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K L I M A AT I N D E K L A S : G A S TC O L L E G E D O O R P L A S T I C S O U P

‘BE THE CHANGE
YOU WANT TO SEE’
De rapporten over klimaat en milieu worden steeds alarmerender, en toch handelt de mens nauwelijks,
schrijft Paul Luttikhuis in NRC Handelsblad. 1 Hoe komt het dat we niet massaal in actie komen
en hoort de milieuopgave thuis in het klaslokaal?
MARIAN VAN DEN BERGE

J

ongeren staan er vaak niet bij stil wat de
consequenties zijn als ze afval op straat
gooien. Een van de organisaties die de
bewustwording op dit terrein wil aanpakken
is de Plastic Soup Foundation. Zij wil ervoor
zorg dragen dat ook tieners bewuster omgaan met het milieu en op de hoogte zijn van de gevolgen van zwerfafval. Leerlingen op het Goois Lyceum in
Bussum woonden een gastles bij en gingen aansluitend
de straat op om te zwerfafval in kaart te brengen met
behulp van de gratis Amerikaanse app Litterati. Vwo-4leerlingen Felix, Mees, Olav en Luka doen verslag.
COLLEGE PLASTIC SOEP
Maandag 28 januari verzorgde Petra Olgers van de
Plastic Soup Foundation een presentatie over zwerfafval.
Zij kwam over dit onderwerp vertellen, omdat het een
grote maatschappelijke kwestie is. Aan het begin van het
uur liet ze een deel van de documentaire A Plastic Ocean
zien. Hierin werd duidelijk wat voor een impact plastic
op het milieu heeft. Zo zag je duidelijk wat het afval
deed met de dieren die leven in de gebieden die vervuild
raken. Ook werd duidelijk wat voor invloed dat op
ons dagelijks leven heeft. We vergiftigen ons zelf als
we zo blijven door gaan. Na de
documentaire, vertelde Petra
Olgers over de gevolgen
van de plastic soep en
over wat wij kunnen
doen om plastic soep
te voorkomen. Ze vertelde ook waar plastic
soep voornamelijk uit
bestond. De meeste
van de dingen op die
lijst gebruiken kinderen
van onze leeftijd dagelijks. Hier ligt ook direct
de oplossing. Als iedereen die dingen minder
zou gebruiken dan zou er

Leerlingen voegen de daad bij het woord
(foto: Marian van den Berge)

veel minder plastic soep ontstaan. Aan het eind van de
presentatie hebben wij nog wat vragen gesteld.
INDRUK
De presentatie van Petra Olgers was erg interessant.
De film die ons werd getoond, maakte het probleem
inzichtelijk. Veel mensen denken dat plastic soep een
soort drijvend eiland van plastic is, maar dit is niet zo. In
de film werd dit goed duidelijk gemaakt en uitgelegd hoe
dit het probleem nog groter maakt. Tijdens de presentatie
zelf werd getoond hoe ook jongeren van onze leeftijd
een impact op de plastic soep hebben. Zo is een groot
deel van het plastic in de plastic soep afkomstig van
producten die jongens en meisjes gebruiken. De video
die ze liet zien, maakte veel indruk op ons waardoor we
gemotiveerd werden om zwerfafval op te ruimen.
TRASHHUNTEN
De vrijdag na de gastles zijn we met de klas gaan trashhunten. We moesten met de klas voor de ingang
van de school verzamelen en daar werden we opgedeeld in tweetallen. Per tweetal kregen we allemaal een eigen paar werkhandschoenen en een vuilniszak.
Ook kreeg elk tweetal een
eigen straat toegewezen,
zodat we zo efficiënt
mogelijk het afval konden opruimen. Door
al het zwerfafval had
iedereen aan het
einde zijn vuilniszak
goed gevuld en zette
elk tweetal de zak
op een weegschaal.
In totaal is er 76 kilo
opgeruimd. Het verbaasde ons hoeveel
afval er op straat lag.
We zijn er tijdens het
opruimen achter geko-
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men dat er in Bussum nog verrassend veel rommel ligt; meer dan we hadden
verwacht. Vooral rond supermarkten zoals de Vomar en de Albert Heijn ligt veel
afval. Hier liggen dan vooral verpakkingen van bijvoorbeeld snoep of broodjes,
maar ook veel flesjes en blikjes. Wat wel opvalt is dat er bijna nergens petflessen zijn te vinden. Dit wijst erop dat het statiegeldsysteem goed werkt. Na het
verzamelen van het afval zijn de zakken gewogen, en hebben we nog een werkblad ingevuld over welke soorten afval we het meest heben gevonden. Door dit
werkblad zagen wij ook de logische verbanden tussen wat je omgeving doet en
laat, en het afval op straat; er lagen vooral voedselverpakkingen op de grond. Dit
alles heeft ons doen realiseren dat we een stuk beter moeten opletten waar we
ons afval laten, want als we niet goed opletten blijft het daar zo nog tien jaar op
de grond liggen.

