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Inleiding 

In het steeds drukker wordende Amsterdam belandt er dagelijks een enorme hoeveelheid aan 

plastic afval in de grachten. Plastic flessen, bekers, verpakkingen en tassen komen via de 

Amsterdamse wateren terecht in de Noordzee of het Markermeer. Plastic afval heeft desastreuze 

gevolgen voor al het waterleven. In het zeewater ontstaat er een gigantische soep van microplastics 

veroorzaakt door het afval, met negatieve gevolgen voor mens, dier en het leven in de zee. Met de 

maatregelen uit dit voorstel kan Amsterdam haar steentje bijdragen en tientallen tonnen plastic uit 

het water halen voordat het in de zee stroomt. 

 

 
Afbeelding: in de Amsterdamse grachten drijven plastic flesjes 

Plastic winningsplatforms 

In Rotterdam werden op 16 januari 2017 drie plastic winningsplatforms in de Maas in gebruik 

genomen.1 Door slim gebruik van getijden en stroming kunnen deze platforms naar verwachting per 

platform 10 tot 20 ton plastic opvangen dat in het water drijft. Uiteindelijk wil de organisatie achter 

de platforms zes tot acht van deze platforms in de Maas realiseren, waarmee ze verwachten 100.000 

kilo plastic uit het water te kunnen halen.2 Van het opgevangen plastic worden drijvende platforms 

gemaakt waarop groen wordt geplant.3 

 
Foto: een plastic winningsplatform in Rotterdam 

                                                           
1 http://www.rotterdam.nl/startopvangplasticrotterdamsehaven 
2 http://www.nu.nl/binnenland/4391856/rotterdam-start-met-filteren-plasticafval-nieuwe-maas.html 
3 http://www.metronieuws.nl/nieuws/rotterdam/2017/01/architect-maakt-park-van-plastic-soep-in-havens 



 
3 

Amsterdam 

Op 7 september 2016 ondertekende gemeente Amsterdam het convenant ‘Schoner water in en rond 

Amsterdam’.4 De andere deelnemende partijen zijn Waternet, NRK, PlasticsEurope, de Plastic Soup 

Foundation, het Havenbedrijf Amsterdam en Berenschot. Via een driejarig programma worden door 

dit samenwerkingsverband maatregelen genomen om de plastic soep in de grachten te 

verminderen. Hierbij wordt gekeken naar duurzame waterflessen, schoonmaakacties na grote 

evenementen en onderzoek naar het effectiever schoonmaken van het water.5 Bovendien zal 

gemeente Amsterdam op termijn geen rubberkorrels meer in kunstgrasvelden strooien, wat ook 20 

ton aan plastic afval per jaar zal schelen. Zo lang de zeeën en oceanen, de longen van de aarde, nog 

dagelijks volstromen met afval moet er ingezet worden op het voorkomen dat afval in het water 

beland. Afval dat toch in het water belandt kan met de technologie voor handen op grote schaal 

opgeruimd worden.  In Amsterdamse wateren zijn ongetwijfeld ook geschikte plekken waar het 

plaatsen van de platforms mogelijk is. De inzet van plastic winningsplatforms is na het verbod van 

ballonoplatingen bij evenementen, het verbod op gratis plastic tasjes en het uitfaseren van rubberen 

korrels bij kunstgrasvelden in lijn met het Amsterdams beleid tegen plastic afval in het milieu.  

Besluit: 

- Samen met de andere ondertekenaars van het convenant ‘Schoner water in en rond 

Amsterdam’ de inzet van plastic winningsplatforms te onderzoeken met in ieder geval de 

haven en de zeesluis als mogelijke locaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 http://www.plasticsoupfoundation.org/2016/09/schoner-water-en-rond-amsterdam/ 
5 https://www.portofamsterdam.com/nl/persbericht/ketenpartijen-ondertekenen-convenant-voor-schoner-water-amsterdam 


