
 

         Antwerpen, 5 juni 2021 

 

We wandelden langs de Schelde die zich van de Rijnkaai richting haven kronkelt. 

Ik wees mijn medewandelaar op het idyllische plaatje, het koppeltje tussen de boterbloemen en de 

klavertjes. 

Hij zei dat hun maagje vol plastic keutels zat. 

Hij nam me mee, twee meter lager, dichter bij het water, tussen het riet en de struiken die het 

wandelpad afbakenen 

 



 

 

Dichtbij Antwerpen 

 



en aan onze voeten dit 

 

 

…. 

 

Aangespoeld wrakhout en ander afval en erop en eronder en overal plastic keutels, OVERAL. 

Dat krijgen ze binnen zegt hij, dat vult hun maagje en dat van talrijke andere dieren. Dat verspreidt 

zich in de rivier, stroomt naar de zee en tot diep in de oceanen. Dat bedreigt vogels, vissen en de 

mens. Dat draagt bovendien een grote chemische vervuiling met zich mee, pesticiden, giftige 

producten allerhande. 

 

Mijn maag krimpt. Ik hoorde reeds van plasticvervuiling, maar dit aan mijn voeten zo dicht bij huis ??  

 

 

 

 

 

  



Dit doet me denken aan een andere foto 

 

 

        Antwerpen 8 november 2019 

 

Ze hijsen zich in nette pakken en op hoge hakken 

Ze tekenden dure contracten. 

Het Antwerpse provinciebestuur verleende de vergunning voor de komst van 2 nieuwe fabrieken van 

chemiereus Ineos. Het Antwerpse stadsbestuur straalt en noemt de investering van 3 miljard een 

zegen voor de stad en de Antwerpse haven.  

De nette pakken en hoge hakken zijn nog nooit langs de waterlijn gaan kijken. Zij weten niets af van 

het probleem van de plastic keutels of negeren en ontkennen het. Zij geven niet om het leven en 

overleven van mens en dier en zijn omgeving. 

De drie miljard klinkt hen als muziek in de oren. Zij zeggen dat dit welvaart brengt en groei en 

uitbreiding en uitstraling ….. Zij willen de grootste zijn. 

De grootste in wat?  In vervuiling, vernieling en teloorgang van de eigen omgeving? 

Hoeveel groter is de man en vrouw die zich zorgen maakt. Die zich bukt aan de rand van het water, 

die de keutels opraapt en erover vertelt aan de mensen. 

Hij en zij nemen dit handvol mee naar huis als een droeve trofee. 

 



 

Wassen en spoelen het 

  



 

met dit als resultaat 

 

 

 

Dit blijft over van één handgreep op één plaatsje langs de waterlijn, 50 gram plastic keutels. 

Dit betekent tonnen en tonnen hiervan langsheen de Schelde, 5000 ton naar schatting tussen het 

MAS  en de Belgische grens aan Oude Doel? 




