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Pilot plastic monitoring op het Wad – Ronde 1 

Zwerfafval op zee is een onderwerp dat meer en meer aandacht vraagt en krijgt vanuit de 
maatschappij en de politiek. Daarnaast bestaan binnen de wetenschap, natuur- beheer en 
bescherming veel vragen over de potentiële invloed van toenemende vervuiling door afval 
op het dierenleven in onze zeeën en oceanen. Ook in de Waddenzee speelt 
zwerfafvalproblematiek mogelijk een rol.  
 
Naar aanleiding van het Actieplan Plasticvrij Werelderfgoed Waddenzee is Bureau 
Waardenburg in opdracht van Rijkswaterstaat een pilot gestart waarbij op drie locaties in 
het Waddengebied aan de hand van een aangepast OSPAR beach litter protocol 
gemonitord gaan worden in 2018.  
 
Voor de monitoring van zwerfafval op Noordzeestranden heeft OSPAR (2010) een zeer 
duidelijk en goed werkend protocol ontwikkeld. De monitoring van (Noordzee)-stranden 
wijkt echter op een aantal punten af van de monitoring van het intergetijdegebied in een 
hoog-dynamische omgeving als de Waddenzee. Naast dat zeer specifieke gebiedskennis 
vereist is, moet er dus ook op sommige punten van het OSPAR protocol afgeweken 
worden. Voor het Waddengebied zijn drie locaties aangewezen voor de monitoring; 
Steenplaat, Griend en het Zuiderduin (figuur 1).  
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Figuur 1  Monitoringslocaties op het Waddengebied.  

Conform de standaard methodiek voor beach litter surveys (Ospar 2010) worden tijdens 
de monitoring afzonderlijke transectvakken gelopen van 1 kilometer en 100 meter lengte. 
In de 1-km vakken wordt gekeken naar afval items groter dan 50 cm. In de 100-meter 
vakken wordt gekeken naar afval items kleiner dan 50 cm.  
 
De Steenplaat, Griend en het Zuiderduin zijn tijdens de eerste ronde van de monitoring 
bezocht in maart. Tijdens de eerste ronde zijn voor alle drie de locaties de 
onderzoeksvakken uitgezet en is de eerste monitoring gelopen.  
  
De Steenplaat heeft een zeer smalle noord- en zuidpunt en een lange oost- en westkant. 
Voor deze locatie loopt het 1 km vak van west om de zuidpunt heen naar de oostkant van 
de plaat. De 100 meter fijn afval ligt op de zuidpunt van de Steenplaat. Door het 
ontbreken van vegetatie op de Steenplaat lopen de onderzoeksvakken hier vanaf de 
hoogwaterlijn tot 100 meter het Wad op (figuur 2). 
Op Griend zijn op de noord- en zuidkant van het eiland onderzoeksvakken uitgezet voor 
van 1 km en 100 meter. De onderzoeksvakken lopen vanaf de vegetatiegrens tot 100 
meter het Wad op (figuur 3 en figuur 4). 
Op het Zuiderduin is een gebied om de noordpunt via de westkant en om de zuidpunt 
gekozen als onderzoeksvak. Door de relatief kleine afmeting van deze plaat is hiermee 
het grootste deel van het Zuiderduin bekeken. Hierbij ligt het transect voor de 100 meter 
fijn afval aan de westkant van het Zuiderduin. De onderzoeksvakken lopen vanaf de 
vegetatiegrens tot 100 meter het Wad op (figuur 5). 
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Figuur 2 Strand Steenplaat. 

 

Figuur 3 Strand aan de noordkant van Griend  
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Figuur 3  Strand aan de zuidkant van Griend. 

 
Figuur 5  Strand Zuiderduin. 
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Op de Steenplaat zijn 13 items gevonden in het 1km vak en 28 items in het 100 meter 
vak (voorbeeld in figuur 6). 
 
Op Griend zijn op de zuidkant in het 1-km vak 50 items gevonden groter dan 50 cm en in 
het 100 meter vak 89 items. Op de noordkant zijn 10 items gevonden in het 1-km vak en 8 
items in het 100 meter vak. Voorbeelden van gevonden items zijn weergegeven in figuur 
7. 
 
Op het Zuiderduin zijn alleen afval items gevonden in het 1-km vak; 3 items (voorbeeld in 
figuur 8). In het 100 meter vak is geen afval aangetroffen.  
 

 
Figuur 6  Voorbeeld van gevonden voorwerp op de Steenplaat, links in het 100 meter vak en rechts in 

het 1 km vak.  

 

  
Figuur 7  Voorbeeld van gevonden voorwerpen op Griend in het 100 meter vak.. Links 

verpakkingsmateriaal gevonden op Griend noord en rechts een blauw fragment gevonden op 
Griend zuid. 
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Figuur 8  Voorbeeld van gevonden voorwerp op Zuiderduin in het 1 km vak.  

 
De weersomstandigheden kunnen een rol gespeeld hebben bij de monitoring van het 
afval op de platen. Door de koude periode voorafgaande aan de monitoring is er 
ijsvorming ontstaan op het Wad. Kruiend ijs kan objecten (afval en (delen van) 
mosselbanken, bakens, onderzoeksmateriaal, etc.) beschadigd of verplaatst hebben, 
waardoor het meegevoerd kan worden van de platen af. Daarentegen is het ook mogelijk 
dat er juist nieuw afval op de platen is gekomen dat er normaliter niet zou zijn geweest.  
 
Verdere analyse van de gevonden items zal plaatsvinden na de derde monitoringsronde.  
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Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met Ruben Fijn. 
 

  

Akkoord voor uitgave: Teamleider Bureau Waardenburg 

drs. H.A.M. Prinsen 
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