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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
De invloed van een emissie, bijvoorbeeld de lozing van effluent door een RWZI, is niet op alle ontvangende 

oppervlaktewateren even groot: de impact van een grote RWZI die loost op een klein oppervlaktewater is 

veel groter dan die van een grote RWZI die loost op groot water. Er is daarom behoefte om de locaties met 

de grootste impact op het oppervlaktewater vast te stellen door de emissie te koppelen aan de kenmerken 

van het ontvangende watersysteem. De betrokken waterschappen hebben dergelijke hotspots  voor 

emissie van microverontreinigingen reeds vastgesteld (STOWA, 2011; Grontmij, 2014; Muis et al., 2016). 

Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV) heeft zich daarbij beperkt tot de prioritering van RWZI s op basis 

van de emissie van geneesmiddelen (waarbij geneesmiddelen gidsstoffen zijn voor andere 

microverontreinigingen die zich via de RWZI verspreiden), terwijl waterschap Drents Overijsselse Delta 

(WDOD) een bredere inventarisatie van emissiebronnen en hotspots heeft uitgevoerd, waarbij naast 

RWZI s ook de emissie van bestrijdingsmiddelen uit de akkerbouw en de glastuinbouw is meegenomen. 

  

De hotspotlocaties, d.w.z. die locaties waar de emissie van geneesmiddelen en andere 

microverontreinigingen tot mogelijke problemen in het ontvangende oppervlaktewater kunnen leiden, 

zijn dus bekend. Echter, deze inschatting is gemaakt op basis van (model)berekeningen en slechts beperkt 

geverifieerd door chemische analyses. Er bestaat de behoefte om de hotspotlocaties verder te verifiëren 

door middel van biologische effectmetingen, om zodoende de noodzaak tot eventuele maatregelen verder 

te onderbouwen. Wat hierbij ook meespeelt is dat men in de praktijk altijd te maken heeft met een 

mengsel van vele stoffen. Het gecombineerde effect van deze cocktail van stoffen is op basis van 

effectonderzoek beter in te schatten dan alleen op basis van chemische analyses en toxiciteitsgegevens.   

1.2 Doel 
Het doel van het onderzoek is om na te gaan in welke mate er op de eerder vastgestelde hotspotlocaties 

sprake is van aantoonbare risico s voor het ecologisch functioneren van het watersysteem, en welke 

stofgroepen hiervoor mogelijk verantwoordelijk zijn. Dit ter onderbouwing en prioritering van de 

noodzaak tot eventuele emissiereducerende maatregelen.  

 

Onderzoeksvragen daarbij zijn: 

1. Zijn effecten in het ontvangende oppervlaktewater daadwerkelijk aantoonbaar door middel van 

biologische effectmetingen? 

2. Hoe is de mate van effect te duiden aan de hand van effect-signaalwaarden en resultaten uit 

vergelijkbare onderzoeken op schone en vervuilde locaties?  

3. Zijn de waargenomen effecten te relateren aan verantwoordelijke stoffen of stofgroepen, zoals 

bijvoorbeeld geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen? 

 

Hoewel oorspronkelijk geen onderzoekvraag is, gerelateerd aan de stoffen en stofgroepen die effect 

veroorzaken, ook onderscheid gemaakt in bronnen (of activiteiten) en routes die effect veroorzaken. 

1.3 Overlap met andere projecten 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek die 

binnen het STOWA-project Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit (kortweg ESF-TOX1) is opgesteld 

(Posthuma et al., 2016a). De praktische procedures en ervaringen die zijn opgedaan binnen ESF-TOX zijn 

beschreven in het document SIMONI procedures voor ESF Toxiciteit  (van der Oost & Thao Nguyen, 

2016). Tevens is zoveel als mogelijk aangesloten bij de verdere ontwikkeling van deze procedures binnen 

het vervolg op de ESF-TOX, het AIO project Smart monitoring, dat wordt uitgevoerd door Alterra, de UvA 

en Waternet. Het project is eerder van start gegaan dan het huidige project, maar heeft forse vertraging 

opgelopen wegens tekort aan monstermateriaal. Bij de laboratoriumwerkzaamheden met betrekking tot 

de gebruikte passive samplers is intensief samengewerkt met Waterproef (die een belangrijk deel van de 

laboratoriumwerkzaamheden in het Smart monitoring project uitvoert). Binnen het Smart monitoring 

project zijn ook twee hotspotlocaties van WDOD onderzocht, te weten de Raalterwetering en Kanaal 

Steenwijk-Ossenzijl. Het eindoordeel van deze locaties is meegenomen in de rapportage.  

                                                        
1 Eerder ook wel Ecologische Sleutelfactor 8 – Toxiciteit of kortweg ESF-TOX genoemd.  
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Daarnaast is gebruik gemaakt van de praktische ervaringen die zijn opgedaan met passive samplers, 

onder andere binnen de monitoring van bestrijdingsmiddelen met passive samplers (door de 

waterschappen die zich hebben verenigd onder de naam Waterkracht ).  

 

Tenslotte loopt er een STOWA-project waarin een landelijke hotpotanalyse van RWZI s wordt gemaakt, op 

basis van de geneesmiddelenemissie. In dit project worden modelberekeningen van o.a. concentraties 

totaal geneesmiddelen in het oppervlaktewater uitgevoerd, en wordt bepaald welke Nederlandse RWZI s 

de waterkwaliteit zodanig beïnvloeden dat zij nadere aandacht behoeven. De resultaten van de landelijke 

hotspotanalyse geneesmiddelen zouden de bevindingen van dit project moeten bevestigen. 

1.4 Leeswijzer 
Hoofdstuk twee beschrijft de onderzoeksstrategie, onderzoekslocaties en onderzoeksparameters, en de 

wijze waarop de resultaten zijn verwerkt en beoordeeld. De resultaten worden besproken en 

bediscussieert in hoofdstuk 3. De bredere discussie wordt in hoofdstuk 4 gevoerd. De conclusies en 

aanbevelingen staan in hoofdstuk 5.  

2 Methoden 

2.1 Korte omschrijving onderzoeksstrategie 
De risico s worden vastgesteld door middel van een integraal effectonderzoek bestaande uit een 

combinatie van passive sampling, chemische analyses, theoretische berekeningen van de toxische druk op 

basis van de chemische analyseresultaten (d.m.v. msPAF berekeningen) en een brede testbatterij met 

biologische effectmetingen. Deze testbatterij bestaat uit een veldtest met watervlooien, in vitro bioassays 

(met cellijnen, in dit geval diverse Calux-assays) en een antibioticascreeningsassay. Deze biologische 

effectmetingen zijn er speciaal op gericht om de effecten van microverontreinigingen in beeld te brengen. 

De werkwijze sluit aan op de methodiek die binnen de Ecologische Sleutel Factor Toxiciteit is ontwikkeld 

(Posthuma et al., 2016a), en binnen het Smart Monitoring project verder wordt uitgewerkt. Binnen de 

ESF-TOX en Smart Monitoring worden ook in vivo bioassays (met bacteriën, algen en watervlooien) 

toegepast. Deze zijn in het huidige project niet meegenomen (zie paragraaf 2.7 voor motivatie). 

 

De bemonstering voor zowel chemie als toxicologie wordt gedaan met behulp van passive samplers. 

Passive samplers geven een tijdsgeïntegreerd beeld van de concentraties en doordat zij langere tijd in het 

water hangen zijn ze beter in staat om pieken en lage concentraties microverontreinigingen op te pikken.  

 

Door de combinatie van het chemische en het toxicologische spoor kunnen de aanwezigheid en de 

effecten van microverontreinigingen beter in beeld worden gebracht dan door middel van elk van de 

sporen afzonderlijk.  

 

De onderzochte onderdelen worden in tabel 1 samengevat en in de komende paragrafen in detail 

toegelicht. In die gevallen waarin is afgeweken van de standaard methodiek van de ESF-TOX en/of Smart 

monitoring wordt dit gemotiveerd.  

 

Het onderzoek is opgesplitst in twee meetronden, een van begin juni tot half juli en een van half 

september tot eind oktober. De locaties van waterschap Vallei en Veluwe zijn tweemaal onderzocht. De 

locaties van waterschap Drents Overijsselse Delta zijn verdeeld over de twee meetronden, waarbij de 

locaties onder invloed van glastuinbouw en akkerbouw in verband met de periode van toepassing van 

bestrijdingsmiddelen in de eerste meetronde zijn onderzocht.  

2.2 Onderzoekslocaties 
Het onderzoek vindt plaats in het oppervlaktewater (dus in het geval van RWZI s niet in het effluent).  

 

De onderzoekslocaties voor waterschap Vallei en Veluwe zijn middels een veldbezoek van Frans de Bles 

en Richard van Hoorn op 9 mei 2016 vastgesteld en beschreven in bijlage 1. Per onderzoeklocatie zijn 

verschillende opties aangegeven, zowel beschrijvend als op kaartjes. De exacte locatie is ter plekke in het 

veld bepaald. De uiteindelijk onderzochte locaties staan in tabel 2 globaal omschreven, de alternatieve 

locaties die zijn afgevallen staan in bijlage 1.  
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Tabel 1 Uitgevoerde onderdelen binnen het effectonderzoek. Onderdelen die afwijken van de in Smart monitoring gevolgde opzet zijn cursief weergegeven 

en worden in de voetnoten toegelicht. 

 

steekmonsters in situ (veld) siliconenrubber Speediska 

veldwaarnemingen  temperatuur, pH, 

geleidbaarheid, zuurstof, 

doorzicht en diepte 

aangroei, bijzonderheden aangroei, bijzonderheden 

chemie bestaande data 2016: 

nutriënten en metalen, deels 

ook PAKs, 

bestrijdingsmiddelen, 

geneesmiddelen 

 Performance Reference 

Compounds,  

PAK's, bestrijdingsmiddelen, 

bijzondere stoffen, 

geneesmiddelenb 

PAK's, bestrijdingsmiddelen, 

bijzondere stoffen, 

geneesmiddelenb 

berekening toxische druk msPAF bestaande data 2016  msPAF gemeten stoffenb msPAF gemeten stoffenb 

bioassays     

algemene toxiciteit: veld n.v.t. overleving en reproductie 

watervlooien (7d) 

n.v.t. n.v.t. 

algemene toxiciteit: in vivo - n.v.t. -c - 

specifieke toxiciteit: in vitro - n.v.t. PPARg-calux 

PXR-calux  

Nrf2-caluxd 

ER-calux 

anti-AR-calux 

GR-calux 

anti-PR caluxe 

Genotoxiciteitf   P53-calux + S9-mix 

P53-calux - S9-mix 

P53-calux + S9-mix 

P53-calux - S9-mix 

antibioticascreening   - vijf groepen van antibiotica 

a In Smart monitoring is de POCIS sampler gebruikt. Het bemonsterd volume van de POCIS-sampler wordt voor alle samplers op één geschat volume gesteld, en dus niet per 

monster op basis van PAK-analyses ingeschat.  

b In Smart monitoring zijn – met uitzondering van de Performance Reference Compounds op de siliconenrubbers - geen chemische analyses op de extracten gedaan en dus 

ook geen msPAF berekeningen 

c In Smart monitoring zijn op de extracten van de polaire sampler drie in vivo bioassays uitgevoerd: Microtox, algatox en Daphniatox 

d In Smart monitoring zijn aanvullend de DR-calux en de PAH calux uitgevoerd 

e De anti-PR calux is in Smart monitoring niet uitgevoerd 

f Alleen in locatie Zijdewetering in de eerste meetronde 
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Het onderzoeksgebied betreft het Valleikanaal vanaf het inlaatpunt onder aan de Grebbeberg bij Rhenen 

tot aan de Eem te Eemdijk. Op dit traject wordt effluent van in totaal vijf RWZI s (Bennekom, Ede, 

Veenendaal, Amersfoort en Soest) direct of indirect op het Valleikanaal geloosd. In eerdere onderzoeken 

naar de emissie van geneesmiddelen zijn RWZI Bennekom en RWZI Ede als hotspot aangewezen (STOWA, 

2011; Grontmij, 2014). RWZI Ede ontvangt tevens het afvalwater van het Gelderse Vallei Ziekenhuis in 

Ede. Zomers bestaat de Zijdewetering uit bijna 100% effluent. Daarnaast is er invloed vanuit landbouw en 

industrie.  

 

De onderzoekslocaties voor WDOD staan beschreven in bijlage 2 en samengevat in tabel 3. Deze locaties 

zijn als hotspot naar voren gekomen bij de studie van Muis et al. (2016). De exacte locaties zijn in het veld 

vastgesteld door Wilfred Wiegman.  

 

Er zijn twee locaties die beïnvloed worden door glastuinbouw (Koekoekspolder) respectievelijk 

akkerbouw en bollenteelt (Smilde). De overige locaties worden allen direct of indirect beïnvloed door één 

of meerdere RWZI s. In het Overijssels kanaal te Deventer wordt water ingelaten vanuit de IJssel en zijn in 

de haven van Deventer diverse rioolwateroverstorten. Zowel het Overijssels kanaal als de Vecht worden 

in tijden van droogte gebruikt als inlaatwater voor een groot deel van Salland.  

 

Tenslotte zijn er twee locaties van WDOD die reeds zijn meegenomen in het project Smart Monitoring, te 

weten de Raalterwetering en het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl. De Raalterwetering is het ontvangende KRW 

waterlichaam voor het water uit de Hondemotswetering. De Hondemotswetering wordt beïnvloed door 

de RWZI Raalte. 

2.3 Veldwerk 
De voorbereidende werkzaamheden en het veldwerk zijn door Aqualysis uitgevoerd.  

De passive samplers zijn geplaatst in metalen kooien of aan metalen rekken die aan palen in de 

waterbodem zijn vastgemaakt. Na twee en drie weken zijn de kooien, rekken en samplers gecontroleerd. 

Dit is gecombineerd met het uithangen (week twee) en uithalen (week drie) van de watervlooien voor de 

veldbioassay (zie paragraaf 2.7). Tevens zijn standaard parameters gemeten, te weten temperatuur, pH, 

geleidbaarheid, zuurstof, doorzicht en diepte. In bijlage 3 staan enkele foto s van het veldwerk.  

 

Tijdens de eerste monsterronde was de sterfte van de watervlooien in de veldbioassay op alle locaties 

hoog. Om uit te kunnen sluiten dat dit aan de kwaliteit van de watervlooien lag is de veldbioassay 

nogmaals uitgevoerd (zie paragraaf 2.7 voor details).  

2.4 Passive sampling 
De monstername heeft plaatsgevonden door middel van passive samplers. Er zijn twee type samplers 

nodig per meetpunt: Speedisk (voor polaire stoffen) en siliconenrubber (voor apolaire stoffen). De passive 

samplers zijn 6 weken uitgehangen. Er zijn per locatie één set siliconenrubbers (zes stuks) en één set 

Speedisk samplers (vier stuks) uitgehangen.  

Omdat het toepassen van passive samplers nog relatief nieuw is zijn daarnaast in de eerste meetronde op 

enkele locaties duplo samplers uitgehangen voor eventueel aanvullend uitzoekwerk. Deze zijn in de 

vriezer bewaard en vooralsnog niet gebruikt. 

In de projecten ESF-TOX en Smart Monitoring zijn in plaats van Speedisks voor de polaire stoffen POCIS 

samplers gebruikt. Om in een later kader een vergelijking te kunnen maken van de verschillen in 

extractie-efficiëntie van beide typen samplers zijn in het huidige project in de tweede meetronde op 

locaties Einde Zijdewetering (van WSVV) ook POCIS samplers uitgehangen. De resultaten van deze 

vergelijking vallen buiten deze rapportage. 

Foto s van de gebruikte samplers zijn te vinden in bijlage 4.   

 

Speedisks worden normaliter in chemische laboratoria gebruikt voor extractie van stoffen uit 

watermonsters. Voor de toepassing als passive sampler moeten ze voor het uithangen worden bewerkt en 

geconditioneerd. De procedure is beschreven in van der Oost & Thao Nguyen (2016).
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Tabel 2  Monsterlocaties waterschap Vallei en Veluwe. Elke locatie is tweemaal bemonsterd: in juni/juli en september/oktober. Voor exacte meetdata zie 

bijlage 5.  

 

Locatiecode Omschrijving Coordinaten Invloed RWZI v.e. 

RWZI 

(2016) 

Loost op Overige relevante bronnen 

microverontreinigingen 

       

289774 Eem te Eemdijk 149930,571/ 

470850,710 

 

Bennekom, 

Ede, 

Veenendaal, 

Woudenberg, 

Amersfoort, 

Soest 

20.133 

251.042 

112.853 

41.243 

294.194 

112.294 

Liniesloot welke uitkomt op 

de Heiligenbergerbeek en via 

Amersfoort op de Eem 

 

Stroomafwaarts van zes RWZI s en 

alle instromende beken. 

(Veenendaal, Amersfoort en Soest 

directe lozing en Bennekom, Ede en 

Woudenberg indirecte lozing). 

