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EINDRAPPORTAGE RIJKSWATERSTAAT NAAR VERVROUWEL I J K E N D E EFFECTEN DOOR STOFFEN IN HET WATERMILIEU

Kansophormoonverstoring waterleven
inregionale wateren
het grootst
Hormoononrregelendestoffenbevindenzichbijnaoveralinhetwatermilieu,zoblijktuiteenonderzoek
datRijkswaterstaatdeajgelopenrweejaaruirvoerde. Deconcentratiesliggenveelallaag,maarop
enkeleplekkenkomenookhogeconcentratiesvoor.Dekansopvervrouwelijking vanvissenishetgrootst
inkleineregionaleoppervlaktewateren,vooraldewaterendiesterkbeïnvloedwordendoordeemissiebronnenvandehormoononrregelendestojfen:industriëleajvalwaterlozingen,rioolwaterenmest. Inde
grotezoetewaterenisdekanshieropkleiner.Deresultatenwerdenbekendgemaakttijdenshetsymposium'Hetzijndekleinedingendie't'mdoen',datdeNVAopz&februariinMadurodamverzorgde.
Reproductiestoornissen enonvruchtbaarheid bij(zeejzoogdieren, vrouwelijke
wulkenmetpenissen,mannelijke vissenmet
eicellenvormenenkelevoorbeeldenvan
gevonden verstoringen vandevoortplanting,
diewordentoegeschreven aandeinvloedvan
bepaaldestoffen inhetwatermilieu.Inde
jarenzeventigliepdezeehondenpopulatiein
deWaddenzeesterkterugalsgevolgvaneen
verminderd reproductieproces.HormoonontregelingdoorPCB'swerdhiervoor verantwoordelijkgehouden.Tweedecennia later
vormdenBritseonderzoeksbevindingen een

aanwijzing vaneenmogelijkander wijdverspreideffect vanhormoonontregelende stoffeninhetaquatischmilieu. Mannelijke
blankvoorns inriviersystemen vertoondenin
denabijheid van rioolwaterzuiveringsinstallatiesfeminiserende effecten.
Resultatenvandezestudies wakkerden
enkelejarengeledendeaandacht voorhormoonontregelende stoffen sterkaan.Opvallendisdatdeeffecten vandezestoffen zich
voorallijken voortedoeninhetwatermilieu.
Tegendezeachtergrond nam Rijkswaterstaat in1997hetinitiatieftothetLan-

Ovotestismmannelijkebrasem:devormingvanvrouwelijke eicellen(desterretjes)
middenintestiswee/selmetspermatozoé'n(pijltjes).

delijk OnderzoekOestrogèneStoffen(LOES).
Hieraan nemen hetRIZA,hetRijksinstituut
voorKustenZee(RIKZ),Wetterskip Fryslin,
hetRIVMeneen15-tal wetenschappelijke
instituten enadviesbureausdeel.
Het onderzoek omvatteuitsluitend stoffen meteenmogelijke oestrogènewerking,
dusstoffen waarvanwordtverwachtdatze
vervrouwelijkingteweegkunnen brengen.
Hierbij wordt onderscheidgemaakt tussen
oestrogenen enxeno-oestrogenen: natuurlijkestoffen danwelsynthetische verbindingenmeteenoestrogènewerking.
Rijkswarerstaat bemonsterdecirca50
locaties,vooralindegroterivieren,estuaria
endeopenzee.Demonsters werdengenomeninhetoppervlaktewater,dewaterbodem,hetzwevend stofendevissendieinhet
water leven.Ookenkelemogelijke emissiebronnen,zoalsrioolwater,afvalwater van
bedrijven, mestenregenwater zijn inhet
onderzoek meegenomen.

