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Toxiciteiteffluentrwzi
Aarle-Rixtelsterkafgenomen

HetRIZAisbezigmetdeontwikkeling
vanhetTEB-instrumentarium (Totaal EffluentBeoordeling].Hetiseenmethode,gericht
opinzetvanallerleibiologische testenvoor
hetintegraalbeoordelen vanafvalwater.Aan
dezemethodezalditvoorjaar inH20meer
aandachtwordenbesteed.Toxiciteitsidentificatie,hetzoekennaardeoorzaakvantoxiciteit,maakt hiervanookonderdeeluit.De
aangetoondetoxiciteit,demogelijke invloed
opdeAaenderelatiemetdeemissiesuitde
textielindusttievormden voorallebetrokkenengoederedenen omdiepgaander te kijken
naardetoxiciteit vanhetafvalwater enhet
ontvangende oppervlaktewater.
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DerioolwaterzuiveringAarle-Rixtel wordtbelast metcommunaal- enbedrijfsajvalwater uitde
regioHelmond.Hieronderbevindenzichstoffen dieuitdetextielindustrie afkomstig zijn.In1997
bleekheteffluent vandezuivering toxischtezijn tijdens biologischetesten met lichtgevendebacteriën.Tweejaar laterblijkt uiteenvervolgonderzoek dat hetwatergelukkig uierlangertoxisch is.In
dieperiode hebben technischeverbeteringen indezuivering eneenbetere bedrijfsvoering klaarblijkelijk hunvruchten afgeworpen. Ookinhetontvangend oppervlaktewater - herriviertje deAa- zijn
geen toxischeeffecten meerwaargenomen. Deuitkomsten van ecu beperktaantal chronischetoxicitcitstesteu metwatervlooien wezen evenminopproblemen.Opeenaantal plaatsen 111 dewaterbodemwaswelsprakevaneen responstijdens biologische testen. Het isonduidelijk ofditnu komtdoor
historischeofdehuidige lozingen.
IndeomgevingvanHelmond wordt het
landschapsterkbepaalddoorhetriviertjede
Aa.DeAabehoort totdeecologischeverbindingszones inNederland.Derivierishermeanderdennatuurvriendelijk ingericht.
Bijhet nabij Helmond gelegen plaatsje
Aarle-Rixtelligteengrotebiologischerioolwaterzuiveringsinstallatie. Daarin wordthet
afvalwater vanHelmond enomgevingbehandeld.Hetgezuiverdewaterkrijgt nogeen
nabehandeling ineenslootmetbiezen.Via
eeneffluentsloot komthetwater uiteindelijk
indeAaterecht.Hetbehandeldeafvalwater is
afkomstig vanhuishoudens enbedrijven.Eén
vandegrootstelozingenvanuitdeNeder-

Tabel1:

landsetextielindustrie vindtopdezerwzi
plaats.Uitonderzoek in1997en 1998 bleekdat
heteffluent vanderwzigeregeldtoxischis
voordelichtgevendebacterieVibriojisherien
dekreeftachtige (c)Thamnocephahisplaryuris.
Bijhetbelangrijkste textielbedrijf worden
zogenaamdereactievekleurstoffen gebruikten
vooreendeelookgeloosd.Vandit typekleurstoffen isbekenddatdezesterktoxischeeigenschappen bezitten.Inverband methetgrote
aandeelvanhetrwzi-effluent aanhetdebiet
vandeAa,dewaargenomen toxiciteitinhet
effluent endegeloosdekleurstoffen bestond
overdezesituatiebijwaterschapdeAaende
GTDOost-Brabantdenodigezorg.

