Microverontreinigingen in het water:
hoe gevaarlijk zijn ze?

Onlangs verscheen een belangwekkend STOWA-rapport over medicijnresten en andere microverontreinigingen in het
water. Het rapport gaat onder meer in op aangetroffen stoffen en concentraties, de (mogelijke) effecten op mens en
dier en op maatregelen om de emissies naar het watermilieu terug te dringen. Ook komen kort de beleidsontwikkelingen rond dit onderwerp aan bod. Tegelijkertijd met het rapport verscheen een overzichtelijke brochure.

De term microverontreinigingen (ook wel aangeduid als
‘nieuwe stoffen’) is een verzamelnaam voor een grote
groep stoffen met verschillende toepassingen en uiteenlopende chemische eigenschappen. De bekendste daarvan
zijn geneesmiddelen, hormonen en bestrijdingsmiddelen.
Ze komen in het watermilieu terecht bij productieprocessen, via urine en feces van mens en dier, en bij het spuiten van bestrijdingsmiddelen. Ook komen ze vrij bij het
gebruik van persoonlijke verzorgingsmiddelen of andere
consumentenproducten.
Rwzi’s

Veel microverontreinigingen komen via het afvalwater
op rwzi’s. Hier wordt een deel van de stoffen verwijderd.
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Er zijn volgens het rapport verschillende mogelijkheden
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