Afvalwaterlozingen
UithetLOES-onderzoek blijkt dat hormoonontregelende stoffen wijdverspreid
aanwezigzijninlageconcentratiesinhet
Nederlandsewatermilieu. Dathetomlage
concentratiesgaat,wilnietzeggendatgeen
effecten mogelijk zijn voor waterorganismen.Vervrouwelijking kanimmersalbij
lageconcentraties optreden.Ernstige effectenzijn waargenomen indekleineregionale
wateren vlakbijafvalwaterlozingen, zoalsal
dannietbiologischgezuiverd stedelijk afvalwaterenaf-enuitspoelingvanmestuitde
landbouw.Indegrotezoetewateren ging
hetomlichtetotmatige effecten.

Stofen bron
Onderzochtzijndenatuurlijke hormonen i70Cenlzß-oestradiolen
hetsynthetischeindeanticonceptiepiltoegepastei7(X-ethinyloestradiol,bisfenol-Aenftalaten (diegebruiktwordeninplasticsenkunststoffen),alkylfenolethoxylaten (industrieelreinigingsmiddel),depolybroombifenylen enpolybroomdifenylethers (brandvertragers).
Deconcentratiesnatuurlijke hormonenlageninoppervlaktewaterin
bijnaallegevallenonderdedetectiegrens.Oestronkonechterinde
helft vandemonsterswordenaangetoond.Bisfenol-Aenftalatenkwamenvoorinbijnaallemonsters.Ftalatenwarenbovendienaantoonbaarinregenwater,inconcentratiesdievergelijkbaarzijnmetdiein
oppervlaktewater.Vandegeselecteerdealkylfenolethoxylatenzijnmet
namedenonylfenolen ennonylfenolethoxylaten involdoendehoge
concentratiesaanweziginhetzwevendestofvanhetoppervlaktewater
omoestrogèneeffecten opvissentekunnenveroorzaken.Depolybroombifenylen warendoorgaansnietaanweziginhetzwevendestof
enhetsediment;depolybroomdifenylethers daarentegenwel,opeen
enkelelocatiezelfsingigantischhogeconcentraties(Westerschelde).
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Heteffluent vanderwziEindhovenis
alsenigeemissiebron uitgebreid onderzocht.
Voorheteffluent vandezerioolwaterzuiveringsinstallatie isgekozen,omdatdeze
lozingeenaanzienlijkdeelvormtvan het
ontvangendeoppervlaktewater (DeDommel).Bijdemannelijke brasems indeze
rivierzijn zeerhoge vitellogenine-gehalten
inhet bloedplasma aangetoond alsmede
interseksualiteit, oftewel devormingvan
eicellenintestisweefsel.Vooral hormonen
endenonylfenol(ethoxylaten) lijken volgens
deonderzoekersverantwoordelijkvoorde
aangetoonde oestrogèneeffecten. Ditis
momenteelookhetbeeld inhet buitenland.
Deandereonderzochte stoffen, zoals ftalaten
enbisfenol-A,spelenvoorzovernu bekend
waarschijnlijk eenminder belangrijkerolin
deoestrogèneontregelingvanwaterorganismen (zieookkader).

Aanbevelingen
Opbasisvanderesultaten van het
onderzoekvandeafgelopen tweejaarbevelendeonderzoekershetvolgendeaan:
• Verstoringvanhethormoonsysteem zou
meegenomen moetenworden inderisicobeoordelingvan sroffen;
• Naderonderzoekisgewenstnaarde
emissievannatuurlijke hormonen uit
mestnaar hetwatermilieu (poldersloten);
• Verderonderzoek isnoodzakelijk om
meerinzichr tekrijgen indeecologische
relevantievan hormoonontregelende
stoffen inhet watermilieu.
Binnen enkele weken verschijnen in
dit blad twee artikelen die dieper
ingaan op de onderzoeksresultaten. W

DelocatiesinhetNederlandseoppervlaktewaterwaar
oestronis.gemeten.Degetallenstaanvoordeconcentraties innano^rammenperliter.
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M I N D E R AANDACHT VOOR STIKSTOF E N FOSFAAT

