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Voorwoord
Mijn interesse voor dit onderwerp is opgewekt door een artikel in HUMO. Het was
een interview met Jesse Goossens, de schrijfster van het boek Plastic Soep.
Ik wist zelf niet van het bestaan af. Ik was geïnteresseerd in hoe zoiets kon
ontstaan en of we het konden oplossen.
Voor mezelf is het een zeer leerrijk eindwerk geweest.
Veel mensen waren bereid om mij te helpen en bij te staan met raad. Zonder hen
was dit eindwerk niet zoals het is.
Zo wil ik zeker mijn mentor mevrouw Vanduffel en coördinator mevrouw
Bartholomeeusen bedanken. Zij stonden steeds klaar voor hulp en raad.
Zeker wil ik ook Jan Andries van Franeker bedanken voor het leerrijke weekend
op Texel en de grote hulpvaardigheid bij het nalezen van mijn eindwerk.
Mijn ouders ben ik ook zeer dankbaar voor de steun en interesse. In het bijzonder
mijn moeder voor de lange rit naar Texel.
Ook wil ik Ilse Vander Eyken bedanken voor het nalezen op spellingfouten.
Heel deze gip is getypt met het ecologisch lettertype Ecofont. Het is een
lettertype met gaatjes in. Daardoor verbruikt het minstens 25 procent minder
inkt. Het is gratis te downloaden op het internet.
Ook is het recto/verso geprint. Dat zorgt ervoor dat het papierverbruik met de
helft vermindert.
Daarmee redden we niet de wereld, maar het is een begin.
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Inleiding
Met deze GIP wil ik mensen van het probleem bewust maken dat er zich een hoop
afval in de zee bevindt. Te weinig mensen zijn hiervan op de hoogte en begrijpen
de ernst ervan.
Ik wil ook doen inzien dat iedereen hier verantwoordelijkheid draagt en ook
iedereen kan bijdragen tot het vermijden van het nog vergroten van die
afvalberg. Alle kleine beetjes helpen zoals het meenemen van een eigen zak
naar de winkel,het hergebruiken van je plastic flesjes of het sorteren van je afval.
Ik bespreek de oorzaken, gevolgen en oplossingen voor dit probleem.
Ik heb me niet gericht op de vraag: “Hoe ruimen we dit op?” maar meer op de
vraag: “Hoe voorkomen we nog meer afval in de zee?”
Voor mijn praktisch gedeelte ben ik naar Texel gereisd en heb daar contact
gehad met Jan Andries van Franeker van het onderzoeksinstituut IMARES (WUR).
We hebben gezamenlijk magen van Noordse stormvogels onderzocht op plastic,
en hebben het Texelse strand bezocht voor uitleg over het verzamelen van
microplastics van het strand. Ook ben ik aan de Belgische kust op zoek gegaan
naar klein plastic, namelijk plastic pellets.

DEEL I: THEORETISCHE BESCHOUWINGEN
1 Wat?
„Plastic soep‟ is een benaming voor een plaats in de zee waar een groot deel van
ons plastic afval samenkomt. Het wordt ook wel eens de „kunststofarchipel‟
genoemd.
Verwacht geen eiland van plastic, het is eerder een „soep‟ van plastic met
zeewater. Vandaar de benaming „plastic soep‟.
Het is een probleem dat men pas de laatste tien jaar heeft ontdekt. Er moeten
nog veel onderzoeken en studies naar gebeuren.

2 Waar?
2.1 Gyres
Er zijn vijf plaatsen in de oceaan waar het
afval samen komt (figuur 1). Deze zijn te
vinden in de Noord-Atlantische Oceaan en
Zuid-Atlantische Oceaan, de Noord Grote
Oceaan en Zuid Grote Oceaan en de Indische
Oceaan.
Deze vijf plaatsen zijn gyres. Een gyre is een
plaats in de oceaan waar verschillende
zeestromen in een gigantische cirkelbeweging
bij elkaar komen. Een soort van „draaikolk‟
waar het plastic niet meer uitgeraakt.

1 De vijf gyres

2.2 Noord-Grote Oceaan

1 De vijf gyres
1 De vijf gyres

De bekendste is de „Noord-Pacifische Gyre‟ of de
„Noord Grote Oceaan‟ en is gelegen in de Stille
Oceaan, tussen Californië en Japan. Het is de
grootste van de vijf. De oppervlakte wordt
geschat tussen 700.000 tot meer dan 15 miljoen
vierkante kilometer, te vergelijken met twee
keer de oppervlakte van de Verenigde Staten.
Door stroming bestaat het uit twee delen: een
oostelijk en een westelijk deel (figuur 2). In het
oostelijke gedeelte vind je het kleinere afval, het
plastic dat al in kleinere deeltjes is afgebroken.
2 Oostelijk en Westelijk deel
Hier bevindt zich ook het oudste afval. Je kan hier
zelfs plastic vinden van de jaren „50. Het westelijke gedeelte wordt voordurend
gevoed door onder andere Japan. Hier vind je dus nieuwere en grotere stukken
plastic zoals flesjes en plastic tasjes.
Je zal ook sneller „nieuw‟ en grotere delen plastic tegenkomen in de Noordzee,
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omdat dit nog een lange weg te gaan heeft en nog zal worden afgebroken. Het
zal uiteindelijk ook terechtkomen in een van de gyres.
Slechts een klein deel van dat plastic drijft op het wateroppervlak of er net onder.
De rest bevindt zich dieper in de oceaan. Het zinkt naar de bodem of het zweeft
in het water. Ook spoelt er veel plastic aan op stranden. Je ziet maar het topje
van wat we veroorzaakt hebben met ons plastic.

