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Microplastics - Een bedreiging 
voor het 2-Zeeën gebied?
Met	dit	Europees	project	startte	op	1	juli	2012	
het	grensoverschrijdend	onderzoek	van	5	we-
tenschappelijke	instituten	naar	de	aanwezige	
microplastics	in	de	Noordzee.	Europa	zet	hier-
voor	drie	miljoen	euro	en	20	onderzoekers	in.	
Het	 project,	 gefinancierd	 door	 het	 Interreg	
IVa	 2	 Zeeën	 programma,	 wordt	 uitgevoerd	
onder	leiding	van	ILVO	(België)	samen	met	in-
stituten	uit	Frankrijk	(Ifremer	en	Université	de	
Brest),	Nederland	(Deltares)	en	Groot-Brittan-
nië	(Cefas)	en	loopt	tot	30/09/14.

De problematiek rond plastic zwerfvuil werd pas 
erkend door de drijvende plastic vuilnisbelten in 
de Stille Oceaan en de foto’s van in plastic ver-
strikte zeedieren. Plastic breekt nauwelijks af in 
het marien milieu, het fragmenteert tot alsmaar 
kleinere stukjes plastic, de microplastics. Deze 
komen ook rechtstreeks in het marien milieu 
door veelvuldig gebruik in cosmetica of door 
wassen van synthetische kledij. Verschillende 
internationale richtlijnen - o.a. KRM, OSPAR en 
MARPOL - besteden al aandacht aan de proble-
matiek van zwerfvuil in het marien milieu, maar 
de preventie ervan roept nog veel vragen op. Er is 
slechts weinig informatie over microplastics in de 
waterkolom, op de zeebodem en het -oppervlak 
en aan de kustlijn. Ook uniforme staalnamepro-
cedures voor microplastics mankeren.

De impact van microplastics op het mariene leven 
blijft een vraagteken. Hoe klein ze ook zijn, de 
negatieve gevolgen op het ecosysteem kunnen 

aanzienlijk zijn. Er werd aangetoond dat micro-
plastics opgenomen en geaccumuleerd kunnen 
worden in mariene organismen. Daarnaast kun-
nen ze persistente organische polluenten uit de 
waterkolom of het sediment concentreren op 
hun oppervlak die zo mee opgenomen worden 
door mariene organismen. Ook bevatten de 
plastics microbiële biofilms, die de eigenschap-
pen van het plastic kunnen wijzigen. Dat zou 
kunnen leiden tot biodegradatie van plastics. Om 
de socio-economische impact van marien plastic 
afval te bepalen is dus ook een identificatie van 
aanwezige chemische stoffen en bacteriële ge-
meenschappen op die microplastics van belang. 

MICRO wil de microplastics in de Interreg 2 Zeeën 
en Kanaal Regio in kaart brengen, de impact op 
het ecosysteem inschatten en de risico’s ervan 
voorkomen. In het onderzoek zullen we de aan-
wezigheid en accumulatie van microplastics in 
het marien milieu, hun transportroutes, hun bio-
logisch effecten op het mariene ecosysteem en 
de impact op economisch belangrijke activiteiten 
bepalen. En de geaccumuleerde chemicaliën op 
de microplastics analyseren.

Het MICRO-project zal bijdragen aan een duur-
zame ontwikkeling van de Interreg 2 Zeeën en Ka-
naal Regio, met de focus op visserij, maricultuur 
en toerisme. De samenwerking op onderzoeks-
vlak stimuleert en vereenvoudigt de gemeen-
schappelijke implementatie van management 
maatregelen.
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MICRO kick-off meeting bij DELTARES

Microplastic campagne

De	kick-off	meeting	van	het	MICRO-project	
vond	plaats	op	24	en	25	september	bij	Del-
tares	te	Delft.	Na	enkele	belangrijke	admi-
nistratieve	zaken	werden	de	verschillende	
activiteiten uitvoerig besproken.

