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PLASTIC SOEP

Dieren als zeeschildpadden zien plastic soms aan voor voedsel. Het verschil tussen een kwal  

en plastic is voor hen lastig te zien. Ook kunnen ze verstrikt raken in vissersnetten of ander  

plastic afval. Alleen al in Indonesië komt er elk jaar 1 miljard kilo plastic in de zee. In deze regio,  

de Koraaldriehoek, ondersteunt Blijdorp een WNF project om schildpadden te beschermen.  

Ook ondersteunt Blijdorp een project van STENAPA (St. Eustatius National Parks Foundation).  

Op pagina 10 lees je hoe je zelf kunt bijdragen via het recyclen van petflesjes.  

Op diergaardeblijdorp.nl/natuurbehoud lees je nog meer. 

KWAL OF PLASTIC?
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Tekst: Roderik Koenis

Je ontkomt er bijna niet meer 

aan: berichten over plastic soep! 

Beelden van in visnetten verstrikte 

schildpadden of vogels met plastic 

zakken aan hun poten heb je vast 

al eens gezien. Maar waar komt die 

plastic soep ineens vandaan? Hoe erg 

is het en wat kunnen wij er aan doen? 

TOPJE VAN DE IJSBERG

Je hoeft niet lang te zoeken en je 

vindt meteen de eerste schokkende 

cijfers: in 2015 werd er wereldwijd 

zo’n 322 miljoen ton plastic 

geproduceerd. Hiervan kwam zo’n 

8 miljoen ton plastic afval in zee 

terecht. Dit plastic is moedwillig 

achtergelaten in de natuur, 

weggewaaid of niet goed verwerkt. 

Vooral in ontwikkelingslanden 

ontbreekt het vaak aan kennis en 

infrastructuur voor een goede 

verwerking. Maar juist deze landen 

importeren het plastic afval van 

andere landen vaak tegen geld, ook 

uit Europese landen.

KLEIN, MAAR NIET FIJN

Naast het grotere plastic 

verpakkingsmateriaal zijn er nog 

meer boosdoeners: microplastics en 

nanoplastics. Dit plastic is zo klein, 

dat je het (bijna) niet kunt zien. 

Het kan op 3 manieren in de natuur 

terecht komen: 

» grotere stukken plastic die al in de 

natuur zijn vallen langzaam uit elkaar 

in steeds kleinere stukjes;

» door slijtage aan autobanden en 

kledingstukken zoals schoenzolen 

en fleece-truien komt het via de 

wasmachine, wind of regenwater in 

de natuur terecht;

» door de bewuste toevoeging van 

microplastics aan o.a. cosmetica 

spoelt het weg met het douche-

water. De deeltjes zijn soms zo klein 

dat ze niet door onze filter-syste-

men uit het water gehaald kunnen 

worden. Zo belanden zij in de natuur. 

Onderzoekers hebben al micro-

plastics gevonden in zee-ijs, hoog in 

de lucht, diep in de zee en zelfs in ons 

eigen drinkwater. Het vervelende 

is dat we nog niet exact weten hoe 

schadelijk deze kleine plastic deeltjes 

eigenlijk zijn. 

Wat we wel weten is dat plastic geen 

natuurlijk product is en daardoor 

niet kan worden verteerd door 

organismen. Het resultaat wordt 

steeds meer zichtbaar. Plastic 

kan wel honderden jaren in zee 

dobberen! Wat overblijft is een drab 

van grote en kleine plastic deeltjes, 

de plastic soep. En dat is alleen nog 

maar het plastic dat blijft drijven. 

Het plastic dat zinkt of tussen de 

bodem en de oppervlakte zweeft is 

minder gemakkelijk te vinden en op 

te ruimen.  

LEKKER DAN!

Dieren zien plastic helaas regelmatig 

aan voor voedsel. Zo komt het in de 

voedselketen terecht. Dat kan via 

microplastics-etende garnaaltjes 

en water-filterende mosselen, tot 

aan vuilniszak-etende walvissen 

of roofvissen die besmette dieren 

opeten. Daarnaast kan microplastic 

als houvast dienen voor gevaarlijke 

bacteriën. Die vermenigvuldigen en 

verplaatsen zich makkelijk, wat weer 

schadelijk is voor koralen. Zo raakt 

de hele voedselketen besmet met 

plastic, ook de onze. 

ZOO VEEL PLASTIC
Volg een Blijdorp College voor kids of volwassenen op 22 of 23 december.

TIP!

Foto: Troy Mayne/WWF
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WAT DOET BLIJDORP?
Diergaarde Blijdorp werkt al vele jaren aan een duurzame bedrijfsvoering. De zorg voor de 
natuur is immers onlosmakelijk verbonden met de zorg voor het milieu. In de Diergaarde kom je 
diverse voorbeelden tegen waaruit blijkt dat Blijdorp bijdraagt aan een schonere wereld.

PETFLESJES SCHEIDEN

In Biotopia en de Lepelaar kun je petflesjes inleveren 

bij een automaat. Het bedrag kun je doneren aan het 

zeeschildpaddenproject op Sint-Eustatius. Én de 

flesjes worden uiteraard gerecycled. 

