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MICRO draagt bij aan  
de internationale discussie 
rond marien zwerfvuil: ICES,  
de jaarlijkse conferentie 2013
De International Council for the Exploration 
of the Sea (ICES) is een wereldwijde organi-
satie voor verbeterde duurzaamheid van de 
zeeën en oceanen, en bestaat uit een net-
werk van meer dan 4000 wetenschappers uit 
20 landen. Hun jaarlijkse conferentie (ICES 
ASC) met bijna 700 deelnemers bood een ge-
legenheid voor mariene wetenschappers om 
de nieuwste onderwerpen in het kader van 
milieuwetenschap te bespreken.

De eerste sessie van het congres werd gewijd 
aan de opkomende problematiek van ‘Marien 
zwerfvuil’ en werd voorgezeten door Thomas 
Maes (CEFAS) met medevoorzitters Dick Vet-
haak (Deltares) en Francois Galgani (IFREMER). 
Een samenvatting van deze thematische sessie 
rond marien zwerfvuil werd opgesteld door Dick 
Vethaak en kan teruggevonden worden op de 
ICES website. (www.ices.dk/news-and-events)

Deze eerste ICES sessie ooit over marien afval 
bestond uit 15 bijdragen: 7 mondelinge en 8 
poster presentaties. De mondelinge presentaties 
over marien afval werden gedomineerd door 
onderwerpen zoals monitoring van plastic en 
laboratorium blootstellingsexperimenten om 
de impact van plastic als medium voor vervui-
ling en invasieve soorten na te gaan. Deze sessie 
was zeer succesvol in het samenbrengen van het 
MICRO-onderzoeksteam en andere mariene mili-
eudeskundigen. Het MICRO-project werd duide-
lijk vertegenwoordigd in dit congres, ondermeer 

door de voorzitters van de sessie over marien 
zwerfvuil, en door de poster en de mondelinge 
presentaties. De MICRO-presentaties behandel-
den de impact van de inname van microplastics 
op de oester fysiologie (C. gigas) en de mogelijke 
rol van plastic fragmenten als een vector voor 
de overdracht van chemicaliën in het marien 
ecosysteem. Ze toonden ook aan dat de opname 
van microplastics een aanzienlijke daling (25%) 
in groeisnelheid veroorzaakt bij zeebaarslarven. 

De stuurgroepvergaderingen en de open SCICOM 
sessie hadden als focus het nieuwe ‘Science Plan’ 
op te stellen en de toekomstige planning en  im-
plementatie van het werk van de expertgroepen 
voor het volgend jaar. Deze expertgroepen zijn 
samengesteld uit nationaal geselecteerde des-
kundigen om de hoge kwaliteit van het onder-
zoek naar het mariene ecosysteem te verzekeren. 
In 2014 zal ICES de eerste expertgroep over 
marien zwerfvuil oprichten.

» Het Harpa Conferentiecentrum in Reykjavik (IJsland).

» MICRO-poster
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VARIA

MICRO-vergadering en workshop  
“Litter Free Coast”
De 3de MICRO-stuurgroepvergadering en 
workshop “Litter Free Coast” gingen door 
op 2 en 3 juli 2013. Thomas Maes van het 
“Centre for Ecology, Fisheries and Aqua-
culture Science” (CEFAS) organiseerde de 
vergadering in de gebouwen van CEFAS in 
Weymouth (VK). Naast het gebruikelijke 
financiële overzicht en de bespreking van 
de rapportage in het administratieve ge-
deelte, werd een overzicht gegeven van de 
communicatie van het partnerschap en werd 
de verdere vooruitgang van de wetenschap-
pelijke activiteiten besproken.

Communicatie van de resul-
taten en expertise, een zeer 
belangrijk aspect binnen het 
project. 
Conferenties en werkgroepen zijn een uit-
stekend middel om de wetenschappelijke en 
academische wereld op de hoogte te houden 
en kennis uit te wisselen. Verschillende ver-
gaderingen en conferenties werden hiervoor 
bijgewoond.
Thomas Maes was aanwezig op de internationa-
le conferentie “ Prevention and Management of 
Marine Litter in European Seas” die plaatsvond 
in Berlijn in april. Daarnaast presenteerde hij 
een MICRO-poster met uitleg over de activi-
teiten en doelstellingen van het project op de 
“Pollutant responses on Marine Organisms” 
(PRIMO) conferentie in Faro, Portugal. De Fran-
se partner CNRS woonde op zijn beurt de World 
Aquaculture Society Meeting in Nashville, USA, 
bij en gaf een presentatie over de bedreiging 
van microplastics voor gecultiveerde tweeklep-
pigen. Op het jaarlijks Interreg evenement in 
Rotterdam werd de algemene MICRO-poster 
getoond door projectpromotor ILVO. Op dit 
evenement werden contacten gelegd met 
andere Interreg partnerschappen met als doel 
clusterprojecten te realiseren. Een cluster wil 
de resultaten rond een gemeenschappelijk 

