STOWA START AMBITIEUS MONITORINGPROJECT:

GEEN GETALLEN, MAAR INFORMATIE VERZAMELEN
De Nederlandse waterschappen steken jaarlijks naar schatting 60 tot 90 miljoen euro in het
monitoren van de waterkwaliteit. Maar halen we het maximale uit dat geld? Lang niet altijd,
zegt Bas van der Wal van STOWA. ‘We verzamelen veel getallen, maar te weinig informatie die
ons verder helpt bij het beoordelen en verbeteren van de ecologische waterkwaliteit.’ STOWA
wil een nieuwe ecologische beoordelingssystematiek ontwikkelen voor het monitoren van de
ecologische waterkwaliteit waarmee waterbeheerders die informatie wel boven tafel krijgen.
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belangrijk dat we met waterkwaliteitsbeheerders komen

MEEWERKEN, MEEDENKEN, MEEWETEN …
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PFAS-ONDERZOEK BRENGT TOPJE VAN
DE IJSBERG IN KAART
Uit recent onderzoek naar poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) op acht rioolwaterzuiveringen
(rwzi’s) blijkt dat de onderzochte rwzi’s ogenschijnlijk meer PFAS lozen dan dat er op de zuiveringen binnenkomt. Dat komt doordat instabiele stoffen uit de PFAS-familie (precursors)
tijdens het zuiveringsproces tot stabiele PFAS worden omgezet. Verder onderzoek moet uitwijzen waar deze stoffen vandaan komen en hoe je kunt voorkomen dat ze in het rioolwater
terechtkomen.

VOOR ONSZELF

er meewerken? Wie moeten er meedenken en wie moeten

Carlo Rutjes, senior adviseur Waterkwaliteit & Ecologie

er ‘meeweten’? We hebben daarvoor gesprekken gevoerd

bij Waterschap Aa en Maas, is als waterschapper betrok-

met belanghebbende partijen zoals waterschappers, ken-

ken bij de voorbereiding van het project. Hij onderschrijft

nisinstellingen en de overheid, om te horen waar er zor-

het betoog van Verdonschot: ‘We doen qua monitoring

gen of kritiekpunten zijn waar we rekening mee hebben te

heel veel voor Brussel, maar betrekkelijk weinig voor ons-

houden. Een belangrijk punt van aandacht is bijvoorbeeld

schillen tussen deze rwzi’s de concentraties van PFAS in

zelf. We weten wel hoe de ecologische toestand is. Maar we

dat we wel aan onze KRW-monitoringverplichtingen moe-

in- en effluent van 10 tot 1.000 nanogram per liter en in

doen te weinig aan monitoring om te achterhalen waaróm

ten kunnen blijven voldoen. Dat is een harde eis.’ In een

zuiveringsslib van 10 tot 100 microgram per kilo droge

de ecologische kwaliteit achterblijft en of de maatrege-

flankerend project wordt hiervoor nu de (juridische) speel-

stof. De aangetroffen concentraties zijn lager dan die wor-

len die we nemen, wel effect hebben.’ Waterschappen zit-

ruimte onderzocht. Marleen van Rijswick trekt dit STOWA-

den gevonden voor veel andere microverontreinigingen

ten volgens Rutjes erg in de ‘uitvoeringsmodus’. Daarbij

project. In STOWA ter Info 78 stond hierover een uitgebreid

in afvalwater zoals medicijnresten. Die liggen in de orde-

gaat het om veel geld: ze besteden in zo’n 20 jaar enke-

artikel.

grootte van 200 nanogram tot enkele microgrammen per

le miljarden aan de uitvoering van ecologische herstel-

liter. Maar PFAS hebben al bij zeer lage concentraties een

en verbetermaatregelen. Daarom is het volgens hem ook

hoog gezondheidsrisico. Er bestaan geen normen voor toe-

zo belangrijk de situatie tussentijds te beschouwen en

gestane concentraties in afvalwater en zuiveringsslib in

om via meer diagnostische monitoring te kijken of we

Nederland.

op koers zitten. ‘Dat is wat we in dit project willen doen.
Daarvoor hebben we meer en betere gereedschappen

VERRASSING

Anja Derksen, AD eco advies

nodig. We leveren nu veruit de grootste meetinspanning

dat er op de rioolwaterzuiveringen in veel gevallen sprake

voor een KRW-beoordeling met alleen maar een hele dure
Tess
av
an
d

thermometerfunctie. Dat is op zich niet verkeerd; als je
bij een arts komt met klachten wil hij ook eerst weten of

ijn
,W
art
ga

is, moet hij ook je bloed prikken, je ontlasting bekijken,
of misschien een PET-scan uitvoeren. Pas daarna kan hij

een+Bos
ittev

de juiste behandeling voorschrijven. Dat is waar dit project in voorziet. We hebben al veel ecologische kennis en
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Hoofdonderzoeker Derksen vertelt dat het haar verraste

een eerste verkenning om de problematiek op de kaart te
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zetten. ‘Er is veel aandacht besteed aan de bemonstering
en de analysemethode, want het is best lastig op een goede manier lage concentraties PFAS in het in- en effluent te
meten’, aldus Derksen. In het meetpakket zaten 35 stoffen die belangrijk en relevant zijn, onder meer PFOS en
PFOA. De metingen werden verricht bij rwzi’s met sterk
uiteenlopende PFAS-belastingen, zoals hotspots met een
bekende grote lozing van PFAS en rwzi’s waar bijna alleen
huishoudelijk afvalwater wordt behandeld. Hierdoor ver-
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Edith Kruger, Unie van Waterschappen

