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In de vorige eeuw werd plastic met veel enthousiasme in gebruik genomen. Het heeft in hoog 

tempo veel materialen vervangen, want plastic is makkelijk in het gebruik en goedkoop. Maar 

plastic heeft ook veel nadelen. Zo is het lastig te recyclen en nauwelijks afbreekbaar. En dat 

zorgt voor problemen: jaarlijks komt ruim 6,4 miljoen ton plastic in de zee terecht en daarmee 

ook in onze voedselketen.

De tentoonstelling ‘Out to Sea? The Plastic Garbage Project’ 

laat de maatschappelijke gevolgen van plastic zien. Wat is 

de levenscyslus van een plastic zakje? Welke negatieve gevolgen heeft de plastic soep voor het 

leven in zee? Er worden mogelijke oplossingen onderzocht om de oceanen nu en in de toekomst 

plasticvrij te krijgen.

Ook te zien
Naast de tentoonstelling ‘Out to Sea? The Plastic Garbage Project’ is er in Rozet werk te zien van kunstenaars, die geïnspireerd 

zijn door plastic afval. Ontwerper Foekje Fleur verzamelde afval uit de wateren van Rotterdam en vond dingen uit de jaren ’60 

die nog geheel intact waren. Haar collectie schoonmaakflessen kopieerde ze in porselein. Ab Marte maakte een indrukwekkende 

installatie waarin ongeveer 100 plastic haringen door een zee van plastic zwemmen. En Jelijn Verhoeven toont in een 

tentoonstelling prachtige objecten, gemaakt van plastic 

flessen, bakjes en andere dingen die ze vond op straat. 

 

Kijk voor een overzicht van alle exposanten op 

rozet.nl/plasticvrij

Van 9 februari tot en met 10 april is in Rozet de tentoonstelling 
‘Out to Sea? The Plastic Garbage Project’ te zien. De 
indrukwekkende tentoonstelling laat een confronterende realiteit 
zien: plastic afval dat in de oceanen drijft is een grote bedreiging 
voor mens en dier. 

OUT TO SEA? THE PLASTIC GARBAGE PROJECT
EEN TENTOONSTELLING VAN HET MUSEUM FÜR GESTALTUNG ZURICH 
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Rondleidingen 
Een groep speciaal opgeleide, ervaren en enthousiaste gidsen 
staat klaar om rondleidingen te geven in Rozet. Een rondleiding 
duurt ongeveer een uur, maar kan op verzoek worden uitgebreid. 
Meer informatie of reserveren? Stuur een e-mail naar      
rondleiding@rozet.nl. 

Op afspraak, Rozet

Win een excursie 
Heb je altijd al willen weten wat er met plastic afval 
gebeurt na de inzameling? Doe dan mee met de prijsvraag 
en maak kans op een geheel verzorgde excursie naar de 

sorteerinstallatie van SUEZ in Rotterdam. Stuur 
voor 25 februari 2019 een mail naar afval@
arnhem.nl en vertel in maximaal 200 woorden 
wat je nodig hebt om afval nog beter te scheiden.  

8 maart en 22 maart, 9.00 - 16.00 uur, Rotterdam (vervoer wordt geregeld)

Inspiratiesessie: wat is de waarde van afval?
Gemeente Arnhem en afvalverwerker SUEZ nemen je mee in de 
wereld van afval. Wat is precies de grondstoffenrevolutie? Wat 
zijn de mogelijkheden in de gemeente Arnhem? Denk je mee? 

14 maart en 28 maart, 20.00-21.30 uur, Rozet 

Zwerfafval opruimen
Van 18 tot 23 maart organiseert Natuurcentrum Arnhem de 
Afvalestafette: scholieren ruimen zwerfafval op in de stad.  
Ook in de uiterwaarden van de Rijn ligt veel zwerfafval. Op 
zaterdag 6 april steken we de handen uit de mouwen om samen 
met Lions Club Arnhem de uiterwaarden schoon te maken.
Voor meer informatie: rozet.nl/plasticvrij 

Nog veel meer activiteiten!
Tot en met 10 april worden in de stad talloze activiteiten 

rond zwerfafval en plastic soep georganiseerd, waaronder: 

• Duurzaamheid op school: speciaal voor basis- en 

voortgezet onderwijs zijn er diverse educatieve 

pakketten samengesteld. Op rozet.nl/plasticvrij lees 

je meer over de mogelijkheden voor jouw school.

• Lezing Michiel Roscam Abbing: de auteur van het 

boek ‘Plastic Soup, Atlas van de wereld’, licht het 

probleem van de plastic soep toe. 21 februari, 20.00-

21.30 uur, Rozet

• Landelijke opschoondag: een gezamenlijke 

voorjaarsschoonmaak voor scholen, buurten, etc.  