thema consolideren en verspreiden. Naast 
presentaties en posters, werd MICRO infor-
meel gepresenteerd tijdens vergaderingen van 
andere microplastic projecten en werkgroepen.

Verschillende wetenschap-
pelijke onderwerpen tijdens 
het activiteitengedeelte.
“Good practices” voor een adequate monito-
ring van microplastics zijn van groot belang. 
Voor deze monitoring, zijn Standard Operati-
onele Protocollen (SOP’s) ontwikkeld. Boven-
dien is een goede taakverdeling, samenwerking 
en het delen van elkaars expertise noodzakelijk 
in dit grensoverschrijdende project. Voor de 
activiteit rond bemonstering en modellering, 
werd een planning opgesteld voor de uit te 
voeren analyses en het verzamelen van data, 
er werd gediscussieerd over de verdere uitwer-
king van de SOP’s en afspraken gemaakt voor 

de komende staalnamecampagnes.
De blootstellingsexperimenten op krab,  
Hydrobia, zeebaars en oesters kwamen aan bod 
tijdens de bespreking van het luik rond risico-
beoordeling en de eerste resultaten werden 
gepresenteerd.
Voor activiteit 3, bepaling van de socio-eco-
nomische impact van microplastics, werd de 
planning besproken voor de casestudies rond 
bacteriële waterkwaliteit en het beleidsonder-
steunend model.

Marien zwerfvuil,  
de praktijk.
Om praktische ervaring op te doen rond het 
probleem van zwerfvuil, namen alle partners 
deel aan een strand opruimactie. Gewapend 
met handschoenen en vuilniszakken, werd 
alle plastic zwerfafval verwijderd tijdens een 
2 uur durende opruimactie op “Chesil” strand.

Laura Frère, doctoraatsstudent bij Lemar (Frankrijk)

Werkzaam op MICRO sinds oktober 2012 
bij  Arnaud Huvet en Christophe Lambert.  
Onderwerp van het onderzoek zijn  
microplastics in de Baai van Brest en Noord 
Finistère. Doelstellingen van het onderzoek 
zijn monitoring van MPs en identificatie  

van de accumulatiezones, identificatie  
van de fysische eigenschappen van de  
gevonden MPs, chemische en microbiële 
belading en contaminatie van organismen 
in hotspots. 

» Het MICRO-partnerschap op de workshop “ Litter Free Coast” (DorsetECHO , donderdag 4 juli 2013).



3

MICRO-vergadering en workshop  
“Litter Free Coast”

PP3: Deltares
Deltares is een onafhankelijk kennisinsti-
tuut (not-for-profit) in Nederland voor wa-
ter, bodem en infrastructuur  gerelateerde 
onderwerpen. Er zijn ongeveer 800 mensen 
in dienst die dagelijks bezig zijn met onder-
zoeks- en adviesprojecten voor o.a. over-
heden, marktpartijen en stichtingen. Hun 
focus ligt hierbij op delta’s, kustgebieden en 
rivieren. Ze ontwikkelen kennis, innovatieve 
producten en services en werken daarbij 
zoveel mogelijk samen met andere partijen.  
Een van de belangrijkste doelen die Deltares 
zich gesteld heeft is het beschikbaar maken 
van kennis. Dit doen ze door een vertaalslag 
te maken van onderzoeksresultaten naar 
bruikbare informatie voor hun klanten en 
andere stakeholders.  

