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I
k ben geen milieufanaat.
Maar ik doe serieuze
moeite mijn ecologische
voetafdruk op deze aard-
bol maatje 38 te houden.
Zo heb ik mijn katten ge-
traind hun behoefte te

doen op milieuvriendelijke en eeu-
wigdurende kattenbakvulling. Ik
kreeg laatst de sneer dat het beter
was helemaal geen katten te hou-
den, maar dat was van een moeder
van vier kinderen. Dus zei ik: ,,Wat
is er slechter voor het milieu, kat-
ten of kinderen?’’ Maar laten we die
discussie niet op gang brengen.
Mijn groente haal ik soms biolo-

gisch en soms niet, mijn vlees, vis

en kattenvoer koop ik consequent
van blije beesten. Mijn batterijen
gaan in een apart bakje en mijn
flessen gooi ik in de glas-, mijn pa-
pier en karton in de papierbak. En
had ik al verteld dat ik een Fiat500
rijd met 0 procent bijtelling?
De vogeltjes in mijn tuin fluiten

vrolijk en de Nederlandse lucht
schijnt weliswaar warmer, maar
ook schoner te zijn dan in de jaren
’70. Dus ik lag nergens wakker van.
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In zee drijft een enorme berg plastic afval. Dus
mocht u nog behoefte hebben aan een goed
voornemen: beperk het gebruik tot eenminimum.

Totdat ik beelden
zag van enorme
hoeveelheden plas-
tic in de Stille Oce-
aan, niet ver van
Hawaï, het eiland
van mijn vakantie-
dromen. De com-
mentaarstem ver-
telde dat er jaar-
lijks circa 4,7 mil-
joen ton plastic in
zee terechtkomt.

Al die tonnen zijn aangegroeid tot
twee drijvende bergen van kunst-
stof zakjes, flessen, emmertjes en
andere troep ter grootte van de VS
(!). Het plastic is er door de oceaan-

stromen naartoe gedreven, consta-
teerde zeebioloog Charles Moore al
in 2003.
Ik werd er helemaal akelig van.

Ik dacht aan alle plastic zakjes die
ik op de markt in ontvangst had ge-
nomen bij het doen van de weke-
lijkse boodschappen. Ik dacht aan
de flessen badschuim die ik in mijn
leven heb leeggegoten om lekker te

kunnen bubbelen. Vervolgens kwa-
men de beelden van de honderden
flesjes Spa Marie-Henriette die ik
heb leeggedronken. Hoe langer ik
erover nadacht, hoe groter mijn
persoonlijke kunststofberg werd.
Ik probeerde me te troosten met

het idee dat ik al dat plastic na ge-
bruik keurig in de vuilnisbak gooi
en dat de gemeente zorgt dat het
wordt verbrand en niet in de oce-
aan terechtkomt. Het kon dus on-
mogelijk míjn plastic zijn dat daar
ronddobbert.
Maar die gedachte bleek onjuist.

Plastic is de Jehova’s getuige onder
de materialen: je komt er met geen
mogelijkheid meer vanaf. Het

wordt bijna niet afgebroken en
daardoor eindeloos ‘gerecycled’.
Zou het niet beter zijn als er geen

plastic meer wordt gemaakt, zodat
het niet meer in het milieu terecht
kan komen? Het lijkt me wel. Ge-
woon verbieden. Terug naar een
wereld zonder plastic. Maar kan

dat nog wel? Er is maar één manier
om daar achter te komen… Doen!
Om te beginnen meteen de plas-

tic statiegeldflessen terugbrengen
naar de supermarkt. En dan maar
een glazen fles appelsap mee terug.
Er is bijna geen glazen fles met fris-
drank meer te krijgen. Nu kost het
hergebruik van glazen flessen meer
energie dan het hergebruik van
petflessen en daarmee is de glazen
variant dus minder goed voor het
milieu. Maar bij de petfles bestaat
dan weer de kans dat hij op drift
raakt en vroeg of laat opduikt in de
Stille Oceaan.
Op de terugweg wandel ik langs

een viskraam. Even een harinkje
happen. Voordat ik heb kunnen na-
denken, ligt er eentje op een grote
plastic schotel.
,,Bestaan die ouderwetse karton-

netjes niet meer?’’ vraag ik.
,,Jawel hoor, die heb ik hier,’’ zegt

het meisje. ,,Die gebruiken we
meestal voor de gebakken vis.’’
,,Maar waarom gebruik je dan

ook plastic?’’ vraag ik.
,,Dit is gerecycled,’’ zegt ze.