3 Oorzaken?
Twintig procent van het plastic in de oceaan komt van de zee-industrie, Denk
maar aan de netten van vissers of afval dat van boten wordt gegooid. De andere
tachtig procent komt van het land. Vaak komt het er per ongeluk in terecht. Het
waait van vuilnisbelten in derde wereld landen, maar evengoed het plastic tasje
of snoepwikkel dat op de grond wordt gegooid en het afval dat je achterlaat op
het strand komt in zee.
Uit onderzoek blijkt dat het in de Noordzee omgekeerd is. Daar komt tachtig
procent van het afval van de zee-industrie en niet van het land. Dit komt doordat
de Noordzee een druk bevaren zee is en de scheepvaart en visserij in dit gebied
belangrijke bronnen van zwerfvuil zijn.
Iedereen heeft er schuld aan en het is een probleem dat iedereen aangaat.
3.1 Oceaanstromen
Dat het plastic op één plaats samenkomt,
heeft te maken met oceaanstromen.
Plastic vanuit heel de wereld komt in die
stromingen terecht en wordt vervoerd
naar een aantal plaatsen in de oceaan die
gyres genoemd worden.
Zo een gyre is het gevolg van passaatwinden
3 Door de Corioliskracht wordt wind afgebogen.
en de Corioliskracht. Die kracht wordt
gevormd door rotatie van de aarde. Hierdoor waait de wind niet rechtstreeks van
een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied (figuur 3).
De Corioliskracht en passaatwinden samen zorgen ervoor dat het water
afgebogen wordt. In het Noordelijk halfrond wijkt de zeestroom af naar rechts, in
het Zuidelijk halfrond naar links. Zo ontstaat er een soort draaikolk. Het plastic
kan er niet uit weg en wordt steeds meer naar het midden gedreven. Daardoor
komt het dat de plasticconcentratie in die gebieden hoger ligt dan ergens anders
in de oceaan.
De mens kan aan die stromingen niets doen, het is een volkomen natuurlijk
proces.
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3.2 Scheepvaart
Boten dumpen soms hun afval in de zee. Het is illegaal om plastic scheepsafval in
eender welke oceaan te dumpen. Desondanks is er aan die situatie niet veel
verbeterd.
Op een grootschalige schoonmaakactie aan de Belgische kust in 2006 werd er
747 kg scheepsafval gevonden. Dat was goed voor 41 procent van het gevonden
afval. Het waren vooral netten (80%) en touw (18%).
Men zou de scheepeigenaars voorlichting kunnen geven over scheepsafval, zodat
zij zich bewust worden van het probleem. Men zou ook meer controles kunnen
uitvoeren op het dumpen van afval in zee.
Ook zou er een betere service moeten zijn van havens voor het aannemen van
afval. Men moet zoeken naar een betaalbaar systeem met een eenvoudige
meldingsprocedure en registratie. Zo heeft de scheepvaart minder de neiging om
het afval dat ze mee bovenhalen of produceren te dumpen.
Een van de grote problemen is paraffinelozing op zee. Het treft veel vogels en
het is ook te vinden op stranden1.
Paraffine
Paraffine wordt als een vloeibare stof vervoerd in tankers. Na een tijdje
komen er korsten van vast paraffine op. Men kuist de ruimen uit op zee en de
restanten van vaste paraffine worden in zee geloosd.
Paraffine wordt regelmatig op stranden in grote blokken aangetroffen.
Zeedieren verwarren het met voedsel en eten het op. In mijn praktische proef
heb ik zowel paraffine gevonden in een vogelmaag als op het strand.
Het lozen van het afvalwater gebeurt niet enkel met tankers met paraffine
maar evengoed met tankers die chemische stoffen vervoeren.
3.3 Consumptiemaatschappij
We leven in een maatschappij waar
we altijd meer en meer willen. We
verbruiken en produceren alsmaar
meer plastic (figuur 4).
Tegenwoordig zijn dingen niet meer
gemaakt om lang mee te gaan maar
moeten ze vooral nieuw zijn. We
leven in een wegwerpcultuur waar
men „bruikbaarheid‟ heeft
vervangen door „nieuwigheid‟. Een
derde van het plastic is
wegwerpplastic.
Een leven zonder plastic is niet
mogelijk. Denk maar aan medische
toepassingen: infusen, protheses,
1

PLASTICPRODUCTIE 1950-2009

4 Groei in de plasticproductie tussen 1950-2009 in Megaton in
Europa en in de wereld
Bron: Plastics Europe 2010

Zie praktische proef
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pacemaker, ...
We kunnen wel proberen om minder plastic te gebruiken door goed na te denken.
Het zijn vaak dingen waar we niet meteen aan denken, maar die wel een invloed
kunnen hebben op het milieu. Denk maar aan ballonnen.
Ballonnen
Ballonnen komen veel voor als vervuiling op zee
(figuur 5). Ze worden bij gelegenheden met
honderden tegelijk losgelaten, maar men denkt niet
na waar ze terechtkomen. Ze zijn misschien mooi om
te zien, toch hebben ze een negatief kantje. Naar
schatting bereikt 90-95% de hoogte van 8 km, waar
ze onder invloed van lage temperatuur en druk
barsten in kleine fragmenten. De overige ballonnen
worden meegevoerd door de wind en kunnen zo op
zee terechtkomen.
In het lint geraken vogels verstrikt (figuur 6) en er
zijn al vogels gevonden met stukjes ballon in hun
maag. Ook zijn ballonnen veel voorkomend afval
op stranden.
Als men ballonnen gebruikt zonder ventiel, met
een afbreekbaar lint zou het al een groot verschil
zijn.
In verschillende landen is het verboden om
ballonnen vrij te laten. Het wordt gezien als een
vorm van sluikstorten. Zo is het verboden om
ballonnen vrij te laten in een aantal provincies van
het Verenigd Koninkrijk. Misschien is het ook iets
om te overwegen in België?

5 Ballonen als vervuiling op zee

6 Een ballonlint aan de poot van een
aangespoelde Noordse Stormvogel

3.4 Plasticindustrie
De plasticindustrie neemt haar verantwoordelijkheid te weinig op. Zij wijzen naar
de consument. Het is tenslotte de consument die het koopt en nadien weggooit.
Maar de plasticindustrie is niet meteen bereid om minder of duurzamer plastic te
produceren. Zo zouden ze minder verkopen en dus minder winst maken.
Zij denken in eerste instantie aan het geld, nadien aan het milieu.
De plasticindustrie produceert voor een groot deel plastic producten om weg te
gooien. Ze halen winst uit het produceren van nieuw wegwerpplastic.
Vele onderzoeken naar de oorzaken van het plastic afval in de zee of de gevolgen
van plastic voor de mens worden gefinancierd door de plasticindustrie. Zo komt
men tot verbloemde resultaten. De plasticindustrie zal zichzelf zo weinig mogelijk
zwart maken.
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Pellets
Pellets zijn industriële korrels die de vorm
hebben van een cilinder of een schijf met
een diameter van enkele mm (figuur 7). Ze
zijn de grondstof voor het maken van
gebruikersplastic. Ze worden opnieuw
gesmolten en in hun juiste vorm gegoten.
Vaak geraken ze met tonnen verloren
tijdens het vervoer en hun productie
(figuur 8). De industrie springt er niet
zuinig mee om. Ze spoelen op
stranden aan en zijn overal ter wereld
te vinden.
Je vindt plastic pellets ook regelmatig
in de magen van zeedieren. Zij
verwarren het met viseieren en
denken dat het voedsel is.
Omdat deze plastic korrels klein zijn,
trekken zij ook chemicaliën zoals DDT
en PCB‟s aan2.

7 Plastic pellets

8 Het verloren gaan van plastic pellets

3.5 Afbraaktijd
De afbraaktijd van een stof is de tijd die nodig is voordat een stof vergaan of
verteerd is. De afbraaktijd is voor elke stof verschillend.
Materiaal

Afbraaktijd

Petfles

In de zon: 5 jaar
Schaduw: 10 jaar
2 jaar
5-10 jaar
10-20 jaar
20-25 jaar
1-500 jaar
> 1000 jaar
> 1000 jaar

Sigaretten peuk
PVC
Plastic zak
Kauwgom
Nylon (koord)
Plastic koffiebeker
Piepschuim
Plastic voor het bij elkaar
houden van blikjes (sixpack)
Glazen fles

>1000 jaar
1 miljoen jaar

Voor sommige plastics duurt het meer dan 1000 jaar voordat het is afgebroken.
We produceren nog maar plastic vanaf begin 20ste eeuw. Het heeft dus nog niet
de tijd gehad om af te breken. Dat is een van de redenen dat er zich zoveel afval
op zee bevindt.

2

Zie 4.3 Gifstoffen op plastic
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3.6 Late ontdekking
Doordat het pas de laatste twintig jaar is ontdekt, heeft men nog niet veel
kunnen ondernemen.
Men heeft dit zo laat ontdekt, omdat het plastic afval niet te zien is op
radarbeelden. Het afval drijft immers grotendeels onder het wateroppervlak. Als
men het plastic afval wel op radarbeelden wil zien, moet men de
waarnemingsapparatuur speciaal programmeren. Men heeft dan specifieke
eigenschappen van het drijvend plastic nodig zoals de lichtbreking.
Ook ligt het gebied van de Noord-Pacifische Gyre buiten de normale vaarroutes.
De concentratie van het afval is bovendien niet overal even groot. Het kan
verschillen van plaats tot plaats.
Als je niet weet dat er een enorme hoeveelheid in de zee drijft en er niet naar op
zoek bent, zal je amper iets merken. Toch is het een probleem met zeer grote
gevolgen.