Staalname en identificatie
Het opstellen van een Standaard Operationeel 
Protocol (SOP) voor de bemonstering van mi-
croplastics in het 2 Zeeën gebied is prioritair 
binnen MICRO. Een uniforme staalname is de 
eerste stap binnen een geïntegreerde mo-
nitoring. Bovendien besteden verschillende 
internationale richtlijnen al aandacht aan de 
problematiek van marien afval. 

Met beschikbare data van de partners over 
microplastics wordt een model opgesteld door 
specialisten bij Cefas en Deltares. De monito-
ring van microplastics binnen MICRO zal dit 
model valideren en informatie geven over hot 
spots waar de microplastics zich opstapelen in 
ons marien milieu.

Tijdens	een	campagne	tussen	1	en	4	okto-
ber	2012	werd	de	hoeveelheid	microplastics	
bepaald	in	de	zuidelijke	Noordzee,	meer	
bepaald	voor	de	Nederlandse	kust	van	Sche-
veningen	tot	aan	de	monding	van	de	Wes-
terschelde. Dick Vethaak (Deltares) organi-
seerde	deze	campagne	op	het	Nederlandse	
schip,	de	ms	Zirfea	(Rijkswaterstaat).	Thomas	
Maes	(Cefas)	vergezelde	hen	voor	de	uitwis-
seling van kennis en praktische ervaringen. 
Externe	deskundigen	waren	ook	aanwezig	
om	te	helpen	bij	de	bemonstering	en	de	or-
ganisatie	van	het	onderzoek.

In totaal werden 16 neustonische stalen (orga-
nismen drijvend op het wateroppervlak) geno-
men, 10 sedimentstalen en verscheidene biota 

Er zal ook bepaald worden uit welk soort plas-
tic het gevonden microplastic opgebouwd is, 
wat informatie oplevert over de mogelijke 
oorsprong en de effecten in het milieu.

De aanwezige chemische stoffen zullen onder-
zocht worden. De eerste testen werden al uit-
gevoerd door ILVO op microplastics gevonden 
op het strand van Oostende (BE). 

Impact op het ecosysteem
Om de impact van microplastics op het mariene 
ecosysteem na te gaan worden verscheidene 
mariene organismen onder laboratoriumcon-

monsters. De monsters werden overgebracht 
naar het Instituut voor Milieuvraagstukken 
(IVM), waar zij zullen worden geanalyseerd op 
de aanwezigheid van microplastics en het type.

De neustonische monsters werden verzameld 
met een hoge snelheid Mantanet (MARF) met 
0,333 mm maaswijdte en een rechthoekige  
netopening van 15.5 cm x 50 cm. Het net bemon-
sterde de bovenste 25 cm van het zeeoppervlak 
met een gemiddelde snelheid van 5 knopen 
gedurende 30 min. Het net werd gesleept door 
middel van een boom die aan de zijkant van 
de boot geïnstalleerd is om verstoring van de 
staalname door de boeggolf te voorkomen. De 
monsters werden overgebracht in glazen potten 
en gefixeerd in 70% isopropylalcohol.

dities blootgesteld aan microplastics, bijvoor-
beeld: oesters, mosselen, kreeftachtigen, vis-
sen en vislarven. 
Als case study wordt de impact van microplas-
tics nagegaan op de maricultuur van de mossel 
en oester.

Microbiële biofilms
In een derde activiteit wordt aandacht besteed 
aan de microbiële biofilms, die in staat kunnen 
zijn om deze eigenschappen van het plastic te 
wijzigen en zelfs te biodegraderen. Ook de 
identificatie van eventueel pathogene micro-
organismen op plastic is van groot belang.

De sedimentmonsters werden verzameld met 
een 24 L Van Veen grijper. Op elke locatie werd 

» MICRO Kick-off vergadering georganiseerd door projectpartner Deltares in Delft.

» Manta net (MARF).