Gerecycled plastic, dat is het
nieuwe vrijbriefje. Maar ook gere-
cycled plastic is plastic en kan gaan
zwerven.

De wekelijkse boodschappen haal
ik – afhankelijk van het weer en de
inkomsten – op de markt, in de su-
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permarkt en in de biologische win-
kel. Een van mijn standaardvragen
bij het afrekenen: ‘Heeft u er een
tasje bij?’ Mijn geweten suste ik
door de plastic tassen opnieuw te
gebruiken, voor het vuilnis bijvoor-
beeld. Maar nu ik besef dat ook
plastic dat in het vuilnis terecht-
komt bijdraagt aan de plastic soep
in de oceaan, weet ik dat ik die tas-
jes toch echt moet vermijden.
Een belangrijke maatregel is dus

dat ik mijn duurzame tassen – ik
heb er wel een stuk of tien – uit de
kast haal. Op naar de markt.
Mijn vaste groenteman kijkt me

meewarig aan als ik vraag of hij de
appels en uien los in mijn tas wil
doen. ,,Nee, er hoeft geen zakje om,
dit gaat prima.’’ Gelukkig zitten de
aardbeien in een kartonnen doosje.
Ik voel me al een doorgewinterde

milieuactivist als ik aankom bij de
olijvenman. Die is altijd zo chagrij-
nig dat ik er vrolijk van word. Olij-
ven doet hij standaard in plastic
bakjes. Hoe had ik gedacht díe mee
te nemen? Misschien kan ik de vol-
gende keer glazen potten meene-

men. Wacht even, ik ga toch niet als
een of andere freak met lege glazen
potjes naar de markt? Maar
waarom eigenlijk niet? Onze groot-
ouders deden dat ook. Vroeger ging
alles in bussen, potten en papieren
wikkels. Wat was daar eigenlijk mis
mee? Bij AH hebben ze olijven in
glazen potjes, schiet me te binnen.
Ik druip af zonder olijven, mijn
olijfboer nog chagrijniger achterla-
tend.
In de supermarkt valt aan kunst-

stof niet te ontkomen. Vrijwel alle
kant-en-klaarproducten zitten in
plastic. Ook mijn favoriete tahoe en
de biologische karbonaadjes. Alle
schoonmaakmiddelen zitten in
plastic. Alleen wasmiddel is ook
verkrijgbaar in kartonnen dozen.
Dat neem ik mee. En de olijven in
glas natuurlijk.
Mijn komkommers, venkel en ba-

nanen gaan los in mijn wagentje.
De paprika’s zijn verpakt in cello-
faan, wat er plastic fantastic uit-
ziet, maar afbreekbaar is en dus
oké.
Bij de biologische winkel is het

feest. Veel producten zitten hier in
papier en ook in cellofaan, herken-
baar aan het knisperende geluid als
je er in knijpt. Jammer dat de cos-
metica dan weer wel in plastic fles-
jes zit. ‘Recyclebaar polyethyleen’,
maar toch. Als zo’n flesje verdwaalt
en in zee terechtkomt, blijft het net
zo goed ronddobberen tot het jaar
2487 na Christus.
Als ik thuiskom ligt de post op de

mat. Altijd leuk, de nieuwe tijd-
schriften. Maar als ik ze opraap,
wordt de kersverse plasticactivist
in mij bijna net zo chagrijnig als de
olijvenman. Stuk voor stuk zitten ze
in een plastic verpakking. Wat was
er mis met de papieren wikkel?
Dan zie ik het groene recycle-
symbool, ook hier dus weer dat vrij-
briefje om tóch plastic te gebrui-
ken.
Als ik de computer aanzet en

