 
ontstaan. Deze tijd hebben we niet en het gebruik van het woord crisis als 
kruispunt is nodig om nu tot handelen over te gaan. Kortom, we staan voor een 
probleem in de samenleving, maar staan we er wel samen voor? 
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StopPlasticWaste speld 
Op 4 juni is de eerste StopPlasticWaste speld uitgedeeld aan de organisatie 
Aktiefbloemsierkunst. Commissaris-generaal van Floriade Expo 2022 en tevens 
Eerste kamerlid Annemarie Jorritsma heeft de speld uitgereikt. Een erespeld ging 
naar de inspirator van StopPlasticWaste: Bert Gijsberts. 
 

  
 
 
WORKSHOPS MET EXPERTS EN DEELNEMERS 
 
Eerste deel van de workshop 
Na de opening is het eerste deel van de workshops opgestart. Onder de 
bezielende begeleiding van één van de experts zijn de deelnemers intensief aan 
het werk gegaan. De groepen zijn bijgestaan door een procesbegeleider en twee 
moderatoren: Marja Ritterfeld, bestuurslid bij EndPlasticSoup en Madelon 
Schaap, districtsgouverneur bij Rotary.  

Naam workshops Experts 
Plastic heeft waarde: productontwikkeling na recycling Bram Peters 
Reductie van plastic afval: positieve beïnvloeding Rob Schram 
Scheiden van plastics uit groente-, fruit- en tuinafval Johan Luiks 
Reductie van micro- en nanoplastics Esperanza Lwanga 

Huerta 
Circulaire economie Ingrid Zeegers 

 

 

Met de opdracht start een actieplan dat na 17 september met de groep 
uitgewerkt kan worden.  

Tijdens de workshops zijn beide moderatoren langsgekomen om zo nodig te 
adviseren over de voortgang en de nog te besteden tijd aan te geven.  

Zowel voor de moderatoren als het eventteam valt de goede energie in de 
workshops op. Er wordt goed naar elkaar geluisterd en er wordt hard gewerkt. 
Op enige afstand is te zien dat de experts tevreden zijn over het verloop. 
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Lunch 
Na anderhalf uur hard werken in de 
workshops is het tijd voor en een lekkere 
lunch en wordt er stevig doorgepraat binnen 
en tussen de groepen. De sfeer is goed. 

 

Tweede deel van de workshop 
Een uur later vangt het tweede deel van de workshop aan. Dit tweede deel duurt 
één uur. De groepen worden gevraagd in sneltreinvaart tot een basis actieplan te 
komen. Hiertoe wordt de invulling van een matrix met de volgende indeling 
voorbereid.  
 
Workshop Doel Stappen Deelnemers Regiehouder Terugkoppeling 

 

 
TERUGKOPPELING 
In een energieke terugkoppeling hebben vertegenwoordigers uit de workshops 
de resultaten teruggekoppeld aan alle aanwezigen.  
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1. Plastic heeft Waarde – Bram Peters 
Cora Spaans geeft een terugkoppeling van haar werkgroep. Ze stort een 
vuilniszak met plastic leeg en legt uit dat 80% hiervan verbrand wordt. De vraag 
die zij zichzelf hebben gesteld is hoe de mensen wakker geschud kunnen worden 
om tot reductie van plastic gebruik te komen. 
Als idee komt de groep daarbij op de woningnood aan te pakken met groene 
huizen, gemaakt van je eigen plastic. Doordat het je eigen plastic is, krijgt het 
als het ware een ´ziel´ Hiermee kunnen woningen worden gerealiseerd voor 
onze kinderen, wordt als doel geformuleerd. 
Qua stappen moet eerst een ontwerp van het huis worden gemaakt en een 
business case worden opgesteld, die wel betaalbaar en schaalbaar is.  
Parallel hieraan dient er een stakeholder netwerk worden opgesteld. Rotary kan 
hierbij de motor zijn voor fondsenwerving en publiciteit. Crowdfunding is ook een 
mogelijkheid. Daarbij wordt de slogan ‘Ook jouw kind kan hier wonen’ 
voorgesteld. 
Als concreet plan is € 70.000,- nodig (1 huis), maar ondertussen moeten ook 
stemmen/ondersteuning gezocht worden bij de politiek in Almere, streefbedrag 
van € 500.000,- zou al genoeg zijn. Naast de circulaire doelstelling (plastic) zal 
het plan ook biodiversiteit (groene wanden met lokale beplanting) en 
wateropslag in het substraat bevatten, welke zorgt voor klimaatadaptatie. Voor 
het bouwen van één huis wordt minimaal 1.000 kg plastic gebruikt. 
  
Uitgangspunt in het Plan van Aanpak is dat er lokaal wordt geproduceerd en 
gerealiseerd. Naar verwachting helpt iedereen mee in de vier O’s: ondernemer, 
overheid, onderwijs en omgeving (burgers).  
 

  
 
Binnen de werkgroep zijn de taken onderling belegd. De regiehouder is Stichting 
Save Living, deze ondernemer zorgt ook voor de continuïteit in de uitwerking van 
het plan.  
 
