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Liever plastic in de zee dan vis? 
 
Ga zo door…een nieuwe wereld ziekte (epidemie) grijpt om zich heen.  
 
‘Wat een verbazingwekkend mooi land, dit Thailand, Sophia’ zegt zij, ‘maar 
wat een enorm drama al dat plastic daar – wijzend naar de kustlijn - en te 
bedenken dat er iedere dag weer, ik weet niet, hoeveel kilo’s bijkomen. Het 
lijkt wel een nieuwe wereldziekte. 
Een epidemie. Kom, neem nog een lepeltje plasticsoep, ik ben nog niet 
voldaan… 
Dan al die mensen die hier langs de kustlijn lopen te schuimen tussen al die 
aangespoelde narigheid. Voor het verzamelen krijgen ze slechts een paar 
grijpstuivers’.  
Tja’, zegt Sophia, ‘hebben we in NL ook hoor schat. Kijk maar eens in de 
bermen, in de stadskernen, sportvelden en wat te denken bij al die festivals 
en events. Godzijdank is de EU nu met wetten bezig voor uitvoering in 2030’. 
‘Maar waarom serveert Brussel die plasticsoep niet heter? Waarom zolang 
wachten? Weer 12 jaar waarin de mensheid haar eigen aardkloot verziekt. 
Eerlijk is eerlijk: wij zijn er ook meer dan debet aan. Moet je zien hoeveel 
plastic wij in onze fabrieken gebruiken’. ‘Maar’ zegt zij weer, ‘wij kunnen niet 
meer zonder plastic werken en leven, het is licht, hygiënisch en goedkoop, 
maar we gaan er wel dood aan’. 
‘Zeker wel, heb je al die dode vissen en schildpadden op het strand gezien 
en dan te bedenken dat ’s werelds grootste economie het Klimaatakkoord in 
de prullenbak heeft gegooid. Wat een kortzichtigheid’. ‘Wij moeten ook onze 
verantwoordelijkheid nemen’, oppert Sophia. ‘Als we terug van vakantie zijn, 
beloof ik je, er mee aan de slag te gaan. 
En nu, zo lang het nog kan, wandelen over het witte strand, bij een grandioze 
zonsondergang en nog een paar dagen genietend van de zon, zee en rust’. 
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Van toen naar nu, A-TOP is Retro 
 
Van papier en karton naar plastic en weer terug. Met composteren ben je er 
niet. Mooi woord voor weggooien en verbranden. Je moet de boel 
verzamelen, in de jens steken en naar boven kijken om te zien hoeveel CO2 
je wel niet hebt aangemaakt. Da’s dus geen echte oplossing. Da’s dus een 
doos van Pandora! Tegenwoordig heeft de consument vier klikobakken bij zijn 
huis, los van de glasbakken. Zie wat afval voor een ruimte inneemt. Edoch de 
‘blauwe papier bak’ is de meest economische. Dat zegt men in Duitsland 
ook. Mono papier mag gewoon bij het oude papier. Briljant dus. Daar richt A-
TOP zich op..  
Oftewel: A-TOP is hartstikke retro. Het is in Thailand geboren. Hoe simpel was 
het idee, hoe innovatief zijn onze verpakkingen nu. ‘De wereld in een doosje 
hebben’, zeg maar. 
 
A-TOP denkt godzijdank wèl na over deze wereldwijde en snel om zich heen 
grijpende plastic ziekte. Oftewel A-TOP producten zijn dè genezingskuur 
tegen die epidemie. Wij hebben een korte en een lange kuur. Kies voor de 
korte: gewoon doen! Bent u meteen van alle discussies af en kunt u thuis 
vertellen: ‘het duurde even, maar wij zijn bijna van dat plastic genezen!’ 
 
Paar ‘TOP-feitjes’: 

• A-TOP’s lekken niet en zeker niet naar het milieu, 95% wordt hergebruikt 
• Een heel klein mini plastic zakje (glas wordt namelijk zo zwaar) in onze 

Pop Up Cup voor scheiding met het karton, smaakbehoud en 
Warenwet regels 

• De consument moet 5 soorten afval scheiden: Ze worden gek….A-TOP 
verpakkingen kunnen gewoon in de blauwe bak, samen met de 
kranten… 

• Zo licht als plastic en tig keer beter voor het milieu 
• Uit de Pop Up Cups kun je schenken, eten, drinken, slurpen en snaaien 
• A-TOP ruimt bijna al zijn afval op! Op het mini zakje na, wordt 95% 

gerecycled, de cirkel is weer rond: Circulair dus! 
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• Pop up cups lekken niet zoals vele drinkbekers met die lasnaden 
• A-TOP begint met gerecycled papier, dan: knipt, vouwt en fröbelt het 

tot iedere vorm, zolang het maar circulair is! 
• Ook ‘zeer van Retro’ zijn onze rietjes! Onlangs hebben een 

woonwarenhuis en foodketen ze ook in de ban gedaan. Stiekem 
afgekeken misschien? 

• Natuurlijk kunnen onze ‘dozen & doosjes’ ook in de ijskast 
 
Als u als Festival- en event organisatie de consument nu echt wil pleasen, 
naam en faam wil maken, bel ons. Weg met al dat plastic op de festival- & 
eventterreinen. Weg met de reiniging auto’s die tonnen ‘soep’ komen 
ophalen om het vervolgens te gaan composteren. 
Oh ja, heeft u de kosten al eens opgeteld. Wij hebben ze eens op een rij 
gezet van 1.000 pet flessen. Je schiet in een ‘kramp’ als je de cijfers ziet: 
Transportkosten van zo’n 5 pallets per oplegger van bottelarij naar 
distributiecentrum, dan naar locatie, statiegeld, handeling op locatie, retour 
bottelarij, weer reinigen en het ziekteproces begint opnieuw.  
 

Bijna 5 pallets voor 1.000 flessen 
 
Schiet u al in de stress? Da’s natuurlijk niet de bedoeling. 
 
Maar 1.000 A-TOP doosjes neemt x-m2 ruimte in, geen statiegeld, éénmalige 
handeling; mag in de papierkliko en wordt weer voor 95% hergebruikt. 
Behalve dat ene verdomde maar noodzakelijke zakje dan L. 
 
A-TOP heeft dus ‘de beste papieren’  
Dus Sophia, bel als je van vakantie terug bent, wij komen onmiddellijk met 
onze kuur. Wij brengen monsters mee want je moet voelen wat wij bedoelen. 
Je moet het zien, aanraken en beleven. Wij delen onze droom – nee de 
werkelijkheid – samen met jou. 
 
Adriaan Verbeek 
+31 6 22202449 
a.verbeek@atoppackaging.com 
www.atoppackaging.com 


