Verslag bijeenkomst over plastics in het water, op 6 november 2015 in Utrecht:

‘Je voelt op je klompen aan dat het niet goed is’
Waterbeheerders zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de plastics in het water. Maar ze
kunnen als 'doorvoerhaven' wel het nodige doen om ze uit het water te halen. Daar was iedereen
het met elkaar over eens, tijdens een informatiebijeenkomst over dit onderwerp, op 6 november
jl. Maar hoe en waar je dat het best kunt doen, is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden, zo bleek
tijdens deze dag, die was georganiseerd door de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en
STOWA.
Als er deze dag één ding duidelijk maakte, was het wel dat er nog heel veel vragen zijn over plastics
in het water. Waar heb je het bijvoorbeeld allemaal over? Het kan gaan om goed zichtbaar plastic,
van in de gracht gegooide kliko’s tot in de vaart gewaaide plastic drinkflesjes. Maar ook om
bandengruis dat vanaf de weg met hemelwater het riool inloopt, minuscule plasticbolletjes in scrubs
in verzorgingsproducten, of de vezels die vrijkomen bij het wassen van polyester kleding. Met name
de fleece trui is berucht, zo leerden de deelnemers deze dag. Zo’n trui is bij het wassen goed voor
enkele duizenden plastic vezels in het rioolwater.
Onderscheid
Het type en vooral de grootte van het plastic verschilt dus enorm. Er wordt gemakshalve onderscheid
gemaakt in nanoplastics (< 0,001 mm), microplastics (0,001 - 5 mm), meso- en macroplastics (> 5
mm). Voor het verwijderen van zulke uiteenlopende groottes heb je dus ook uiteenlopende
methoden en technieken nodig. Het lijkt in ieder geval verstandig om de plastics zo snel mogelijk uit
het water te halen, juist omdat ze dan nog niet afgebroken zijn tot minuscuul kleine deeltjes die
uiteindelijk in zee terechtkomen. De bekende plastic soup is dan ook veelal onzichtbaar in
tegenstelling tot wat veel mensen denken. “Het is overal, maar vanwege de minuscuul kleine deeltjes
kijk je dwars door de soep heen,” zo liet Jeroen Dagevos van de Plastic Soup Foundation weten.
Bronnen en routes
Kortom: Hét plastic in de waterketen bestaat niet. Het gaat om heel uiteenlopende soorten, van vaak
heel verschillende herkomst. De bronnen van plastic vervuiling zijn bovendien zeer divers. Directe
bronnen zijn heel lastig aan te wijzen, en diffuse bronnen al bijna helemaal niet. Voor indirecte is dat
wat eenvoudiger. Denk aan riool- en hemelwateroverstoren, maar ook het effluent van rwzi’s. Dat
zijn vaak doorvoerhavens waar het plastic (met name micro- en nanoplastics) even bij elkaar komt.
Het ligt voor de hand om daar dan ook maatregelen te nemen.
90 procent
Maar wat voor maatregelen dan? Onderzoeker en procestechnoloog Merle de Kreuk van de TU Delft
had het antwoord ook niet direct voorhanden. Op ‘normale’ zuiveringsinstallaties (zonder
nabehandeling) worden al veel plastics deeltjes uit het afvalwater gehaald. Schattingen voor
Nederland geven aan dat zo’n 90 procent wordt verwijderd bij normale zuivering. Maar dan hou je
volgens Merle de Kreuk nog altijd ongeveer twintig deeltjes per liter effluent over. Is dat erg? Voor
rwzi Harnaschpolder in Delfland (hydraulische capaciteit 150000 m3/etmaal) zou het volgens haar
gaan om ca. 3 miljard vezels, wat overeenkomt met drie kilo plastic per dag.
Over de verwijderingsmechanismen van plastic deeltjes op zuiveringen is vooralsnog weinig bekend.
Dat onderzoek zou eerst moeten plaatsvinden om kosteneffectieve maatregelen te kunnen
ontwikkelen om de microplastics uit afvalwater te halen, aldus de Kreuk.
1

Thea Schukken Visual Recordings
Effecten
Een belangrijk vraag is natuurlijk welke effecten de plastics hebben op het (aquatisch) ecosysteem?
Ook hierover ontbreekt nog de nodige kennis, zo bleek tijdens deze dag. De effecten van
macroplastics op dieren zijn vooral individueel, zoals in netten verstrikte vogels en vissen, zo
betoogde onderzoeker Erwin Foekema van Imares. Microplastics worden vaak in (magen van) dode
dieren aangetroffen, maar de relaties tussen de conditie van het dier en de plastics is volgens hem
niet duidelijk. Ook over de effecten van nanoplastics op het ecosysteem moet nog veel nader
onderzoek worden gedaan, bleek uit zijn presentatie. Desondanks was zijn boodschap aan het einde
glashelder: plastics horen niet in het ecosysteem thuis. Hij pleitte ervoor de onderzoeksresultaten in
eerlijker perspectief te plaatsen, te gaan werken aan goede detectiemethode voor nanoplastics en
voor het krijgen van beter inzicht in risico’s van nanoplastics onder realistische omstandigheden.
Concrete maatregelen
Tijdens de dag werd nadrukkelijk stil gestaan bij concrete maatregelen die waterbeheerders zouden
kunnen nemen om iets te doen aan het plastic probleem, en op activiteiten die nu al worden
gepleegd. Uit een enquête onder waterschappen over zwerfafval, tijdens de dag gepresenteerd door
Joan Meijerink van de UvW themagroep Zwerfafval kwam naar voren dat waterschappen zwerfafval
(dat voor een groot deel bestaat uit plastic) nu vooral als een beheersprobleem zien; men heeft er
last van, want het verstopt leidingen, gemalen etc. Om dat probleem op te lossen, worden

2

Thea Schukken Visual Recordings

maatregelen genomen, bijvoorbeeld krooshekreinigers.

