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Van de hoogste 
bergtoppen tot de 
diepste oceanen: 
overal zijn piepkleine 
plasticdeeltjes te 
vinden, zelfs in 
onbewoonde gebieden. 
Hoe dat kan? 
Wetenschappers jagen 
deze microplastics na 
om de vraag te 
beantwoorden.

R uim 100 ton plastic, zoveel  
als 120 miljoen waterflesjes, 
valt jaarlijks met de regen  

neer op beschermde natuurgebieden  
in de Verenigde Staten. Dat schreven  
onderzoekers onder leiding van biogeo-
chemicus Janice Brahney van de Utah 
State University begin 2020 in het toon-
aangevende wetenschappelijke tijd-
schrift Science. Het bevestigt maar  
weer eens wat eerdere studies ook al  
aangeven: plastics komen via de lucht 
en de zee over de hele wereld terecht. 
Het gaat hierbij om microplastics: stuk-
jes plastic kleiner dan 5 millimeter (zo 
groot als een sesamzaadje). Deze deel-
tjes zijn afkomstig van plastic waterfles-
jes of zakjes, maar ook van bijvoorbeeld 
verf of synthetische kledingvezels die 
bij het wassen vrijkomen. 
Microplastics zijn verder gemaakt van 
chemicaliën die giftig kunnen zijn; re-
den genoeg dus om ons zorgen te maken 
over welke effecten ze op onze ecosyste-
men hebben - en op onszelf. Daarom 
proberen wetenschappers nu grip te 
krijgen op de verplaatsing van deze 
plastic deeltjes door ze te volgen.

Dubbele controle
Zo verzamelden Brahney en haar colle-
ga’s veertien maanden lang in elf Ameri-
kaanse nationale parken als de Grand 
Canyon en Joshua Tree en andere na-
tuurgebieden regenwater- en lucht- 
monsters. Ze gebruikten daarvoor een 
systeem bestaande uit een ‘nat’ vat 
(waarin maximaal 13,2 liter water past) 
en een ‘droog’ vat. Het droge vat vangt 
alleen – de naam verraadt het al – 
droge lucht op. Wanneer een sen-

n Door wind en storm 
belanden minuscule stukjes 
plastic op de meest afgelegen 
plekken. Zelfs tot in de Grand 
Canyon komen ze bijvoorbeeld 
tijdens een fikse regenbui weer 
naar beneden.
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legde in een computermodel vast hoe  
dit precies werkt. “Windvlagen tillen  
de deeltjes in bebouwd gebied van de 
grond, waarna ze hoog in de atmosfeer – 
bijvoorbeeld in de straalstroom, een zeer 
sterke wind op zo’n 10 kilometer hoogte 
– over grote afstanden kunnen worden 
vervoerd”, legt Brahney uit. “De zwaar-
dere deeltjes worden uiteindelijk tijdens 
een regenbui uit de lucht gespoeld en 
belanden op de grond.” De lichtere deel-
tjes plakken minder goed aan de regen-
druppels en blijven langere tijd zweven, 
zelfs van continent naar continent.
Het onderzoeksteam keek ook naar de 
oorsprong van het plastic. “Van 10 tot  
25 procent van de verzamelde plastic 
deeltjes konden we achterhalen dat ze 
afkomstig waren uit steden binnen een 
straal van een paar honderd kilometer”, 
zegt Brahney. Maar van het resterende 
percentage is de bron onbekend. “We 
denken dat de meeste microplastics al 
een hele tijd rond de aarde reizen en ooit 
zijn vrijgekomen uit zogenoemde secun-

sor in het vat regen detecteert, 
sluit het zich. Het natte vat blijft  

altijd openstaan. 
In het lab telden Brahney en haar team 
de plasticdeeltjes die in beide vaten  
waren beland. Op basis van kleur en 
textuur konden de onderzoekers een 
schatting maken van de hoeveelheid en 
soorten plastics. Omdat deze methode 
niet altijd betrouwbaar is, werden de 
monsters ook onderzocht met de infra-
roodmicroscoop: die kan microplastics 
identificeren door te kijken naar de mate 
waarin licht wordt geabsorbeerd.
De resultaten liegen er niet om. In bij- 
na alle monsters (98 procent) werden  
microplastics aangetroffen. “We waren 
verbaasd over de hoeveelheid en de ver-
scheidenheid die we vonden”, vertelt 
Brahney. “We zagen allerlei soorten  
microplastics, van synthetische kle-
dingvezels als nylon en polyester tot  
microbeads, piepkleine balletjes die 
vooral in verf zitten.” Van alle stofdeel-
tjes die ook in de monsters terechtkwa-
men, bestond maar liefst 4 procent uit 
plastic. Met andere woorden: van alles 
wat in deze onherbergzame natuurge-
bieden aan stof rondvliegt, is 4 procent 
van synthetische oorsprong.
Maar hoe komen die microplastics daar 
dan? Heel simpel: een storm kan ze al 
meebrengen. Het team van Brahney  

 Dit soort  
stukjes plastic, 
oftewel micro-
plastics, hebben 
onderzoekers  
aangetroffen in 
diverse natuur-
gebieden in de 
Verenigde Sta-
ten. Soms zijn  
ze kleiner dan de  
diameter van een 
menselijke haar, 
zoals op de on-
derste foto te 
zien is.

n Microplastics komen via de 
wind ook op de Noordpool te-
recht, zo blijkt uit een studie 
van het Duitse Alfred Wege-
ner Instituut, dat ver zamelde 
sneeuw onderzocht.
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 Naast bekende producten als flesjes, zakjes en 
verpakkingen zitten microplastics ook in onder 
meer kleding, make-up, schoonmaakmiddelen, 
verf, medische materialen en speelgoed.