Meander medisch centrum 

(ziekenhuis) te Amersfoort en Baarn 

       

289726 Valleikanaal ter 

hoogte van Overberg  

162140,213/ 

451172,603 

 

Bennekom, 

 

Ede, 

Veenendaal 

20.133 

 

251.042 

112.853 

Dijkgraafse wetering, komt na 

2 km op Valleikanaal 

Zijdewetering 

Valleikanaal 

Landbouw / bosgebied 

       

289727 Einde Zijdewetering 

(vòòr instroom in 

Valleikanaal) 

165098,115/ 

450436,102 

 

Ede 251.042 

 

Zijdewetering, komt na 6,5 km 

op Valleikanaal uit 

Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede, 

landbouw, industrie 

       

289726 Valleikanaal Haarbrug 170875,116/ 

441999,848 

 

- - - Inlaatpunt uit Nederrijn, bronnen in 

bovenstroomse gebied Rijn 
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Tabel 3  Monsterlocaties waterschap Drents Overijsselse Delta. Elke locatie is éénmaal bemonsterd, in de tabel wordt aangegeven in welke meetronde:  

1 = juni/juli, 2 = in september/oktober. Voor exacte meetdata zie bijlage 5. De capaciteit van de RWZI betreft de ontwerpcapaciteit. 

 
Locatiecode Omschrijving Coordinaten Ronde Invloed rwzi i.e. rwzi  Loost op Overige relevante bronnen 

microverontreinigingen 

3QHT99 Koekoekspolder, 

IJsselmuiden 

X:194500 

Y:511690 

1  - - Hoofdtocht Koekoek: Goot 

 

Glastuinbouw, kwel 

1SEUW6BO Suermondswijk, Smilde X:227550 

Y:551400 

1 - - Watergang langs Suermondsweg 

komt uit op Drentsche Hoofdvaart 

 

Akkerbouw (aardappels, 

bieten, graan), tulpen 

(bollenspoeler)   

8BEVA1RO Beilervaart, Beilen X:228615 

Y:542094 

1  Beilen 74.528 RWZI Beilen: Beilervaart dood stuk  

 

- 

3RHO48  Hondemotswetering, 

Raalte 

X:214210 

Y:490510 

1  Raalte 73.685 Hondemotswetering komt uit op 

Raalterwetering 

 

Producent 

diergeneesmiddelen  

(via RWZI) 

3LVE85 Vecht Vechterweerd X:211064 

Y:503656 

2 Dalfsen (+ ca. 60 

zuiveringen in 

stroomgebied) 

31.733 

(Dalfsen) 

Vecht Vechterweerd: inlaatwater 

voor groot deel Salland 

 

Divers, landbouw, etc. 

1HOVV40 Hoogeveense vaart, 

Echten 

X:224056 

Y:524902 

2 Echten 168.013 Hoogeveense Vaart -> Meppelerdiep - 

3YBK034 Overijssels kanaal  

Deventer 

X:209815 

Y:473961 

2 - - Overijssels Kanaal Deventer: 

inlaatwater voor groot deel Salland 

 

Divers, directe lozingen, 

landbouw, etc. 

3RNW35 Nieuwe wetering, Heino  X:210312 

Y:495130 

2 Heino 10.203 Via grachten Zwolle naar 

Zwartewater 

- 

Meegenomen in Smart Monitoring 

3RRW65 Raalterwetering X:210790 

Y:492040 

2 Raalte 73.685 RWZI Raalte loost op 

Hondemotswetering -> komt uit op 

Raalterwetering 

 

Landbouw, producent 

diergeneesmiddelen  

(via RWZI) 

2KSTE10 Kanaal Steenwijk 

Ossenzijl 

X:202698 

Y:533376 

2 Steenwijk 67.093 boezem  RWZI Steenwijk: Kanaal 

Steenwijk-Ossenzijl 

 

- 
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Siliconenrubbers zijn besteld bij Deltares, en zijn door Deltares gespiked met referentiestoffen (PCB s) om 

het bemonsterde volume te kunnen bepalen. De speedisks zijn besteld bij BOOM/BAKER. Het bemonsterd 

volume van de speedisks is geschat door op zowel de speedisks en de siliconenrubbers een aantal PAK s te 

meten2. De POCIS samplers zijn besteld bij Exposmeter AB in Tavelsjo, Zweden. 
 

Bij de siliconenrubbers zijn per meetronde twee blanco s meegenomen: een niet blootgestelde blanco 

(voor PRC referentie metingen) en een veldblanco (die in het veld net als de andere rubbers wordt 

blootgesteld aan de lucht, maar die niet in het water is uitgehangen). Van beiden is een extract bereid en 

chemisch geanalyseerd, en is niets relevants aangetroffen.  

 

Bij het uithalen zijn de samplers voorzichtig gereinigd met water van de locatie. Eventuele bijzonderheden 

zijn genoteerd. De uitgehaalde samplers zijn bij -20°C bewaard tot extractie. De wijze van uithalen en de 

extractieprocedure is in detail beschreven in van der Oost & Thao Nguyen (2016).  

De sets van 6 siliconenrubbers en 4 speedisks zijn door Aqualysis per set als één monster opgewerkt tot 

respectievelijk een apolair extract van 10 ml en een polair extract van 20 ml. De extracten zijn verdeeld 

volgens tabel 4. De chemische analyses zijn op beide extracten uitgevoerd. Sommige biologische 

parameters worden gemeten in het extract van de siliconenrubbers, sommige in die van de Speedisk. Dit is 

gebaseerd op verwachting én ervaring ten aanzien van de toxiciteit van de extracten in verschillende 

testen3 (persoonlijke communicatie met Ron van der Oost, Waternet). 

 

Tabel 4 Verdeling van de extracten voor effectonderzoek (aangepast uit van der Oost, 2016). PRC = 

Performance Reference Compounds. Tussen ( ) = wordt alleen uitgevoerd indien de 

resultaten daar aanleiding toe geven. MeOH:ACN = methanol:acetonitril volumeverhouding 

1:2, DCM = dichloormethaan, EDA = Effect Directed Analysis. Voor details ten aanzien van 

de analysepakketten zie tabel 5 en bijlage 7, 8 en 9. 

 Siliconenrubber + PRC Speedisk 

Oplosmiddel MeOH:ACN extract (ml) Aceton/DCM extract (ml) 

   

Chemische analyses   

PRC (alleen siliconenrubbers) en PAK s 1 3 

Alle LCMS analysepakketten 1 3 

Alle GCMS analysepakketten 2 3 

   

Bioassays Waterproef   

Microtox, algentox, daphniatox (2)  - 

Antibioticascreeningsassay - 3 

   

Analyses BDS   

Niet polair (PAH, P53, P53+S9, PPAR, PXR, Nrf2) 2 - 

Polair (ER, anti-AR, GR, P53, P53+S9, anti-PR) - 2 

   

Reserve   

EDA onderzoek naar oorzaak toxiciteit (2) (2) 

Reserve (aceton 2 ml en DCM 2 ml)  (4) 

   

Totaal 10 20 

 

 

 

  

                                                        
2 Op basis van de siliconenrubbers wordt de PAK concentratie in het water bepaald. De berekening van het 

bemonsterd volume op de speedisk wordt uitgevoerd met het gemiddelde van fluorantheen en pyreen. De gemiddelde 

hoeveelheid fluorantheen en pyreen op de speedisk gedeeld door de gemiddelde waterconcentratie van beide 

(bepaald op basis van de siliconensheet) is het geschatte bemonsterde volume op de speedisk. 
3 Op basis van de stofeigenschappen kan een inschatting gemaakt worden welke stoffen in welk extract terecht 

komen. Tevens is redelijk bekend op welke stoffen een bepaalde bioassay gevoelig reageert.  
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Tabel 5 Geselecteerde analysepakketten en aantal stoffen in pakket. Zie bijlage 7, 8 en 9 voor 

details.  

Analysepakket Aantal stoffen 

Performance Reference Compounds (PRC) 14 

PAK s (siliconenrubber en Speedisk) 16 

Geneesmiddelen – LCMS-gma 23* 

Geneesmiddelen – LCMS-gmb 25* 

Bijzondere stoffen – GCMS-bsa 12 

Bestrijdingsmiddelen – GCMS-bm 123 

Bestrijdingsmiddelen – LCMS-bmc 26 

Bestrijdingsmiddelen – LCMS-bmd 96 

Totaal 298 (excl PRC) 
* De twee geneesmiddelenpakketten overlappen deels en worden als één pakket van 43 stoffen gerapporteerd. 

2.5 Chemische analyses 
Op de verkregen extracten zijn chemische analyses uitgevoerd door Aqualysis. De geselecteerde 

analysepakketten staan in tabel 5, de individuele stoffen in bijlage 7, 8 en 9. Bij de selectie van 

stoffenpakketten is rekening gehouden met probleemstoffen die uit de evaluatie van monitoringsgegevens 

bij waterschap Groot Salland (nu WDOD) (Derksen, 2014) naar voren zijn gekomen, en die op basis van de 

aanwezige relevante bronnen van microverontreinigingen verwacht kunnen worden. Tevens is een 

kosten-baten afweging gemaakt ( value for money ).  

 

Overige mogelijke selectiecriteria bleken niet doorslaggevend. Deze waren onder andere:  

 Afstemming op de analyses die worden meegenomen in het project Brede Screening Maas   

 Afstemming op de parameters die in het pilotonderzoek naar Poeder Actief Kool dosering in de 

Actief Slib tank (PACAS) binnen het project Schone Maaswaterketen worden meegenomen. 

 De twaalf gidsstoffen die in Zwitserland worden gebruikt om de effectiviteit van een RWZI te 

beoordelen (Mulder et al., 2015). Dit zijn 10 geneesmiddelen (waarvan één in Nederland niet 

wordt gebruikt), de stof benzotriazol (o.a. gebruik als corrosieremmend middel) en het herbicide 

mecoprop. Van deze 12 stoffen zitten er 7 in de geselecteerde analysepakketten. Benzotriazol is 

met name vanwege kostentechnische redenen niet meegenomen. Voor details over de 12 

Zwitserse gidsstoffen wordt verwezen naar Mulder et al. (2015).  

 Voorkeur voor stoffen die worden meegenomen in msPAF berekeningen. Dit blijkt geen goed 

argument te zijn, zie paragraaf 2.6. 

 

De analyseresultaten in de extracten zijn met behulp van een speciale rekenfile in Excel omgerekend naar 

concentraties in water. De PCB-analyses (de Performance Reference Compounds) in de extracten van de 

siliconenrubbers worden gebruikt om het bemonsterd watervolume te berekenen. Het bemonsterd 

watervolume van de Speedisks wordt berekend aan de hand van PAK metingen in zowel het extract van 

de Speedisks als de siliconenrubbers (zie vootnoot 2). 

2.6 msPAF berekeningen 
De chemische analyseresultaten zijn gebruikt om de theoretische toxische druk uit te rekenen door de 

msPAF uit te rekenen. PAF staat voor Potentieel Aangetaste Fractie soorten, ms betekent dat de 

berekening op meerdere stoffen is gebaseerd. De msPAF wordt uitgedrukt in een getal van 0 tot 1, of van 0 

tot 100%. MsPAF berekeningen dienen ter ondersteuning van de interpretatie van de resultaten van de 

biologische effectmetingen.  

Er zijn drie verschillende msPAFs berekend: 

 De msPAF op basis van bestaande meetgegevens in oppervlaktewater. Dit betreft met name 

nutriënten (NH4, NO2, NO3, PO4, SO4) en metalen. Voor een aantal locaties zijn ook PAK s, 

bestrijdingsmiddelen en/of geneesmiddelen meegenomen in de msPAF berekening. 

 De msPAF voor het extract van de siliconenrubber (concentratie teruggerekend naar de 

concentratie in het oppervlaktewater).  

 De msPAF voor het extract van de Speedisk (concentratie teruggerekend naar de concentratie in 

het oppervlaktewater).   
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De berekingen zijn uitgevoerd met de rekentool versie 1.04. Voor een uitgebreidere toelichting op de 

achtergrond van de methode en de wijze van berekenen wordt verwezen naar Posthuma et al. (2016a) en 

Posthuma et al. (2016b). In de berekening worden alleen gehalten boven de detectielimiet meegenomen. 

 

Het is van belang te realiseren dat er weliswaar zeer veel stoffen worden meegenomen in msPAF 

berekeningen (>4000; Posthuma et al., 2016a), maar dat alleen acute toxiciteitsgegevens worden gebruikt. 

De microverontreinigingen waar binnen dit project de interesse naar uit gaat (o.a. geneesmiddelen en 

hormoonverstorende stoffen) zijn acuut niet of nauwelijks toxisch en zullen dus niet veel bijdragen in de 

berekende msPAF. Om deze reden wordt er ook een testbatterij Calux-assays en een 

antibioticascreeningsassay ingezet (zie paragraaf 2.7).  

2.7 Biologische effectmetingen 
De extracten zijn onderzocht met een testbatterij van biologische effectmetingen die speciaal geselecteerd 

zijn om de effecten van microverontreinigingen inzichtelijk te maken. Deze testbatterij is opgesteld 

binnen het project ESF-TOX (Posthuma et al., 2016a). In de meest uitgebreide vorm bestaat de testbatterij 

uit in vitro bioassays (met cellijnen) voor verschillende werkingsmechanismen (Calux-assays), een 

antibiotica screeningsassay, diverse in vivo bioassays (met bacteriën, algen en watervlooien) en/of een 

veldbioassay met watervlooien (zie Posthuma et al. ( 2016a) voor de motivatie voor de testbatterij uit het 

ESF-TOX project). Dezelfde testbatterij wordt gebruikt in het Smart Monitoring project.   

 

Binnen het huidige project is een gemotiveerde keuze gemaakt voor het wel of niet meenemen van 

bepaalde effectmetingen (tabel 6). Aspecten die hierbij een rol hebben gespeeld zijn onder andere een 

afweging tussen de verwachte stoffen (afhankelijk van de bron of bronnen), de mate waarin verwacht 

wordt dat de effectmeting reageert op de verwachte stoffen en een kosten-baten afweging ( value for 

money ). Een belangrijk selectiecriterium vormden de resultaten van onderzoeken door Waternet in de 

periode 2010-2015 op schone, matig vervuilde en vervuilde locaties (Posthuma et al., 2016a).   

 

De selectie wordt als volgt gemotiveerd5:  

 In het gebied van WSVV zijn geen bestrijdingsmiddelen gemeten. De verwachting is dat de 

concentraties sterk verdund zijn. Voor de KRW meetlocaties is bovendien reeds actuele meetdata 

beschikbaar.  

 De in vivo bioassays met bacteriën (Microtox), algen en watervlooien zijn niet erg gevoelig en 

onderscheidend (benchmark in Posthuma et al., 2016a), maar wel relatief duur. Deze bioassays 

zijn vooralsnog niet uitgevoerd. Als de resultaten daar aanleiding toe zouden geven kan in een 

later stadium alsnog tot uitvoering besloten worden. Het onderzoek is er op gericht om aan te 

tonen of er wel of geen effecten zijn. Indien met de andere bioassays effecten gemeten worden is 

de toxiciteit voldoende aangetoond. Indien géén of niet eenduidige effecten gevonden worden, 

kunnen de in vivo bioassays de bewijsvoering verder versterken.  

 De keuze voor Calux-assays is mede gebaseerd op discussie met, en aanvullende informatie van 

Peter Behnisch van BDS. De wijzingen ten opzichte van het Smart Monitoring project zijn:  

o DR-calux en Cytotox-calux vallen af. DR-calux reageert op dioxineachtige stoffen. Deze 

worden niet verwacht. De Cytotox-calux test algemene toxiciteit tegen cellen, en blijkt 

ongevoelig (zie benchmark in Posthuma et al., 2016a).  

o Er zijn twee Calux assays toegevoegd die in milieumonsters vaak response geven, te 

weten de PAH-calux (reageert op aromatische verbindingen zoals PAK s) en de anti-PR-

calux (anti progestagene activiteit, een bepaalde vorm van hormoonverstoring).  

o De p53-calux meet genotoxiciteit (negatief effect op erfelijk materiaal) zonder en met 

metabolische activatie (sommige stoffen zijn pas na omzetting genotoxisch). 

Genotoxische activiteit wordt normaliter niet aangetroffen in oppervlaktewater. 

Ziekenhuisafvalwater kan wel genotoxisch zijn. Om die reden wordt deze assay alleen op 

de locatie Einde Zijdewetering  van WSVV meegenomen. Deze meting is alleen in de 

eerste meetronde meegenomen.  

 

  

 

                                                        
4 http://stowa.nl/Download?File=1758&Type=Pub 
5 Voor een algemene motivatie voor het gebruik van bioassays alsmede voor algemene selectiecriteria voor bioassays 

wordt verwezen naar Posthuma et al. (2016a).  

http://stowa.nl/Download?File=1758&Type=Pub
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Tabel 6      Uitgevoerde bioassays. De lijst met stoffen en stofgroepen waar de assays op reageren is 

gebaseerd op van der Oost et al. (2017a), Behnisch et al. (2012) en Simon et al. (2016) en is 

niet uitputtend. 

