Inzicht uit afval
OSPAR- en gewichtsanalyse Clean-SUP 2021
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Samenvatting
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Techniek Menu. Het doel van dit
ondersteunende onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheden plastic die met behulp
van vrijwillige rapers in het project Vliet Clean SUP zijn verwijderd. Naast de hoeveelheid wordt in dit
onderzoek ook een overzicht gegeven van de OSPAR categorieën die het meest voorkomen tijdens
deze opruimactie. Dit geeft inzicht in de impact die kan worden bereikt met vrijwillige activiteiten
zoals de Vliet Clean Sup.
Om deze doelen te bereiken staan de volgende twee vragen in dit onderzoek centraal:
1. Waar ligt het meeste plastic afval op de verschillende trajecten van de Vliet Clean SUP?
2. Wat is de OSPAR verdeling van het gevonden afval over het gehele traject?
Voor de hele route tussen Leiden en Delft zijn vier licht vervuilde, vijf matig vervuilde en één sterk
vervuild traject geïdentificeerd. In het meest vervuilde traject, nabij het centrum van Den Haag, werd
23.6 kilogram plasticafval verzameld over een traject van 2,19 kilometer. Er is een duidelijke correlatie
zichtbaar tussen de hoeveelheid verwijderde plastics en bevolkingsdichtheid. In de buurt van
stedelijke woonkernen is een grotere hoeveelheid plastic afval gevonden dan in de meer landelijke
gebieden.
Naast de massa is ook het aantal objecten per segment in kaart gebracht. Voor de hele route zijn vijf
licht vervuilde, twee matig vervuilde en drie sterk vervuilde trajecten geïdentificeerd. In de meest
vervuilde trajecten, nabij het centrum van Den Haag en Leiden, werden 232, 266 en 310 objecten per
segment verwijderd. Ook bij het aantal verwijderde objecten is een duidelijke correlatie te zien tussen
het aantal verwijderde objecten en de bevolkingsdichtheid.
In totaal zijn er in de vier dagen van de Vliet Clean SUP 1341 plastic objecten verwijderd. Hiervan is
het grootste aandeel (23,2%) voedselverpakkingen gevolgd door piepschuim (13,1%).
Het is zeer interessant om met deze inzichten uit de analyse te kijken of er lokaal (op de segmenten)
bronnen te identificeren zijn waar preventieve (beleids)maatregelen genomen kunnen worden. Voor
piepschuim kan bijvoorbeeld naar een bron zoals bouwprojecten in de buurt van de segmenten
worden gekeken. Door met opdrachtgevers (zoals provincie, gemeente, etc.), opdrachtnemers (zoals
projectontwikkelaars) en de bouwende partijen in gesprek te gaan over deze vervuiling kan er samen
gezocht worden naar een structurele preventieve maatregel. Op deze manier kunnen inzichten zoals
in dit rapport in de toekomst leiden tot een afname van nieuw zwerfvuil in het water.
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1. Inleiding
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Techniek Menu. In dit
hoofdstuk zijn de aanleiding en doelen van het onderzoek beschreven. Daarnaast is in
de leeswijzer de inhoud van het rapport per hoofdstuk aangegeven.
1.1.

Aanleiding en doel

Het plastic-afvalprobleem komt de laatste jaren steeds meer op de politieke agenda te staan. Ondanks
dat het probleem in landen als China, India, Indonesië en Brazilië vele malen groter is dan in
Nederland, is het ook hier duidelijk aanwezig. Naar schatting verdwijnt via de Nederlandse rivieren
jaarlijks enkele miljoenen kilo’s plastic in de Noordzee. Maar uit recent onderzoek komt daar bovenop
naar voren dat rond 99% in onze rivieren en kanalen blijft hangen (Emmerik, 2020). Hier breekt het
langzaamaan af in microplastics. De gevolgen hiervan zijn momenteel nog onduidelijk maar we
verwachten dat het behoorlijk schadelijk zal zijn voor mens en dier.
Om het probleem van plasticvervuiling in kaart te brengen is er veel data nodig. Daarom schakelen
wetenschappers steeds vaker de hulp in van vrijwilligers in. Citizen science, ook wel burgerwetenschap
genoemd, is onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk door burgers of niet-professionele
wetenschappers wordt uitgevoerd. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet bij het meten van waterkwaliteit,
het melden van waarnemingen van dieren maar ook voor het meten van plastic vervuiling in het
milieu. Door data over plastic in water te verzamelen en te vertalen in bruikbare informatie, komen
vrijwilligers meer over de hoeveelheden en gedrag van plastic in water te weten en raken ze meer
betrokken bij het schoonhouden van hun omgeving.
Het doel van dit ondersteunende onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid plastic die
met behulp van vrijwillige rapers in het project Vliet Clean SUP is verwijderd. Naast de hoeveelheid
wordt in dit onderzoek ook een overzicht gegeven van de OSPAR categorieën die het meest
voorkomen tijdens deze opruimactie. Dit zal de betrokken partijen inzicht bieden hoe Citizen Science
in het vervolg kan worden ingezet tijdens dit soort evenementen.
Om dit doel te bereiken staan de volgende twee vragen in dit onderzoek centraal:
3. Waar ligt het meeste plastic afval op de verschillende trajecten van de Vliet Clean SUP?
4. Wat is de OSPAR verdeling van het gevonden afval over het gehele traject?
1.2.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 geven wij de gevonden hoeveelheden per traject. In het derde hoofdstuk presenteren
wij de resultaten van de OSPAR analyse.
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2. Hoeveelheden per traject
Hoofstuk 2 laat zien welke trajecten tijdens deze sup-tocht zijn gebruikt en welke
hoeveelheden plastic op deze trajecten zijn gevonden.
2.1.

