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O O L  P E O P L ECCC

Merijn Tinga

“Alleen afval opruimen is 
symptoombestrijding” 

Merijn Tinga (45) trekt onvermoeibaar 
ten strijde tegen plastic zwerfafval. 
Zo wil de Plastic Soup Surfer met zijn 
nieuwe avontuur, een windsurftocht 
van Le Havre naar Scheveningen op 
een plank van petflessen, het pro-
bleem op de Europese kaart zetten.

“Vorig jaar zomer peddelde ik nog op 
een sup-board de volledige loop van de 
Rijn af, van de bron in Zwitserland tot 
de monding in de Noordzee. Naar aan-
leiding van plastic verpakkingen die ik 
onderweg tegenkwam, heb ik tientallen 
zogenaamde desbewustheidsexploten 
naar grote bedrijven zoals Mars en  
CocaCola gestuurd. Door deze deur-
waardersdocumenten kunnen ze later 
nooit zeggen dat ze niet op de hoogte 
waren van het probleem. Als vervolg 
hierop ben ik me gaan focussen op 
het in kaart brengen van zwerfafval. 
Er is namelijk heel weinig bekend over 
de verspreiding van afval. We weten 
bijvoorbeeld niet eens hoeveel plastic 

flesjes er in Nederland in het milieu 
terechtkomen. De schattingen lopen 
uiteen van 50 miljoen tot 100 miljoen. 
Dit wil ik veranderen. Zo is afgelopen 
zomer ‘Pick Up 10’ gelanceerd: een 
campagne die mensen uitdaagt om 10 
stuks zwerfafval op te rapen en er een 
fotootje van te maken.  
Via fotoherkenning wordt vervolgens 
exact vastgesteld om wat voor afval 
het gaat en waar het vandaan komt. 
Op deze manier houden we politieke 
druk op de invoering van statiegeld 
op pet-flesjes. Mijn nieuwe avontuur, 
Our Bottle Odyssee, haakt hier op in. 
Door op een draagvleugelboard, deels 
geprint van gerecyclede petflessen, van 

de monding van de Seine bij Le Havre 
naar Scheveningen te windsurfen, wil 
ik mijn boodschap ook in de rest van 
Europa verkondigen. Het slot van mijn 
zevendaagse tocht valt samen met 
World Clean Up Day op 15 september: 
een wereldwijde opruimactie waaraan 
mensen uit meer dan 150 landen deel-
nemen. Alleen afval opruimen is echter 
symptoombestrijding. Het is daarom de 
bedoeling dat deelnemers met behulp 
van de al bestaande Litterati-app, die 
ook werkt met fotoherkenning, zoveel 
mogelijk vastleggen wat ze op straat 
vinden. De verzamelde data kan weer 
worden gebruikt om bijvoorbeeld  
gedrag per hotspot te analyseren. 

Ligt afval voornamelijk in bermen?  
Dan is het wellicht handig om auto-
mobilisten op hun gedrag aan te 
spreken. Of ligt de meeste rommel op 
plekken waar jongeren rondhangen? 
Dan kunnen scholen misschien een  
opvoedende rol spelen. Uiteindelijk 
kunnen al deze gegevens worden 
gebruikt om fabrikanten en beleids-
makers mee te confronteren. Ja, soms 
word ik wel eens moedeloos van alle 
troep die ik zie rondslingeren. Tege-
lijkertijd is het een goede drijfveer  
om door te gaan.” 

plasticsoupsurfer.org, pickup10.org, 
litterati.org
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