4 Gevolgen
4.1 Ontstaan microplastic
Plastic heeft de eigenschap om niet biologisch te worden afgebroken zoals
plantaardig materiaal, maar het breekt langzaam in kleine deeltjes plastic. Dit
gebeurt onder invloed van de zon, het zeezout, de beweging van de golven en
mechanische schuring. Het blijft plastic, hoe klein deze deeltjes ook zijn. Deze
deeltjes worden „microplastic‟ genoemd. Het zijn fracties plastic die amper met
het blote oog waarneembaar zijn.
Hoe langer het plastic in zee drijft, hoe kleiner de stukjes worden.
Microplastic wordt veel gegeten door zeedieren. Ze verwarren het met plankton.
In de Noord-Pacifische Gyre bevindt er zich zelfs 6 keer meer microplastic dan
plankton.
4.2 Dierenleed
Naar schatting beïnvloedt het afval in de zee bijna alle soorten zeedieren. Van
267 soorten, vooral vogels, zoogdieren en kleine zeeschildpadden is wereldwijd
plastic in de maag vastgesteld. Maar van veel kleinere zeedieren zoals vissen en
schepdieren is nog nauwelijks bekend hoe algemeen het eten van plastics
voorkomt.
Ze zien microplastic aan als plankton en eten dit op. Dat microplastic blijft in hun
maag zitten en kan daar voor een hoop problemen zorgen.
Bovendien hechten algen zich graag vast aan het plastic. Zo lijkt het nog meer op
voedsel.
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Het plastic hoopt zich op in hun maag wat kan leiden tot een verminderde
voedselopname omdat ze geen hongergevoel meer hebben door een „gevulde‟
maag. Zo kunnen ze een verminderde lichaamconditie krijgen. Verzwakte dieren
sterven vaak in periodes van voedselschaarste, koude of trek. Ze zijn ook minder
in staat om jongen voort te brengen.
Het kan ook gebeuren dat grotere delen het spijsverteringsstelsel blokkeren en
daaraan sterven.
Dieren kunnen ook in het plastic verstrikt raken en
daardoor verdrinken en sterven. Er zijn al dieren
gevonden die vastzaten in netten, nylondraden,
plastic ringen, touwen, een schildpad misvormd
door een plastic ring (figuur 9), ...
9 Schildpad misvormt door plastic ring
Schildpadden zien soms plastic zakken aan voor
kwallen en eten ze op. Jonge zeeleeuwen zijn van nature speels en nieuwsgierig.
Ze worden vaak aangetrokken tot ronddrijvend plastic.
Na de dood van het dier, is het plastic nog lang niet afgebroken en kan het op
zoek gaan naar een nieuw slachtoffer.
Noordse stormvogel
De Noordse stormvogel is een vogel die lijkt op een meeuw, maar eigenlijk
een kleine albatros is.
Men onderzoekt de maaginhoud bij dood aangespoelde Noordse stormvogels.
Deze vogels leven en eten op open zee. Ze komen alleen maar aan land om
te nestelen. Daardoor weet men dat het plastic in hun maag afkomstig is van
op zee.
Ze kunnen het binnenkrijgen doordat bijvoorbeeld schepen hun keukenafval
lozen. Het ruikt aantrekkelijk en daardoor zullen ze het eten, inclusief het
plastic. Maar evengoed plukken ze het afval gewoon van het zeeoppervlak
omdat ze het verwarren met voedsel. Blijkbaar wordt plastic door hen niet als
onnatuurlijk herkend.
Het plastic komt in hun maag terecht. Die maag bestaat uit een spier- en een
kliermaag. De slecht verteerbare delen, zoals visgraten maar ook plastics,
worden langzaam vermalen in hun spiermaag. Ze spugen het niet uit als een
braakbal, zoals meeuwen doen.
Gemiddeld heeft een jonge stormvogel meer plastic in zijn maag dan een
oude. Omdat een kuiken wordt gevoed door zijn ouders. De ouders gaan dan
op zoek naar voedsel en spugen het uit in de mond van het kuiken. Zo komt
het voedsel met al het plastic in het kuiken terecht.
De hoeveelheid plastic in de magen is dan een graadmeter voor de
hoeveelheid zwerfvuil op de Noordzee.
Toch is het verschijnsel niet enkel beperkt tot de Noordzee. Jan Mayen is een
eiland gelegen binnen de noordpoolcirkel, tussen Groenland en Noorwegen.
Daar werden in 1983 29 Noordse stormvogels bestudeerd. 22 hadden er
plastic in hun maag, goed voor 76%.
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De foto (figuur 10) laat zien dat de
hoeveelheid plastic in de maag echt wel
een grote hoeveelheid is voor zo een
vogel. Men heeft de gemiddelde
hoeveelheid plastic in de maag van een
stormvogel uit meer vervuilde gebieden
(0,6 gram)3 omgezet naar mensenformaat.
Het is te vergelijken met een
broodtrommel plastic dat in je maag zou
zitten.
4.3 Gifstoffen op plastic

10 Gemiddelde hoeveelheid plastic in de maag van
een stormvogel omgezet naar mensenformaat.

Plastic is vaak zelf al giftig. Naast hun reeds aanwezige gifstoffen, kan het plastic
afval op zee nog meer gifstoffen bevatten. Microplastic heeft de eigenschap om
gifstoffen aan zich te binden. Deze chemicaliën zijn door menselijk toedoen in het
water terechtgekomen. Ze worden POP‟s4 genoemd. Het zijn stoffen die in het
milieu aanwezig blijven. Ze kunnen door de zee naar overal gebracht worden en
komen over heel de wereld voor, zelfs op plaatsen waar ze nooit gebruikt of
geproduceerd zijn. Voorbeelden van POP‟s zijn PCB‟s (polychloor-bifenylen),
DDT‟s en pesticidenresten. De meeste zijn waterafstotend, net als plastic. En
daardoor hechten ze zich gemakkelijk vast op plastic. Zo ontstaan er
plasticdeeltjes met grote concentraties gifstoffen.

11 Pellets nemen POP’s op van het zeewater
3

Het gemiddelde voor de Noordzee is op dit moment 0,3 gram. Maar voor de Frans-Normandische
kust is het nog steeds 0,6 gram.
4
POP’s: Persistente organische verontreinigende stoffen
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PCB en DDT kunnen zich aan een pellet hechten doordat ze hydrofoob
(waterafstotend) zijn. Ze hebben een grote neiging om zich te verbinden met
andere hydrofobische sorptiemiddelen5.
Pellets (bijvoorbeeld pellets van polyethyleen) zijn gemaakt van aardolie en ze
zijn een polymeer van koolwaterstoffen. Dit betekent dat pellets ook zeer
hydrofoob zijn. Door de hydrofobische interactie worden de verontreinigde
stoffen opgenomen door de pellets. (figuur 11)
4.4 Gifstoffen in vetweefsel
De meeste chemicaliën die zich binden op plastic vetminnend. Wanneer plastic
met de chemicaliën in de magen van zeedieren terecht komt, worden de
chemicaliën opgeslagen in hun vetweefsel. Bij momenten van voedselschaarste
wordt dit vetweefsel gebruikt voor energie en komen de gifstoffen vrij en
circuleren met het bloed door het lichaam.
De vetminnendheid van chemicaliën kan worden uitgedrukt in octanol/waterpartitiecoëfficiënt (Pow). Hoe hoger de Pow van een stof, hoe gemakkelijker die stof
in het lichaam van mens of dier kan opgehoopt worden, m.a.w. hoe groter de
mogelijke bioaccumulatie6 ervan.7 De octanol/water-partitiecoëfficiënt is de
verhouding van de concentraties van die stof in 1-octanol en water.
De twee oplosmiddelen zijn niet mengbaar. 1-octanol is apolair en water polair.
De chemicaliën gaan zich verdelen over de twee lagen. Deze verhouding is een
constante, namelijk Pow.