Van plastic naar informatie

Het plastic dat is verzameld tijdens de Vliet Clean SUP is per dag opgehaald. Per dag waren er
meerdere segmenten op de route waardoor een analyse van het plastic over kleine trajecten
inzichtelijk te maken is. Dit werd gedaan om bij de analyse iets te kunnen zeggen over de meest
vervuilde trajecten. Zodoende is de potentiële bron van het afval misschien te achterhalen, hoewel
het met grote zekerheid vaststellen uiteraard meer onderzoek vergt.
Het plastic is eerst gedroogd, waarna het per traject gewogen is. Na het wegen is voor het gevonden
afval een OSPAR analyse uitgevoerd.

Figuur 1: Impressie van het droogproces van het afval in vier segmenten

2.2. Gewicht verwijderde objecten
In het project is er vier dagen achter elkaar plastic verwijderd uit de Vliet. Van 24 tot en met 27
augustus zijn er vier trajecten schoongemaakt. Binnen elk trajecten zijn er op basis van stedelijke
bebouwing, walbeschoeiing, kunstwerken en scherpe bochten steeds twee of meer segmenten
gedefinieerd om vervolgens de analyse op uit te voeren. Deze trajecten zijn vervolgens enigszins
geherstructureerd voor afstemming met pauze locaties en afhalen van plastics.
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In onderstaande Tabel 1 zijn de vier trajecten, de route en het aantal segmenten weergegeven. Deze
trajecten lopen vanaf Leiden tot aan Delft. Elk grijs puntje in de kaarten is een start/eindpunt van een
segment. In totaal zijn er 10 segmenten op de gehele route onderzocht.
Tabel 1 Trajecten en Segmenten per dag

Traject
Traject 1
Traject 2
Traject 3
Traject 4

Datum
24 augustus 2021
25 augustus 2021
26 augustus 2021
27 augustus 2021

Route
Leiden naar Recreatiegebied Vlieland
Vlietland naar Voorburg
Voorburg naar Den Haag
Den Haag naar Delft

Segmenten
1-1, 1-2, 1-3
2-1, 2-2, 2-3
3-1, 3-2
4-1, 4-2

In onderstaande figuur staan de segmenten weergegeven.

Figuur 2 Segmenten Vliet Clean SUP

In totaal is er over de vier dagen 102,2 kg verdeel over 1341 objecten verzameld. In Figuur 3 is in kaart
gebracht hoeveel kilogram plastic er per segment is verwijderd.

6

Figuur 3 Gewicht (kg) verwijderd afval per segment

Voor de hele route tussen Leiden en Delft zijn vier licht vervuilde, vijf matig vervuilde en één sterk
vervuild traject geïdentificeerd. In het meest vervuilde traject, nabij het centrum van Den Haag, werd
23.6 kilogram plasticafval verzameld over een traject van 2,19 km. Er is een duidelijke correlatie
zichtbaar tussen de hoeveelheid verwijderde plastics en bevolkingsdichtheid. In de buurt van
stedelijke woonkernen is een grotere hoeveelheid plastic afval verwijderd in vergelijking met meer
landelijke gebieden.
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In Figuur 3 is het gewicht van het verwijderde afval weergegeven. Hierbij is per segment het gewicht
met vloeistof die in de objecten aanwezig was en dezelfde objecten zonder vloeistof vulling
weergegeven. Zodoende is zowel de totale verwijderde massa alsook de netto massa aan verwijderd
plastic zichtbaar. Er is gebruik gemaakt van open lucht methode voor het drogen. Hierbij is het plastic
minimaal voor 40 uur gedroogd.

Figuur 4 Gewicht (kg) verwijderd afval met en zonder water als inhoud

2.3. Aantal verwijderde objecten
Bij het plastic afvalprobleem is er nog altijd een discussie gaande over hoe dit het beste kan worden
gekwantificeerd. Met kilogrammen of hoeveelheden. Daarom heeft Noria naast de analyse van het
gewicht van de verwijderde objecten ook het aantal objecten per traject en segment in kaart gebracht.
Figuur 4 geeft het aantal objecten per segment weer. Ook hier is te zien dat er in de stedelijke gebieden
meer plastic aanwezig is, maar er is wel een verschil zichtbaar in vergelijking met de kilogrammen. De
oorzaak hiervan is voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.
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Figuur 5 Aantal verwijderde objecten per segment

