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Highlights	
1. Rioolwaterzuiveringsinstallaties vormen een puntbron van emissies van chemische 

verontreinigingen.  
2. Een nationaal investeringsprogramma beoogt via vergaande zuivering de emissies 

terug te dringen en de waterkwaliteit te verbeteren..  
3. De ecologische sleutelfactor Toxiciteit is ingezet om het effect hiervan te evalueren. 
4. Landelijk monitoringgegevens bleken onvoldoende specifiek voor deze evaluatie. 
5. Bij lokale RWZI’s konden de effecten van RWZI’s worden aangetoond, maar door 

ontbrekende gegevens nog onvoldoende voor chemische verontreinigingen. 
6. De toepassing van de ecologische sleutelfactor Toxiciteit bleek desondanks mogelijk.    

 
 
 

Grafische	samenvatting	

 
Schematische verwachtingen van de toxische druk van chemische verontreinigingen nabij 
RWZI's: Links: verwachting rond de toxische druk bovenstrooms en benedenstrooms, 
Rechts: verwachting dat de toxische druk na het doorvoeren van verdergaande 
zuiveringstechnieken vermindert. 
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Samenvatting	
Dit case studie rapport vat de resultaten samen van een studie naar de toxische druk in Nederlandse 
oppervlaktewateren in de buurt van RWZI's. Het onderzoek is enerzijds uitgevoerd om de toepassing 
van de ecologische sleutel factor Toxiciteit, versie 2.0 (ESFT2) voor een praktijksituatie te toetsen, en 
anderzijds om de effecten van RWZI's op de toxische druk in oppervlaktewater te evalueren. De 
maatschappelijke context van het onderzoek wordt gegeven door het belang van RWZI-emissies van 
chemische verontreinigingen naar oppervlaktewateren, en de forse investeringen die er momenteel 
gedaan worden om de RWZI’s te voorzien van vergaande zuiveringstechnieken om de emissies te 
reduceren en de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Het onderzoek is gebaseerd op het combineren 
van een aantal gegevensbestanden, gevolgd door het analyseren van de toxische druk met de nieuw 
ontwikkelde rekentool van het Chemie-spoor van de ESFT2.  
Uit de gegevens is allereerst afgeleid, dat de aantallen metingen van chemische verontreinigingen voor 
het overgrote merendeel onvoldoende zijn om specifieke uitspraken te doen over influent en 
effluentconcentraties van de RWZI's zelf, en over de toxische druk boven- en benedenstrooms van de 
RWZI's. Om dat soort uitspraken te doen zijn specifieke metingen van dezelfde stoffenpakketten in de 
in- en effluenten, boven- en benedenstrooms en – indien van toepassing – voor en na de implementatie 
van een vergaande zuiveringstechniek in de oppervlaktewateren nodig. De beschikbare gegevens bleken 
echter onvoldoende hiervoor.  
De resultaten leidden tot de aanbeveling om via een meer systematische meting voldoende gegevens te 
verzamelen voor het onderzoek naar systematische verschillen tussen in- en effluent, boven- en 
benedenstrooms van de RWZI en voor en na de implementatie van een vergaande zuiveringstechniek. 
Het is overigens uit kostenoogpunt goed te begrijpen dat een aantal typerende RWZI-stoffen – zoals 
medicijnresten – bovenstrooms van RWZI's meestal niet worden gemeten. 
Uit de gegevens kon daarentegen wel worden afgeleid, dat de RWZI's invloed uitoefenen op de 
waterkwaliteit, en dat de waterkwaliteit verbeterd na de implementatie van een verbeterde zuivering. 
Dat kon worden afgeleid, door het vergelijken van de metingen van een aantal typerende parameters 
(zoals fosfaat) boven- en benedenstrooms, en voor de periodes voor en na het aanbrengen van de 
verbeterde zuivering. Dergelijke metingen tonen aan dat de nieuwere installaties tot lagere emissies 
kunnen leiden, zodat indirect kan worden afgeleid dat verdergaande zuivering tot een daling van de 
toxische druk kan leiden. Om dat daadwerkelijk vast te stellen zijn de systematische metingen nodig, 
zoals die voorgenomen worden in het innovatieprogramma voor verdergaande zuivering. Wat betreft de 
werking van de ESFT2-rekentool kan verder gesteld worden dat de toxische druk van allerlei stoffen 
berekend kon worden, maar dat die niet konden worden gepresenteerd als veranderde toxische druk 
boven- en benedenstrooms, of voor en na een innovatieve zuiveringstechniek. Daarvoor ontbraken de 
gegevens. 
 
Noot: omdat de sleutelfactor toxiciteit geactualiseerd wordt, en ook de kennis voor deze notitie 
toeneemt, kan deze notitie geactualiseerd worden. 
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1 Inleiding 

1.1 Context 
De ecologische sleutel factor Toxiciteit (versie 2.0, afgekort als ESFT2) maakt het mogelijk om 
kwantitatief vast te stellen of de toxisch druk van stoffen, stofgroepen of gehele mengsels belemmerend 
werkt voor de ecologische toestand.  
 
