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MICRO workshop  
‘Bemonsteren van  
microplastics’
Op 11 februari 2013 werd een internationale 
workshop georganiseerd over verschillende 
technieken voor het bemonsteren van  
microplastics (klein plastic afval in het mariene 
milieu). Deze workshop vormt een onderdeel 
van het Interreg 2 Zeeën MICRO-project.

De workshop werd gecoördineerd door Lisa 
Devriese (ILVO) aan boord van het nieuwe on-
derzoeksschip RV Simon Stevin (VLIZ, DAB vloot). 
Tijdens deze workshop werden verschillende 
monsters genomen op het Belgisch deel van 
de Noordzee, zoals sediment stalen met de Van 
Veen grijper en drijvend plastic afval met een 
plankton pomp en Manta net. Het Manta net lijkt 
op een Manta rog, en wordt specifiek gebruikt 
voor het bemonsteren van de bovenste 25 cm van 
de waterkolom. Daarbij worden plastic deeltjes 
groter dan 330 µm gesampled. De evaluatie van 
twee verschillende bemonsteringstechnieken 
voor drijvend marien afval, het Manta net en 
de plankton pomp, was een onderdeel van de 
workshop.

Het Manta Net werd ter beschikking gesteld 
voor de workshop en bemonstering via Rijkswa-
terstaat Dienst Noordzee en Deltares. Thomas 
Maes (CEFAS) nam deel om zijn kennis en prak-
tische ervaring met alle partners te delen. Ook 
Hannelore Theetaert (ILVO), Marc Long (CNRS), 
Rossana Sussarellu (IFREMER) en Myra van der 
Meulen (Deltares) namen deel aan de workshop.

De internationale MICRO-workshop was soms 
een uitdagende ervaring door de barre weers-
omstandigheden en de vele nieuwe technieken, 
maar het was vooral een boeiende ervaring voor 
alle projectpartners.

» Manta net voor de staalname van drijvend plastic afval.

» Plankton staal.
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Stuurgroepvergadering in Brest
De tweede stuurgroepvergadering van het 
MICRO-project vond plaats in de IFREMER 
universiteitsbibliotheek te Brest. Alle part-
ners waren aanwezig op deze bijeenkomst 
op 15 en 16 januari.
Na de discussie over management en commu-
nicatie, gepresenteerd door de hoofdpartner 
ILVO, gaf elke projectpartner een overzicht 
van de voortgang van de wetenschappelijke 
activiteiten binnen het project.

Monstername, modellering 
en karakterisering
Binnen de bespreking van deze eerste activiteit 
van MICRO kwam voornamelijk de bemonste-
ringsprocedure aan bod. Zeewaterstalen zullen 
genomen worden met een Manta net of een 
plankton pomp, voor sedimentmonsters werd 
een Munich plastiek sediment afscheider voor-
gesteld. Ook de manier van staalbewaring is 
van belang om latere DNA-extracties mogelijk 
te maken. Verdere discussies werden gehou-
den over de bepaling van de ‘hotspots’ voor 
bemonstering, door de stroming verschuiven 
deze gebieden zich namelijk van jaar tot jaar.

Risicobeoordeling van  
microplastics
Ook binnen deze activiteit is het gebruik van 
uniforme procedures en samenwerking tus-
sen de partners van groot belang. Om dit te 
bereiken, werden praktische zaken besproken 
en goedgekeurd.

De kleur, de grootte en concentratie van de 
microplastics die gebruikt worden bij de bloot-
stellingexperimenten werden bepaald. Er werd 
ook een lijst van te bemonsteren doelsoorten 
die representatief zijn voor de voedselketen 
besproken. Afspraken in verband met de beno-
digde species voor blootstellingsexperimenten 
werden gemaakt.

Socio-economische gevolgen
Verschillende economische en sociale  

aspecten zullen geëvalueerd worden in het 
project, waaronder oplossingen voor het mi-
croplastics probleem. De experimenten om 
de impact van microplastics te bepalen bij de 
kweek van oesterlarven werden gepresen-
teerd. Deze impact kan namelijk economisch 
gevolgen hebben voor commerciële kweke-
rijen. Ook de beoordeling van het effect van 
microplastics op de bacteriële waterkwaliteit 
en de biodegradatie van microplastics kwa-
men aan bod.

» MICRO-vergadering Brest, 15 en 16 januari 2013.

