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Ecotoxicoloog 

Wie Ben Ik? 



Onderzoek naar zwerfafval op het 

strand 



Plastic soep - mondiaal en lokaal probleem 



Additieven: 

 

bisfenol A 

vlamvertragers 

ftalaten 

surfactanten 

biociden 

pigmenten  

… 

 

Plastic: cocktail van contaminanten 

polyetheen 

etheen 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RadicalPolymerizationEthylene.svg


Source: MSCI ESG Research, 2011 

Schadelijke chemicaliën in synthetische 

polymeerproducten 
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deeltje 

chemische 

additieven  

in het milieu 

Chemische 

veront-

reinigingen 

In het milieu 

organismen 

uitloging sorptie 

 opname 

Verdeling van chemicaliën tussen plastic, biota 

en water 
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Plastic soep in de Noordelijke Stille Oceaan 

hoeveelheden plastic in NO Pacific in 

afgelopen 40 jaar 100 x toegenomen 

(Goldstein et al., 2012) 



 

Plastic soep in 5 oceanische gyres 



Plastic afval ook in de Arctische diepzee 

Verdubbeling afval op zeebodem van 1 naar 2 procent sinds 2002 

(Alfred Wegener Instituut, 22 oktober 2012) 
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UV licht mechanische krachten 

secondaire micro- en nanoplastics 

< 5mm….nm  

macroplastics 

> 5 mm 

primaire micro- en nanoplastics 

Degradatie/fragmentatie van plastic zwerfafval 



 Dieren eten/raken verstrikt in zwerfafval, m.n. plastics 

 > 700 diersoorten getroffen 

 Microplastics en indirecte effecten  via de voedselketen? 

De zichtbare en onzichtbare gevolgen 



 Schade aan vissersboten en vistuig 

 Veiligheidsrisico's voor mensen op zee 

 Vervuiling van stranden en havens 

 Verwondingen aan dieren  

 Esthetische waarde 

 .. 

Sociaal-economische gevolgen 

enkele – 100 

miljard euro 

per jaar 



Hoe kon dit gebeuren? 





   100 kg per capita in W Europa 

   20 kg per capita in Azie 

Wereld jaar productie plastics ∆ 4% per jaar 

 



PLASTIC CONSUMPTIE 

PLASTIC RECYCLING 

PLASTIC 

AFVAL 

2010 1970 1960 1990 1980 2000 

Het probleem zal alleen maar erger worden  

 



jan.vanfraneker@wur.nl 

Ook de Noordzee is behoorlijk vervuild 

Noorse stormvogel 

95% van de dood 

aangetroffen Noordse 

Stormvogels in de 

Noordzee bevat 35 stukjes 

plastic met een gewicht 

van 0,3 gram in de maag  

Noorse stormvogel 

Fulmar  

0,3 g 

Scaled  to  

human 

size  30 g 



Noordzee “ontvangt”  jaarlijks 

20.000 ton zwerfafval 

 

Gemiddeld 400 items per 100 

meter strand  



Plastic  & Polystyreen

Sanitair

Papier en karton

Hout

Textiel

Metaal
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Aardewerk & Keramiek

Faeces

Medisch

Meeste zwerfvuil is 

plastic 



Zwerfafval op het strand 



Meest waargenomen polymeren in zee 

Plastic klasse 
Rel.  
 
S.G. 

Wereld 
 
productie 

Product  
 

Polyetheen 
LDPE 

HDPE 
0,92   31% 

Polypropeen PP 0,84   24% 

Polystyreen PS 1,05     6% 

Nylon PA 1,13    <3% 

Thermoplastic 

polyester 
PET 1,37    7% 

Polyvinyl chloride PVC 1,38    19% 
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Plastic pellets op het strand 



International pellet watch 



Wie is Dick Vethaak? 
Onderzoek naar 

microplastics 



Wie is Dick Vethaak? 



grootte:   groot      microscopisch 

abundantie:   algemeen    overal aanwezig 

chemisch transport: laag      hoog 

potentiële ingestie:  laag      hoog 

potentiële translocatie:  laag      hoog 

 

Van macro- naar microplastics 

 



 

Bemonstering microplastics in zeewater 



 Pre-separatie stap  

 Filtratie stap  

 Licht microscopie – partikels tellen 

 Raman /Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopie – polymeeridentificatie 
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PE 150 µm 

Microplastics zijn lastig naar bronnen te herleiden (geen “fingerprint”) 

Analyse van microplastics in milieumonsters 



Matrix Concentratie (<5 mm – 0,7 mm) 

Noordzeewater* 0,2 - 1,6    deeltjes per m3 

Sediment   

(offshore, kust, havens)    

 

100 - 3600       deeltjes per kg dw  * 

 

Vogels (maag) # 

Vissen (maag) # 

 

Mossel, oester, krab *     

58% stormvogels > 0,1 gram plastic  

7% onderzochte zeevissen  

 