Marja Ritterfeld (moderator) sluit af met dat het een mooi plan is. Iets ‘kleins’ 
wat lokaal uitgevoerd kan worden en makkelijk te kopiëren is. 
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2.Reductie Plastic Waste – Rob Schram 
Liesbeth Bronkhorst geeft een terugkoppeling van de werkgroep. Het is een 
creatief proces geweest van bewustwording tot hoe krijgen we echt minder 
plastics in het milieu? Ze zijn op zoek gegaan naar een haalbaar project wat 
opschaalbaar is voor heel Nederland en zelfs de wereld. 
 
Zij kwamen daarbij uit op de connectie tussen onderwijs en ondernemers met de 
kennis uit zowel de wetenschap als het bedrijfsleven als basis. Het stappenplan is 
om het MKB te stimuleren minder plastic op te nemen in de bedrijfsvoering. 
Daarnaast studenten een plastic scan te laten ontwerpen. Deze scan helpt 
bedrijven (van Rotarians) om inzicht te krijgen in het gebruik van plastic (rode 
en groene kruisjes). Voor het oplossen van de rode kruisjes kan een zogenaamde 
productontwikkelings-challenge uitgezet worden onder studenten van allerlei 
opleidingen. 
 
Een werkgroep met onder andere Jim van der Wardt en Liesbeth Bronkhorst 
gaan dit oppakken. Zij gebruiken daarbij de bestaande samenwerking met het 
onderwijs (Aeres en Windesheim).  
 

 
 
Janny Bakker neemt het mee naar de Rotary en zij is aangewezen als de 
regiehouder (Werkgroep EndPlasticSoup), die zorgt voor de continuïteit in de 
uitwerking van het plan. Rob Schram zal hierbij ondersteunen.  
 
Marja Ritterfeld (moderator) sluit af dat samenwerken met ondernemers een 
goede basis is. Je kunt daarbij ook denken aan kunsstofverwerkende industrie. 
Vergeet daarbij niet de bedrijven te belonen die het goed doen. 
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 3. Reductie van micro- en nanoplastics – Esperanza Huerta Lwanga 
Diede Kolff en Elsa Amsing geven een terugkoppeling uit de workshop. Tijdens 
de workshop hebben ze meer achtergrond gekregen over het onderzoek naar 
micro- en nanoplastics in landbouwgrond. 
De oplossing lijkt misschien wat hoog over, maar het probleem ligt niet alleen bij 
de consument. Er kan al veel gedaan worden met voorlichting en bijv. het 
aanpassen van wetgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld een zogenaamde 
plasticwasservice waarbij gebruikte landbouwplastic als het ‘op’ is kunt inruilen 
(‘plastic als service’: producent wordt dan verantwoordelijk voor het leveren, 
teruginnemen en hergebruiken van landbouwplastics). De introductie van 
statiegeld op landbouw plastics is ook een mooie optie evenals het plaatsen van 
een groene omheining om een veld met landbouwplastics. Bovenal moet de 
landbouw zich oriënteren op gewassen die geen plastics in zich dragen.   

Mensen moeten meer bewust worden gemaakt over de nadelige effecten van 
plastics op het milieu. Kijk hierbij hoe je de verantwoording kunt draaien om tot 
consuminderen te komen. Bijvoorbeeld door fruitstickers te laseren en derhalve 
geschikt te maken voor hergebruik, door filters te plaatsen in wasmachines etc.. 
Een positieve benadering in voorlichting helpt: doe alsof iedereen recycled. Geef 
daarmee aan dat iedereen deugt.  
 

  
 

Esperanza neemt het voortouw voor het opstellen van een petitie brief om het 
gebruik van plastic folie in de landbouw te verminderen en dan de emissie van 
micro- en nanoplastics zal afnemen. 

Esperanza Huerta Lwanga neemt het plan mee naar de Universiteit van 
Wageningen. Zij is de regiehouder over het totale plan en zij zorgt voor de 
continuïteit. De deelnemers aan de workshop zijn reeds aan elkaar gekoppeld. 
 
Ingrid Zeegers voegt toe dat er wereldwijd een nieuw soort landbouwplastic is. 
Dit is ontwikkeld door een Amerikaanse organisatie. Ingrid zal uitzoeken wie het 
is en legt dan de connectie met Esperanza Huerta Lwanga. De organisatie 
Vrouwen van Nu kan hieraan gekoppeld worden. 
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4.Scheiden van plastic en GFT – Johan Luiks 
Ans van Berkum geeft een terugkoppeling uit de werkgroep, dat zich als doel 
heeft gesteld alle plastics van het GFT te scheiden. Er zit op dit moment nog 
maar 0,5% vervuiling in de GFT. Een groot deel daarvan is plastic. Voor reductie 
van het plastic in GFT moet vooral gekeken worden naar de mensen zelf qua 
plastics scheiden van GFT en naar de overheden qua normstelling. Hierbij wordt 
het opstellen van structureel beleid benadrukt. 
 
