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INTRODUCTIE
De SUP-Trawl is een aangepast model gebaseerd op de LADI, die is ontwikkeld bij het Civic Laboratory for
Environmental Action Research. Dit is een instrument om microplastics uit het oppervlaktewater te
bemonsteren door achter een klein drijvend vervoermiddel te trekken dat door spierkracht wordt voortbewogen.
Bijvoorbeeld een stand-up paddle board, kano, of kayak. Het is goedkoop, low-tech en makkelijk zelf in elkaar te
zetten. Hierdoor is het ideaal voor een citizen science project.

WAT HEB JE NODIG?
MONSTERNAME
ANALYSE
•
SUP-trawl (zie bouw protocol)
•
Een Cod-end (net) met het monster
•
Flowmeter aan touw					
•
2 emmers			
•
Dunne lijn (~15m)				
•
Zeef 1 mm (eventueel zeef 0.355 mm voor de 		
•
Data invul sheets				
kleinere deeltjes)
•
Schrijfplankje					 •
Pan (Lekbak)			
•
Clips						 •
Deksel van zeef
•
Potloden					 •
Grid paper 5 mm
•
Gum						 •
Knijpfles kraanwater (en toegang tot kraanwater)
•
Slijper
•
Vergrootglas			
•
Glazen of plastic pot/container (bak met deksel) •
Pincetten/Lepels
voor het monster (goed als het hele Cod-end 		 •
Petrischaaltjes/bakjes
erin past)
•
Tape
•
Bijboot die je helpt met data op schrijven /
•
Marker/pen		
Waterdichte tas om de datasheet in te bewaren •
Hoofdlamp/Waka waka
•
Data recording sheets		
•
Schrijfplankjes
•
Clips		
•
Potloden
•
Gum
•
Slijper

INFORMATIE
SUP-TRAWL
De SUP-trawl is speciaal ontworpen voor de monstername achter een klein drijvend vervoermiddel (<4m) dat
met spierkracht voortbeweegt zoals een Stand Up Paddle Board (SUP), kayak, of kano. Het kan ook
achter een sloep of klein gemotoriseerd bootje, waarbij de snelheid laag is en de verstoring van het water ook laag.
De SUP-Trawl wordt op minimaal 1 lengte afstand van het drijvend vervoermiddel getrokken of minimaal uit de
boeggolf van het vervoermiddel.
AFSTAND LOG
De flowmeter gaat tegelijk met het net het water in en meet de hoeveelheid water dat door het net heen gaat.
Elke drie rotaties van de flowmeter is een meter waardoor we de hoeveelheid waterverplaatsing exact kunnen
bepalen. Mocht je geen flowmeter hebben is het van belang de exacte coördinaten van het begin- en eindpunt
vast te leggen zodat je later de afstand kunt berekenen.
DATA NOTEREN
Noteer op de datasheet alle informatie bij het starten en stoppen van de meting. Hierbij is het van belang om
dit zo precies mogelijk op te schrijven. Dit geldt ook voor de GPS-locatie. Gebruik hiervoor een GPS, maps of
andere app die de GPS-locatie meet. Naast het opschrijven van informatie raden we aan ook foto’s te nemen van
de omstandigheden tijdens het suppen en van de SUP-Trawl en monster tijdens het uitzoeken.
TRAWL SNELHEID EN RICHTING
De snelheid van de trawl is afhankelijk van hoe hard je kan peddelen op een continue snelheid. De fijnmazigheid
van het net zorgt voor veel weerstand waardoor je vaak niet harder gaat dan 0.5-1 knoop. Hierbij is een constante
snelheid van belang waarbij de trawl netjes op het water blijft liggen. Zorg ervoor dat de trawl niet onder water
komt.
TRAWL DUUR
De SUP-trawl zal 30 minuten (maximaal 60 min) getrokken moeten worden. Dit is wel afhankelijk van de
hoeveelheid drijvend materiaal. Indien het net te vol komt te zitten met drijvend materiaal zal de meting eerder
afgebroken moeten worden. Afhankelijk van het type water en het jaargetijden kan er veel organisch materiaal op
het water drijven. Let hierop bij het maken van je plannen.

