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Xeno-oestrogenen in
het oppervlaktewater
Waterisvoordemetisdebelangrijkstestofomteoverleven.Ditwaterkomtopvelemanierenons
lichaam binnen,directviahetdrinkwater,enindirectviadrinkwatervoorvee ensproeiwatervan
groentenInhetwaterhopenzichveelvervuilendestoffenopdieookdemensbereiken.Omdeze reden
wordthetdrinkwateruitvoeriggecontroleerdopveelvoorkomendevervuilingen.Erisechterookeen
grootaantalstoffen inhetwateraanwezigdiewijnietmetenofnietkunnen metenomdatzeinte
lageconcentratiesvoorkomenofomdatvoordezestoffengeengoedemeetmethodebestaat.Slechtseen
tiendevandeinhetwateraanwezigestoffen wordtgemeten.Eengroepstojfen waarvoorgeengoede
meetmethodebeschikbaaris,zijn dexeno-oestrogenen.AlexMuntcndamenKeesEnsingvanhet
UniversitairCentrumvoorYarmaaeinGroningenverdieptenzichinlietonderzoeknaardezestoffen.
Watzijn dezexeno-oestrogenen?Oestrogenen zijn hormonen diein het lichaam
verschillende processen aansturen diete
maken hebben met deaanleg, ontwikkeling
engroeivancellenen organen. De afgelopen
jaren isgebleken dat ookeengroot aantal
(ongeveer 3000)chemische verbindingen
effecten opdierlijke organismen kunnen
hebben dieookdoordeoestrogenen worden
geïnitieerd,dexeno-oestrogenen. Dezeverbindingen vertonen dezeeffecten omdatze
net alsdeoestrogenen interactie vertonen
metdeoestrogeen receptor.Opvallend isde
zeergrotevariatieinchemische structuren
vandezeverbindingen. Enkele voorbeelden
vandezestoffen zijn pesticiden (DDT-achtigen),herbiciden (triazines),polychloorbiphenylen, detergentia (alkylphenolen en
haar polyethoxylaten),weekmakers (phtalaten]encoumarines (natuurlijke oorsprong,
ookwelphyto-oesttogenen].
Deoestrogeen-receptor isniet gebonden
aaneencelmembraan. Hijwordt in het dierlijk organismegestimuleerd dooreen interactiemet deoestrogenen.Na stimulatie van
dereceptor worden eengroot aantalprocessen inhet lichaamgeactiveerd,diete maken
hebben met aanleg,ontwikkeling engroei
vancellenen organen.Wanneerdeoestrogeen-receptor ookwordtgestimuleerd door
andereverbindingen met oestrogèneactiviteit betekent dit dat erveranderingen kun-
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nen plaatsvinden inaanleg,ontwikkeling en
groeivancellenenorganen.In tegenstelling
tot demuscarine receptorzijn deze effecten
vaakniet ofslechtsgedeeltelijk omkeetbaar.
Alligators
Erzijn tal vanonderzoeken gedaan naar
deeffecten vanxeno-oestrogenen oporganismen. Eenzeerernstigeffect, datoptal
vanplaatsen iswaargenomen, isdeontwikkelingvaneenvrouwelijke habitus bij mannelijke dieren.Dit isbijvootbeeld waargenomen bij alligators inhetApopkameer inFlorida.Toen hier eenonderzoek werd gestart
naar deachteruitgang vande alligatorpopulatie,bleekdat eengroot deelvandemannelijke alligators eenvrouwelijke habitus had
ontwikkeld. Ookbleekdat uit deeierenvan
schildpadden enkelvrouwelijke schildpaddenwerdengeboren.Laterbleekdat dit
meer indejaren zeventiggebruikt isals
lozingsplaats voorovertollige pesticiden uit
de katoenteelt.
Ookiserveelonderzoek gedaan naarde
relatie tussen blootstelling aanxeno-oestrogenen enbepaalde soorten hormoongeïnduceerde kankers zoals borstkanker.
Hieruit isveelalgebleken dat eenhoge
blootstelling aanxeno-oestrogenen leidt tot
eenverhoogde incidentie van borstkanker.

Mannelijk zaad
Deachteruitgang vande mannelijke
zaadkwaliteit wordt eveneens in verband
gebracht metdeblootstelling aanoestrogeenactievestoffen. Hetisnogniet bewezen
dat dit fenomeen wordt veroorzaakt doorde
blootstelling aanxeno-oestrogenen. Hetis
echter welduidelijk dat sinds dejaren
zestig,indezeperiodeisookbegonnen met
het opgrote schaalgebruiken vanxenooestrogenen,eensterkedalingvandemannelijke zaadkwaliteit heeft plaatsgevonden,

dienogsteeds doorzet.