SCHIJN BEDRIEGT

In de horeca wordt het 

eten en drinken opgediend 

in ‘servies’ dat bestaat uit 

maïs, palmblad, karton 

of hout. Onze rietjes 

en transparante bekers 

lijken op plastic, maar zijn 

gemaakt van melkzuur uit 

maïszetmeel of suikerriet. 

OCEAN CLEANUP

In ons lab achter de schermen 

van het Oceanium doet The 

Ocean Cleanup onderzoek 

naar plastic deeltjes in 

oceaanwater. Ze scheiden 

met diverse zeven en een 

pincet de verschillende 

stukjes plastic en tellen de 

deeltjes. Een secuur werkje…

GOEDE TASJES

De rugtasjes die je krijgt bij het kindermenu zijn gemaakt van 

gerecyclede petflessen. De tasjes in de Zee van ZOOvenirs zijn 

biologisch afbreekbaar. Ze zijn gemaakt op basis van maïszetmeel. 

Dit wordt in één jaar volledig afgebroken. Daar kun je mee 

aankomen! Bij een plastic tasje duurt dit circa 20 jaar. 

PLASTIC VLONDERS

Het (landbouw)plastic dat om onze 

grasbalen zit, wordt extern verwerkt tot 

vlonders, paaltjes en bankjes. Let maar 

eens op de vlonder bij de kleine panda’s. 

Het plastic krijgt dus een nieuw leven en 

gaat langer mee dan hout.        

PLASTIC SOEP  Tekst: Constance Alderlieste en Ruben Roos
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PLASTIC FANTASTIC? 

Toch is plastic niet alleen maar slecht. Volgens 

verpakkingsexperts heeft plastic vergeleken met andere 

verpakkingsmaterialen enorme voordelen; het is licht, 

goedkoop te produceren en oersterk. Bovendien zorgt plastic 

voor een veel langere houdbaarheid van voedsel, wat zorgt 

voor minder verspilling en dus een lagere milieubelasting. 

Daarnaast is er nog geen alternatief dat op grote schaal 

geproduceerd kan worden met dezelfde positieve 

eigenschappen. Bovendien levert het plastic dat netjes 

wordt gerecycled geen directe bijdrage aan de plastic soep. 

Zomaar stoppen met ál ons plastic lijkt voorlopig dus niet de 

oplossing. Maar wat dan wel?

RUIM JE TROEP OP!

Wie troep maakt, moet zijn troep opruimen. Gelukkig dringt 

dit door bij steeds meer mensen, bedrijven en overheden. 

De afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven gestart om 

plastic afval in zee, op stranden, in rivieren of gewoon in de 

eigen straat op te ruimen. Als je goed zoekt zijn er overal wel 

goede initiatieven te vinden (zie kader). Maar hiermee wordt 

de oorzaak van het probleem niet aangepakt. Wie geen troep 

maakt, hoeft immers ook geen troep op te ruimen. 

Gelukkig worden ook op dat vlak de eerste stappen gezet. 

Zo is het in het Verenigd Koninkrijk al langer verboden 

om microplastics aan cosmetica toe te voegen. Het 

Europese Parlement heeft zich in 2018 uitgesproken om dit 

voorbeeld te volgen en een verbod in te gaan stellen voor 

microplastics in cosmetica. En daarnaast hebben 180 landen 

een overeenkomst getekend waardoor plastic afval niet zo 

gemakkelijk meer te exporteren is naar ontwikkelingslanden. 

EEN BETER MILIEU

Eén belangrijke schakel om de plastic soep het hoofd te 

bieden is nog niet benoemd; de consument zelf. Veel afval  

in ontwikkelingslanden komt immers van westerse landen. 

Dat is dus óns afval. Hoe moeilijk ook, het start  

bij het verminderen van ons verbruikspatroon. Een 

belangrijke stelregel om zelf bij te dragen is: reduce, re-use, 

recycle oftewel verminderen, hergebruiken en recyclen. 

EXPOSITIE

Vanaf dit najaar is er een plastic soep expositie in het 

Oceanium. Je ziet hier wat bedrijven al doen om de 

plastic soep tegen te gaan en je kunt nieuwe ontwik-

kelingen volgen. Je kunt ook een donatie doen voor 

het zeeschildpaddenproject dat Blijdorp steunt. 

wat kun jij doen?
EEN PAAR TIPS...

... Vier je feestje zonder ballonnen. Deze verdwijnen in 

de natuur en worden door dieren voor eten aangezien.

... Neem je eigen boodschappentas mee. Zo heb je geen 

plastic tasjes meer nodig.

... Vermijd wegwerpartikelen. Gebruik eigen borden, 

bekers en bestek.

... Laat je inspireren door organisaties die al iets doen. 

Om je hierbij te helpen zijn er allerlei tools te vinden op 

het internet.

... Koop geen cosmetica met micro- of nanoplastics.

500
jaar

is de afbraaktijd van een luier

400
jaar

is de afbraaktijd van het plastic  
om een 6-pack

20
jaar

is de afbraaktijd van een plastic tas
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