SAMEN AAN DE SLAG VOOR

PLASTICVRIJE WADDEN
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VERSLAG WERKCONFERENTIE COMMUNITY PLASTICVRIJE WADDEN
Op 28 februari 2020 vond bij Stayokay Terschelling met uitzicht op de Waddenzee de
Werkconferentie Plasticvrije Wadden plaats. Het was een geslaagde dag met een actieve
inbreng van alle deelnemers. Hierbij een impressie van de dag. Wilt u initiatieven delen kijk dan
op de site www.plasticvrijewadden.nl of deel mee via #plasticvrijewadden en via Twitter

@plasticvrijWad.
De Community
De Wadden in 2025 plasticvrij. Dat is de droom van meer dan vijftig beleidsmakers, ondernemers, wetenschappers,
vrijwilligers, natuurliefhebbers en beheerders. Vrijdag 28 februari staken ze tijdens de werkconferentie Community
Plasticvrije Wadden de koppen bij elkaar om wegwerpplastic terug te dringen en lokaal hergebruik van plastic te
versnellen.
De Community Plasticvrije Wadden was de drijvende kracht achter de werkconferentie. Zij wil met bewoners,
exploitanten en bezoekers het bewustzijn voor het plasticprobleem vergroten en goede alternatieven aandragen,
zodat er uiteindelijk minder zwerfafval in Werelderfgoed Waddenzee terecht komt. Het doel is een (wegwerp-)
plasticvrije Wadden in 2025.

Eigenaarschap nemen
Van al het aangespoelde afval komt het meeste van lokale bronnen,
vooral de visserij en huishoudens, zo bleek uit het onderzoek Litter-ID
dat Wouter Jan Strietman (Wageningen Universiteit) recent uitvoerde
op Striend. Slechts een deel van het afval komt van andere landen. Dat
benadrukt dat we zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor het
(plastic-) zwerfafvalprobleem in de Waddenzee. (Zie het rapport en de
presentatie in de bijlage.)
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Wegwerpplasticvrije terrassen
De conferentie vond plaats bij Stayokay Terschelling, dat zelf ook lid is van de Community. “Op de terrassen is het
niet moeilijk om je plastic te vervangen, er zijn genoeg duurzame alternatieven”, stelde Albert Wiegman van
Stayokay Terschelling. Het is wel belangrijk om personeel mee te nemen in dit nieuwe verhaal, en dat is een
uitdaging omdat het verloop in de horeca groot is, gaf hij toe. “Lastig is het op dit moment achter ‘de counter’ (in de
keuken). We moeten de producenten nog veel meer meekrijgen om anders met verpakkingen om te gaan. Dit willen
we binnen de Community ook oppakken.”

In de workshop ‘WEGWERPPLASTICVRIJE WADDEN’ sprak
Marcel Crul, over de strategieën om single used plastics
tegen te gaan waarbij de eerste stap het meest effectief is
en stap vijf het minst.
-

niet gebruiken

-

als je ze nodig bent; minder gebruiken

-

hergebruiken

-

Vernieuwen.

-

Recycle/return

Vervolgens vroeg Marcel de deelnemers om voor een hoeveelheid plastic items op de tafel te bepalen welke
verpakkingen wel of niet nodig zijn. Volgens de deelnemers kunnen veel verpakkingen worden weggelaten of
vervangen door iets anders. Wat er wel overblijft moet wel recyclebaar zijn. Het gebruik van flesjes e.d. kun je zelf
terugdringen door deze bijv. te vervangen door herbruikbare flessen. Of overstappen naar papier/karton. Nadeel
hiervan is wel dat het makkelijker door mensen wordt weggegooid!

Uit deze korte ‘proef’ blijkt dat in de horeca 30 to 40 % van het plastic verpakkingsmateriaal vervangen kan
worden.
1.

In de horeca is het streven om voor de counter helemaal geen plastic gebruiken. Dat is het beste; daarna
komt recyclen;

2.

Achter de counter is moeilijker; daar is vaak nog geen goed alternatief te vinden voor plastic;

3.

Supermarkten zijn nog moeilijker plasticvrij te maken.