mijn mail check, tref ik een pers-
bericht aan van Stichting De
Noordzee dat me met afgrijzen ver-
vult. In allerlei cosmetische pro-
ducten waarvan je het niet ver-
wacht – denk aan tandpasta en
scrubs – blijken ‘microplastics’ te
zitten. Dat zijn minuscule, onzicht-
baar kleine bolletjes, die via de af-
voer en het riool in zee belanden.
Ze zijn te klein om te kunnen wor-
den afgevangen in de waterzuive-
ring. Het persbericht geeft een lijst
met producten, waarop ook mijn
tube Elmex tandpasta staat. Plastic
is echt overal, ook waar je dat het
minst verwacht. !

Kunststof verpakkingen zijn over
de gehele liniemindermilieu-
belastend dan andere verpakkin-
gen, simpelweg omdat productie
en transport veelminder energie
vragen. Daarom valt de keus vaak
op plastic. Het grote probleem zit
in de afvalstroom, omdat plastic
niet afbreekbaar is. Biologisch af-
breekbaar ‘plastic’ zoals cello-
faan is het beste alternatief. Het

! Lever kunststof afval ge-
scheiden in, dat vergroot de
kans op hergebruik (al ge-
beurt het nog niet altijd).
! Drink water uit de kraan (en
uit een glas).
! Kies ‘bioplastics’. Die zijn
gemaakt van plantaardige
grondstoffen zoalsmais of
suikerriet en volledig afbreek-
baar. De verpakking van Eco-
ver-producten is bijvoorbeeld
gemaakt van PlantPlastic.
! Vermijd kant-en-klare pro-
ducten, frisdranken enmaal-
tijden die in kunststof zijn ver-
pakt. Niet alleen vanwege het
afval, trouwens: plastic ver-
pakkingen kunnen schadelijke
toevoegingen van ‘hulpstof-
fen’ bevatten die je via levens-
middelen binnenkrijgt.
! Koopwasmiddel in poeder-
vorm, dat komt in karton (en
neemdan ecowasmiddel, als
je toch bezig bent).
! Was jezelf en je haarmet
zeep- en shampoostaven ver-
pakt in papier of glas (onder
andere bij Lush en Savon).
! Vermijd duurzame gebruiks-
artikelen van kunststof. Kies
metaal, steen, glas, hout, of
desnoods hergebruikt kunst-
stof. Let op: ook veel kleding
is van kunststof (polyester,
nylon).
! Doe boodschappenmet tas-
sen van textiel.
! Neemeen luierservice (kos-
ten per luier 20 eurocent, dat
is goedkoper danwegwerp-
luiers).
! Kijk op recyclingplatform.
nl/content/symbolen voor
de betekenis vanmilieusym-
bolen.
! Boycot verzorgingsproduc-
ten diemicroplastics bevat-
ten en onderteken de petitie
van de Plastic Soup Founda-
tion.
! Neemook eens een kijkje op
de site livewithoutplastic.-
com.

Dit kun je

doen tegen de

plastic soep

Plastic of niet? Dilemma!
wordt echter slechts in 0,26 pro-
cent van de verpakkingen ge-
bruikt (rapport Rabobank Thema
Update Verpakkingsindustrie
2010).
Er is natuurlijk ook plastic waar
we heel erg blij meemoeten zijn,
want zonder plastic geen kunst-
heupen, computers en bouw-
materialen. Vooral als deze
kunststoffen duurzaamworden
gebruikt, zou je het gebruik ver-
antwoord kunnen noemen.

Wetenschap: De ‘plastic soep’ in
de Stille Oceaan als studieobject.

Milieudelict: Ook plastic dat vo-
gels eten, blijft eeuwig bestaan.

Kunst: ‘Terminal Station Sea?’
deed vorig jaar Hamburg aan.


