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Bioloog, kunstenaar en Plastic Soup Surfer Merijn Tinga tussen 
het plastic zwerfafval op het strand: “Albert Heijn let niet op de 
kleintjes hoor, in ieder geval niet op mijn kleintjes.” 

‘IK HEB NIETS TEGEN PLASTIC’ 
Activist Plastic Soup Surfer spant zich fysiek in voor kwestie plastic zwerfafval

PORTRET

‘Bronscheiding moet 
blijven bestaan om de 
bewustwording bij de 
consument tot stand  

te brengen’
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Merijn Tinga (46) studeerde biologie in Leiden en 
kwam na z’n afstuderen voor de klas te staan. “Ik 

heb twee jaar les gegeven en toen ben ik gaan fietsen, 
naar Marokko en terug, zo’n elf duizend kilometer. En 
tijdens die reis besloot ik dat ik wat anders wilde gaan 
doen. Ik wilde kunstenaar worden om me vrijer te kun-
nen uitdrukken. Als je tien maanden lang fietst, raak je 
aardig losgezongen van de maatschappij, kan ik je 
zeggen. Je gaat de dingen anders zien, nieuw over-
zicht.  Dat deed mij besluiten dat ik niet een carrière 
wilde maken maar dat ik mij breder wilde ontplooien.  
Om te kunnen leven, had ik bijbaantjes en werkte ik 
voor de GGZ. Ik had een atelier en daar ontving ik twee 
dagen in de week GGZ-cliënten. In combinatie met m’n 
kunstenaarschap kon ik zo net genoeg verdienen. Ik 
had een kunstcollectief en daarmee verwierven we 
bekendheid, bijvoorbeeld door sculpturen te maken en 
die illegaal ergens neer zetten. Dat leverde publiciteit 
op waaruit we dan weer opdrachten kregen. Ik maakte 
eikenhouten beelden en een aantal ervan staat er nog, 
één beeld is zelfs geadopteerd door de gemeente 
Leiden. Het is de zitbank in de vorm van een verftube 
van Rembrandt. Het staat in het rijksmonument De 
Burcht.”

Aanjager van bewustwording
Behalve beeldhouwer en bioloog was Merijn Tinga ook 
een verwoed windsurfer en dus ook veel op het strand. 
Het was in de periode dat de eerste verontrustende 
berichten over het plastic afval de wereld bereikten, 
halverwege 2013, werd hij alert. Het was de periode 
dat ook Boyan Slat met zijn project Ocean Clean-up 
aan de gang ging. “Deze periode was de aanjager van 
mijn bewustwording. Ik kreeg toen heel sterk het 
gevoel dat ik wat moest doen. Het feit dat ik op de 
stranden steeds maar al die rommel aantrof, heeft mij 
geschokt. Ik had de beelden van de drijvende afval-
eilanden in de oceanen en van de getroffen vogels en 
zeedieren. Als kunstenaar vond ik dat ik een project 
moest doen met alles wat ik op de stranden aantrof. 
Dat werd m’n eerste actie met het surfboard dat ik had 
gemaakt van plastic afval. Ik wilde de hele 
Noordzeekust langs zeilen met een kite. Het moment 
dat ik besloot die actie ook echt door te zetten, was 
toen een vriend zei dat-ie er wel een documentairefilm 
van wilde maken. Dát was het moment, want als ik de 
hele Noordzeekust langs zou surfen en er was hele-

maal geen beeld van, dan zou ik het net zo goed niet 
kunnen doen. Dat eerste project was puur vrijwilli-
gerswerk, voor vijftienhonderd euro hadden we de 
film, echt spotgoedkoop. De filmers waren net als ik 
idealisten. En tijdens de reis werd ik overal door locals 
uitgenodigd om gratis te overnachten in hun huis. 
Mensen voelden de gedrevenheid achter de actie en 
dat er een echt record gevestigd ging worden.” 

