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ratuur blijktechterdateenaantalaspecten,
zoalsdeveelalonvolledige beschrijvingvande
rwzi'sindegevondenpublicaties,het moeilijk
maaktde verschillendestudiesonderlingte
vergelijken.Desalniettemin kaneenalgemeen
beeldgevormdworden vande belangrijkste
verwijderingsmechanismen vandeonderzochte stoffen.
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DoordcSTOWA iseindvorig jaareen literatuurstudie naarde verwijdering vanhormoonverstorende
stofje'!! (ookwelendocrinedisruptingchemicalsofEDC'sgenocmd)inrioolwaterzuiveringsinstallatiesverricht.Hieruit blijktdat,ondankseenredelijke verwijdering inderwzi,deconcentraties
van bepaaldeEDC'sinhetejjluent nog steedskunnen leiden tot biologischeeffecten. Dcgrootste
risico'snevendeoestrogènehormonen ï/a-ethinyloestradio!|'depil'1. i7Jl-oesrradioleuoestrouende
industriëledetergenten uonylfenol ennonyl/enolethoxylaten.Het isonduidelijk hoedehuidigerioolwaterzuiveringsinstallatiesgeoptimaliseerd kunnen wordenomhormoonverstorendestoffen te verwijderen. Geavanceerdetechnieken lijken dcbesteresultaten opteleveren.
Dc afgelopenjaren heeft deaanwezigheid
vanEDC'sinhetmilieu intoenemendemate
indebelangstellinggestaan,omdatsteeds
vakeroestrogène(vervrouwelijkende) effecten
bijvisseninhetoppervlaktewaterzijnaangetoonddoornatuurlijke hormonenenchemischestoffen2l,!,,4;. InNederlandzijn dezelfde
effecten waargenomen tijdens hetonderzoek
vanhetLandelijk OnderzoekoEstrogcneStoffen(LOES)2,ï"5'.Indatonderzoek isvastgesteld
datdeoestrogènepotentieinkleinewateren
sterkverhoogdkanwordendoordeemissie
vanstoffen uitrwzi'senzijn inmeerofminderemateoestrogèneeffecten bijinhetwild
levendevissen aangetroffen5'.
OmdatveelEDC'seconomisch vanbelang
zijn ofeenrolspelenindepersoonlijkelevenssfeervanmensen(denkaan'depil']lijkt
bestrijding aandefeitelijke bronnietvooralle
componenten opkortetermijn haalbaar.Aangeziendelozingvan hormoonverstorende
stoffen inhetmilieuvooreenbelangrijkdeel
plaatsvindt viadeeffluenten vanrwzi's,isde
aandachtonderanderegericht op derolvande
rioolwaterzuiveringeneventueleverbeteringenaanhetzuiveringsproces vooreenbetere
verwijdering.Anderebronnen vanEDC'sin
hetmilieuzijnoverstorten,diffuse bronnen,
regenwater, landbouwenindustrie. De bijdragevandezebronnenisonbekend.
Vooruitlopend oponderzoekaanrwzi'sen

geavanceerdezuiveringssystemen, hebben
AquaSenseenGrontmijWater& Reststoffen
eenliteratuurstudie uitgevoerd inopdracht
vande StichtingToegepastOnderzoekWaterbeheer(STOWA].Hetdoelhiervanwasomte
bepalenofEDC'sindebestaandezuivering
metbehulpvaneensimpeleaanpassingverwijderd kunnenwordenofer(dure)geavanceerdetechnieken nodigzijn.Destudie richte
zichoponderanderedealgemene verwijderingsprincipes voorde verschillendestoffen in
derwzivasttestellenendoorderolvandeverschillendeprocesonderdelen en bedrijfsvoeringnategaan.Ookis specialeaandacht
besteedaangeavanceerdezuiveringstechnieken.Deresultaten zijngepubliceerd alseen
STOWA-rapport1'.