ANALYSE
VOORBEREIDING
Zodra je weet welk stuk water je wilt gaan bemonsteren:
1.
Pak de invulsheet en schrijf het monsternummer, datum en persoonlijke gegevens op.
2.
Zet de SUP-trawl in elkaar, rits het net vast, en draai de verbindingsring en het cod-end (einde van het
net) vast (draai het dunne gedeelte van het cod-end opening weg van de opening van de ring).
3.
Laat je SUP te water en vaar een proefrondje om de stabiliteit te testen.
4.
Hang de SUP-trawl op minimaal 1 lengte afstand achter je SUP. Zorg dat het buiten de boeggolf blijft en
verstoor het oppervlaktewater zo min mogelijk tijdens de verplaatsing.
5.
Hang de flowmeter achter je SUP. Zorg dat deze niet verstrikt raakt in de touwen of het net van de 		
trawl.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

De flowmeter

Optioneel: hang alles in het water doe een testronde zonder de data te verzamelen. Pas touwen aan
indien de trawl of flowmeter het niet goed doen. Haal alles uit het water en zorg dat alles goed gespoeld is
na deze testronde! Zo neem je geen plastics uit de testronde mee naar de echte dataverzameling.
Schrijf de beginstand van de flowmeter, GPS-coördinaten van het beginpunt en de starttijd op de
invulsheet op het moment dat de trawl en flowmeter het water in gaan.
Vaar een zo constant mogelijke snelheid zonder te veel abrupte bewegingen.
Hou dit minimaal 30 minuten vol.
Aan het eind haal je de SUP-trawl en de flowmeter uit het water en schrijf je de eindstand van de flow
meter, GPS-coördinaten van het eindpunt en de eindtijd op het invulsheet op.
Spoel water langs de buitenkant van het net en spoel zo het meeste van het monster naar het einde van
het net, in de cod-end. Zorg er hierbij wel voor dat er geen nieuw water in het net komt.
Zet de SUP-trawl op je board om je tocht af te maken of maak hem los en zet hem in de bijboot.
Wil je meerdere monsters nemen, spoel dan het net goed uit zodat alles in het Cod-end komt en vervang
het Cod-end. Of vervang het volledige net en rits er een nieuw net aan.

Tips en trucs:
•
Mocht er veel organisch materiaal in het water drijven, verkort dan de trawl-tijd naar 10 minuten.
•
De trawl moet recht door het water gaan. Pas zonodig aan met de touwtje aan de onderkant.
•
Komt de trawl te hoog uit het water, dan kun je hem wat verzwaren met gewicht of visserslood
•
Gebruik een tracker app om de exacte route bij te houden
•
Maak extra foto’s onderweg
•
Deel je toffe onderzoek op sociale media!

ANALYSE
Voer de volgende stappen uit in een stabiele omgeving met toegang tot stromend kraanwater:
1.
Haal het net binnen en spoel het volledig af zodat alles in het net verzameld wordt in het uiteinde van het
net, het cod-end. Vergeet hierbij niet de naden. Mocht niet alles in het cod-end passen spoel het
voorzichtig af boven de zeef of boven een goed schoongemaakte emmer.
2.
Leeg het cod-End in de 1 mm zeef (eventueel de 335 um zeef eronder) en spoel alles goed af met kraan
water/spuitfles. Draai vervolgens het Cod-end binnenste buiten en spoel voorzichtig alles in de zeef.
3.
Haal indien mogelijk de grote stukken uit de zeef en spoel ze heel goed af boven de zeef.
Let op: zorg dat niets uit de zeef spat bij het afspoelen.
4.
Ga op zoek naar plastics en verwijder allereerst de grote zichtbare stukken. Spoel deze ook af boven de
zeef want plastics kunnen samenklitten. Gebruik de metale pincetten of een lepel om verkleefde stukken
van elkaar te halen.
Plastic herkennen
5.
Plastic kan je op de volgende manieren herkennen:
a.
Uniformheid/gebrek aan celstructuur - Organisch materiaal bestaat vaak uit verschillende cellen,
		
plastic bestaat vaak uit een uniforme stof. Draadjes of vezels zijn vaak gelijk in dikte over de hele
		draad.
b.
Kleur - felle kleuren vallen snel op maar kijk ook naar de transparante, witte of zwarte deeltjes.
c.
Verwering - let op krassen of scherpe hoekjes.
d.
Reflecterend - plastic kan reflecterend of glanzend zijn.
e.
Hardheid - plastic is vaak hard, buigbaar of schuimachtig. Organisch materiaal is rekbaar en als
		