 Zeker 90 procent van alle plastic-
deeltjes die in de oceanen eindigen, komt 
daar via tien rivieren in terecht, waaronder 
de Ganges in India en de Nijl in Afrika.

 Naar de gezondheidseffecten van 
microplastics voor de mens is nog maar 
weinig onderzoek gedaan. Studies bleven 
voornamelijk beperkt tot dierproeven. 

‘ We waren verbaasd over hoeveel  
microplastics we vonden, en  
over de verscheidenheid ervan’
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Microplastics in ijzingwekkende cijfers
100.000 Zoveel kilo
gram aan microplastics valt er 
jaarlijks in de regen op enkele 
onderzochte beschermde 
 natuurgebieden in de VS
  
250 Zoveel gram micro
plastics krijgt een mens jaarlijks 
binnen via voedsel of drinken

70.000 Zoveel microplastic 
deeltjes ademt een mens jaarlijks in

260 miljoen Zoveel ton plastic 
afval genereren we momenteel per jaar

460 miljoen Zoveel ton plastic 
afval produceren we naar verwachting in 
2030 
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daire uitstotingsbronnen, zoals de verf 
op schepen en wegen.”

Vervuilde wind
En zo kan het gebeuren dat piepkleine 
stukjes plastic, bijvoorbeeld van een  
waterflesje, op de top van de Mount  
Everest of in de sneeuw van Antarctica 
terechtkomen. Er zijn meerdere onder-
zoeken die bevestigen dat ook op deze 
plekken microplastics te vinden zijn. 
Maar dat niet alleen: veel synthetische 
deeltjes belanden ook op stranden –  
vanuit de zee. 
Je bent vast bekend met de beruchte 
‘plastic soep’, de miljoenen tonnen aan 
plastic afval die in de oceanen op grote 
zeestromingen ronddrijven. Daar breken 

grotere stukken plastic langzamerhand 
af tot kleinere stukjes, de microplastics. 
En vanuit zee kunnen die terugkomen 
aan land, toonde het echtpaar Steve  
en Deonie Allen (van de Schotse Uni- 
versiteit van Strathclyde) en enkele  
collega’s begin dit jaar aan. 
De Allens verzamelden lucht boven 
Franse stranden aan de Golf van Biskaje 
en onderzochten die op microplastics. 
“In de zeewind vonden we negentien 
plasticfragmenten per kubieke meter 
lucht”, vertelt Steve Allen. “En in de  
aflandige winden ontdekten we zes 
plasticdeeltjes per kubieke meter. Er  
lijken dus meer microplastics vanuit  
zee op het strand terecht te komen dan 
van het land in zee.”

Een deel van de microplastics in de zee-
winden komt van overzee, maar er komt 
ook een deel uit het water. “Wanneer 
een golf breekt, ontstaan er luchtbel- 
len in het water”, legt Allen uit. “Stijgt  
zo’n bel vervolgens naar de oppervlak- 
te, dan zullen de microplastics, die  
waterafstotend zijn, aan de rand ervan 
gaan zitten. Vlak onder het wateropper-
vlak breekt de bel en daardoor komen  
de kleinste deeltjes vrij.  
Het water vult vervolgens razendsnel 
het ontstane gat. Daardoor ontstaat  
een snelle stroming, die de wat grotere 
microplastics als het ware lanceert.  
Je kunt het vergelijken met de knappen-
de bubbels in frisdrank.” De Allens de-
monstreerden in het lab hoe dat ging.  
Ze bootsten de bellen na met lichtgeven-
de moleculen om te zien wat er precies 
gebeurde.

De plastic-cyclus
Plastic is dus overal te vinden, en het 
gaat ook nog eens van de ene naar de 
andere plek. Dat suggereert dat er ook 
een heuse plastic-cyclus bestaat, die de 
bestaande watercyclus volgt. Micro- 
plastics komen uit de zee in de wolken 
terecht, waarna ze via de regen op het 
land vallen. En rivieren voeren de deel-
tjes vervolgens terug naar zee.  
Helemaal geen gekke gedachte, 

 Wanneer een 
golf breekt, ont-
staan er luchtbel-
len in het water. 
Hierin kunnen  
microplastics zich 
nestelen. Stijgen 
de luchtbellen 
vervolgens naar 
het oppervlak, 
dan breken ze en 
worden de micro-
plastics als het 
ware gelanceerd.
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 Bij ratten zijn microplastics terug-
gevonden in diverse organen, en bij 
zebravissen bleken de deeltjes zelfs  
de hersenen te kunnen bereiken. 

