
14 KUNSTSTOF & RUBBER # 6-7/2017

Eerst begrijpen 
Slat is uitermate planmatig en wetenschappelijk te 
werk gegaan. “Je moet de kwestie eerst helemaal 
begrijpen. Hoe veel plastic drijft  er eigenlijk? En wat 
voor kunststof  is het? En hoe groot of hoe klein zijn de 
delen. Hoe diep zitten ze? Hiervoor hebben we expedi-
ties uitgevoerd met een vloot van boten en met vlieg-
tuigen om alles te categoriseren. We zullen de defini-
tieve uitkomsten van dit onderzoek verderop in dit jaar 
bekendmaken, dat kan nu nog niet want de resultaten 
zijn nog niet gepubliceerd. Eerst moet er een publica-
tie komen in een wetenschappelijk tijdschrift omdat 
we wel de instemming van de wetenschap willen heb-
ben. En we hebben daarnaast honderden en honder-
den tests gedaan met schaalmodellen in laboratoria 
van partners die ons helpen om te kijken hoe het sys-
teem zou functioneren. En last but nog least: vorig jaar 
hebben we de testopstelling in de Noordzee gemaakt,  
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Plastic soup 
Naar schatting wordt per jaar wereldwijd driehonderd miljoen 
ton aan kunststoffen geproduceerd en een deel ervan, de schat-
ting is tussen vijf en veertien miljoen ton per jaar, komt op welke 
manier dan ook in de zee terecht.  The Ocean Cleanup heeft in 
de afgelopen jaren met expedities met schepen en vliegtuigen 
geprobeerd alles te kwantificeren en te analyseren in beeld te 
brengen. “Binnenkort komt er een wetenschappelijke publicatie, 
dat moet eerst gebeuren omdat we wel de steun van de weten-
schappelijke wereld willen. Dus we kunnen er op dit moment 
nog niets naders over zeggen, later dit jaar waarschijnlijk wel”, 
aldus oceanograaf Julia Reisser van The Ocean Cleanup die het 
kunststofresearchteam leidt. 
Grote stukken kunststof breken heel langzaam af in kleinere 
delen maar kunststof zal nooit totaal afbreken. De kleine deeltjes 
die overblijven hebben een slecht effect op het leven in de zee, de 
vogels, de vissen en andere dieren eten het plastic omdat ze het 
aanzien voor voedsel. Het plastic hoopt zich op in de dieren 
omdat zij het niet kunnen verteren waarna zij de hongerdood 
sterven.  Van de zeer kleine delen, de microplastics, is bekend dat 
ze de hormoonhuishouding van verschillende diersoorten in de 
war brengen. Van de grote stukken is bekend dat dieren erin ver-
stikt kunnen raken waardoor ze ernstig gehinderd worden en 
verhongeren of verdrinken.
De grote natuurlijke stromingen in de oceanen, de gyren, bren-
gen het drijvende afval in vijf gebieden bijeen en op deze gebie-
den concentreert The Ocean Cleanup zich.  Het Nederlandse 
ingenieursbureau Royal Haskoning voerde op verzoek van de 
Rijksoverheid een quick scan uit van de effecten op het milieu 
van het prototype van het opvangsysteem dat in 2016 door 
Boskalis in de Noordzee is geplaatst en concludeerde dat dit pro-
totype geen schade zou aanrichten aan het leven in zee. 

22 miljoen dollar gemakkelijker 
The Ocean Cleanup ontving begin mei een financiering van 22 
miljoen dollar. Het pilotproject van The Next Fase is voor dit 
najaar gepland en zal het eerste systeem zijn dat in de zee 
wordt geplaatst. Maar dat pilotsysteem kost geen 22 miljoen, 
zegt Slat. “Het varen met een boot er naartoe is wel duur, zeker 
als je een paar keer op en neer moet. We schatten nu in dat één 
systeem een paar miljoen zal gaan kosten, het is iets in die orde 
van grootte. We hebben er in de Stille Oceaan vijftig nodig dus 
je kunt zelf uitrekenen hoeveel geld er nodig is. Maar de 
funding gaat wel gemakkelijker, de eerste tienduizend euro 
herinner ik mij nog goed. Dat inzamelen kostte veel meer 
moeite dan de 22 miljoen van nu. En het zal steeds 
gemakkelijker gaan want het is niet zo dat er mensen zijn die 
vinden dat al dat plastic in de zee een goede zaak is. Ik ben vaak 
verbaasd over de hoeveelheid steun.  Als de techniek werkt, zal 
het geld er komen. Dan vinden we de mensen wel die een 
systeem willen kopen of adopteren. Zo is het businessmodel. 
We zoeken bedrijven of organisaties of particulieren die een 
systeem op een of andere manier financieren. Met logo´s erop 
of zo, dat kan allemaal. Op een floater is veel plaats voor 
reclameteksten.”  

