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vanpolyethyleen (PE),polyethyleentereftalaat (PET)of polymethylmethacrylaat
(PMMA).
Methoden voor het bemonsteren,opwerken
enanalyserenvanmicroplastics zijn volop
inontwikkeling"1,8'.Hetaantonen van
microplastic in(milieu)monsters gebeurt
met behulp vanfiltratie,waarbijde microplastics uit het monster geëxtraheerd
worden,envervolgens telling onder een
lichtmicroscoop.Voor identificatie van
depolymeersoort wordt meestal FourierTransform InfraRood-spectroscopie (FTIR)
gebruikt. Indit onderzoek wordt de nieuwe
techniek Ramanmicroscopietoegepast. Die
heeft eenaantalvoordelen tenopzichtevan
FTIR,zoalshet nauwkeuriger kunnen meten
van kleinere deeltjes en minder monstervoorbewerking.
Oriënterend onderzoek in Nederland
Omeenbeter ideete krijgenvan het
vóórkomen vanmicroplastics inhet
Nederlandsewatermilieu kaninverschillende matrices gemeten worden.Demeeste
studies inhet buitenland richtenzich hierbij
op hetoppervlaktewater, waarde lichte
deeltjes blijven drijven,enhet sediment,
waardezwaarderedeeltjes (onder andere
door biofouling) door bezinking terechtkomen.Inditonderzoek op het Instituut voor
Milieuvraagstukken vandeVrije Universiteit
inAmsterdamzijnverschillende bronnen en

locatiesvanmicroplastic deeltjes bestudeerd.
Zobevattewater bemonsterd inopen
zeebijdeDoggersbank enaangeleverd
door Stichting deNoordzee verschillende
typen microplastics,zoalsfolieen blauwe
filamenten61.Ditzijn naaronswetendeeerste
metingen inNederlandvanmicroplastics in
zeewater.
Deoorspong vandezemicroplastics is
moeilijk vasttestellen,maarvermoedelijk is
ereencombinatie vanstromen.Be.iandeld
afvalwater,geloosdalseffluent vanrwzi's,
iswaarschijnlijk een belangrijke bron.
Microplastics kunnen opveel manieren
inhetafvalwater terecht komen,denk
aan: regenwaterafvoer met erin kunststof
zwerfafval en microplastic deeltjes (slijtage
vanverpakkingen,schoenen,fietsen
autobanden,kunststof bouwmaterialen,
etc),synthetische textielvezels (afvoer van
wasmachine),cosmetica en industriële
scrubs.
Eénvandezebronnen,decosmetica,
isonderzocht op deaanwezigheid van
miCFOptasticdeeltjes6'.Stukken polyethyleen
van 10Otot 700urnwerden gevonden
Ir,handzeep,deodorant, gezichtsscrub,
douchegel entandpasta.PET-microdeeltjes
(circa40urn)werden ookaangetroffen in
badschuimvoor kinderen.Erzijn producten
waarvantienprocent vanhetgewicht uit
n•tcroplastic bestaat.Het polymeertypi
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Afb.1:Microplasticvezelinrwzi-effluentondereenlichtmicroscoop(bron:
InstituutvoorMilieuvraagstukken, VrijeUniversiteit,Amsterdam).

bepaald met Ramanspectroscopie envergelijking met referentiekunststoffen.
Eenrecent onderzoek uit Groot-Brittannië
toonde aandatéénwasbeurt vanéén stuk
synthetische kleding 1.900 microplastic
deeltjes (synthetische textielvezels) oplevert
inhet rioolwater dat richting rwzi'sgaat3'.In
dezelfdestudiezijnmicroplastics gevonden
inrwzi-effluenten.Dit betekent dat rwzi's
dit soort microplastic deeltjes gedeeltelijk
doorlatenendaarmeeeenpuntemissie van
dezeverontreiniging vormen.Gemeten
concentraties indezeebodemwaar inhet
VerenigdKoninkrijk bijvoorbeeldtot 1998
zuiveringsslib werd gestort,waren drie
keer hoger danop de referentielocaties31,
wattevensaangeeft datde microplastics
accumuleren inactiefslibenzo(deels)
uit het milieuverwijderd zouden kunnen
worden.Omdat mineralisatievansynthetische polymeren eenzeertraag proces
is,kunnen dedeeltjes die niet inde rwzi
wordenverwijderd,intact inzeeterechtkomen,waarzijvermoedelijk de komende
eeuwenaanwezigzullenblijven7'.
Microplastics in Nederlandse rwzi's
Insamenwerking met Deltares,TU Delft
enWaterschap HollandseDelta isgekeken
naardeaanwezigheid van microplastics
inverschillende stromenvaneen rwzi.
Macroplasticswordenverwijderd met het
roostergoed,terwijl microplastics mogelijk
terechtkomen in heteffluent of bezinken
met hetslib.Erzijn monstersgenomen van
het influent,slib,effluent vandeconventionele actiefslibinstallatie eneffluent van
demembraanbioreactor (een ultrafiltratiereactor met poriegrootte 0,08 urn).Op het
moment vanbemonsteren werden de twee
installaties apart enparallel bedreven.
Deeersteresultatentonen aandat ongeveer
20microplastic deeltjes per liter aanwezig
waren inhet effluent vandeactiefslibinstallatieenongeveer dehelft daarvan in
heteffluent vandeMESR (zieafbeelding 1).
Zoals bijde microplastics incosmetica kon
Ramanspectroscopieweer ingezet worden
bij het bepalenvanpolymeersoort, bijvoorbeeldeendeeltje dat mogelijk afkomstig is