23 maart.

Een overzicht van alle activiteiten vind je op 

rozet.nl/plasticvrij 

Met het project ‘Arnhem Plasticvrij?’ willen we samen met de Arnhemse 
inwoners en bedrijven het probleem van de plastic soep ter discussie stellen. 
We organiseren excursies, workshops, lezingen en rondleidingen om iedereen 
bewust te maken van het probleem rondom zwerfafval en de plastic soep. 
Wat kun je zelf doen?

RONDLEIDINGEN, WORKSHOPS EN MEER

ALLE ACTIVITEITEN VIND JE OP ROZET.NL/PLASTICVRIJ

Doe mee met 
de prijsvraag

Ook voor 
scholen!



Rozet Jongerendebat Duurzame toekomst
Het scholierenteam van het Stedelijk Gymnasium Arnhem (SGA) 

gaat in debat met verschillende teams uit de stad. Hoe ziet de 

toekomst er uit? Zijn wij op weg naar een duurzame, eventueel 

een plasticvrije toekomst? Zijn wij met z’n allen wel goed 

bezig met de toekomst van deze scholieren? Een debat op het 

scherpst van de snede. 
25 februari, 19.30 uur, Rozet, in samenwerking met Rotary Arnhem-Oost en SGA

Workshop Plasticvrije bedrijfsvoering
Een interactieve workshop voor een 20-tal bedrijven die willen 

werken aan een duurzame c.q. plasticvrije bedrijfsvoering. 

Niet alleen samen praten, maar samen werken aan voorkomen 

van onnodig plastic (afval) en een betere, hoogwaardige 

recycling van plastic. Het bedrijf Stantec, adviseurs in afval en 

grondstoffenbeheer, verzorgt deze workshop.

4 april, 16.00 uur, Rozet

Savehome van Save Plastics
Kom naar het dak van Rozet en neem een kijkje in de 

Savehome van Save Plastics. Dit is een duurzaam huisje, 

gemaakt van gerecycled afvalplastic. 
Vanaf 14 februari, tijdens openingstijden, Rozet

Plasticsoep.onderaf.nl
Dit online platform biedt mensen een podium om ervaringen, 

voorbeelden, tips en achtergrondinformatie uit te wisselen over 

het anders omgaan met plastic. Een platform vol inspiratie! 

Plasticsoep.onderaf.nl  

 
Themamaand: Plasticvrij winkelen en uitgaan 
Van 16 februari tot 14 maart staat de binnenstad van Arnhem 

in het teken van ‘Arnhem plasticvrij?’. Enkele activiteiten:

• 16 februari: opening Plastic Soep Parade (zie hieronder) met

 afvalbutlers, muziek en zang.

• Plastic Soep Parade: een wandelroute door de binnenstad  

 van Arnhem. Winkels, café’s en restaurants hebben allerlei   

 acties rond plasticvrije of gerecyclede producten en   

 duurzame verpakkingen. 

• #plastic026: post foto’s van plastic dat je in het dagelijks 

 leven gebruikt met #plastic026 op Instagram, Facebook,  

 Twitter en/of Instagram. Wil je kans maken op een leuke prijs? 

 Zet dan ook #fotowedstrijd in het bericht. 

• Plasticvrij winkelen: met onder meer workshops, plastic 

 attacks in supermarkten, reportages en onderzoek naar de 

 bevindingen en ervaringen van winkeliers en ondernemers.

Het probleem rond plastic afval kan alleen opgelost worden als we op een andere manier met 
afval omgaan. Veel mensen en organisaties zetten zich in om op een innovatieve manier met afval 
bezig te zijn. Maar wat is er nog meer mogelijk?

INNOVATIES EN ALTERNATIEVEN

Wil jij deel uitmaken van Arnhem Plasticvrij? Op rozet.nl/plasticvrij vind je een overzicht van alle activiteiten. Ook vind je op 

rozet.nl/plasticvrij en degroenevos.nl achtergrondinformatie en voorbeelden van hoe we anders kunnen omgaan met plastic. 

Arnhem Plasticvrij? is een initiatief van 

Mede mogelijk gemaakt door: Rabobank, SUEZ, Stantec, Peeze, Arcadis, Natuurcentrum Arnhem, Nederlands Watermuseum, 

Rijkswaterstaat, Adfactory, Hof Hoorneman Bankiers, Renewi, Arcadis, Lions Arentheem, Jack Tillmans, Museum Valkhof.

Met speciale dank aan: 