Bioassay Type effect Reageert o.a. op Type sampler 

Algemene toxictiteit 

Veldbioassay 

Daphnia 

Sterfte, 

reproductie 

(indicatief) 

Alle stoffen N.v.t. 

(veldbioassay) 

Specifieke toxiciteit: Calux-assays 

ER Oestrogene 

activiteit 

Natuurlijke en synthetische oestrogenen, 

pseudo-oestrogenen, bisfenol A, 

alkylfenolen, geneesmiddelen, pesticiden 

Speedisk 

Anti-AR Anti-androgene 

activiteit 

Pesticiden, insecticiden, herbiciden, 

gebromeerde vlamvertragers, (pseudo-) 

androgenen, anabole steroïden, antibiotica, 

groeipromotors, estrogenen, PCB s 

Speedisk 

GR Glucocorticoïde 

activiteit 

Verschillende geneesmiddelen, 

corticosteroïde hormonen 

Speedisk 

Anti-PR Anti-

progestagene 

activiteit 

Progestagene hormonen, oestrogenen, 

ftalaten, bisfenol A, alkylfenolen, pesticiden, 

PCB s 

Speedisk 

Nrf2 Oxidatieve stress Algemene chemische stress, reactieve 

stoffen, fungiciden, insecticiden, fenolen, 

geneesmiddelen, oestrogenen 

Siliconenrubber 

PAH Omzetting giftige 

stoffen 

PAK s, Siliconenrubber 

PPARg Vetmetabolisme Organotin verbindingen, 

perfluorverbindingen (bijv. PFOS, PFOA), 

esters, vetzuurderivaten 

Siliconenrubber 

PXR Omzetting giftige 

stoffen 

Pesticiden, PAK s, alkylfenolen, triazine 

pesticiden, geneesmiddelen 

Siliconenrubber 

Specifieke toxictiteit: antibiotica 

Antibiotica 

screenings-

assay 

Antibiotica 

activiteit 

Vijf groepen van antibiotica (tetracyclines, 

quinolonen, macroliden, sulfonamiden, 

aminoglycosiden), biociden, tricloan 

Speedisk 

 

De veldbioassay met watervlooien is door Aqualysis uitgevoerd. De watervlooien zijn besteld bij Ecofide. 

Vanwege praktische en logistieke redenen zijn de watervlooien twee weken na het plaatsen van de 

passive samplers uitgehangen, en drie weken na het plaatsen uitgehaald (in combinatie met de 

tussentijdse controle van de passive samplers). Bij de locaties van WDOD was in de eerste meetronde de 

sterfte van de watervlooien zeer hoog en is ter controle de veldbioassay nogmaals uitgevoerd (zie 

paragraaf 3.4.1 voor details).  

 

De effectmetingen zijn door Aqualysis uitbesteed aan externe laboratoria: de Calux-assays aan 

Biodetection Systems (BDS), en de antibioticascreeningsassay aan Waterproef. 

2.8 Toetsing aan biologisch referentiekader 
Voor de interpretatie van de bioassays is gebruik gemaakt van de binnen het project ESF-TOX afgeleide 

grenswaarden, effectsignaalwaarden en het bijbehorende SIMONI-model, een toetsingskader voor een 

geïntegreerd eindoordeel van de testbatterij (Posthuma et al., 2016a; Posthuma et al., 2016b; Van der Oost 

et al., 2017a).  

 

Conform de voorgestelde grenswaarden in Posthuma et al. (2016b) is er bij een msPAF van minder dan 

0,5% sprake van geen of verwaarloosbare acute toxiciteit  ( groen ), bij een msPAF tussen de 0,5% en 

10% verhoogde toxiciteit ( oranje) en mogen vanaf een msPAF 10% effecten verwacht worden ( rood).  

 

De resultaten van de individuele bioassays worden uitgedrukt als Toxic Units. De Toxic Unit wordt 

uitgerekend door het resultaat van de bioassay te delen door de effectsignaalwaarde (ESW) voor deze 
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bioassay. Effectsignaalwaarden zijn afgeleid op basis van toxiciteitsgegevens uit de literatuur, een 

soortengevoeligheidsverdeling en een benchmarkvergelijking op ecologisch goed scorende locaties. De 

procedure wordt uitgebreid beschreven in Van der Oost et al. (2016) en Van der Oost et al. (2017a).  

 

De resultaten van de bioassays worden vervolgens in het SIMONI-model geïntegreerd tot een eindoordeel. 

De bioassays krijgen daarbij een weegfactor: 2 voor algemene toxiciteit en 1 voor specifieke effecten. Het 

eindoordeel wordt uitgedrukt als een getal in de SIMONI score. Dit is de som van het effect gedeeld door 

de effectsignaalwaarde keer de weegfactor voor elke bioassay, gedeeld door 50% van het totale bioassay 

gewicht (Posthuma et al., 2016a): 

  
 

Waarden boven de 1 duiden op een verhoogd risico voor de ecologie. Waarden tussen de 0,5 en 1 duiden 

op een aanvaardbaar risico voor de ecologie6. Het eindoordeel wordt visueel inzichtelijk gemaakt door 

middel van een kleurcode die werkt als een stoplicht: groen, oranje en rood.  

 

Het toetsingskader biedt mogelijkheden om meer of minder bioassays mee te nemen in de toetsing. Voor 

de anti-PR-calux bestaat (nog) geen effect signaalwaarde waardoor de resultaten van deze assay niet in de 

toetsing konden worden meegenomen. 

 

Voor genotoxische stoffen, die mogelijk tot tumorvorming kunnen leiden en daarmee kankerverwekkend 

zijn, is er geen veilig blootstellingsniveau. Een verandering kan in theorie al tot tumorvorming leiden. De 

kansen nemen wel af bij lagere blootstelling. De beoordeling van de genotoxiciteit wordt gebaseerd op de 

laagste verdunning waarbij nog effect meetbaar is (de LOEC-waarde). Bij het afleiden van de 

effectsignaalwaarde voor genotoxische stoffen (p53-calux) is de effectsignaalwaarde voor algemene 

bioassays met een factor 10 verlaagd. De effectsignaalwaarde wordt dan 0,005 GTU (genotoxic units), dat 

wil zeggen genotoxiciteit in een 200 keer geconcentreerd monster.   

 

Naast de uitwerking en toetsing in het SIMONI-model zijn de resultaten vergeleken met 

onderzoeksresultaten uit vergelijkbare onderzoeken op schone en vervuilde locaties, en verder 

geïnterpreteerd op basis van expert judgement.  

2.9 Vergelijking met andere onderzoeken 
Zowel de chemische als de biologische analyseresultaten worden vergeleken met andere onderzoeken  

met passive samplers. Naast vergelijking van individuele parameters is ook een vergelijking gemaakt met 

andere integrale onderzoeken, met name die uit het Smart Monitoring project, maar ook bijvoorbeeld 

reeds afgeronde onderzoeken bij Waternet.  

3 Resultaten en discussie 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten en de discussie die direct betrekking op de resultaten heeft. Het 

bredere kader en uitgebreidere duiding wordt in hoofdstuk 4 gegeven.  

 

De resultaten van de chemische analyses en biologische effectmetingen worden steeds op deze manier 

gepresenteerd in grafieken: WSVV meetronde 1, WSVV meetronde 2, WDOD meetronde 1 en WDOD meetronde 

2. Voor de duidelijkheid is na de locatienaam de meetronde tussen haakjes weergegeven.  

3.1 Veldwerk  
De veldwaarnemingen en de resultaten van de metingen van de algemene parameters staan in bijlage 5. 

Foto s van het veldwerk en van de gebruikte passive samplers in bijlage 3 en 4.  

 

                                                        
6 Deze waarde is arbitrair gekozen en zal op basis van voortschrijdend inzicht en validatiestudies in de toekomst 

mogelijk worden bijgesteld. 
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In de eerste meetronde zijn alle samplers 42 dagen uitgehangen, op de locaties van WSVV van 01-06-16 

t/m 13-07-16 en op de locaties van WDOD van 31-05-16 tot en met 12-07-16. In de tweede meetronde 

(globaal tussen half september en eind oktober) varieerde vanwege planningstechnische en logistieke 

redenen de uithangtijd van 38 tot 43 dagen. Hiervoor is in de resultaten van de chemische analyses 

gecorrigeerd.  

 

Zowel in de eerste als de tweede meetronde zijn enkele extra samplers uitgehangen, om later in 

aanvullend onderzoek te kunnen gebruiken. Dit aanvullende onderzoek valt buiten het kader van deze 

rapportage. In de eerste meetronde zijn enkele duplo samplers uitgehangen voor eventueel aanvullend 

onderzoek  en enkele veldblanco s (zie bijlage 5 voor details). Veldblanco s zijn in het veld aan de lucht 

blootgesteld, maar niet in het water uitgehangen. In de veldblanco s zijn geen relevante stoffen 

aangetroffen. In de tweede ronde zijn op de locatie Einde Zijdewetering naast Speedisks ook POCIS 

samplers uitgehangen. Ook deze samplers worden gebruikt voor verder onderzoek dat buiten het kader 

van deze rapportage valt.   

 

Bijzonderheden 

In de eerste meetronde bleek bij het plaatsen van de watervlooien (twee weken na uithangen) in het 

Valleikanaal Haarbrug dat het rek met samplers op de bodem lag, zeer waarschijnlijk als gevolg van het 

passeren van een maaiboot. Het rek is teruggehangen.   

 

De algemene parameters (temperatuur, pH, geleidbaarheid, zuurstof en doorzicht) zijn alleen bij 

uithangen en ophalen van de passive samplers gemeten. Bij de locaties van WDOD zijn in de eerste 

meetronde de algemene parameters pas een week na het uithalen gemeten. In de tweede meetronde zijn 

bij aanvang van de periode niet overal de algemene parameters gemeten.  

 

Algemene parameters eerste meetronde 

Uit bijlage 5 blijkt dat de temperatuur van het water in een aantal locaties aan het einde van de 

monsterperiode erg hoog was, rond de 24°C. Daarnaast was het zuurstofgehalte met name aan het einde 

van de monsterperiode erg laag (<3 mg/l). Aan het einde van de Zijdewetering was de stromingssnelheid 

bij het uithangen van de samplers in de eerste meetronde hoog (snelheid niet gemeten). Al deze 

omstandigheden zijn ongunstig voor de overleving van de watervlooien in de veldbioassay (zie paragraaf 

3.4.1). Het is niet uit te sluiten dat ook gedurende de periode dat de watervlooien uitgehangen hebben 

(tussen week 2 en 3) de temperatuur, zuurstof en stromingssnelheid waarden hebben gehad die buiten de 

tolerantiegrenzen van de watervlooien vallen.  

 

Algemene parameters tweede meetronde 

Aan het einde van de Zijdewetering was het zuurstofgehalte zowel aan het begin als aan het eind van de 

monsterperiode erg laag (<3mg/l). Daarnaast was de temperatuur aan het einde van de periode laag (11-

13°C). Watervlooien kunnen deze temperaturen overleven maar zullen minder actief zijn en dus ook 

minder reproduceren.  

 

Aangroei passive samplers 

De meeste samplers hadden in de eerste meetronde bij het uithalen (veel) aanslag. Bij de 

Hondemotswetering waren de samplers zelfs aangekoekt met algen en schelpjes. In de Koekoekspolder 

was sprake van aangroei van ijzerfosfaat. In tweede meetronde was de aangroei aanzienlijk minder. Bij 

veel aangroei wordt de opname van stoffen gehinderd en duurt het langer voor er evenwicht is. Hiervoor 

wordt echter gecorrigeerd door middel van de Performance Reference Compounds. Als er materiaal 

wordt meegeëxtraheerd kan dit echter wel gevolgen hebben voor het berekende volume (zie paragraaf 

3.2.1, aandachtspunt 4).   

3.2 Chemische analyses 

3.2.1 Algemene opmerkingen voor de interpretatie chemische analyses 
De interpretatie van de resultaten van chemische analyses in extracten van passive samplers is complex. 

Om foutieve conclusies te voorkomen heeft Jasperien de Weert (expert passive sampling bij Deltares) de 

resultaten van een expert oordeel voorzien.  
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Bij de beschouwing van de resultaten dienen de volgende punten in het achterhoofd te worden gehouden:  

- Passive samplers nemen gedurende de bemonsteringsperiode stoffen uit het water op. Het 

voordeel van gebruik van passive samplers is dat een tijdsgemiddelde concentratie wordt 

bepaald, waar bij ook piekconcentraties van stoffen worden opgepikt, en dat door de langere 

bemonsteringsperiode lagere detectielimieten kunnen worden gehaald. Door de wisselwerking 

tussen de sampler en de stofeigenschappen worden stoffen tegelijkertijd ook selectief uit het 

water gehaald, en niet alle stoffen kunnen met passive samplers worden opgepikt. De 

concentraties vormen dan ook geen exacte afspiegeling van hetgeen in het water aanwezig was. 

De chemische analyses op de extracten zijn vooral van belang voor de verklaring van de 

resultaten van de bioassays (die immers op dezelfde extracten worden uitgevoerd).  

- Voor het terugrekenen naar de waterconcentratie wordt de verdelingscoefficient tussen de 

sampler en water gebruikt, de logKpw, of indien deze niet bekend is de verdelingscoefficient 

tussen octanol en water, de log Kow. Sommige stoffen kunnen aan de buitenkant van de 

siliconenrubber gaan zitten, maar niet in het materiaal zelf opgenomen worden. Als deze stoffen 

een lage logKpw (of logKow) hebben wordt een zeer hoge waterconcentratie berekend. Het 

gebruikte model is in dit geval niet correct. Het resultaat moet in dat geval dan ook als niet 

betrouwbaar beschouwd worden (persoonlijke communicatie met Jasperien de Weert, Deltares). 

- De concentraties in water moeten niet als absolute concentraties beschouwd worden, maar als 

schattingen. De analyseresultaten in de extracten zijn met behulp van een speciale rekenfile in 

Excel omgerekend naar concentraties in water. De PCB-analyses (de Performance Reference 

Compounds) in de extracten van de siliconenrubbers worden gebruikt om het bemonsterd 

watervolume te berekenen. Het bemonsterd volume van de speedisks wordt bepaald door PAK 

metingen in zowel de siliconenrubbers als de speedisks. Op basis van de resultaten van de 

siliconenrubbers wordt de PAK concentratie in het water bepaald. De gemiddelde hoeveelheid 

van de PAK s fluorantheen en pyreen op de speedisk gedeeld door de gemiddelde 

waterconcentratie van beide (bepaald op basis van de siliconensheet) is het geschatte 

bemonsterde volume op de speedisk.  

De berekende monstervolumes voor de Speedisk zijn minder betrouwbaar dan voor de 

siliconenrubber. Dit betekent dat alle concentraties op de Speedisk als indicatief beschouwd 

moeten worden.  

- De berekende monstervolumes van de Speedisk zijn soms erg hoog: enkele tientallen liters is 

normaal, maar de hoge uitschieters die in enkele gevallen zijn bepaald (tot 127 liter, zie bijlage 6) 

zijn onrealistisch. In de eerste meetronde gaat het om alle locaties behalve Koekoekspolder, in de 

tweede meetronde alleen om Eemdijk.  

Dergelijke uitschieters komen wel eens vaker voor (persoonlijke communicatie met Jasperien de 

Weert, Deltares). Een mogelijke verklaring kan zijn dat er zwevend stof (met daarin PAK s) aan de 

glasfibers van de speedisk zat en is meegeëxtraheerd. Eerste resultaten van uitzoekwerk door 

Aqualysis geven aan dat dit inderdaad speelt. In de discussie wordt hier verder op ingegaan. 

Het kan ook zijn dat om een andere (analytische) reden wat minder PAK s op de siliconenrubber 

zijn geanalyseerd.  

Als het monstervolume te hoog wordt geschat betekent dit dat de concentraties (en effecten) in 

het extract van de speedisk in werkelijkheid hoger zijn dan berekend. Daar waar dit speelt is het 

in de resultaten en het eindoordeel aangegeven. Het gaat om de monsters in de eerste meetronde 

(met uitzondering van Koekoekspolder) en om Eem te Eemdijk in de tweede meetronde.  

- Voor stoffen die snel in evenwicht zijn kunnen hoge concentraties in de siliconenrubbers duiden 

op piekconcentraties aan het einde van de monsterperiode.  

- Ook als concentraties als niet betrouwbaar worden beschouwd betekent het feit dat een stof is 

aangetoond wel dat deze gedurende bemonsteringsperiode aanwezig is geweest.  

3.2.2 Geneesmiddelen 
De resultaten van de analyses van geneesmiddelen staan in bijlage 7. De hoeveelheden in de samplers zijn 

teruggerekend naar concentraties in oppervlaktewater. 

