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Microplastics - Is het een bedreiging voor het 2-Zeeën gebied?
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MICRO-workshop 2014: "Lot en impact van microplastics in het
mariene milieu”.
Van 13 tot 15 januari 2014 organiseerden de Franse MICRO-partners, CNRS en
IFREMER, in het Europees Instituut voor Marien Onderzoek (IUEM, Universiteit
van Brest, Plouzané) het symposium "Lot en impact van microplastics in het
mariene milieu". Zie http://micro2014.sciencesconf.org.
Dit tweedaagse wetenschappelijk symposium werd door bijna 90 wetenschappers uit 15
verschillende landen bijgewoond. Verschillende aspecten van de bedreiging van microplastics
voor het milieu kwamen aan bod: 1) aanwezigheid van microplastics in het mariene milieu, 2)
microplastics als vectoren voor biologische en chemische contaminanten, 3) impact van
microplastics in het mariene leven, en 4) de socio-economische impact van microplastics.
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Symposium deelnemers aan de voorkant van het IUEM in Plouzané (Frankrijk)

De derde dag was gericht op Master studenten, middelbare scholieren en schoolkinderen
van
"Les
Petits
Debrouillards",
een
wetenschappelijke
bemiddelingsvereniging.
IUEM studenten van de "Biologische Mariene Wetenschappen” Master opleiding presenteerden
hun werk dmv posters. Onderwerpen waren identificatie en kwantificering van microplastics mbv
staalnames aan boord van het IUEM schip "Albert Lucas” in de Baai van Brest en de
experimentele blootstelling van tweekleppigen aan microplastics om de translocatie, de
overdracht in de voedselketen en een aantal specifieke reacties van verschillende soorten
tweekleppigen op microplastics te bestuderen.
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“Dit document geeft de mening van de auteur weer.
De INTERREG IVA 2 Zeeën programma-autoriteiten zijn niet
aansprakelijk voor eventueel gebruik van deze informatie.”

Postersessie / Demonstratie van de "Petits Débrouillards"

Nadien gaven de middelbare scholieren uit "Croas Pennoc college" (Guilers, Frankrijk) korte
mondelinge presentaties, waaronder een verslag over de staalname op het strand met de
"Surfrider Foundation" in het kader van bewustmaking rond kustvervuiling door microplastic
afval, een werk over de herkomst en de impact van microplastics, een korte film over
verschillende aspecten van microplastics...
Tot slot, bood een eindsessie lokale stakeholders de gelegenheid om het onderwerp microplastics
te bespreken. De organisatoren van elke sessie presenteerden een samenvatting rond dit
onderwerp dat steeds een grotere maatschappelijke schaal aanneemt.

www.ilvo.vlaanderen.be/micro
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Blootstellingsexperimenten met microplastics.
Een belangrijk doel van het MICRO-project is de bepaling van de mogelijke impact van
microplastics op mariene organismen en het definiëren van toxische eindpunten. Voor het
beantwoorden van vragen rond opname, uitscheiding, accumulatie, translocatie van
microplastics en biobeschikbaarheid en bioaccumulatie van geladen contaminanten, werden
aangepaste protocollen ontwikkeld om representatieve soorten uit het mariene milieu,
ééncellige algen, mariene tweekleppigen, zeesterren, vis en schaaldieren onder
gecontroleerde laboratorium omstandigheden aan microplastics bloot te stellen.
Toediening van microplastics werd aangepast aan de specifieke voedingsvereisten van elk
organisme (rechtstreeks in de waterkolom voor algen en tweekleppigen, via voedsel voor
vissen, zeesterren en schaaldieren). Zoötechnische procedures werden ontwikkeld om het
blootstellingsexperiment te controleren en voor de behandeling van afval zeewater.
Diverse kunststoffen werden getest op 4 criteria : waterafstotende eigenschappen, dichtheid,
grootte en polymeertype. Fluorescerende deeltjes werden gebruikt voor het opvolgen van
microplastics in de waterkolom, weefsels en uitwerpselen met behulp van flowcytometrie en
fluorescentie microscopie. Deze experimentele blootstellingen laten een continue evaluatie toe
van de fysische parameters alsook punctuele evaluaties om de fysiologische toestand van de
dieren (voedingsactiviteit, voedselopname, groei en overleving, reproductie, algemene
gezondheid) en cellulaire en moleculaire schade (histopathologie, biomerkers) na te gaan.