Stayokay voert regelmatig gesprekken met de groothandels of de verpakkingen duurzamer kunnen zodat ook
achter de Counter er geen plastic wordt ingezet waar het alternatief duurzamer is.
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Plastic afval hoeft geen afval te zijn
Dat je van laagwaardig vervuild strandafval toch nog prachtige producten kunt maken, liet Bram Peters, oprichter
van ‘Plastic Fantastic’, zien. Als je het meeneemt in een bulk zijn er goede bruikbare producten van te maken, denk
aan vlonders, palen of zelfs volwaardige huizen. Na zijn inspirerende verhaal ging bij deelnemers de knop om en
werden in met de workshop ‘EEN WAARDEVOL LOKAAL PRODUCT VAN CLEANUPS’ in no-time diverse bruikbare
Waddenproducten van strandafval bedacht: geen wegwerpproducten maar strandpalen of Wadlaarzen:

Tijdens de workshop werd de deelnemers
om 'a day in life' te bedenken. “Schrijf in op
wat er dagelijks door je handen gaat dat van
plastic is gemaakt. Vanaf het moment dat je
wakker wordt totdat je gaat slapen”. Dat was
de opdracht van Eileen Blackmore van It
Erfskip, die de workshop leidde. De
deelnemers deden dat in groepen en elke
groep vertegenwoordigde een doelgroep : de
campinggasten, de zeilers en recreatieve
vaarders en als derde doelgroep de
eilandbewoners.

Daarna werd de deelnemers gevraagd en product (een gebruiksvoorwerp
en geen wegwerpproduct!) te kiezen dat het verhaal van gerecycled afval
goed zou kunnen verbeelden.
De meest uiteenlopende ideeën kwamen er uit. De ene groep ‘bewoners’
kwam met een nachtlampje gemaakt van zowel plastic als glas (door de
lokale glasblazer); de andere groep ‘bewoners’ kwamen met een kratje
voor op de fiets en in huis. De festival campinggasten kwamen ook met een
kratje maar dan voor bier. De ene groep bootgasten kwam met een ludieke
wc-bril (met belangrijke boodschap!) en de tweede groep ‘bootgasten’
kwamen met een reddingsvest waarmee je niet alleen jezelf redt, maar ook
het Wad.
Eileen neemt het opklapbaar boodschappen kistje dat op de fiets kan, maar
ook de wc-bril met boodschap, als haalbaar en ludieke ideeën mee om
verder uit te werken. Het zouden in de nabije toekomst twee mooie nieuwe
souvenirs en relatiegeschenken van gerecycled Wadafval kunnen worden
voor de eilandbewoners en toeristen.
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Inzicht
De dag bood verder verschillende actieve workshops voor meer bewustzijn. Deelnemers konden bijvoorbeeld zelf
buiten meedoen om microplastics te monitoren met het Groot Microplastic Burgeronderzoek: een eenvoudige
methodiek, op ieder moment en door iedereen uit te voeren, waarmee je 1 m2 analyseert op aanwezig microplastic.

"Tijdens de workshop over The big microplastic survey
is zowel binnen als buiten door David Jones toegelicht
hoe dit project werkt (met citizen science) en hoe
mensen deel kunnen nemen. Hij heeft het zo opgezet
dat iedereen met spullen die iedereen in huis heeft op
een klein stukje strand kan meedoen door de
hoeveelheid plastic te tellen en ook wat voor type
plastic het is. Op de site microplasticsurvey.org staat
meer info over dit project inclusief een item over de
workshop op Terschelling. Onder andere
Zeehondencentrum Pieterburen heeft een eerste
onderzoek gedaan bij de Lauwersmeerdijk eind januari
2020, mogelijk dat de Waddenunit ook monsters gaat
nemen in de Waddenzee op basis van deze methode.

