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E N Q U Ê T E S T I C H T I N G R E I N W A T E R OVER H O R M O O N -

VERSTORENDE STOFFEN

Zijndewaterschappen
indeovergang?
Waterschappen hebbenweinigaandachtvoorhormoonverstorendestojfen inoppervlaktewater.Dat
zegtStichtingReinwaternaaraanleidingvaneenenquêtediezeonlangshieldonderdewaterschappen.Reinwatervindtdehoudingvandewaterschappenteajïvachtend endaardoorproblematisch,
aangeziendeKaderrichtlijnWaterverplichttotresultatenophetgebiedvandewaterkwaliteiten
doordecentralisatiedeverantwoordelijkheid voorhetwaterbeheersteedsmeerbijdewaterschappen
komtteliggen. Demilieuorganisatiepleitdaaromvooreenactievereinzetvandewaterschappen.
IndeDommelzwemt mannelijke brasemmetvrouwelijke eicellenalsgevolgvan
hormonen inhethuishoudelijk afvalwater,
zobleekin2002uithetLandelijk Onderzoek
oEstrogeneStoffen (LOES).Toenisderelatie
tussenoestrogènestoffen ingezuiverdstedelijkafvalwater endeuitwerkingervanop
vissenindeDommelonderzocht.Dewaterkwaliteitvandezerivierwordtsterk beïnvloeddoorheteffluent vanderwziEindhoven.Uithetonderzoekblijkt datbijna de
helft vandemannelijke brasemindeDommelvrouwelijke eicelleninhet testesweefsel
draagt(ziefoto).Ookinanderekleinerivierendiesterkworden beïnvloed dooremissiebronnen,vertonenmannelijke vissentekenenvanvervrouwelijking.Intermen vande
Kaderrichtlijn Waterkan hormoonversto-

ringeensignificante belemmeringvormen
vanhetecologisch functioneren vanhet
regionalewatersysteem,omdat vervrouwelijking dekansoponvruchtbaarheid vergrootendekansopoverleven verkleint.
Hoeweleendeelvandehormoonverstorendestoffen verwijderd wordtinderioolwaterzuiveringsinstallaties, zijn dezeniet
gebouwd omdergelijke stoffen uithetafvalwatertehalen.Hetisduszeet waarschijnlijk
datheteffluent vaneenrwzihormoonverstorendestoffen bevat.Inregionale wateren,
waarrelatiefminder verdunning optreedt
vanheteffluent vanrwzi'sdanin rijkswateren,wordenheteerstproblemenmethormoonverstorende stoffen verwacht.Met
dezekennisinhetachterhoofd stuurde

Devormingvanvrouwelijkeeicellen(desterretjes)middenintestisweejselmetSpermatozoon(pijltjes)inbrasem.

Deeffecten wordenveroorzaaktdooioestrogenenenxeno-oesttogenen:anderestoffenmeteenoestrogènewerking.Oestrogenenkunnenvannatuurlijke aardzijn
(oesttadiol,oestton)enwordendoorgewerveldedieren(dusookdemens)uitgescheiden.Daarnaastzitteninhethuishoudelijk
afvalwater ooksynthetischeoestrogenen
(ethinyloestradiol),toegepastindeanticonceptiepil.Dezestofkanhethormoonsysteemvanmannelijke vissenontregelenbij
concentratiesvanenkeleng/1.
Voorbeeldenvanxeno-oestrogenen zijn
octyl-ennonylfenolen.Dezestoffen woldenvooraltoegepastinindustriëlereinigingsmiddeleneninshampoosencosmetica.Octyl-ennonylfenolenstaanopdelijst
vanprioritairestoffen. Hormoonverstorendeeffecten bijvissentredenopvanaf
enkelepg/1.

StichtingReinwater eenlijst met vragen
overhormoonverstoring naardewaterschappen,omdat zijalsbeheerdersvan
zowelregionalewaterenalsrwzi'seendubbelrolspelen.Hetdoelvandeenquêtewas
ominzichttekrijgen indeaandachtvoor
hormoonverstoring bij waterschappen.