 

Resultaten siliconenrubbers niet betrouwbaar voor geneesmiddelen 

Geneesmiddelen worden met name aangetroffen in de speedisks (19 tot 33 stoffen tegen 5 tot 13 in de 

siliconenrubbers). Dit is conform verwachting, de meeste geneesmiddelen zijn wat polairder. De stoffen 

die met de siliconenrubbers worden opgepikt zijn vrijwel allemaal ook aangetroffen op de Speedisks. Wel 

zijn de berekende waterconcentraties op basis van de siliconenrubbers soms (veel) hoger, met name voor 

lidocaine en metoprolol en in mindere mate voor carbamazepine en enkele andere middelen. Dit zijn 
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stoffen die op basis van de stofeigenschappen niet goed door siliconenrubbers worden opgenomen. 

Dergelijke hoge concentraties (duizenden ng/l) zijn niet betrouwbaar7 (persoonlijke communicatie met 

Jasperien de Weert, Deltares). Om die reden worden de resultaten van de geneesmiddelenanalyses op 

siliconenrubbers in de verdere bespreking buiten beschouwing gelaten.   

 

Concentraties en aantal stoffen 

In figuur 1 wordt de totaal concentratie geneesmiddelen in de Speedisks weergegeven. De concentratie is 

teruggerekend naar de concentratie in oppervlaktewater (ng/l) en gesommeerd. Het aantal boven de 

rapportagegrens aangetroffen stoffen is als cijfer boven de balken weergegeven. Van de 43 

geneesmiddelen in het pakket zijn er 7 nergens boven de rapportagegrens aangetroffen. Alleen stoffen die 

op tenminste één van de locaties in een concentratie boven de 10 ng/l zijn aangetroffen zijn apart 

weergegeven. 

 

 
Figuur 1 Geneesmiddelen in de Speedisks, teruggerekend naar concentratie in oppervlaktewater 

(ng/l). Alleen de geneesmiddelen die op tenminste één van de locaties in een concentratie 

boven de 10 ng/l zijn aangetroffen zijn apart weergegeven. De cijfers boven de balken 

geven het aantal stoffen dat boven de rapportagegrens is aangetroffen weer. 

 

Bij WSVV is het patroon volgens verwachting: de concentraties en het aantal stoffen zijn het laagst in 

Valleikanaal Haarbrug, het hoogst in Einde Zijdewetering, waarna de concentraties en het aantal stoffen 

verder stroomafwaarts afnemen. De Einde Zijdewetering bestaat voor een groot deel uit effluent van 

RWZI Ede, waar ook het ziekenhuis Gelderse Vallei op loost. Bij de Eemdijk zijn de concentraties hoger 

(ronde 1) of vergelijkbaar met Valleikanaal Haarbrug (ronde 2). Echter, omdat het bemonsterd volume 

                                                        
7 Voor het terugrekenen naar de waterconcentratie wordt de verdelingscoefficient tussen de sampler en water 

gebruikt, de logKpw, of in dien deze niet bekend is de verdelingscoefficient tussen octanol en water, de log Kow. 

Sommige stoffen kunnen aan de buitenkant van de siliconenrubber gaan zitten, maar niet in het materiaal zelf 

opgenomen worden. Als deze stoffen een lage logKpw (of logKow) hebben wordt een zeer hoge waterconcentratie 

berekend. Het gebruikte model is in dit geval niet correct. Het resultaat moet in dat geval dan ook als niet 

betrouwbaar beschouwd worden (persoonlijke communicatie met Jasperien de Weert, Deltares).  
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overschat wordt zijn de concentraties bij Eemdijk waarschijnlijk in werkelijkheid hoger dan berekend (zie 

paragraaf 3.2.1, 3e aandachtspunt).  

De concentraties zijn in sep/okt hoger dan in jun/jul. Mogelijk heeft dit met verschillen in de mate van 

verdunning te maken, maar het kan ook dat een te hoog ingeschat monstervolume meespeelt.  

 

Vrijwel alle locaties in het gebied van WDOD worden direct of indirect beïnvloed door lozingen van 

RWZI s. Dit is terug te zien in de concentratie geneesmiddelen (waarvoor de RWZI de belangrijkste route 

naar het water is). Hoge concentraties geneesmiddelen zijn aangetroffen in de Hondemotswetering, Vecht 

Vechterweerd en in mindere mate Beilen. De laagste concentraties zijn aangetroffen in het Overijssels 

Kanaal Deventer, waar geen RWZI op loost. Voor Beilen en de Hondemotswetering zijn de concentraties in 

werkelijk mogelijk hoger door een te hoog ingeschat monstervolume. Daarnaast moet ook worden 

opgemerkt dat de locaties in twee rondes zijn bemonsterd, en dat verschillen in omstandigheden 

(bijvoorbeeld de mate van verdunning) een rol kunnen spelen. 

3.2.3 Bestrijdingsmiddelen 
De resultaten van de analyses van bestrijdingsmiddelen staan in bijlage 8. De hoeveelheden in de 

samplers zijn teruggerekend naar concentraties in oppervlaktewater. 

 

Enkele extreem hoge concentraties buiten beschouwing gelaten 

Op de siliconenrubbers zijn enkele malen zeer hoge concentraties bestrijdingsmiddelen gemeten 

(honderden ng/l of hoger) op locatie Smilde, Beilen en Vecht Vechterweerd.  

Voor de stoffen carbendazim, fenuron en fosthiazaat is het gezien hun stofeigenschappen niet erg 

waarschijnlijk dat ze worden opgenomen in siliconenrubbers. Op basis van expert judgement (door 

Jasperien de Weert, Deltares) wordt de hoge concentratie van carbendazim buiten beschouwing gelaten 

en moeten de concentraties van fenuron en fosthiazaat als indicatief beschouwd worden. De stoffen 

worden wel meegeteld in het aantal stoffen (want de stof is immers aangetroffen dus aanwezig geweest).  

De stoffen dimethenamide (Smilde), terbutylazine (Beilen) en tebuconazol (Vecht Vechterweerd) kunnen 

betrouwbaar gemeten worden en zouden op basis van hun stofeigenschappen wel door de 

siliconenrubbers kunnen worden opgepikt. Deze stoffen zijn snel in evenwicht op de siliconenrubber 

(enkel dagen tot een week). Waarschijnlijk is er een piekconcentratie geweest aan het eind van de periode 

dat de rubbers hebben uitgehangen. De stoffen zijn niet alleen in hoge concentratie op het siliconenrubber 

aangetroffen, maar ook in relatief hoge concentratie op de Speedisk. Bovendien blijkt uit de evaluatie van 

de monitoring van microverontreinigingen in het beheergebied van Waterschap Groot Salland (Derksen, 

2014), dat tebuconazol eerder in hoge concentraties in de Vecht is aangetroffen, en dat terbutylazine 

regelmatig in hoge concentraties wordt aangetroffen op diverse locaties in het beheergebied van WDOD 

(voor Beilen zijn geen gegevens voorhanden). Ook dimethenamid wordt vaker aangetroffen, met af en toe 

een piekconcentratie in de Hondemotswetering. De resultaten worden dan ook als betrouwbaar 

beschouwd en meegenomen in de verder verwerking van de gegevens.  

 

Concentraties en aantal stoffen 

De concentraties bestrijdingsmiddelen worden in figuur 2 (siliconenrubbers) en figuur 3 (Speedisks) 

gepresenteerd. Daarbij zijn de bestrijdingsmiddelen die op tenminste één van de locaties in een relatief 

hoge concentratie zijn aangetroffen apart weergegeven: arbitraire grenzen voor relatief hoog zijn boven 

de 100 ng/l voor siliconenrubbers of boven de 10 ng/l voor Speedisks. Boven de balken is het aantal 

stoffen dat boven de rapportagegrens is aangetroffen weergegeven.  

 

Uit de figuren valt af te leiden dat met siliconenrubbers hogere concentraties en meer stoffen worden 

aangetroffen. De stoffen die in hoge concentraties zijn aangetroffen op de Speedisks zijn allemaal ook 

aangetroffen op de siliconenrubbers. Er zijn echter ook stoffen die uitsluitend op de siliconenrubber of 

uitsluitend op de Speedisk worden aangetroffen. Om die reden worden zowel de resultaten voor de 

siliconenrubbers als de speedisks getoond.   

 

De hoogste concentraties en het hoogste aantal stoffen op de siliconenrubbers worden aangetroffen in 

Smilde gevolgd door Beilen, Vecht Vechterweerd, Koekoekspolder en Hondemotswetering. Op de overige 

locaties worden ook vele bestrijdingsmiddelen aangetroffen (>50), maar in lagere concentraties. Het 

totale gehalte aan bestrijdingsmiddelen blijft op deze locaties <0,5 ug/l. Op de Speedisks worden de 

hoogste concentraties aangetroffen in Beilen, gevolgd door Vecht Vechterweerd.  
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Figuur 2  Bestrijdingsmiddelen in de siliconenrubber, teruggerekend naar concentraties in het water 

in ng/l. Alleen de bestrijdingsmiddelen die op tenminste één van de locaties in een 

concentratie boven de 100 ng/l zijn aangetroffen zijn apart weergegeven. De cijfers boven 

de balken geven het aantal stoffen dat boven de rapportagegrens is aangetroffen weer.  

 

 
Figuur 3 Bestrijdingsmiddelen in de Speedisks, teruggerekend naar concentraties in het water in 

ng/l. Alleen de bestrijdingsmiddelen die op tenminste één van de locaties in een 

concentratie boven de 10 ng/l zijn aangetroffen zijn apart weergegeven. De cijfers boven 

de balken geven het aantal stoffen dat boven de rapportagegrens is aangetroffen weer. * = 

concentratie onderschat door overschatting bemonsterd volume. 
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In figuur 4 en 5 zijn de stoffen die in relatief hoge concentraties zijn aangetroffen (d.w.z op tenminste één 

van de locaties boven de 100 ng/l voor de siliconenrubbers en boven de 10 ng/l voor de speedisks) 

ingedeeld op basis van gebruikscategoriën. Dit geeft een gedifferentieerd beeld van de locaties.  

Op locatie Smilde is een hoge concentratie van het nematocide fosthiazaat aangetroffen. Echter zoals 

eerder is aangegeven moet deze concentratie als indicatief worden beschouwd. Nematociden worden in 

de bollenteelt gebruikt. 

Herbiciden worden met name in Beilen aangetroffen: terbuthylazin en dimethenamide zijn in 

concentraties van honderden ng/l aangetroffen op de siliconenrubbers. Op de andere locaties worden ook 

meerdere herbiciden aangetroffen, echter in lagere concentraties (tot 104 ng/l per individueel herbicide).  

De insecticiden zijn op alle locaties aangetroffen, maar in Smilde het meest, met hoge concentraties van 

acetamiprid en thiamethoxam.  

De fungiciden betreffen met name azoxystrobin en tebuconazol. De eerste is met name in Koekoekspolder 

en Smilde aangetroffen, de tweede vooral in Vecht Vechterweerd en in mindere mate in Smilde. De hoge 

concentratie tebuconazol in Vecht Vechterweerd is zoals eerder aangegeven mogelijk als gevolg van een 

piekconcentratie aan het einde van de bemonsteringsperiode.  

Tebuconazol is een fungicide dat o.a. wordt gebruikt bij houtverduurzaming en granen, maar ook enkele 

toepassingen kent voor boomteelt en bolgewassen (CTGB). De stof is door WDOD bij metingen bij enkele 

bollenspoelers in het spoelwater aangetroffen. Ook is het aangetroffen in passive samplers die zijn 

uitgehangen in het riool in de Koekoekspolder, hetgeen bijzonder is gezien de toegestane toepassingen 

(persoonlijke mededeling Wilfred Wiegman, WDOD).  

 

Voor zover eerder gemeten zijn deze stoffen in eerder regulier onderzoek van waterschap Groot Salland 

(nu WDOD) ook aangetroffen, zij het soms alleen in (zeer) lage concentraties (Derksen, 2014). 

De hoge concentraties bestrijdingsmiddelen bij Beilen zijn niet direct verwacht. De Beilervaart is min of 

meer doodlopend en het water heeft hier dus een lange verblijftijd, hetgeen een mogelijke verklaring kan 

zijn. Het is ook niet uit te sluiten dat er bestrijdingsmiddelen via de RWZI worden geloosd.  

De concentraties in de Koekoekspolder zijn relatief laag, hetgeen verklaard kan worden doordat het 

afvalwater van de glastuinbouw in het gebied wordt geloosd op het riool. Bovendien is er in het gebied 

veel verdunning door kwel. 

3.2.4 Bijzondere stoffen 
Het analysepakket bijzondere stoffen is samengesteld op basis van het project Specifiek verontreinigende 

en drinkwaterrelevante stoffen onder de Kaderrichtlijn Water. Selectie van potentieel relevante stoffen 

voor Nederland (Smit & Wuijts, 2012). De resultaten zijn te vinden in bijlage 9 en worden gepresenteerd 

in figuur 6 (siliconenrubber) en 7 (Speedisk). Er lijkt geen duidelijke voorkeur voor een type sampler. 
 

Trifenylfosfineoxide (TPPO) en trifenylfosfinesulfide (TPPS) hebben een industriële oorsprong. Het zijn 

bijproducten van organische synthese. TPPO lijkt afkomstig uit de Rijn: de hoogste concentraties zijn 

gevonden in het Overijssels Kanaal Deventer (indirect beïnvloed door de Rijn) en Valleikanaal Haarbrug 

(inlaat Rijnwater) - met afnemende concentraties stroomafwaarts. Voor TPPS zijn de concentraties veel 

lager, maar het beeld is hetzelfde dus ook deze stof lijkt afkomstig uit de Rijn.  

 

Bisfenol A wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen en wordt in verschillende producten 

toegepast. Het heeft daarmee een industriële oorsprong, maar kan zich na vrijkomen uit producten ook 

via de RWZI verspreiden. De stof is alleen bij Einde Zijdewetering aangetroffen.  

 

De overige stoffen komen vooral uit de RWZI: tributylfosfaat (TBP) en tris(2-butoxyethyl)fosfaat zijn 

weekmakers met brandvertragende eigenschappen die uit producten vrij kunnen komen. Triclosan is een 

desinfectant, dat in een groot aantal personal care products wordt toegepast. Galoxide (HHCB) is een 

geurstof die o.a. in personal care products en schoonmaakmiddelen wordt toegepast. 
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Figuur 4  Bestrijdingsmiddelen in de siliconenrubber, teruggerekend naar concentraties in het water in ng/l en 

uitgesplitst naar type bestrijdingsmiddel. Alleen de bestrijdingsmiddelen met een concentratie hoger dan 

100 ng/l zijn ingedeeld. De cijfers boven de balken geven het aantal stoffen dat boven de 

rapportagegrens is aangetroffen weer (het totaal aantal gemeten bestrijdingsmiddelen is 124). 

 

 
Figuur 5  Bestrijdingsmiddelen in de Speedisks, teruggerekend naar concentraties in het water in ng/l en 

uitgesplitst naar type bestrijdingsmiddel. Alleen de bestrijdingsmiddelen met een concentratie hoger dan 

10 ng/l zijn ingedeeld. De cijfers boven de balken geven het aantal stoffen dat boven de rapportagegrens 

is aangetroffen weer (het totaal aantal gemeten bestrijdingsmiddelen is 124). * = concentratie 

onderschat door overschatting van bemonsterd volume. 

  



19 
 

 
Figuur 6 Bijzondere stoffen in het extract van de siliconenrubbers, teruggerekend naar ng/l 

oppervlaktewater. Alleen aangetroffen stoffen zijn weergegeven.  

 

 
Figuur 7 Bijzondere stoffen in het extract van de Speedisks, teruggerekend naar ng/l 

oppervlaktewater. Alleen aangetroffen stoffen zijn weergegeven. * = concentratie 

onderschat door overschatting van bemonsterd volume. 
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3.3 msPAF berekeningen 
De msPAF rekentool berekent de theoretische toxische druk van het aanwezige mengsel van stoffen. De 

toxische druk wordt uitgedrukt als Potentieel Aangetaste Fractie soorten voor het totale mengsel (van 0 

tot 100%). De rekentool geeft tevens aan welke vijf stoffen de grootste bijdrage leveren en welk aandeel 

deze top 5 in de totale msPAF heeft, zowel voor elke individuele stof als voor de top 5 tezamen. Daarnaast 

wordt de bijdrage voor verschillende groepen van stoffen weergegeven, zoals verbrandingsproducten (in 

dit geval de PAK s), bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen, stoffen van huishoudelijke oorsprong (in dit 

geval alleen triclosan) stoffen van industriële oorsprong. Het is goed te realiseren dat de totale msPAF 

geen simpele optelsom is van de PAFs van alle individuele stoffen, of van de msPAFs van alle stoffen met 

hetzelfde werkingsmechanisme, maar dat er een complexere berekening aan ten grondslag ligt.   

3.3.1 msPAF op basis van bestaande metingen in oppervlaktewater 
De resultaten van de msPAF berekeningen op basis van bestaande metingen in oppervlaktewater staan in 

bijlage 10. Voor deze berekeningen is meetdata uit 2016 gebruikt op of nabij de monsterpunten uit dit 

onderzoek.  

