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Enkelehormoonverstorendestoffen (octylfenolen,nonylfenolen,gebromeerdedifenylethersendiethylhexylftalaat) zijnaangemerktalsprioritairestoffen. Ditbetekent
datiniedergevaleenstapsgewijze verminderingmoetwordenbereiktendatmogelijkeennullozingmoetwordengerealiseerd.Ookzijn Europeesgeldendenormen
afgeleid.Anderehormoonontregelaats,
waarondernatuurlijke ensynthetischehormonen,wordenindeKRW(bijlageVIII)als
belangrijke verontreinigendestofaangemerkt.Ookvoordezestoffen dientdeemissietewordenverminderd.Hiervoorzijn
echtergeennormen afgeleid.

gestoffen tezamen isbepaald.Deresultaten
wordenuitgedrukt tenopzichtevandeactiviteitvanhetnatuurlijke vrouwelijke hormoon
17-betaoestradiolofwelinoestradiolequivalenten(EEQl.

Hormoonverstorendestoffen kunnengoed verwijderd worden inrioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit
blijkt uitrecentdoorWaterschapReestenWieden enGrontmijAguaSense uitgevoerdverkeimend
onderzoek.Hetonderzoekbetrojdrierwzi's,zowelntodemegecompartimenteerdesystemenalszuiveringenvan liettypecarrousel.Deeerstelevertlietbesteresultaatop.lulieteffluent isechtervrijwel
altijd uo^ihormoonverstorendeactiviteit meetbaar,voornamelijk,geassoaeerd met hetzwevendstof.
Derestactiviteit iszodanigdateffecten bijwaterorganismennietuittesluitenzijn.Metnamenatuurlijkevrouwelijke hormonenenhormonen uitdeanticonceptiepil blijken verantwoordelijk.

Deresultaten tonenaandatdevervrouwelijkendeactiviteitinhetinfluent vandezuiveringenvarieerdevan60tot120ngEEQ/1.De
concentratiesnazuiveringvarieerdenvan0,02
tot5,7ngEEQ/1. Het verwijderingsrendement
isdushoog:vanmeerdan95procenttotzelfs
meerdan99,9procent.

Hormoonverstorende stoffen staan inmiddelsookvanuitdeEuropese Kaderrichtlijn
Waterindebelangstelling.Maarvormenzenu
echteenprobleemenzoujeerwataanmoeten
doen?

Adsorptie o f afbraak?
Inhetactiefslibzijnactiviteitenvan3.000
tot8.000ngEEQ/kgdrogestof aangetroffen.
Meteeneenvoudigemassabalansisbepaald
datdevervrouwelijkende activiteitvootonge-

Stoffen dieverantwoordelijk zijnvoor
vrouwelijke kenmerkenbijmannelijkevissen
zijn metnamedenatuurlijke vrouwelijke hormonenendesynthetische hormonen uitde
anticonceptiepil.Ookanderechemischestoffenmeteenonbedoeldevervrouwelijkende
werking,zoalsindustriële reinigingsmiddelen
enweekmakersuitplastics,kunnen bijdragen.
Aldezestoffen komenvoornamelijk viaderioleringenderioolwaterzuiveringsinstallatiesin
hetoppervlaktewater terecht.
Omnategaanofhormoonverstorende
stoffen eenprobleemvormenbinnenhet
beheergebied vanReestenWiedeniseenverkennendonderzoekuitgevoerdopdrierwzi's.
Gekozenisvoortweerwzi'sdielozenopwater
meteennatuurfunctie (SteenwijkenVollenhove]enderwziinEchten,degrootstezuivering
inhetbeheergebied.Opdezerwziwordttevens
alhetzuiveringsslibuithetgebied ontwaterd.
Nietelkestofiseven hormoonverstorend.
Ineersteinstantiezijn hetinfluent en effluent
H2o

uitsluitend onderzochtopVervrouwelijkende
activiteit'metbehulpvaneenscreeningsassay:
deER-caluxassay.Ditwilzeggendatnietop
specifieke stoffen isgeanalyseerd,maardatde
vervrouwelijkende activiteitvanalleaanwezi-