Via een landelijk onderzoek is met de ESFT2 recent berekend wat de toxische druk van lokale mengsels 
is, voor alle monitoringgegevens die bekend zijn voor de periode 2013-2018 (Postma et al., 2021). In 
dat onderzoek is nog geen uitsnede gemaakt van de rol van RWZI's ten aanzien van de toxische druk. 
RWZI's zijn echter een bekende bron van emissies van nutriënten en chemische verontreinigingen, 
waarvan bekend is dat ze invloeden hebben op de waterkwaliteit en de aquatische 
levensgemeenschappen (Posthuma et al., 2021). Een deel van de effecten wordt toegeschreven aan 
nutriëntenverrijking, en een ander deel aan chemische verontreinigingen. 
  
Er is veel aandacht voor het terugdringen van de effecten van RWZI's op de waterkwaliteit. Zo is er een 
innovatieprogramma dat beoogt de emissies en invloeden terug te dringen, door het subsidiëren van 
RWZI-innovaties (STOWA and Ministerie I&W, 2019). Literatuurgegevens tonen aan dat een dergelijk 
programma de waterkwaliteit daadwerkelijk kan helpen verbeteren (Postma, 2019). Via een landelijke 
hotspot-analyse is aan de hand van modellering afgeleid welke RWZI's de grootste effecten op het 
oppervlaktewater hebben (STOWA, 2017), en wordt de aandacht gefocusseerd op de RWZI’s die door 
de combinatie van hoge emissies (veel ‘inwonerequivalenten’) en lage volumes/stroming van het 
oppervlaktewater (weinig verdunningscapaciteit) de grootste lokale effecten kunnen hebben. Als er 
subsidie verstrekt wordt, zal worden vereist dat de emissiedaling wordt aangetoond via daling van de 
concentraties van bepaalde stoffen, en door daling van de respons in een aantal gekozen bioassays 
(Ecofide, 2020; Postma, 2019). 
 
Nu er voor de Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) fors geïnvesteerd wordt in 
innovatieve zuiveringstechnieken (STOWA and Ministerie I&W, 2019), en er bovendien veel 
monitoringdata bijeen gebracht zijn over stoffen in oppervlaktewateren (Postma et al., 2021), is er nu 
een kans om te onderzoeken of en in hoeverre de RWZI’s de toxische druk benedenstrooms verhogen, 
en of en in hoeverre die invloed daalt als er sprake is van een verbeteringsstap in de zuivering. De 
verwachting rond de toxische druk is samengevat in Figuur 1. 
 

 
Figuur 1. Schematische verwachtingen van de toxische druk van chemische verontreinigingen nabij 
RWZI's. Links: schematisch verschil tussen bovenstroomse en benedenstroomse toxische druk. Rechts: 
idem (benedenstrooms) als verwachting na het doorvoeren van vergaande zuiveringstechnieken.  
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1.2 De stand van zaken 
Er is een diversiteit aan studies over stoffen en RWZI’s. De WATSON-database bevat de beschikbare 
metingen van stoffen in de in- en effluenten (Roex et al., 2020). De hotspot analyse rapporteert over de 
relatieve mate van beïnvloeding van de waterkwaliteit rond alle Nederlandse RWZI's, op basis van 
gemodelleerde (voorspelde) concentraties (STOWA, 2017). Het innovatieprogramma voor vergaande 
zuivering (STOWA and Ministerie I&W, 2019) leidt tot financiering van daadwerkelijke innovaties bij 
RWZI's, en daarnaast vooral ook tot (a) het meten van veranderde emissies en bedreigingen middels een 
stofgerichte benadering (via een gekozen set standaard-stoffen die gemonitord moeten worden) en (b) 
een effectgerichte benadering met bioassays (Ecofide, 2020). Er bestaat op dit moment echter (nog) 
geen analyse van de toxische druk van mengsels in Nederlandse oppervlaktewateren, die gericht is op 
de rol en effectiviteit van de RWZI's in het verwijderen van chemische verontreinigingen. Dit onderzoek 
richt zich op die omissie. Het evalueert enerzijds de beschikbare monitoringgegevens, en test anderzijds 
de nieuwe rekentool van de ecologische sleutelfactor Toxiciteit. 
 
Uit de bestaande literatuur blijkt, dat er duidelijk te verwachten verbeteringen zijn na invoering van een 
verdergaande zuivering (Postma, 2019), maar dat die nog niet via monitoring zijn vastgesteld. De 
verwachting is afgeleid van gedetailleerde studies bij buitenlandse RWZI's. De aandacht heeft zich nog 
minder gericht op de daadwerkelijke verandering in de waterkwaliteit op grotere schaal. Doordat in een 
ander project onlangs alle monitoringdata van stoffen in oppervlaktewateren zijn verzameld en 
geanalyseerd (Postma et al., 2021) is er nu de mogelijkheid om de daadwerkelijke veranderingen van de 
waterkwaliteit in beeld te brengen. Die mogelijkheid bestaat uit twee delen: 
 

1. Is er zichtbaar te maken hoe het concentratieverloop van stoffen, en de toxische druk van 
stoffen, stofgroepen en mengsels, verloopt van bovenstrooms van de RWZI naar 
benedenstrooms, met een effect van toenemende afstand (door verdunning, afbraak, etc.); zie 
als voorbeeld Figuur 2. 