Zo gaat het eruit zien: een floater drijft met het afval mee maar 
dan iets langzamer door de inzet van drijfankers
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een floater van honderd meter lang. De Noordzee is 
een goede plek voor tests want het kan er enorm spo-
ken. Als iets in de Noordzee heel blijft, blijft het overal 
heel. De verankering aan de bodem is erg moeilijk, 
zeker als je op sommige plekken te maken hebt met 
dieptes van vier kilometer. Je hebt enorm dikke kabels 
nodig. Dus daarvoor heb je ook weer veel kunststof 
nodig, iets wat je liever niet wil. ” 

Nieuw idee
Terwijl de Ocean Cleanup-organisatie bezig was met 
deze problematiek, speelde er ‘al een jaar of zo’ een 
aangepast idee door het hoofd van Slat. “Begin vorig 
jaar waren met dat aangepaste idee bezig en toen ik 
een computeranimatie zag van het magneeteffect heb-
ben we besloten daarmee door te gaan.” In een water-
bassin liet Slat zien wat er gebeurt. “We zaten eigenlijk 
wel met de problemen van het verankeren van de floa-

ter. Zo zijn we geleidelijk aan op de gedachte gekomen 
dat we ze juist niet zouden moeten verankeren maar 
mee moesten laten drijven. Dit zijn we gaan onderzoe-
ken en er kwamen goede resultaten uit. Het principe is 
eenvoudig: de stroomsnelheid van het zeewater ver-
schilt afhankelijk van hoe diep je zit. Dus bijvoorbeeld 
tweehonderd meter onder water is de stroomsnelheid 
veel lager dan aan de oppervlakte. Dus als je een drijf-
anker laat zakken en je bevestigt dat met lange kabels 
aan de floater, gaat er door het verschil in stroomsnel-
heid een remmende werking van het drijfanker uit. 
Aan het oppervlak beweegt het drijvende plastic dan 
sneller dan het systeem en zo vangt het systeem nog 
steeds plastic.”

Simpeler, beter, goedkoper 
De resultaten waren zo goed dat Slat op een gegeven 
besloot de verankerde versie niet verder meer te ont-
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wikkelen maar de 
drijvende. “Wat 
extra interessant is, 
is dat de overle-
vingskansen van 
het systeem nu veel 
groter zijn. Vroeger 
moest het systeem 
alle krachten van 
de oceaan kunnen 
weerstaan, we had-
den zoals gezegd 
enorme touwen 

nodig. Nu werken we met veel dunner touw want er is 
ook nog eens sprake van een kwadratisch effect in de 
relatie tussen de reductie in snelheid en de reductie in 
kracht. En het elegante is dat we het systeem hiermee 
nog simpeler hebben gemaakt. Een floater en een 
anker met twee touwen, dat is alles. Vanuit enginee-
ringperspectief is het heel mooi. Hoe simpeler hoe 
beter immers.”

Reclame maken met floater
De floaters kunnen vrij bewegen en de gedachte van 
The Ocean Cleanup Next Fase is de systemen veel 
kleiner te maken dan eerst de bedoeling was met de 
eerste (verankerde) versie. “We gaan een netwerk 
plaatsen van meerdere drijvende systemen die alle-
maal hun eigen pad volgen. Deze veel kleinere syste-

men zijn aanmerkelijk gemakkelijker te produceren in 
te installeren en veel gemakkelijker te financieren. 
Een bedrijf zou een systeem kunnen sponsoren. Je 
kunt ‘m continu volgen met gps, je kan er een camera 
op zetten, dus je kan continu laten zien waar jouw sys-
teem aan het werk is. Hoeveel afval heeft-ie vandaag 
weer binnengehaald?  Marketingtechnisch is er veel 
mogelijk. Op een floater is ook heel veel ruimte voor 
reclameteksten. En dankzij de modulariteit kunnen we 
nu systeem voor systeem gaan aanbrengen.  En zo 
gaan we al snel het plastic weghalen.” (En een dave-
rend applaus vulde de Werkspoorkathedraal.) 

