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Samenvatting
Tijdens een storm verloor het vrachtschip ZOE vele containers dicht bij de Nederlandse en Duitse kust.
Een deel van de verloren lading bestond uit verschillende plastic korrels. In maaginhouden van diverse
Noordzeevissen werd gekeken of deze specifieke plastics teruggevonden konden worden. Hiervoor
werden 1087 vissen uit de Noordzee onderzocht, die in 2019 gevangen werden. Er werden kleine
hoeveelheden plastics waargenomen, de hoeveelheid is vergelijkbaar met aantallen plastics die voor het
Zoe incident gevonden zijn. Geen van de gevonden plastic stukjes lijkt op de door Zoe verloren
materialen.
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Introductie

Begin januari 2019 verloor het vrachtschip MSC Zoe tijdens een storm ca. 350 containers. De volledige
inhoud van deze containers blijft onbekend, maar er zijn substantiële hoeveelheden industriële plastic
pellets (High Density PolyEthyleen HDPE) in 25 kg zakken en ca. 11 ton EPS (Expanded PolyStyrene)
granulaat bestemd voor de productie van polystyreen piepschuim in zee terecht gekomen (Figuur 1).
Verdere details over materiaal eigenschappen worden in de integrale rapportage over de ecologische
consequenties van het incident met de MSC Zoe behandeld die in januari 2021 door WMR en NIOZ zal
worden opgeleverd. Dit deel-rapport richt zich op plastics in de magen van vissen uit de Noordzee.

Figuur 1. Industriële HDPE pellets en EPS microbeads (sterk uitvergroot) afkomstig van de MSC
Zoe lading.
Vissen in de Noordzee zijn al vaker onderzocht op de aanwezigheid van plastics in hun maag-darmstelsel
(Foekema et al. 2013; Lusher et al. 2013; Rummel et al. 2016; Kühn et al. 2020). De mogelijkheid om
vissen binnen de EU als monitoringsoort voor plastic in de waterkolom en op de zeebodem te gebruiken
wordt regelmatig bediscussieerd (Galgani et al. 2013; Bray et al. 2019; Kühn et al. 2020). Voor dit
deelproject van het Zoe onderzoek werd gekeken naar plastics in het maag-darmsysteem van
verschillende Noordzee-vissoorten.
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2

Methodes

Voor dit deelproject werden 1078 vissen uit twee standaard onderzoeksprogramma’s gebruikt:
•

224 vissen zijn tijdens de International Bottom Trawl Survey (IBTS) in januari en februari 2019
gevangen. Deze vissen komen van negen stations nabij het gebied waar Zoe containers
overboord waren gegaan (Figuur 2). Deze vissen werden individueel op plastic onderzocht.

•

854 vissen van diverse stations uit de Nederlandse Discard Survey die speciaal voor het Zoe
onderzoek zijn bewaard. Deze vissen zijn of kort na het overboord slaan van de Zoe containers,
of door het jaar 2019 heen in de buurt van het incident verzameld (Figuur 3). Vanwege het
grote aantal beschikbare vissen, werden deze gegroepeerd (in batches) onderzocht.

Op 4 Januari 2019, dus zeer kort na het container incident, werden bij Paal 15.5 op Ameland, 9 dood
aangespoelde scharren (Limanda limanda) verzameld door Theo Kiewiet tijdens een strand survey naar
dode vogels. Vanwege het tijdstip als ook locatie in relatie tot het Zoe incident werden deze vissen in
dit onderzoek meegenomen en individueel geanalyseerd.
Alle vissen werden ontleed en het maag-darmstelsel werd opgelost in kaliumhydroxide (KOH,
concentratie: 1 Molair). KOH lost veel natuurlijk weefsel op, maar plastics blijven intact (Kühn et al.,
2017). Daardoor wordt de analyse van de monsters eenvoudiger en efficiënter. Na het oplossen van
weefsel werden alle maaginhouden boven een 0.3 mm zeef gespoeld. Met deze zeefmaat kunnen ook
de kleine door MSC ZOE verloren EPS korrels met een diameter van ± 0.7 mm gevonden worden. De
0.3 mm zeefmaat is ook als kleinste maat bij het ZOE onderzoek naar plastic in zeevogels gebruikt
(zie Zoe deelproject rapport over zeevogels: van Franeker & Kühn, 2020), zodat resultaten goed
vergelijkbaar zijn.
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Resultaten

De resultaten worden per survey/vangstmethode besproken.