2. Is er zichtbaar te maken of en hoe een in het verleden uitgevoerde verbetering van de zuivering 
bij individuele RZWI’s leidt tot een veranderde (verbeterde) waterkwaliteit. Bij het voorbeeld 
in Figuur 2 zou een innovatieve en effectieve extra zuiveringsstap moeten leiden tot (veel) 
kleinere “explosie” van stoffenconcentraties direct benedenstrooms in het oppervlaktewater, en 
zou dit effect ook in het verdere benedenstroomse systeem zichtbaar moeten zijn (maar: minder 
goed, vanwege problemen als detectielimieten van stoffen). 

 

 
Figuur 2. Het typerende verloop van de gemeten concentraties van een groot aantal stoffen tussen een 
bovenstrooms punt (NS1) van een punt-emissiebron in een grote rivier, een direct-benedenstrooms punt 
(NS2), en een verderop gelegen punt (NS3). Alle concentraties in nanogram per Liter. Bron: König et al. 
(2017), watersysteem: Donau, emissie: ongezuiverd afvalwater van een grote stad. 
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1.3 Doelen van de case studie RWZI’s 
Doelen van deze case studie zijn: 

1. het bepalen of maatregelen/innovaties binnen RWZI’s niet alleen leiden tot een betere daling 
van verschillen tussen in- en effluent concentraties maar ook (en in hoeverre) tot een reductie 
van de concentratie/hoeveelheid toxische stoffen in oppervlaktewateren, en daardoor de 
toxische druk. Naar verwachting moet de reductie van toxische stoffen in het effluent resulteren 
in een afname van de milieudruk van deze stoffen in oppervlaktewateren 

2. het evalueren van de werking van de rekentool van de ecologische sleutelfactor Toxiciteit 
(versie 2.0).  
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2 Methoden en resultaten 

2.1 Overzicht 
De uitvoering van dit onderzoek is gebaseerd op ‘big data’ analyses van verschillende databronnen. 
Hieronder volgt een opsomming van de beschikbare data voor het onderzoek: 
 

1. De locaties van alle RWZI’s in Nederland, aangeleverd door CBS dd. 22 feb 2021.  
2. Watson Database data over de toxische stoffen in influent en effluent van alle RWZI’s in 

Nederland, aangeleverd door Deltares dd. 4 feb 2021 
3. Uitkomsten van het FOTO-NL project (Postma et al., 2021): concentraties/toxische druk van 

diverse stoffen in oppervlaktewateren in Nederland.  
4. Data over de zuiveringstypen en maatregelen/innovaties binnen de RWZI’s in Nederland, 

aangeleverd door CBS dd. 22 feb 2021.  
 
De aanpak van deze case bestond uit verschillende stappen die hieronder inclusief de bijhorende 
resultaten beschreven worden. Voor een deel gaat de studie over (zo veel mogelijk) alle RWZI’s van 
Nederland en alle onderdelen van het watersysteem, en voor een deel gaat de studie over specifiek 
gekozen RWZI’s. 

2.2 Stap 1: Verzamelen en ruimtelijk/temporeel koppelen van data 
De relevante databronnen die hierboven zijn beschreven, waren allemaal beschikbaar. De gegevens zijn 
ruimtelijk gekoppeld via de xy-coördinaten. 

2.3 Stap 2: Effectiviteit afgemeten aan influent/effluent concentraties 

2.3.1 Uitvoering 
De eerste verkennende analyse richtte zich op het vergelijken van de influent en effluent samenstellingen 
van RWZI’s in Nederland. Er werd getracht de effectiviteit van maatregelen/innovaties te bepalen door 
de concentratie van toxische stoffen in influent en effluent te vergelijken voor en na de implementatie 
van maatregelen/innovaties. Deze aanpak volgde de eerste maatlat uit het STOWA RWZI-hotspot 
onderzoek (STOWA, 2017). De Watson Database werd gebruikt om de samenstelling van de influent 
en effluent van elke RWZI te analyseren en te combineren gecombineerd met tijdstippen voor en na de 
implementatie van maatregelen/innovaties in RWZI’s.  

2.3.2 Resultaat 
De Watson Database bevat 262.751 regels met stofconcentraties gemeten in influent en effluent van 
diverse RWZI’s in Nederland over meerdere jaren. De Watson Database werd eerst uitgesplitst naar 
influent en effluent concentraties. Vervolgens werd de effectiviteit van zuivering bepaald door de daling 
van stofconcentraties (in %) voor stoffen die in dezelfde periode in de in- en effluent gemeten zijn te 
bepalen, tussen influent en effluent. Vervolgens werden deze verkregen efficiëntiegegevens 
gehergroepeerd per stof, per RWZI en per jaar.  
Deze hergroepering leverde een databestand met 1632 regels op. Deze regels werden gecombineerd met 
data over de RWZI kenmerken door de jaren heen op basis van overeenkomstige RWZI-codes. 
Vervolgens werd de data geaggregeerd om de gemiddelde efficiëntie van verwijdering per stof, per 
RWZI en per jaar te bepalen. Na deze aggregatie bleven 647 regels met data over. De intentie was om 
per RWZI te kijken of de zuiveringsefficiëntie veranderde voor en na jaren waarin in de 
zuiveringsinstallatie werd aangepast. Echter bleek het databestand met 647 regels te weinig data te 
bevatten om deze analyse te doen.  
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Er is vervolgens nog een andere benadering geprobeerd, waarbij eerst voor elke RWZI de jaren waarin 
de zuiveringsinstallatie gewijzigd werd te selecteren en vervolgens 4 jaar voor en 3 jaar na ook de 
eigenschappen van deze RWZI’s te selecteren. Deze dataset is vervolgens gekoppeld aan de database 
waarbij de efficiëntie per RWZI bepaald is. Ook hier bleven te weinig dataregels over om een analyse 
uit te voeren (654 regels na koppeling, 198 na aggregatie per stof). 