Contra-intuïtief
Maar, waar drijven al die systemen naartoe als je ze 
niet vast maakt? Raken die niet het spoor bijster? 
Boyan Slat liet een animatie zien. “We hebben een 
computermodel gemaakt en daarop zie je alles maar 
rond bewegen en rond bewegen. Als je goed kijkt, zie 
je dat precies op de plekken waar veel plastic is auto-
matisch ook veel opruimsystemen terecht komen. Het 
systeem werkt als een magneet en de concentratie 
van gevangen afvalplastic blijkt bij de actieve floaters 
vijf tot tien keer hoger te zijn dan bij een verankerd 
systeem.  Het werkt eigenlijk heel contra-intuïtief. Je 
denkt dat hoe meer je vertraagt ten opzichte van het 
drijvende plastic,  hoe meer je zult vangen. Maar het is 
andersom: hoe minder je afremt, hoe meer de floater 
zich als afvalplastic gedraagt en hoe méér plastic je 

Weinig steun van kunststofindustrie

Volgens Boyan Slat is de steun van de kunststofindustrie niet echt groot. “Hm, nee, we hebben van de echt grote kunst-
stoffabrikanten geen steun. DSM deed het wel maar die is uit de standaard chemicaliën gestapt. Ook als je verder in de 
keten kijkt naar de verpakkingsbedrijven en bedrijven die consumentenproducten maken en veel kunststof verbruiken, 
ook die steunen ons nu niet. Eerst was de respons van veel bedrijven dat men bang was met het probleem van het  
oceaanplastic te worden geassocieerd. Maar je zou ook  kunnen zeggen dat ze door te helpen juist met de oplossing wor-
den geassocieerd, maar goed, daarover kun je discussiëren. Ze lijken nu wel iets bij te draaien maar je kunt in onze sup-
port base eigenlijk twee stromingen in het denken onderscheiden. Je hebt er die bang zijn dat steun wordt gezien als 
greenwashing (als ‘schuldige’ een beetje goede sier maken met bijdragen aan het schoonmaken, red.) en je hebt er die 
steun juist goed vinden vanuit de gedachte dat de vervuiler moet betalen. Ik ben het zelf met die laatste stellingname ove-
rigens niet helemaal eens want je kunt de schuld niet bij de industrie neerleggen, net zo min als bij de consument. Het is 
een algemeen probleem. Maar op dit moment behoort de kunststofindustrie inderdaad niet tot de belangrijke supporters 
van The Ocean Cleanup. Het kan zijn dat die houding in de toekomst nog verandert.” 
De organisatie heeft als hoofdpartners Boskalis, Akzo Nobel en de Nederlandse Overheid via het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. The Ocean Cleanup vermeldt zelf deze drie organisaties  als ‘meest genereuze partners’. 
Baggerbedrijf en offshore aannemer Boskalis is de partner voor de test met het prototype in de Noordzee en die test is 
mogelijk geworden dankzij toestemming van de Nederlandse Overheid via het ministerie van I&M. Akzo Nobel is wereld-
wijd een leidende fabrikant van verf en coatings en een belangrijke producent van specialty chemicals. Verder zijn er 
negen ‘academic partners’ (universiteiten) en elf official partners, waaronder DSM dat zich bezig houdt met groene ther-
moplasten en harsen voor auto’s tot verf en van sport-equipment tot coatings voor glasvezelkabels. Ten slotte kan de 
organisatie nog steunen op 55 official supporters and suppliers. 
Grote fabrikanten van polymeren zijn Alpek, BASF, Borealis, Braskem, Chevron, Chi Mei, CR Chem, Dow, Enterprise, 
ExxonMobil, Far Eastern, Formosa, Hope,  Indorama,  Ineos, Laidun, JBF, Jiangsu, Koch, LG Chem, Lotte, Loyal, 
LyondellBasell, Mexichem, M&G, Mitsubishi, Octal, Oxychem, PetroChina, Reliance, Sabic, Shell, Shin-Etsu, Sinopec, 
Synthos, Total, Trinseo, Westlake, Xingda, Xin.Tianye (bron: Kunststoff Information)
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Julia Reisser: kostenefficiënte mix
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vervolgens vangt.” 
Op een andere computersimulatie toonde Boyan Slat 
een angstaanjagende kaart van de garbage patch zoals 
die er in  2030 gaat uitzien als ‘we’ niks doen. 
Aansluitend toonde hij de hoopgevende simulatie van 
wat het gaat worden als The Ocean Cleanup aan het 
werk gaat. “Als het allemaal lukt, zal dit het resultaat 
zijn. We hebben eerder gezegd dat we 42 procent zou-
den kunnen weghalen in tien jaar tijd. Die belofte kun-
nen we niet houden want we gaan met The Next Fase 
vijftig procent van de garbage patch weghalen in maar 
vijf jaar tijd. Het is vier jaar geleden dat iedereen zei 
dat het onmogelijk zou zijn en dat we er alleen maar 
voor zouden kunnen zorgen dat het niet nóg erger 
wordt. Inmiddels is het zo dat we het eerste systeem 
binnen twaalf maanden aan het werk kunnen zetten. 
Dus in 2018. ”