Geselecteerde stoffen
De geselecteerdestofgroepen zijn natuurlijkeensynthetischeSteroidhormonendie
doormensenwordenuitgescheiden(zowel
mannelijke alsvrouwelijke hormonen]en
alkylfenolethoxylaten enalkylfenolen (industriëledetergentenenhun omzettingsproducten).Uitde groepvandealkylfenolen en
alkylfenolethoxylaten zijnnonylfenol en
nonylfenolethoxylaten hetbelangrijkst.De
mannelijke hormonenzoalstestosteron,
wordennietbehandeld inditartikel.Alle
bovengenoemdeenenkeleandere stofgroepen
wordenuitgebreid besproken inhetSTOWArapport.
Verschijningsvormen
SommigeEDC'shebbeneengrootaantal
verschijningsvormen. Doordemensworden
hormonenvooraluitgescheidenalsinactieve
glucuronidesensulfaten.Geglucuronidccrdc
hormonenwordeninafvalwater snelomgezet
indevrijehormonen.Ditgebeurtvóórofindc
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Inhet effluent
komen de geglucuronideerdevormenniet
meervoor.Gesulfoneerde hormonenworden
inde rwzihoogstwaarschijnlijk maargedeeltelijkomgezetinvrijehormonen,waardoorhet
inprincipemogelijk isdatdezeinhet effluent
vanderwzigeraken.Dehormonenhebbennet
alsdealkylfenolethoxylaten eengrotehoeveelheidaanomzettingsproducten diegevormd
kunnen worden tijdens dcafbraak. Vaneen
Inwendig onderzoeknaargeslachtsiiffennane bijjorellen
(foto:Aquasense).

Opzet literatuurstudie
Hetliteratuuronderzoek wasgerichtopde
verwijdering vanhormoonverstorende stoffen
inconventioneleengeavanceerderezuiveringsystemeninhetlichtvandchuidigeentoekomstigeNederlandse zuiveringspraktijk.
HiertoewerdeenselectiegemaaktvanEDC's
gebaseerdophunvoorkomen inrwzi'sende
matevanhormoonverstorende werking.Aan
dehandvangeselecteerdenationaleeninternationalewetenschappelijke artikelen isinformatieovergedragendeverwijderingvanhormoonverstorendestoffen inrwzi'sopeen rijtje
gezet.UitdegrotehoeveelheidgevondenliteH20
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aantal omzettingsproducten iseen hormoonverstorende werking bekend,zoals van alkylfenolen die in feite deafbraakproducten van
alkylfcnolethoxylaten zijn.
Verwijderingsprincipes
Het blijkt dat vandevieralgemene verwijderingsprincipes -adsorptie, biologische
afbraak, chemische afbraak en verdamping -de
eerstetweedegrootste rol spelen bij de verwijdering van EDC'sin een rwzi.Adsorptie ishet
belangrijkste verwijderingsprincipe voorde
nonylfenolen ende nonylfenolethoxylaten met
korte ethoxyketens (afbraakproducten van
nonylfenolethoxylaten met langere ethoxyketens). Denatuurlijke en synthetische oestrogènehormonen vertonen over het algemeen
een matige adsorptie, waardoor maar een klein
gedeelte verwijderd kan worden door dit proces.Denatuurlijke hormonen, met uitzondering van oestron,en de nonylfenolethoxylaten
met langeethoxyketens zijn goed en snelbiologisch afbreekbaar en worden over het algemeen grorcndeels afgebroken inderwzi.De
afbreekbaarheid van oestron ismeestal lager
dan dievan de andere natuurlijke hormonen,
demeetresultaten indeliteratuur variëren
echter sterk. Het synthetische i7a-ethinyloestradiol ('de pil') ishet slechtst afbreekbaar
van de in dezestudie betrokken hormonen.
Tijdens deslibverwerking (vergisting)
worden denonylfenolethoxylaten goed afgebroken tot nonylfenol. De nonylfenolen
worden niet ofnauwelijks verder afgebroken.
Over deafbraak van hormonen in de slibverwerking isnietsgevonden.Viade waterstro-

Tabel1.