3.1

IBTS vissen

In totaal werden er 224 vissen van 5 soorten onderzocht (Tabel 1). Sprot en haring zijn pelagische
vissoorten, terwijl wijting, kabeljauw en schol dicht bij de bodem leven. In drie van de 124 onderzochte
haringen uit de IBTS vissen werd plastic gevonden. Eén haring bevatte een blauw plastic draadje en
twee andere hadden ieder een microbead ingeslikt (Figuur 2). Deze doorzichtige microbeads zijn in
grootte vergelijkbaar met de door MSC Zoe verloren EPS korrels maar waren helder en bevatten relatief
grote ‘gasbellen’ (Figuur 2), terwijl de ‘Zoe korrels’ een licht witte, melkige kleur hebben en geen grote
gasbellen bevatten (Figuur 1). In de 100 individuen samengesteld uit de andere vissoorten werd geen
plastic aangetroffen. Van alle IBTS vissen had dus gemiddeld 1.3% plastic in het maagdarmstelsel.

Tabel 1. Soort en aantal vissen die voor het Zoe IBTS onderzoek geanalyseerd werden, samen
met het aantal plastics en de frequentie van voorkomen (%FO) die per soort gevonden zijn.
Soort

Wetenschappelijke naam

Vangstdatum

n vis

n plastics

%FO

Haring

Clupea harengus

Jan + Feb 2019

124

3

2

Wijting

Merlangius merlangus

Jan + Feb 2019

47

0

0

Sprot

Sprattus sprattus

Feb 2019

27

0

0

Schol

Pleuronectes platessa

Jan 2019

23

0

0

Kabeljauw

Gadus morhua

Jan 2019

3

0

(0)

224

3

1.3

Opmerking
2x microbead; 1x
draadje

Totaal

0.01 plastics
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Figuur 2. Kaart van de locaties waar IBTS vissen voor dit onderzoek gebruikt werden. De twee
groene cirkels met stippellijn tonen de begin- en eindlocatie, waartussen de meeste containers
van de MSC Zoe overboord gevallen zijn. De oranje cirkels tonen de drie locaties waar plastic in
vis gevonden werd. De grijze cirkels verwijzen naar stations, waar geen plastic in vis werd
aangetroffen.

Figuur 3. Links: een plasticdraad gevonden in een haring in februari. Midden en Rechts:
microbeads gevonden in twee andere haringen die in januari gevangen werden.

3.2

Discard vissen

Alle onderzochte Discard vissoorten zijn afkomstig uit de boomkor visserij en leven en foerageren dicht
bij de zeebodem. In de meeste onderzochte soorten werd geen plastic aangetroffen. Dit betreft vooral
soorten met een laag aantal onderzochte vissen (<100 vissen). Eén van 213 schollen had een blauw
velletje van 1 x 0.5 mm ingeslikt. Bij schar werd in twee batches plastic aangetroffen. Eén bevatte twee
plastic velletjes, transparant (2 x 1 mm) en zwart (1.2 x 0.7 mm) van kleur. Een andere batch van 50
scharren bevatte een opmerkelijk aantal van 25 plastic microbeads. De vissen waren gevangen op 18
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Juli 2019 ongeveer 150 km noordwestelijk van de locatie waar MSC Zoe haar containers kwijt raakte.
Deze microbeads waren 0.5 mm in doorsnee en transparant, vaak met een duidelijk zichtbare ingesloten
gasbubbel en leken optisch op de korrels die tijdens de IBTS surveys gevonden werden. Ze lijken
daarmee ook niet op de EPS korrels uit Zoe containers. Het is onduidelijk of een enkele vis alle
microbeads in één keer in heeft geslikt of dat meerdere vissen uit deze batch de microbeads in hun
maag hadden. Los daarvan wijst het hoge aantal microbeads in een enkele vangst erop, dat lokaal grote
hoeveelheden microbeads kunnen ophopen en door vis opgegeten worden. In totaal werden in de 854
vissen uit de Discard surveys, 28 microplastics gevonden. Omdat de vis in batches werd geanalyseerd
kan een exact percentage van voorkomen niet worden berekend. Maar, bij een aanname dat geen enkele
vis meer dan 1 stukje plastic in de maag had, wijst dit op een maximale frequentie van voorkomen
(%FO) van 3.3%.