De deelnemers aan de werkgroep stellen voor om het MKB te benaderen inzake 
het scheiden van plastics. Rotary kan dit oppakken door binnen het MKB een 
challenge te organiseren. Als regiehouder pakt Ans van Berkum dit in overleg 
met de Stadsreiniging op.   

Verder wordt voorgesteld om een afvalcoach in te stellen. Dit is bij voorkeur een 
vrijwilliger uit de wijk. Stadsreiniging kan hierop een ecologische samenwerking 
met opbouwwerk/ welzijnsorganisatie realiseren. De afvalcoach blijkt er al te 
zijn. Het is dus belangrijk om deze functie te verbeteren in de driehoek van 
inzamelen, voorlichting en handhaving. 

 

Er wordt daarbij gedacht aan een combinatie van belonen en straffen. De 
gemeente werkt daarbij samen met maatschappelijke bedrijven. Bijvoorbeeld 
een opdracht van de gemeente aan de welzijnsinstelling om vrijwilligers te 
trainen die kunnen samenwerken met de afvalverwerkers. Vergelijkbaar als de 
energiecoach. Dit kan ingeregeld worden op gebiedsniveau in samenhang in de 
wijk. Dit onderdeel vraagt om nadere uitwerking en eigenaarschap.  
 
De regie van het totale plan ligt bij Johan Luiks van Stadsreiniging Almere. 
 
Marja Ritterfeld (moderater) sluit af dat het mooie kleine stapjes zijn waar je 
morgen al mee kunt beginnen. Madelon Schaap vraagt of Oosterwold geen optie 
is om mee te starten? 
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5. Circulaire economie – Ingrid Zeegers 
Jannie Meeuwisse geeft een terugkoppeling uit de workshop. Iedereen is op reis 
gegaan met en droom en heeft zijn/haar wensen uitgesproken. 
Daarbij zijn aansluitingen gevonden van bio en technologie en hergebruik. Dit 
geldt niet alleen voor je netwerk, maar ook voor overheden. 
 
Voorgesteld plan is om vanuit het vrouwenperspectief een knalevent in Brabant 
op te zetten. Vrouwen van nu wil hiervoor wel de regiehouder zijn. Aansluitend 
wil Jannie Meeuwisse binnen 3 maanden met de provincie in gesprek gaan of een 
petitie aanbieden over het bijstellen van de wetgeving in kader van reductie 
plastics en verstevigen van de circulaire economie. Bijvoorbeeld tijdens de Dutch 
Design Week. 
Binnen een jaar wil men om tafel zitten met de landelijke overheid. Jannie 
Meeuwisse gelooft in het opschalen van lopende acties/initiatieven/projecten. Er 
wordt derhalve gewerkt aan de samenwerking met EndPlasticSoup. 
 
Ingrid voegt toe dat iedereen vanuit de eigen droom heeft gekeken met een 
goed hart. Wel waren er veel verschillen. Zij ziet mogelijkheden in een stichting 
waar werkende jongeren, actief in de productontwikkeling (plastics en 
alternatieven voor plastics). Dat jongeren zich inzetten voor minima. 
 
Geert Jan Pastoor zet in op recycling van zonnepanelen. Het probleem zit bij het 
echt circulair maken. Producenten zijn niet bereid bij te dragen. 
 
Marja Ritterfeld moderator) voegt toe dat startups heel belangrijk zijn. Daar 
ontstaan de goede ideeën van morgen. Zij verdienen het om samen met ons 
groot te worden. 
 
Gert-Jan van Dommelen vult nog aan dat hij het een leuke werkgroep vond, met 
leuke ideeën. Vraag is hoe we er nu voor zorgen dat die ideeën verder komen. 
Hij biedt aan om EndPlasticSoup als platform daarvoor te gebruiken. Belangrijk 
om in de communicatie ‘en en en’ te doen en niet ‘ja maar’. We moeten elkaar 
blijven inspireren. 
 
Marja Ritterfeld (moderator) voegt toe dat er genoeg voorbeelden zijn dat het 
kan. Er zijn al ‘you can make a difference’ ambassadeurs. Kijk naar Gretha 
Thunberg. Marja zelf is 5 jaar geleden klein gestart met Madelon Schaap en Gert-
Jan van Dommelen. Het leek een steen in de vijver, maar nu is het 
handelingsperspectief door het Rotarywiel over de wereld uitgerold. Niet de vlag 
op zijn kop, maar er bovenop.  
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AFTERPARTY 
 
Tijdens de afterparty hebben de deelnemers genoten van een drankje, een hapje 
en bovenal van elkaars bevindingen.  
Tijdens de afterparty is evenals de vorige keer positief gesproken over het 
verloop van het event en zijn er door diverse deelnemers nadere afspraken 
gemaakt. Men wil met elkaar verder! 
 

   
   

 
EVENTTEAM 
 
Elly Zeef, Anita Ekas, Claire Slingerland en Gisèle Brinkman (Rotary Club Almere) 
Roel Cremer (Climate Matters) 
Mona Alikhah (Rotary Club Almere – New Town)  
 

 