Pow-waarden kunnen als getallen enorm in grootte van elkaar verschillen. Om
deze reden wordt gebruikgemaakt van een logaritmische schaal. Alle getallen zijn
zo weergegeven zonder dat er met extreem grote of kleine getallen gewerkt
hoeft te worden. De logaritmen worden in tabellen als log P ow aangegeven.

5

Sorptiemiddel: Elk materiaal, mengsel of systeem dat een sorptiefunctie kan vervullen, zoals
absorptie, adsorptie en desorptie.
6
Bioaccumulatie: opeenhoping van een lichaamsvreemde chemische stof in een organisme.
7
Dit is geen algemene regel. Er zijn bijvoorbeeld stoffen die een lage Pow hebben maar toch sterk
bioaccumuleerbaar zijn, zoals methylkwik.
17

Log Pow van enkele chemische verbindingen:
Naam
PCB
DDT
Naftaleen
Aceton
Chlordaan
Ethanol
Dinoseb

Log Pow
6,30 (geschat)
6,36

3,3
-0,24
6
-0,32
8,3

PCB staat voor polychloorbifenyl en werd lange tijd op zeer uiteenlopende manieren toegepast: als
isolatievloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische vloeistof, koelvloeistof,
smeermiddel en als brandvertrager en stabilisator in kunststoffen, en verder in verf, inkt, lak, kit en
lijm. Sinds 1985 is PCB verboden.
DDT, ofwel DichloorDifenylTrichloorethaan werd vroeger als insecticide gebruikt en is tegenwoordig
verboden in de westerse wereld.
Naftaleen is een polycyclische aromatische koolwaterstof (PAK) en wordt gebruikt in kleurstoffen,
chloornaftaleen (houtbeschermingsmiddel), insecticiden, weekmakers en reinigingsmiddelen.
Chlordaan werd gebruikt als pesticide en is sinds 1988 verboden.
Dinoseb werd gebruikt als herbicide maar is sinds 1986 verboden.

Bij Noordse stormvogels is de donsvorming hormonaal geregeld. Nu worden er
ook regelmatig vogels gevonden zonder dons. Een theorie daarvoor is dat de
chemicaliën een hormoonverstorend effect hebben. De Noordse stormvogel
verbruikt dan veel energie om zich warm te houden, zeker in de wintermaanden.
Uiteindelijk sterft hij van de koude.
Ook kan het zijn dat de chemicaliën een negatief effect hebben op het zaad van
zeedieren.
4.5 Bioaccumulatie
Als kleine zeedieren plastic deeltjes eten en
grotere zeedieren eten die dieren op, komt
het plastic met zijn chemicaliën in de
voedselketen terecht (figuur 12). Wij kunnen
vissen, mosselen, ... op ons bord krijgen die
gifstoffen en plastic bevatten. Zo komen de
chemicaliën bij ons binnen.
Hoe sneller het plastic en chemicaliën in de
12 Gifstoffen in de voedselketen
voedselketen terechtkomt, hoe schadelijker
het is voor de dieren aan de top van de voedselketen.
Doordat wij de vissen met ons plastic vergiftigen, vergiftigen we ook onszelf.

18

4.6 Kosten
Misschien niet een gevolg waar je meteen aan denkt, maar het plastic afval in de
oceaan kost de maatschappij ook geld.
Vissers hebben schade aan hun netten, toeristen blijven weg van vervuilde
stranden en schoonmaakacties zijn enorm duur. Plastic kan ook terechtkomen in
schroeven van schepen en zo de motor blokkeren.
4.7 Uitheemse soorten in een milieu waar ze niet thuishoren
Wanneer een organisme zich op een stuk plastic bevindt, kan het meegevoerd
worden naar een andere plaats in de oceaan. Het kan lang duren voordat de
temperatuur van het zeewater een aantal graden verschilt. Daardoor is het
organisme in staat om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving en de nieuwe
temperatuur.
Zo bestaat er een kans dat uitheemse soorten zich ergens vestigen in een milieu
waar ze niet thuishoren. Ze zouden de inheemse soorten kunnen verdringen. Men
verliest aan biodiversiteit.

5 Oplossingen
Een oplossing voor dit probleem lijkt simpel: Men laat schepen het afval
opscheppen. Nadien kan dat afval ook nog gerecycleerd worden. Maar het
drijvende plastic is slechts een klein deel van het probleem. Het merendeel van
het plastic bevindt zich dieper in de oceaan. Men kan schepen met netten die het
plastic opvangen laten uitvaren, maar er bevinden zich deeltjes in de oceaan die
kleiner zijn dan 0,3 millimeter. Men zou al het andere leven in de zee mee
bovenhalen. Vissen zouden zich niet uit de netten kunnen bevrijden en sterven.
Eveneens de fauna en flora in de zee zou je beschadigen door slepende netten.
Dat zou het laatste zijn wat we daarmee willen bereiken.
5.1 Ladder van Lansink
Ad Lansink is een Nederlandse politicus en professor. In
1979 lanceerde hij een methode om milieubewust om te
springen met afval. Zijn idee was gebouwd op een ladder
(figuur 13). Bovenaan de ladder van Lansink staat de meest
milieuvriendelijke manier om afval te verwerken, onderaan
de meest milieubelastende manier.
De ladder bestaat uit vijf treden: preventie, hergebruik,
recycleren, verbranden en gecontroleerd storten.
Voor dit probleem zijn vooral de eerste 4 treden van belang.
Zij zorgen ervoor dat er geen plastic in zee belandt.
13 Ladder van Lansink
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5.1.1 Preventie
We moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat er geen nieuw afval bijkomt.
De oceaan zal zich dan na duizend jaar zelf zuiveren. Daarom zouden we moeten
afstappen van onze wegwerpcultuur. We moeten terug naar duurzaamheid, niet
alles zomaar weggooien wanneer het niet meer nieuw is. Minder afval
produceren en meer recycleren, zoals de Ladder van Lansink ons leert. Jammer
genoeg passen we de eerste trede, „preventie‟, te weinig toe.
De plasticindustrie heeft hier een grote oorzaak in, maar ook wijzelf spelen een
belangrijke rol. Wij zijn tenslotte diegenen die het kopen.
De plasticindustrie zou minder verpakkingsplastic moeten produceren. Het plastic
dat wel geproduceerd wordt, zouden ze duurzamer, recycleerbaarder en gifvrij
moet maken.
De heffing van ecotaksen op wegwerpzakken is een goed voorbeeld voor deze
trede. Het verbruik van plastic tasjes is drastisch gedaald sinds deze heffing8.
Sinds 2003 is het aantal plastic tasjes met 86 procent gedaald. Daardoor is al
4.902 ton plastic uitgespaard. Klanten nemen nu sneller een eigen
boodschappentas mee.
5.1.2 Hergebruik
De trede van hergebruik houdt in dat we het afval dat we geproduceerd hebben
opnieuw gaan gebruiken zonder dat het een verandering ondergaat.
Door je plastic tasjes opnieuw te gebruiken, je flesje opnieuw te vullen met water,
je spullen naar de kringloopwinkel brengen,… heb je geen plastic verspild. Glas
dat gespoeld en opnieuw gevuld wordt, is hier ook een mooi voorbeeld van
alsook de heffing van statiegeld op flessen of verpakkingen. Dat zou er voor
zorgen dat mensen hun verpakkingen terugbrengen naar de winkel voor
meermalig gebruik. Dit kan ook leiden tot een goede recyclering.
5.1.3 Recycleren
Is het afval niet meer te hergebruiken, dan kunnen we het gaan recycleren. Dat
houdt in dat de afvalstof een nieuwe grondstof wordt waar we nieuwe producten
mee kunnen maken. Veel grondstoffen kunnen we opnieuw gaan gebruiken.
Daarom is het ook zeer belangrijk om selectief te sorteren.
Het recycleren van plastic zorgt er ook voor dat er minder olie verbruikt wordt. Bij
de productie van nieuw plastic wordt heel veel aardolie verbruikt. Vier procent
van alle opgepompte aardolie wordt tot plastic verwerkt. Het productieproces zelf
verbruikt ook nog drie tot vier procent olie.
Als men plastic wil recycleren, verbruikt men maar tussen de vijf tot tien procent
van de energie die het kost om nieuw plastic te produceren.

