10 >> wetenschap

RISICO MICROPLASTIC VALT NU NOG MEE

De experts, onder leiding van WURhoogleraar Bart Koelmans (Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer), voerden een metastudie uit in
opdracht van de Europese Unie. Die
dient als basis voor eventuele maatregelen die Europa gaat treffen om
de plasticvervuiling in te dammen.
‘In sommige kustzones zijn concentraties micro- en nanoplastic gemeten waar sommige gevoelige
soorten last van kunnen hebben.
Dat zijn mariene systemen vlak bij
dichtbevolkte gebieden’, licht Koelmans toe. Van veel andere plekken
zijn geen meetgegevens bekend. En
ook over de risico’s van plastic deeltjes is veel nog onbekend, beaamt
Koelmans.
Koelmans wil de conclusie van
de studie dan ook niet zonder meer
geruststellend noemen. ‘Het zou ge-
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Kleine plastic deeltjes in het
milieu vormen nog nauwelijks
een risico voor mens en dier.
Maar als we niks doen, gaat het
wel degelijk fout. Dat concludeert een groep Europese
experts uit al het bestaande
wetenschappelijke onderzoek
naar het gevaar van micro- en
nanoplastic.

 Als er niets verandert, wordt micro- en nanoplastic in de toekomst wel een groot probleem, aldus een team van Europese experts.

ruststellend zijn als je kunt zeggen
dat het meevalt en in de toekomst
ook geen probleem zal worden. Het
is nu nog niet zo erg, maar als we zo
doorgaan, is het plausibel dat micro- en nanoplastic wel een groot
probleem gaan worden.’
De wetenschappers pleiten er
daarom voor om de vinger stevig
aan de pols te houden. De methoden om plastic deeltjes te meten en
risicobepalingen te doen, staan volgens Koelmans nog in de kinder-

schoenen. ‘Voor traditionele verontreinigingen weten we het allemaal
wel, maar voor plastic nog niet.’
Koelmans wijst er daarnaast op
dat het publiek de plasticvervuiling
wel als een probleem ervaart. ‘Natuurwetenschappelijk gezien mag
het dan nu nog meevallen, maar
het publiek vindt micro- en nanoplastic in het milieu wel zorgelijk
en angstwekkend. Dat komt deels
doordat het een onzichtbaar probleem is.’

Om te voorkomen dat de risico’s
uit de klauwen gaan lopen, is een
transitie naar een duurzame omgang met plastic nodig. Koelmans:
‘Dat betekent bijvoorbeeld het uitbannen of uitfaseren van bepaalde
plastics die makkelijk microplastic
vormen. Daarnaast moeten we de
afvalkringloop met betrekking tot
plastic gaan sluiten.’ De derde pijler onder de aanpak is volgens Koelmans bewustwording. ‘Zodat mensen zelf andere opties kiezen.’ RK

PROEFSCHRIFT OVER CHINESE KOOL WINT COVERPRIJS
De Chinese promovendus Xiaoxue Sun heeft
afgetekend de tiende Resource Coverprijs
gewonnen. De omslag van haar proefschrift
over Chinese kool haalde bijna een derde van
de stemmen binnen.
De online verkiezing ging vlak voor de kerstdagen van start. Sun nam vrijwel meteen de leiding
en stond die niet meer af. Met 984 (29 procent)
van de in totaal 3396 uitgebrachte stemmen
was de overwinning duidelijk. Alleen Bodille
Arensman (Negotiating effectiveness,
18 procent) en Dadan Wardhana (Agro-clusters
for rural development, 16 procent) kwamen in de
buurt.
Xiaoxue is ‘superblij’ met de uitverkiezing.
Ze ontwierp de cover samen met haar neef. ‘We
hebben geprobeerd het simpel te houden, terwijl het toch de volle breedte van het onderzoek
weergeeft: het ontstaan van de kop van de ChiRESOURCE — 17 januari 2019

nese kool. Ik denk dat het een mooie combinatie is geworden van mijn onderzoek en de Chinese cultuur. En die Chinese karakters op de cover: dat is mijn naam met daaronder een zegel.’
De 30-jarige Sun werd geboren in de noordelijke kustprovincie Liaoning. Na haar bachelor
aan de Academy of Agricultural Sciences van
Northwest A&F University
kwam ze in 2011 voor haar
master Plantenveredeling
naar Wageningen. Dat
leidde in 2014 tot een promotietraject bij universitair hoofddocent Guusje
Bonnema en hoogleraar
Richard Visser van Plantenveredeling. Sun promoveerde in november
en werkt nog steeds op
RK
de leerstoelgroep.

 X
 iaoxue Sun: ‘Ik denk dat de omslag
een mooie combinatie is geworden van
mijn onderzoek en de Chinese cultuur.’

