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 Microplastics in water 

 Microplastics in vis 

 Hoeveel last heeft de vis ervan?
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Microplastics in zoetwater
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De glasheldere balletjes op 
de foto’s zijn geen 
luchtbellen maar kunststof 
pareltjes met een diameter 
van enkele tientallen 
micrometers

Microplastics in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland, Foekema et al.,  2015  

≥300 µm



Microplastics in zoetwater
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Microplastics in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland, Foekema et al.,  2015  

HC5 = 75600 deeltjes/m3

Koelmans et al 2022. Risk Assessment of Microplastic Particles
Nature Reviews Materials https://doi.org/10.1038/s41578-021-00411-y

HC5 = geschatte concentratie waarbij 95% 
van de soorten geen effect ondervindt

67 – 11532 deeltjes ≥20 µm/ m3

Mediaan 862/m3

(1-34% microfibres)

Mintenig et al 2020. A systems approach to understand microplastic 
occurrence and variability in Dutch riverine surface waters. Water Research

Vol. 176, 115723

≥300 µm



Hoeveel plastic zit er in vis? (1)
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2013

1203 Noordzeevissen onderzocht

7 soorten

33 (2.6%) met plastic

Maximaal 4 mm groot

Foekema et al 2013. Environmental Science & Technology 47, 8818-8824.
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2018

4389 Noordzeevissen onderzocht

15 soorten

79 (1.8%) met plastic

Gemiddeld 3 mm groot

Hoeveel plastic zit er in vis? (2)

Kuhn et al. 2020. Environmental Pollution 257 
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113569



Een vis weet wat hij eet
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Effecten op vis
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In veld moeilijk aantoonbaar
- Blootstelling onzeker

- Microplastics accumuleren niet

- Effecten zijn subtiel

- Meerdere stressfactoren

In lab mogelijk minder relevant 
- Geen vrije voedselkeuze

- Feeding frenzy 

- Vaak extreme hoge blootstellingsconcentraties
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Hoeveel last heeft een vis van microplastic?

11250 kg polystyrene beads 

0.7 mm diameter 

≈5x1010 individual beads

MSC Zoe
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Mesocosm onderzoek

Scenario: % of Dutch Waddensea affected gram/m2 beads/m2

Blanco (no beads) 0 0

Concentrated in 10% of WS (=all east of Schiermonnikoog) 0.08 326

Concentrated in 1% of WS 0.8 3 259

Concentrated in 0.1% of WS 8 32 590

Concentrated in 0.01% of WS 80 325 900

 Volume 6000 L

 5 behandelingen in 3-voud

 Eenmalige dosering

 8 weken monitoring van:

 Plankton

 Macro evertebraten

 Vissen (tong)

Foekema EM, Keur M, Van der Vlies L, van der Weide B, Bittner O, Murk AJ (2022): Subtle ecosystem 
effects of microplastic exposure in marine mesocosms including fish. Environmental Pollution 315 (2022) 
120429. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120429



Effecten op tong 
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Ingeslikte microplastics
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Voer en plastic formaat maakt verschil
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Makkelijk verteerbaar voedsel

in combinatie met relatief groot plastic 

veroorzaakt sterkste effect op voedselopname



Gifstoffen en microplastics
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Geabsorbeerde gifstoffen:

PCBs, DDT, PBDEs, ect

Stofeigenschappen:

Persistent

Giftig

Slecht wateroplosbaar (log Kow = 5-8)

In evenwichtssituatie is concentratie

in octanol 105 tot 108 hoger dan in water 

www.pelletwatch.org

Plastic pellets op het vloedmerk van het 
strand van Schiermonnikoog in januari 
2019. Foto: Jan Willem Zwart 
(Natuurmonumenten)

Vergelijkbare

ophoping in 

plastics



Blootstelling van een vis 
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[ng/L]

[mg/kg]

Microplastic aandeel in blootstelling is verwaarloosbaar

(als dat niet zo is sterft de vis eerder aan ondervoeding) 

Dit kan anders zijn voor landdieren waar

evenwicht via water niet geldt



Waar komt het verhaal vandaan?
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Blanco: 

Schoon voer, 

geen microplastics 

Behandeling: 

Schoon voer, 

verontreinigde

microplastics     

Vergeten?: 

Verontreinigd over,

geen microplastics     



Conclusies
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• Gehalten microplastics in water zijn (nog) lager dan effect concentraties

• Effecten op vis zijn in veldonderzoek niet aantoonbaar

• En zijn in laboratoriumonderzoek sterk afhankelijk van de proefopzet

Take home messages

Onderzoek effecten/impact onder realistische omstandigheden

OOK ALS MICROPLASTIC WEINIG EFFECT HEEFT ZIJN WIJ VERPLICHT 

ONZE TROEP OP TE RUIMEN EN VERDERE VERSPREIDING TE 

VOORKOMEN!


