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Filmpje plastic afval op de Noordzee
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30% plastic in zee komt uit rivieren
Waar komt dat vandaan?
Hoe komen we er van af?



• Plastic folies en stukjes zacht 
plastic 

• Snoep- snack en 
chipsverpakking

• Tampons en 
tamponverpakkingen

• Sanitaire doekjes

• Touw en koord < 1cm 
diameter

• Stukjes hard plastic

Plastic in rivierwater  
Top 6
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Bron: Collas et al 2021
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Mogelijke bronnen van 
plastic in Rijnwater:
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1. zwerfafval op kades, in 
uiterwaarden en in 
stroomgebied zijwateren
(wind en waterstandfluctuaties)



1. zwerfafval op kades, in 
uiterwaarden en in 
stroomgebied zijwateren
(wind en waterstandfluctuaties)

2. Lozingen van bedrijven of 
RWZI’s (rioolwaterzuivering) 
door gebruik van grof rooster
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Mogelijke bronnen van 
plastic in Rijnwater:
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1. zwerfafval op kades, in 
uiterwaarden en in 
stroomgebied zijwateren
(wind en waterstandfluctuaties)

2. Lozingen van bedrijven of 
RWZI’s (rioolwaterzuivering)

3. Afval en afvalwater van 
scheepvaart
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Mogelijke bronnen van 
plastic in Rijnwater:
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Pilot schone rivieroevers
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• Zwerfafvalophaalregeling (ZOR)
Binnen de ZOR voert Rijkswaterstaat het 
door anderen ingezameld zwerfafval 
langs rijkswateren gratis af

• RWS ondersteunt en participeert 
in Schone Rivieren

• RWS geeft trainingen voor 
gebiedsbeheerders 
https://zwerfafval.rijkswaterstaat.nl\trainingen

• RWS bereid de ministeriële regeling 
uitgebreide productverantwoordelijkheid 
wegwerpplastics voor
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Wat doet RWS?
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https://zwerfafval.rijkswaterstaat.nl/areaal/rivieren/zwerfafvalophaalregeling/
https://www.schonerivieren.org/


9RWS INFORMATIE

Nieuwe EU regels wegwerpplastics (juli 2021)
(SUP = single use plastics)



Ministeriële regeling vanaf 2023:

Doel: producent wordt bewust van en draagt verantwoordelijkheid 
voor de afvalfase van zijn producten, en gaat zorgen voor ‘goede’ 
(duurzame, herbruikbare, recyclebare) producten.

Producenten betalen en 
gebiedsbeheerders en gemeenten 
krijgen geld om op te ruimen.
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Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 
(UPV)

➢ drinkbekers en maaltijdverpakkingen voor 
eenmalig gebruik

➢ ballonnen
➢ tabaksfilters
➢ vochtige doekjes
➢ maandverband
➢ tampons en inbrenghulzen voor tampons
➢ verschillende verpakkingen en draagtasjes



• Producenten

• Instanties die drinkbekers en 
maaltijdverpakkingen voor 
eenmalig gebruik verstrekken 
(restaurants, maaltijdbezorging, kiosken, 
cafés, fast service restaurants, kantoren, 
festivalorganisatoren, sportkantines, etc.)

• Consumenten

• Gebiedsbeheerders
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Internetconsultatie 
UPV (sept-dec 2021)
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• Plastic vissen (Meten = weten)

• Monitoringsmethodiek 
ontwikkelen

• Samenwerken met BRD

• Onderzoek afvalpraktijk 
beroepsvaart 

• Opruimen na hoogwater
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Ondertussen:
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