8

Ingevoerd op 1 juli 2007
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Recyclageproces
Er is geen plastic dat niet te recycleren is. Het is enkel de vraag hoe gemakkelijk
of moeilijk het te recycleren is. Momenteel richt men zich vooral op plastic dat
goed recycleerbaar en een goede kwaliteit van gerecycleerd plastic oplevert.
Plastic flessen en flacons die geschikt zijn voor recyclage worden ingezameld. Om
gerecycleerd te worden, moet het materiaal in grote hoeveelheden en op
regelmatige basis aanwezig zijn. Alleen plastic flessen en flacons komen hiervoor
in aanmerking. Ze zijn zuiver en van een voldoende kwaliteit om een recyclage
mogelijk te maken.
PET-verpakkingen en flacons worden eerst gemalen en nadien voldoende
gewassen zodat men ze nadien kan omvormen tot plastic korrels of schilfers.
De schilfers en korrels worden daarna gesmolten en via verschillende technieken
verwerkt en gebruikt voor nieuwe producten.
Recyclage van plastic moet nog meer evolueren. Slechts 38% van het plastic
wordt gerecycleerd, terwijl het plastic afval de laatste tien jaar met 33%
toegenomen is.
Men zou bedrijven ook zover moeten kunnen krijgen om geen vijf verschillende
soorten plastic in één materiaal te stoppen. Zo is het moeilijker te recycleren.
Men kan in de plaats van plastic recycleren tot nieuw plastic, plastic ook
verwerken tot brandstof. Dit proces noemt men kraken.
Kraken
Men zou het plastic op zee kunnen gaan verzamelen met een vloot. Die vloot
levert het afval dan af in een fabriekschip. Daar kan het plastic dan tot brandstof
worden teruggekraakt. Maar evengoed kan men gewoon het plastic afval dat zich
op het land bevindt op deze manier recycleren.
“Maar die methode liep tot nog toe vaak vast op een aantal obstakels. De
energiekosten zijn te hoog en plasticpolymeerketens moest je eerst ontdoen van
vervuiling. Bovendien hadden de installaties last van aankoeking van koolstof,
waardoor ze telkens vastliepen. Na iedere partij plastic moesten ze worden
schoongemaakt.”, zegt Britse recyclage-expert Ed Kosior.
Nu heeft men een installatie bedacht die continu gereinigd wordt en waar de
koolstofafzetting op minder hinderlijke plekken in het systeem plaatsvindt. Zo
hoeven ze niet steeds te reinigen tussendoor. De techniek van deze machine is in
een laboratorium al bewezen. Binnenkort loopt er een proefproject in een fabriek
in Schotland.
Het probleem is wel dat de afvalconcentratie in de oceaan vrij klein is om het
aantrekkelijk te maken voor plasticvisserij. De kosten zouden veel te hoog zijn.
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Bioplastic
Bioplastic is in de EU nog niet wettelijk gedefinieerd, maar het houdt in dat het
gemaakt is van natuurlijke producten zoals zetmeel gewonnen uit maïs. Dat wil
niet zeggen dat bioplastic composteerbaar is. Je mag bioplastic niet op de
composthoop gooien. De omgevingstemperatuur is niet hoog genoeg. Als de
composthoop zuurstofarm is, kan er zelfs methaan vrijkomen. Methaan heeft een
veel groter opwarmingspotentieel dan CO2. Dat betekent dat bioplastics zo
kunnen meewerken aan de opwarming van de aarde.
Er is zelfs een Koninklijk Besluit dat verbiedt om de term „bioafbreekbaar‟ op
bioplastics te vermelden. Het zou anders de consument in de verleiding kunnen
brengen om het bioplastic in het milieu achter te laten. Plastic dat het label
„composteerbaar‟ mag dragen, of dat nu plastic uit aardolie of zetmeel is, is enkel
composteerbaar in een grote installatie waar de temperatuur hoog oploopt.
En zelfs dan is uiteindelijk niet duidelijk of het echt is gecomposteerd, of alleen is
vervallen tot microplastic.
Het meeste bioplastic is gesynthetiseerd. Dat houdt in dat het ongeveer dezelfde
eigenschappen heeft als gewoon plastic zoals duurzaamheid en lastig is af te
breken in de natuur. Bij de productie van bioplastic wordt er wel minder CO2
uitgestoten.
Cradle to cradle
Het idee werd gelanceerd door een Duitse chemicus Michael Braungart en
Amerikaans architect William McDonough.
Het principe van „cradle to cradle‟ (letterlijk vertaald „van wieg tot wieg‟) is
gemaakt om de derde trede, het recycleren, te vergemakkelijken. Het is ontstaan
vanuit het beeld om een gesloten stofkringloop te ontwikkelen. Het steunt op het
principe dat afval opnieuw een grondstof zou worden. Men gaat alles biologisch
afbreekbaar maken of zodanig produceren dat je het eenvoudig uit elkaar kan
halen. En dit zonder dat er grondstoffen of kwaliteit verloren gaat. Men kan dan
die stoffen telkens opnieuw gebruiken of recycleren. Niets gaat dus verloren.

14 Biosfeer en technosfeer
Bron: www.epea.com
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Er zouden dan twee kringlopen zijn (figuur 14): een voor 100 procent biologisch
afbreekbare stoffen, de biosfeer. En de tweede kringloop, de technosfeer, voor
100 procent herbruikbare stoffen zonder kwaliteitsverlies.
Als alle materialen in een van deze kringlopen zit, dan hebben we een cyclische
economie. Er is geen afval meer en je kan toch eindeloos verder produceren.
Het idee stuit nog op een aantal problemen. Recycleren staat vaak gelijk aan
„downcycling‟. De grondstof gaat leiden aan kwaliteitsverlies en uiteindelijk
onbruikbaar worden. Zo zou men toch afval produceren.
De energie die men wil gebruiken om die nieuwe economie te ontwikkelen zou
ook van de zon, wind of waterkracht moeten komen. Anders draag je nog steeds
bij aan een CO2-producerende economie.
Plasfalt
Erik Bowers en Gary Fischbach kwamen op het idee om een nieuw soort asfalt te
maken. Ze mengen plastic met asfalt en dit vormt dan „plasfalt‟. Het plasfalt, dat
voor tien tot twintig procent uit plastic bestaat, zou vijftig keer sterker zijn dan
zuiver asfalt. Bovendien is het niet nodig om al het plastic te sorteren.
Men zou er dan wel rekening mee moeten houden dat door afslijting microplastic
kan gevormd worden. Maar dit kan eventueel al verholpen worden door de
wegen regelmatig te vernieuwen.
5.1.4 Verbranden met energierecuperatie
Het afval waar men niets mee kan doen, kan men gaan verbranden. De warmte
die vrijkomt tijdens de verbranding kan men gaan recupereren.
Als men die warmte gebruikt om water om te zetten in stoom, kan men die stoom
gaan gebruiken om een turbine te laten draaien. Aan die turbine is dan een
generator gekoppeld die de energie opslaan.
5.1.5 Gecontroleerd storten
Wanneer niets van bovenstaande maatregelen kan
worden toegepast kan men het afval gecontroleerd
gaan storten. Deze trede moet wel zo min mogelijk
worden toegepast. Jammer genoeg wordt in Europa
nog steeds 48,7% van het plastic afval gecontroleerd
gestort. Slechts 21,3% wordt hergebruikt waarvan er
maar 0,3% echt gerecycleerd wordt tot een nieuwe
grondstof. 30% wordt verbrand met
energierecuperatie. (figuur 15)
Deze cijfers verschillen natuurlijk van land tot land.
15 Hoe wordt plastic verwerkt in Europa?
Bron: Plastics – The Facts 2009
In België wordt er 30% gerecycleerd in nieuwe
producten en 63% wordt verbrand met
energierecuperatie. De overige 7% wordt gecontroleerd gestort.
Figuur 16 toont aan dat het recyclagepercentage in deze landen niet boven de
30% komt. De verbranding met energierecuperatie daarentegen varieert tussen
0 tot 75%.
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Totale plasticrecuperatie per land
1 De vijf gyres