 De plasticdeeltjes blijken celmembranen 
in het maagdarmkanaal te kunnen passeren. 
Via de darmwand bereiken de microplastics 
vervolgens de bloedbaan.

 Bij knaagdieren bleek dat plasticdeeltjes zich 
kunnen ophopen in de placenta. En Utrechtse 
onderzoekers ontdekten dat microplastics 
doordringen tot cellen van de menselijke placenta.

fles breekt af tot microplastics

zeewind brengt microplastics naar het land 

microplastics ‘gelanceerd’

bellen naar het 
oppervlakte 

bellen breken

microplastics gevangen 
in de bellen

luchtbellen 
ontstaan 

golf breekt
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Ga voor links met meer informatie naar www.kijkmagazine.nl/artikel/microplastics

Marysa van den Berg is wetenschapsjournalist. Voor dit artikel raadpleegde zij onder andere de 
volgende bronnen: Steve Allen e.a.: Atmospheric transport and deposition of microplastics in a  
remote mountain catchment, Nature Geoscience (15 april 2019) | Steve Allen e.a.: Examination of 

the ocean as a source for atmospheric microplastics, PLOS ONE (12 mei 2020) | Melanie Bergmann e.a.: White 
and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic, Science Advances (14 augustus 
2019) | Janice Brahney e.a.: Plastic rain in protected areas of the United States, Science (12 juni 2020).

stelt zowel Brahney als Allen. “Ooit 
dachten we dat plastic de oceanen 

nooit zou verlaten. We weten nu dat dit 
niet waar is. We dachten ook dat de zee-
bodem de uiteindelijke rustplaats voor 
plastic zou zijn, en dat lijkt eveneens 
niet te kloppen. Microplastics verplaat-
sen zich continu over de aarde door 
wind en regen te volgen.”
En dat zal in de toekomst alleen maar 
verder toenemen. Zo is de verwachting 
dat we van 260 miljoen ton plastic afval 
naar 460 miljoen ton gaan tegen het jaar 
2030. Dat zal de natuur niet in de koude 
kleren gaan zitten, denken wetenschap-
pers. Stoffen die in plastics zitten, zoals 
bisfenol A en weekmakers, zijn bekende 
hormoonverstoorders. Ze kunnen onder 
andere tot een lager geboortegewicht  
en verminderde groei van geslachts- 
organen leiden. En dat niet alleen, stelt 
Allen. “Onderweg nemen de microplas-
tics ook andere chemicaliën met zich 
mee. Ze plakken eraan vast, als het ware. 
Denk maar aan zware metalen en pesti-
ciden. Mensen en dieren kunnen deze 
stoffen binnenkrijgen.”
Zo bleek begin dit jaar nog uit onderzoek 
dat heremietkrabben die aan microplas-
tics zijn blootgesteld moeite hebben om 
nieuwe schelpen te vinden als ze uit hun 
eigen schelp zijn gegroeid. En juist deze 
schelpen zijn voor hen van vitaal belang. 

zegt Brahney. “Om dat te snappen zijn 
meer metingen, maar ook meer experi-
menten nodig. Ook moeten we meer  
gegevens verzamelen over waar precies 
de microplastics vandaan komen.”
En als we dat eenmaal weten, kunnen 
we proberen een manier te vinden om te 
zorgen dat microplastics niet in de lucht 
komen. Allen: “Wat er momenteel in de 
lucht en de zee zit, is haast onmogelijk te 
verwijderen, maar door een beter afval-
management kunnen we ervoor zorgen 
dat het in ieder geval niet méér wordt.” 
We ademen immers liever schone lucht 
in dan dat we plastic happen. n

In mosselen is dit jaar bovendien aange-
toond dat microplastics zich binnen zes 
uur door het hele dier verspreiden. Dat 
de deeltjes zo klein zijn en zich daardoor 
in elk orgaan en weefsel kunnen neste-
len, maakt ze dus extra problematisch.

Afvalmanagement
Maar zoals gezegd weten we nog erg 
weinig over microplastics – niet over de 
effecten op mens en dier en evenmin 
hoe ze zich precies over de aarde ver-
spreiden. “Zo weten we nog niet precies 
wat de rol is van de vorm en de textuur 
van de deeltjes in de aerodynamica”, 

 Jaarlijks sterven meer dan 1,1 miljoen 
zeevogels en -dieren aan het eten van 
microplastics – die ze voor voedsel 
aanzien.

 Kleine plasticdeeltjes in de wolken kunnen 
de aarde mogelijk afkoelen doordat ze 
wolken witter maken en die zo meer zonlicht 
laten reflecteren.

Microplastics nemen ook andere  
chemicaliën met zich mee, zoals  
zware metalen en pesticiden

n In de toekomst zal er steeds 
meer plastic afval ontstaan, is de 
verwachting. Dat geeft ook meer 
microplastics. Mens en dier ademen 
die ongemerkt in en dat kan tot 
gezondheidsproblemen leiden.
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