2.3.3 Aanbevelingen (algemeen en voor de volgende stap) 
De bovenstaande resultaten zijn ook besproken met Gerda Valkering (Waterschap Hunze en Aa’s) en 
Gerard Rijs (Rijkswaterstaat). Hierbij gaf Gerard Rijs o.a. aan de bepaling van zuiveringsefficiëntie 
zoals wij dat beoogd hadden op dit moment nog niet mogelijk is met de beschikbare technieken en data. 
Wat daarin onder andere meespeelt is dat de verblijftijd van water in de RWZI’s niet wordt meegenomen 
in de influent/effluent metingen. Dat wil zeggen dat het water in de influent meting niet hetzelfde water 
is in de effluent meting. De stofconcentraties in het influent kunnen daarom niet worden vergeleken met 
de stofconcentraties in het effluent.  
Uit deze opmerkingen en de uitkomsten van de bovenstaande analyses kan geconcludeerd worden dat 
de huidige data niet toereikend zijn voor een goede vergelijkende influent/effluent analyse. Er kan op 
basis van deze gegevens dus nog niets gezegd worden over de effectiviteit van innovaties/maatregelen 
binnen RWZI’s.  
Om deze analyse in de toekomst wel te kunnen uitvoeren moet geïnvesteerd worden in het uitbreiden 
van stofconcentratiemetingen in het influent en effluent van RWZI’s. Daarbij is belangrijk dat stoffen 
zowel in het influent als in het effluent gemeten worden en dat de verblijftijd van het water in RWZI’s 
wordt meegenomen, zodat influent en effluent stofconcentraties aan elkaar gerelateerd zijn (het water 
gemeten in het effluent is hetzelfde water wat gemeten wordt in het influent). 
 

2.4 Stap 3: Innovaties en oppervlaktewaterkwaliteit nabij RWZI’s. 

2.4.1 Uitvoering 
Deze analysestap maakte gebruik van de data uit het FOTO-NL project (monitoringdata 
oppervlaktewateren). Hoewel het doel was om het patroon van Figuur 2 op landelijke schaal te 
onderzoeken, bleek na de koppeling van de xy-punten van de effluent-data en de FOTO-NL data dat er 
weinig stoffen overeenkomstig gemeten werden in effluenten en oppervlaktewateren. De aantallen 
overeenkomstige metingen waren (ruim) te laag voor een landelijke patroonanalyse.  
 
Als vervolgstap is gekozen voor de analyse van concentratieveranderingen in oppervlaktewateren nabij 
RWZI’s, voor enkele strategisch gekozen RWZI’s, en het kiezen van de 3 dichtstbijzijnde FOTO-NL 
meetpunten (volgens het patroon van Figuur 2: tenminste 1 punt bovenstrooms, en 1 of twee punten 
benedenstrooms). Het doel van de analyse was om trendbreuken te identificeren in de stofconcentraties 
bij deze meetpunten en deze te koppelen aan innovaties/maatregelen binnen RWZI’s.  

2.4.2 Resultaten  
Gerard Rijs gaf aan dat de beschikbare data nog niet toereikend zou kunnen zijn voor deze analyse. 
Mogelijke trendbreuken in de analyse kunnen met de huidige monitoringdata niet gekoppeld worden 
aan innovaties/maatregelen in RWZI’s. De FOTO-NL data bleken geen verbeterde 
analysemogelijkheden te bieden. Eén van problemen met de data is dat de effluentdata beperkter is dan 
de FOTO-NL datapunten, waardoor mogelijke veranderingen van stofconcentraties in oppervlakte 
wateren niet direct gekoppeld kunnen worden aan effluentconcentraties omdat deze laatste niet 
beschikbaar zijn. Een nadeel van de FOTO-NL datapunten is dat gemeten stofconcentraties afhankelijk 
van zijn van meetprogramma’s waarbij vaak een selectie gemaakt wordt om een bepaald type stoffen te 
meten, bijvoorbeeld: metalen. Hierdoor ontstaan inconsistenties in de gemeten typen stoffen door de 
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jaren heen en is het lastig om een trendbreuk analyse op stofconcentraties te doen. Bovendien waren de 
stoffen die boven- en benedenstrooms van de RWZI gemeten werden niet complementair. Dat wil 
zeggen: er is geen boven- en benedenstroomse metingen van overeenkomstige chemische stoffen, zodat 
de invloed van de RWZI bepaald kan worden. Dit betekent, dat de toxische druk (die landsdekkend uit 
het FOTO-NL bestand afgeleid is in Postma et al. 2021) niet deels toegeschreven kan worden aan lokale 
RWZI-invloeden.  