uitgevoerdebiologischetestenopwatermonstersenchemischeanalyses('metalen,stikstofverbindingenetc).
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Uitvoering
Hetproject isinhetvoorjaar van1999
uitgevoerd doorwaterschapdeAa,deGTDen
hetRIZA. Ookhetbetreffende textielbedrijf
werktezeerconstructiefmee.Erwerdzowel
vandebietproportioneleetmaalmonsters als
steekmonstersgebruikgemaakt.UitdeAa
werdenvooralsteekmonstersgenomen.In
tabel1 isglobaalaangegevenwelketesten in
dewatermonsters zijn verricht enmetwelke
frequentie dezeweiden toegepast.
Sediment uitdeeffluentsloot endeAais
ookmetverschillendebioassaysgetest(Microtox,watervlo-Daphriiamagna, muggenlarven).
Inafbeelding 1 iseensamenvattinggegevenvanderesultatenvanhetonderzoek.De
kleurenhieringeveneenbeeldvandemilieubezwaarlijkheid vanhetwater.Hetwatetvan
hettextielbedrijf(locatieV)enhetinfluent van
dezuiveringsinstallatie (locatieA)blekensterk
acuut toxischtezijnvoorbacteriën(Mictotox).
Detoxiciteitbleekzelfsnogwatsterkertezijn
dantweejaardaarvoor.DeEC20vanhettextielafvalwater ligttussenderen4vol.%eninhet
influent vandezuiveringtussende3 en10
vol.%. OnderEC20wordthet verdunningspercentagevanhetafvalwater verstaan, waarbij
nog20procentlichtremmingvandebacteriën
optreedt.Eenschattingvanhetaandeelvan
textielbedrijfaandetoxiciteitsvracht vanhet
rwzi-influent komtuitopcircatienprocent.
Aanhethuishoudelijk deelvanhet influent
vandezuiveringlijkteen'toxischluchtje' te
kleven.Inhetweekend,wanneer hettextielbedrijfendemeestebedrijven nietlozen,blijkt
hetinfluent namelijk nogsteedstoxischte
zijn.Ditkomtoverigensnietdoorammonium
omdatdetcstbacteriëndaargoedtegen
kunnen.Deaanlevertijd vanhetwatervande
betreffende bedrijven isevenminerglang.
Invloedvanlozingenvoorafgaand aanhet
weekendisdaaromookniet aannemelijk.
Verderbleekdatzowelinhet textielafvalwateralshetinfluent vanderwzi sterfte
optreedtvandewatervloDaphniamagna. Dit
komtvooraldoorhetlagezuurstofgehalte in
hetwater.
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De resultaten van het onderzoek, schematisch weergegeven.

Toch kan de zuivering behoorlijk goed
met de toxische stoffen in het influent uit de
voeten. Er werden namelijk bij Microtox-,
Lumistox- en bij acute toxiciteitstesten met
watervlooien geen effecten gevonden in het
effluent (locatieB).In watermonsters uit de
effluentsloot en na samenkomst met het
riviertje deAaop locatie G(het echte immissiepunt) werden begrijpelijkerwijs evenmin
acuut toxische effecten gesignaleerd. De in de
afgelopenjaren doorgevoerde technische
verbeteringen op dezuiveringsinrichting en
een verbeterde bedrijfsvoering hebben
vermoedelijk tot deze verbeterde situatie
geleid. In het influent en effluent zijn eenmaligook testen gedaan opgenotoxiciteit. Die
werd echter niet aangetoond. Erzijn ook
enkele chronische toxiciteitstesten uitgevoerd.
Het betrofeen beperkt aantal testen, omdat
deze zeer veel tijd vragen. Bij de meting van de
chronische toxiciteit werden geen sterke effecten gevonden. Welwerd een sterkere vermenigvuldiging van watervlooien geconstateerd
in het gedeelte na dezuivering en na samenkomst met bovenstroomse deel van deAa.Dit
komt vermoedelijk door de verhoogde gehalten aan nutriënten. Stroomopwaarts in deAa
(punt I)traden dergelijke stimulatieeffecten
niet op.De flora- en fauna-samenstelling in
het benedenstroomse deel van deAa wijzen
eveneens in de richting van relatief nutriëntrijk water.
Bioassays (muggenlarven, Microtox,
watervlo, embrio larvale test met zebraviseieren) uitgevoerd op sedimentmonsters en
poriewater uit de effluentsloot, en uit het
door de rwzi beïnvloede deel van deAagaven
op verschillende plaatsen effecten te zien
(locatie C,Fen H).De vraag isofdit nu komt
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door de huidige lozingen ofdat dit een effect
isvan lozingen uit het verleden. Daarover is
geen duidelijkheid ontstaan. Ondanks de
effecten die op locatie H in de waterbodem
zijn aangetroffen komt de chemische normering uit op klasse-o.Er is klaarblijkelijk een
groot verschil tussen normering van individuele chemische stoffen en resultaten van
biologische testen.