1200
golfgetal(cm')

Afb.2.Ramanspectravanpolyethyleenreferentiemateriaal(zwart)eneenrond
witbolletje,diametercirca 150urn, uiteenconventioneelrwzi-effluent(rood).Het
deeltjewordtgeïdentificeerdalspolyethyleen.

vaneencosmeticaproduct (zieafbeelding2).
Eenandere studie naar heteffluent vantwee
rwzi'sinAustraliëvond maaréén microplastic
vezel per liter rwzi-effluent31.
Inhet influent vanrwzi Heenvliet werden
ongeveer 200deeltjes perlitergevonden,
wat aangeeft dat90procentvande
microplastics tijdens dezuivering wordt
verwijderd,ietsminder dandezwevende
stof-verwijdering van97procent.Kanttekening hierbij isdatde microplastics
insteekmonsters genomen zijn,tijdens
regenweer,om ongeveer 11uur's ochtends
(verwachte piekvanuit doucheproducten).
Deeffluentmonsters zijnronddezelfde tijd
genomen.Bijeenvervolgonderzoek zouden
gedurende langeretijd 24uurs monsters
genomen moeten worden omeenwerkelijk
verwijderingsrendement te bepalen;het hier
genoemde rendement islouter indicatiefvan
aard.
Nederlands zuiveringsslib isonderzocht op
deaanwezigheid vanmicroplastics.Een kijkje
onder demicroscoop geeft eenverscheidenheidaanzeerkleine kunststofvezelsen
brokjes ineen breedscalaaankleuren,met
groottes van 1 t/m 40urn.Bijhetcentrifugerenvanéénliterzuiveringsslibwerden in
desupernatant meer dan200 microplasticdeeltjes per liter slibwaargenomen.Deze
deeltjeswerdengevangenopeenfilter met
0,7 urnporiegrootte.
Dezeresultatenduiden eropdateen groot
deelvandemicroplastics verdwijnt met het
primaire ensecundaire slibrichting slibverwerking.Erisnoggeeninzichtwaterdan
gebeurt;komt eendeelvande microplastics
weervrij bijontwatering (het slibvan rwzi
Heenvlietwordt ontwaterdop rwzi Hellevoetsluis) enwat ishet lot van microplastics
indevergisting (accumulatie in uitgegist
slibofinrejectiewater)?Waarschijnlijkzal
eengroot deelvandemicroplastics naar
deslibverbranding afgevoerdworden,
waarzedefinitief uit het milieu verwijderd
worden.Maaralsde20miljard kubieke
meter effluent diejaarlijks in Nederland
geproduceerd wordt,gemiddeld 10of
20deeltjes per liter bevatten,kandit een
behoorlijke belasting voor het watermilieu