Unie:nieuwe
zuiveringstechniek
ontwikkelen
DeUnievanWaterschappenondersteuntdeaanbevelingenvanLOES.HoofdWater,ing.H.Kraaij,
zeitijdensdeNVA-bijeenkomstop28/ebruariinMadurodamdatderesulratenernietomliegen.Ze
noodzakenvolgenshemdeontwikkelingvannieuwezuiveringstechnieken.Eenvierdezuivenngstrap
zou,aldusKraaij, metnamegenchtmoetenzijnopdenatuurlijkeensynthetischehormonenende
industriëlestq|fendiedewerkingvanhormonenkunnennabootsen.HijvertaaldeLOESals:Laat
OnsEjJIuentenverderSchoonmaken,waarbijdeaandachtvoorstikstofenfosfaat wathem betreft
watmochtverminderen.
VolgensKraaij biedtookdezuiveringvia
membraanbioreactoren indenabije toekomst mogelijk goedeperspectievenomde
genoemdestoffen uit hetwater te krijgen.
Debevindingen vandeonderzoekers onderstrependenoodzaakomeeneindetemaken
aanongezuiverde lozingen inhet buitengebied,meent Kraaij.Hetzelfde geldtwat hem
betreft voorderiooloverstorten.Volgensde
Unie-vertegenwoordiger ishetvangroot
belangomnu bestuurlijk draagvlakopte
bouwenvoorhetnemen van maatregelen.
Quamaatregelen werddoordecirca
honderd aanwezigen,onderwieoverigens
slechtseentientalregionale waterbeheerders(vanWetterskipFryslânenWaterschap
VeltenVecht,de hoogheemraadschappen
Amstel,GooienVecht,Rijnland,Delfland en
UirwaterendeSluizenenher Zuiveringschap
Limburg),ookgevraagd onderzoek teverrichten naardenogonbekendefracties die
voorhormoonverstoringzorgen in het
waterlevenéneeninventarisatievanalle
potentiële(diffuse en puntbronnen.
Dieonderzoeken endeontwikkelingvan
nieuwezuiveringstechnieken zouden
gecoördineerd moeten wordendooreen nog
opterichtenplatform, waarin allebetrokkenpartijen zittinghebben.Dewaterschappenvoelenveelvoorconcrete maatregelen,
omdatderesultaten vanditeersteverkennendeonderzoekhenzorgen baren.
EerderopdedagmaakteCeesvande
GuchtevandeUNEPduidelijk datNederlandquaonderzoekinspanningachtetloopt
bijlandenalsGroot-Bnttannië, Duitsland,

ZwedenenZwitserland.Dehuidige stofbeoordelingnoemdehijontoereikend om hormoonontregelingadequaat vasttestellen.
Dechemischeanalysesblijven lastig,hoewel
vooruitganggeboekt wordt.

Verdunning
HeroPrinsvanRIZA,diehetLOESprogramma uiteenzette,riepdewaterbeheerdersoptebeginnen meteen projectmatigonderzoek naarde emissiebronnen
diedehormoonontregeling inhetlevenin
deregionalewaterenveroorzaken.Volgens
Prinsishet nietzoverwonderlijk datvooral
indekleinerewaterenrelatiefveel effecten
waargenomen worden."Hoekleinerde
wateten,destegroter deinvloedvangeloosdestoffen endekansopbiologische effecten.
Indezewateren treedtweinig verdunning
op".Datindehelft vandeonderzochte
mannelijke brasem inDeDommelvrouwelijkeeicellengevonden waren,noemde hij
onacceptabelhoog.
Volgensdeonderzoekerszelf,vanwie
DickVethaak(RIKZ)enMarcaSchrap(RIZA)
hetwoordvoerden,isnogniettezeggenwat
deeffecten zijn vandeoestrogènestoffen op
depopulaties inhetoppervlaktewater.Alle
hormoonverstorendestoffen blijken overigensalindegrensoverschrijdende rivieren
aanwezigrezijn alszeNederland binnenstromen.
Zie voor achtergrondinformatie het
drieluik over hormoonverstorende
stoffen dat verscheen inH 2 0 nr. 1van
14januari 2000,pag. 13-23. ^

H20

5-2002