16 Totale plasticrecuperatie per land
Bron: Plastics – The Facts 2010

5.2 Fishing for litter
Het project 'Fishing for litter' (of 'vuilvissen') probeert vissers
er voor warm te maken dat wanneer er afval bij hun
visvangst is, ze die niet terug in zee gooien. Ze brengen het
mee aan wal, verzameld in zakken. Vroeger moesten ze
betalen om het afval aan wal te brengen, nu is het gratis.
Vissers zelf hebben er ook een mooi voordeel aan. Het deel
waar zij vissen en dus ook het afval boven halen, is veel
properder. Ze zullen na een tijdje minder bijvangst hebben
van plastic.

17 Fishing for litter
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6 Wat kan jij doen?
Je wil wel mee helpen aan een beter milieu, maar je weet niet hoe. Je wil nu
meteen iets kunnen uitvoeren, iets waar je geen geld aan moet uitgeven,
waarvoor je geen grote inspanningen voor moet doen en niet veel tijd aan
verspilt. Hier volgen een aantal kleine dingen waarmee jij de wereld kan redden.
- Gebruik herbruikbare boodschappen tassen, liefst van stof of recycleerbaar
plastic. Er bestaan voldoende alternatieven voor de plastic tasjes. Denk maar
aan kartonnen dozen, herbruikbare plooibakken, boodschappenmand...
- Drink kraantjeswater. Kraantjeswater is niet alleen gezond en altijd
beschikbaar. Het is de milieuvriendelijkste manier van drinken wegens geen
verpakking, transportkosten en dus ook geen CO2. Bovendien is het het
goedkoopste water dat er te krijgen is.
- Koop een drinkbus. Zij zorgt ervoor dat je aantal weggegooide plastic flesjes
drastisch vermindert.
- Koop losse groenten. Dan heb je geen afval van de verpakking en ze zijn
meestal veel goedkoper.
- Sorteer je afval! In de meeste gemeenten is het al verplicht. Zo kan men van
je PMD-afval nieuwe voorwerpen maken.
- Gebruik een brooddoos in plaats van het te wikkelen in aluminiumfolie of
plastic huishoudfolie. Een brooddoos zorgt er bovendien voor dat je
boterhammen, je fruit, ... niet worden platgedrukt.
- Lege plastic flessen, lege drankkartons of lege drankblikjes kan je het best
platduwen. Zo kan er meer afval in een zak. Dat bespaart niet alleen in het
aantal plastic zakken maar ook in het aantal euro‟s.
- De shampoo en schoonmaakmiddelen van Ecover kan je opnieuw vullen in
sommige winkels. Zo bespaar je op plastic verpakkingen.
Ecover is een bedrijf in Malle dat zijn producten op een ecologisch,
economisch en sociaal verantwoorde wijze produceert.
- Ga eens langs bij de kringloopwinkel of een tweedehandswinkel. Heb thuis
zelfs spullen die je niet gebruikt, kan je ze ook naar een kringloop of een
tweedehandswinkel brengen.
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7 Besluit
„Een plastic zakje is in een tel gefabriceerd, is twintig minuten in gebruik en doet
er 100 tot 400 jaar over om te worden afgebroken.‟9
Plastic is een prachtige uitvinding. Er zijn veel toepassingsmogelijkheden, het is
licht en sterk, goedkoop, en duurzaam. Maar we moeten gaan nadenken over de
vraag of we niet te veel onnodig plastic afval produceren.
Het plastic dat zich momenteel in de oceaan bevindt is onmogelijk op te ruimen.
Men zou oneindig lang bezig zijn en bovendien de fauna en flora in de zee
beschadigen.
Men kan er wel voor zorgen dat er geen afval meer bijkomt. De zee zal na
duizenden jaren zichzelf dan zuiveren. Maar dan moet men er allemaal iets aan
doen. Want er belandt nog steeds veel afval in zee.
We moeten met ons allen de verantwoordelijkheid op ons nemen. Ook de
plasticindustrie moet stoppen met het wijzen naar de consument.
Het is een probleem dat ons allemaal aangaat en iedereen kan op zijn manier
meehelpen aan een oplossing.

9

Bron: Vital Waste Graphics 2, United Nations Environment Programme
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DEEL 2: PRAKTISCHE PROEF
1 Dissectie Noordse stormvogel
Voor dit deel van mijn GIP ben ik naar het noorden van
Nederland (Texel) gegaan, naar het onderzoekscentrum
van IMARES. Ik had contact opgenomen met zeebioloog
Jan Andries van Franeker. Hij doet al jaren onderzoek en
dissecties op Noordse stormvogels.
1.1 Doel
Met deze proef willen we onderzoeken of er plastic afval in de Noordzee aanwezig
is. Door regelmatig de inhouden van Noordse stormvogels te onderzoeken kan
men zien hoe het gesteld is met het afval in de Noordzee.
1.2 Principe
Men haalt de maag uit een dood gevonden Noordse stormvogel. Die snijdt men
dan open. De maaginhoud laat men door een zeef van 1 millimeter gaan. Zo
blijven de stukjes groter dan 1 millimeter over.
1.3 Materiaallijst
Dood gevonden Noordse stormvogels
Dissectiemateriaal
1 millimeter zeef
Grotere zeef
Waterkraan en wasbak
1.4 Proefopstelling

1 proefopstelling (tekening)

2 proefopstelling (foto)

Men heeft een kleine 1 millimeter zeef waarin men de maaginhoud uitspoelt.
Daaronder staat een grotere zeef. Dit is om te voorkomen dat er deeltjes die naast
de 1 millimeterzeef terecht komen toch niet verloren geraken. (figuur 1 en 2)
1.5 Werkwijze
1

Men noteert eerst een aantal uiterlijke kenmerken van de Noordse stormvogel,
zodat we eventueel zijn herkomst, geslacht en doodsoorzaak kunnen
vaststellen.
Elke dood gevonden Noordse stormvogel heeft een uniek nummer. Zo kan
men later gegevens terugvinden.
Er wordt onder andere gekeken of de vogel in rui zat. Dat is te zien aan de
vleugel en staartpennen. Zijn ze net vernieuwd of moeten ze nog groeien, dan
is de vogel in rui. Het uitstellen van een rui kan wijzen op een energietekort of
zwakte.
De conditie van de vogel wordt bepaald door te kijken naar het vet en de vorm
van de borstspier.
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2
3
4
5

