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Haarlem < 10 KM van zee

Waarom SUPmission?



Plasticsoup

Vijf grote roterende zeestromen met 
een hoge concentratie plastic

Microplastics zijn schadelijk voor 
milieu, dier en mens

1000 vuilniszakken wereldwijd per 
minuut



Gevolgen plastic in het water

• Hoe kleiner, hoe schadelijker voor het ecosysteem
• Een vogel of vis zal eerder een stukje piepschuim eten dan een wasmand 



• Maandelijkse SUPmissions seizoen 2020/2022 mei t/m Oktober
• > 1000 vrijwilligers & > 300 kliko’s afval
• Inspirerende sprekers oa: Paul Waye (Plogger), Steef (natuurlijk met 

Steef), Alex (Enjoy Cleaning up), Bernou (Plastic Soup Foundation)
• Educatie: NOVA, Kinderuniversiteit Haarlem, Sancta Maria & Stichting 

Kunstnest 
• Vele bedrijfsuitjes
• Grote zichtbaarheid in de pers
• Stichting SUPmission met ANBI status sinds mei 2021
Met SUPmission vragen we aandacht voor zwerfafval en het belang van een 
schone stad. Nu en in de toekomst. Bewustwording creeren en anderen 
motiverenen activeren om de eigen leefomgeving schoon te houden.
Met elkaar en voor elkaar!  

SUPmission | Creëren van bewustwording



SUPmission’s opruiminitiatieven/vrienden

● De Pinguïn: boot met schepnetten wekelijks door de Haarlemse grachten 
● Paul Waye: Haarlemse plogger die dagelijks joggend veel afval verzamelt
● Opruimtrutjes: 2 dames die regelmatig cleanups organiseren
● Monkabox: Haarlemse die opruimacties organiseert voor kinderen/scholen
● Bob de Plogdog: Labradoodle die afval verzamelt met zijn baasje tijdens wandelingen
● Juttersgeluk: organisatie van beach-cleanups gevolgd door hergebruik plastic 
● Spaarnelanden: doneren vuilpas, zakken, prikkers & de boot haalt grote stukken op



Ons ultieme doel | Bubble Barrier in het Spaarne

• Het Spaarne is de plastic snelweg naar de 
Noordzee met een afstand van maar 10 km 

• Al dit plastic kunnen we niet meer handmatig 
uit het water halen 

• Een onderwaterluchtbellengordijn vangt 24/7 
365 dagen per jaar troep op

• Dit bellengordijn vangt 86% af

• Haarlem is het laatste afvoerputje naar de 
Noordzee



• 2021: 23 SUPmissions, 115 zakken afval totaal
• 115 gedeeld door 23 dagen is 5 zakken per 3 uur SUPmission
• 5 zakken gedeeld door 3 uur is 1,6 zak per uur
• 1,6 zak per uur x 24 uur (dag) = 38,4 x 365 dagen

= 14.016 zakken per jaar!!!
• wereldwijd 1000 zakken per minuut!

SUPmission | plastic afval inschatting



Bubble Barrier | Westerdok Amsterdam

                  Alleen samen kunnen we impact maken #bettertogether



‘’Een schone stad is een mission possible!’’