Resultaten chemische metingen
Uit de resultaten van analyses van
verschillende stoffen en massabalansen kwam
naar voren dat voor een aantal typische rwzistoffen (ammonium, zink en koper),sprake is
van een zekere beïnvloeding van deAadoor de
zuivering. Bijde metaalanalyses was echter
wel sprakevan een behoorlijke variatie in de
analyseresultaten. Dit isook niet zo verrassend.Vanafhet effluentpunt B doorloopt het
water tot punt H immers een traject van bijna
2,5kilometer. Daarin kunnen natuurlijk allerleiadsorptie- en opwervelingseffecten optreden en die zijn van invloed op de meetresultaten.Op locatie H, het punt na volledige
menging van rwzi-water en deAa,blijkt voor
enkele opgeloste metalen overschrijding van
MTR-waarden op te treden.Toch zijn in de
warerfase geen effecten in de bioassays geconstateerd.

Erkan gesproken worden van een positief
resultaat. Ondanks de hoge toxiciteit van het
influent isde rwzi nu in staat de toxiciteit te
verwijderen. Deverbeteringen, die doorgevoerd zijn op de zuivering, hebben klaarblijkelijk hun vruchten afgeleverd. Toch zijn er een
paar kanttekeningen. In de waterbodem zijn
in dit onderzoek wel degelijk effecten met
bioassays gesignaleerd. Onduidelijk isofdit
komt door historische ofde huidige lozingen.
Er blijkt verder toch een grote 'afstand' te
bestaan tussen geconstateerde effecten in
bioassays en de verwachte effecten op basis van
gemeten concentraties van individuele stoffen.
Het theoretische effect op basis van concentraties van aangetoonde zware metalen en de
praktijk liepen immers ver uiteen.
Iser nu welofniet een probleem met de
lozing van de rwzi? Degarantie 'geen effect'
kan nooit voor 100procent worden gegeven,
ook hier nier. Lang niet alle mogelijke bioassays zijn immers gebruikt en er isook niet
gekeken naar de effecten van bioaccumulerende ofhormoonontregelende stoffen. Rest
nog het punt van de hoge influenttoxiciteit en
de bijdrage van het textielbedrijf daarin. De
hoofdlijn in het Nederlandse emissiebeleid is
altijd preventie van lozingen van toxische stoffen. Nu blijkt echter dat uit huishoudens en
andere bedrijven ook toxische stoffen worden
geloosd. Hoe dit nu precies komt isjammer
genoeg niet duidelijk geworden.
Aan het begin van het project was het de
bedoeling om in de tweede fase tekijken naar
deoorzaak van deeffluenttoxiciteit. Omdat die
niet isaangetroffen wordt hier uiteraard van
afgezien. Mogelijk vervolgonderzoek kan zich
richten op inzet van andere biologische testen
op het effluent, op de waterbodem of speurwerk naar de oorzaak van de toxiciteit van het
influent. Gezien de huidige tesultaten heeft
dit onderzoek niet veel prioriteit.
Alsslotconclusie kunnen wezeggen dat de
effluentkwaliteit deafgelopenjaren duidelijk is
verbeterd.Almet aleen heel positief
resultaat.•"
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