INTERESSE IN EEN GASTLES?
Voor het voortgezet onderwijs
heeft de Plastic Soup Foundation
gastlessen ontwikkeld over de
gevaren, uitdagingen en mogelijke oplossingen van plastic soep.
Voor middelbare scholen is er
ook een Trashhunt beschikbaar
waar u zelfstandig mee aan de
slag kunt als aanvulling op de les.
Met behulp van de app Litterati,
kunnen leerlingen op hun mobiel het gevonden zwerfafval in
kaart brengen. Als u meer wilt
weten, kunt u op de website van
de Plastic Soup Foundation een
contactformulier invullen.2

Fo to : M a r ian van den Ber ge

'GEEN WOORDEN MAAR DADEN'
Er zijn ook mensen die hun groene hart
achterna gaan. M&P ging in gesprek met een
drietal gedreven milieubeschermers over
hun drijfveren om zich actief voor het klimaat
in te zetten en over de rol die jongeren
en docenten kunnen spelen. Linda Vosjan
beet de verbale spits af. Zij is communicatiemanager bij Climate Cleanup.
Wat is uw rol/functie in relatie tot het verkrijgen
L i n da
van een schonere wereld?
‘Ik ben zowel in mijn eigen buurt IJburg, in Amsterdam, als
nationaal en internationaal actief. Juist die gelaagdheid in mijn
activiteiten geeft mij inspiratie en doorzettingsvermogen. Op
IJburg doe ik mee aan diverse projecten die IJburg socialer,
groener en duurzamer maken, zoals zonnedaken op scholen
en een Repaircafé (www.natuurlijkijburg.nl). We hebben ook
een project dat IJburg Schoon heet en waarmee we het zwerfvuil op IJburg tegengaan. Op het niveau van Amsterdam zijn we
bezig om van de stad een koploper schone energie te maken
(www.02025.nl). Hetzelfde doen we op landelijk niveau met de
Nationale Energiecommissie (www.energiecommissie.nl) en met
Climate Cleanup werken we aan natuurlijke oplossingen om biodiversiteit te vergroten en CO 2 in de lucht te verlagen en in natuur vast te leggen. Onze meest recente interventie is een petitie
om de natuurnoodtoestand uit te roepen.’

