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Verkennendemonitoringnaar
aanvullendezuiveringstechniekenvoorhormoonverstorendestoffeninrwzïs
ANJA DERKSEN, GRONTMIJ

|

JELIE ROORDA, GRONTMIJ
STOWA

Ineenverkennendemeetcampagneishetgedragvaneenaantalhormoonverstorendestoffen meteen
vervrouwehjkendewerkingonderzocht.Hetbetrofachtrioolwaterzuiveringsinstallatiesenzesverschillende(aanvullende)zuiveringstechnieken.Geenvanhenverwijdertalleoestrogène(vervrouwelijkende)stojfen.Ditkomtmetnamedoorhetnatuurlijke hormoonoestron. Hetisnietuittesluiten
datwaterorganismenhiervaneffectenondervinden.
Hormoonverstorende stoffen staanregelmatigindebelangstelling.Uitdiverseonderzoekenkomtnaarvorendatdeemissievan
hormoonverstorendestoffen inrioolwaterzuiveringsinstallatieseengrootaandeelkan
leverenindetotaleemissie.Bijvisseninhet

Ecnzandfilter.

Indezelfdemeetcampagnezijnookeen
aantal(indicatorenvoor)fecaleverontreinigingenenpathogenenmeegenomen.AanleidinghiervoorisdenieuweEuropese
Zwemwaterrichtlijn waarindeeisenvoor
(indicatorenvoor)pathogenenwordenaangescherpt.Deresultatenhiervanstaan
beschreveninhethiernavolgendeartikel.
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dereductievandeemissievandezestoffen. Uit
eenvoorbereidendeliteratuurstudiekwam
naarvorendatnogonvoldoendebekendisover
deeffectiviteit vanaanvullendezuiveringstechnieken1'.RedenvoordeSTOWAomeen
verkennendemonitoringnaardezetechnieken
telatenuitvoeren.Naastconventionelezuiveringenzijn ookzandfilters,eenactiefkoolfilter,helofytenfilters enaldannietnageschakeldemembraanbioreactoren onderzocht.

ontvangendeoppervlaktewaterzijnoestrogène
effecten aangetoond,vooralinregionale
waterenwaarheteffluent vandezuiveringop
eenrelatiefkleinoppervlaktewater wordt
geloosd.Oprwzi'szoueenaanvullendezuiveringstechniekeenbijdragekunnen leverenaan

Onderzoeksvragen
Hetdoelvanditverkennendeonderzoekis
omeenideetekrijgen vande mogelijkheden
vannageschakeldezuiveringstechniekenen
eenmembraanbioreactor omhormoonverstorendestoffen enpathogenenteverwijderen.
Deonderzochtenonylfenolen behorentotde
prioritairestoffen vandeEuropeseKaderrichtlijnWater,waarvooriniedergevaleenstapsgewijzeverminderingenmogelijkeennulemissiemoetwordenbereikt.
Meetcampagne
Eengrootaantalstoffen heeft eenhormoonverstorendewerkingofwordtdaarvan
verdacht,bijvoorbeeld stoffen dievrouwelijke
hormonennabootsen(oestrogenen),mannelijkehormonennabootsen(androgenen)of
dezewerkingjuist tegengaan(anti-oestrogenenenanti-androgenen).Ookdeverstoring
vananderehormoonsystemen,zoalsdeschildklierhormonen,ismogelijk.Dezeverkennende
studieisbeperkttotstoffen meteenvervrouwehjkende werking.Deredenisdathierover
hetmeestebekendis.Demonitoringisgericht
opdiestofgroepen diedegrootste bijdrage
leverenaanhetvervrouwehjkende effect:
natuurlijke vrouwelijke hormonen,synthetischehormonenuit'depil'ennonylfenolen en
nonylfenolethoxylaten (industriëlereinigingsmiddelen).OokisbisfenolAgemeten.Deze
stofwordtonderanderegebruiktbijdeproductievanbepaaldeplastics.Debijdragevan
dezestofaandeoestrogèneactiviteitis
beperkt,maaromdatdezestofinhetanalysepakketvannatuurlijkeensynthetischehormonenisopgenomen,isdezeookgerapporteerd.Daarnaastisdetotaleoestrogène
activiteitbepaaldvolgensdemethodevande
ER-caluxassay.Dezeassaymaaktgebruikvan
eencellijndiezoisaangepastdatdezelichtuit
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Gemiddeldeoestrogèneactiviteitmheteffluent,gemetenindeER-caluxessay.De/outenbalken3evende
minimum-enmaximumconcentratieaan.