Drie thesissen gepubli-
ceerd in het kader van 
MICRO bij ILVO

•	 De	masterstudent	Matthias	Windels	heeft	
een studie uitgevoerd over de chemische 
analyse van strandpellets met GC-MS: 
screening en alkaan kwantificering. Bin-
nen deze studie werden verschillende 
kleuren strandpellets verzameld op het 
strand van Oostende, België. Hoewel alle 
strandpellets polyethyleen kunststof ble-
ken te zijn, gaf een screening van chemi-
sche contaminanten aan dat op de zwarte 
strandpellets andere soorten chemicaliën 
aanwezig zijn dan op witte pellets. Op 
witte pellets werden grote hoeveelheden 
alkanen gevonden, tot 0,5 mg/g pellets. 
Deze verontreinigingen zijn geadsorbeerd 

op de pellets en kunnen gerelateerd worden 
aan het productieproces van de pellets of 
aan olieverontreiniging. 

•	 De	bachelorstudent	Julie	Muyle	onderzocht	
de microbiële belasting op microplastics en 
zwerfvuil met behulp van microbiologische 
en moleculaire identificatietechnieken. Af-
hankelijk van de locatie van staalname van 
het plastic afval, konden er typisch bacteriële 
profielen worden geïdentificeerd. Bacteriën 
zoals Pseudoalteromonas spp. en Psychrobac-
ter spp. worden het vaakst aangetroffen op 
alle soorten plastic zwerfafval. 

•	 De	bachelorstudent	Jill	Debosschere	voerde	
een onderzoek naar de kwaliteit van in de 
handel verkrijgbare en wilde mosselen (M. 
edulis). Binnen dit onderzoek werd de aanwe-
zigheid van microplastics in de blauwe mossel 

onderzocht. Alle bemonsterde mosselen 
bevatten microscopische synthetische 
vezels. Oranje polyethyleen vezels, waar-
schijnlijk afkomstig uit visserij-gerelateer-
de vervuiling, zijn het meest aanwezig in 
mosselen afkomstig van de kaaimuur. Deze 
oranje vezels werden het minst terugge-
vonden in de mosselen afkomstig van het 
strandhoofd. De commercieel beschikbare 
mosselen toonden meer variatie, de staal-
namelocatie blijkt dus een belangrijke pa-
rameter voor de aanwezigheid van oranje 
synthetische vezels.

Aankondiging
Internationale workshop over het lot en de 
impact van microplastics in mariene eco-
systemen, PLOUZANE, 13 - 15 januari 2014. 
http://micro2014.sciencesconf.org/

Varia
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Stuurgroepvergadering in Brest

» Monstername van mariene slakken.

Monstername mariene slakken
Op vrijdag 7 juni verzamelden Deltares en 
ILVO mariene slakken voor experimenten 
binnen het Interreg 2 Zeeën MICRO-project. 

Bij laagwater, rond half 8 ’s ochtends, waagde 
een groep onderzoekers en laboranten zich op 
de slibbige intergetijdenplaten bij de Oester-
dam in het oostelijk deel van de Oosterschel-
de. Het doel van deze veldcampagne was het 
verzamelen van twee typen mariene slakken, 
het wadslakje (Hydrobia ulvae) en de alikruik 
(Littorina littorea). Deze soorten zijn, vanwege 
hun algemene verspreiding, geselecteerd voor 
blootstellingsexperimenten met microplastics 
en het uitvoeren van een chemische analyse 
binnen activiteit 2 van het MICRO-project. 
Bovendien hebben deze slakken verschillende 
voedselstrategieën; Hydrobia voed zich voor-
namelijk met detritus, terwijl Littorina op algen 
graast. 

Het weer was optimaal voor veldwerk, en de ge-
tijdenplaten waren niet al te modderig. Alikrui-
ken werden in hoge dichtheden aangetroffen op 
de stenen bij de teen van de Oesterdam, terwijl 
Hydrobia zich vooral in de bovenste laag van 
het sediment bevond enkele tientallen meters 
van de dijk. De alikruiken konden gemakkelijk 
met de hand van de stenen worden geplukt, 
waarna ze in een emmer met zeewier (zeesla 

en een nog nader te bepalen soort roodwier) 
naar het veldstation werden vervoerd. Hydrobia 
werd verzameld door het zeven van sediment 
met een 500 µm zeef. Het gezeefde sediment, 
waarin zich veel organische stof bevindt, werd 
ook verzameld om de slakken op te transporte-
ren. In totaal zijn er ongeveer 200 alikruiken en 
10 000	Hydrobia verzameld. 

In het lab werden de alikruiken onderverdeeld 
in drie grootte klassen en elke klasse werd in zijn 
eigen 10 l tank gestopt met wat zeesla en rood-
wier. De tanks werden bedekt om te zorgen dat 
de slakken niet konden ontsnappen en bewaard 
bij 15ºC. De Hydrobia werden verdeeld over drie 
1l maatbekers met een laagje sediment, wat 
zeesla en roodwier. Deze werden afgedekt met 
een fijnmazig planktonnet en bewaard bij 15 ºC. 