Wat of wie heeft u geïnspireerd, ertoe aangezet, om uw idealen op dit gebied na te jagen?
‘De bron ligt in mijn jeugd op Texel. Ik heb
daar heel veel uren in de natuur doorgebracht.
Die band met de natuur raak je nooit meer
kwijt. Mijn vader was zee-onderzoeker bij
het NIOZ [Het Koninklijk Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee, red.] op Texel en
vertelde bij het avondeten aan de keukentafel
over zijn zorgen over het klimaat en de natuur.
Hij deed in de jaren tachtig en negentig onderzoek
Vo sj a n
op Antarctica. Hij zag veel, onderzocht het en las veel
en daardoor wist ik als tiener meer dan mijn klasgenoten. In mijn
aardrijkskundewerkstuk van vwo-6 van 1986 schreef ik al dat
de zeespiegel met 60 meter kan stijgen! Ik was tussen grofweg
1990 en 2010 alleen zo naïef te denken dat mensen die hebben
doorgeleerd in techniek en natuurwetenschappen en aan de
knoppen zitten, wel in actie zouden komen, maar dat bleken
zij nauwelijks te doen. Cognitief weten we allang wat er moet
gebeuren. In deze fase van de transitie hebben we vooral sociaal
vaardige mensen nodig die de missie centraal zetten, die kunnen
samenwerken, verbindingen leggen en durven te leren. Sociale
mensen die de mensen die technisch zijn of veel van natuur en
de oplossingen weten de kans geven die ook uit te voeren. Het
samenleven met mijn eigen dochters (nu 14 en 16 jaar) heeft mij
de moed gegeven om mezelf meer dan fulltime voor mensen,
natuur en klimaat in te zetten.’
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Wat wilt u jongeren meegeven?
‘Dat zij een mooie tijd tegemoet gaan waar alles dat je doet ertoe
doet. Iedereen is nodig en alle soorten kennis en vaardigheden
zijn belangrijk. De oplossingen zijn ook heel divers waardoor er
voor iedereen iets moois te leren en te doen valt als professional,
als bewoner van een straat en als Nederlander en aardbewoner.
Uitgangspunt is wat mij betreft altijd het steunen van pogingen van
anderen om iets te verbeteren. Je kan nooit te veel initiatief nemen.
Brandt geen mensen af die met oplossingen komen die nog maar
half gelukt zijn. Iedereen heeft talent, de kunst is te weten wat dat
talent is en daarmee aan de slag te gaan. Dan komt de rest vanzelf.’

met hun leerlingen moeten nadenken over en werken aan een
duurzame toekomst. Duurzaamheid zit overal. Het gaat erom dat
we onze gevoeligheid behouden of weer terugvinden. Gevoeligheid
om te zien wat mooi is, te genieten van zomaar gewone dingen.
Om bij dat gevoel te kunnen komen zou elke school eigenlijk zijn
leerlingen een Nature Quest moeten laten doen. Een paar dagen
in je eentje in de natuur doorbrengen, op veilige afstand van een
begeleider, maar wel alleen. Kijken en voelen wat er dan met je
gebeurt. Daarnaast moeten we de invloed van het individu niet
onderschatten. Iedereen kan een leider, pionier of aanvoerder zijn.’

Wat wilt u docenten vertellen?
‘Dat ze elke dag van het schooljaar op een of andere manier samen

Wat wilt u verder nog kwijt? Heeft u een boodschap?
‘Geloof in jezelf, we kunnen veel meer dan we vaak denken.’

Wat/wie heeft u geïnspireerd, ertoe aangezet,
om uw idealen op dit gebied na te jagen?
‘Ik zag dat er veel plastic vuil, plastic
soep, op de stranden, op straat en in de
bossen lag en er geen infrastructuur is
om wat aan het afval te doen. Daarnaast
hadden de bewoners geen besef van en
bewustwording over wat het afval met je
Wat is uw rol/functie in relatie tot het
gezondheid en de natuur/de zee doet. Ze
het verkrijgen van een schonere wereld?
denken allemaal dat plastic vergaat, net als
‘Mijn rol als bewoner van deze wereld is de menpalmbladeren en bananenschillen enzovoorts. Ik
sen erop te wijzen en hen te laten beseffen dat we
kon niet stilzitten en dit maar laten gebeuren. Dit is
Ma x Wa t i me n a
onze planeet aan het vervuilen zijn. Als bestuurslid
tegen mijn idee van een gezonde en groene wereld. De
van een vereniging van ons dorp op de Molukken help ik mijn
mensen hebben mij wakker gemaakt… ik moest aan het werk.’
dorpsgenoten op de Molukken hen er zich bewust van te maken
en via de presentatie te laten zien wat afval met het milieu, de
Wat wilt u jongeren meegeven?
natuur en met onze gezondheid doet. Ik vraag van eenieder die
‘Niet passief nakijken en opmerkingen plaatsen, zoals ‘Wat een
naar de Molukken teruggaat of ze zich voor een vakantie niet
rotzooi en wat een troep’, maar handelen, ga wat doen… onderalleen als vakantieganger gedragen maar of ze ook mee willen
neem actie: geen woorden maar daden. De hoeveelheid afval
helpen om de natuur in ons dorp of in de andere dorpen beter
en plastic soep op de stranden en in de rivieren op Bali en Lombok
te maken, en zo de gezondheid van de mensen te verbeteren.
en in India, Australië enzovoorts; het zijn vooral de toeristen en
We zijn sinds twee jaar bezig met milieueducatie. We geven
betrokken bewoners die het initiatief nemen om dit te verandegastlessen in alle lagen van het onderwijs over het milieu en de
ren. Ze hebben de overheden laten zien dat er niet veel wordt
natuur in relatie tot de gezondheid van mensen.’
gedaan met betrekking tot het afval, en dan met name plastic. Veel
Aansluitend stelde M&P Max Watimena een aantal vragen. Watimena is bestuurslid van Happy
Green Islands (voorheen Green Moluccas)
en houdt zich al vier jaar bezig met het
opruimen van plastic soep en het zwerfvuil
op de stranden en in de dorpen op het eiland
Saparua.

