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’Plastic soup’expeditie vindt overal sporen
microplastic
ENKHUIZEN  De Noorse expeditie onder leiding van Thomas van Thiel, oudstudent van de Enkhuizer
Zeevaartschool, heeft alvast één ding aangetoond: overal in ons zeewater zijn sporen te vinden van
microplastics. ,,Wat we van tevoren eigenlijk al wisten, is bevestigd’’, zegt expeditielid Karl Beerenfenger.
Door Paul Gutter  692016, 17:36 (Update 692016, 17:36)

T

ijdens de driedaagse expeditie tussen Nederland en Noorwegen werden op twaalf plekken
samples genomen van het zeewater. Die zijn ter plekke bekeken bij het International Research
Institute Stavanger (IRIS). ,,Zowel in het sediment (zand e.d., red.) als in het water zelf waren
onder de microscoop, maar ook met het blote oog allerlei microplastics te zien. In alle samples’’,
vertelt Beerenfenger.

De ingevroren samples zijn meegenomen naar Nederland waar ze verder zullen worden onderzocht door
studenten van Wageningen Universiteit. ,,Die gaan bekijken of er in de samples ook nanoplastics zitten.
Nanoplastics kunnen in theorie door celwanden heendringen, waardoor zij zich zelfs via de kleinste
organismen kunnen opstapelen in de voedselketen en zo dus ook in het menselijk lichaam terecht kunnen
komen’’, legt Beerenfenger uit. ,,Wat daar precies de gevolgen van zijn, is nog onbekend. Maar het klinkt in
ieder geval niet gezond.’’
In Noorwegen hielden de expeditieleden ook nog een spontane cleanup tussen de rotsen naast hun
aanlegsteiger. ,,Die zagen er eigenlijk best schoon uit. Maar na een paar uurtjes hadden we zakken vol met
kilo’s kapotte visnetten, emmers, schoenen, piepschuim en nog veel meer troep. En daar zat heel veel
plastic tussen.’’
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