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K or t
120.000  
Evides-bekers 
voor Marathon 
rotterdam
Op zondag 14 april vond de jaarlijkse 
Marathon Rotterdam plaats. Evides 
Waterbedrijf regelde de drinkwateraansluiting 
voor dit grootschalige sportevenement en 
leverde 120.000 drinkwaterbekers voor de 
duizenden renners.

 Dit jaar was het de 33ste editie van de marathon, 
waar renners uit de hele wereld een topprestatie 
leveren. Traditiegetrouw vond de start plaats 
aan de Coolsingel. Langs de route waren diverse 
drinkwaterposten ingericht, zodat de sporters 
hun vochtniveau op peil konden houden. 
Naast de marathon waren nog andere parcours 
uitgezet, waaronder een kidsrun.

Mansveld wil verbod op microplastics
Staatssecretaris Mansveld wil een Europees verbod op 
microplastics in cosmetica en verzorgingsproducten: 
‘Tegenhouden aan de bron is het beste middel om de 
problematiek aan te pakken.’ 

Volgens Mansveld zijn er voldoende alternatieven voor deze 
hele kleine stukjes plastic, die onder meer in scrubs, tand-
pasta en badschuim zitten. Ook Vewin roept alle bedrijven 
die microplastics gebruiken in hun producten, op hiermee 
te stoppen. De stukjes plastic komen via het afvalwater in 
zee terecht, omdat ze te klein zijn om in de rioolwaterzui-
vering van de waterschappen te worden afgevangen. In-
middels zijn in de oceaan op 5 km diepte al kleine stukjes 
plastic aangetroffen. 

Volgens de staatssecretaris zijn notenschillen een goed 
alternatief voor microplastics. Die zijn duurder, maar ook 
een stuk duurzamer, zegt Mansveld.

Mansveld gaat nu in Brussel lobbyen voor een verbod op 
microplastics. Een verbod in alleen Nederland is volgens de 
staatssecretaris weinig zinvol, omdat veel van de produc-
ten die microplastics bevatten uit het buitenland komen. 
Ondertussen wil Mansveld een goede voorlichting: ‘Mensen 
moeten weten of er in hun tube tandpasta of fles bad-
schuim microplastics zitten. Er bestaat nu al een app van de 
Plastic Soup Foundation om dit per product te checken, en 
ik ga op zoek naar manieren om de consument nog beter 
te informeren.’ Producent Unilever heeft eerder al aange-
kondigd om te stoppen met het gebruik van microplastics. 
Vewin vraagt alle bedrijven die microplastics gebruiken, 
dit voorbeeld te volgen.