A f v a l ber g en pl as ti c s oep Mo lukken (fo to ’s: M a x Wa timena )
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overheden zijn aangezet om dit te verbeteren.
Nu zijn er op veel plaatsen maatregelen genomen om het afval
op te ruimen en te voorkomen dat de natuur kapot gaat en de
gezondheid van de bewoners wordt geschaad. Er zijn op veel
plaatsen harde maatregelen genomen om het gebruik van plastic
drastisch te verminderen en voor een betere infrastructuur om
het plastic te verzamelen, af te voeren en te hergebruiken.’
Wat wilt u docenten vertellen?
‘Hier in Nederland sta je er niet zo veel meer bij stil. Er is hier
veel geregeld voor het afval, zoals gescheiden afvalcontainers
en ophaaldiensten, maar er is helaas veel afval langs de afritten
van de snelwegen en langs de snelwegen zelf. Mensen zijn
nog te lui om het te bewaren en het later in de afvalbakken te
gooien. Vertel dit aan studenten. Vertel jongeren ook dat ze op
vakantieplekken moeten helpen dit te verminderen door zelf te
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laten zien dat het afval in afvalbakken moet worden gedaan.
Heb daarnaast ook het lef om er wat van te zeggen; niet passief
wegkijken.
De studenten moeten als jonge generatie actief meehelpen
om hun toekomst beter te maken, een beter milieu, een betere
natuur een betere gezondheid.’
Wat wilt u verder nog kwijt? Heeft u een boodschap?
‘Laten we met elkaar dit probleem verhelpen en met name
op de moeilijke plekken in de wereld zoals op de eilanden.
In een eilandenstructuur is een infrastructuur ten behoeve
van het afval, plastic soep, veel moeilijker. Wij zijn met elkaar
verantwoordelijk voor een schone wereld met schone dorpen
en schone straten. Met wij bedoel ik ook zowel de producenten
van plastic, als de consumenten van plastic en de overheden die
voor de infrastructuur moeten zorgen.’

Tot slot wisselde M&P van gedachten met
Petra Olgers. Zij geeft gastlessen voor de
Plastic Soup Foundation
Wat is uw rol/functie in relatie tot het het
verkrijgen van een schonere wereld?
‘Ik combineer mijn kwaliteiten als freelance
projectmanager, organisator en communicatieadviseur met mijn idealen voor een wereld die
meer in balans is. Daar horen ook de gastlessen bij. Ik
Pe t r a
laveer daarbij tussen het me op vrijwillige basis inzetten
voor een betere wereld, in bijvoorbeeld het repaircafé en bij de
denktank, en betaalde opdrachten, zoals het gastdocentschap en
duurzaamheidsprojecten.’
Wat/wie heeft u geïnspireerd, ertoe aangezet, om uw idealen
op dit gebied na te jagen?
‘Klein en groot. Op de eerste plaats mijn kinderen en hun toekomstdromen. Daarnaast een sterk innerlijk gevoel dat ik als kind
al had dat er iets niet klopte in de wereld. De manier van leven
van inheemse volkeren fascineerde mij erg. Tot slot wereldleiders
als Nelson Mandela of Mahatma Ghandi. Vastberaden en overtuigd
zonder ophef. De uitspraak van Ghandi “Be the change you want to
see in the world” vormt nu de basis van mijn handelen.’