Resultatenenquête
Vande27verzondenvragenlijsten zijn
151 ingevuldgeretourneerd,eenresponsvan
70procent.Opbasishiervanwordenglobale
uitspraken gedaan.
Opdevraagofhormoonverstorende
stoffen inhetoppervlaktewatetalseenprobleemword:ervaren,antwootden elfvande
19watetschappen (58%)metja.Vandezeelf
zeggenachtwaterschappen significante
effecten opdeecologietevetwachtenin
(hun)tegionalewateren.Vijfvande19
waterschappen (26%)beantwootdendevraag
met nee.Detestetendedrie[16%) weethet
niet.
Slechtsn% vande respondenten geeft
aandatdeconcentratieoestrogeneninhet
oppervlaktewater vanhunbeheersgebied
ooit isgemeten.Oftewel: 15vande 19
respondenten hebbengeenideevandeconcentratiehormonen inhetoppervlaktewater
vanhunbeheersgebied.Hetvoorkomen van
xeno-oestrogenestoffen dietevensopdelijst
vanprioritairestoffen staan(zoals alkylfenolen),istweekeerzoveelgemeten.Etworden
verschillende redenen aangevoerd waarom
nietisgemeten.Inongeveergelijke mate
zijn dat:geenprioriteit, hetontbreken van
eenmeetverplichtingofbeleidskader,het
ontbreken vannormen, hogeanalysekosten

enonbekendheid metde problematiek.
Slechtséénwaterschaphadineigen
beheereenvolledigpakketvan oestrogenen
enxeno-oestrogenen onderzocht. Het onderzoektoonthetvóórkomen vanenkelehormoonverstoorders.Het isnietduidelijk of
hormoonverstorende effecten optreden.De
andererespondentenmetmeetgegevensverwezennaarhet LOES-onderzoek.
Aandewaterschappen isgevraagd wat
binnen hun beheersgebied volgenshende
belangrijkste bronnen van hormoonverstorendestoffen inhetoppervlaktewater zijn.
Meerdereantwoordenwaren mogelijk,
waarbij devolgordevanbelangkonworden
aangegeven.Eenwegingvande antwoorden
leverthetbeeldzoalsindefiguur onderaan
depaginaisweergegeven.
Waterschappengevendusaandat rwzi's
debelangrijkste bronzijn vanhormonen en
hormoonverstoorders in oppervlaktewater.
Metnameinhetlandelijk gebiedwordt een
substantiëlebijdrage vandelandbouw verwacht.Oppervlakkigeafspoelingvan mest
vanaflandbouwgronden wordtvaker
genoemddanindustrie,maar nooitals
belangrijkste.Industrieel afvalwater wordt
driemaalalsbelangrijkste brongezien.
Bemonsteringrwzi's
Ongeveereenderdevandewaterschappenheeft ooitheteffluent vaneenrwzi
bemonsterdophetvóórkomenvanéénof
meerderehormoonverstorende stoffen. In
veelgevallenisdelijst vanprioritaire stoffen
deaanleiding(hormonen staandaarnietop,
zijn dusookminder vaakgemeten).
Deinvloedvaneenrwziopdekwaliteit
vanhetoppervlakrewater isnaarverwachtingsterkerinregionalewaterendaninde
grotererijkswateren.VolgenshetCBSzijn er
276rwzi'sdieopregionalewaterenlozenen
101dieoprijkswater lozen.
Effecten vanhormoonverstorende stoffenzijn netzoweinigofnogminder onderzochtalshetvóórkomen vande stoffen.
Tweewaterschappenvindenofverwachten
opbasisvanonderzoekgeeneffecten. Drie
Debelangrijkstebronnenvanhormoonverstorende
stojjeninhetoppervlaktewatervolgensdewaterschappen.
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Behalvedeanticonceptiepilkunnenookmedicijnenvoorproblemenzorgenindezuivering(foto:HermanWarnungen).