Ineens activist 
“Eigenlijk ben ik tijdens die reis van het ene op het 
andere moment de Plastic Soup Surfer geworden. Ik 
had als kunstenaar het surfboard uit afvalplastics 
gemaakt en als kunstenaar-bioloog  was ik erop 
gestapt. Maar toen ik er afstapte, was ik de Plastic 
Soup Surfer, ik was ineens een activist. Ik begreep 
toen ook dat ik met een héél duidelijk verhaal moest 
komen. Als je een kunstwerk maakt, dan verwacht je 
dat de toeschouwer dat werk interpreteert. Als kun-
stenaar ga je een kunstwerk niet uitleggen. Maar als 
activist moet je juist een héél duidelijke boodschap 
neerleggen. Er zit geen nuance in, je moet precies 
voorkoken wat je wilt vertellen. Die omslag is in mijn 
hoofd een proces geweest dat wel een half jaar duur-
de. Voor mijzelf is het de bewustwordingsfase 

geweest. En na deze trip had ik het gevoel dat ik het in 
de educatie moest gaan zoeken en toen ben ik vijf 
maanden gaan zeilen met m’n gezin. Daarin verzorg-
den mijn dochter en ik educatieve vlogs.  Tijdens die 
reis heb ik elke dag plastic afval opgeruimd. Dat was 
ook weer zo’n omslagpunt want ik ging inzien dat 
opruimen niet is vol te houden en ik begreep dat we 
moeten inzetten op preventie. In Scandinavië heb je 
ook op de kleine pet-flessen statiegeld. Ik dacht 
steeds aan de miljard flesjes die elk jaar in Nederland 
worden verkocht en waarvan er vervolgens vijftig tot 
honderd miljoen per jaar in ons milieu terecht komen. 
Waarom hebben wij dat niet beter geregeld?” 

Bioloog, kunstenaar en activist Merijn Tinga heeft in de afgelopen jaren heel veel 
bekendheid verkregen door met zware fysieke inspanningen de aandacht te vragen 
voor het probleem van het plastic zwerfafval. De eerste actie die hij maakte op een 
surfboard dat was gefabriceerd van kunststof zwerfafval van de Nederlandse stran-
den en die inspanning deed hem veranderen in de Plastic Soup Surfer. “Ik was als 
kunstenaar op het board gestapt en als Plastic Soup Surfer stapte ik er af. Ik was 
ineens een activist.”  Een portret van een bevlogen man die op geheel eigen wijze 
strijdt tegen plastic zwerfafval maar toch niets tegen plastic heeft. 

PORTRET

‘Verpakking is vooral een  
marketingtool en de producent  

moet er gewoon de volle  
verantwoordelijkheid voor nemen 
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NAM en sigaretten 
Je  ziet dat in deze tijd de maatschappelijke verant-
woordelijk van ondernemingen sterk wordt bena-
drukt, vindt Merijn Tinga. “Kijk naar er momenteel 
gebeurt bij de NAM en de tabaksindustrie, het is 
een momentum waar we inzitten, consumenten 
willen verandering, men wil dat de producent meer 
verantwoordelijkheid neemt. In New York heeft 
men Shell aangeklaagd in verband met de klimaat-
verandering, bij ons zie je Urgenda die de 
Nederlandse Staat aanklaagt. We zien allemaal dat 
we het probleem met zwerfafval moeten oplossen 
met gedragsverandering. Opruimen is noodzakelijk 
maar niet genoeg. Ik denk dat de meeste energie 
moet gaan naar de preventie. De burger moet de 
producenten veel meer achter de vodden zitten 
zodat ze er wat aan gaan doen.” 

Belangstelling voor de film 
Source to Sea ? 
De film Source to Sea over de 1050 kilometer die 
Tinga per sup-board aflegde over de rivier De Rijn, 
wortdt  op  diverse plaatsen in het land vertoond. 
Zie de website plasticsoupsurfer.org

was de motie ook te ondertekenen door D66, VVD en 
CDA. Want het woord ‘statiegeld’ is enorm beladen bij 
de industrie. Je hebt politieke partijen die er mordicus 
tegen zijn zoals de VVD. De industrie heeft er tien jaar 
lang op gegokt dat de nu bestaande regeling voor sta-
tiegeld op grote pet-flessen zou worden afgeschaft en 
daar is de volledige industrielobby tot aan 2015 op 
gericht geweest. Maar omdat ze zelf hun afspraken 
niet waren nagekomen, is uiteindelijk besloten het sta-
tiegeld op grote pet-flessen niet af te schaffen.” 