Ol g e r s

Wat wilt u verder nog kwijt? Heeft u een boodschap?
‘Vorig jaar gaf ik les op een mbo in Almere op de Dag van de
Duurzaamheid. Na afloop van de les kwam een 18-jarige
mbo-leerling naar mij toe en zei: “Dank voor de inspirerende
les. Door deze gastles weet ik weer waarom ik deze opleiding
doe”. Dat vond ik heel bijzonder, dat mijn les een verschil
kan maken.’ u

MILIEUEDUCATIE
Overal ter wereld worden initiatieven opgezet om vervuiling tegen te gaan. Jongeren spelen hierin een
belangrijke rol. Neem als voorbeeld Ludovic Grosjean
van Rotaract Melbourne met zijn Ocean CleanX. Een
initiatief om met satellietbeelden en sociale media de
vervuiling in kaart te brengen.
Als school kunnen we het goede voorbeeld geven en
met leerlingen in gesprek gaan over het klimaat en de
rol die je als individu kunt spelen. Vindt u dat hier een rol
is weggelegd voor de docent maatschappijleer? Laat het
ons weten en mail naar m&p@prodemos.nl.

Wat wilt u jongeren meegeven?
‘Inhoudelijke bewustwording van de invloed en impact op het
milieu van de dingen die je random doet. Jongeren realiseren
zich niet dat ze een schakel in een systeem zijn. Als het systeem
niet klopt kan een schakeltje van invloed zijn op het hele systeem.
Denk nooit dat je iets niet kunt veranderen, dat jij geen verschil
kunt maken. Ieder individu kan dat: geloof in je eigen kunnen. Dat
integreer ik in de gastlessen, want het zijn natuurlijk praktische
lessen waarin bewustwording centraal staat en er een beperkt deel
aan handelingsperspectief is gewijd. Denken en doen.’
Wat wilt u docenten vertellen?
‘Dat de grote milieuopgave die we in de wereld hebben in het
lokaal thuishoort. Lessen moeten ruimte houden voor reflectie
op het echte leven buiten school. Onderwerpen als het eten
van vlees, het gebruik van pesticiden en de gevolgen van water-

beheer voor weidevogels, de oorzaken van
klimaatverandering, de gevolgen voor biodiversiteit en de mens, de transitie naar een
circulaire economie zijn dagelijks nieuws.
Elk vak zou zichzelf ten doel moeten stellen
daarop aan te sluiten. Zelfstandig leren denken en reflecteren op het eigen handelen is
een onmisbare kwaliteit die jongeren moeten
leren om ook in de toekomst de juiste keuzen te
kunnen maken.’

Noten
1.

www.nrc.nl/nieuws/2019/05/10/we-zijn-bang-en-toch-doen-weniets-a3959878

2.

www.plasticsoupfoundation.org/organisatie/contact
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LEESSUGGESTIES
De Plastic Soup Foundation
https://www.plasticsoupfoundation.org
‘Peuken, confetti, snoepwikkels: dankzij deze app wordt de wereld schoner’ (Trouw)
https://www.trouw.nl/groen/peuken-confetti-snoepwikkels-dankzij-deze-app-wordt-de-wereld-schoner~a255ac00
‘Na 24 uur lang afval rapen zijn Marlboro, McDonalds en Redbull de meest gevonden merken’ (Trouw)
https://www.trouw.nl/groen/na-24-uur-lang-afval-rapen-zijn-marlboro-mcdonalds-en-redbull-de-meest-gevonden-merken~a086550c
Green Moluccas
https://www.sampah-portal.nl
Only One Planet
http://www.onlyoneplanetkh.com
‘Real Life Lego Houses Are Built From Bricks Made Of Recycled Plastic’
https://www.youtube.com/watch?v=nuDwKeh85lA
Econciencia
https://www.econciencia.com.co/en
Recycle Rebuild
https://www.recyclerebuild.org
The Great Bubble Barrier
https://thegreatbubblebarrier.com
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