Tabel 2. Soort en aantal vissen die voor het Zoe Discard onderzoek geanalyseerd werden,
samen met het aantal plastics die per soort gevonden zijn.
Soortnaam
Schar

Wetenschappelijke naam

n vis

n plastics

Limanda limanda

269

27

Opmerking
2 batches, waarvan één met 2
vellen en één met 25 microbeads

Grauwe Poon

Eutrigla gurnardus

219

0

Schol

Pleuronectes platessa

213

1

Wijting

Merlangius merlangus

65

0

Schurftvis

Arnoglossus laterna

36

0

Tong

Solea solea

34

0

Lange Schar

Hippoglossoides platessoides

18

TOTAAL

854

1 batch met een plastic vel

0
28 (3.3%) 0.03 plastic stukjes per vis

Figuur 4. Kaart van de
locaties waar Discard
vissen voor dit
onderzoek gebruikt
werden. De groene
cirkels tonen de begin
en eind-locatie waar de
meeste containers van
de MSC Zoe overboord
gevallen zijn. De oranje
cirkels tonen de drie
locaties waar plastic in
vis werd gevonden. De
locatie gemarkeerd met
een * is de plek waar
de scharren met 25
korrels gevonden
werden. Grijze cirkels
zijn locaties waar geen
plastic gevonden is.
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Figuur 5.
Boven links: blauw plastic
vel (gebroken tijdens
verwerking), gevonden in
een batch van 17 schollen.
Boven rechts: 24
microbeads (1 microbead
verloren tijdens
verwerking), gevonden in
een batch van 50 schar.
Onder links en rechts:
twee plastic velletjes
gevonden in een batch van
13 scharren.

3.3

Aangespoelde scharren op Ameland

De negen onderzochte scharren die kort na het incident op Ameland aanspoelden, waren gemiddeld
17.6 cm lang (range 14.5-19.5 cm). De reden, waarom de vissen aanspoelden kon tijdens de dissectie
niet achterhaald worden. Er werd geen ingeslikt plastic aangetroffen.
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Conclusies

In totaal konden voor dit deelproject de maag-darmsysteem van 1087 vissen van tien soorten uit de
Noordzee geanalyseerd worden. In de onderzochte vissen werd weinig plastic aangetroffen. Geen van
de gevonden plastics kan met zekerheid gerelateerd worden aan de bekende plastics uit de Zoe
containers. De resultaten uit dit onderzoek verschillen niet substantieel met de gegevens uit eerder
onderzoek van Wageningen Marine Research in de Noordzee: daarbij werd in 4389 vissen van
verschillende soorten Noordzeevis, gevangen in de periode 2009 tot 2018, in 1.8% van de individuen
plastic in het maag-darmsysteem aangetroffen (Kühn et al. 2020). Daarmee kan geen verhoging van
plastic in vis door het Zoe incident aangetoond worden. Door het lage voorkomen van plastic in vis,
moeten grote hoeveelheden vis onderzocht worden om tot een betrouwbaar resultaat te komen. De
vissen met plastics in het huidige onderzoek foerageren zowel in de waterkolom (haring) als ook op de
zeebodem (schol en schar). De aanwezigheid van microbeads in haring en schar wijst erop dat
dergelijke korrels op verschillende plekken in de waterkolom terecht kunnen komen. Terwijl de
scharren de korrels ca. 150 km ten noorden van de Zoe ingeslikt hadden, werden de twee haringen
met vergelijkbare korrels op een andere locatie, ten oosten van de Zoe, aangetroffen.
De vergelijkbare grootte en vorm van de in vis gevonden korrels wijst erop, dat kleine plastic korrels,
zoals die bij het Zoe incident overboord zijn geslagen, door vis kunnen worden ingeslikt.
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Kwaliteitsborging

Wageningen Marine Research beschikt over een ISO 9001:2015 gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsysteem. Dit certificaat is geldig tot 15 december 2021. De organisatie is
gecertificeerd sinds 27 februari 2001. De certificering is uitgevoerd door DNV GL.
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