Blootstelling van volwassen oesters aan fluorescerende
microplastics (polystyreen, 2 en 6 µm)

Tweekleppigen: Volwassenen Japanse oesters (Crassostrea gigas) werden gedurende twee
maanden blootgesteld in tanks (polymethylmetacrylaat 50 L) aan polystyreen microplastics (2
en 6 µm). Gegevens toonden repro-toxische effecten van microplastics in oesters met een
significante vermindering van de hoeveelheid en de kwaliteit van de gameten en daaruit
voortvloeiende negatieve effecten op de larvale ontwikkeling.
Vis: Europese zeebaarslarven (Dicentrarchus labrax) kregen drie samengestelde diëten
waaronder één zonder (controle) en twee met verschillende gehaltes polyetheen
microbolletjes. De opname en afscheiding van microbolletjes en de nadelige invloed op de
overleving van vislarven werd waargenomen.

Langoustine blootgesteld door het voeren van met PCB
geladen polyetheen microplastics

Wadslakken: Wadslakken (Hydrobia ulvae) werden gedurende 7 dagen blootgesteld in het laboratorium aan twee verschillende groottes (6 µm en 25
µm) van twee verschillende fluorescerende polymeren (polyetheen en polystyreen). De plastic bolletjes werden door de slakken opgenomen en waren
duidelijk zichtbaar in het spijsverteringskanaal en de uitwerpselen van de organismen. Dit betekent dat wadslakken, die belangrijke soorten in het
voedselweb zijn, in staat zijn plastic deeltjes op te nemen en uit te scheiden.
De rol van microplastics als vector voor verontreinigende stoffen.
Schaaldieren: Langoustines werden gedurende 3 weken onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden door middel van voeding blootgesteld
aan PCB geladen microplastics (500-600 µm diameter polyetheen bolletjes). De bolletjes gaan door het spijsverteringskanaal zonder accumulatie in het
organisme en uitscheiding van de bolletjes werd waargenomen binnen twee dagen na opname. De gegevens toonden dat verontreinigende stoffen
kunnen vrijkomen uit de microbolletjes en in het spijsverteringsstelsel en weefsels terechtkomen met een zeer kleine opname van PCB's.
Tweekleppigen: Mosselen werden gedurende 7 dagen blootgesteld aan microplastics (2 en 6 µm polystyreen kralen) en fluorantheen (FLU, 30 µg/L:
één van de meest geconcentreerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in het aquatisch milieu). Bioaccumulatie van FLU en detectie van
microplastics werden gemeten in het mosselweefsel na de blootstelling en na een week depuratie.

Met het MICRO project diepduiken in de genomische diversiteit van (meta)populaties:
GA genomics platform op ILVO.
Welke bacteriën kunnen plastic in zee koloniseren en wat doen ze daar? Binnen het
doctoraatsonderzoek van Caroline De Tender wordt een antwoord gezocht op deze twee
prangende vragen.
Door gebruik van de betrekkelijk nieuwe Next-Generation Sequencing (NGS) techniek werden de bacteriële
populaties op plastic afval en microplastics onderzocht. Met behulp van deze informatie kunnen organismen
die zich voeden met de microplastics en instaan voor biodegradatie gedetecteerd worden. NGS wordt
gebruikt voor de detectie van metapopulaties, genoomanalyse en populatiegenetica. Binnen het Instituut
voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) werd een technologisch platform opgericht om deze
vernieuwende techniek te introduceren en implementeren.
Hierdoor wordt een genomics netwerk uitgebouwd binnen ILVO en wordt de samenwerking met externe
partners, universiteit Gent en Leuven en het VIB, verstevigd. Er werden in totaal vier doctoraatsposities open
gesteld binnen het genomics project.
Meer informatie over GA genomics bij ILVO: http://www.ilvogenomics.be.
Presentatie van de bacteriële samenstelling van twee types plastic. In de buitenste cirkel worden de bacteriële families die op beide of één type plastic gevonden werden
weergegeven. De binnenste cirkel geeft het percentage weer dat iedere familie voorkomt. Groen geeft het percentage van de respectievelijke familie op een microplastic en
rood op een stuk synthetisch touw. Algemeen kan gesteld worden dat de diversiteit op het stuk synthetisch touw hoger is dan op de microplastics waar minder bacteriële
families gevonden werden.
www.ilvo.vlaanderen.be/micro
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Stakeholder vergadering van het Interreg IVA 2-Zeeën MICRO-project “Microplastics – Is het een bedreiging
voor het 2-Zeeën gebied?”
Sinds de stijging van de plastic productie en het veelvuldig gebruik in ons dagelijks leven, is de aanwezigheid van zwerfvuil een groeiende
problematiek. Plastic afval breekt af in kleinere deeltjes, de zogenaamde microplastics, die de neiging hebben te accumuleren in het mariene milieu,
een impact hebben op het mariene leven en in de voedselketen kunnen terechtkomen. Zwerfvuil, inclusief microplastics, is een aandachtspunt binnen
de Kaderrichtlijn Mariene Strategie nodig om een goede milieutoestand te bereiken.
In de afgelopen twee jaar werd door vijf wetenschappelijke instellingen uit België, Engeland, Nederland en Frankrijk een risicobeoordeling uitgevoerd
om de impact van microplastics binnen het Interreg 2-Zeeën gebied en de Kanaal regio te bepalen. Verschillende aspecten werden bestudeerd.
Monstername en modelleringswerk om de aanwezigheid van deze vervuiling in kaart te brengen en de karakterisering van de polymeren, de chemische
verbindingen geadsorbeerd op plastic en de bacteriën die plastic afval koloniseren werden gecombineerd met experimenten om de impact op een
aantal indicatorsoorten binnen het mariene milieu en op maritieme activiteiten te evalueren.
Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd op de stakeholder (beleidsmakers, socio-economische actoren, wetenschappers) vergadering van dit project op
10 september 2014 om 14h in het ILVO (Ankerstraat 1, Oostende, België) waarop de resultaten van het consortium zullen besproken worden, gevolgd
door een discussie rond de microplastic problematiek.
U kunt uw aanwezigheid bevestigen tot 1 september via: micro@ilvo.vlaanderen.be

