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Plastic soep - mondiaal en lokaal probleem 
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Plastic type   Producten   
  
Polyethyleen 

 
PE 

 
plastic zakken, 6-pack rings, flessen, 
netten, melk en juice containers 

 Polypropyleen PP  touwen, doppen, netten 

 Polystyreen  PS  voedselcontainers 

 Nylon  PA  netwerk, textiel 

 Thermoplastic polyester  PET  drankflessen 

Polyvinyl chloride  PVC  plastic folie, flessen, kopjes 
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Noordzee “ontvangt”  jaarlijks ongeveer 
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Herkomst plastic zwerfafval  

 

Zee/strand 

Recreatie  

Visserij 

Offshore industrie 

Scheepvaart 

Via rivieren en land    50-80% 

Scheepvaart  

Binnenvisserij  

Rioolwaterzuiveringsinstallaties, riooloverstorten 

Zwerfafval van steden en wegen 

Industrie en landbouw  

Onbekend 

Via wind  

 

Herkomst van zwerfafval 
 



Dieren raken verstrikt in en eten plastic zwerfafval 
 



Macroplastics zijn jonge microplastics! 



Plastic pellets 



In sommige douche gels en tand-
pasta’s, bijvb. 30 mg MP per g 

MICROBEADS  
Primary  microplastics 

 µm range 

Microplastics in verzorgingsproducten 



\ 
 

Afbakening van microplastics 

• Synthetische materialen van petrochemische oorsprong  

• Slecht oplosbaar in water 

• Slecht afbreekbaar 

• Vaste deeltjes  

• Kleiner dan 5 mm  

 



 Milieu micro/nanoplastics – moeilijk te vatten 

10 mm 

100 mm 
 Zeer brede samenstelling  

 Geen “vingerprint” 

 Beperkingen van huidige analysemethoden: LOD ø > 10 mm 

 

100 mm 



Cole et al., 2013 

   Ingestie van microplastics 

 Aangetoond voor een breed scala van zeedieren 

 Blootstelling  via of met de voeding, incl. filtratie, grazen, en depositie en via 

de kieuwen tijdens de ademhaling 

 De inname, verblijftijd en eliminatie afhankelijk van de grootte van het deeltje 



   Fysische effecten 

Microplastic ingestie vermindert energiereserves   

  1% PVC                significante afname met 30% 

  5% PVC                significante afname met 50%  

    

Lab experimenten: effecten op de voeding, beweging, groei en het broedsucces 

Bron: Wright et al., 2013 

zeepier 



Translocatie en deeltjes toxiciteit van microplastics in de mossel  

Granulocytomas 

© Nadia von Moos 



Microplastics zijn complexe cocktails van contaminanten 

Bron: ILVO, MICRO project 



   Chemische effecten 

 Contaminant blootstelling via inname van microplastics in vergelijking met andere 

blootstellingswegen? 

 Doorgifte van microplastics van prooi naar predator aangetoond  >    geringe 

bioaccumulatie van microplastics (en geassocieerde chemicaliën ?) 



Zwerfafval 

 

 

 

Bronnen van microplastics 

Industrieel ontworpen consument en commerciele producten 

Productie verlies transport, productie, ongelukken 

Schuren tijdens onderhoud scheepsverf, bouwreparatie, wasserij 

Slijtage tijdens gebruik kleding, stof, wegen- en huisverven,  

stadstof (binnenshuis)  

autobandslijpsel 
 

Afval versnipperen Plastic recycling, illegale dumping, 

stortplaatsen, biowaste 

? 

Bron: Sundt et al., 2014  



 

 

  Emissieroutes naar oppervlaktewater 

 Directe emissies: scheepvaart, visserij, recreatie, offshore, etc 

 Lozingen: RWZI effluenten, overstorten, industrieel afvalwater 

 Afspoeling  verharde oppervlakken: straatvuil, zwerfafvuil, slijtage 

 Afspoeling onverhard oppervlak: zwerfafval, landbouw 

 Grensoverschrijdende aanvoer 

 Atmosferische depositie 

 



 Gemiddeld 56 MPs per L effluent 

 Verschillende soorten, vormen en kleuren 

 Vezels, folies, fragmenten, microbolletjes 

 Verwijderingsrendement: 72 ± 61% 

 Emissie van 5 * 109 MPs / dag naar oppervlaktewater 

  Microplastics (10 – 5000 mm) in RWZI effluenten in NL 
 
 
 

VU-IVM unpublished data 
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MP deeltjes 
 

N per unit Gem. (SD) 
 

Oppervl water N per L   100 (49) 

> 300 mm 61 % 
< 300 mm 39 % 
Vezels 89 % 
Andere typen 11% 

Sediment N per kg dw  2060 (4150) 

> 300 mm 33 % 
< 300 mm 50 % 
Vezels 77% 
Andere typen 23 % 

Bron: IVM report 2-8-2014, commissioned by Waternet  

Microplastic vervuiling in stedelijk oppervlaktewater en sediment 
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Microplastics in sediment en zwevend stof 

Bron: various IVM-VU reports; Leslie et al., in prep.) 



Biota monsters van locaties in en rond de Randstad 

Source: T. Carlsson, IVM-VU, unpubl data 



 Mosselen: Europeanen consumeren ca. 11000 microplastics per jaar 

  Blootstelling via consumeren van mosselen en andere levensmiddelen 

0,3  -  13 MPs/g* 0,7 MPs/g# 0,1 – 0,3 MPs/g* 

 Microplastics ook gedetecteerd in andere schelp- en schaaldieren en 

terrestrische producten (honing, melk, bier, etc.) 

 Attributieve risico? 

 Lotgevallen en toxiciteit voor de mens? 

Bron: *GESAMP WG40 report, 2015; #DeVriese et al., 2015, MPB 98: 179-87 



  Hygiënische aspecten van microplastics 

Microbial communities on plastics (NGS – amplicon sequencing – family level 

Bron: De Tender et al., 2015, EST 49: 9629-38 



“Size matters”: van micro naar nano 



 De uitstoot van microplastics zal blijven toenemen, zo ook het risico op schade 

 Overal aanwezig en accumulatie in milieu en voedselketen 

 Topje van de ijsberg: hoe zit met de ultrakleine deeltjes (nanoplastics)? 

 Opkomende effecten op marien en zoetwater leven 

 Potentieel gevaarlijk voor de menselijke gezondheid 

 

  5 redenen tot bezorgdheid  



 Emissie reductie/preventie 

 Verbeter het afvalbeheer  

 Maak cyclische bedrijfsmodellen mogelijk 

 Werk aan gedragsverandering 

 Vergroot de kennis over ecologie en gezondheid 

 Ontwikkel internationaal beleid  

 

  Hoe kunnen we het tij keren?  



 Onderzoek naar massabalans en verwijdering van 

microplastics in RWZI  (STOWA)                                                      

TU Delft, VU, Deltares; 2015-16 

 Ontwikkeling van meetmethoden voor kleine deeltjes 

mbv flowcytometrie gekoppelde RAMAN 

spectroscopie  IMPACT (TI-COAST)                                                    

VU, Deltares; 2014-17 

 Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastic    

TRAMP (STW)                                                                 

WUR, RIVM, KWR; 2015-18 

  Lopende projecten 



MICROPLASTICS DICHTER BIJ HUIS DAN U DENKT! 
 

 

 

VRAGEN? 

 

dick.vethaak@deltares.nl 
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