6
7

Ook wordt de leeftijd en het geslacht bepaald. Er wordt inwendig gekeken naar
de mannelijke of vrouwelijke voortplantingsorganen.
Als laatste kijkt men in welke staat de organen zich bevinden en wordt de
doodsoorzaak vastgesteld.10
Na dit alles bepaald te hebben, haalt men de maag eruit en snijdt men ze
open.
De maaginhoud doet men dan door de 1 millimeterzeef.
Met behulp van de kraan spoelen we de maaginhoud uit. De deeltjes die groter
zijn dan 1 mm blijven in de zeef. De rest wordt weggespoeld.
Plasticdeeltjes legt men apart op een petrischaal. Als de materie van de
deeltjes onduidelijk zijn of ze zijn te klein, kan men ze bekijken onder de
microscoop. Er kunnen bijvoorbeeld ook gehoorbeentjes (otolieten) of
visgraten van vissen in de maag aanwezig zijn. Men moet vermijden dat men
zulke deeltjes definieert als plastic. Deeltjes die geen plastic zijn maar wel een
duidelijke afkomst hebben, worden ook genoteerd (formulier 5).
Dan classificeert men het afval dat men gevonden heeft op het papier.
Bijvoorbeeld het aantal pellets, draadachtig plastic, ...
Men laat het afval drogen. Wanneer het helemaal droog is kan men het per
soort wegen.

Voorbeeld (formulier 4 en 5): Deze Noordse stormvogel is gevonden in
Mariakerke (België). Het is de eerst gevonden vogel in België in 2009 en krijgt het
nummer BEL-2009-001. De vogel is redelijk vers (FF) en er ontbreken geen delen
(CC). Op zijn veren waren geen sporen van olie of andere stoffen te zien. De
Noordse stromvogel vertoonde geen breuken of wonden.
De vogel was dubbellicht gekleurd (LL) en zowel zijn staart- als vleugelpennen
waren volledig gewisseld en al volgroeid.
De vogel had geen inwendig vet. Dat kan zeggen dat hij al zijn vet heeft
opgebruikt en dus honger heeft geleden.
Aan de testikels heeft men kunnen bepalen dat hij mannelijk is.
Deze vogel is waarschijnlijk gestorven door uithongering (STA).
Bij de Noordse stromvogel BEL-2009-001 was er plastic
in zijn maag aanwezig. Die bevatte onder andere twee
pellets, twee draadvormige plastic deeltjes, tien
bolletjes piepschuim, elf stukjes plastic en een deel van
een zacht plastic lokaas voor sportvissen (figuur 3).
Vaak breekt het lokaas af en komt het zo in zee
3 Kunstaas
terecht.
In tegenstelling tot levend aas, breekt dit plastic exemplaar niet af in het
zeewater. Bovendien blijft het aantrekkelijk voor vissen en zeedieren en kan het
zo meerdere slachtoffers maken.
De maag van de vogel bevatte nog andere delen dan plastic zoals een kaak van
een inktvis.

10

Voor meer details over het bepalen en noteren van de kenmerken en het uitvoeren van de dissectie verwijs
ik verder naar de rapport: VAN FRANEKER, J.A., Save the North sea Fulmar-Litter-EcoQO Manual Part 1:
Collection and dissection procedures. Texel, 2004, 38 p.
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4 Dissectieformulier van vogel BEL-2009-001
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5 Formulier van de maaginhoud van vogel BEL-2009-001
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1.6 Waarnemingen – berekeningen
We hebben negen Noordse stormvogels onderzocht en opengesneden. Eén ervan
was zodanig weggevreten dat er geen maag meer aanwezig was.
In de eerste maag die we open sneden (vogel NET-2009-079) zat al meteen een
groot stuk plastic huishoudfolie (figuur 6 en 7). Ook waren er sporen te zien van
een soort groene kool. Waarschijnlijk was de huishoudfolie samen met de kool
overboord gegooid.

6 Maag van vogel NET-2009-079 met plastic
huishoudfolie

Er zat niet alleen plastic huishoudfolie in
die maag, maar ook nog een hoop ander
plastic (figuur 8).
De kool wordt hier ook beschouwd als
afval omdat ze niet van nature voorkomt
in de zee. De Noordse stormvogel heeft
waarschijnlijk de kool willen eten die op
de plastic huishoudfolie zat. Per ongeluk
is dan de plastic huishoudfolie mee in zijn
maag geraakt. Zo kan misschien vrij
onschuldig afval ook grote gevolgen
veroorzaken.
Al het gevonden afval wordt dan
gedroogd zodat het nadien gewogen kan
worden.

7 Plastic huishoudfolie uit maag van
vogel NET-2009-079
Plastic huishoudfolie

Verschillende soorten afval zoals
plastic, paraffine en pellets

Kool
8 Maaginhoud vogel NET-2009-079
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NOORDSE STORMVOGEL ONDERZOEK 14-JAN-2011
Noordse stormvogel
NET-2009-079
NET-2010-009
NET-2010-013
NET-2010-014
NET-2010-015
NET-2010-016
NET-2010-017
NET-2010-018
NET-2010-019
Aantal vogels: 9

Maag aanwezig
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Aantal magen: 8

Plastic in maag
Ja
Ja
Ja
Ja
/
Ja
Nee
Ja
Nee
Aantal magen met plastic: 6

Doodsoorzaak
GUT11
PLU12
STA13
GUT
STA
GUT
STA
GUT
STA

We hebben acht magen waarvan er zes plastic bevatten.

75% van de aangespoelde Noordse stormvogels die onderzocht zijn op 14 januari
2011 hadden plastic in hun maag.
De meest voorkomende doodsoorzaak was verhongering zonder duidelijke reden
(44,4%) en inwendige problemen (44,4%). Bij één vogel lag de doodsoorzaak bij
het gevederte (11,1%). Hij had geen dons meer. Zijn donsscore (down score) was
0.
1.7 Besluit
In 2008 had 95% van de in Nederland aangespoelde Noordse stormvogels plastic
in zijn maag. Gemiddeld waren het 45 stukjes met een gewicht van 0,31 gram
per vogel.
OSPAR is een conventie die een verdrag heeft opgesteld met als doel door
internationale samenwerking het zeemilieu in de Noordoostelijke deel van de
Atlantische oceaan (inclusief de Noordzee) te beschermen. Eén van de
doelstellingen is het moeten zorgen voor een ecologische kwaliteit (EcoQO) van
zwerfvuil op zee. Dat houdt in dat minder dan 10% van de aangespoelde Noordse
stormvogels de waarde van 0,1 gram plastic in hun maag mag overschrijden en
dat voor heel het Noordzeegebied en gedurende 5 jaar.
In 2008 overschreed 55% van de onderzochte vogels deze grens. We staan dus
nog veraf van het bereiken van deze doelstelling.