Rendabel door compactering 
“Je ziet inmiddels dat Aldi en Lidl hun eigen rendabele 
systeem hebben opgezet, misschien wel omdat ze 
Duits zijn. Zij hebben innovaties doorgevoerd en heb-
ben inmiddels een eigen statiegeldsysteem dat ze ren-
dabel hebben weten te maken, met name door com-
pactering van de flesjes. Je ziet ook dat spelers als 
Coca-Cola, Heineken en Vrumona hun huiswerk wel 
hebben gedaan. Zij zien wel in dat statiegeld heffen 
rendabel kan zijn, net zoals het in Noorwegen renda-
bel is en in Litouwen bijvoorbeeld. Alleen Albert Heijn 
levert weerstand, ik vind Albert Heijn een slechte ver-
liezer, er is rancune door het feit dat ze tien jaar lang 
op het verkeerde paard hebben gewed. Ze moeten de 
omslag in hun systeem nu nog steeds maken. Als je bij 
AH of bij Jumbo achter het loket kijkt dan zie je daar 
een enorme rotzooi. Als je dat vergelijkt met Aldi is het 
een wereld van verschil. Bij Aldi staat een bak die zo 
groot is als een bureau en in de bak worden de flesjes 
gecompacteerd, alles gaat vanzelf  tot de bak vol is. Bij 
AH bent zie een lopende band waar de flessen afvallen 
en waar het allemaal vijf keer zo groot is omdat er niet 
wordt gecompacteerd. AH is bang dat ze ruimte in hun 
magazijn verliezen maar als ze een systeem zouden 
hebben als Aldi en Lidl dan zouden ze juist ruimte win-
nen. Maar zover zijn ze blijkbaar nog niet. Het komt uit 
het verleden, het is gewoon oud zeer. Het zijn de men-
sen die destijds de architecten waren van de raam-
overeenkomst die nog steeds op hun plek zitten. En 
iedereen zit vast in die raamovereenkomst waarin 
Albert Heijn is de machtigste speler is want de groot-
ste. AH heeft 35 procent van de markt en daar durven 
anderen niet tegen op te staan.  Zelfs nu de maat-
schappelijke druk zo langzamerhand echt groot wordt, 
is het nog steeds lastig voor ze.”     

Aldi compenseren
“Aldi is in 2014 afgekocht om voor afschaffing van sta-
tiegeld te zijn. Dus een jaar voordat het statiegeld uit-
eindelijk níet werd afgeschaft, is Aldi afgekocht, com-
penseren noemen ze dat. Want als de 
statiegeldregeling zou worden afgeschaft, moest Aldi 
worden gecompenseerd omdat het bedrijf een investe-
ring deed in zijn nieuwe systeem.  Aldi wil helemaal 
niet van zijn systeem af omdat het rendabel is. Dus 
waarom zouden ze daar vanaf willen? En dan heb je 