Deze mariene slakken zullen worden gebruikt 
als basispopulatie voor een aantal pilot experi-
menten om de optimale omstandigheden voor 
instandhouding in het lab en voedselvoorkeur 
van deze soorten te bepalen. Ook zal er wor-
den geëxperimenteerd met de toediening van 
microplastics voordat de langere termijn bloot-
stellingsexperimenten worden uitgevoerd.  
Op basis van de resultaten van de pilot studies 
zal de meest geschikte slakkensoort worden 
geselecteerd voor de lange termijn studies.

PP2: CEFAS
CEFAS heeft al meer dan een eeuw een centrale 
rol in het beheer van de zee en het zoetwater-
milieu in het VK. Ze helpen bij de vormgeving 
en uitvoering van het beleid door internationaal 
gerenommeerde wetenschappelijke kennis en 
samenwerkingsverbanden binnen de EU, met de 
Britse overheid, niet-gouvernementele organi-
saties, onderzoekscentra en het bedrijfsleven. 
CEFAS telt 550 professionele medewerkers en 
heeft projecten in meer dan 40 landen. 

Hun werk gaat van zoetwater tot de open oce-
aan, en omvat zowel wilde als gekweekte vis. 
Ze hebben een uitstekende reputatie en zijn 
koplopers in een groot aantal onderwerpen

Hun werk bestaat uit zes belangrijke thema’s:
•	 Observatie	en	modellering	van	het	mariene	

milieu
•	 Klimaatsverandering	en	het	mariene	milieu
•	 De	ecosysteembenadering	en	biodiversiteit
•	 Inschatten	van	de	menselijke	impact	op	het	

mariene milieu
•	 Het	bevorderen	van	gezonde	aquacultuur	en	

maricultuur
•	 Duurzaam	beheer	van	de	visserij

Daarnaast zijn er commerciële mogelijkheden 
voor nieuwe producten of diensten. De doch-
teronderneming, CEFAS Technology Limited, 
levert toegepaste technologie en diensten voor 
specifieke marktsectoren.

CEFAS faciliteiten
CEFAS wordt geleid vanuit twee hoofdkantoren 
in het VK (Lowestoft, Suffolk en Weymouth, 
Dorset) met nog een aantal satellietkantoren.
De MICRO-experimenten zullen plaatsvinden in 
het Weymouth laboratorium, voorzien van een 
biobeveiligde tankfaciliteit van wereldniveau. 

RV CEFAS Endeavour
De CEFAS Endeavour is operationeel sinds april 
2003 en onderneemt oceanografische en vis-
serijcampagnes in estuaria, continentale zeeën 
en diepe wateren.
Het schip biedt een platform voor wetenschap-
pelijk onderzoek en campagnes. Het kan uitge-
rust worden met een breed gamma aan commer-
ciële en experimentele statische en sleepnetten, 
en is uitgerust met laboratoriumfaciliteiten, 
uitgebreide elektronica, akoestische en optische 
apparatuur en datanetwerken.

© Crown copyright

© Crown copyright

» RV CEFAS Endeavour.



4

Interview van de maand:  
Thomas Maes, marien bioloog bij CEFAS

wordt gecombineerd met de informatie uit de 
ecotoxicologische en bacteriële experimenten 
om	de	impact	op	aquacultuur	en	toerisme	te	
beoordelen en zo het beleid te informeren. Ik 
denk dat dit uiteindelijk zal leiden tot de ontwik-
keling van meer specifieke maatregelen om het 
probleem aan te pakken.

Naar welk deel van het project kijk je het 
meest uit?
Hoewel voorbeelden van acute effecten zoals 
verstrengeld raken of opname via spijsverte-
ring gemakkelijk te vinden zijn bij verschillende 
soorten organismen, is het veel ingewikkelder 
om langetermijn of meer chronische effecten 
veroorzaakt door microplastics en contami-
nanten te identificeren en kwantificeren. Mi-
croplastics kunnen het spijsverteringskanaal 
of andere organen van een dier beschadigen 
of blokkeren, afhankelijk van de levensstijl en 
de betrokken hoeveelheden. Nog zorgwek-
kender is dat kunststoffen persistente orga-
nische verontreinigingen kunnen adsorberen 
en, eventueel, in de menselijke voedselketen 
kunnen terechtkomen. De impact hiervan is 
nog onzeker,  waardoor het verzamelen van 
nauwkeurige gegevens zo belangrijk is.

