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• Deeltjes Kleiner dan 5 mm

• Meestal groter dan 10 µm

• Vezels, bolletjes, stukjes, velletjes, etc.

• PE, PS, PP, Nylon, rubber, 

bandenslijpsel

Microplastics

https://www.stowa.nl/deltafacts/waterkwaliteit/kennisimpuls-waterkwaliteit/microplastics



3 Meetlocaties aan de kust

Doel van het onderzoek:

• Verbeterde monitoring strategie

ontwikkelen voor MSFD (Marine 

Strategy Framework Directive) en

OSPAR .

• Inzicht krijgen in de hoeveelheid MP 

op de locaties

Microplastics in sediment

Bäuerlein, P.S., Erich, M.W., van Loon, W.M.G.M., Mintenig, S.M. and
Koelmans, A.A. (2022) A monitoring and data analysis method for
microplastics in marine sediments. Marine Environmental Research, 
105804.
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Meetdata
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Meetdata
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Hoeveel monsters zijn er nodig?
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• Voor relatief homogene locaties kunnen twee monsters 

kosteneffectief zijn, voor meer heterogene locaties kunnen vier 

monsters nodig zijn.

• Een methode is ontwikkeld voor gegevensanalyse waarmee 

het aantal monsters voor specifieke locaties kan worden 

geoptimaliseerd.

• Deze methode kan worden gebruikt voor een kosteneffectieve 

keuze van het aantal te analyseren deelmonsters.

Conclusie van dit onderzoek
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Van monstername tot data – Hoe werkt het?

Monstername

Monstervoorbewerking

Analyse

Data uitwerking
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Infrarood spectroscopie – Hoe werkt het?
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Pyrolyse – Hoe werkt dit?

• Hoge temperatuur (> 300 °C)
• Geen zuurstof
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Verschillen Infrarood spectroscopie en pyrolyse
LDIR TGA-GC/MS

Deeltjes concentratie Ja Nee

Massa concentratie Schatting of basis van grootte Ja

Identificatie polymeer/plastic Ja Ja

Bepaling deeltjesvorm – en grootte Ja Nee

Geschikt voor rubber/autobanden Ja Ja

Meettijd per monster Enkele min tot halve dag Rond 120 min

Type monsters Waterig en vast Waterig en vast

Monsterbewerking Bewerkelijk minimaal
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Lopende projecten

• Analyse van sediment en bodem monsters in de Rijn en Maas
• Analyse van bodemmonsters in duingebied

• Gebruik van kunstmatige intelligentie voor plastic identificatie
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