PORTRET

Zestig duizend handtekeningen
“Vanaf toen ben ik gaan inzetten op statiegeld op klei-
ne pet-fles. Inmiddels had ik een nieuw surfboard van 
dit soort flesjes gemaakt voor een nieuwe recordpo-
ging die sterk tot de verbeelding moest gaan spreken: 
de Noordzee overvaren naar Engeland. Dit leverde ook 
opnieuw veel publiciteit op. Maar het werd pas echt 
serieus toen ik zestig duizend handtekeningen had 
verzameld en we de statiegeldmotie in de Tweede 
Kamer op de agenda kregen. Daarmee hadden we een 
soort anker en daarmee hadden we ook een deadline 
gesteld. Die motie zegt ‘negentig procent minder plas-
tic zwerfafval’ en het aanbieden ervan was precies 
vóór de Tweede-Kamerverkiezingen vorig jaar. Alle 
woordvoerders van alle partijen waren erbij, ook die 
van de VVD. Die woordvoerders hebben toen ter plekke 
allemaal hun handtekening gezet. Dit was het moment 
dat de kwestie bij het bedrijfsleven de aandacht kreeg. 
Want ineens lag er een harde belofte. Als jij zegt dat je 
negentig procent minder zwerfflesjes wil, kan je dat 
alleen maar behalen door statiegeld in te voeren op de 
kleine flesjes. De motie werd dus ondertekend door 
alle woordvoerders, inclusief de VVD,  en twee dagen 
later werd in het Algemeen Overleg de motie letterlijk 
ingediend, hij was gewoon overgenomen door staats-
secretaris Dijksma. Het slimme van deze motie was 
dat het woord ‘statiegeld’ er niet in stond, er stond 
‘negentig procent minder plastic zwerfflesjes’. Daarom 
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nog het WUR-rapport waarmee Trouw naar de rechter 
stapte omdat het een misleidend rapport zou zijn en 
daar gaf de rechter Trouw toen gelijk in. De industrie 
was naar WUR (Wageningen University & Research) 
gestapt en zei dat men een rapport wilde hebben 
waaruit bleek dat statiegeld te duur is. En WUR heeft 
zo’n rapport geleverd maar er klopt natuurlijk hele-
maal niks van die stelling. Statiegeld is een beladen 
kwestie, het zit gewoon heel diep. Het is nu het 
afvalfonds die het nog tegenhoudt, oftewel Albert 
Heijn. Die discussie gaat maar niet over. De evaluatie 
van de raamovereenkomst had vóór 13 december 2017 
moeten plaatsvinden omdat toen het algemeen over-
leg circulaire economie plaatsvond. Dit is niet gebeurd, 
het werd uitgesteld tot 15 maart 2018 maar begin 
maart had het afvalfonds de evaluatie, dus het stuk 
waarop de politiek zich moet baseren, nog steeds niet 
opgestuurd.”

Zie de webiste kunststofenrubber.nl  
voor de recente ontwikkelingen op dit gebied

AH en de kleintjes
“Je hebt ook nog het CPB-rapport gehad waarin wordt 
gezegd dat maar twintig procent van het plastic afval 
wordt gerecycled. En je hebt het CE Delft-rapport 
gehad waarin men stelt dat statiegeld wél rendabel is. 
Het is allemaal politiek en de VVD kent alleen het ver-
haal van het afvalfonds en niet dat van de rendabele 
systemen van Lidl en Aldi. Het idee dat statiegeld te 
duur zou zijn, is gewoon onzin. Het is een winstgevend 
systeem als je het goed inregelt. De klant betaalt 25 
cent en krijgt dit terug bij het inleveren. Het flesje druk 
je ter plekke met een compacteringsmachine in elkaar 
waarna het compacte materiaal wordt vervoerd om er 
nieuwe pet-flessen van te maken. Het ‘clearen’van de 
flesjes zodat de winkel zijn geld terugkrijgt doen Aldi 
en Lidl ook ter plekke in de machine. AH, Jumbo en de 
Superunie bijvoorbeeld doen dat dus niet. Die vervoe-
ren eerst lege flessen naar een van de twee centra in 
Nederland en daar worden ze nog een keer geteld, dan 
gecompacteerd en daarna gecleard. Dan krijgt de win-
kel zijn geld. Natuurlijk, in het nieuwe systeem zitten 
investeringen en het is best ingewikkeld. Dus doen we 
het maar niet, denkt AH. Die denkt niet aan de klein-
tjes hoor, in ieder geval niet aan mijn kleintjes. Die 
onderneming is voor de korte termijn bezig.”