Weinig inzicht
Uit de enquête kwam ook naar voren dat veel waterschappen op dit moment nog weinig zicht op de
grootte van het probleem (om hoeveel plastic gaat het nu eigenlijk?). Er is dan ook behoefte aan
gestandaardiseerde meetmethoden om vervolgens via goede monitoring een beter (landelijk) beeld
te krijgen van hoeveelheden, emissieroutes e.d. Aan monitoring werd in een aparte werksessie dan
ook veel aandacht besteed. De aanwezigen bij deze sessie waren het er met elkaar over eens dat de
waterschappen als doorvoerhavens meer kunnen en ook zouden moeten doen, dan ‘het verwijderen
van plastic bij de krooshekreinigers’. Ook al zijn daar extra kosten mee gemoeid. Het is volgens een
deelnemer ‘not done’ om de eigen kosten zo laag mogelijk te houden, terwijl de maatschappelijke
kosten toenemen.
Belangstelling
De enquête bevestigde het vermoeden dat er de nodige discrepantie bestaat tussen de grote
bestuurlijke aandacht voor het probleem, ook bij waterschappen, en de waterschaporganisaties zelf,
waar medewerkers vooral focussen op een goede uitoefening van de primaire taken. Dat is volgens
waterschapsbestuurder Martine Lewis ook niet zo vreemd, want bestuurders kunnen er iets mee.
Juist omdat het probleem voor iedereen zichtbaar is, je er met en voor burgers concreet én voor
iedereen zichtbaar iets aan kunt doen (drijfvuilvissen in singels en grachten, het opruimen van
oevers). Bovendien staat het nu volop in de maatschappelijke belangstelling.
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Green Deal
Hoopgevend was dat er door waterbeheerders toch al het een aan ander gebeurt. Enkele
waterschappen doen nader onderzoek doen naar plastics in hun beheersgebied. Ook zijn er
hoopvolle initiatieven gaande, zoals de Green Deal Schone Stranden, waarover Stan Kerkhofs van
Rijkswaterstaat kort meer vertelde. In deze Green Deal hebben ongeveer 35 partijen, waaronder
waterschappen, afspraken hebben gemaakt om te zorgen dat er op de stranden in 2020 structureel
minder zwerfvuil ligt. Verder werd gewag gemaakt van het project Schone Maas
(http://schonemaas.nl/) . Onder deze titel werken provincie Brabant en Limburg, Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland, verschillende waterschappen, terreinbeheerders, natuurorganisaties, gemeenten,
andere lokale partijen, bedrijven en heel veel verenigingen en vrijwilligers samen. Zij zetten zich in
om zwerfafval in en om de oevers van de Brabantse en Limburgse Maas en beken op te ruimen. Er
worden in groepsverband veel schoonmaakacties georganiseerd, waar deelnemende verenigingen
soms een kleine vergoeding voor krijgen. Het gaat in totaal om ongeveer 2300 vrijwilligers. Het
project is een succes, maar volgens Sylvia Spierts (IVN Limburg) moeten ook de bronnen van het
zwerfvuil worden aangepakt. Anders blijft het dweilen met de kraan open en zullen mensen
teleurgesteld afhaken.
Politieke agenda
Eén ding lijkt zeker: plastics zijn bezig aan een spectaculaire stijging op de politieke agenda.
Waterbeheerders zullen daar dan ook vroeg of laat vragen over krijgen uit Den Haag, maar ook van
hun eigen bestuurders. Die willen weten hoe groot het probleem is en wat de organisatie doet of
gaat doen. Volgens Henno van Dokkum van het Hoogheemraadschap van Rijnland is dat meer dan
voldoende reden om in actie te komen. Tegelijkertijd is er op dit moment geen wetgevend kader van
waaruit waterbeheerders werken. Dus waterbeheerders hebben uiteenlopende motieven om er iets
aan te doen: primair routinematige beheer van hun wateren en de bijbehorende kunstwerken, maar
ook recreatie, waterkwaliteit of puur promotionele of esthetische redenen.
Al met al is er het nodige (onderzoeks)werk aan de winkel. Dat mag zo zijn, niets doen vonden de
aanwezigen geen optie. Want, zoals een deelnemer het treffend verwoordde: "We weten nog niet
alles, maar je voelt op je klompen aan dat het niet goed is." En wie moet dat dan doen? Een
deelnemer beantwoordde die vraag als volgt: “Het gaat er niet om wie verantwoordelijk is, maar wie
in een positie is om iets te doen.” Hoogheemraad van Rijnland Martine Leewis wilde als aanwezige
bestuurder ook vooral haar hart volgen en beginnen met het aanpakken van het probleem: "Hopelijk
volgt de bewijslast later wel.” Ze daagde de deelnemers aan de bijeenkomst uit om met
handelingsperspectieven te komen voor bestuurders. Die willen volgens Leewis wel aan de slag met
dit probleem. Haar eigen voorzetje: plasticfilters op wasmachines.
Meer weten?
Op ww.stowa.nl in Agenda Archief vindt u pdf’s van alle powerpointpresentaties van presentaties
van deze dag.
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