
Een impressie 
van het drijven-

de eiland van 
plastic voor de 

kust bij 
Zandvoort.

Bijzonder is dat de benodigde kunststof wordt gewon-
nen uit in zee drijvend plastic afval. Van de ruim tach-
tig miljoen ton plastics die jaarlijks wordt geprodu-
ceerd, komt uiteindelijk een significant gedeelte in de 
zeeën en oceanen terecht. Het vormt daar een soort 
soep van PET-flessen, pvc-zakken en nylon netten, die 
heel langzaam afbreekt tot minieme stukjes die de 
marine voedselketen vergiftigen. Voor de kust van het 
Amerikaanse Californië ligt bijvoorbeeld een plastic-
soepconcentratie ter grootte van Spanje en Frankrijk 
samen. Maar ook de Noordzee is volgens onderzoeker 
dr. Carel Cronenberg een vergaarbak van plastic, omdat 
daar veel zeestromingen samenkomen.

TK IS VERPLAATST
Cronenberg, als leading professional van ingenieursbu-
reau DHV betrokken bij de duurzame ontwikkeling 
van de Noordzee, houdt zich al jaren bezig met het 
probleem van plastics in de wereldzeeën. ‘Zoals grind 
kan dienen als vulmiddel in beton, zo is plastic afval te 
gebruiken als vulmiddel in een biokunsthars gemaakt 
uit algen. Met die hars als bindmiddel gaan we een 
soort legoblokken produceren die aan elkaar zijn vast 
te maken. Zo kunnen ze samen een drijvend eiland 

vormen.’ De apparatuur om het afval uit het zeewater 
te zuiveren en om de blokken te maken bevindt zich 
aan boord van een voormalig vissersschip.
Tot dusver is het benodigde startkapitaal van enkele 
miljoenen bijeengebracht door een kleine investe-
ringsmaatschappij, die daarvoor een aantal vermo-
gende particulieren uit Zandvoort, Bentveld en Bloe-
mendaal benaderde. Voor de tweede investeringsronde 
is nu zo’n tien miljoen euro nodig. Everaarts: ‘We gaan 
honderdduizend aandelen uitgeven van elk honderd 
euro. Voor dat bedrag kunnen we ons demonstratie-
project in Zandvoort uitbouwen tot een eiland van 
ruim 15 000 m².’ Wie nu al wil intekenen op de aande-
lenemissie, kan zich aanmelden op de website van 
Dobber Island en krijgt dan het prospectus opge-
stuurd. ‘Een belangrijke reden om aandelen uit te ge-
ven is ook om maatschappelijke betrokkenheid te cre-
eren voor dit initiatief.’ Bij elk aandeel wordt een 
eigendomscertificaat uitgegeven van een honderddui-
zendste deel van het eiland, ofwel 1500 cm².
Cronenberg: ‘Als het eiland groot genoeg wordt, kun-
nen we de blokken ook op het eiland zelf produceren, 
deels met behulp van zonne-energie.’ Dat zal midden 
op zee moeten gebeuren, op die plekken buiten de 

scheepvaartroutes waar voldoende plastic soep is. Het 
energieverbruik wordt dan neutraal en de productie-
kosten dalen sterk. Voorbij dit kantelpunt wint het ei-
land zijn eigen grondstof en energie, en groeit het 
door de productie van schakelblokken bijna als van-
zelf. Dat is ook het punt waarop de exploitatie niet 
langer verliesgevend is. Everaarts: ‘We mikken op een 
omvang van ongeveer Terschelling. Als het eiland te 
groot is geworden, dan koppelen we een hoeveelheid 
blokken af. Daarvan kunnen we ergens weer een klein 
recreatie-eiland vlak voor het strand maken. De blok-
ken hebben een geschatte levensduur van vijftig jaar.’
De drijvende plastic eilanden voor de kust kunnen vol-
gens Everaarts en Cronenberg behalve een recreatieve 
functie ook een taak vervullen in de kustbescherming 
doordat ze de golfslag dempen. In een verdere toe-
komst zien ze ook andere toepassingen van het modu-
laire bouwsysteem van plastic blokken, zoals drijvende 
kraamkamers voor vispopulaties. Zulke kraamkamers 
ontstaan nu ook al rond constructies in de zee, zoals 
olieplatforms.
www.dobberisland.nl
info@dobberisland.nl
Zie ook het artikel ‘Drijvende plasticberg’ op pagina 52.
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PLASTIC EILAND BIJ ZANDVOORT
Voor de kust bij Zandvoort komt deze zomer een drijvend plastic eiland te liggen. Het Dobber Island, dat een onder-
zoeksfaciliteit en een zeilschool zal huisvesten, is een initiatief van de Haarlemse ondernemer Merijn Everaarts. 
Olympisch zeilster Lobke Berkhout heeft zich als ambassadeur aan het project verbonden.
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