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Plastic in de waterkolom van de 
Rijntakken



Plastic vervuiling rivieren
• Rol rivieren plastic transport meer 

aandacht

• Meerdere bronnen

• Focus primair op:

• oever

• drijvend

• Onbekend hoeveel plastic 

aanwezig is in de waterkolom

• Ankerkuilvisserij?

• Larvennetten?

• Impact plastic?

1 / 10

Van Emmerik & Schwarz 2019



Ankerkuil visserij
• Monitoren van stroomafwaarts migrerende vis

Figuren: Nienhuis, 2008; Ganita Mare, 2017
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Ankerkuil visserij
• Veel zeldzame en beschermde vissoorten gevangen: 

• Paling, Rivierprik, Zeeprik, Zalm, Houting, Elft

• Vaak meer plastic dan vis!

→ Systematische verzameling van vervuiling in het monster 

om een beeld te krijgen van plastic in de waterkolom!

1) Welk materiaal is aanwezig? 

2) Waar komt het vandaan?

3) Hoeveel wordt in potentie getransporteerd jaarlijks?



Larvennetten
• Ankerkuil relatief prijzige methode 

→ laagdrempelig gebruik larvennetten

• Normaliter gebruikt om larvale vis in nevengeulen te 

monitoren

→ Informatie over:

1) Variatie plastic diepte waterkolom (boven – midden – onder)

2) Variatie plastic rijntakken

3) Variatie plastic breedte rivier

Figuren: Van de Ven & Hop 2021



Plastic waterkolom
• Onderzoeksvragen:

1) Welk plastic materiaal is aanwezig?

2) Waar komt het vandaan?

3) Hoe varieert het over de diepte?

4) Hoe varieert het plastic tussen de rijntakken?

5) Hoeveel wordt in potentie jaarlijks getransporteerd?

Macroplastic > 25 mm

Mesoplastic 5 mm – 25 mm

Microplastics 100 nm – 5 mm

Figuur: Collas et al. 2021



Aanwezig materiaal
• Top 5 plastic categorieën:

• Macroplastic (ankerkuil monitoring)

1. Plastic folies of stukken daarvan 2,5 – 50 cm (zacht plastic)

2. Ondefinieerbare plastic stukjes 2,5 – 50 cm (hard plastic)

3. Tampons, tampon applicators of verpakkingen ervan

4. Touw en koord diameter < 1 cm

5. Snoep-, snack- en chipsverpakkingen

• Mesoplastic (larvennet monitoring)

1. Plastic folies of stukken daarvan 0 – 2,5 cm (zacht plastic)

2. Touw en koord diameter < 1 cm

3. Ondefinieerbare plastic stukjes 0 – 2,5 cm (hard plastic)

4. Overig plastic

5. Snoep-, snack- en chipsverpakkingen

Figuren: Collas et al. 2021
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Oorsprong
• Meeste plastic uit Duitsland

• Gevolgd door Nederland (+ andere 

landen rijnstroomgebied)

• Toerismesector / riviercruises?

• Binnenvaart

• Leeftijd plastic voornamelijk recent

Figuren: Collas et al. 2021
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Variatie over de diepte - macro

Figuren: Collas et al. 2021

Nabij de bodem = midden waterkolom

Nabij de bodem = boven waterkolom

Boven waterkolom > midden waterkolom

Alleen in de hoofdgeul



Variatie over de diepte - meso
Nabij de bodem > midden waterkolom

Nabij de bodem = boven waterkolom

Boven waterkolom = midden waterkolom

Alleen in de hoofdgeul

Figuren: Collas et al. 2021



Variatie over de diepte - micro

Figuren: Collas et al. 2021

Nabij de bodem > midden waterkolom

Nabij de bodem > boven waterkolom

Boven waterkolom = midden waterkolom

Ook langs de kade



Variatie tussen rijntakken
• Samenstelling verschilt maar zeer 

beperkt:

• IJssel – ‘Touw en koord’

• Concentraties verschillen tussen 

rijntakken, echter maar zeer 

beperkte verklarende waarde

Figuren: Collas et al. 2021
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Jaarlijks transport
• Mediaan: 300.4 miljoen stukjes per jaar

• 95% CI: 296.5 miljoen – 304.5 miljoen

• Bemonsterde afvoer i.r.t. rivier afvoer

• Waal 79% van Rijnafvoer tijdens monitoring

• ~380 miljoen stukjes per jaar

• Neemt niet mee:

• Plastic op oever

• Effect afvoer variatie (‘base flow’)

• Vangstefficientie ankerkuil mesoplastic

(~ x 2.5)



Impact plastic
• Veel plastic aanwezig in de waterkolom van de rijntakken

• Consequenties (Van Emmerik en Schwarz 2020):

• Inslikken 

• Macroinvertebraten (Windsor et al. 2019)

• Vis (consumptie vis; Urbanski et al. 2020)

• Vogels (Holland et al. 2016)

• Verstrikking

• Accumulatie van plastic en lekken van toxische stoffen

• Accumulatie in voedselweb is aangetoond (D’Souza et al. 2020)

• Toxiciteit door vrijkomen toevoegingen (Oehlmann et al. 2009)

• Effecten op gezondheid mensen (bijv. drinkwater)

!! Veel nog onduidelijk !!

Figuur: Hou et al. 2021



Conclusie
• In de waterkolom is plastic aanwezig, concentratie lager dan 

in Azië maar hoogste in West Europa (i.r.t. Seine, Elbe, 

Weser). 

• Samenstelling plastic relatief constant

• Meeste plastic afkomstig uit Duisland

• Afhankelijk van de locatie is er een diepte gradiënt

• Variatie tussen de rijntakken zeer beperkt

• Ankerkuil en larvennetten bruikbare methode monitoring 

macro- en mesoplastic



Vragen en suggesties?

E-mail: f.collas@science.ru.nl



Vergelijk oeverplastic (macro + meso)
• Meer OSPAR categorieën in de waterkolom dan in de oever (zelfde gebied, 2018 – 2019)

Oever data: Schone Rivieren



Covid
• Meer OSPAR categorieën in de waterkolom dan in de oever (zelfde gebied, 2018 – 2019)

Macro Meso



Bootstrapping