2.4.3 Aanbevelingen 
Om de huidige toxische druk en effectiviteit van maatregelen/innovaties in RWZI’s op de toxische druk 
in ontvangende oppervlakte wateren te bepalen is een nieuwe opzet voor de data verzameling nodig. 
Ten eerste is het belangrijk dat de stofconcentraties in het effluent van RWZI’s consistent gemeten 
wordt. Daarnaast is het belangrijk dat dezelfde consistentie in het meten van stofconcentraties wordt 
doorgevoerd in de FOTO-NL meetpunten, of beter: meetpunten waarvan bekend is dat ze boven- en 
benedenstrooms liggen (zoals in Figuur 2). Wanneer de data consistent over de tijd gemeten wordt in 
RWZI’s is het mogelijk een trendanalyse uit te voeren voor stofconcentraties in oppervlakte wateren en 
het effluent van RWZI’s, waarna de veranderingen in toxische druk op het systeem bepaald kunnen 
worden met de msPAF methode. Vervolgens kan gekeken worden of eventuele dalingen in toxische 
druk toegeschreven kunnen worden aan innovaties/maatregelen die getroffen zijn in RWZI’s.  
Het is kostbaar om deze consistente meetcampagnes op te zetten. Daarom kan gekozen worden om het 
aantal stoffen wat gemeten wordt te beperken tot een selectie van ‘gidsstoffen’, dat wil zeggen, bepaalde 
stoffen te meten die representatief zijn voor stofgroepen met een bepaald werkingsmechanisme (toxic 
mode of action, bijv. reële voorbeelden opzoeken in de stoffenlijst etc.), en/of stoffen die deels worden 
afgebroken in een RWZI. De aanzetten voor zo’n aanpak zijn inmiddels gegeven, voor zowel leid-
stoffen als een serie bioassays die bij RWZI-emissies passen (Ecofide, 2020; STOWA and Ministerie 
I&W, 2019). 
 

2.5 Stap 4: Specifieke analyse met de huidige beschikbare data 

2.5.1 Uitvoering  
Gezien de beperkingen in de data die de bedoelde data analyses op landelijk niveau verhinderen is 
gekozen voor uitvoeren van een additionele analyse. Hierbij worden drie RWZI’s (namelijk; Aarle-
Rixtel, Horstermeer en Gieten) gekozen en worden steeds 3 FOTO-NL meetpunten geselecteerd in het 
ontvangende oppervlaktewater van deze drie RWZI’s. Hierbij wordt 1 meetpunt voor het lozingspunt 
van de RWZI geselecteerd en 1 meetpunt na het lozingspunt van de RWZI’s. De stromingsrichting van 
de ontvangende wateren is bepaald met behulp van KRW-verkenner (uitgevoerd door Tessa Pronk, 
KWR-Water Cycle Institute, data ontvangen dd. 6-7-21). Vervolgens werd de toxische druk berekend 
voor deze drie punten en indien mogelijk in het effluent van de drie RWZI’s met de rekentool van de 
ESFT2. Het doel van deze analyse is om te identificeren welke invloed de drie RWZI’s mogelijk hebben 
op de toxische druk van het watersysteem. De kwaliteit van de aanpak van de studie is daarnaast 
geëvalueerd, door niet alleen naar toxische stoffen te kijken (met hun variabele metingen in effluent en 
oppervlaktewater) maar ook naar andere metingen boven- en benedenstrooms (maakt het effluent 
verschil? Leidt de emissie tot hogere concentraties en een hogere toxische druk, zoals in Figuur 2?) en 
naar andere metingen voor en na een door het CBS gemelde innovatiedatum (maakt de innovatie 
verschil? Daalt de emissie?).  

2.5.2 Resultaten: mengsel-toxische druk 
Bij deze data-analyse bleek eerst, dat de locatiedata van de RWZI te grofmazig was, en vaak niet het 
daadwerkelijke lozingspunt betrof. De echte locaties van de lozingspunten van de RWZI’s zijn daarom 
opgevraagd bij de betreffende waterschappen. Ook is informatie opgevraagd over de 
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stromingsrichtingen van de ontvangende oppervlaktewateren, zodat FOTO-NL meetpunten voor en na 
het effluent lozingspunt geselecteerd konden worden. 
 
Op basis van de beschikbare meetdata op de punten voor en na het effluent lozingspunt van de drie 
RWZI’s is de toxische druk berekend voor verschillende jaren. Uit deze analyse bleek dat door 
inconsistenties in de gemeten stoffenpakketten tussen de effluenten en de FOTO-NL meetpunten in 
water (zowel tussen punten als door de jaren heen) ook voor de specifieke drie RWZI’s  geen conclusie 
getrokken kon worden over de invloed van de drie RWZI’s op de toxische druk van het ontvangende 
oppervlakte water. Het databestand was simpelweg de variabel en inconsistent om een patroon – als dat 
aanwezig zou zijn – vast te kunnen stellen. Dit leidde tot een vervolgvraag, waarbij geëvalueerd is of 
het bij de bestaande data überhaupt mogelijk is om in het oppervlaktewater “iets” terug te zien van de 
emissies van RWZI’s enerzijds en de eventuele effecten van innovatieve zuiveringen anderzijds. 

