MICRO-PLASTICS ANALYSE MET HET MICRO-SLEEPNET

WAT HEB JE NODIG?

•

•
•
•
•
•

Zeven met verschillende fijnmazigheid (hoe fijnmaziger,
hoe beter, de meest fijne zeef moet maximaal een 1 mm
maas hebben). Je gaat plastics tussen de 1 en 5 mm 		
verzamelen. Bijvoorbeeld deze, of deze.
Een kraan of waterslang en een kan om de panty uit te
spoelen
Opvangkom of -bak
Pincet of tangetje
Een loep of loeppotje
Gelamineerd grafisch blokpapier (bijgesloten in deze
handleiding)

BELANGRIJKE TIP!
Het is het beste als de analyse zo snel mogelijk na het nemen van
het monsters gedaan wordt, anders gaat het enorm stinken
doordat het organisch materiaal rond het plastic gaat rotten.
Eventueel kun je de monsters tijdelijk in de koelkast of vriezer
bewaren.

DEEL 1 - UITSPOELEN
1.
2.
3.
4.

5.

DEEL 2 - SORTEREN

1.

2.
3.

Gebruik de pincet of tang om alle herkenbare
stukjes plastic uit de zeef te halen en leg ze op
het blokpapier (apart geplastificeerd blad dat
eruit ziet zoals hieronder).
Met de vier verschillende zeven kun je eerst
de grove stukken bekijken, en dan steeds
kleiner kijken.
Gebruik ook de loep om de kleinste stukjes te
vinden.
Met behulp van de loep kun je de stukjes goed
bestuderen om zeker te zijn dat het plastic
is. Je kunt ook met de pincet of tang kijken
of de stukjes hard of zacht zijn. Haal alles wat
zacht is (vaak geen plastic) en groen/bruin van
kleur eruit (dat is waarschijnlijk organisch
materiaal, zoals stukjes plant of algen).

4.

Indien nodig/mogelijk: laat de stukjes plastic
drogen op het grafische papier.
5. Gebruik de blokjes in het grafische papier om 		
alle stukjes te verdelen op basis van:
a.
Grootte. Splits alles op in: 1) alles kleiner dan
		
1 blokje (kleiner dan 5 mm) en 2) alles groter
		
dan 1 blokje (groter dan 5 mm).
b.
Type. De verschillende typen zijn Fragment,
		
Film, Schuim, Pellet, Koord.
6. Tel alle plastics van elk type en of ze groter of 		
kleiner dan 5 mm zijn, en schrijf die op het
werkblad.
7.
Maak een foto van het grafische papier met daarop
alle plastics.
8. -Maak de zeven weer schoon en gooi het
organisch materiaal niet terug in het water maar
gewoon in de prullenbak of bij het GFT-afval.
-De panty kan hierna gewassen worden en daarna
opnieuw gebruikt worden als er geen gaten/ladders
in zjin gekomen.

Doe de 4 verschillende zeven van grof naar fijn boven
elkaar (grof bovenaan, fijn onderaan).
Houd het micro-sleepnet boven de zeef en keer de panty
binnenstebuiten.
Spoel daarna de panty uit boven de zeef onder de kraan of
waterslang. Let op!: zorg dat er niks langs de zeef gaat,
zodat je alle microplastics opvangt!
Vind je veel grote stukken organisch materiaal (bv blad)?
Dan is het handig die af te spoelen boven de zeef (om
eventuele microplastics nog op te vangen) en dan weg te 		
leggen.
Je hebt nu het monster in de zeef.
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1. Leg alle plasticdeeltjes op dit blad.
2. Leg elk deeltje in zijn eigen vakje.
3. Maak een foto van het blad met alle plastics erop.
4. Tel alle deeltjes groter en kleiner dan 5 mm en bepaal welke type plastic het is.
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TABELLEN - DATA OPSCHRIJVEN

De onderstaande pagina met tabellen kun je printen om mee te nemen als je
monsters gaat nemen. Je kunt hier ook de informatie over het moment van
monstername opschrijven. Het beste is om deze data ook digitaal te bewaren,
bijvoorbeeld door het over te typen in een Excelbestand. Zo raak je geen
blaadjes en dus data kwijt!

METING 1 - DATUM: _ _ /_ _ /_ _ _ _ TIJD: _ _ : _ _

METING 3 - DATUM: _ _ /_ _ /_ _ _ _ TIJD: _ _ : _ _

SUP-duur (in minuten):

SUP-duur (in minuten):

Startlocatie (GPS/adres):

Startlocatie (GPS/adres):

Eindlocatie (GPS/adres):

Eindlocatie (GPS/adres):

Foto gemaakt van volle trawl?: JA / NEE

Foto gemaakt van volle trawl?: JA / NEE

Foto gemaakt van blokpapier?: JA / NEE

Foto gemaakt van blokpapier?: JA / NEE
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METING 2 - DATUM: _ _ /_ _ /_ _ _ _ TIJD: _ _ : _ _

METING 4 - DATUM: _ _ /_ _ /_ _ _ _ TIJD: _ _ : _ _

SUP-duur (in minuten):

SUP-duur (in minuten):

Startlocatie (GPS/adres):

Startlocatie (GPS/adres):

Eindlocatie (GPS/adres):

Eindlocatie (GPS/adres):

Foto gemaakt van volle trawl?: JA / NEE

Foto gemaakt van volle trawl?: JA / NEE

Foto gemaakt van blokpapier?: JA / NEE

Foto gemaakt van blokpapier?: JA / NEE
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