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“PLASTIC ZWERFVUIL IS EEN
OPLOSBAAR PROBLEEM.
MENSEN MOETEN HET ZIEN,
GELOVEN! DAN KUNNEN ZE
HET VERANDEREN”
– Jan Andries van Franeker
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Ik geloof in het
goede in de mens.
Maar er zullen altijd
ongelukjes gebeuren
en er zullen altijd wel
boeven zijn. We moeten
doorgaan met op de
trom slaan en geduld
hebben

Zeebioloog Jan Andries van Franeker onderzoekt al jarenlang
de maaginhoud van langs de Nederlandse kust dood gevonden
Noordse Stormvogels. Deze vogels leven op open zee en eten
per abuis ook afval. De hoeveelheid plastic in hun magen vormt
een heel goede graadmeter van de hoeveelheid zwerfvuil in
de Noordzee.

Ballonnen, petflesdopjes, visnetten en touwen. In de wereldzeeën
drijven miljoenen stukjes plastic afval,
ook wel de Plastic Soep genoemd.
Milieuorganisaties zien het als een van
de grootste ecologische problemen van
dit moment.
Hoe bent u tot dergelijk
onderzoek gekomen?
“Eigenlijk ben ik er al vanaf mijn
studententijd mee bezig. Overal waar ik
heenging, aan onze eigen kust, aan de
Noordpool of in het zuidpoolgebied
waar ik onderzoek deed naar dode
vogels, echt overal kwam ik plastic
zwerfvuil tegen. In de jaren tachtig heb
ik er artikelen over geschreven en vanaf
midden jaren negentig ben ik bezig er zo
veel mogelijk bekendheid aan te geven.”
Wat raakt u?
“Plastic zwerfvuil vind ik een schande
voor de mensheid! Dat wil ik laten zien.
Toen het Apostolisch Genootschap mij
voor dit interview benaderde, sprak de
zinsnede 'leven met oog voor anderen,
de wereld en haar bronnen' mij aan. Ik
ben niet gelovig, maar wel Nederlands
Hervormd opgevoed en het idee van
goed rentmeesterschap over de schepping is er toch wel een beetje ingegoten.”
Is het te stoppen?
“Ja, dat kan, dat moet. Het is een
oplosbaar probleem. Eigenlijk gaat het
om onwetendheid. We moeten dan ook
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werken aan bewustwording bij personen, bedrijven en overheden. Mensen
moeten het zien, geloven! Dan kunnen
ze het veranderen.”
Wordt het erger?
“Op wereldniveau nog wel, met name in
Aziatische en ontwikkelingslanden
groeit het. Maar in West-Europa lijken
we het kantelpunt voorbij te zijn.
Dat zie je terug in het onderzoek bij
Stormvogels.”
Gelooft u nog in het goede in de
mens?
“Ja, natuurlijk. Zoals ik al zei, het gaat
om onwetendheid. Maar als de maatschappij eenmaal ‘om’ is, dan volgen de
veranderingen vanzelf. Voor de Noordzee hebben we ons doelen gesteld en die
halen we nog lang niet, daar gaat tijd
overheen. Net als de olievervuiling in
de jaren tachtig. De milieubewuste
protesteerders van toen zijn de kapiteins
van nu. Daar ging ook dertig, veertig
jaar overheen. En ja, er zullen altijd
ongelukjes gebeuren en er zullen altijd
boeven zijn. We moeten doorgaan met
op de trom slaan en geduld hebben.”
U bent dus niet pessimistisch
gestemd?
“Nee, dan zou ik er nooit aan begonnen
zijn. We moeten nadenken over het
gebruik van dingen die zoveel beslag
leggen op onze wereld. Vervuiling
bestrijden, productie verminderen, geen

spullen aanschaffen die we maar één
keer gebruiken en dan weggooien.
Mensen de waarde laten zien van
statiegeld, van het meenemen van eigen
tasjes voor de boodschappen en duidelijk maken dat je geen water moet kopen
in flesjes die je maar één keer gebruikt.”
Als u een wens mocht doen?
“Dan wenste ik dat alle mensen, van
welke cultuur of religie dan ook,
duurzaam en met respect zouden
omgaan met de rijkdom die de aarde
ons biedt.”

Jan Andries van Franeker is zeebioloog bij
het Wageningen Marine Research, gespecialiseerd in het onderzoek naar zwerfvuil en
het effect daarvan op zeevogels. Hij heeft
diverse publicaties op dit gebied op zijn
naam staan.

Lees meer op wur.nl/plastics-stormvogels

 a jij bewust om met het gebruik van plastic?
G
Deel jouw tip met ons via Facebook.com/
vandaagmagazine.

VANDAAG

29