» Microplastics en plastic afval uit een sediment-
staal van het strand van Oostende.
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MICRO kick-off meeting bij DELTARES

» Het ‘MICRO’ wetenschappelijk personeel bij ILVO.

•	 Motie	over	microplastics	is	‘geweldige	
opsteker’. 
De Nederlandse regering moet er-
voor zorgen dat er minder microplas-
tic afval in het water terechtkomt. In 
een motie van PvdA en D66 wordt de 
regering gevraagd ervoor te zorgen 
dat er in Europa afspraken worden 
gemaakt om deze vervuiling tegen te 
gaan.  
Meer info op: http://www.deltares.nl

•	 Een	overzicht	met	publicaties,	pre-
sentaties en media artikelen omtrent 
het MICRO-project is te vinden onder 
communicatie op: 
http://www.ilvo.vlaanderen.be/micro

•	 Blog	rond	alle	publicaties	met	betrek-
king tot MICRO sleutelwoorden: 
http://microplastic.wordpress.com/

Varia

ILVO als ‘Leadpartner’ van het project
Elke	nieuwsbrief	zullen	we	één	van	de	5	part-
nerinstituten	van	het	project	voorstellen.	 
De eerste is het Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek	(ILVO),	met	sites	in	Oos-
tende,	Merelbeke	en	Melle	(België).

Het ILVO verricht multidisciplinair, baanbre-
kend en onafhankelijk onderzoek voor het 
opbouwen van fundamentele en toegepaste 
kennis nodig voor verbetering van producten 
en productiemethoden, voor bewaking van de 
kwaliteit en veiligheid van de eindproducten 
en voor verbetering van beleidsinstrumenten. 

De onderzoeksactiviteiten worden aange-
stuurd via 4 eenheden: Plant, Dier, Technologie 
& Voeding en Landbouw & Maatschappij. Elke 
eenheid is onderverdeeld in onderzoeksdomei-
nen. Voor Dier zijn dit: rundvee-, varkens- en 
kleinveehouderij, Aquatisch milieu & kwaliteit 
en Visserij & aquatische productie. De twee 
laatste zijn gesitueerd in Oostende. De kern-
taken van deze site zijn chemisch milieuon-
derzoek en producttechnologie, biologisch 
milieuonderzoek, visserijbiologie, aquacultuur 
en visserijtechnieken. 

ILVO-Oostende is betrokken bij tal van lokale 
projecten, gefinancierd door het Federaal 
Wetenschapsbeleid en andere overheden. 
ILVO neemt ook deel aan een groot aantal 
EU-projecten. Het is eveneens hoofdpartner bij 
het 2-Zeeën Interreg project ‘MEMO’ over de 
impact van de invasieve kwal Mnemiopsis leidyi. 

Het MICRO-project valt onder de onderzoeks-
groep ‘Chemisch milieuonderzoek en Product-
technologie’. De activiteiten hiervan richten 
zich op veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid 
van het mariene milieu en zijn biologische 
producten. Het ultieme doel is een duurzaam 
beheer van de natuurlijke rijkdommen van de 
zee. Visserijproducten worden geanalyseerd 
op de versheid, de hygiënische, voedings- en 
commerciële kwaliteit en de biologische con-
ditie. Ook de authenticiteit van visserijpro-
ducten wordt hier nagegaan via genetische 
methodes. Deze onderzoeksgroep beschikt 
over een jarenlange ervaring met het monito-
ren van de chemische status van het sediment 
en de impact op mariene organismen. Hierbij 
worden de aanwezigheid en de toxiciteit van 

persistente organische verbindingen en andere 
mogelijke contaminanten in het marien milieu 
onderzocht.

ILVO en MICRO
ILVO is hoofdpartner van het project en staat 
in voor het management, de coördinatie en 
communicatie van het project. ILVO vormt de 
schakel tussen de projectpartners onderling en 
het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat 
van het Interreg 2 Zeeën programma.

