HET
SPATPLASTIC
CONVENANT
Vervuiling door plastic is
schadelijk voor het milieu en dus
voor mens en dier. Eenmaal in
de natuur verteert zwerfplastic
nauwelijks maar brokkelt
het af tot microdeeltjes.
Deze microplastics zorgen
voor diepere verspreiding
en vervuiling van de bodem.
Microdeeltjes spoelen via het
grondwater en de rivieren naar
zee met zeer nadelige effecten
op nagenoeg al het aquatisch
leven én de voedselketen.

De directe aanleiding voor het opstellen
van dit Spatplastic Convenant door de
Plastic Soup Surfer en de Zwerfinator
is de OPERATIE #SPATPLASTIC, waarbij
een brede groep plastic-activisten
afgelopen jaar meer dan 10.000 resten
van waterballonnen vastlegd heeft op
wegen, pleinen en in parken. De foto’s
benadrukken het vervuilende karakter van
de waterballon, dat in aard en gebruik
bedoeld is om op de grond te werpen:
letterlijk wegwerpplastic.
Met de ondertekening van dit Knalplastic
Convenant committeren verschillende
partijen uit de retail zich, om de vervuiling
van het milieu door plasticresten van
producten die in ontwerp en gebruik
bedoeld zijn om buiten op de grond te
belanden en in de praktijk slecht op te
ruimen zijn, volledig terug te dringen.
Dit geldt voor waterballonnen en
plastic-confetti.

MET DIT CONVENANT BELOVEN DE
ONDERTEKENENDE BEDRIJVEN OM:

1
2
3

vanaf heden geen waterballonnen of plastic confetti
meer op de markt te zetten;

bij de inkoopfase van nieuwe plastic producten —
indien bedoeld voor buitengebruik— deze te wegen
naar ontwerp, aard van gebruik en de kans dat deze
als zwerfafval achterblijven;

als u vestigingen hebt buiten Nederland, deze hier
gemaakte afspraken ook bij die vestigingen onder de
aandacht te brengen.

Dit manifest is als zodanig niet rechtsreeks bij de rechter afdwingbaar, maar vormt een morele belofte van alle
ondertekenaars ter ondersteuning van hun reputatie om onnodige plasticvervuiling van de omgeving tegen te gaan.
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OPERATIE #SPATPLASTIC
IS EEN INITIATIEF VAN