Het MICRO-project stelt ons in staat om cruciale 
onderzoekskennis over microplastics uit te wis-
selen onder de betrokken instituten, wat niet 
alleen de coördinatie binnen Europa verbetert, 

maar ons ook in staat stelt om de impact van 
microplastics in te schatten bij een zeer groot 
aantal organismen. Dit betekent dat we een 
veel bredere kijk hebben op de gevolgen voor 
de ecosystemen, wat ons zal toelaten een risico-
beoordeling van hoge kwaliteit aan te leveren.

Waarom denk je dat het zo belangrijk is om 
de gevolgen van zwerfvuil te beoordelen?
Ongeveer 70% van de oppervlakte van onze 
planeet is oceaan. We zijn ervan afhankelijk: 
klimaatregeling, bron van voedsel, transport, 
toerisme (vooral langs de kust). Helaas hebben 
we ook de neiging om het als een handige 
plek te aanzien voor ons ongewenst afval. 
Afvalbeheer in Europa is zeer fragmentarisch, 
met verschillende Europese landen die meer 
dan 80% van het plastic afval recycleren of 
hergebruiken, terwijl dit bij anderen minder is 
dan 25%. Ik ben ervan overtuigd dat de plastic 
vervuiling geleidelijk aan een kleiner probleem 
kan worden als afval wordt beschouwd als een 
waardevolle bron voor recyclage, hergebruik 
of voor opwekking van energie en als men-
sen meer persoonlijke verantwoordelijkheid 
aanvaarden voor het afval dat ze produceren. 
Dit zal een politieke inzet en investeringen 
vereisen en een geïntegreerde aanpak van 
wetenschappers, politici, de kunststofindus-
trie, de belangrijkste gebruikers van kunst-
stoffen, retailers, gebruikersgroepen en het 
grote publiek.

Hallo Thomas, kun je jezelf, je huidige baan en 
je rol in het MICRO-project even voorstellen?
Ik ben marien bioloog met bijna 10 jaar ervaring 
in vele aspecten van de kust- en de oceaanmoni-
toring, variërend van chemische stoffen en aan-
verwante biologische effecten tot zwerfvuil en 
andere opkomende contaminanten. Momen-
teel werk ik als coördinator voor CEFAS waar ik 
de internationale monitoringsprogramma’s van 
CEFAS beheer en de Britse regering adviseer 
in verband met de effecten van menselijke 
activiteiten in het mariene milieu. Binnen dit 
project heb ik verschillende taken, variërend 
van projectmanagement en bemonstering tot 
wetenschappelijke coördinatie van de ecotoxi-
cologische experimenten om de impact van 
microplastics op het mariene leven te bepalen.

Hoe ben je betrokken bij het zwerfvuil probleem?
In mijn vorige baan heb ik mij beziggehouden 
met het afvalbeheer bij grote internationale 
maritieme ontwikkelingsprojecten en vond 
het altijd verbazingwekkend hoe mensen afval 
behandelen. Plastics werden in stijgende lijn 
op industriële schaal geproduceerd vanaf het 
midden van de 20ste eeuw en wetenschappers 
begonnen reeds de rapportage van de versprei-
ding van plastic afval in de oceanen sinds de 
vroege jaren ‘70. Toen ik startte bij CEFAS in 
2008 ontdekte ik dat sommige collega’s reeds 
sinds 1992 data over marien zwerfvuil verzamel-
den tijdens visserijcampagnes. In het visnet was 
er vaak zwerfvuil aanwezig die werd verwijderd 
en geïnventariseerd. We verzamelden alle gege-
vens en ik heb deze sinsdien geanalyseerd om 
de omvang van het probleem vast te stellen. 
Het werd al snel duidelijk dat de meerderheid 
van zwerfvuil uit kunststof bestond, meer dan 
70%. De gegevens toonden ook gedetailleerde 
distributie- en accumulatiepatronen in Noord-
Europese wateren. Vele kunststoffen drijven en 
zijn zeer duurzaam, en hun puin wordt wereld-
wijd vaak waargenomen aan de kusten. Ik woon 
heel dicht bij het strand en besteed veel tijd in de 
buurt van of in de zee tijdens het kiteboarden.  
Hierdoor kom ik bijna dagelijks in contact met 
zwerfvuil, wat mij enorm stoort. Het gebeurt 
vaak dat ik bezig ben zwerfvuil op te ruimen 
dat ik verzamelde tijdens mijn activiteiten op 
het strand.

Wat apprecieer je aan het MICRO-project?
Het MICRO-project wil het probleem van micro-
plastics in het Interreg 2 Zeeën gebied bepalen 
met een behulp van een multidisciplinaire aan-
pak. Wij modelleren en nemen stalen om een 
beter idee te verkrijgen van de spreiding en 
de soorten van microplastics. Deze informatie 

» Thomas Maes, marien bioloog bij CEFAS.

© Eva Maes