Om de 6 maand zal een stuurgroepvergadering 
met workshop worden georganiseerd, afwisse-
lend bij de verschillende partners. Hierop zullen 
stakeholders en externe wetenschappers wor-
den uitgenodigd. Tweemaal per jaar verschijnt 
een nieuwsbrief met info over het onderzoek, 
de projectpartners en de vergaderingen.

Verder beheert ILVO ook de MICRO website 
(www.ilvo.vlaanderen/micro). Ook bij de drie 
activiteiten van het MICRO-project is het ILVO 
zeer sterk betrokken, waarbij ILVO activiteit 1 
zal trekken. 

een substaal genomen van ongeveer 500 ml 
voor analyse van de microplastics. De rest van 
het sediment werd gespoeld over een reeks 
van zeven om de benthische organismen te 
verzamelen. Deze werden later onderzocht op 
microplastics in het laboratorium.

Het onderzoek was een goede oefening om 
ervaring op te doen voor staalname van mi-
croplastics met behulp van het MARF net. 
We konden besluiten dat het net op verschil-
lende punten kan verbeterd worden en dat de 
staalnameprocedure nog verder moet  geop-

timaliseerd worden voordat het kan worden 
aanbevolen voor routine bemonstering. De 
verbetering van de bemonsteringsmethoden 
en de microplastics analyse zullen deel uitma-
ken van de toekomstige activiteiten van het 
MICRO-project.
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Interview van de maand:  
Lisa Devriese, wetenschapper bij ILVO

ervan op het marien milieu te evalueren sa-
men met verschillende gemotiveerde Euro-
pese projectpartners. Mijn taak hierbij is de 
wetenschappelijke coördinatie binnen het 
ILVO, de staalname op het Belgisch deel van 
de Noordzee en de bepaling van de impact van 
microplastics op het mariene leven. Daarnaast 
ben ik ook nauw betrokken bij de karakterisatie 
van de microbiële en chemische belading van 
microplastics.

Lisa, je lijkt zeer gedreven in dit onderzoek. 
Wat zie je als de grootste uitdaging?
De aanwezigheid van plastic afval in zee en 
op het strand kan me mateloos ergeren. Ik 
neem deel aan de jaarlijkse gecoördineerde 
strandopruimactie. Dat is een mooi initiatief 
bij de bewustmaking van de problematiek 
rond marien afval. Maar voor microplastics ligt 
dit allemaal een stuk moeilijker, aangezien ze 
meestal niet zichtbaar zijn maar de negatieve 
effecten des te groter kunnen zijn. En het is 
nu net het voorkomen van deze microplas-
tics in ons marien milieu en meer bepaald de 
schade die ze daar kunnen aanrichten dat mij 
al een hele tijd fascineert. Het verwondert 
mij dan ook dat deze kleine plastic deeltjes 
zo veelvuldig gebruikt worden in alledaagse 
toepassingen zoals cosmetica.

Nu het MICRO-project ons de mogelijkheid 
biedt om dit onderzoek effectief uit te voe-
ren, kunnen we bijdragen tot de ontwikkeling 
van meerdere standaard protocollen voor het 
bemonsteren van microplastics in het marien 
milieu. Door ontwikkeling van deze metho-
den hoop ik dat we kunnen zorgen voor een 
geïntegreerde monitoring van plastic in zeeën 
op Europees niveau en de problematiek van 
microplastics effectief kunnen kaderen.

Wat spreekt jou zo aan in dit MICRO-project?
Het onderwerp ‘marien afval’ is al langer ge-
integreerd in onze monitoringscampagnes op 
zee, maar het onderzoek naar microplastics 
is voor ons een volledig nieuwe uitdaging. De 
problematiek rond deze kleine deeltjes plastic 
slaagt erin zowel onderzoekers, beleidsma-
kers, producenten, studenten als de bezorgde 
medemens bezig te houden.