Een groot deel van het werk dat Deltares doet 
richt zich vooral op niet-levende materie; het 
ontwikkelen van software, het modelleren van 
waterstromen of het maken van een bodem-
profiel. Er is echter ook een deel van Deltares 
dat zich bezig houdt met de ecologische en 
socio-economische kant van onderzoek. Hier-
bij geven ze veel advies aan de Nederlandse 
overheid, en haken daarbij aan bij hun beleids-
vragen. Een grote uitdaging waarvoor de Ne-
derlandse overheid staat is het implementeren 
van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). 
Het MICRO-project wordt mede gefinancierd 
door hun Ministerie voor Infrastructuur en 
Milieu omdat de resultaten van het project 
toe kunnen leveren aan deze implementatie.

Vanwege de grote maatschappelijke belang-
stelling in Nederland voor de zwerfvuilproble-
matiek en de daaraan gerelateerde vervuiling 
door microplastics, de vereiste disciplinaire 
kennis om dit probleem in kaart te brengen en 
maatregelen te suggereren en het feit dat er 
een koppeling wordt gemaakt tussen land en 
zee, wilt Deltares graag een bijdrage leveren 
aan MICRO. 

Binnen het MICRO-project hebben ze eigenlijk 
maar een bescheiden rol. Ze zijn met name 
bezig met het modelleren van het transport en 
het in kaart brengen van de accumulatiegebie-
den van microplastics. Daarnaast voeren ze ex-
perimenten uit met een mariene slakkensoort, 
het wadslakje (Hydrobia ulvae). Ook helpen ze 
mee aan de risico analyse, waarbij ze proberen 
om de risico’s rondom microplastics vanuit een 
socio-economisch perspectief weer te geven. 

Naast het MICRO-project is Deltares ook bezig 
met twee andere internationale projecten 
rondom microplastics; het FP7-project Clean-
sea en het EU-project Identification and as-
sessment of riverine input of (marine) litter. 

» Modelfoto met blauwe gemodelleerde plastic deeltjes.

» Microplastics.

» Laboratoriumopstelling voor experiment met het wadslakje.

© Dick Vethaak

© Myra van der Meulen
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Beiden: Voor onderzoekers zijn plastics interes-
sant omdat het een relatief jong onderzoeks-
gebied is met veel kennisleemtes, bv. bij het 
inschatten van de risico’s voor ecosystemen 
en het potentieel menselijk risico. We hopen 
een bijdrage te leveren bij het antwoord op die 
vragen die maatschappelijk zeer relevant zijn.
Dick: Het is goed om te beseffen dat door ons 
onderzoek en door organisaties als de Plastic 
Soup Foundation en Stichting de Noordzee, 
het microplastic probleem in Nederland nu 
bekend is.
Myra: Vanuit de wetenschap kunnen we vragen 
beantwoorden en een bijdrage leveren bij maat-
regelen voor een schonere zee.

Koopgedrag
Myra: Ik heb mijn scrubgels weggegooid en 
koop nu meer bij natuurwinkels. 
Dick: Ik let nu ook veel meer op bij de aanschaf 
van nieuwe producten of er plastics inzitten 
of niet. 
Beiden: Meer onderzoek is belangrijk, maar 
het is onmogelijk om iets te veranderen zonder 
de bijdrage van de industrie. Er lopen diverse 
initiatieven om de industrie bewuster te maken 
en mee te laten denken over mogelijke maat-
regelen. Daar komen overwegend positieve 
reacties op. Bv. Unilever, die op vrijwillige basis 
microplastics wil verwijderen uit hun producten. 

Werkzaamheden binnen MICRO
Dick en Myra werken nauw samen met het Mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu, die helpt 
bij bv. scheepstijd voor monstername. Het Mi-
nisterie wordt geïnformeerd over de ontwik-
kelingen binnen het project en uitgenodigd 
op bijeenkomsten. Binnen MICRO werken ze 
vooral aan het in kaart brengen van de omvang 
van de problematiek, de effecten ervan op het 
milieu, maar ook de link met socio-economische 
effecten. We doen ook experimenteel werk met 
een mariene slakkensoort Hydrobia ulvae, het 
wadslakje. Ook ILVO doet experimenten met 

deze soort, we hebben veel met hen overlegd 
over hoe we dit zouden aanpakken. We stoppen 
de plastics in een soort gel samen met wat eten, 
de slakjes nemen de microplastics dan tegelijk 
op met het eten. 