 

WSVV 

WSVV heeft meetgegevens aangeleverd van nutriënten, metalen en PAK s. Het is goed te realiseren dat het 

analysepakket en de frequentie van meten (3 tot 12 keer) verschilden per locatie. Hier is geen rekening 

mee gehouden, alle aangeleverde metingen zijn meegenomen in de berekeningen (zie bijlage 10 voor 

details). Theoretisch wordt de msPAF hoger als er meer stoffen worden meegenomen in de berekening.  

 

De berekende msPAF komt nergens boven de 10% uit (de grenswaarde voor toxiciteit, zie paragraaf 2.8), 

maar is meestal (veel) lager: van de 47 metingen komt de msPAF maar in 7 metingen boven de 0,5%. In 

die geval is er sprake van verhoogde toxiciteit ( oranje  in de stoplicht beoordeling). De hoogste bijdrage 

wordt geleverd door aluminium (3,5% bij Eem Eemdijk). Daarnaast dragen met name zink (maximaal 

1,6%), ijzer (maximaal 1,1%) en ammonium (maximaal 0,3%) bij, en sporadisch andere metalen (kleiner 

of gelijk aan 0,1%). PAK s (alleen data voor Eem Eemdijk en Zijdewetering) dragen niet bij aan de top 5 

stoffen op deze locaties.  

 

WDOD  

WDOD heeft een uitgebreidere set meetgegevens aangeleverd, met voor alle locaties nutriënten, de 

meeste locaties metalen, enkele locaties PAK s en bestrijdingsmiddelen en bij Vecht Vechterweerd naast 

alle eerder genoemde stoffen ook nog geneesmiddelen. De freqentie van meten was wisselend.  

Doordat er meer stoffen worden meegenomen in de berekening dan bij WSVV wordt de msPAF 

theoretisch hoger, maar nergens hoger dan 10% (de grenswaarde voor toxiciteit; rood  in de stoplicht 

beoordeling). Op alle locaties, behalve Beilen en Echten (beiden alleen voor nutriënten), wordt voor 

tenminste één van de bemonsteringen een msPAF boven de 0,5% berekend8. Conform de grenswaarden 

voor de msPAF is er voor deze locaties sprake van verhoogde toxiciteit ( oranje  in de stoplicht 

beoordeling). De hoogste msPAF waarden worden berekend voor Vecht Vechterweerd (tot 8,5%). Deze 

hoge score wordt niet alleen door het hogere aantal gemeten stoffen veroorzaakt: ook wanneer de PAK s, 

bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen buiten beschouwing worden gelaten is de toxische druk bij 

Vecht Vechterweerd het hoogst.  

De belangrijkste bijdragen bij de locaties van WDOD worden geleverd door ijzer (maximaal 3,7%), 

aluminium (maximaal 3,5%), ammonium (maximaal 2,5%) en zink (maximaal 1,9%). Opvallend is verder 

de bijdrage van het geneesmiddel furosemide (2,9 - 3,8%) op drie meetmomenten in Vecht Vechterweerd. 

Daarnaast komen ook de volgende stoffen in de top 5 voor, zij het met minimale bijdragen aan de msPAF 

(<0,05%): de metalen chroom, mangaan, nikkel, tin en vanadium, de PAK benzo(ghi)peryleen, de 

bestrijdingsmiddelen chlorantraniliprole, diazinon, etridiazol, imidacloprid, tebutylazine, terbutrin en 

thiacloprid en het geneesmiddel diclofenac. 

3.3.2 msPAF voor extracten 
De resultaten van de msPAF-berekeningen voor de extracten staan in bijlage 11.  

 

                                                        
8 Er zijn ook msPAF berekeningen uitgevoerd voor twee locaties van WDOD binnen het Smart monitoring project, 

namelijk de Nieuwe Raalterwetering nutriënten, metalen en PAK s  en Kanaal Steenwijk Ossenzijl (alleen 

nutriënten). Voor de Nieuwe Raalterwatering was de msPAF maximaal 3,8%, voor Kanaal Steenwijk Ossenzijl waren 

alle berekende msPAF waarden kleiner dan 0,5%.  
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De meetgegevens in de extracten zijn gebruikt om de toxische druk (msPAF) zowel voor het extract van de 

siliconenrubbers als de speedisks te berekenen. De berekeningen zijn uitgevoerd met de concentraties 

teruggerekend naar concentratie in het oppervlaktewater. Hierbij zijn alle gemeten stoffen meegenomen 

in de berekening. De PAK s zijn alleen in de berekening van de siliconenrubbers meegenomen. De msPAF 

berekeningen voor de extracten zijn bedoeld om verschillen in toxiciteit tussen de monsters te kunnen 

verklaren en om een indicatie te krijgen van de stoffen die verantwoordelijk zijn voor de toxiciteit. Door 

de bijdrage in te delen naar groepen van stoffen wordt indirect ook een indicatie gekregen van de bronnen 

en routes van de stoffen die verantwoordelijk zijn voor de toxiciteit.  

 

WSVV 

Voor WSVV zijn alleen PAK s, geneesmiddelen en bijzondere stoffen gemeten9. Op de meeste locaties zijn 

de berekende msPAF waarden in het extract lager dan 0,05% (afgerond 0,0%), zowel voor de speedisks 

als de siliconenrubbers. Hogere waarden zijn alleen berekend voor de speedisks van Zijdewetering 2 

(2,2%) en het stroomafwaarts gelegen Valleikanaal Overberg 2 (0,6%), veroorzaakt door het hart- en 

vaatmiddel furosemide. Bij Zijdewetering 2 is ook een geringe bijdrage van het antibioticum azitromycine 

berekend (<0,05%, afgerond 0,0%). De msPAF s op deze twee locaties zijn hoger dan 0,5% en duiden 

daarmee op verhoogde toxiciteit. Naast furosemide en azitromycine dragen andere geneesmiddelen 

nergens bij aan de msPAF. Hetzelfde geldt voor de PAK s en de bijzondere stoffen. 

 

WDOD  

Voor WDOD zijn naast PAK s, geneesmiddelen en bijzondere stoffen ook bestrijdingsmiddelen gemeten. 

Hieronder worden de stoffen die bijdragen aan de berekende msPAF s benoemd. 

 

In de extracten van de siliconenrubbers is de hoogst berekende msPAF 0,8% voor Smilde. Deze kan geheel 

verklaard worden door de top 5: fosthiazaat (0,4%), actetamiprid (0,3%), thiamethoxam (0,1%) en 

imidacloprid en fenvaleraat (beiden <0,05%, afgerond 0,0%). Deze msPAF duidt op verhoogde toxiciteit. 

Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de concentratie fosthiazaat als indicatief moet worden 

beschouwd (zie paragraaf 3.2.3). Voor de siliconenrubbers van Beilen en de Hondemotswetering is een 

msPAF berekend van 0,1%, met bijdragen van terbutylazine, diazinon en imidacloprid, repectievelijk 

diazinon en ethylchloorpyrifos. Daarnaast komt bij Hoogeveensevaart Echten diazinon naar voren, en bij 

Koekoekspolder pirimicarb, maar in beide gevallen is de berekende msPAF afgerond 0,0%.  

 

In de extracten van de speedisks is de hoogst berekende msPAF 0,4% voor Beilen, veroorzaakt door 

triflusulfuron-methyl. Daarnaast is bij de Hondemotswetering een msPAF berekend van 0,1%, 

veroorzaakt door het antibioticum azitromycine.  

 

Samenvattend 

De berekende msPAF s in de extracten zijn over het algemeen laag (<0,5%), hetgeen duidt op geen of 

verwaarloosbare toxiciteit. MsPAF waarden boven de 0,5% - die duiden op verhoogde toxiciteit – zijn 

alleen berekend voor de speedisks van Zijdewetering 2 (2,2%) en het stroomafwaarts gelegen Overberg 2 

(0,6%) en de siliconenrubbers van Smilde (0,8%). Bij de eerste twee wordt deze veroorzaakt door 

furosemide, bij Smilde door verschillende bestrijdingsmiddelen. De gemeten stoffen bieden daarmee niet 

direct een verklaring voor de waargenomen effecten. Daar waar wel theoretisch enige toxiciteit kon 

worden berekend lijken geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen beiden een rol te spelen.  

 

 

 
 

 

 

                                                        
9 Bij de locaties van WSVV zijn geen bestrijdingsmiddelenanalyses op de extracten uitgevoerd omdat verondersteld 

werd dat deze in het stroomgebied van het Valleikanaal geen belangrijke bijdrage leveren. Deze veronderstelling is in 

een latere fase geverifieerd door voor één van de monsters, Eemdijk uit meetronde 1, aanvullend ook de 

bestrijdingsmiddelenpakketten te meten in de extracten en hiervoor een msPAF te berekenen. De resultaten staan in 

bijlage 12 (NB de analysepakketten komen niet geheel overeen met de analysepakketten van de overige monsters, zie 

de bijlage voor details). Voor speedisk is een msPAF (alleen voor de bestrijdingsmiddelen) berekend van 0,0%, voor 

de siliconenrubber van 0,1%, dat wil zeggen geen of verwaarloosbare toxiciteit. De ordegrootte is echter vergelijkbaar 

met de locaties van WDOD waar wel een effect van bestrijdingsmiddelen werd verwacht.  
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3.4 Biologische effectmetingen 

3.4.1 Veldbioassay met watervlooien 
De resultaten van de veldbioassay met watervlooien staat in bijlage 13. 

 

In de eerste meetronde zijn in het beheergebied van WSVV alle watervlooien in Einde Zijdewetering dood. 

Behalve door verontreiniging kan de hoge stroomsnelheid hier een rol gespeeld hebben. De tolerantie 

voor stroomsnelheid is niet bekend, maar uit de veldwaarnemingen blijkt dat de stroomsnelheid hoog 

was. Of een hoge stroomsnelheid invloed heeft op de leefomgeving in het potje is echter onzeker. Op de 

overige locaties was de overleving en reproductie goed, alleen bij Eemdijk in een van de twee replica s wat 

minder.  

In de tweede meetronde waren net als in de eerste meetronde alle watervlooien in Einde Zijdewetering 

dood. Op de overige locaties was de overleving goed en hebben de watervlooien geproduceerd, alleen in  

Valleikanaal Haarbrug was in een van de replica s de reproductie wat minder. De reproductie was in 

absolute zin laag, maar dit heeft waarschijnlijk met de lagere temperaturen te maken.  

 

In het beheergebied van WDOD gingen in de eerste meetronde alle watervlooien dood. Alleen in de 

Hondemotswetering werden een aantal jongen geteld, maar lager dan normaal. Naast verontreinging 

zouden ook de relatief hoge temperatuur, het lage zuurstofgehalte en/of temperatuurschommelingen in 

het ondiepe water een rol gespeeld kunnen hebben. De veldbioassay is in de eerste meetronde herhaald 

om er zeker van te zijn dat het niet aan de kwaliteit van de watervlooien heeft gelegen. In deze herhaling 

waren de overleving en reproductie beter, maar niet overal normaal. 

In de tweede meetronde was de overleving van de watervlooien op alle locaties goed. Er waren wel 

verschillen in reproductie: in Vecht Vechterweerd en Echten wat lager, in Deventer wat hoger dan op de 

overige locaties. 

 

Samenvattend zijn effecten van stoffen waarschijnlijk, maar het is niet uit te sluiten dat algemene 

parameters (zuurstof, temperatuur, stromingssnelheid, nutriënten) ook een rol heben gespeeld omdat zij 

buiten de tolerantiegrenzen van de watervlooien vallen (zie tabel in bijlage 13).  

3.4.2 Calux assays 
De resultaten van de calux assays staan in bijlage 14. Voor een overzicht van het type effect dat met de 

verschillende calux-assays wordt gemeten, en de stoffen waarop zij reageren, wordt verwezen naar tabel 

6 in paragraaf 2.7.  

 

In figuur 8 zijn de activiteiten van de calux-assays die op de Speedisk extracten zijn uitgevoerd 

weergegeven, uitgedrukt als ng equivalenten van de bij de test horende referentiestof per liter 

oppervlaktewater.  

In figuur 9 zijn de activiteiten met behulp van de Effectsignaalwaarden (ESW; Posthuma et al., 2016) 

omgerekend naar Toxic Units (TU = activiteit / ESW). Een TU boven de 1 duidt op een risico op effect. De 

beoordeling van de P53-calux assay voor genotoxiciteit wordt – vergelijkbaar met in vivo bioassays - 

gebaseerd op de laagste concentratie waarbij nog effect waarneembaar is (de LOEC). Voor de anti-PR 

calux assay is geen effectsignaalwaarde bekend. Daarom is de activiteit in deze assay niet om te rekenen 

naar Toxic Units.  

In figuur 10 zijn de activiteiten van de Calux-assays die op de extracten van de siliconenrubbers zijn 

uitgevoerd weergegeven, uitgedrukt als Toxic Units.  

 

De ER-calux assay meet de vervrouwelijkende activiteit. In de ER-calux worden getalmatig lage 

activiteiten gemeten, maar uitgedrukt in Toxic Units zijn de effecten in deze assay het grootst. De hoogste 

Toxic Units worden gevonden bij locaties die door RWZI s zijn beïnvloed (Zijdewetering, Beilen, 

Hondemotswetering, Vecht, Echten en Heino), maar ook bij Koekoekspolder en Smilde wordt enige 

activiteit gemeten. Mogelijk spelen bestrijdingsmiddelen een rol (sommige bestrijdingsmiddelen hebben 

een licht vervrouwelijkende werking). 

De GR-calux assay meet glucocorticosteroïde activiteit. Activiteit in de GR-calux assay is met name 

gemeten in de Zijdewetering, hetgeen verwacht wordt bij de aanwezigheid van een ziekenhuis, maar ook 

in Hondemotswetering is activiteit gemeten. Uitgedrukt in toxic units is de activiteit beperkt.  
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De anti-AR en de PAH-calux laten op bijna alle locaties enige activiteit zien. Ook voor deze assays is de 

activiteit uitgedrukt in toxic units beperkt.   

De activiteit in de PXR-calux is op veel locaties hoog. Deze assay is gebaseerd op een proces dat bij 

omzetting van stoffen betrokken is. Activiteit in deze assay duidt dan ook op de aanwezigheid van 

milieuvreemde stoffen. 

De Nrf2-calux assay meet oxidatieve stress, een algemene reactie op chemische stress. Activiteiten zijn 

met name bij locaties van WDOD waargenomen. De assay reageert o.a. op bestrijdingsmiddelen. 

De PPAR-calux meet een proces dat is betrokken bij het vetmetabolisme. De assay reageert onder andere 

op organotin verbindingen, geperfluoreerde verbindingen en vetzuren. Opvallend is dat in deze assays 

alleen in het najaar (sept-okt) activiteit is gevonden10.  

 

 
Figuur 8 Resultaten van de Calux assays op Speedisk extracten, omgerekend naar μg equivalenten 

per liter oppervlaktewater (anti-AR calux) of ng equivalenten per liter oppervlaktewater 

(overige assays). * = activiteit onderschat door overschatting van bemonsterd volume. 

 

 

 

                                                        
10 Ook in eerder onderzoek van Waternet is variatie gevonden in de activiteit van de PPAR-calux, waarbij soms in een 

serie monsters in vrijwel alle extracten activiteit wordt gemeten, en soms alle monsters onder de detectielimiet zijn 

(persoonlijke mededeling Ron van der Oost, Waternet). Een goede verklaring is nog niet gevonden. 
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Figuur 9 Activiteit in Calux-assays uitgevoerd op de extracten van de Speediks, uitgedrukt als Toxic 

Units in oppervlaktewater. * = Toxic Units onderschat door overschatting van bemonsterd 

volume. De anti-PR calux is niet meegenomen omdat hiervoor (nog) geen Effect Signaal 

Waarde bekend is. 

 

 
Figuur 10 Activiteit in Calux-assays uitgevoerd op de extracten van de siliconenrubbers, uitgedrukt 

als Toxic Units. 
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3.4.3 Antibioticascreeningsassay 
De resultaten van de antibioticascreeningsassay staan in bijlage 15 en worden in figuur 11 samengevat. 

 

De antibioticascreeningsassay is oorspronkelijk ontworpen om de aanwezigheid van antibioticarestanten 

in vlees de kunnen aantonen. Hiervoor is het voldoende dat de test wel of niet reageert, maar is geen 

kwantificering van het effect nodig. Dit betekent dat de resultaten van de antibioticascreeningsassay 

slechts semi-quantitatief zijn voor de gecombineerde activiteit van alle aanwezige actieve stoffen (en 

actieve metabolieten) van een bepaalde groep van antibiotica.  

 

Er is op alle type platen activiteit aangetoond, behalve voor antibiotica uit de groep quinolonen. Het meest frequent is activiteit op de plaat voor aminoglycosiden aangetoond, gevolgd door macroliden/β-lactam en 

tetracyclinen. Activiteit op de sulfonamidenplaat is alleen op locatie Einde Zijdewetering in ronde 2 

aangetoond, maar wel als enige boven de effectsignaalwaarde uit Posthuma et al. (2016a).  