11

GUT: inwendige problemen
PLU: problemen met het gevederte
13
STA: verhongering zonder duidelijke reden
12
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2 Onderzoek naar klein plastic op het strand
2.1 Doel
Onderzoeken of er zich veel klein plastic op het strand bevindt.
Ook laten we onderzoeken of het plastic (nl. pellets) schadelijke chemicaliën
bevatten.
2.2 Principe
De pellets die op het strand zijn aangespoeld kunnen chemicaliën bevatten. Zoals
eerder besproken heeft klein plastic de eigenschap om gifstoffen op zich te
binden.
We gaan op het strand op zoek naar pellets en ze worden dan later opgestuurd
naar Japan voor verder onderzoek.
2.3 Materiaallijst
Zeef
Schepje
Aluminiumfolie
Blikken doos
Pincet
2.4 Werkwijze
1

2
3

4
5

6

7

9 Jan Andries van Franeker met mij op zoek naar klein
Goed plekje zoeken op het strand. Vooral de
plastic op het strand van Texel
verste aanspoellijn is een prima afzetplaats
voor klein plastic. Als je gaat kijken na springtij dan heb je nog meer kans op
het vinden van afval. Op een strand waar niet veel toeristen komen en dat niet
opgespoten wordt, is er ook meer plastic te vinden. Zeker als de duinen nog
intact zijn en het water bij springtij ver genoeg kan komen.
Als je een goed plekje gevonden hebt, zeef je een schep zand. Raak het plastic
zo weinig mogelijk aan met je handen.
Trek ook overzichtsfoto‟s van het strand en de plaats waar je hebt gezeefd.
Het is ook gemakkelijk om GPS-coördinaten te noteren om zo de exacte plaats
te weten.
Je kan de grote delen die geen plastic zijn er al uit halen (schelpen, takjes, ...)
om het werk later te vergemakkelijken.
Je doet hetgeen dat zich na het zeven in je zeef bevindt in een blikken doos of
aluminiumfolie. Een glazen pot kan ook, maar de deksels zijn vaak van plastic.
Maar die kan je afdekken met aluminiumfolie.
Er wordt hier geen plastic doosje gebruikt omdat het plastic doosje de
chemicaliën van het gevonden plastic kan overnemen. Dat zou het onderzoek
nadien kunnen beïnvloeden en voor andere resultaten zorgen.
Dit kan je herhalen op verschillende plaatsen. Wel moet het dan telkens in een
ander blikken doosje gedaan worden. Het kan eventueel ook worden ingepakt
met aluminiumfolie.
Thuis zoek je het afval uit hetgeen je gezeefd hebt. Hier ook liefst niet met de
handen aanraken, zo zouden er chemicaliën kunnen verloren gaan. Het is
handig om met een pincet te werken.
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Vergeet ook hier niet dat het afval niet met plastic in aanraking mag komen.
Gebruik aluminiumfolie indien nodig.
8 Dat afval sorteer je dan onder andere in pellets (industriële korrels),
piepschuim, scherven, draadvormig, velvormig, ...
9 Je telt elke soort en noteert het op het waarnemingspapier.
2.5 Waarnemingen – berekeningen
05-FEB-2011

Westende-Bad

Westende-Bad

Bredene

plaats 1

plaats 2

plaats 3

31

153

120

6

22

25

26

134

129

green

3

/

/

blue

/

4

/

yellow

/

/

1

micro granules

/

/

/

sheet

/

/

/

thread

4

2

5

foam

1

/

/

17

34

23

1 (elastiek)

1 (elastiek)

3 (bolvormig)

paper

/

/

/

kitchenfood

/

/

/

other rubbish

/

/

/

slag/coal

/

/

/

oil/tar

/

/

/

paraf/chem

5

22

9

PLASTIC
fresh transparent
INDUSTRIAL PELLETS

aged yellow-brown
black (?recycle)
solid colours:

USER PLASTICS

fragments
other synthetic

non plastic rubbish
RUBBISH

INDUS/CHEM WASTE
INDUS /
CHEM
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Plaats 1 (figuur 10) is een strand in Westende-Bad (België) met
coördinaten N 51,16680°; E 2,76295°. Het is een strand met
intacte duinen met in de aanspoellijn heel veel stukjes schelp.
Het was dicht gelegen bij een toeristisch gebied.
Hier waren 94 deeltjes plastic gevonden waarvan 66 pellets.
Dat geeft 70,21% pellets in dit staal.
10 Plaats 1: Westende-Bad

Plaats 2 (figuur 11) is eveneens in Westende-Bad maar we zijn
meer zuidwaarts gegaan, verder weg van het toeristische
gedeelte. Het heeft de coördinaten N 51,16536°; E 2,75986°. We
zochten een plek met meer duinen en verder uit het centrum
Op deze plaats was het meeste plastic te vinden. Er was ook
duidelijk vervuiling van groot plastic. We vonden onder andere
een fopspeen en tientallen flessendoppen.
In totaal waren er hier 372 deeltjes klein plastic in ons staal.
Daarvan waren er 313 deeltjes pellets. Dat maakt 84,14% pellets.

12 Plaats 3: Bredene

11 Plaats 2: Westende-Bad

Plaats 3 (figuur 13) is Bredene. We hebben een stuk strand
gezocht dat niet opgespoten is en waar de duinen nog intact zijn.
Het had de coördinaten N 51,24373°; E 2,94402°. Het licht buiten
het centrum van Bredene. Hier zijn de duinen zeer hoog.
Op de duinen was een betonnen wandelpad aangelegd. Het lag
buiten het toeristische gebied.
Ook hier vonden we veel plastic pellets, 275 van de 315 gevonden
deeltjes. Dat maakt dat er in dit staal 87,30% pellets waren.

Uit de drie stalen kunnen we concluderen dat er wel degelijk plastic vervuiling is
in de Noordzee. Zeker de pellets spoelen talrijk aan op het strand. Vaak vallen ze
niet op doordat in toeristische gedeelten de stranden worden opgespoten. Zo
verdwijnen de pellets onder het zand. Toch vormen ze een groot probleem.
Ook paraffine was aanwezig op de drie stranden.
De bruin verkleurde pellets (aged yellow-brown) worden opgestuurd naar Japan14
voor verder onderzoek op chemicaliën. Het zijn speciale onderzoekstechnieken
die men hier in België of Nederland niet kan veroorloven. Er worden stalen vanuit
de hele wereld naar Japan gestuurd en daar onderzocht.
Omdat deze korrels zo klein zijn, zijn ze een magneet voor vervuilende
chemische stoffen uit het zeewater zoals PCB‟s en DDT‟s.

14

Adres: Laboratory of Organic Geochemistry
Dr. Hideshige Takada
Tokyo University of Agriculture and Technology
Fuchu, Tokyo 183-8509 (Japan)
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Deze pellets komen over heel de wereld als zwerfvuil voor. Als men dan genoeg
gegevens heeft kan men die samenstellen tot een wereldbeeld van vervuiling.
Van de Belgische kust had men nog geen gegevens. Doordat ik pellets heb
verzameld van onze kust zal er ook een „balkje‟ verschijnen met de gegevens van
België.
Dit balkje stelt in figuur 13 de concentratie PCB in nanogram voor per gram
pellet. PCB werd vroeger op uiteenlopende manieren toegepast. Sinds 1985 is het
verboden maar het bevindt zich nog steeds in het zeewater omdat het weinig
biologisch afbreekbaar is.
In figuur 14 is het de concentratie DDT in nanogram per gram pellet die is
afgebeeld. DDT werd vroeger als insecticide gebruikt en is tegenwoordig
verboden in de westerse wereld. Het komt ook nog veel in het zeewater voor
omdat het, net als PCB, weinig biologisch afbreekbaar is.

13 De hoeveelheid PCB gevonden in pellets
Bron: International Pellet Watch
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14 De hoeveelheid DDT gevonden in pellets
Bron: International Pellet Watch

2.6 Besluit
Het is normaal dat er natuurlijk aangespoeld materiaal is op het strand zoals
schelpen en wieren. Plastic hoort daar echter niet bij.
Toch bevindt er zich veel afval op het strand. Bij een opruimactie van het Texelse
strand in 2005 werd er 30 ton vuil verwijderd, ruim 1000 kg per kilometer.
Vervolgmetingen lieten zien dat de aanspoelsnelheid per dag ongeveer 7,5 kg
afval per km bedraagt.
Dit afval is zowel afkomstig van het land als van zee.
We kunnen uit deze proef ook besluiten dat er zich ook nog veel giftige stoffen in
het zeewater bevinden. Het plastic samen met deze giftige stoffen zijn een
gevaarlijke combinatie voor mens en dier.
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