2.5.3 Stofconcentratie analyse voor en na de lozing van het effluent 
Uit de bovenstaande analyse bleek dat veel toxische stoffen niet consistent gemeten waren over de 
FOTO-NL punt (Stof x werd bijvoorbeeld wel voor het effluent lozingspunt gemeten maar niet na het 
lozingspunt). Echter, er bleek een aantal stoffen/parameters wel consistent gemeten over de FOTO-NL 
punten zoals: Chlorofyl-a en fosfaat (PO4). Daarom is gekozen een analyse uit te voeren van het verloop 
van de concentraties van Chlorofyl-a (CHLFa) en fosfaat (PO4) rondom het effluent lozingspunt. 
Tijdens deze analyse bleek dat de punten rondom het lozingspunt van de RWZI Gieten de meest 
geschikte meetdata bevatten om de analyse uit te voeren. De verdere analyse werd daarom rondom deze 
RWZI uitgevoerd en dient als voorbeeld voor dit type analyse. Een overzicht van het gebied rondom de 
RWZI Gieten met alle relevante punten wordt gegeven in Figuur 3.  
 

 
Figuur 3. Het casestudie gebied rondom de RWZI Gieten. De RWZI loost eerst in een naastgelegen beek 
(bruine stip) en loost via deze beek vervolgens in de Hunze (paarse stip). Het blauwe en groene punt geeft 
de dichtstbijzijnde monitoringpunten weer (bovenstrooms, resp. benedenstrooms). 
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De eerste stap in de analyse was het vergelijken van Chorofyl-a concentraties voor en na het effluent 
lozingspunt. De Chlorofyl-a concentratie is een maat voor de hoeveelheid algen die in het water 
voorkomen en daarna ook indicatief voor de nutriënten concentraties in het water (hoe hoger de 
concentratie algen, hoe waarschijnlijker het is dat de nutriënten concentraties hoog zijn.)  
 
In Figuur 4 worden de gemeten Chorofyl-a concentraties gerangschikt weergegeven (van laag naar 
hoog), per monsterpunt. Dit is gedaan om de variatie in allerlei factoren, zoals tijdstip van monsteren, 
niet specifiek te beschouwen – door eenvoudigweg te kijken of de cumulatieve verdeling (de lijn) van 
de ene situatie boven die van de andere situatie ligt. Als dat zo is, dan is er sprake van een verschil (bijv. 
boven- of benedenstrooms, of voor- en na een innovatie). Uit de analyse van Chlorofyl-a blijkt dat de 
Chlorofyl-a concentraties na het effluentpunt hoger liggen dan de concentraties voor het effluentpunt.  
Dit kan geïnterpreteerd worden als een indicatie dat het effluent van de RWZI zorgt voor een verhoging 
van nutriënt concentraties in het oppervlakte water, gevolgd door meer algen en hogere Chlorofyl-a 
metingen. Echter moet hierbij worden vermeld dat het rangschikken van de gemeten concentraties geen 
rekening houdt met de omstandigheden waarop deze concentraties gemeten zijn. Het is mogelijk dat 
concentraties met dezelfde rang op verschillende perioden in het jaar of zelfs verschillende jaartallen 
gemeten zijn. Het resultaat hieronder moet dus beschouwd worden als een eerste indicatie van 
verandering in nutriënten concentraties in het oppervlakte water na lozing van het effluent. Meer data is 
nodig om met zekerheid vast te stellen wat de kwantitatieve invloed van RWZI’s is op de nutriënten 
concentraties van ontvangende oppervlakte wateren. 
 

 
Figuur 4. Gerangschikte gemeten concentraties van Chlorofyl-a voor en na het effluent lozingspunt van de 
RWZI Gieten. De meetpunten betreffen alle metingen die gedaan zijn, gerangordend van laag naar hoog 
binnen de groep; de metingen kunnen op geheel verschillende tijdstippen (over meerderde jaren) 
betrekking hebben. 
 
Een vergelijkbare analyse is gedaan voor de verandering in fosfaat (PO4) concentraties rondom het 
effluent lozingspunt, maar de analyses konden voor fosfaat worden uitgebreid met de vergelijking voor 
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en na de implementatie van een zuiveringsinnovatie van de RWZI Gieten. In Figuur 5 worden de fosfaat 
concentraties weer gerangschikt weergegeven voor meetpunten voor (Pre-eff) en na (Post-eff) het 
effluent lozingspunt, waarbij de concentraties na het effluent lozingspunt uitgesplitst zijn tussen de jaren 
voor (Pre-innovatie) en na (Post-innovatie) de plaatsing van een zuiveringsinnovatie in de RWZI.  
 
De fosfaat concentraties voor het lozingspunt zijn lager dan de fosfaat concentraties na het lozingspunt, 
hetgeen een indicatie is voor het verschijnsel dat het RWZI effluent de concentratie fosfaat verhoogt in 
de Hunze. Na de implementatie van de zuiveringsinnovatie (van oxidatietank continu naar aeratietank) 
dalen de gemeten fosfaat concentraties na het lozingspunt en komen ze in de buurt van gemeten 
concentraties voor het lozingspunt te liggen (de groene lijn in Figuur 5 nadert en passeert de blauwe 
lijn). De lagere fosfaat concentraties zouden een indicatie kunnen zijn dat de zuiveringsinnovatie 
efficiënter fosfaat verwijdert uit het RWZI water.  
 
Deze resultaten zijn indicatief, maar verder analyse is nodig om met zekerheid vast te stellen of de daling 
in fosfaat plaatsvindt. Net als bij de Chlorofyl-a analyse hierboven, moet bij deze analyse worden 
vermeld dat het rangschikken van de gemeten concentraties geen rekening houdt met het jaar of periode 
in het jaar waarin gemeten is. Daarnaast zijn inwoner equivalenten ten tijde van de gemeten waarde niet 
meegenomen in de analyse. Het resultaat hieronder mag dus alleen beschouwd worden als een eerste 
indicatie van verandering in fosfaat concentraties in het oppervlakte water. Additionele data is nodig om 
zekerheid vast te stellen wat de invloed van de RWZI is op de fosfaat concentratie van het ontvangende 
oppervlakte water. 