Hoe ernstig isde situatie?
Devraagisnu hoeernstigdesituatie is
indeNedetlandse oppetvlaktewateren en
slib?Dezevraagishelaasniet te beantwoorden,omdat ernogmaarzeerweinigonderzoekisgedaan naar deaanwezigheid van
xeno-oestrogenen in oppervlaktewater en
slib.Het probleem isdat het niet mogelijk is
omalle3000xeno-oestrogenen temeten.
Ookwanneer dit welzou kunnen iserweinigtezeggenoverdeuitslag,omdat erdan
slechts inzicht wordt vetkregen inde totale
hoeveelheid in microgram per literxenooestrogenen inhet wateren nietindeoestrogèneactiviteit vandetotale hoeveelheid
stoffen. Eén microgram per litervandeene
stofkan namelijk hetzelfde effect hebben
alséén nanogram per liter vandeandere
stof Het effect vande xeno-oestrogenen
hangt afvandebindingsaffiniteit vandeze
stofvoordeoestrogeen-receptor. Hoe hoger
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debindingsaffiniteit, destegroter het effect
ophet organisme.Daarnaast ishet belangtijk om teweten dat een gecombineerde
blootstelling aanxeno-oestrogenen altijd
eenadditiefeffect oplevert endat inveel
gevallen ooksprake isvan een synergistisch
effect. Eencomplicerende factor bij het vaststellen vanblootstelling aanxeno-oestrogenen, isdat deabsorptie,distributie, metabolisme enafscheiding perverbinding enper
levend organisme stetk kan verschillen.
Kenmerkend isdatveelverbindingen persistent zijn in het milieu,goed vetoplosbaat
zijn en nametabole omzettingen veelal hun
oestrogèneeffecten behouden.Eenandere
factor diemeetelt isdeleefomgeving vande
organismen.Zozijn bij eenorganisme dat
zijn voedselhaalt uit slibdat verontreinigd
ismetxeno-oestrogenen ernstiger effecten
teverwachten dan bij het otganisme dat
zijn voedsel haalt uit het minder verontreinigde oppervlaktewater.
Deernst vandeeffecten diedexeno-oes-

trogenen veroorzaken,vraagtomeen
methode waarmee het mogelijk isomde
totale hoeveelheid aanxeno-oestrogenen te
screenen en tebepalen hoegroot de totale
oestrogèneactiviteit is.Erzijn alwelmethodenbeschreven waarmeedeoestrogèneactiviteitvanxeno-oestrogenen kan worden
bepaald.Deoestrogèneactiviteit wordt hierbij bepaald aandehand van hormoon-geïnduceerdegenexpressieofdetoenamevan
celgroeidoor blootstellingaan oestrogenen.
Groot nadeel vandezemethoden isdat deze
heelbewerkelijk zijn enderesultaten vaak

pasnaenkeledagen bekend zijn. Daarnaast
zijn dezemethoden vaakniet ineen eenvoudig laboratorium uit tevoeren,omdat veel
specialistische apparatuur nodigis,oferde
mogelijkheid moetzijn omtewerken met
radioactievecomponenten. Eenander nadeel
isdat dezemeetmethoden niet zijn ontworpen om teworden gebruikt voordeanalyse
vanoppervlaktewater ofslib.
Eenveelbelovende methode isdereceptor assay.Hier wordtgebruikgemaakt van
eenuit eenorganismegeïsoleerdeoestrogeen-receptor.Met de oestrogeen-receptor

VOORZITTER SEGERS VAN U N I E VAN WATERSCHAPPEN:

"Discussiesovertaakverdelingnietproductief
"Ineenbetereafstemming ensamenwerking met.gemeentenenwaterleidingbedrijven liggenkansen.
Doorsamenwerkingkunnenwe totsubstantiëleJinancié'levoordelenkomen",alius voorzitterSegers
vandeUnievanWaterschappen vorigeweekopdejaarvergadering inBreda.
Segerszeiinzijn toespraakeenconstructieve opstelling teverwachten vande
waterleidingbedrijven endegemeentenén
debereidheid omook"over heteigenhek
heen tedurven kijken".Dat laatstezalvolgens hem pas lukken alsdeposities vooraf
helder vastliggen:"rioleringsbeheer bijde
gemeenten,drinkwatervoorziening bijde
waterleidingbedrijven en zuiveringsbeheer
bijdewaterschappen.Nieuwe discussies
overdezetaakverdelingscheppen alleen
maar verwarringen kunnen dus beter achterwegeblijven", aldus devoorzitter vande
Unie.
Tijdens dejaarvergadering werdook
gepraat overdoelmatiger werken.Dewaterschappengaan aan bedrijfsvergelijking
doen.Onderlingworden deprestaties vergeleken;in eersteinstantie dievande waterzuivering, later ookdievanandere waterschapstaken.
Weinigdoelmatig voordewaterschapDenisdeWetWOZ.Waterschappen hebben
A'aardegegevensnodigvangemeenten voor
iet vaststellen vandewaterschapsbelasting,
/eelgemeenten leverendegegevens telaat
lan.Bovendien blijken detaxatiesin het
ilgemeenergkostbaar.

legeerakkoord
VoorzitterSegersmistein het regeerak;oordaandacht voorontwikkelingen in het

waterbeheer,dieookvoordelangere termijn belangrijk zijn. "Wezullen nu moeten
nadenken overdegevolgen vande klimaatverandering,dezeespiegelstijging ende
bodemdaling. Dezevragenraken niet alleen
dewaterbeheerders maarookdepolitiek".
Bijhetopstellen van deVijfdeNota Ruimtelijke Ordeningzaleenregeringsvisie ophet
ordenend karaktervanwater niet kunnen
ontbreken, meentSegers.Hij hield staatssecretaris DeVriesvanVerkeeren Waterstaat
tijdens dejaarvergadering aan haar toezegging in iedergevalde regeringsbeslissing
overdeVierdeNota Waterhuishouding dit
jaar uit tebrengen.•(

AandelenWLFrieslandnaarNUON
DeaandeelhoudersvanWaterleiding Friesland
fde31 Friesegemeenten)hebbenmeteenruime
meerderheid beslotenominprincipedeaandelente verkopenaanNUON, hetenergiebcdrijj
vanGelderland, Friesland enFlevoland.
Degemeenten hebben zichnogniet uitgesproken overvolledige verkoopvande
aandelen ofhet houden vaneen minderheidsbelang in het nieuwe waterbedrijf De

inoplossingishet mogelijk de verdringing
van aandereceptorgebonden oestradiol
doorxeno-oestrogenen temeten.Totvoor
kortwashetalleen mogelijk om met behulp
vanradioactiefgelabeld oestradioldeze
receptor assayuit tevoeren.Eennieuwe ontwikkelingopditgebied iseen oestrogeen
receptor assaydiegebruik maaktvaneen
fluorescerendligand.Opdezemanier wordt
het mogelijk ommet behulp vaneenvoudigelaboratoriumapparatuur snelwater en
slib tekunnen screenen opdeaanwezigheid
vanxeno-oestrogenen. <f

komendetijd zullendeconsequenties van
deverschillende opties worden uitgewerkt.
Deverwachting isdateind ditjaar deverkoopdefinitiefzijn beslagzal krijgen.
Na deverkoopzal het Ftiesewaterleidingbedrijf (circa270.000aansluitingen)
samen met het waterbedrijf vanNUON in
Gelderland (circa280.000aansluitingen)
onderdeelgaan uitmaken vaneen nieuwe
waterdivisie vanNUON met als hoofdvestigingLeeuwarden, f

Beroepop Europees
geldvoorwinterbed
rivieren
Rijkswaterstaat directieOost-Nederland ende
stuurgroepNadereUitwerking Rivierengebied
hebben 18projecten langsdeRijn,WaalenIJsselgeselecteerdominaanmerking tekomen
vooreenEuropesebijdrage.
Hetgaat omdebijdrageregeling die
doordeEuropeseUnieisingesteld omde
effecten vanhoogwater opdezijtakken van
deRijn en Maastebestrijden. De18 projectenkosten bijuitvoeringzo'n 253miljoen
gulden.DeEuropeseUniezoueen bijdrage
tot maximaal 30procent kunnen leveren.
Alleprojecten zijn geheelofgedeeltelijk
voorheteindevan 2001 uit tevoeren.Datis
namelijk het tijdstip waaropdeEU-regeling
stopt.Deprojecten zijn zowelvoordeveiligheid vanhet achterland alsvoorde natuur
in het algemeen vanbelang.Zepassenook
allemaalbinnen devisiesenplannen die
doordebetrokken provincies zijn
opgesteld, f
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