Binnen het MICRO-project belichten we mi-
croplastics vanuit meerdere invalshoeken en 
het Europees karakter van dit project heeft 
me de mogelijkheid samen te werken met 
mariene wetenschappers van veel verschil-
lende landen en kennis en technieken aan te 
leren en te delen. 

Wat zijn jouw verwachtingen van het  
MICRO-project
De samenwerking met de verschillende part-
ners binnen het MICRO-project zal een belang-
rijke bijdrage leveren tot het onderzoek naar 
de verspreiding van microplastics in zeeën 
en bij de evaluatie van de impact van deze 
kleine plastic deeltjes op het marien milieu. Ik 
hoop dat ons onderzoek kan bijdragen tot de 
bewustmaking van de maatschappij rond het 
gevaar van microplastics in het marien milieu 
en dat we in staat zullen zijn om advies te ge-
ven aan het beleid en te helpen bij toekomstige 
managementmaatregelen.

Lisa, het project is nu enkele maanden ge-
leden gestart. Hoe ervaar je de samenwer-
king met de andere projectpartners? Hoe 
verliep de kick-off meeting?
Het was al bij het schrijven van het project 
duidelijk dat het MICRO-team beschikt over 
heel wat ervaring en vooral enthousiasme voor 
dit onderzoek. Ik had Thomas Maes (Cefas) en 
Dick Vethaak (Deltares) al eerder ontmoet heb 
via Internationale ICES- werkgroepen in het 
kader van een geïntegreerde monitoring. De 
kick-off meeting was voor iedereen de ideale 
gelegenheid om alle onderzoekers binnen 
het MICRO-team te leren kennen en ik ervaar 
dat we reeds een hechte werkgroep vormen. 

In deze eerste nieuwsbrief nemen we de 
gelegenheid om een onderzoeker bin-
nen het MICRO-project voor te stellen. 
Lisa Devriese werkt bij het Instituut voor 
Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in 
Oostende (België).

Lisa, kan je beknopt vertellen wat het  
MICRO-project inhoudt en wat jouw func-
tie is in dit Interreg project?
Het gebruik van plastic, een uitermate licht en 
duurzaam synthetisch polymeer, blijft toene-
men in ons dagelijks leven. 

» Lisa Devriese, wetenschapper bij ILVO.

© Paul van der Heyde (2012)

Plastic breekt niet af 
in ons mariene milieu, 

maar fragmenteert 
enkel tot alsmaar kleiner 

stukjes plastic, de zgn. 
microplastics

Op deze wijze stapelt plastic zich op in het 
mariene milieu en zorgt het mogelijks voor sig-
nificante effecten op individuele organismen 
en het bredere ecosysteem. Sommige orga-
nismen zijn immers niet in staat onderscheid 
te maken tussen een zandkorrel en een klein 
plastic deeltje, waardoor microplastics opge-
nomen en geaccumuleerd kunnen worden in 
de voedselketen. Microplastics kunnen ook 
nog voor extra stress zorgen in het mariene 
milieu doordat plastic additieven kan afgeven 
in het water. Zo is het in staat om chemische 
stoffen uit het water op te nemen en te con-
centreren.

Het MICRO-project wil de microplastics pro-
blematiek inschatten in het Interreg 2 Zeeën-
gebied door het monitoren van microplastics 
en het modelleren van de verkregen data. Er 
is eveneens onderzoek naar de biologische 
impact ervan op het marien leven. Ook de 
mogelijke chemische en microbiële belading 
van microplastics in het marien milieu wordt 
onderzocht.

Als bio-ingenieur kon ik mij vanaf 2008 ver-
diepen in het mariene onderzoek van het 
ILVO, waarbij ik verantwoordelijk ben voor 
het onderzoek naar de biologische effecten 
van chemische stoffen op het ecosysteem van 
het Belgisch deel van de Noordzee. 

Het onderzoek binnen het MICRO-project 
biedt mij de kans om de verspreiding van mi-
croplastics in kaart te brengen en de impact 


