PLASTICS IN HET WATER: ‘JE VOELT OP
JE KLOMPEN AAN DAT HET NIET GOED IS’
Waterbeheerders zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de plastics in het water. Maar ze kunnen als ‘doorvoerhaven’
wel het nodige doen om ze uit dat water te halen. Daar was iedereen het met elkaar over eens, tijdens een bijeenkomst
die onlangs over dit onderwerp werd gehouden. Maar hoe en waar je dat het best kunt doen, is nog niet zo eenvoudig te
beantwoorden, zo bleek tijdens deze dag, die was georganiseerd door de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en STOWA.
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Kortom: hét plastic in de waterketen bestaat niet. Het

plastics hebben op het (aquatisch) ecosysteem. Ook hier-

gaat om heel uiteenlopende soorten, van vaak heel ver-

over ontbreekt nog de nodige kennis, zo bleek tijdens

schillende herkomst. De bronnen van plastic vervuiling
zijn bovendien zeer divers. Directe bronnen zijn heel las-

STOWA T E R IN FO / 6 2

L E E S V E R D E R O P PA G I N A 6

PAGI NA

5

V E R V O L G VA N PA G I N A 5

deze dag. De effecten van macroplastics op dieren zijn
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BELANGS TELLING

sche redenen.

De enquête bevestigde het vermoeden dat er de nodige
discrepantie bestaat tussen de grote bestuurlijke aan-

Al met al is er het nodige (onderzoeks)werk aan de win-
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kel. Dat mag zo zijn, niets doen vonden de aanwezigen
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geen optie. Want, zoals een deelnemer aan deze dag

focussen op een goede uitoefening van de primaire
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taken. De grote bestuurlijke aandacht is volgens water-

op je klompen aan dat het niet goed is.’ En wie moet

schapsbestuurder Martine Leewis ook niet zo vreemd,
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want bestuurders kunnen er iets mee. Juist omdat het
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woordde een andere deelnemer de gevoelens van velen.
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Hoogheemraad van Rijnland Martine Leewis wilde als

opruimen van oevers). Bovendien staat het nu volop in de

aanwezige bestuurder ook vooral haar hart volgen en

maatschappelijke belangstelling.

beginnen met het aanpakken van het probleem: ‘Hopelijk
volgt de bewijslast later wel.’

GREEN DEAL

Hoopgevend is dat er door waterbeheerders al het een

Meer weten?

aan ander gebeurt. Enkele waterschappen doen nader

Op onze website, in ons Agenda Archief, vindt u pdf’s van

onderzoek naar plastics in hun beheersgebied. Ook zijn

alle presentaties van deze dag. Thea Schukken maakte

er hoopvolle initiatieven gaande, zoals de Green Deal

van de ochtend en de middag een speciale visual recording.

Schone Stranden. In deze Green Deal hebben ongeveer 35

Ook deze zijn daar te vinden.

partijen, waaronder waterschappen, afspraken gemaakt
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