waterschappen verwijzen naarhetLOESonderzoekengevenaandateffecten opbrasemzijngevonden.
Deoverigerespondenten hebbengeen
effecten onderzocht.Vijfwatetschappen zijn
welvoornemensonderzoektedoen,maar
slechtstweevanhen haddenconcreteplannen.Derestisnietvoornemensonderzoek te
doen.Deredenenzijn (slechtsindehelft van
degevallenaangegeven)datmenwachtop
landelijk onderzoekofdatmengeenproblemenverwacht (geringeffluent, lozingop
rijkswatet,bekendelageconcentraties).
Vergunningen
Slechtséénwaterschap besteedt aandachtaanhormoonverstorende sroffen inde
lozingsvergunning vanrwzi'sdooreen
meetverplichting oprenemen.Alleandere
waterschappen hebbengeenvoorwaarden
gesteld.Vaakwotdtalstedengegevendat
normen ontbreken.Eenenkelekeer wordt
aangegevendatmengeenptoblemenof
effecten verwachtendaarom aanvullende
voorwaarden nietnodig zijn.
Slechtséénwatetschapheeft eenspecifiekezuiveringenmeting voorgeschreven in
delozingsvergunningvaneen farmaceutischbedrijf Inviergevallenblijken geen
relevantebedrijvenaanwezigtezijn. Het
ontbreken vannormen enbeleidwordtals
redengegevenvoorhetontbreken vanvoorwaardenin vergunningen.
Driewaterschappen hebbeneenlozingsverbodvoorbepaaldemedicijnresten opgenomen indelozingsvergunning vaneen
zorginstelling.Waterschappenzijn onbekendmet hetprobleemofkunnen niet aangevenwaaromvoorwaarden tenaanzien van
medicijnresten ontbreken.
Ennu?
Demeestewaterschappen wachtenop
naderonderzoek,maar hebbengeenconcreteplannen omzelfonderzoek tegaan doen
ofmaatregelen tenemen.Menwachtoplandelijkonderzoekofprobeert meete liften
metonderzoekvanRIZAenSTOWA. Een

deelvandewaterschappen doetniets zolang
normenenwettelijk kadetontbteken.Vier
waterschappen overwegendeaanlegvaneen
aanvullendegeavanceerde zuivering.

Discussie
Deenquêteleertdat hormoonverstoring
neggeenbelangrijk onderwerp isbijde
waterschappen.HetLOES-rapport uit2002
heeft slechtsbepetktgeleidtot aanvullend
onderzoekdoorwaterschappen, terwijljuist
inregionalewaterendemeeste problemen
verwachtworden.Waterschappen zien hun
eigenrwzi'salsdebelangrijkste bronvan
hormoonverstotende stoffen in oppervlaktewater,maar nemen totnu toeweinigverantwoordelijkheid omdezebron tebeperken.Juistdewaterschappen hebben hiertoe
demogelijkheden alsbeheerder vanrwzi's
enalsvergunningverlener voor effluentlozingen.Waaromneemt hetwaterschapals
waterbeheerder zoweiniginitiatiefvoor
onderzoek?Waaromsreltzegeeneisenaan
lozingenvanrwzi'senandere bronnen?
Waaromneemt hetwaterschapals afvalwaterzuiveraarzoweinigaanvullendezuiveringsmaatregelen?Waaromroerendewaterschappenzichalsprobleemhebberszo
weiniginhetEuropeseproducten- en
stoffenbeleid? DeKaderrichtlijn Watet
vraagtonderanderedewaterbeheerders in
Nederlandhetwaterin tienjaarschoon te
maken.Deverantwoordelijkheid hiervoor
komt steedsmeerbij regionale waterbeheerdersteliggen.VolgensStichting Reinwater
vraagrdezeontwikkelingommeer verantwoordelijkheideninitiatievenvan waterschappen.Ditgeldtoverigensnietalleen ten
aanzienvanhormoonverstoring, maarook
ophetgebiedvananderegevaarlijke stoffen,
vermestingendiffuse bronnen,f"
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