Franse partners van MICRO: IFREMER en CNRS, partners van de onderzoekseenheid LEMAR.
De twee Franse partners van de MICRO-project , de eenheid "Functionele Fysiologie van Mariene Organismen" (PFOM) van IFREMER
en het CNRS zijn nu partners in de onderzoekseenheid "LEMAR, Laboratoire des sciences de l' Environnement Marin” in Plouzané
(Frankrijk). In dit laboratorium werken mensen vanuit 4 onderzoeksorganismen: "l’Université de Bretagne Occidentale" (UBO), le
"Centre National de la Recherche Scientifique" (CNRS), "l’Institut de Recherche pour le Développement" (IRD) et "l’Institut Français
de Recherche pour l'Exploitation de la MER" (IFREMER).
Het onderzoek binnen LEMAR richt zich op het begrijpen van
de mechanismen die het functioneren van mariene
ecosystemen en hun reactie op vele apecten van “global
change” reguleren. Het laboratorium bestaat uit drie teams:
"De reacties van organismen op “global change“: een
geïntegreerde benadering", "Biotische interacties en
milieuvariabiliteit" en "Geïntegreerde studie van het
functioneren van ecosystemen". De onderzoekers verbonden
aan het MICRO-project behoren voornamelijk tot de eerste
twee teams en zijn met name gespecialiseerd in de cellulaire
en moleculaire reacties op milieuvariabiliteit (biotische en
abiotische).
In het kader van MICRO, begon LEMAR twee jaar geleden
met studies om de gevolgen van microplastics op de biologie
van vissen en tweekleppigen en op het functioneren van
ecosystemen, vooral in de baai van Brest en omgeving, te
beoordelen. LEMAR heeft de uitrusting en vaardigheden nodig
voor pathofysiologische analyse door histologie, functionele
analyse van hemocyten door flowcytometrie, analyse van
moleculaire biologie en high throughput genetische analyses
en analyse van de lipiden en van enzymen. Tot slot heeft
LEMAR, voor de uitvoering van experimenten, experimentele
opstellingen aangepast op drie locaties in Bretagne (2 in
Plouzané en 1 in Argenton) waarmee men in staat is om
verschillende mariene soorten te onderhouden tijdens
gecontroleerde lange termijn experimenten.

Luchtfoto van IFREMER en IUEM gelegen op de Technopole Brest-Iroise met uitzicht op de baai
van Brest in Bretagne (Frankrijk)

Ook is LEMAR, via PFOM, actief betrokken bij het verstrekken van wetenschappelijke en technische ondersteuning aan de verschillende actoren binnen
de sector van de vis- en schaaldierenproductie op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