 

Er zijn slechts enkele antibiotica chemisch gemeten (zie paragraaf 3.2.2). Op basis van deze zeer beperkte 

gegevens lijkt er een relatie met de gemeten activiteiten. 

 

 
Figuur 11  Activiteit in de antibioticascreeningsassay, uitgedrukt als Toxic units. * = Toxic Units 

onderschat door overschatting van bemonsterd volume. 

3.5 Eindoordeel 
Effectmetingen 

De resultaten van de individuele effectmetingen worden met behulp van effectsignaalwaarden (Posthuma 

et al., 2016a) omgerekend naar Toxic Units (TU; het gemeten effect gedeeld door de effectsignaalwaarde). 

De scores van de individuele bioassays worden vervolgens geïntegreerd tot een totaalscore, de SIMONI-

score. Zowel de individuele scores als de SIMONI-score staan in tabel 7. De beoordeling is door middel van 

een kleurcodering weergegeven. In de tabel zijn ook de twee locaties van WDOD die in het Smart 

monitoring onderzoek zijn meegenomen, te weten de Raalterwetering en het Kanaal van Steenwijk, 

opgenomen. Voor de anti-PR bestaat (nog) geen Effectsignaalwaarde. Deze assay is daarom niet 

meegenomen in het eindoordeel. Er is wel een indicatieve kleurcodering aan het effect toegekend op basis 

van een inschatting.  
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De SIMONI-score wordt berekend door de score van de individuele testen te vermenigvuldigen met een 

weegfactor, voor alle testen op te tellen en te delen door de helft van het totaal gewicht van alle bioassays. 

De veldbioassay en in vivo bioassays krijgen een weegfactor van 2, alle overige bioassays een weegfactor 

van 1 (Posthuma et al., 2016a): 

  
 

Deze berekening is afhankelijk van het aantal bioassays dat wordt meegenomen en de selectie van 

bioassays. In dit onderzoek is vanuit kostenoogpunt gemotiveerd gekozen voor bioassays waarvan 

verwacht werd dat deze zouden reageren. Testen waarvan vermoed werd dat deze niet of nauwelijks 

effect zouden laten zien (bijvoorbeeld de in vivo bioassays) zijn niet meegenomen. In het Smart 

monitoring onderzoek is gekozen voor een veel bredere set van bioassays, ook minder gevoelige. In het 

voorliggende onderzoek is het effect per bioassay theoretisch hoger (want er is selectief voor gevoelige 

bioassays gekozen) en wordt gedeeld door een lager totaal gewicht. Door deze selectieve keuze van 

bioasasys zal de SIMONI-score in dit onderzoek structureel hoger uitvallen dan in het Smart monitoring 

onderzoek. Om een eerlijke vergelijking te kunnen maken, zijn daarom twee SIMONI-scores uitgerekend: 

een voor de alle bioassays die zijn meegenomen, en een voor de basisset die op alle locaties zijn 

uitgevoerd, te weten de Daphnia veldtest en zeven Calux-assays. Dit is de set die bij Koekoekspolder en 

Smilde is toegepast. Voor deze locaties zijn de beide scores dan ook gelijk. Voor de andere locaties is de 

score van de basisset in alle gevallen hoger dan die waarbij alle testen worden meegenomen.   

 

Uit tabel 7 blijkt dat effecten met name in de Daphnia veldbioassay en de PXR-calux assay zijn gemeten, en 

in mindere mate in de ER-calux (Zijdewetering en in mindere mate Raalterwetering). In de 

Raalterwetering scoren daarnaast ook de Nrf2-calux, de PAH-calux en de anti-AR-calux relatief hoog.  

 

Conform de SIMONI-score is er een verhoogd risico op ecologische effecten (score >1) bij de Zijdewetering 

en Eemdijk (alleen in meetronde 1), de Hondemotswetering, Smilde, Koekoekspolder, Beilen, 

Hoogeveensevaart Echten en de Raalterwetering. Een aanvaardbaar risico op ecologische effecten (score 

tussen 0,5 en 1) is aangetoond bij Valleikanaal Haarbrug en Valleikanaal Overberg, bij Vecht 

Vechterweerd, Nieuw Wetering Heino, en afhankelijk van de berekeningswijze van de SIMONI-score bij 

Kanaal van Steenwijk. Voor Eemdijk (alleen meetronde 2), Valleikanaal Overberg (alleen meetronde 2) en 

het Overijssels kanaal Deventer is het risico op ecologische effecten laag (score <0,5). Bij dit eindoordeel 

moet wel opgemerkt dat voor de locaties uit de eerste meetronde, met uitzondering van Koekoekspolder, 

en voor Eem te Eemdijk in de tweede meetronde de effecten in werkelijkheid hoger zijn doordat het 

bemonsterd volume overschat is. Dit is in tabel 7 aangegeven met een *.   

 

Voor WSVV worden de hoogste scores voor effect conform verwachting in de Zijdewetering gevonden. 

Eemdijk en Valleikanaal Overberg laten opvallende verschillen tussen de beide meetronden zien: in de 

eerste ronde is de score hoger dan in de tweede ronde. Dit wordt vooral door verschillen in de score van 

de Daphnia veldbioassay veroorzaakt. Valleikanaal Haarbrug, waar het water voornamelijk uit Rijnwater 

bestaat, is niet de schoonste locatie. Dit wordt met name veroorzaakt door de PXR-calux. Deze assay is 

gebaseerd op een proces dat bij omzetting van stoffen betrokken is. Activiteit in deze assay duidt dan ook 

op de aanwezigheid van milieuvreemde stoffen. 

 

Voor WDOD worden hoge SIMONI-scores berekend voor de locaties uit de eerste meetronde: 

Hondemotswetering, Smilde, Koekoekspolder en Beilen. Deze locaties zijn speciaal in de eerste meetronde 

onderzocht omdat hier veel bestrijdingsmiddelen werden verwacht (en aangetroffen). In de tweede 

meetronde scoort de Hogeveensevaart Echten relatief hoog. De Raalterwetering scoort het hoogst als van 

de basisset bioassays wordt uitgegaan, maar aanzienlijk lager als alle bioassays worden meegenomen. 

Overijssels kanaal Deventer, dat als inlaatwater voor een groot deel van het beheergebied wordt gebruikt, 

is de enige locatie die bij beide SIMONI-scores op een laag risico duidt.  
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Tabel 7 Samenvattende heatmap en SIMONI-score voor ecotoxicologie, en de berekende toxische druk (msPAF) voor de chemie. Inclusief de locaties van 

WDOD uit het Smart monitoring project. De SIMONI-score is zowel uitgerekend voor alle testen als voor de basisset van testen die op alle locaties 

zijn uitgevoerd (de Daphnia veldbioassay en 7 Calux assays). 

(1) = eerste meetronde, (2) = tweede meetronde, WK5 en WK4 zijn codes uit het Smart monitoring project. 

De getallen geven de Toxic Units (= effect bioassay / effectsignaalwaarde) weer.   

Kleurcodering individuele assays: wit = niet bepaald, groen = geen risico, geel = laag risico en oranje = risico op effecten.  

Voor de anti-PR Calux bestaat (nog) geen effectsignaalwaarde. Deze assay is niet meegenomen in de beoordeling. De kleurcodering is voor deze 

bioassay een inschatting (groen = geen effect, geel = effect aangetoond).  

Kleurcodering SIMONI-score: wit = laag risico, oranje = aanvaardbaar risico, rood = verhoogd ecologisch risico door microverontreinigingen. Tevens 

is aangegeven als het effect is onderschat (door overschatting van het bemonsterd volume in de speedisk). 
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4 Discussie 
In deze discussie worden de onderzoeksvragen die als doel zijn gesteld, beantwoord: zijn effecten 

aantoonbaar, hoe kunnen deze geduid worden, en wat zijn verantwoordelijke stoffen, stofgroepen, 

bronnen en routes? Tenslotte wordt de bruikbaarheid van passive samplers voor het bepalen van risico s 

van stoffen in het oppervlaktewater bediscussieerd.  

4.1 Effecten aantoonbaar? 
In het uitgevoerde onderzoek zijn duidelijk effecten aangetoond. Met name in Dapnia veldbioassay, maar 

ook in de PXR-calux en in mindere mate de ER-calux en de Nrf2-calux. In de overige Calux-assays en de 

antibioticascreeningsassay is slechts beperkt effect (d.w.z. onder de effectsignaalwaarde) gemeten.  

Op basis van de msPAF-berekeningen in de extracten (paragraaf 3.3.2) zijn deze effecten verklaarbaar.   

 

Punt van aandacht is de overschatting van bemonsterd volume op het polaire extract van de speedisk. Dit 

bemonsterd volume wordt gebruikt om de equivalenten in ml extract om te rekenen naar equivalenten in 

liter oppervlaktewater. Een overschatting van het bemonsterd volume betekent dat de effecten in 

oppervlaktewater in werkelijkheid hoger zijn (zie paragraaf 3.2.1, vierde aandachtspunt). Daar waar dit 

speelt is dit aangegeven in de samenvattende tabel (tabel 7). Het gaat om de monsters in de eerste 

meetronde (met uitzondering van Koekoekspolder) en om Eem te Eemdijk in de tweede meetronde.  

 

Onderweg van de Haarbrug naar de Eemdijk lozen diverse RWZI s direct of indirect op het Valleikanaal 

(Bennekom, Ede, Veenendaal, Woudenberg, Amersfoort en Soest). Tegelijkertijd neemt ook het debiet toe 

en vindt dus verdunning plaats. Wat het resulterende effect op de waterkwaltiteit bij de Eemdijk is, is niet 

geheel eenduidig. Bij de Eemdijk zijn de concentraties hoger (ronde 1) of vergelijkbaar met Valleikanaal 

Haarbrug (ronde 2). Echter, omdat het bemonsterd volume overschat wordt zijn de concentraties bij 

Eemdijk waarschijnlijk in werkelijkheid hoger dan berekend (zie paragraaf 3.2.1, 3e aandachtspunt). De 

SIMONI-eindscore op basis van effecten is in ronde 1 twee keer hoger dan bij Valleikanaal Haarbrug, en in 

de tweede meetronde juist de helft. Nadere analyse van de effectenmetingen maakt duidelijk dat dit met 

name wordt veroorzaakt door de daphnia veldbioassay in meetronde 1, op basis van de andere 

effectmetingen lijkt de waterkwaliteit juist licht te verbeteren gaande van Valleikanaal Haarweg naar Eem 

te Eemdijk.  

4.2 Duiding mate van effect 
Vergelijking met andere onderzoeken 

De combinatie van chemische metingen en effectmetingen met behulp van passive samplers, zoals in dit 

project is gedaan, is slechts beperkt uitgevoerd in Nederland. Het gaat vaak om óf chemische metingen, óf 

om effectmetingen. Om verschillende redenen zijn de uitgevoerde onderzoeken bovendien niet één op één 

te vergelijken omdat: 

 Andere polaire samplers zijn gebruikt (POCIS i.p.v. Speedisk) (Posthuma et al., 2016a, Van der 

Oost et al., 2016a, Van der Oost et al., 2016b, De Baat et al., 2017) 

 Bemonsterd volume polaire sampler niet is bepaald a.d.h.v. parallelle PAK-metingen op 

siliconenrubbers maar gerekend met één geschat volume voor alle polaire samplers (Posthuma et 

al., 2016a, Van der Oost et al., 2016a, Van der Oost et al., 2016b, De Baat et al., 2017)  

 Ander analysepakketten, en daardoor andere stoffen en ander aantal stoffen zijn gemeten (Van 

der Oost et al., 2016b, Hamers et al., 2016) 

 Individuele metingen niet openbaar zijn (Foekema, 2012) 

 Geen chemische metingen zijn uitgevoerd dus blootstellingsniveau in bioassays onbekend (De 

Baat et al., 2017) 

 Een andere testbatterij bioassays is gebruikt (Posthuma et al., 2016a, Van der Oost et al., 2016a, 

Van der Oost et al., 2016b, De Baat et al., 2017, Hamers et al., 2016, Foekema, 2012) 

In tabel 8 wordt een vergelijking gemaakt van de effecten die gemeten zijn op extracten in andere 

onderzoeken, en de bijbehorende SIMONI-scores. Het betreft zowel schone locaties als hotspotlocaties. 

Net als in dit onderzoek zijn apolaire extracten (siliconenrubbers) en polaire extracten gebruikt. Voor de 

polaire extracten zijn echter POCIS samplers in plaats van Speedisks gebruikt. De resultaten kunnen dus 

niet één op één vergeleken worden. Verder zijn de onderzoeken op door RWZI effluent beïnvloed water 
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(Van der Oost et al., 2016a) en door glastuinbouw beïnvloed water (Van der Oost et al., 2016b) apart 

uitgelicht, maar overlappen waarschijnlijk deels met de data uit de Benchmark in Posthuma et al. (2016a).   

 

Wanneer de eerder genoemde verschillen in het achterhoofd worden gehouden, lijken de resultaten 

binnen de ranges te vallen die in andere onderzoeken zijn gevonden.  

Op basis van onderzoek van Van der Oost et al. (2017a) zou meer effect verwacht mogen worden in de 

anti-AR calux assay en de P53-calux assay voor genotoxiciteit. Genotoxiciteit is in het huidige onderzoek 

alleen bepaald in de Zijdewetering, vanwege de aanwezigheid van een ziekenhuis. Het is bekend dat 

ziekenhuisafvalwater genotoxisch kan zijn. Er kon echter geen genotoxiciteit worden aangetoond. De anti-

AR calux assay liet wel op vrijwel alle locaties een effect zien, maar laag.      

Samenhang waargenomen effecten met msPAF 

De berekende msPAF s in de extracten zijn over het algemeen laag (<0,5%), hetgeen duidt op geen of 

verwaarloosbare toxiciteit, terwijl er op alle locaties in meer of mindere mate effecten zijn gemeten. De 

gemeten stoffen bieden daarmee niet direct een verklaring voor de waargenomen effecten.  

Wel is het zo dat de locaties met een berekende msPAF > 0,0 in een of beide extracten bijna allemaal een 

hoge SIMONI-score hebben. De enige uitzondering is Overberg 2, deze locatie heeft juist een van de laagste 

SIMONI-scores. Nadere analyse leert dat de msPAF waarde voor Overberg 2 wordt veroorzaakt door 

furosemide. Geen van de uitgevoerde bioassays is echter specifiek geschikt om effecten van furosemide op 

te pikken.   

 
De veldbioassay is de enige bioassay die niet op een extract is uitgevoerd. De msPAF berekeningen op 

basis van reguliere metingen komt voor een aanzienlijk deel van de metingen boven de 0,5%. In die 

gevallen is er sprake van verhoogde toxiciteit ( oranje  in de stoplicht beoordeling), veroorzaakt door met 

name ijzer, aluminium, zink en ammonium. Er is echter géén verband tussen de resultaten van de 

veldbioassay en de berekende msPAF waarden op basis van reguliere metingen.  

 

Grote invloed van de daphnia veldbioassay op de SIMONI-eindscore 

De daphnia veldbioassay is waardevol omdat het als enige van de bioassays alle factoren in het veld 

meeneemt (zie paragraaf 4.3). De test heeft daarom grote relevantie voor de ecologie en krijgt om die 

reden een dubbele weging in de SIMONI-eindscore. De test telt daardoor zwaar door in de eindscore. Om 

de invloed inzichtelijk te maken zijn in de bijlage 16 de eindscores met en zonder de veldbioassay 

weergegeven. Zonder de veldbioassay wordt de eindscore aanzienlijk lager, maximaal 1,26, en diverse 

locaties die eerst hoog scoorden doen dat zonder de veldbioassay niet meer.  

 

4.3 Verantwoordelijke stoffen en stofgroepen? 
Doordat zowel de chemische metingen als de effectmetingen zijn uitgevoerd op de extracten is een directe 

koppeling te maken tussen de blootstelling aan stoffen en de effecten. De msPAF-berekeningen geven 

inzicht in welke stoffen verantwoordelijk kunnen zijn voor de waargenomen effecten. De berekende 

waarden zijn echter laag (maximaal 2,2%). De gemeten stoffen bieden daarmee niet direct een verklaring 

voor de waargenomen effecten. Daar waar wel theoretisch enige toxiciteit kon worden berekend lijken 

geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen beiden een rol te spelen. 