Marketingtool
De laatste actie van Tinga was opnieuw en zware fysie-
ke inspanning. Hij voer de Rijn af op een sup-board 
(stand-up paddle) dat ook weer was gemaakt van plas-
tic afval. Hij voer 1050 kilometer vanaf de bron tot de 
Noordzee. Langs de rivier verzamelde hij afval dat ver-
volgens is herleid naar de leverancier. Met een desbe-
wustzijnsexploot* bezocht Tinga met een gerechts-
deurwaarder meerdere grote producenten van 

frisdrank om dit document te overhandigen. “Ik ga 
ervan uit dat de producent zijn frisdrank verpakt en het 
verpakte product als een geheel aanbiedt, zo zie ik dat. 
Deze producent is daarom verantwoordelijk  voor het 
geheel maar je ziet dat ze het vaak loskoppelen. Een 
frisdrankproducent verkoop frisdrank en zegt dat de 
fles nu eenmaal noodzakelijk is om de frisdrank bij de 
drinker te krijgen. Maar zodra de drank is geconsu-
meerd, is de fles niet meer nodig en dus is de fles 
ineens niet meer de verantwoordelijkheid van fris-
drankproducent? Gelukkig is dit bij Coca-Cola inmid-
dels al veranderd maar je ziet deze houding nog wel bij 
AH die ook veel eigen merken verkoopt. Men laat de 
fles de verantwoordelijkheid zijn van consument. Dit 
heeft alles te maken met hoe je tegen het product aan-
kijkt. Verpakking heeft een functie omdat het verpakt 
maar het is grotendeel een marketingtool, een com-
municatiemiddel. Daar moet de producent van het ver-
pakte product gewoon volledig de verantwoordelijkheid 
voor nemen. En als je dit idee doorzet, past statiegeld 
daar volledig in. Met statiegeld krijg je hoogwaardige 
recycling en minder zwerfafval. En wie heeft er meer 
kijk op de doelgroep dan de persoon die er jaar na jaar 
al zijn spullen aan verkoopt? Waarom zou je het pro-
bleem neerleggen bij een afvalfonds of bij de overheid. 
Waarom moeten die bedenken hoe een bepaalde 
stroom moet worden verwerkt? Kan je de klant opvoe-
den? Of zijn er andere methoden om end-of-life mate-
rialen terug te krijgen? Je moet hoe dan ook voorko-
men dat plastic in het milieu terechtkomt.” 

Niks tegen plastic
“Plastic is schitterend materiaal: sterk, licht, goed te 
recyclen, goedkoop, noem maar op. Ik klaag het mate-
riaal plastic niet aan, ik heb niks tegen plastics. Het 
gaat om onze omgang ermee. Het gaat om onze  
single-use gemaksmaatschappij. Ik kan mij voorstel-
len dat een recycler van nu op basis van de Strategy on 
Plastics van de EC zegt dat we terug moeten naar vijf-
tig soorten in plaats van huidige tweehonderdvijftig 
soorten. Want wil je het goed doen, moet je minder 
soorten hebben zodat je hoogwaardig kan recyclen in 
plaats van alles maar te downcyclen tot plastic hout. 
Straks is alles van plastic hout en wat dan? Het zijn de 
consumenten die er beter mee moeten omgaan, het is 
de overheid die beter moet reguleren en het zijn vooral 
de producenten moeten veel beter moeten nadenken 
over de end-of-live van hun producten. Soms zijn klei-
ne aanpassingen in het ontwerp al heel effectief.  De 
producent van de fles zou ook tegen de frisdrankpro-
ducent kunnen zeggen ‘als we dit nu eens zo doen dan 
kunnen wij er in de recycling veel meer mee’. Een 
nieuw product mag er best spannend uitzien maar de 
voorwaarden zijn dat het plastic niet in het milieu 
terecht komt en dat het hoogwaardig gerecycled kan 
worden.”   

