
Boyan Slat met de drijfankers van The Next 
Fase van zijn project om de vijf biljoen stuk-
ken plastic uit de oceanen te verwijderen.  
Eén biljoen is duizend miljard. 

MILIEU RECYCLING 

KUNSTSTOF & RUBBER # 6-7/201712

012-017_KR0607ART4P_OCEAN CLEANUP.indd   12 13-06-17   12:28



13KUNSTSTOF & RUBBER # 6-7/2017

De 22-jarige ceo begon zijn presentatie met het bena-
drukken waarom het toch zo belangrijk is dat hij met 
zijn Ocean Cleanup succesvol is. Dat ging vrij gemak-
kelijk met het tonen van één simpel grafiekje dat een 
vervaarlijk stijgende lijn laat zien van de hoeveelheid 
plastic die ronddrijft in de zogenoemde Great Pacific 
Garbage Patch, de gigantische verzameling drijvend 
kunststof in de Stille Oceaan tussen Californië en 
Hawaii. Er zijn  vijf van deze garbage patches op de 
wereld maar Slat wil met de Stille Oceaan beginnen.  
“Al het plastic accumuleert op deze plek en dat ver-
dwijnt niet vanzelf. Wij zullen het moeten weghalen 
voordat het onder invloed van UV-straling degenereert 
en heel langzaam uit elkaar valt in zeer kleine deel-
tjes, de micro- en nanoplastics. Nu is ongeveer drie 
procent van de aanwezige hoeveelheid zo klein, de rest 
zit nog opgesloten in grote delen. Maar binnen enkele 
decennia wordt alles wat er in de zee drijft microplas-
tic en dit is mijn aller grootste angst. Want als dát 
gebeurt, dan wordt het pas echt gevaarlijk. Het moet 
dus voor die tijd worden opgeruimd en er is maar één 
weg: wij moeten er heen gaan en wij moeten het weg-
halen. Dat is mijn missie met Ocean Cleanup.” 

Ter illustratie van de ‘hardnekkigheid’ van kunststof 
toonde Slat een paar gevonden voorwerpen die hij in 
het afgelopen jaar uit de zee viste: een deel van een 
body van een mini-gameboy uit  1995, een bouwhelm 
uit 1998 en een krat uit 1977, veertig jaar oud en volle-
dig in takt. 

Kon niet 
Boyan Slat kwam in 2013  als 17-jarige tot de overtui-
ging dat er wat moest gebeuren aan de hoeveelheid 
afvalplastic die in de oceanen drijft. En hij besloot toen 
dat hij het moest doen want niemand deed iets. 
“Sterker, iedereen zei gewoon dat het niet kón. Dat 
vond ik een dermate ongeïnspireerd antwoord, echt 
heel erg. We hebben toen het idee ontwikkeld waarin 
we de natuur het werk zouden laten doen.  Er zijn van 
nature stromingen en wervelingen in het water en het 
drijvende plastic volgt deze stromingen en wervelingen 
vanzelf. Zo kunnen we het plastic eigenlijk naar ons 
toe laten komen. We moeten het alleen met een sys-
teem concentreren om het te kunnen weghalen met 
schepen. Dit was het basisidee en we hebben uiteinde-
lijk berekend dat we met een scherm van honderd 
kilometer lang zo’n veertig procent van de hoeveelheid 
plastic in deze gigantische garbage patch in de Stille 
Oceaan zouden kunnen verwijderen in tien jaar tijd. 
Dus dan begin je eraan en dat moet je alles intuïtief 
doen omdat er niets bestaat wat je kan veranderen of 
verbeteren. En je kan vervolgens niet verwachten dat 
je meteen precies datgene ontwerpt zoals je wilt dat 
het uiteindelijk wordt. Je onderzoekt, je faalt, je onder-
zoekt, je herhaalt, net zo lang tot je succesvol bent.  
Het eerste probleem was trouwens het geld, dat is niet 
zo verbazingwekkend. Je moet funding hebben om iets 
te kunnen doen. Het eerste geld heb ik toen via crowd 
funding bijeen gehaald. Ik weet nog goed dat die eer-
ste tienduizend euro ontzettend moeilijk was.”  

De presentatie van The Next Fase van het project The Ocean Cleanup vond half mei 
plaats in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Een trendy omgeving, die noeste  
industriële werkplaats vol zwaar ijzer en roestige takels.  De entourage met een 
schitterend podium had meer weg van een popconcert dan van een bijpraatsessie 
over een milieuonderwerp. Nadat een tijdklok de minuten en seconden met veel 
gevoel voor drama tot nul had afgeteld, kwam oprichter Boyan Slat het podium op 
gewandeld, als een Messias half in mysterieuze rookpluimen gehuld.  Deze opkomst 
leverde hem een daverend applaus op en enthousiast gejoel van de honderden aan-
wezige sympathisanten.  Maar de groeiende belangstelling voor wat de 2.0-versie 
van Hollands Glorie zou kunnen worden, komt nauwelijks van de grote kunststof-
producenten en -verwerkers. “Sommige zijn bang met het probleem van het oceaan-
plastic geassocieerd te worden.”  TEKST: HENK HEUVELMAN | FOTO’S: OCEAN CLEANUP

Kunststofindustrie is weinig 
betrokken bij Ocean Cleanup
• Wijziging concept versnelt ontwikkeling systeem   • Wellicht in 2018 operationeel
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