 

Op de locaties van WDOD, waar ook bestrijdingsmiddelen gemeten zijn, blijken deze in alle gevallen 

bepalend te zijn voor de berekende msPAF. Stoffen die naar voren komen zijn fosthiazaat11, acetamiprid, 

thiamethoxam, imidacloprid, fenvaleraat, terbutylazine, diazinon, ethylchloorpyrifos en pirimicarb 

(maximale PAF per stof 0,4%). Geneesmiddelen dragen ook enigszins bij, en dan met name het 

antibioticum azithromycine. Op de locaties van WSVV zijn geen bestrijdingsmiddelen gemeten, maar 

alleen geneesmiddelen en bijzondere stoffen. Hier blijkt de bijdrage van geneesmiddelen bepalend te zijn, 

met name het hart-en vaatmiddel furosemide en het antibioticum azitromycine. Bij beiden is de bijdrage 

van de overige stoffen en stofgroepen die gemeten zijn is nihil. 
 

                                                        
11 Gehalte en daarmee berekende msPAF-waarde indicatief. 
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Tabel 8 Vergelijking van de resultaten (in Toxic Units) met andere onderzoeken op passive samplers. De Effect Signaal Waarden (ESW s) die gebruikt zijn om 

de Toxic Units te berekenen zijn voor sommige bioassays veranderd. Cursief weergegeven waarden zijn teruggerekend op basis van de nieuwe ESW s. 

P = polair extract (Speedisk of POCIS), A = apolair extract (siliconenrubber). NB in de andere onderzoeken zijn POCIS samplers gebruikt i.p.v. 

Speedisks. 
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In de veldbioassay met daphnia s zijn op een aantal locaties ernstige effecten gemeten (tot 100% sterfte).  

Hoewel de berekende msPAF-waarden voor de extracten over het algemeen laag zijn geven de resultaten 

van de effectmetingen op de extracten aan dat er wel degelijk organische microverontreinigingen 

aanwezig zijn die effecten kunnen veroorzaken. In de veldbioassay is het – naast de aanwezigheid van 

organische microverontreinigingen - niet uit te sluiten dat algemene parameters (zuurstof, temperatuur, 

stromingssnelheid, nutriënten) mogelijk ook een rol hebben gespeeld omdat zij buiten de 

tolerantiegrenzen van de watervlooien vallen (zie tabel in bijlage 13). Er zijn ook msPAF berekeningen 

uitgevoerd met de concentraties nutriënten en metalen en enkele andere stoffen uit reguliere metingen in 

het oppervlaktewater. Ook de berekende toxische druk op basis van deze reguliere metingen is relatief 

laag: msPAF maximaal 8,5%, maar op de meeste locaties minder dan 0,5%. De belangrijkste bijdragen 

worden geleverd door aluminium, ijzer, zink en ammonium. Er is echter geen direct verband tussen de 

berekende msPAF-waarden op basis van reguliere metingen en de effecten in de veldbioassay.  

4.4 Verantwoordelijke bronnen en routes? 
In plaats van te kijken naar de stoffen en stofgroepen die effect veroorzaken is het ook mogelijk 

onderscheid naar bronnen (of activiteiten) en routes. 
 

De bestrijdingsmiddelen vormen een illustratief voorbeeld. Allereerst blijkt dat akkerbouw (Smilde) een 

belangrijke bron is voor diverse groepen van bestrijdingsmiddelen is, met name het nematocide 

fosthiazaat, de fungiciden carbendazim, azoxystrobin, boscalid, flutolanil en tebuconazol en in mindere 

mate de herbiciden metazochlor en metolachloor en het insecticide thiamethoxam. Na RWZI Beilen 

worden hoge concentraties van diverse herbiciden aangetroffen, maar dit zijn andere dan in Smilde zijn 

aangetroffen (dimethenamide, fenuron, metribuzin, terbuthylazin en zijn metaboliet terbuthylazin 

detethyl), waarbij wel opgemerkt moet worden dat de concentratie dimethenamide waarschijnlijk door 

een piek aan het einde van de bemonsteringsperiode wordt beïnvloed en de concentratie fenuron 

indicatief is. De RWZI Beilen lijkt hiermee een belangrijke route voor herbiciden. De glastuinbouw 

(Koekoekspolder) lijkt een minder grote bron dan gedacht. De totale concentratie bestrijdingsmiddelen is 

in vergelijking met de andere locaties niet opvallend hoog, en alleen fungiciden (azoxystrobin, 

dimethomorf en ftalimide (een metaboliet van het fungicide folpet)) worden in concentraties boven de 

100 ng/l aangetroffen. Op locaties Vecht Vechterweerd worden welliswaar veel middelen aangetroffen, 

maar alleen het fungicide tebuconazol in (opvallend) hoge concentratie. De veelheid van middelen is 

verklaarbaar vanwege invloed van akkerbouw in het stroomgebied van de Vecht.  

 

De industriële stof trifenylfosfineoxide (TPPO) lijkt afkomstig uit de Rijn: de hoogste concentraties zijn 

gevonden in het Overijssels Kanaal Deventer (indirect beïnvloed door de Rijn) en Valleikanaal Haarbrug 

(inlaat Rijnwater) - met afnemende concentraties stroomafwaarts. Voor industriële stof 

trifenylfosfinesulfide (TPPS) zijn de concentraties veel lager, maar het beeld is hetzelfde dus ook deze stof 

lijkt afkomstig uit de Rijn. Beide stoffen zijn bijproducten van organische synthese. Hoewel de route 

duidelijk is, is de bijdrage aan de msPAF nihil.  

4.5 Bruikbaarheid passive samplers 
Meetbaarheid stoffen 

Sommige stoffen zijn het best meetbaar op apolaire siliconenrubbers, sommige op de polaire Speedisks. 

Op basis van de resultaten is voor vergelijkbaar onderzoek bij waterschap Rivierenland een keuze 

gemaakt welke analysepakketten het beste in welke samplers gemeten kunnen worden.  

 

Indien stoffen nooit zijn aangetroffen, kan dit zijn omdat de stoffen niet aanwezig zijn, of omdat de passive 

samplers niet geschikt zijn om de stoffen op te pikken. Zeer hydrofiele stoffen zoals 

röntgencontrastmiddelen en metformine worden bijvoorbeeld slecht opgenomen, hiervoor zijn passive 

samplers niet geschikt. 

Het geneesmiddel chloorthiazide, dat in hoge concentraties in (afval)water kan voorkomen, wordt in het 

huidige onderzoek niet aangetroffen op Speedisks, maar in andere onderzoeken met POCIS samplers wel 

(Van der Oost et al., 2016a).  De rapportagegrens voor deze stof was echter aanzienlijk hoger dan van de 

andere geneesmiddelen. 

 

De bekende probleemstoffen die uit een eerdere evaluatie van reguliere monitoringsgegevens van WDOD 

naar voren zijn gekomen (Derksen, 2014), worden door de passive samplers opgepikt.   
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Siliconenrubbers worden wel eens gezien als maat voor de bioaccumulatie van stoffen. De opname van 

deze passive samplers en organismen wordt gedreven door dezelfde stofeigenschappen. Resultaten van 

passive sampling blijken dan ook sterk te correleren aan gehaltes in mosselen (Smedes, 2007) maar ook 

met die in andere en zelfs hogere organismen (Smedes, 2010). Siliconenrubbers kunnen echter ook 

stoffen met een lage Kow (die normaliter niet bioaccumuleren in organismen) opnemen.  

 

Bemonsterd volume 

Het bemonsterd volume van de passive samplers wordt bepaald door de turbulentie/stroomsnelheid van 

het water rondom de samplers. Hoe turbulenter het water langs de samplers stroomt hoe hoger het 

bemonsterd volume (de Weert & Smedes, 2014).  

 

In het huidige onderzoek is het bemonsterd volume van de Speedisks bepaald op basis van meting van 

PAK s in zowel de siliconenrubbers als de Speedisks. In andere onderzoeken is dit niet gedaan, maar is 

voor de gebruikte POCIS samplers een gemiddeld bemonsterd volume geschat van 100ml/dag, wat neer 

komt op 4,2 liter bij 6 weken uithangen (Van der Oost et al., 2016b). Dit betekent dat de in andere 

onderzoeken berekende effecten en concentraties in de POCIS samplers minder nauwkeurig zijn. Ter 

vergelijking: in dit onderzoek varieerde het bemonsterd volume voor de Speedisks van 10 tot 127 liter. De 

verschillen kunnen dus groot zijn.  

Echter, de berekende monstervolumes van de Speedisk zijn soms erg hoog: enkele tientallen liters is 

normaal, maar de hoge uitschieters die in enkele gevallen zijn bepaald (tot 127 liter) zijn onrealistisch. In 

de eerste meetronde gaat het om alle locaties behalve Koekoekspolder, in de tweede meetronde alleen om 

Eemdijk.  

Dergelijke uitschieters komen wel eens vaker voor (persoonlijke communicatie met Jasperien de Weert, 

Deltares). Een mogelijke verklaring kan zijn dat er zwevend stof (met daarin PAK s) aan de glasfibers van 

de speedisk zat en is meegeëxtraheerd. Voorlopige resultaten van aanvullend onderzoek van Aqualysis 

suggereren dat er bij monsters met zeer veel aangroei, ondanks het spoelen van de speedisks in het veld, 

toch zwevend stof achterblijft op de glasfiber en wordt meegeëxtraheerd. Uit separate chemische analyses 

van het adsorptiemateriaal en de houder met glasfiber blijkt dat met name voor de PAK s een aanzienlijk 

deel op de houder met glasfiber wordt gevonden. Voor geneesmiddelen is dit veel minder het geval, 

terwijl bestrijdingsmiddelen per individueel middel een gevarieerd beeld geven.  

Als het monstervolume te hoog wordt geschat, betekent dit dat de concentraties en effecten in het 

speedisk exact in werkelijkheid hoger zijn dan berekend. Hier dient in de interpretatie van de resultaten 

rekening mee gehouden te worden. Omdat het aandeel van de stof die op de houder met glasfiber zit 

verschilt per stof en stofgroep, is het niet mogelijk is om op eenvoudige manier te corrigeren voor de fout 

die wordt gemaakt bij de berekening van het bemonsterd volume.  

5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies  
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de SIMONI-methodiek voor het bepalen van effecten van 

microverontreinigingen in oppervlaktewater. Deze methode geeft een goede invulling aan de state-of-the-

art. Op basis van ervaringen en voortschrijdend inzicht wordt de methodiek voortdurend verder 

geoptimaliseerd en aangepast. Hoewel geen doel op zich, heeft dit onderzoek hieraan een belangrijke 

bijdrage geleverd.  

    

Ondanks de onzekerheden en mitsen en maren die de methodiek nog kent, zijn op diverse locaties 

duidelijke effecten gemeten. Bij WSVV is gekozen om het stroomgebied van het Valleikanaal te 

onderzoeken, van de inlaat van Rijnwater bij de Grebbeberg in Rhenen, tot aan de uitlaat van de Eem bij 

Eemdijk. In dit stroomgebied kon duidelijk de Zuiderwetering (met daarop de effluentlozing van RWZI 

Ede) als bron voor effecten worden aangewezen. Conform de SIMONI-score is er in de Zijdewetering 

sprake van een verhoogd risico op ecologische effecten (score >1). De concentraties van stoffen en de 

effecten zijn laag bij de Haarbrug, hoog in de Zijdewetering en nemen daarna af in stroomafwaartse 

richting. De resultaten bij de Eem te Eemdijk zijn niet helemaal eenduidig: in meetronde 1 is hier een 

verhoogd risico (score >1) bepaald, in meetronde 2 een laag risico (score <0,5), waarbij in beide gevallen 

de effecten in de polaire sampler zijn onderschat door uitdagingen bij de opwerking van de sampler.   

 



33 
 

Bij WDOD zijn duidelijke effecten (SIMONI-score >1: verhoogd risico op ecologische effecten) aangetoond 

bij alle locaties uit de eerste meetronde (Hondemotswetering, Smilde, Koekoekspolder, Beilen) en bij de 

Hoogeveensevaart Echten uit meetronde 2. Ook in de Raalterwetering uit het Smart monitoring 

onderzoek is een verhoogd risico aangetoond. Bij de Vecht Vechterweerd, de Nieuwe Wetering Heino en 

afhankelijk van de berekeningswijze van de SIMONI-score bij Kanaal van Steenwijk (uit het Smart 

monitoring onderzoek) is er sprake van een aanvaardbaar risico op effecten (score tussen de 0,5 en 1). In 

het Overijssels kanaal Deventer, dat als inlaatwater voor het achterliggende gebied wordt gebruikt, is  

het risico op ecologische effecten laag (score <0,5). 

 

Een één op één te vergelijking met andere onderzoeken is niet direct te maken omdat de uitvoering bij alle 

onderzoeken iets verschilde. Wanneer deze verschillen in het achterhoofd worden gehouden, lijken de 

resultaten binnen de ranges te vallen die in andere onderzoeken zijn gevonden. Het betreft zowel schone 

locaties als hotspotlocaties. 

De msPAF berekeningen kunnen richting geven aan een stofgerichte aanpak.  

Berekeningen van de toxische druk (msPAF) op basis van chemische analyses in het extract tonen aan dat 

de toxische druk op sommige locaties verhoogd is (tot 2,2%, tabel 7). Bij WDOD zijn de 

bestrijdingsmiddelen bepalend, bij WSVV – waar geen bestrijdingsmiddelen gemeten zijn – de 

geneesmiddelen. De bijdrage van andere stoffen of stofgroepen spelen aan de msPAF is nihil.  

De msPAF berekeningen op basis van nutriënten en metalen en enkele andere stoffen uit reguliere 

metingen in het oppervlaktewater laten zien dat ook aluminium, ijzer, zink en ammonium op enkele 

locaties een toxische druk kunnen veroorzaken (msPAF van het mengsel maximaal 8,5%, PAF van 

individuele stoffen maximaal 3,8%).  

 

Volgens SIMONI-methodiek wordt bij een eindoordeel verhoogd risico door microverontreinigingen  

verder onderzoek naar de oorzaak of de bron van de effecten aanbevolen. In dit geval zijn de bronnen en 

oorzaken van de effecten voor de locaties met dit eindoordeel al goed in beeld en is verder onderzoek niet 

direct noodzakelijk.  

5.2 Aanbevelingen 
Ervaringen en nieuwe inzichten delen 

Zoals reeds aangegeven geeft de SIMONI-methodiek een goede state-of-the-art invulling voor het bepalen 

van effecten van microverontreinigingen in oppervlaktewater, maar is de methodiek nog niet 

uitgekristalliseerd. Dit onderzoek heeft belangrijke ervaringen en voortschrijdende inzichten opgeleverd.  

Deze zijn onder andere: 

- Meer inzicht in de toepasbaarheid van met name passive samplers voor polaire stoffen 

(speedisks). 

- In wateren waarin veel aangroei van de samplers plaatsvindt kan het bemonsterd volume van de 

polaire sampler (speedisk) onderschat worden, en daarmee ook van de effecten op de polaire 

samplers en de eindscore. Naar een oplossing wordt gezocht.  

- Met de resultaten van de bioassays kan de benchmark uitgebreid worden, zodat de keuze van de 

testbatterij bioassays beter onderbouwd kan worden.   

- Het eindoordeel (de SIMONI-score) is mede afhankelijk van de keuze van de testbatterij, zowel 

het aantal testen als de aard van de testen.  

- Het effect van de veldbioassay telt sterk door in het eindoordeel. Vanwege de grote invloed op de 

SIMONI-score is het van belang dat de veldbioassay een robuust resultaat geeft. Aanbevolen 

wordt de mogelijkheden voor optimalisatie van de Daphnia veldbioassay te bestuderen, o.a. 

invloed stroming, aantal replica's, leeftijd bij start, temperatuur tolerantie en evenuteel 

aanpassen van de trigger value. 

- Veldbioassays worden als waardevol gezien omdat zij de effecten van alle aanwezige factoren 

(zowel organische als anorganische verontreiniging én veldomstandigheden) meenemen. Het zou 

daarom wenselijk zijn om de testbatterij met één of meerdere veldbioassays uit te breiden.  

 

Bovengenoemde punten zijn gedeeld met inhoudelijk deskundigen en met het projectteam van het Smart 

monitoring project, en zullen gebruikt worden om de methodiek verder te optimaliseren.  

 

Keuze testbatterij bioassays 

In het oppervlaktewater is een mengsel van microverontreinigingen aanwezig. Dit mengsel kan vele typen 

effecten veroorzaken. De testbatterij is opgesteld om de mogelijke effecten zo goed mogelijk af te dekken. 
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Het is echter niet mogelijk om alle mogelijke effecten af te dekken, omdat er niet voor alle effecten 

bioassays beschikbaar zijn, of omdat ze praktische moeilijk uitvoerbaar zijn of te duur.  

 

In dit onderzoek is vanuit kostenoogpunt ingezet op bioassays waarvan werd verwacht dat zij effecten 

zouden laten zien. Daarnaast is op basis van voortschrijdend inzicht de anti-PR calux later toegevoegd. 

Deze assay liet ook enige effecten zien, maar is omdat er nog geen Effect Signaal Waarde voor deze assay 

bestaat, nog niet te beoordelen. In Smart monitoring is een bredere set bioassays uitgevoerd. Van deze 

bioassays lieten de cytotox-calux op polair extract en de DR-calux ook de meeste locaties effecten zien. 