 
Figuur 5. Gerangschikte gemeten concentraties van fosfaat (PO4) voor en na het effluent lozingspunt van 
de RWZI Gieten, waarbij de concentraties na het effluent lozingspunt uitgesplitst zijn voor en na de 
toepassing van de zuiveringsinnovatie (van oxidatietank continu naar aeratietank). Pre-eff = fosfaat 
concentraties bij het meetpunt voor het effluent lozingspunt; Post-eff_Pre-innovatie = fosfaat concentraties 
na het effluent lozingspunt en voor de zuiveringsinnovatie; Post-eff_Post-innovatie = fosfaat concentraties 
na het effluent lozingspunt en na de zuiveringsinnovatie 
  



 

 
 

Pagina 14 van 20  Sleutel factor Toxiciteit (versie 2)  
 
 
 

2.5.4 Stofconcentratie analyse voor en na de lozing van het effluent: RWZI-
Horstermeer 

De studies die bij Gieten zijn gedaan zijn herhaald bij RWZI-Horstermeer. Ook bij deze RWZI was er 
geen goede mogelijkheid om verschillen in mengsel toxische druk te bepalen, en werd voor het 
onderzoeken van de effecten van de RWZI met andere gemeten parameters gevonden dat de 
aanwezigheid van effluent-effecten zichtbaar was (via de parameter: fosfaat), als verschil tussen boven- 
en benedenstrooms. 
 

 
Figuur 4. Gerangschikte gemeten concentraties van fosfaat (PO4) voor en na het effluent 
lozingspunt van de RWZI Horstermeer. Uitleg verder zoals bij RWZI-Gieten. 
 

2.5.5 Stofconcentratie analyse voor en na de lozing van het effluent: RWZI-Aarle-
Rixtel 

De studies die bij Gieten zijn gedaan zijn ook herhaald bij de RWZI Aarle-Rixtel. Ook bij deze RWZI 
was er geen goede mogelijkheid om verschillen in mengsel toxische druk te bepalen, en werd voor het 
onderzoeken van de effecten van de RWZI met andere gemeten parameters gevonden dat (wederom) de 
effecten van het effluent zichtbaar zijn in het benedenstroomse water (aan de hand van fosfaat), en ook 
(weer) dat de verbeterde zuivering een merkbaar effect heeft op deze parameter (Figuur 6)). 
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Figuur 6. Gerangschikte gemeten concentraties van fosfaat (PO4) voor en na het effluent lozingspunt van 
de RWZI Aarle-Rixtel, waarbij de concentraties na het effluent lozingspunt uitgesplitst zijn voor en na de 
toepassing van de zuiveringsinnovatie t.b.v. defosfatering (van Chemisch in beluchtingscircuit naar 
Combinatie biologisch + chemisch). Pre-eff = fosfaat concentraties bij het meetpunt voor het effluent 
lozingspunt; Post-eff_Pre-innovatie = fosfaat concentraties na het effluent lozingspunt en voor de 
zuiveringsinnovatie; Post-eff_Post-innovatie = fosfaat concentraties na het effluent lozingspunt en na de 
zuiveringsinnovatie. 
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3 Conclusies en aanbevelingen  

3.1 Samenvattende bevindingen 
Het doel van deze analyse was het bepalen van de effecten van effluent lozing door RWZI’s op de 
toxische druk van het ontvangende watersysteem met behulp van meetdata uit FOTO-NL, en het bepalen 
van de effectiviteit van verbeterde zuiveringstechnieken wat betreft het verminderen van de toxische 
druk in oppervlaktewateren. 
Uit de analyse bleek dat er te weinig consistente data is om deze analyse voor chemische 
verontreinigingen uit te voeren. Dat geldt zowel voor de Watson database (verschil influent en effluent) 
als voor metingen in het oppervlaktewater (boven- en benedenstrooms, en voor en na een innovatie van 
de installaties). 
Parameters die vaker gemeten zijn, en daardoor inzicht konden geven in vragen zoals “heeft een RWZI 
invloed?” en “heeft een innovatieve zuivering invloed” konden indicatief beantwoord worden. De 
antwoorden bleken te zijn, dat veranderingen in bijvoorbeeld Chlorofyl-a en fosfaat concentraties enig 
inzicht van de mogelijke invloed van RWZI’s op de samenstelling van het ontvangende oppervlakte 
water, en dat verbeterde zuivering de emissies lijkt te hebben verlaagd. Het was met de huidige data 
echter niet goed mogelijk om harde conclusies over de lokale invloeden van RWZI’s te trekken, omdat 
de cumulatieve patronen ook door andere verschijnselen kan zijn veroorzaakt (zoals toevallig wezenlijk 
verschillende meetcampagnes, of veranderingen in de situaties van de RWZI – zoals andere aantallen 
inwoners, etc.). Uit de analyses van de gegevens van enkele parameters die het meest gemeten zijn kan 
afgeleid worden dat er meetbare effecten zijn van RWZI’s op oppervlaktewateren (benedenstrooms 
locaties tonen verhoogde parameterwaarden ten opzichte van bovenstrooms locaties), en dat innovaties 
de waterkwaliteit kunnen verbeteren (uitkomsten voor en na een innovatie verschillen). Het is hierbij 
logisch te veronderstellen, dat deze verschillen ook kunnen optreden voor chemische verontreinigingen; 
het is zelfs aannemelijk, dat die vergelijkbare patronen zullen volgen, co-variërend met parameters zoals 
Chlorofyl-a en fosfaat. De voorspelling is dan ook, dat het innovatieprogramma, met de bijhorende 
systematische metingen, op een later tijdstip wel de te verwachten verbetering van de waterkwaliteit 
zichtbaar kan maken. 