het droog is, valt het snel uit elkaar.
f.
Vocht - leg het stuk op een papiertje, laat het drogen en kijk of het zijn vorm verliest. Doe het dat
		
niet? Dan kan het plastic zijn.
g.
Smeltbaarheid - hete naald test: raak het plastic aan met een hete naald en kijk en ruik of het
		smelt.
Ga verder
6.
Verwijder al het organische materiaal uit de zeef met de pincet en spoel het alle allemaal grondig af en
vang het op in de zeef. Kijk met het vergrootglas en lamp alle stukjes na zodat je niets mist (organische
materialen zijn stokje, blaadjes, wieren, diertjes, etc.)

7.

Verplaats al het plastic materiaal naar een petrischaaltje of glazen potje.

Tip om het zoeken makkelijker te maken:
Leg het organisch materiaal op een geplastificeerd vel en voeg druppeltjes water toe om organisch materiaal los
te maken.
8.

Vul het petrischaaltje (of doorzichtig bakje) met een laag je water en doe een klein beetje materiaal uit
het monster in om het uit te zoeken.

9.

Verdeel het gevonden plastic op de volgende kenmerken:
a.
Grootte: > 5mm (groter dan 5 mm), of < 5mm (kleiner dan 5 mm)
b.
Type:
		
i.
Fragment - kleine, vaak harde, stukjes afkomstig van grotere stukken
		
ii.
Folie - vaak afkomstig van verpakkingsmateriaal
		
iii.
Foam/schuim-achtig - piepschuim, PUR-schuim, isolatiemateriaal, etc.
		
iv.
Pellet/Nurdle - plastic uniforme korrel zo groot als een linzenkorrel
		
v.
Lijn/draad - vaak afkomstig van visnetten/lijn, touwen, verpakkings banden, en nylon
		
vi.
Overig - microbeads, sigaretten filters, rubber, elastiekjes, etc.

10.
11.
12.

Leg alle stukjes gesorteerd op het rastervel (5*5mm), tel ze, vul het in op het datasheet, en maak er een
foto van. Plak een stukje tape in het frame van de foto met het monster nummer en datum.
Vul het datasheet in en maak hier ook een foto van.
Bereken de afstand die je hebt bemonsterd. Trek de eindstand van de de beginstand van de flowmeter en
deel door 3 om tot meters te komen. Deel dit door 1000 om tot kilometers (km) te komen.

13.

Bereken de hoeveelheid plastic in het monster om het te vergelijken. Tel alle stukjes bij elkaar op en
gebruik de volgende berekening om dat het aantal deeltjes per vierkante km (aantal/km2) te komen.

14.

Als je meerdere monsters neemt, hou dan de verschillende monster gescheiden, droog ze en vouw het
monster (alle plasticdeeltjes) in een stukje keukenpapier en stop het in met het datasheet in een envelop.
Schrijf er aan de buitenkant het monsternummer op dat gelijk is aan het nummer op het data sheet.

TIPS VOOR GEVORDERDEN:
Optie 1:
Wil je ook nog het gewicht bepalen van de stukjes? Pak er dan ook een weegschaaltje bij!
Optie 2:
		
Optie 3:
		

Heb je een microscoop? Dat kan het makkelijker maken om het plastic van het organisch
materiaal te onderscheiden!
Voor de echte science-geeks: gebruik een Bogorov-chamber om het monster systematischer
door te werken.

WIL JE HET MONSTER OPSTUREN? DAT KAN!
Stap 1: 		
Verpak het plastic monster in een envelop samen met het data-formulier en verstuur het 		
		
naar: Jollenpad 14, 1081KC Amsterdam. Elk monster in een eigen envelop, om te voorkomen dat
		
deze onderweg mogelijk toch vermengd raken.
Stap 2: 		
Stuur ook een foto van het monster, datasheet, en de andere foto’s naar
		info@theoceanmovement.org

DATASHEET
SAMPLE 1

SAMPLE 2

SAMPLE 3

SAMPLE 4