PORTRET
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Bronscheiding 
“Je hebt het enerzijds over recyclen en anderzijds over 
voorkomen dat plastic in het milieu terecht komt. Met 
dat laatste kunnen kunststofverwerkers niet veel vol-
gens mij. Ik zie in het biologisch composteerbare 
materiaal geen oplossing want dit vraagt veel kennis 
van de consument. Het kan misschien wel business-
to-business waar grote plasticstromen met organische 
stromen worden gemengd en waar je dat heel goed 
kan reguleren. Maar consumentenplastics die com-
posteerbaar zijn, daarin zie ik voorlopig geen oplos-
sing.  Bovendien noemt men alles maar bio tegen-
woordig dus daar komt de consument nooit uit, het is 
veel te verwarrend. Het aantal soorten plastics moet 
gewoon terug en ik geloof ook heel erg dat bronschei-
ding moet blijven bestaan, juist om de bewustwording 
bij de consument tot stand te brengen dat plastic 
waarde heeft. We moeten gaan inzien dat plastic een 
waardevolle grondstof is, dáár komt het eigenlijk op 
neer. En dan kom je weer bij de plasticproducent uit: 
hoe zorg je ervoor dat je een grote, schone stroom 
plastics terug krijgt die hoogwaardig is zodat uiteinde-
lijk ook de grote multinationals in het materiaal geïn-
teresseerd raken. Want die kunnen er alleen maar wat 
mee als ze voldoende materiaal kunnen krijgen.”

Dood paard 
“Ik vind niet dat ik aan een dood paard trek. Nee hoor, 
ik zit in een positieve flow. Wat bijzonder is aan de 
periode, is dat alleen mijn aanwezigheid en daarmee 
de focus op het probleem ervoor zorgt dat er beweging 
komt. Ik hoef eigenlijk niks te zeggen. Plastic afval is 
een enorme hype, kijk naar Groot-Brittannië, dat land 
spant de kroon. Daar hebben ze het licht gezien door 
acties van The Daily Mail en het tv-station Fox. Die zijn 
helemaal op de plastics pollution gaan zitten. En dan 
heb je natuurlijk nog David Attenborough met z’n Blue 
Planet.  Die drie dingen samen hebben in Engeland de 
mindset totaal veranderd. Ik kom overal mensen tegen 
di een heuse aversie tegen plastic hebben ontwikkeld, 
die willen plastic niet eens aanraken. Die hebben het 
gevoel dat er helemaal niets goed aan is, ze vinden dat 

we terug moeten naar glas en karton. Ik heb dat 
gevoel zelf niet, ik heb in feite niets tegen plastics. Het 
moet alleen niet in het milieu komen. Plastic is prima 
maar we moeten op de een of andere manier af van 
die single-use gemaksmaatschappij waar zo enorm 
veel plastic in omgaat. Daar moeten we naar kijken. 
Het is een kluwen van kleine niches waarin alle partij-
en ooit hun plekje vonden, die kluwen moeten we nu 
weer uit elkaar halen. Het is in feite simpel: we moe-
ten voorkomen dat het materiaal in het milieu terecht 
komt en we moeten zorgen dat we de verschillende 
plastics hoogwaardig gaan recyclen.” 

HTTP;//PLASTICSOUPSURFER.ORG

*Desbewustzijnsexploot is een door een 
gerechtsdeurwaarder opgemaakte akte waarin deze 

verslag doet van het betekenen, ofwel het officieel 
overhandigen, van een stuk. Het exploot dient als 

bewijsstuk dat degene die dat stuk heeft ontvangen 
vervolgens niet kan zeggen dat hij niet op de hoogte 

was van de desbetreffende kwestie. 

Acties van Plastic Soup Surfer

2014  Tocht als kite-surfer langs totale 
Nederlandse Noordzeestrand

2015  Vijf maanden zeilen om zwerfafval op te 
ruimen en daarover te vloggen 

2016 Noordzee oversteken als kite-surfer 
2017  1050 km rivier De Rijn af varen als 

sup- boarder  
2017  Aanbieden petitie Tweede Kamer over 

statiegeld kleine pet-fles 
2017  Inzet gerechtsdeurwaarders met 

desbewustzijnsexploot 
2018 Vertoning fim  Source to Sea

‘Het is onzin dat statiegeld op  
kleine pet-flessen te duur zou zijn. 
Aldi en Lidl hebben gewoon  
rendabele systemen operationeel’
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