Voor een vervolgonderzoek zouden deze bioassays zinvol kunnen zijn, mede omdat de locaties 

verschilden in mate van effect.  

 

Chemische analyses op extracten 

De chemische analyses in beide extracten waren niet voorzien maar hebben wel een meerwaarde 

gegeven. Op basis van de gegevens is meer inzicht in welke stoffen het beste met welke samplers gemeten 

kunnen worden. Chemische analyse op beide extracten geeft bovendien een vollediger beeld van de 

stoffen die aanwezig zijn of zijn geweest tijdens de bemonsteringsperiode. Indien vanuit kostenoogpunt 

keuzes gemaakt moeten worden wordt de volgende aanbeveling gedaan:  

 Geneesmiddelen op speedisk 

 Bijzondere stoffen op siliconenrubber 

 Bestrijdingsmiddelen op siliconenrubber 

  



35 
 

6 Literatuur 
Baat, M.L. de, R van der Oost, M.H.S. Kraak, P. De Voogt & P.F.M. Verdonschot (2017). Smart Monitoring: 

Application of innovative tools in nationwide water quality assessment. Poster. 

Behnisch, Peter A., Barbara M. A. van Vugt-Lussenburg, Bart van der Burg & Abraham Brouwer (2012). 

Human cell based screening tests (CALUX) for the quantitative analysis of plastic additives and 

complex mixtures of food packaging materials. Poster.  
Derksen, A. (2014). Evaluatie monitoring microverontreinigingen WGS in de periode 2010-2014. In 

opdracht van Waterschap Groot Salland. AD eco advies, Amsterdam. 

Foekema E.M. (Ed). (2012). De invloed van moerassystemen op de milieukwaliteit van rwzi effluent en 

aanbevelingen tot optimalisering. IMARES rapport C005/12.  

Grontmij (2014). Quick scan geneesmiddelen Provincie Gelderland. Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit 

geneesmiddelen. In opdracht van Provincie Gelderland. Grontmij, de Bilt. Projectnummer 

337445. 

Hamers, Timo, Jessica Legradi, Nick Zwart, Foppe Smedes, Jasperien de Weert, Evert‐Jan van den 
Brandhof, Dik van de Meent & Dick de Zwart (2016). Time‐Integrative Passive sampling combined with Toxicity Profiling TIPTOP : an effect‐based strategy for cost‐effective chemical water quality assessment. Final report of the LRI‐ECO  project.  

Mulder, M., D. Antakyali & S. Ante (2015). Verwijdering van microverontreinigingen uit effluenten van 

rwzi s. Stichting Toegepast Onderzoek Water (STOWA), Amersfoort. STOWA rapportnr. 2015-

27.  

Muis, Judith, Ariët Kieskamp, Jan Jetze Zandstra & Vivian van Nassou (2016). Hotspotanalyse nieuwe 

stoffen. In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

Oost, R. van der, G. Sileno, M. Suárez-Muñoz, M. Thao Nguyen, H. Besselink & B. Brouwer (2017a). SIMONI 

(Smart Integrated Monitoring) as a novel bioanalytical strategy for water quality assessment; 

Part I: model design and effect-based trigger values. Environmental Toxicology and Chemistry 

36: 2385-2399.   

Oost, R. van der & M. Thao Nguyen (2016). Ecologische sleutelfactor toxiciteit. Deel 4. SIMONI procedures 

voor effectgerichte monitoring. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), 

Amersfoort. STOWA-rapportnummer 2016-15D.   

Oost, R. van der (2016a). Toxicologisch onderzoek invloed rwzi s op waterkwaliteit 2014-2015. Waternet 

rapport nr. 16.041725.  

Oost, R. van der (2016b), Analyse ecologische risico s door glastuinbouw in AGV gebied; toxicologisch 

onderzoek 2012-2016. Waternet rapport nr. 16.093743.  Oost, R. van der, G. Sileno & M. Suárez Muñoz 6 . Ecologische sleutelfactor toxiciteit. Part 5. 
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Bijlagen
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Bijlage 1  Locaties WSVV  
Contactpersonen: Frans de Bles 06-15013650 & Richard van Hoorn 06-30077049 

NB Dit zijn de locaties die op voorhand zijn voorgesteld. De exacte locaties zijn in het veld gekozen. Zie 

tabel 2 voor de exacte locaties.  

 

Groene punten: reguliere meetpuntlocatie voor waterkwaliteit of kwantiteit 

Zwarte pijlen: mogelijke locaties voor plaatsing rekken 

 

1. Begin Valleikanaal (voorheen de Grift) te Rhenen/Wageningen 

2 keuzes hier:  

In Grebbesluis bevestigen mbv boot aan de ballenlijn vòòr de sluis; mpt 289931 of  

onder de brug over het Valleikanaal (iets verder stroomafwaarts) maar LET OP weg alleen voor 

ontheffingshouders (!) Maatsteeg/Haarwal), mpt 289726. 

Meetdoel: Op deze locatie ontvangt het Valleikanaal semi-permanent (niet in winter, wel in zomer) 

ingelaten water vanuit de Rijn. Dit is onze referentiemeting´. 

 

 
 

       
ballenlijn grebbesluis      brug valleikanaal Maatsteeg-Haarwal 
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2. Einde Zijdewetering  (vòòr instroom in Valleikanaal) 

Rekken bevestigen bovenstrooms van de metalen ribbelbuis/duiker over de Kooiweg achter het 

drijfvuilscherm; mpt 289727.  

Meetdoel: De Zijdewetering mondt uit in Valleikanaal. Op Zijdewetering zelf loost RWZI Ede. Dus met 

dit meetpunt meten we de belasting door RWZI Ede, redelijk onverdund effluent (zeker zomers). De 

meetlocatie zelf is al stroomafwaarts van Ede dus is goed gemengd . 

 

 
 

 
Duiker Kooiweg, plaatsing tussen vuildrijflijn en duiker 

 

 

 

3. Valleikanaal thv van Overberg 

4 keuzes: Onder de brug over Valleikanaal, in (voor of na) de inlaat naar de Woudenbergsegrift of bij 

de steiger met de peilopnemer (dit is onze voorkeursplek, mpt 289729). Daarnaast eventueel aan 

voorzijde van stuw de Groep (en dan achter de instroom van de vistrap (achter het vuilscherm). Deze 

locatie is beter gelet op vandaalbestendigheid maar hier past plaatsing in de lengterichting niet, tenzij 

we voor de vistrap zelf palen slaan. De stuw is met hekken afgesloten (voor toegang sleutel nodig en 

Frans heeft die). 

Meetdoel: Ter hoogte van deze locatie heeft het Valleikanaal het effluent van RWZI Veenendaal en 

Bennekom ontvangen en is ook de Zijdewetering erbij gekomen. Andere beken zijn er nog niet 

bijgekomen (dus minder verdunning dan meetlocatie 4 bij Eemdijk). 
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Steiger met peilopnemer (uiterst links en ernaast inlaat naar Woudenbergsegrift) 

 

 
Stuw de Groep met in het midden de vuilvanger en erachter de vistrap 
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4. Eem te Eemdijk  

Rekken ophangen aan de al aanwezige palen aan de zuidzijde van de brug nabij de voormalige 

meetcontainer, mpt: 289774. Het KRW meetpunt 289775 nabij de pont zelf is te risicovol qua 

beschadiging. 

Meetdoel: Laatste meetpunt stroomafwaarts van alle RWZI s en instromende beken. Ook RWZI 

Amersfoort en RWZI Soest zijn erbij gekomen. Maar het water is ook verder verdund door een scala 

van instromende beken ( s zomers veel minder afvoer uit het landbouwgebied). 

 

 
 

 
Voormalige meetlocatie ADM (akoestische debietmeting), tussen fietsbrug en verkeersbrug in 
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Bijlage 2  Locaties WDOD  
 

NB Dit zijn de locaties die op voorhand zijn voorgesteld. De exacte locaties zijn in het veld gekozen. Zie 

tabel 3 voor de exacte locaties.  
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1. Koekoekspolder, IJsselmuiden (glastuinbouw). 

Meetronde 1 

Monsterpuntcode: QHT99.  X:194500 

    Y:511690 

Monsterpuntomschrijving: Hoofdtocht bij gemaal Nieuw Lutterzijl    

Opmerkingen: De PS kan goed gemonteerd worden bij een paal die enkele tientallen meters 

stroomopwaarts staat van het gemaal. Zie cirkel in foto hieronder. Dit is bij de coördinaten X:194513; 

Y:511657 . (http://www.dropshots.com/polderkoekoek/date/2010-06-22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dropshots.com/polderkoekoek/date/2010-06-22
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2. Suermondswijk, Smilde (Akkerbouw). 

Meetronde 1.  

Monsterpuntcode: 1SEUW6 X:227550 

    Y:551400 

 

Monsterpuntomschrijving:  Suermondswijk. 

 

 

 

  
 

 

  



44 
 

3. Beilervaart, Beilen (RWZI Beilen). 

Meetronde 1. 

Monsterpuntcode: 8BEVA1RO  X:228615 

    Y:542094 

Monsterpuntomschrijving: Beilervaart   

Opmerkingen: Opgehangen aan brug. 
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4.   Hondemotswetering, Raalte (RWZI Raalte). 

Meetronde 1. 

Monsterpuntcode: RHO48  X:214210 

    Y:490510  

Monsterpuntomschrijving: Hondemotswetering na RWZI Raalte, na 1ste stuw. 

Opmerkingen: - 
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5. Vecht, Dalfsen. 

Meetronde 2 

Monsterpuntcode: LVE85   X:211040 

     Y:503710 

Monsterpuntomschrijving: Vecht bij Vechterweerd 

Opmerkingen: het rek is opgehangen aan de bovenstroomse keerlijn, achter een gele drijver. 

 

 

 

 

 

  



47 
 

6. Hoogeveense Vaart, Echten (RWZI Echten) 

Meetronde 2.  

Monsterpuntcode: 2HOVV4RO X:224056 

    Y:524902 

Monsterpuntomschrijving: Hoogeveensche vaart bij Echten/Ten Arlo 

Opmerkingen: Rek is geplaatst in vooroever aan de overzijde van de roeivereniging.   
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7. Overijssels Kanaal, Deventer (Inlaatwater uit IJssel). 

Meetronde 2 

Monsterpuntcode: VDR01  X:209850  

    Y:474020 

Monsterpuntomschrijving: Snipperlingsdijk  thv. Proeflokaal . 

 

Opmerkingen: Bootlocatie . Midden in het kanaal staan meerpalen die het einde van de bevaarbare zone 

markeren. Het rek kan hieraan 
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8. Nieuwe Wetering, Heino (RWZI Heino) 

Meetronde 2.  

Monsterpuntcode: RNW35  X:210312 

    Y:495130 

Monsterpuntomschrijving: Nieuwe Wetering direct na RWZI Heino. 

Opmerkingen: Locatie aan zijde van RWZI (vandalisme-proof) tussen uitlaat RWZI en uitstroom sloot. 
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9. Raalterwetering, Raalte (RWZI Raalte).  

Meetronde 2. 

Monsterpuntcode: RRW65 X:210790 

    Y:492040 

Monsterpuntomschrijving: Raalterwetering Assendorperdijk  

Opmerkingen: Ontvangend KRW waterlichaam van het effluent van de RWZI Raalte.  

Voor project Smart Monitoring.  
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10. Kanaal Steenwijk-Ossenzijl, Steenwijk (RWZI Steenwijk). 

Meetronde 2.  

Monsterpuntcode: 2KSTE1 X:202689 

    Y:533376 

Monsterpuntomschrijving: Kanaal Steenwijk Ossenzijl.  

Opmerkingen: locatie voor project Smart Monitoring. Het rek is bevestigd aan een meerpaal die staat bij 

de Ruxveense brug. Plaatsing is bij provincie gemeld. Onderdeel van waterlichaam de Boezem. 
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Bijlage 3  Foto’s veldwerk  
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Bijlage 4  Foto’s passive samplers  
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Bijlage 5  Veldwaarnemingen en algemene parameters   
Resultaten die de overleving van de watervlooien in de veldbioassay mogelijk hebben beïnvloed zijn in rood weergegeven.  
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Bijlage 6  Bemonsterde volumes samplers 
 

  

Speedisk Siliconenrubber 

  

sample volume sample volume 

  

liter liter 

Ronde 1 Koekoekspolder 29,2 701 

 

Smilde 61,5 364 

 

Beilen 92,9 1167 

 

Hondemotswetering 64,7 1611 

 

Eemdijk 127,1 2605 

 

Valleikanaal Overberg 69,0 1838 

 

Zijdewetering 63,5 2428 

 

Valleikanaal Haarbrug 110,1 1501 

Ronde 2 Vecht Vechterweerd 10,0 505 

 

Hoogeveensevaart Echten 20,2 356 

 

Overijssels kanaal Deventer 17,8 551 

 

Nieuwe Wetering Heino 17,4 543 

 

Eemdijk 100,1 1247 

 

Valleikanaal Overberg 22,1 1179 

 

Zijdewetering 26,6 1310 

 

Valleikanaal Haarbrug 29,8 1472 
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Bijlage 7  Analyseresultaten geneesmiddelen 
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Bijlage 8 Analyseresultaten bestrijdingsmiddelen 
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Bijlage 9  Analyseresultaten bijzondere stoffen 
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Bijlage 10  Resultaten msPAF berekeningen reguliere metingen 
 

N.B. De beschikbare metingen verschilden per locatie: 

 

Locatie Nutriënten Metalen PAK s Bestrijdingsmiddelen Geneesmiddelen 

WSVV      

Eemdijk X X X - - 

Overige locaties WSVV X X - - - 

WDOD      

Vecht Vechterweerd X X X X X 

Nieuwe Raalterwetering X X X - - 

Hondemotswetering, Koekoekspolder X X - X - 

Overijssels kanaal, Nieuwe wetering  X X - - - 

Beilen, Echten, Steenwijk X - - - - 
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Bijlage 11  Resultaten msPAF berekeningen in extract 

 
Berekende msPAF voor het mengsel (op basis van concentraties teruggerekend naar concentratie in het oppervlaktewater), en de top 5 van stoffen die bijdragen.  

SD = speedisk, SR = siliconcenrubber, 1 = meetronde 1, 2 = meetronde 2. 
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Berekende msPAF voor de verschillende groepen van stoffen. SD = speedisk, SR = siliconcenrubber, 1 = meetronde 1, 2 = meetronde 2. 

Organic = organische stoffen, combustion = in dit geval de PAK s, household = in dit geval triclosan, industrial = industrieel, Personal Care = persoonlijke 

verzorgingsproducten, pesticide = bestrijdingsmiddelen, pharmaceutical = geneesmiddelen 
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Bijlage 12  Aanvullende bestrijdingsmiddelenanalyse en msPAF 

berekening Eemdijk 
 
Bij de locaties van WSVV zijn geen bestrijdingsmiddelenanalyses op de extracten uitgevoerd omdat verondersteld 

werd dat deze in het stroomgebied van het Valleikanaal geen belangrijke bijdrage leveren. Deze veronderstelling is in 

een latere fase geverifieerd door voor één van de monsters, Eemdijk uit meetronde 1, aanvullend ook de 

bestrijdingsmiddelenpakketten te meten in de extracten en hiervoor een msPAF te berekenen. 
 

Op siliconensheet is analysepakket lcms-bmc, lcms-bmd en gcms-bma gemeten, zoals voor de andere locaties van 

WDOD. Met lcms-bmc (bestrijdingsmiddelen gemeten met lcms in negatieve ionisatie) zijn geen stoffen aangetroffen, 

bij de overige pakketten wel.  

 

Op initiatief van Aqualysis is ook een nieuw analysepakket bestrijdingsmiddelen, lcms-bme, gemeten, zowel op de 

siliconensheet als op de speedisk. Dit is voor de andere locaties van WDOD niet gedaan. Op de speedisk is voor 

Eemdijk alleen pakket lcms-bme gemeten. De analyses verschillen daarmee van hetgeen eerder voor de locaties van 

WDOD is gemeten. 

 
De analyseresultaten staan op de volgende pagina. De msPAF berekeningen hieronder. 
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Eemdijk	SD1 9 0,0% 0,0% 100 - - - - -

Eemdijk	SR1 64 0,1% 0,1% 100 diflubenzuron 0,1% terbutylazine 0,0% - - -
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Bijlage 13  Resultaten veldbioassay met watervlooien 
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Parameter Tolerantie 

Temperatuur Optimum 20°C, tolerantiegrenzen niet bekend 

Kunnen niet tegen grote temperatuurschommelingen 

pH 5,0 – 9,0 

Geleidbaarheid (EGV) <7500 mS/m 

Zuurstof >3 mg O2/l 

Stromingssnelheid Kunnen niet tegen sterke stroming, tolerantiegrens niet bekend 
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Bijlage 14  Resultaten Calux-assays 
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Bijlage 15 Resultaten antibioticascreeningsassay 
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Bijlage 16  Berekening SIMONI-scores met en zonder Daphnia 

veldbioassay 
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