Voor de hele route zijn vijf licht vervuilde, twee matig vervuilde en drie sterk vervuilde trajecten
geïdentificeerd. In de meest vervuilde trajecten, nabij het centrum van Den Haag en Leiden, werden
232, 266 en 310 objecten per segment verwijderd. Ook bij het aantal verwijderde objecten is een
duidelijke correlatie te zien tussen het aantal verwijderde objecten en de bevolkingsdichtheid.
Interessant hierbij is dat het aantal objecten op enkele segmenten hoog is, maar dat het hierbij gaat
om lichtere objecten. Hierdoor zijn deze segmenten vanuit het perspectief van gewicht niet per
definitie vergelijkbaar vervuild als het vanuit het perspectief van het aantal objecten.
Tabel 2 Aantal items per kilometer en gewicht per kilometer

Segment
1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
3-1
3-2
4-1
4-2

Lengte (km)
1,62
2,75
1,62
3,45
3,32
1,09
2,78
2,19
3,76
5,82

Aantal items
266
82
6
95
44
15
232
310
157
134

Gewicht
10,2
9
0,2
1,5
7,8
14,9
10,7
23,6
7,8
9,5
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Aantal items/km
164
30
4
28
13
14
83
142
42
23

kg/km
6,3
3,3
0,1
0,4
2,3
13,7
3,8
10,8
2,1
1,6

3. OSPAR analyse
Het verwijderde plastic is geanalyseerd volgens de OSPAR methode. Dit hoofdstuk geeft een
korte beschrijving van de River-OSPAR protocol en de resultaten uit dit project.
3.1.

De River-OSPAR

Om zwerfvuil in rivieren en zeeën effectief te voorkomen, te mitigeren en te verminderen is inzicht
nodig in de grootte van het probleem. Daarom is een nauwkeurige monitoring van zwerfvuil in de
wateren noodzakelijk. Hiervoor is de internationale standaard voor plastic-analyse, de OSPAR
Guideline for monitoring marine litter on beaches (Beach-OSPAR) ontwikkeld. Het rivieroever
afvalmonitoringsprotocol (de River-OSPAR) is door Stichting de Noordzee ontwikkeld, op basis van de
OSPAR-richtlijn voor het monitoren van zwerfvuil op stranden. Het River-OSPAR protocol wordt
gebruikt om, door middel van het werk van bijvoorbeeld vrijwilligers, data te verzamelen over
zwerfafval op oevers van Nederlandse rivieren.
Het River-OSPAR protocol is het meest gedetailleerde protocol voor het karakteriseren van het type
en de samenstelling van het zwerfafval op de rivieroever. Deze methode maakt gebruik van een
gedetailleerde itemlijst voor het verzamelen van gegevens, met meer dan 100 specifieke items en 10
hoofdcategorieën. De gegevensverzameling volgens dit protocol geeft gedetailleerde informatie over
het type en de samenstelling van het afval dat op de oevers ligt. De meeste andere protocollen geven
dergelijke gedetailleerde informatie niet, en beschrijven slechts algemene materiaal categorieën
(plastic, hout, glas).
Aangezien de meeste item categorieën vergelijkbaar zijn met het Beach-OSPAR-protocol, kunnen de
River-OSPAR gegevens mogelijk ook worden gebruikt voor een directe vergelijking van het type en de
samenstelling van het zwerfafval van rivieren en stranden.
3.2. Resultaten OSPAR analyse
In totaal zijn er in de vier dagen van de Vliet Clean SUP 1341 plastic objecten verwijderd. Hiervan is
het grootste aandeel (23,2%) voedselverpakkingen gevolgd door piepschuim (13,1%).
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Figuur 6 OSPAR resultaten Vliet Clean SUP

3.3. Van informatie naar preventie
Zoals in veel opruimacties zichtbaar wordt is consumenten afval, zoals eet- en drinkverpakkingen, een
groot deel van het plastic afvalprobleem. Bij verpakkingen is geen significant verschil gevonden tussen
de segmenten. Daarnaast is ook voor piepschuim objecten voor de segmenten een analyse uitgevoerd
waar deze gevonden zijn. Hier is zowel naar het absolute getal als naar het percentage gekeken. Hier
zijn significante verschillen gevonden tussen de segmenten.
Het is zeer interessant om met deze inzichten uit de analyse te kijken of er lokaal (op de segmenten)
bronnen te identificeren zijn waar preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Voor
piepschuim kan bijvoorbeeld naar een bron zoals bouwprojecten in de buurt van de segmenten
worden gekeken. Door met opdracht gevende (provincie, gemeente) en opdracht nemende
(aannemer, projectontwikkelaar) bouwende partijen in gesprek te gaan over deze vervuiling kan er
samen gezocht worden naar een structurele preventieve maatregel. Hiermee kan dit inzicht in de
toekomst leiden tot beleid met als gevolg een afname van nieuw zwerfvuil in het water.
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Tabel 3 Hotspots met verwijderde stukken piepschuim per segment

Segment
1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
3-1
3-2
4-1
4-2

# Piepschuim
9
7
0
18
2
0
48
67
31
14

Totaal objecten
266
82
6
95
44
15
232
310
157
134
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%
3%
9%
0%
19%
5%
0%
21%
22%
20%
10%
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