Het idee achter dit onderzoek is dat door het verkrijgen van een enorme hoeveelheid data je vrij eenvoudig de
missers eruit kan filteren, ook omdat er waarborgen zijn ingebouwd om te controleren of de resultaten van het
onderzoek door mensen die geen expert zijn, kloppen. Uiteindelijk kan David Jones op deze manier beschikken
over heel veel informatie waarmee betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de plasticvervuiling in de
zeeën wereldwijd. "

VERLEIDEN
Onder leiding van gedragspsycholoog Niels Götz, leerden de deelnemers in de workshop ’DE RECREANT DOET MEE’
hoe ze stap voor stap recreanten kunnen verleiden minder afval te laten rondslingeren. De vraag die centraal
stond was: Hoe zet je groepen op campings ertoe aan om zich bewust te worden van het gebruik van plastic en hier
iets mee te doen?
Mensen aanzetten tot denken is wat ‘overrated’. Wat dan wel? Een mens heeft 3 hersenstructuren waaronder een
‘reptielenbrein’. Die besturen de 4 V’s: veiligheid, voedsel, voortplanting en verbondenheid. Door acties te koppelen
aan dit reptielenbrein worden mensen bewust op hun onbewuste gedrag aangesproken. Het levert ook heel frisse
acties op zoals: Apparaten of verzamelbakken op de campings plaatsen, waarin je plastic afval stopt en waar
vervolgens iets leuks uitrolt. Het afval kan ook worden hergebruikt voor een grappig item zoals een ‘bierpul’ met
het opschrift ‘(hergebruikte) Groeten van Terschelling’.
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De verleidingsstrategie kan nog beter door rekening te houden met de volgend principes van Cialdini: - Schaarste
-

Wederkerigheid (voor wat hoort wat)

-

Sociaal bewijs (wat de massa doet)

-

Autoriteit

-

Sympathie /ons soort mensen

-

Commitment en consistentie

-

Verbinding met de groep

Vooral wat de massa doet is een sterke verleidingsstrategie, zeker bij jongeren. Maar ook schaarste werkt bij heel
veel mensen: Bij schaarste valt te denken aan een bezoek aan de Brandaris voor de winnaar. Of een unieke plek op
het strand. Of VIP worden als je veel afval hebt ingezameld en als beloning een vlog met een lokale beroemdheid.

Educatie
Het Maritiem Instituut Willem Barentsz, de zeevaartschool op Terschelling, neemt het onderwerp mee in het vak
‘Marine environmental awareness’ en houdt met studenten ook opruimacties op het strand. “De laatste jaren scoort
de plasticvervuiling enorm hoog in wat leerlingen ervaren als ‘de grootse bedreigingen voor de scheepvaart’, het is
een onderwerp dat ze echt raakt”, vertelde docente Kim Zuidema.

Schoonjutten
De conferentie sloot op zaterdagochtend af met een opruimactie
onder leiding van Guus Schweigmann van de Milieujutter. In
anderhalf uur raapten 12 man bij het oostelijk deel van De Plaat
op Terschelling 113 kg afval op. Er werd schrikbarend veel
vispluis gevonden. Vispluis is nylondraad dat in trossen onder
visnetten wordt geknoopt om het net te beschermen tegen
slijtage van obstakels op de zeebodem. Rijkswaterstaat heeft in
het kader van de Community drie extra kotters ingezet om het
onderzoek naar afbreekbaar biopluis als alternatief voor vispluis
te versnellen.
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Waardering en delen
Plasticvrije Wadden werkt door kennis in het
gebied te verbinden en goede initiatieven op te
schalen. Tijdens de werkconferentie werden drie
korte inspiratiefilmpjes gelanceerd van duurzame
initiatieven: plasticvrije horeca, hoe iedereen kan
helpen bij het opschonen van stranden en het
lokaal hergebruik van plastic. Ze zijn te vinden op
YouTube Plasticvrije Wadden.