3.2 Internationaal vergelijkbaar onderzoek 
Via samenwerkingspartners is – aanvullend op het eigen onderzoek van de huidige case studie 
rapportage en de resultaten die al door Ecofide over RWZI-effecten waren gerapporteerd – een voorlopig 
inzicht gekregen in de resultaten van landsdekkend onderzoek aan RWZI's in het Verenigd Koninkrijk. 
De resultaten tonen aan, dat innovaties in RWZI's zichtbaar zijn in metingen van de waterkwaliteit, 
zowel chemisch als ecologisch. Enkele impressies van voorlopige resultaten zijn weergegeven in Figuur 
7 en Figuur 8. 

 
Figuur 7. Voorlopige lange-termijn resultaten van een studie in het Verenigd Kinkrijk (1): de 
soortenrijkdom in oppervlaktewateren  neemt toe in de tijd (courtesy Prof dr. A. Johnson). 



 

 
 

Pagina 17 van 20  Sleutel factor Toxiciteit (versie 2)  
 
 
 

 

 
Figuur 8. Voorlopige lange-termijn resultaten van een studie in het Verenigd Kinkrijk (1): de 
soortenrijkdoem verschilt tussen hydrologische eenheden met lagere en hogere invloed van RWZI's 
(courtesy Prof dr. A. Johnson). 
 
Ook onderzoek in de Verenigde Staten suggereert dat de innovatieprogramma's leiden tot verbeteringen 
in de waterkwaliteit. In Figuur ### tot en met ### wordt getoond dat de vergelijking tussen oudere en 
nieuwere situaties vaak complex is, door verschillen in daadwerkelijk overlappende metingen, maar dat 
er desondanks duidelijk sprake is van verbeterde gezondheid van vissen (lagere DELTs), en een 
verhoogde Index of Biotic Integrity, bij een vergelijking van de oudere en jongere periodes. 
 

 
 
Figuur 9. Resultaten uit vergelijkende RWZI-studies in de Verenigde Staten (de staat Ohio): (links en 
midden) onderzoek naar veranderingen stuit vaak op niet-overlappende en onvolledige data sets, hier 
geïllustreerd voor twee periodes; (rechts) verschil in de Index of Biotic Integrity for fish assemblages toont 
locatie-afhankelijke voor- en achteruitgang in de taxonomische groep (unpublished results K. Kapo, D. de 
Zwart, C. Holmes and L. Posthuma). 
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Figuur 10.  Verschillen tussen enkele parameters van vissenpopulaties (IBI=Index of Biotic Integrity, 
DELT=Deformities, Erisons, Lesions, Tumors; sublethale effecten) in een oudere en jongere periode 
(unpublished results K. Kapo, D. de Zwart, C. Holmes and L. Posthuma). 
   

3.3 Aanbeveling uit het huidige onderzoek en internationaal onderzoek 
Het uitgevoerde onderzoek leidt tot een aanbeveling.  
 
Om in de toekomst de beoogde analyses op basis van gegevens over stoffen uit te voeren – naar 
verbeteringen in de waterkwaliteit en het veroorzaken daarvan door een innovatieve zuivering – is een 
consistent meetprogramma nodig waarin op vaste meetplekken in het oppervlaktewater een vaste 
selectie van stoffen (en/of bioassays en/of biologische parameters) gemeten wordt, met overeenkomstige 
stoffen in de in- en effluentmetingen. Ideaal is, als er wat betreft de stoffen in influent, effluent en (op 
verschillende afstanden) boven- en benedenstrooms van de RWZI’s worden gemeten. Een mogelijke 
selectie van representatieve stoffen zou de lijst van gidsstoffen kunnen zijn uit het Stowa rapport: 
‘Innovatieprogramma microverontreinigingen uit RWZI-afvalwater’ (zie tabel 1; Stowa, 2019). 
Aanvullend is het waardevol om ook andere parameters te maten (zoals Chlorofyl-a, fosfaat en andere 
parameters) omdat die een leidraad zijn voor de mate waarin de waterkwaliteit beïnvloed wordt, en over 
welke afstand. Ook bioassay-metingen (zoals gepland) zijn belangrijk.   
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Colofon	
Deze notitie is geschreven in het kader van het project Toxiciteit van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. 
In de Kennisimpuls werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten 
aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit 
beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de 
waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.  
 
In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze deze kennis (beter) 
toepasbaar voor de praktijk. Hiermee verstevigen ze de basis onder het waterkwaliteitsbeleid. Het 
programma is gestart in 2018 en duurt vier jaar. Het wordt gefinancierd door het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.  
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