belangrijk dat we met waterkwaliteitsbeheerders komen

MEEWERKEN, MEEDENKEN, MEEWETEN …

tot een nieuwe redeneertrend, een nieuw ‘monitoringdesign’. Daarbij gaat het er vooral om dat je vooraf nadenkt

Hoe krijgen we betrokken partijen geïnteresseerd in dit

over wat je gaat meten, met welk doel, en waar, wanneer

project, zodat de opgeleverde methoden en producten ook

en hoe je dat doet om betrouwbare en bruikbare infor-

kunnen rekenen op instemming en ze daadwerkelijk hun

matie te verzamelen die je dit inzicht kan verschaffen.

weg naar de praktijk vinden? STOWA heeft de tijd genomen

Daarbij is kennis van de locatie ook van groot belang. Dat

om dit in kaart te brengen, zegt Tessa van der Wijngaart,

hebben de waterbeheerders natuurlijk volop. Vandaar dat

vanuit Witteveen+Bos betrokken bij dit project: ‘We heb-

hun medewerking aan dit project heel belangrijk is.’

ben ons afgevraagd wat het uiteindelijke doel van dit project is en wie daarbij een bijdrage kan leveren. Wie moeten

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.
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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
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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
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thermometerfunctie. Dat is op zich niet verkeerd; als je
bij een arts komt met klachten wil hij ook eerst weten of
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is, moet hij ook je bloed prikken, je ontlasting bekijken,
of misschien een PET-scan uitvoeren. Pas daarna kan hij
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de juiste behandeling voorschrijven. Dat is waar dit project in voorziet. We hebben al veel ecologische kennis en
inzichten, maar die moeten we nu gaan vertalen in praken gereedschappen om diag-
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PFAS wil je niet in het milieu tegenkomen. Dat staat als

was van een ogenschijnlijke toename van PFAS. ‘Dat PFAS

een paal boven water. Want als ze er eenmaal in zitten,

niet of nauwelijks te verwijderen zijn, was al bekend.

krijg je ze er nooit meer uit. Om die reden worden PFAS

Maar de soms forse toename van de gemeten PFAS in het

ook wel ‘forever chemicals’ genoemd. STOWA en het

effluent had ik niet verwacht, al blijkt dat internationaal

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilden meer

andere onderzoekers vergelijkbare resultaten vinden.’

weten over de binnenkomende en uitgaande concentraties
van PFAS in afvalwater. Ze gaven opdracht voor een meetcampagne op acht rioolwaterzuiveringen. Het onderzoek
werd uitgevoerd door Anja Derksen van AD eco advies en
Joop Baltussen van BACO-adviesbureau BV. Het ging om

ers
at

noses te kunnen stellen.’

er
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je koorts hebt. Maar om echt te weten wat er aan de hand

tisch hanteerbare methoden

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

SCHATTING JAARLIJKSE
PFAS-EMISSIE RWZI’S
Op basis van de gemeten concentraties in
de acht rioolwaterzuiveringen is voor heel
Nederland een globale schatting gemaakt
van de emissie van PFAS via effluent naar
oppervlaktewater. Dat zou gaan om 65 tot
180 kilo per jaar. Ook verlaat jaarlijks zo’n
15 tot 45 kilo PFAS de rwzi via zuiveringsslib. Ter vergelijking: chemiebedrijf 3M
in Antwerpen, waar momenteel veel over
te doen is, loost jaarlijks naar schatting
meer dan 5 duizend kilo PFAS in het water
van de Schelde.

Rioolwaterzuivering in Lelystad, een hotspot voor PFAS.

De rol van bekende en onbekende instabiele PFAS, de zoge-

voor je wel een toelating krijgt. Denk bijvoorbeeld aan

van vergaande zuiveringstechnieken voor het verwijde-

kunt brengen.’ Kruger voegt toe dat dat handelingsper-

naamde PFAS-precursors, in het influent blijkt cruciaal,

het PFOA-verbod bij Chemours in Dordrecht. Chemours

ren van PFAS. Actief kool wordt vaak genoemd als dé tech-

spectief voor de waterschappen beperkt is. Samenwerking

aldus Derksen: ‘Deze precursors worden in de zuivering

heeft bij de productie van teflon het gebruik van PFOA

niek om PFAS te verwijderen via binding. Maar PFAS bindt

met andere overheden is volgens haar nodig om zicht

omgezet in andere precursors en uiteindelijk in stabiele

vervangen door de GenX technologie. Zo kreeg Chemours

relatief slecht. In effluent zitten veel andere microver-

te krijgen op de stoffen die op de rwzi terecht kunnen

PFAS, zoals PFOS en PFOA. In ons meetpakket zaten voor-

een vergunning voor het lozen van de hulpstoffen GenX

ontreinigingen die veel beter aan actief kool binden.

komen. Voor de waterschappen is het niet alleen frustre-

al stabiele PFAS. Het lijkt daarom dat er sprake is van een

(FRD903 en FRD902). Achteraf blijken die stoffen bijna

Bovendien zijn de concentraties laag en is de hoeveelheid

rend dat zij het met PFAS vervuilde afvalwater op de rwzi

toename, terwijl er in werkelijkheid sprake is van omzet-

even schadelijk als de stof waarvoor het verbod geldt.’

te behandelen water groot. Het is dus maar de vraag of

ontvangen. Het hindert hen ook bij het hergebruik van

ting van de ene PFAS in de andere.’