endeNoordzee betekenen,te meer gezien
hetonafbreekbare karakter vandedeeltjes.
Daaromzou beter inkaartgebracht moeten
worden hoeenwaar dedeeltjes voorkómen
ofverwijderd kunnenworden.Hoedemicroplasticemissievanuit rwzi'szichverhoudt tot
de(vele)andere bronnen van microplastic
vervuiling,isnog eenonderwerp voor nader
onderzoek.
Volks- en ecosysteemgezondheid
Uit literatuuronderzoek door Deltares
enIVM41blijkt dat verschillende soorten
organismen,inclusief demens,in staat
zijnmicroplastics inhunweefsels en/of
lichaamsvochten opte nemen,waardoor
gezondheidsproblemen kunnenoptreden.
Inmarienesoorten,vandiversetrofische
niveaus,zijn microplastics aangetroffen die
afkomstig zijnvanhet sediment,voedsel
ofdewaterkolom (wadpieren,zeepokken,
mosselen,kreeften,stormvogels en
zeehonden).Demogelijke effecten daarvan
worden momenteel nader onderzocht,
maareen pionierstudie indeVerenigde
Statentoonde alaandatzeerfijne deeltjes
polystyreen eennegatieve impact op het
fotosynthetische vermogenvanzowelzoete
alsmarienegroenalgen kunnen hebben".
Daarnaast zijnzeerfijne kunststofdeeltjes
instaatom opgenomen teworden in het
maag-darmkanaal van mensen,waarna
zeinlymfe-,hart-envaatstelsels terecht
kunnen komen10'.Deopgenomen deeltjes
zoudenonder anderelokale ontstekingen
enveranderingen indegenexpressie en
eenreeksvanfysiologische effecten kunnen
veroorzaken Eenrecentestudie laatziendat
polystyreen deeltjes tot 240 nm in diameter
viadeplacenta van moeder naar kind
doorgegeven kunnen worden 1 ".
Hoewel synthetische polymeren als
zodanig chemisch inerte macromoleculen
zijn,zit inkunststof producten bijna altijd
een mengselvan polymeermateriaal met
verschillendeadditieven en restmonomere'1
die uit kunnen logen.Hieronder vallen
stoffen waarvan hormoonverstorende,
neurotoxische ofandere nadelige effecten
bekend zijn,zoals bisfenol Aenftalate
Textielvezels kunnen ook chemicaliën

platform
bevatten,zoalskleurstoffen, vlamvertragers
ensurfactanten.
Deernstenomvang vanderisico'sen
gevolgenvandehuidige concentraties
microplastics inhetwatermilieu voor de
ecologieenvolksgezondheid ende bijdrage
vanrwzi-effluenten hieraan isnietvastte
stellenop basisvandetot nutoe beschikbare
data.Erbestaatwel eenbrede belangstelling
enopverschillende niveaus depolitieke wil
ornhoedanooktewerken aaneenkunststofvrij milieu.Stichting deNoordzee begon
eencampagne om decosmetica-industrie
endepolitiek teovertuigen dat microplastic
beter niet incosmetica gebruikt kanworden,
vanwege deonafbreekbaarheid ervan.Vanuit
hetvoorzorgsprincipe ishet belangrijk om
(drink)water endevoedselketen zoveel
hogelijkvrijte houdenvan microplastics.
Koppeling van KRM en KRW
Maatregelen voor hetvoorkomen of
verminderenvan microplastics in het
milieuzouden getroffen moeten worden
alsonderdeel vandeimplementatie van
deEuropese KRM. Dezestelt onder meer
datzwerfvuil opzeegeen nadelige invloed
maghebben op het milieu.Met behulpvan
monitoringsprogramma'swordt het behalen
vandeKRM-doelstellingenende goede
milieutoestand continu geëvalueerd.De

implementatie vande KRM zalonder andere
vragenomeenkoppeling metdeKaderrichtlijnWater (KRW)omteverkennen hoe
deuitstoot vankunststofafval (zowel micro
of macroformaat) viaeffluent en rivierennaar
zeehet bestteruggedrongen kanworden.
Hetaanpakkenvanvanaf land afkomstige
afvalbronnen iscruciaal om marienafvalte
bestrijden.Daaromverdient dit onderwerp
aandachtvanwaterbeheerders, eigenaren
vanrwzi'senlokaleautoriteiten.Onderzoek
naar het lotvan microplastics inrwzi'sen
slibstromen enmaatregelen om persistente
materialen,zoals kunststof,uit biologische
cyclite houden,kanhelpenomdeverontreiniging met kunststof inzoetenzout water
tegentehouden.
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Diver-WETZ Draadloze grondwater monitoring
Schlumberger
WATER SERVICES

Schlumberger Water Services heeft een
nieuw systeem ontwikkeld dat uin staat
stelt omop een efficiënte manier data van
Divers inhetveld uitte lezen.Dit systeem
noemenwij Diver-NETZ. Met Diver-NETZ
hoeft ude peilbuis niet meerte lokaliseren ente openen.Uw aanwezigheid inde
buurt van de peilbuis isvoldoende. Met
uw eigen mobieletelefoon kunt ueenvoudig contact leggen metde Divers ende
data uitlezen.Dit bespaarttijd en geld!
Diver-NETZwerkt met behulp van een
radiomodule. Deze module,de Diver-DXT,
wordt bovenop de Diver kabelgemonteerd. Naast uw mobiele telefoon heeft
utevens een kleine radio-unit nodig:
de Diver-Gate(M). DeDiver-Gate(M) is
de interface tussen de Diver-DXT en uw
mobieletelefoon.
Kenmerken Diver-NETZ:
• Compatibel met alle bestaande Divers.
• Bereikvan 500mLOS(Lineof Sight)
• 85%efficiënter dantraditionele uitleesmogelijkheden.
• Diver-DXT registreert tevens luchtdruk
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