Zelf initiatieven delen
De Community Plasticvrije Wadden heeft een nieuwe site www.plasticvrijewadden.nl. De site toont initiatieven
op de Wadden die het plastic helpen terugdringen en waar anderen bij kunnen aansluiten. Zo is er een initiatief om
het wegwerpplastic in de horeca terug te dringen, of laat Menno Onnis zien hoe hij de afsluitdijk vrijhoudt van
afval, werkt VISNED aan een project voor afbreekbaar vispluis en kunnen vissers zich aanmelden voor het project
Fishing for Litter. Op de site staan meer initiatieven.
Activiteiten zoals cleanups, of een tentoonstelling waar bewoners en recreanten aan mee kunnen doen zijn te
vinden op de activiteitenkalender. Wil je zelf een activiteit doorgeven dan kan dat via het formulier op de site.
Meepraten en delen om het afval in de Wadden terug te dringen kan ook via #plasticvrijewadden en

@plasticvrijWad
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Over de organisatie
De werkconferentie werd mogelijk gemaakt met ondersteuning van Rijkswaterstaat en een financiële bijdrage van
het Waddenfonds. De werkconferentie werd in samenwerking met tal van partijen georganiseerd, zoals Circulair
Friesland, Zeehondencentrum Pieterburen, Stayokay Terschelling, NHL Stenden, It Erfskip, Save Plastics, de
zeevaartschool en de 25 deelnemende partijen in de Community Plasticvrije Waddenzee. De organisatie kijkt terug
op een geslaagde werkconferentie.
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Presentaties WORKSHOPS
Zie voor de presentaties van de dag die vrijgegeven zijn de bijlagen in de mail.

1

PREVENTIE -

WEGWERPPLASTICVRIJE WADDEN
Marcel Crul, associate lector Circular Plastics NHL Stenden en Albert Wiegman, manager Stayokay
Terschelling
De Horeca op de Wadden kan plasticvrij, zeker voor single use plastics op terrassen en in
restaurants. Ook in keuken en bedrijfsvoering kunnen veel plastic verpakkingsproducten
verminderd, vervangen of herbruikbaar worden. Steeds meer gasten vragen erom, het is goed voor
bedrijf en milieu. Hoe krijgen we dit voor elkaar, en welke voorbeelden zijn er al op Vlieland en
Terschelling? Welke alternatieven zijn er voor single-use plastics, en hoe motiveer je meer
ondernemers de stap naar plasticvrij te maken?

2

MONITOREN - MICROPLASTIC OP DE WADDEN (ENGELSTALIG)
Nils Greskewitz (Zeehondencentrum Pieterburen) en David Jones (Big Microplastic Survey)
De Big Microplastic Survey is ontworpen als een wereldwijd citizen science-project waaraan
iedereen kan deelnemen. Nils monitort het microplastic op de Wadden. Buiten gaat u aan de slag
met een eigen plot om het microplastics te meten en daarna de data door te geven. De organisatie
analyseert de samenstelling nauwkeurig op type plastic, het soortelijk gewicht in relatie tot het
drijfvermogen en aanwezigheid van toxines. De gegevens zijn te gebruiken voor het aanscherpen
van beleid. Het korte onderzoek is ook een mooie bewustwordingstool. De belangrijkste vraag is:
zijn de microplastics ter herleiden naar aanwijsbare bronnen?
Meer lezen: https://microplasticsurvey.org/about-the-project

3

HERGEBRUIK - EEN WAARDEVOL LOKAAL PRODUCT VAN CLEANUPS
Eileen Blackmore (It Erfskip) en Karin Langeslag (It Erfskip)
In het ochtendprogramma gaf Bram Peters de aftrap: met welk Wadden-product van afval (zoals
een Waddenhuurfiets of een strandhuisje) kunnen we direct heel veel mensen bewustmaken van
het belang van minder plastic? Eileen Blackmore en Karin Langeslag gaan met u brainstormen en
lichten de ambities met hergebruik binnen het project WadAfval?! toe.

4

PREVENTIE -

DE RECREANT DOET MEE
Niels Götz (5plus1)
Hoe kunnen we de vele recreanten actief betrekken bij plasticvrije Wadden? Niels laat u in de huid
kruipen van de recreant, en gaat met u aan de slag om een succesvolle verleidingsstrategie neer te
zetten. Daarin gebruikt hij de nieuwste inzichten uit de neuro- en marketingpsychologie. Met
medewerking van Hanneke Schmeink, aanjager recreatie en toerisme (ver. Circulair Friesland).
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