0 - 105  deeltjes per gram dw vlees+weke delen 

* Leslie et al., 2013   # Foekema et al, 2013 

Microplastic vervuiling in het NL watermilieu 



T
o
tal M

P
 p

articles / k
g
 d

w
 

1000 

4000 

3000 

2000 

© Leslie et al., 2013. IVM report commissioned by RWS Zee en Kust 

Microplastic concentraties in sediment 



Bron: Leslie et al., 2012 

Zeediersoorten waarin microplastics  (<5 mm) 

zijn aangetroffen 



Opname van microplastics door zooplankton 



Opname van microplastics door zooplankton 



Deeltjes toxiciteit  

  Celschade, ontstekingen, etc 

Chemische toxiciteit  

  Uitlogen van monomeren, additieven  

  Drager van persistente verontreinigingen (POPs)  

Ecologische effecten  

  Verstopping 

  Verminderde fitness  

   Afname groei/energieallocatie 

Transport vector 

  Toxische stoffen, exoten, pathogenen  

granulocytomas (mosselen)  

belemmering fotosynthese 

(groenalg)  

Waargenomen effecten van microplastics 

 



MICROBEADS  

primaire  microplastics 

 µm range 

Microplastics in verzorgingsproducten 



RWZI ontvangend  

water 

hydraulische 

cap. (m3/hr) 

n 

Houtrust Noordzee 13.900 3 

Amsterdam West Noordzeekanaal 30.000 3 

Heenvliet –  

conventionele zuivering 

 

Heenvliet –  

membraan reactor 

Maas 
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RWZI – bemonsteringslocaties 



 Gemiddeld ca. 50 MP /L  effluent  

 Verschillende typen, vormen en kleuren 

 Fragmenten, bolletjes, microbeads, vezels 

 Emissie van 0,3 mjd deeltjes/dag in NL 
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© Leslie et al., 2013.  
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Microplastics in RWZI effluenten 



 Zuiveringslib sterk verontreinigd met microplastics 

 Zuiveringslib gebruikt als meststof of bodemverbeteraar in 

de landbouw (37%)    run-off water van land 

 

   

Emissieroute via zuiveringslib? 

 



Andere bronnen van primaire microplastics 



 Emissies gaan toenemen 

 Onafbreekbaarheid kunststof  

 Accumulatie in het milieu en voedselketens  

 Effecten op ecosystemen en biodiversiteit?  

 

 

Microplastics: reden tot bezorgdheid?! 



Effecten op de mens?? 



Univ. Gent, 2012: 1 deeltje per gram natgewicht vlees 

VU-IVM, 2013: 19 - 105 deeltjes per gram drooggewicht vlees 

Noordzeemosselen bevatten microplastics 



 Langdurige blootstelling  

 Toxische deeltjes (en stoffen) 

 Absorptie afhankelijk van type 

  en grootte deeltjes  

 

 

Ontstekingen  

Celschade, celdood  

Spiercellen kunnen niet samentrekken  

Enzymactiviteit verstoord  

Placenta laat deeltjes door  

Loopt de gezondheid van de mens gevaar? 



Potentieel gevaar = ? 

? 

dosis 

Type en grootte polymeer 

Uitlekken additieven  

Sorptie milieucontaminanten 
Wat zijn veilige 

 gehalten ? 

Blootstelling = ? Bekende effecten = ? 

Eigenlijke risico = ? 

Concentraties 

Gevoeligheid 

Locatie 

Fysische effecten 

Chemische effecten 

Ecologische effecten 

Risicoschatting van microplastics in het milieu 

 



“Size matters”: van micro naar nano 





 Vergroot de kennis over ecologie en gezondheid  

 Maak cyclische bedrijfsmodellen mogelijk 

 Werk aan gedragsverandering 

 Verbeter het afvalbeheer  

 Herstel habitats 

 Ontwikkel internationaal beleid  

 

Hoe kunnen we het tij keren? 



• Emissie reductie en preventie  

• Vervang niet-afbreekbare polymeer ingredienten in PCPs 

door niet-toxische, bioafbreekbare ingredienten 

• Schakel over op milieuvriendelijke vezels in textiel  

• Bewustmaking van de burgers 

Microbeads – een welsprekend voorbeeld! 



Werk aan gedragsverandering 

Scheepvaart gooit driekwart volle vuiniszakken direct 

overboord (Havenbedrijf Rotterdam en KIMO) 

  



Werk aan gedragsverandering 



MESSAGE IN A BOTTLE 



 Bedankt voor uw aandacht! 



dick.vethaak@deltares.nl 

 

 

http://www.ilvo.vlaanderen.be/micro/  

http://www.cleansea-project.eu  

EU project on river litter and 
microplastics in the Rhine,  
Elbe, Danube, Po 

Marine Litter in European Seas: 

Social Awareness and coresponsibility 

Meer informatie? 

mailto:dick.vethaak@deltares.nl
http://www.ilvo.vlaanderen.be/micro/
http://www.cleansea-project.eu/
http://www.cleansea-project.eu/
http://www.cleansea-project.eu/