men uit deslibverwerking kunnen deendocrien actievestoffen eventueel weer de rwzi
ingaan. Hierover iseveneens weinig beschreven in de literatuur. In Nederland wordt ongeveer 50procent van het geproduceerde slib verbrand. Daarnaast ishet inNederland, in
tegenstelling tot veelandere landen, verboden
zuiveringsslib teverspreiden in de landbouw.
Het risico dat aan slibgebonden EDC'svia deze
route in Nederland in het milieu terecht
komen is hierdoor kleiner dan in andere landen.
R e s t l o z i n g e n en b i o l o g i s c h e effecten
Om in teschatten ofde na de zuivering
overgebleven EDC'sindeeffluenten nog biologische effecten kunnen veroorzaken, iseen
ruwe risicoanalyse uitgevoerd. De gevonden
effluentconcentraties voordediverse stoffen
uit deliteratuur worden hier kort vergeleken
met drempelconcentraties waarboven biologische effecten op organismen kunnen optreden
(zietabel 1).Eendergelijke risicoanalyse is in
het kader van LOESook aleens uitgevoerd en
hier isvan min ofmeer dezelfde gegevens
gebruik gemaakt. Deuitkomsten van deze korteanalyse moeten vooralalseen ruwe indicatie
worden gezien.
Overdeeffecten van verschillende verschijningsvormen en afbraakproducten van de
EDC's iszeer weinig bekend. Bijde hormonen
isduidelijk teziendat dehoeveelheid ï/a-ethinyloestradiol en l/ß-oestradiol in het effluent
van rwzi's kan leiden tot biologische effecten.
Dehoogstgemeten concentraties in effluenten
zijn aanzienlijk groter dan de bekende 'geeneffect'-drempel. Het risico vanoestron lijkt iets

minder groot maar is weldegelijk aanwezig.
Voordeeffectconcentraties van oestriol waren
geengegevensvoorhanden. Hierbij moet
worden onderstreept dat de risicoanalyse hier
plaatsvindt voor individuele componenten.
Het iszeer waarschijnlijk dat alle(vormen van)
oestrogène hormonen in een effluent aan
eventuele biologische effecten bijdragen (ze
worden immers ook in elkaar omgezet).Daarnaast kunnen dehormonen eikaars werking
nogeens versterken,zoals in het geval van
oestron en i7ß-oesrradiol in vis6'.
Dehoeveelheden nonylfenol(en) diezich
in rwzi-effluentcn bevinden zijn ook in de rangewaarbij mogelijk effecren opvissen op gaan
treden.Daar komt nogeens bij dat nonylfenolethoxylaten, waarvoor het risico zelf
gering(Nederland) tot aanwezig(elders)is,in
water worden omgezet in nonylfenol en dus
een aanvullend effect kunnen veroorzaken.
M o g e l i j k h e d e n h u i d i g e rwzi's
Derwzi's van dehuidige Nederlandse
generatie bewerkstelligen een redelijke afbraak
en adsorptie van endocrien-actievc stoffen. In
debeschikbare literatuur werden geen harde
aanwijzingen gevonden waarmee rwzi's kunnen worden aangepast om een betere biologischeafbraak te bewerkstelligen. Derelatie tussen afbraak en procescondities zoalsde
hydraulische verblijftijd (HVT)is namelijk
nauwelijks bekend. Inde literatuur is echter
wel beschreven dat een langere HVT,een langereslibretentietijd (SRT)ofeen hogere watertemperatuur in principe resulteren in een
betereverwijdering van endocrien actieve stoffen. Opdit moment ishet niet mogelijk om, op

RuwevergelijkingvanconcentratiesEDC'sinrestlozingenvanrwzi'smetconcentratieswaarbijinvivobiologischeejfectenbinnengaanoptreden1'.

stof

hormonen(ng/1)
i7a-ethinyloestradiol
i7ß-oestradiol
oestron
oestriol
alkylfeno!(ethoxylat)en(Mg/l)
nonylfenol
nonylfenolethoxylaten