www.ilvo.vlaanderen.be/micro
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Interview: Laura Frère en Anne-Laure Cassone, onderzoek op microplastics binnen het “Laboratoire des
sciences de l’Environnement MARin”.
Laura Frère (doctoraatstudente) en Anne-Laure Cassone (assistent-ingenieur CNRS) zullen de activiteit van de Franse partners
(IFREMER/CNRS) binnen het MICRO-project uitgevoerd in het laboratorium voor mariene milieu onderzoek (LEMAR) voorstellen.
Kun je jezelf voorstellen in een paar woorden?
Anne-Laure: Door mijn professionele ervaring in het
wetenschappelijk onderzoek, startte ik in maart 2013 bij het
MICRO-project. Dit voor één jaar als CNRS assistentingenieur bij LEMAR. Mijn werk situeert zich vooral binnen
activiteiten 2 en 3 van het MICRO-project en richt zich op de
experimentele studie van de impact van microplastics op
organismen en vooral op de interactie tussen bacteriën en
microplastics. Mijn werk situeert zich rond de vraag, “Zijn
microplastics vectoren voor bacteriën waardoor de
verontreiniging van mariene tweekleppigen kan verhogen?”.
Laura: Na het behalen van een Masterdiploma in "Mariene
Biologie en Ecologie" aan het onderzoeksinstituut van
Pytheas (Universiteit Aix Marseille), ben ik begonnen met
een scriptie aan LEMAR in oktober 2013. Dit proefschrift
wordt ondersteund door de Universiteit “Bretagne
Occidentale" en "Brest Métropole Oceane". Ik werk vooral
binnen activiteit 1 van het MICRO-project aan de inschatting
van de contaminatie van microplastics aan de kust van
Noord- Finistère en in de baai van Brest . Mijn onderzoek
past in de MICRO-project en breidt zich ook geografisch
verder uit.

Laura Frère (links) en Anne-Laure Cassone (rechts)

Waarom dit thema? Wat zijn je interesses ?
Anne- Laure : Kunststoffen worden frequent gebruikt in ons dagelijks leven, we gebruiken deze allemaal, we dragen ze allemaal. Helaas is dit een
niet-biologisch afbreekbaar materiaal en zeer vervuilend. We kennen allemaal de gevolgen van macroplastic afval op ons milieu (rivieren, stranden en
levende organismen, in het bijzonder in mariene ecosystemen), maar deze afvalstoffen fragmenteren tot microplastics. Het is noodzakelijk om na te
gaan wat er gebeurt als ze niet meer zichtbaar zijn, en hun impact op het milieu te beoordelen. Er is ook een sociaal aspect in dit probleem, we
kunnen namelijk allemaal helpen bij het verminderen (of minstens constant houden) van de verontreiniging.
Laura : Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in dit onderwerp omdat de plasticvervuiling aan het toenemen is en als gevolg van de lange aanwezigheid
van kunststoffen in de omgeving er dringend een manier moet gevonden worden om dit tegen te gaan. Een grotere microplasticvervuiling is een
probleem voor de samenleving, mijn werk omvat een sociale benadering, door middel van humane en participatieve wetenschappen. De
multidisciplinaire aanpak van dit onderwerp laat me toe dit probleem in zijn geheel aan te pakken op verschillende vlakken (ecologisch, fysiologisch,
moleculair,enz.) en via verschillende benaderingen (chemie, ecologie, biologie, modellering).
Wat is je rol binnen het MICRO-project?
Anne- Laure: Ik heb deelgenomen aan verschillende experimenten met als doel de fysiologische impact van microplastics op oesters te kennen,
maar ook om translocatie verschijnselen van microplastics tussen roofdier en gecontamineerde prooien te observeren ( bijvoorbeeld, in mosselen
blootgesteld aan microbeads en zeesterren).
Laura: Mijn eerste taak is om de toestand van microplasticverontreiniging in de haven van Brest te definiëren door het beoordelen van hun
aanwezigheid en hun kenmerken (polymeer geadsorbeerde verontreinigende stoffen). Identificatie van geadsorbeerde verontreinigende stoffen is via
het "International Pellet Watch" programma (Laboratorium voor organische geochemie, Japan). Afhankelijk van de mate van verontreiniging, zal ik de
impact van deze microplastics in situ op levende organismen in de haven van Brest bestuderen, en in het laboratorium via blootstellingsexperimenten.
Anne-Laure en Laura: We hebben workshops rond participatieve wetenschap met scholieren en Master studenten van de "Wetenschap van de zee
en de kust" cursus bij het “Institut Universitaire Europeen de la Mer” (IUEM) geïmplementeerd, via de organisatie van praktijksessies rond
bemonstering van zand en drijvend afval, gevolgd door analyse van deze monsters. De sectie "Wetenschappelijke bemiddeling” werd ontwikkeld, door
organisatie van een internationale workshop van 13 tot 15 januari 2014 op het IUEM.
En na MICRO…
Het Interreg IVA "2-Zeeën" programma eindigt binnenkort, en dus zijn nieuwe projecten, momenteel in afwachting van financiering: “MICROPLASTIC:
détection, risques et remédiation à l’interface Terre-Mer” (MICROPLASTIC: detectie, risico’s en sanering op de grens land en zee) en
"Microplastics/Nanoplastics : verschil in grootte, verschil in gedrag?".
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