gaatzendennabindingvanoestrogène stoffen.
Hoegroterdelichtuitzending,destegroterde
oestrogèneactiviteitinhetmonster.Dezeniet
routinematigemetingenzijndoordaarin
gespecialiseerdelaboratoriauitgevoerd.
Intotaalzijnachtrwzi'senzesaanvullendezuiveringstechnieken bemonsterd.Inde
meetcampagneiserbewustvoorgekozende
bemonsteringdoormensenvanderwzi'ste
latenuitvoerenaandehandvaneendaartoe
opgesteldbemonsteringsprotocol meteencentralecoördinatieomdemonstersbijtijds bijde
laboratoria tekrijgen.Ditomdatsommige
analysessnel(binnen24uur)moetenworden
uitgevoerdenomflexibeltekunnen inspelen
opdeweersomstandigheden (erisalleen
gemetenbijdroogweeraanvoer).Dezecentrale
coördinatiebleekvanbelangvooreensoepel
verloopvandemeetcampagne.

Dooroestrogèneswffmßaanmannelijkevissenvrouwelijkekenmerkenvertonen.

Resultaten
Deinditonderzoekgemeten concentraties
enoestrogèneacriviteitinhetinfluent en
effluent vanderwzienheteffluent vandeaanvullendezuiveringstechnieken liggenbinnen
demargesdieookinandereonderzoekenzijn
gevonden.Géénvandeonderzochteaanvullendezuiveringstechnieken verwijdert alle
oestrogèneactiviteit(afbeelding 1).Opstofniveauwordeninhetrwzi-effluent oestronen
nonylfenol(ethoxylat)en regelmatigen iyßoestradiolincidenteelaangetroffen. Deandere
stoffen wordeninheteffluent nietofnauwelijksmeergedetecteerd.
Eenextraverwijderingvanhormoonverstorendestoffen isinditonderzoekaangetoondbijnabehandelingdooreenactief
koolfilter endooreennageschakeldemembraanbioreactor.Ookde'gewone'membraanbioreactorlaatinvergelijkingmeteenconventionelerioolwaterzuiveringeengrotere
reductievandezestoffen zien.Zandfiltrarie
geeft eenwisselendresultaatmetzoweleen
toenamealseenafname vandeconcentraties
endeoestrogèneactiviteit.Dezeverschillen
zijnnietteverklarenopbasisvanherontwerp
vanhetzandfilter(continueofdiscontinu).
Opmerkelijk isdathethorizontaaldoorstroomdhelofytenfilter eenduidelijke
toenamevandeoestrogèneactiviteiten
natuurlijke hormonenlaatzien.Dezetoename
wordtzeerwaarschijnlijk veroorzaaktdoorde
vogelsdiezichinhethelofytenfilter ophouden.Hetverticaaldoorstroomd helofytenfilter,
waarzichnauwelijksvogelsophouden,lietin
ditonderzoekweleenverderereductievande
stoffen zien.

eenlageconcentratiealeenrelevante bijdrage
kanleveren,terwijleenstofmeteenlage
potentieookinhogeteconcentratiesnauwelijkszalbijdragen.Inhetrwzi-effluent isde
bijdrageaandeoestrogèneactiviteitvooral
afkomstigvanhetnatuurlijke hormoon
oestroneninminderematevani/ß-oestiadiol
enhetindustriëledetergentnonylfenol.Ook
hotmoonverstorende stoffen dieineenconcentratielägetdandedetectielimiet aanwezig
zijn(metnameï/a-ethinyloestradiol,het
actievebestanddeeluit'depil')kunneneen bijdrageleveren.
Aanbevelingen
DegemetenoestrogèneTestactiviteitinhet
rwzi-effluent enooknaaanvullendezuivering
isnogsteedsmilieurelevant.Daaromismeer
aandachtvoordeeffectiviteit vanaanvullende
zuiveringstechnieken voorhetverwijderenvan
oestrogèneactiviteitgewenst.Vanuitkostenoogpuntishetaantebevelenintezettenop
eeneffectmeting zoalsdeER-caluxassay.Als
daarredentoeiskunnendeindividuele stoffen
gemetenworden.Aansluitingbijlopende
onderzoeksprogramma's naarvergaandezuiveringoprwzi'siswenselijk.
Overderolvanzwevendestofinrelatietot
dehormoonverstorendestoffen isonvoldoende
bekend.Onderzoekgeeftzoweleenprominenterol2)alseenondergeschikterolaan.
Omdatderolvanslibvanbelangisvoorde
effectiviteit endekeuzevaneennageschakelde
zuiveringstechniek,verdientditaspectnader
onderzoek. *
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Relevantie
Degevondenrestconcentraties (ookna
aanvullendezuivering)zijnmilieurelevant.De
bijdragediedestoflevertaandetotaleoestrogèneactiviteitwordtbepaalddoordeconcentrarieéndeoestrogènepotentie. Datwil
zeggendateenstofmeteenhogepotentiein
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