EenscheidmgstoiktUrineblijktdebelangrijkstebronvoorhormoonverstorendeactiviteit.
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veer99procentwordtverwijderd door afbraak.
Eenzeerkleinehoeveelheid (kwantitatief
gezien)wordtmetheteffluent afgevoerd. Uit
metingeningefdtreerd enongefiltreerd effluentblijktdathetgrootstegedeeltevandehormoonverstorendeactiviteitinheteffluent is
gebondenaanhetzwevendstof Dezebevindingisrelevantvoorhetgedragenderisicoinschattingvandestoffen inhetoppervlaktewater.Deprominente rolvanzwevendstof
wordtechterdoorandereonderzoekenzowel
onderbouwd alstegengesproken.Meeronderzoeknaarhetbelangvandebindingvanhormoonverstorendestoffen aanzwevendstofis
danookgewenst.
Verschillen tussen rwzi's
Derwzi'sinSteenwijk enVollenhove(beidenBCFS-installaties)blijken betertepresterenindeverwijdering van hormoonverstorendeactiviteitdanderwziinEchten.De
carrouselinEchtenkenmerktzichdoorgeleidelijkezuurstofgradiënten eneenvrijkorte
slibleeftijd. EenBCFS-installatieiseengecompartimenteerd systeemwaarin procescondities
vanzuurstofloos totzuurstofrijk optreden.De
langereverblijftijd vanhetslibendesterkverschillendeprocesconditiesineenBCFS-installatielijkendeafbraak van hormoonverstorendestoffen tengoedetekomen.Deinterne
belastinginEchtendoorhetterugvoerenvan
hetfikraat vande slibontwateringsinstallatie
naardezuiveringblijkt verwaarloosbaar.
Welke stoffen zijn verantwoordelijk?
Chemischeanalysesinde effluentmonstersvanrwziEchtenbevestigendatdegevondenactiviteitenmetnameveroorzaaktworden
doornatuurlijk vrouwelijke hormonen.De

Zand/liters in aanbouw bij rwzi Steenwijk.

gemetenactiviteitkanvrijwelgeheelverklaard
wordenopbasisvandeconcentratie17-beta
oestradiol.Inminderematedraagtookoestron
bij.Ookhetsynthetischehormoon uitdeanticonceptiepilkan,zelfsbijconcentratiesonder
dedctectielimiet,eenbijdrage leveren.Andere
bronnenzoalsindustriëlelozingen,schoonmaakmiddelen ofweekmakerslijkeneen
ondergeschikte roltespelen.
Probleem o f niet?
Indeeffluenten isinbijna allegevallen
nogeentestactiviteit meetbaar(minderdan
0,05tot5,7ngEEQ/1).Voorhormoonverstotendestoffen zijn(nog)geennormen beschikbaar
omderelevantievandezerestconcentraties te
kunnenbepalen.Welisvoor17-betaoestradiol
een'predictednoeffect concenttation' afgeleid
van1 ng/1voorinvivobiologischeeffecten bij
waterorganismen1'.Degemeten invitroactiviteitindescreeningsassayismoeilijkéénopéén
doortevertalennaarinvivoeffecten bijwatetorganismen.Bijdegemeten restconcentraties
kaneenvervrouwelijkendeffect vanhet effluentechtet nietuitgesloten worden.Ditgeldt
metnamevoottwzi'sdielozenopkleinewate-

Maatregelen op lange en korte termijn
Binnendezevetkenninglijken industriële
bronnengeenbijzondere roltespelen.De
effecten wordenhoofdzakelijk veroorzaakt
dootvrouwelijke hormonenin huishoudelijk
afvalwater. Ineersteinstantielijktditnietde
meestbeïnvloedbarebron.Tochzijn bronmaatregelenmogelijk.ReestenWiedenisin
Meppelmeteenaantalpartnetseendemonstratielocatiemet urinescheidingstoiletten

gestart.Meteenafzonderlijke verwerkingvan
degescheiden ingezameldeurinekunnen hormoonverstorende stoffen uit indeurinebeter
wordenverwijderd. Urinescheidingbiedttegelijkertijd kansenomdeemissievan nutriënten
engeneesmiddelen tereduceren.Momenteel
wordtbestudeetd hoeutinescheidingoptermijn geïmplementeerd zoukunnen worden.
Omdatnormenontbreken ishet moeilijk
inteschattenofopkottetermijn gerichte
maattegelen moetenwordengenomen.Steeds
vaketwotdtechter,medegevoeddooreisenuit
deKRW,overwogenzuiveringen uit tebreiden
meteenexttazuivetingstap.
VoorrwziSteenwijk,datloostophet
kwetsbarenatuurgebieddeWeerribben, heeft
ReestenWiedenhietnietopgewacht.Binnen
geplandeinvesteringenomdeemissievan
stikstofenfosfaat naardeWeerribben tehalveren,iszoveelmogelijk rekeninggehouden
metextraverwijdering vanhormoonverstorendestoffen. DerwziSteenwijkwordthiervooruitgebteidmeteentweetraps zandfilttatie.Dezezalnaaststikstofenfosfaat ook
vergaandzwevendestofvetwijderen.Naarverwachtingwordenhiermeeookhormoonverstorendestoffen verwijderd. Geziendeonzekerheden tenaanzienvantoekomstigeeisenis
deinstallatiezoflexibel mogelijkgehouden.
Tussendeeersteentweedezandfilttatiestap
wordtheteffluent belucht,zodatbiologische
afbtaak indetweedestapmogelijkwordt.De
tweedestapisbovendienzodaniguitgevoerd
datookanderefiltermaterialen endoseringen
toegepastkunnenworden. <
Hetonderzoeksrapport2'isinzijn^eheeltelezen
opinternet(www.reestenwieden.nl).Recentiseen
studienaardeeffectiviteitvandiverseextrazuivertngstappenindeverwijderingvanvervrouwelijkendestojfenafgerond1.Deresultatenverschijnenbinnenkortinditvaktijdschrift, ookmderubriek
Platform.
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