Hollands Glorie 2.0
Een afsluitende video toonde alvast het toekomstbeeld 
van een stoere sleepboot die een Cleanup-floater ach-
ter zich aan trekt, op weg naar de beruchte garbage 
patch. Holland Glorie 2.0 in optima forma. De eerste 
delen van deze floaters zijn momenteel in productie in 
Californië en in Nederland zijn de eerste twaalf meter 
hoge drijfankers geproduceerd bij Rombouts Kunststof 
Techniek in Tholen. Maar dat zal niet zo blijven want te 
zijner tijd worden de ankers geproduceerd  op plaatsen 
veel dichter bij hun bestemming in de zee. 
Hoe zit het juridisch eigenlijk? Zijn er problemen te 
verwachten, met andere woorden: mag je zomaar de 
cleanup-systemen in de zee aanbrengen?  Dankzij de 
langdurige samenwerking met de Universiteit van 
Utrecht denkt Slat te weten dat er geen wet is die The 
Ocean Cleanup kan verbieden. Het gaat om internatio-
nale wateren. “We willen natuurlijk voorzichtig zijn 
want alles is nieuw. We zullen de omringende landen 
van deze internationale wateren ook altijd informeren. 
Maar we zijn juridisch alleen gebonden aan de gelden-
de regels van de Verenigde Naties.” 

www. 

Niet meer studeren  
Boyan Slat was voornemens lucht- en ruimtevaarttechniek te 
gaan studeren in Delft maar stopte al heel snel weer toen hij 
zich serieus ging bezighouden met The Ocean Cleanup. “Ik 
ben toen gestopt niet meer met de studie begonnen. Voor mij 
is educatie een gereedschap en niet een doel en ik werk nu 
met  veel mensen die wel afgestudeerd of gepromoveerd zijn. 
Als ik wat anders zou gaan doen, is de kans groter dat ik een 
ander probleem ga aanpakken dan dat ik ga studeren.”
Maar wellicht hoeft Boyan Slat niet meer op een universiteit 
te gaan studeren om een zogenoemde PhD te krijgen. Want 
als zijn project werkelijk slaagt, lijkt het onvermijdelijk dat 
hem te zijner tijd een eredoctoraat wordt toegekend. The 
Ocean Cleanup, in 2013 opgericht, heeft inmiddels 65 betaalde 
mensen (50 fte’s) in loondienst of als ‘contractor’. Verder  zijn 
er honderden vrijwilligers bij de organisatie betrokken.

Ocean plastic als premium materiaal
Een klein team van The Ocean Cleanup doet onderzoek naar 
recyclingmogelijkheden van oceaanplastic. Maar recycling is 
moeilijk omdat veel van het materiaal al zolang in de zee ligt. 
Alles is mogelijk maar wat kost het uiteindelijk? Slat: “Wij 
onderzoeken mechanische recycling en chemische recycling en 
enzymen. We hopen de juiste fabriek te vinden die ermee kan 
omgaan. Het gaat om de kosten maar we denken ook dat we 
het oceaanplastic kunnen verkopen als een premium product. 
Ik verwacht dat mensen wel iets meer willen betalen voor 
producten van gerecycled oceaanplastic.”  Chef-wetenschapper 
Julia Reisser: “We zoeken een kostenefficiënte mix van 
kunststoffen. Negentig procent van wat we opvissen is PE, tien 
procent is PP. Het probleem is het scheiden van de materialen 
want je hebt materiaal dat meer gedegradeerd is en van 
hetzelfde materiaal dat minder gedegradeerd is. Je kunt ook in 
één product meer en minder gedegradeerde plastics hebben, 
bijvoorbeeld de toplaag die veel meer aangetast is dan het 
materiaal eronder. We werken aan de scheidingtechnieken, we 
verwachten dat er later dit jaar meer bekend is.”

Welk materialen gebruikt Ocean Cleanup?
Voor het vangscherm onder de floater  is het waarschijnlijk dat 
er vezelversterkt thermoplastisch polyurethaan (TPU) gaat 
worden gebruikt want dit materiaal is licht, erg sterk en 
milieuvriendelijk. De floater zal worden geproduceerd uit 
hogedichtheid-polyethyleen (HDPE) dat ook al veelvuldig wordt 
gebruikt voor pijpleidingen in zeewater of in de zeebodem.
Ook het anker wordt gemaakt van HDPE omdat het drijft. Door 
ballast toe te voegen kan men het optimale gewicht 
samenstellen dat nodig is om het beoogde snelheidsverschil met 
de oppervlakte te creëren. Het is praktischer na tests gewicht 
toe te voegen dan gewicht te verwijderen, aldus The Ocean 
Cleanup. De eerste ankers zijn geproduceerd door Rombouts 
Kunststof  Techniek in Tholen. 
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