PFAS-verwijdering bij de rwzi technisch mogelijk en kos-

gezuiverd afvalwater, of het vermarkten van reststoffen,

RWZI LELYSTAD

teneffectief is. Verder onderzoek hiernaar is wenselijk.

aldus Kruger: ‘We willen schone secundaire grondstof-

TOPJE VAN DE IJSBERG

Uit het onderzoek blijkt dat de rioolwaterzuivering in

Vooralsnog lijkt behandeling van geconcentreerde afval-

fen uit de rwzi kunnen leveren. Voor medicijnresten is er

PFAS is een verzamelnaam voor zo’n zesduizend door de

Lelystad een PFAS-hotspot is. Derksen: ‘We zagen een forse

waterstromen, dichter bij de bron, effectiever.’

intussen een goede ketenaanpak, maar we hebben geen

mens gemaakte stoffen. Deze stoffen zitten onder meer

toename van met name PFOS in het effluent. In Lelystad

Volgens Kruger van de Unie van Waterschappen is de

greep op PFAS en andere Zeer Zorgwekkende Stoffen.’

in tapijt, leer, meubels, schoonmaakmiddelen, bestrij-

liggen verschillende bedrijventerreinen. Het vermoeden

bronaanpak de meest effectieve manier om vervuiling te

dingsmiddelen, anti-aanbaklagen van pannen, kleding,

bestaat dat er meerdere activiteiten plaatsvinden waarbij

voorkomen. ‘Nederland wil dat er in Europa een verbod

Tot slot: zelfs als er een verbod op PFAS komt, zal de hoe-

pizzadozen en blusschuim. Via afvalstromen komen ze

PFAS-precursors vrijkomen. Er ligt een voorstel daar ver-

komt op het gebruik van alle PFAS voor alle toepassingen.

veelheid in het influent van rwzi’s maar langzaam afne-

in het milieu terecht. ‘In het onderzoek hebben we naar

der onderzoek te gaan doen. We willen stroomopwaarts

We zijn in Nederland ook voor een belangrijk deel afhan-

men, waarschuwt Bert Palsma van STOWA. ‘De stoffen zit-

minder dan één procent van al deze stoffen metingen ver-

in het riool gaan kijken waar de PFAS exact vandaan

kelijk van de ontwikkelingen in het buitenland. Dat zien

ten in allerlei producten die we nu nog gebruiken. Denk

richt. Het is echt het topje van de ijsberg’, verklaart Edith

komt. Alleen dan kun je iets aan preventie gaan doen.’ Op

we nu ook weer met de vervuiling van de Westerschelde

aan schoonmaakmiddelen of met water en vuilafstoten-

Kruger van de Unie van Waterschappen die ook nauw bij

dit moment wordt voor het onderzoek gezocht naar finan-

vanuit België door een bedrijf als 3M.’

de producten behandeld textiel, tapijt of meubels. Zelfs

het onderzoek betrokken was. ‘De chemische industrie is

ciering.

behendig om een verboden, gevaarlijke stof te vervangen

als we nu stoppen met de productie van PFAS, zal het nog
HANDELINGSPERSPECTIEVEN

jarenlang in ons milieu terecht komen.’

door een andere stof met vergelijkbare eigenschappen en

AANVULLENDE ZUIVERING

Anja Derksen vertelt dat het ministerie van Infrastructuur

hier een toelating voor te krijgen. PFAS- verbindingen heb-

Aanvullende zuivering bij de rwzi lijkt een voor de hand

en Waterstaat op dit moment de handelingsperspectieven

Meer weten? Bekijk het STOWA-rapport 2021-46 ‘PFAS in

ben over het algemeen langere ketens van atomen. Daar

liggende oplossing. Toch is dat volgens Derksen niet een-

voor PFAS in kaart brengt. ‘Op alle plekken van produc-

influent, effluent en zuiveringsslib (…) en de bijbehorende

kun je makkelijk een kortere keten van maken waar-

voudig. ‘We weten nog onvoldoende over de effectiviteit

tie tot de afvalfase wordt gekeken hoe je de emissie terug

literatuurstudie STOWA 2021-47 op stowa.nl | Publicaties
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