
Dinsdag 20 sept de lezing: “Plastic soep” door Arendt Bolt. 
 

 
 
Arend Bolt, specialist afvalverwerking en -recycling, die vroeger bij het afvalwerkingsbedrijf Van 
Gansewinkel werkte, houdt zich al jarenlang bezig met deze problematiek.  
 
Hij verzorgt vaker lezingen over dit onderwerp. In 2010 nam hij deel aan de Beagle-reis, een 
Nederlands-Vlaams televisie- en internetproject van de VPRO in samenwerking met Teleac en 
Canvas.  
Tijdens deze expeditie werd door hem in de Indische Oceaan onderzoek gedaan naar plastic 
vervuiling.  
In zijn lezing gaat hij in op de gevolgen en nadat het mechanisme en de oorzaken van plastic soep zijn 
verkend, worden de laatste stand van verschillende oplossingsrichtingen besproken.  
Door de coronacrisis is de laatste tijd weer veel meer (wegwerp)plastic gebruikt en is de recycling 
sterk onder druk komen te staan door de lage olieprijs. 
In onze oceanen drijven 5 vuilnisbelten met kunststofafval. Deze “plastic soep”  is een bedreiging 
voor al het leven in de oceanen. Het is dus van belang om te onderzoeken hoe dit kan worden 
opgeruimd.  
Jarenlang was het bestaan van de plastic vuilnisbelten nauwelijks bekend. Ze liggen ver van drukke 
scheepvaartroutes en zeilers mijden deze gebieden omdat er weinig wind is. Oceanograaf Charles 
Moore ontdekte de grootste afvalberg in de Grote Oceaan per ongeluk toen hij er in 1997 doorheen 
zeilde.

 
 



De drijvende plasticdeeltjes lijken sterk op plankton, waardoor ze vaak worden opgegeten door 

kwallen. Op die manier komen ze in de voedselketen terecht. In monsters genomen in 2001 bleek de 

concentratie plasticdeeltjes in de plastic soep groter te zijn dan de concentratie plankton.  

Veel plasticdeeltjes komen via de voedselketen terecht in de magen van vogels en dieren, waaronder 

zeeschildpadden, en de zwartvoetalbatros. De gevolgen hiervan verschillen van vergiftiging tot 

verstoring van de hormoonhuishouding bij deze dieren.    

  

 

 

 

 



Terwijl half Nederland voor de TV zit om te horen hoe ons land ervoor staat en wat ons Kabinet gaat 

doen om alle problemen op te lossen of in ieder geval te verminderen, luister wij naar het probleem 

dat plastic in de hele wereld veroorzaakt.  

Pas 75 jaar geleden werd plastic uitgevonden, geproduceerd. Dit was materiaal met hele grote 

mogelijkheden. Oersterk!! Je kon er zowat alles van maken. Het werd  steeds mooier en beter. Van 

lego-autootjes naar een Lexus, (voor de auto-kenners onder ons). 

Het blijft nog steeds fantastisch materiaal, maar waar toentertijd geen rekening mee werd gehouden 

was de grote afvalberg met plastic die momenteel door de hele wereld waait. Zo sterk, de plastic, het 

afval blijft jaren intact. Uiteindelijk komt het in de zeeën en oceanen terecht en is Arendt Bolt met 

nog een aantal wetenschappers bezig deze plasticsoep te verwijderen.  

Maar het is een gigantische klus. 

Een zeer interessante lezing en we zijn er van overtuigd dat we hier allen aan mee zullen moeten 

werken. 

 

 

 

 

 