effluentconcentraties

Nederland

elders

< 0.3-7.5
< 0.3-47

<d.l.-i 5
< d.l.-12
<d.L-82

-

< 0.2-28

< 0.6-1.5

< d.l.-12
<d.L-25

< 0.8-12

< 1.9-2.2

drempelconcentratie(s)
biologische effecten
op organisme-niveau

mogelijke risico*

elders

Nederland

0.1
1**

9.9-25

0.5-10

groot
groot
aanwezig

groot
groot
aanwezig

aanwezig
gering

aanwezig
aanwezig

d.i. detectielimiet
ruwe risicoanalyse (geenabsolute waarden):risicogroot:effluentconcentraties (ofranges)bij benadering boven effectniveau(s); risico aanwezig:effluentconcentraties (ofranges) min ofmeer overlappend met effectniveau(s); risicogering:effluentconcentraties (ofranges) bij benaderingonder effectniveau(s)
** voorspelde waardes(zogenaamde 'Predicted No Effect Concentrations'oftewel PNEC's)
*** nonylfenoldietholylaat
geengegevens beschikbaar
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basisvandebeperktekennis,tebepalenofhet
optimaliseren vandezeparametersvoldoende
reductievanhormoonverstorende stoffen
haalbaarisinrwzi's.
Geavanceerde technieken
Verschillendegeavanceerdezuiveringstechniekenzijn bekekenmethetoogopdeverwijderingvanendocrienestoffen. Deopdeverwijderingvanvastedeeltjesgebaseerdezand-,
micro-,enultrafiltratie zijn netalsmembraanbioreactorengeschikte techniekenomde
hormonen (kleinehoeveelheden),nonylfenolethoxylaten metkorteethoxyketensennonylfenolen diegeadsorbeerd zijn aanzwevende
deeltjes enhetslibteverwijderen. Nanofiltratie,omgekeerdeosmose, actiefkoolfiltratie,
UV-enozonbehandelingkunnendeopgeloste
hormonenenopgeloste nonylfenolethoxylaten
(metlangereethoxyketens)waarschijnlijk verder verwijderen.
Dehoeveelheidgevondengegevensover

zetemakenvooréénofmeerdere definitieve
technieken.
Conclusies
Deechteprobleemstoffen bestaanuitverbindingendiemoeilijk afbreekbaar zijn,goed
oplossenen/ofeenzeersterkehormoonverstorendewerkinghebben.Ditzijn vooraloestrogènehormonenalsl/ß-oestradiol,oestronen
i7a-ethinyloetradiol,maarmogelijkook
nonylfenolethoxylaten metkortereethoxyketens.Restlozingenvanconventionelerwzi's
kunnenookinhetgevalvanhogezuiveringsrendementen voordezestoffen nogvoldoende
oestrogèneactiviteitbevattenomoestrogène
effecten bijvissenteveroorzaken.Demogelijkhedenvoorhetaanpassenvandehuidigerwzi
zijn onzeker.Detoepassingvangeavanceerde
techniekenlijktechterperspectieventehebben.Bijdezevisieoprwzi-niveaudientechter
rekeninggehoudentewordendathormoonverstorendestoffen ookviaandereroutesin
hetmilieuterecht kunnenkomen.

(nageschakelde)geavanceerdetechniekenis
echternogtegeringomoverdebiologische
effecten vanderestlozingaldefinitieve conclusiestekunnen trekkenendaardoorishetnog

onderzoeknaardeprocesconditiesindehuidigerwziennaardemogelijkheden vangeavanceerdetechnieken,beidemetbetrekkingtotde
verwijdering vandeprobleemstoffen, aanbevolen.Hierbij dientaandachtbesteedteworden
aandemeetmethode.
LITERATUUR

J]

stoffen in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Een literatuurscan. STOWA-rapport2003-15.
2)

Vethaak D., G.Rijs, S.Schrap, H. Ruiter, A.Gerritsen enj.
Lahr (2002). Estrogens and xeno-estro$ens in the aquatic
environment ofthe Netherlands. Occurrence, Potencyand
Bioloaica!Effects.RlZA/RIKZ-rapport 2002.001.

3)

Beljroid A.,A.Murk, P.deVoogt,A.Schäfer, G.Rijs en D.
Vethaak [1999}- Hormoonontre^jelaars in water:oriënterendestudie naar deaanwezigheid van oestroaeen-actieve
stojjen m watersystemen enafvalwater in Nederland.
RIZA-rapport£j>.oo7/RIKZ-rapport<)£.024. RIZA/RIKZ.

4)

STOWA (2003]. Reviewoestro^enen engeneesmiddelen m
het milieu. Stand vanzaken enkennislacunes. STOWArapport 2003-09.

5]

Aanbevelingen
Omdatdeconcentratiesvanbepaalde
EDC'sinhethuidigerwzi-effluenr kunnenleiden totbiologischeeffecten, wotdtverder

STOWA f2003]. Verwijdering van hormoonverstorende

Gerritsen A., G.Rijs,j . Klein Bretelet enJ. Lahr (2003].
Oestrogène effectentn vissen inregionale wateren. Rapport
2003.015). RIZA/STOWA.

6)

Gezondheidsraad {1999).Hormoonontre^elaars inecosystemen. Rapport 1999/3.

nietmogelijk omnualeenweloverwogenkeuadvertentie

rinkwater• Proceswater • Waterketenbeheer
Advies
Engineering
Realisatie
Telefoon(0115)687000

Bravenboer&

