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Almere: Almeerder pakt wereldwijd plastic probleem op
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REGIO | 15 augustus 2016 | reageer Door Jeroen Oosterheert, Dichtbijredacteur

ALMERE  Het is inmiddels geen onbekend fenomeen
meer: de plastic soep in de oceanen. Er zijn allerlei
initiatieven om die tegen te gaan, op te ruimen of om
bewustwording te creëren. Almeerder Thomas van Thiel
richtte de stichting By The Ocean We Unite op.
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De 29jarige Van Thiel heeft inmiddels een team van zeven
mensen die mee helpen. Er lopen op het moment
meerdere projecten die te maken hebben met het thema.

Van Thiel aan het roer. (Foto: Estrella Brand)

Komende maandag gaat het eerste project van start. ,,We
gaan met dertien mensen, die zich hebben ingeschreven,
en vijf man bemanning een zeiltocht maken naar

Noorwegen. Naar Stavanger. Onderweg gaan we
onderzoek doen naar de hoeveelheid plastic per vierkante
meter. We werken onder meer samen met Wageningen
Universiteit. De reden dat we naar Noorwegen gaan is om te laten zien dat het daar ook een
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probleem is. Het zou zo maar de volgende echt grote hotspot kunnen worden. (Er zijn inmiddels vijf
zogenoemde gyres, zeestromingen waar plastic in drijft, over de hele wereld, red.). Daar in
Noorwegen zou een zesde gyre kunnen ontstaan en Noorwegen is dus echt om de hoek en dus
ook niet een probleem van of veroorzaakt door een derde wereldland. Het is inderdaad een groot
probleem. Wereldwijd inderdaad. Ook al gebeurt er veel, ik vind dat ik ook iets moet doen.”
Van Thiel werd een aantal jaren geleden geraakt toen hij de Atlantische Oceaan overstak. Hij zag
een flesje van een bekend frisdrankmerk drijven in de gyre op de oceaan. ,,Tien dagen onderweg
en nog elf te gaan. Niets dan water dus. De middle of nowhere. Hoe kan dat flesje daar nou zijn
gekomen? En toen ging ik beter kijken en meer opletten en zag ik steeds meer. Kleine stukjes,
maar ook grote. Dat was voor mij het punt dat ik wist dat ik er iets aan moest doen. Ik ben dingen
gaan combineren, mijn zeilen, mijn reizen, mijn passie voor de natuur en zo is het begonnen en nu
gaan we aan het eerste grote project beginnen.” Van Thiel en zijn team zijn via meerdere kanalen
op internet te volgen via By the Ocean We Unite.
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Speeltoestellen dragen bij aan
http://www.dichtbij.nl/almere/regionaalnieuws/artikel/4264273/ameerderpaktwereldwijdplasticprobleemop.aspx
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