Stappen op  
onderzoeksgebied
Het in kaart brengen van microplastics in het 
gehele watersysteem, incl. grondwater en rivie-
ren is erg belangrijk. Van bronnen op het land 
is nog weinig bekend over hun bijdrage aan het 
uiteindelijke probleem in de zeeën, dit is belang-
rijk om goede maatregelen te kunnen nemen.  
Dick: Er wordt steeds meer gezocht naar win-
win cases waarbij plastics worden opgeruimd 
en weer worden hergebruikt. 
Myra: Plastic is een waardevolle grondstof, de 
industrie is erg geïnteresseerd om die weer 
terug te kunnen winnen, door mechanische 
recycling, maar ook door chemische recycling. 
Hier breken ze plastic af tot moleculen en zetten 
die weer opnieuw in elkaar. 
Dick: Er is in feite geen kennis over hoe scha-
delijk de opname van microplastics via de voe-
ding is voor de mens. We weten dat heel kleine 
deeltjes worden gekoppeld aan een medicijn 
die specifiek naar een orgaan gaat en daar heel 
langzaam het medicijn afgeeft. Plastics in het 
milieu zijn vervuild met gevaarlijke stoffen, als 
deze zich hetzelfde gedragen als de medicijnen 
dan zouden de stoffen op kunnen hopen op 
plekken waar ze normaal misschien helemaal 
niet komen. Waarschijnlijk scheid je de meeste 
microplastics weer uit, maar we weten al dat 
kleine deeltjes de bloed-hersen barriere kunnen 
passeren en daar terecht kunnen komen. Dat is 
een reden tot zorg.
Myra: Europese lidstaten die gerapporteerd 
hebben over plastics in hun wateren geven aan 
dat ze niet weten hoeveel plastic er in zit, maar 
dat ze de hoeveelheid  wel willen verminderen. 
In meerdere landen wordt gedacht dat plastic 
en microplastics niet in het milieu thuishoren.

Dick Vethaak en Myra van der Meulen, beiden 
onderzoeker bij Deltares, zijn met elkaar in 
gesprek gegaan over het MICRO-project, 
de microplastics problematiek en hun eigen 
ideeën hierover. Ze werken binnen MICRO 
nauw samen met elkaar, waarbij Myra de 
projectleider is en Dick met name de inhou-
delijke component verzorgt. 

Deltares en MICRO
Het onderzoek naar microplastics startte bij 
Deltares in 2010 na Dick’s inaugurale rede bij het 
Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam, waarin hij micro-
plastics als een van de belangrijke onderwerpen 
voor toekomstig onderzoek besprak. Uit de 
samenwerking met het IVM die hieruit tot stand 
kwam, volgden diverse onderzoeken die snel 
werden opgepikt door de Nederlandse media. 
Dit gaf een push aan een nieuw onderzoeksge-
bied, waarvoor de Nederlandse overheid veel 
aandacht had in het kader van de Kaderrichtlijn 
Mariene Strategie (KRM). Deltares werkte reeds 
samen met het ILVO in het project ‘MEMO’. Zo 
is contact ontstaan en naar aanleiding van een 
door Deltares en IVM georganiseerde stake-
holdersbijeenkomst nam ILVO het initiatief om 
MICRO op te zetten. 

Serieus en complex  
milieuprobleem
De productie en consumptie van plastic blijft 
wereldwijd groeien. Kunststoffen zijn zeer nut-
tige en duurzame materialen en niet meer weg 
te denken uit ons dagelijks leven. 
Het is extra gecompliceerd omdat microplastics 
niet of heel moeilijk op te ruimen zijn en er een 
booming business rond micro- en nanoplastics 
is ontstaan. 
Dick: Het meest verontrustend vind ik het feit 
dat het zeer persistente materialen zijn die zich 
ophopen in het milieu en mogelijks ook in de 
voedselketen.
Myra: We weten nog niet zoveel over de ef-
fecten van microplastics in het milieu. Mijn inte-
resse startte toen ik er achter kwam dat plastic in 
heel veel dagelijkse producten zit, en je zonder 
dat je er erg in hebt, mogelijk bijdraagt aan de 
vervuiling van de rivieren en zeeën. 

Interview van de maand:  
Microplastics: een nieuwe uitdaging voor Dick Vethaak 
en Myra van der Meulen, onderzoekers bij Deltares

Zolang plastic afval in het 
watermilieu terecht blijft 
komen zal het probleem 

verder toenemen.
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» Dick Vethaak en Myra van der Meulen, werkzaam bij Deltares.


