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Samenvatting 

In 2014 en 2015 zijn de milieurisico’s onderzocht van vijf rwzi’s in het AGV-beheergebied. Het 

onderzoek is uitgevoerd volgens de SIMONI-strategie (Slimme Integrale Monitoring) die Water-

net vanaf 2010 heeft ontwikkeld in het “Slim monitoren”-project. Bij deze methodiek wordt de 

bemonstering uitgevoerd met zogenaamde “passive samplers”. Dat zijn materialen die geduren-

de zes weken worden uitgehangen in het oppervlaktewater waarop rwzi’s hun effluent lozen. 

Toegepast zijn samplers voor zowel de wateroplosbare stoffen (polaire POCIS) als de vetoplos-

bare stoffen (apolaire siliconenrubbers). De milieurisico’s worden bepaald door de toxiciteit te 

testen met bioassays, waarmee effecten worden bepaald van het hele mengsel microveront-

reinigingen die zich ophopen in de passive samplers. De resultaten van de batterij van 16 bio-

assays worden vergeleken met door Waternet en STOWA ontwikkelde effect signaalwaarden 

(ESW’s), die een indicatie geven van de mogelijke milieurisico’s. In 2014 is een beperkt aantal 

chemische analyses uitgevoerd (PAK, PCB, OCB). In 2015 zijn uitgebreidere chemische analyses 

uitgevoerd in een poging de stoffen te identificeren die bepaalde effecten veroorzaken. 

 

Toxiciteit 

In 2014 werd op twee locaties (Hilversum en Horstermeer) sterfte waargenomen bij water-

vlooien die één week waren blootgesteld aan het oppervlaktewater waarop de rwzi’s lozen. In 

2015 werd dit effect waargenomen op drie locaties (Hilversum, Blaricum en Eemmeer). De 

overige effectmetingen werden uitgevoerd door de bioassays bloot te stellen aan de geconcen-

treerde extracten van de passive samplers. De algemene toxiciteit van de apolaire passive-

sampling extracten voor bacteriën, algen en watervlooien was lager dan de ESW. De effecten 

die in het veld werden waargenomen zijn dus waarschijnlijk veroorzaakt door vluchtige stoffen, 

polaire stoffen of zware metalen, die zich niet ophopen in de siliconenrubbers (SR). 

 

In 2014 en 2015 werden wel specifieke toxische effecten waargenomen die boven de ESW 

lagen. Deze effecten werden aangetoond met bioassays die gevoelig zijn voor stoffen met een 

specifiek werkingsmechanisme, zoals hormoonverstorende effecten. In 2014 werden bij Hilver-

sum, Horstermeer en Amstelveen specifieke hormoonverstorende effecten waargenomen boven 

de ESW. Bij Hilversum, Horstermeer en Uithoorn werden dat jaar verhoogde antibiotica-activi-

teiten boven de ESW gevonden. In 2015 werden bij Hilversum, Blaricum en Eemmeer ook 

hormoonverstorende en antibiotica-activiteiten boven de ESW gevonden.  

 

In de apolaire SR-extracten werd bij Uithoorn (2014) en De Ronde Venen (2014 en 2015) een 

dioxine-achtige toxiciteit waargenomen boven de ESW. Het is onwaarschijnlijk dat dit een 

gevolg is van stoffen die via de rwzi zijn geloosd, maar het is mogelijk nog een gevolg van de 

PAK-verontreiniging door de brand bij de Cindu-fabriek in Uithoorn (1992). In 2015 is een PXR 

CALUX-bioassay toegepast die gevoelig is voor zeer veel organische microverontreinigingen 

(onder andereKRW-prioritaire stoffen). De ESW voor deze test werd overschreden bij 

Amstelveen, De Ronde Venen en Hilversum, mogelijk als gevolg van stoffen die via de rwzi’s 

werden geloosd.  

 

Het is onwaarschijnlijk dat een lichte overschrijding van een of meer ESW’s direct een negatief 

gevolg heeft op de milieukwaliteit. Daarom is in 2015 met STOWA het SIMONI 1.1-model 

(Slimme Integrale Monitoring) ontwikkeld, waarbij van alle bioassayresultaten de verhouding tot 

de ESW wordt bepaald en een gewogen gemiddelde SIMONI-score wordt berekend. Op basis 

van de tot nu toe verkregen resultaten is er een verhoogd risico op negatieve effecten voor het 

ecosysteem als de gemiddelde respons van de bioassays boven 50% van de ESW ligt. De 

SIMONI-scores van de in 2014 en 2015 onderzochte locaties zijn weergegeven in de figuur 

hieronder. Volgens de SIMONI risicoanalyse kunnen de microverontreinigingen bij Hilversum en 
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Blaricum mogelijk leiden tot verhoogde milieurisico’s. De oorzaak daarvan is waarschijnlijk dat 

het effluent van rwzi Hilversum in het ontvangende water en het afvoerkanaal Gooiergracht 

nauwelijks wordt verdund. Op het punt waar de Gooiergracht in het Eemmeer stroomt is het 

milieurisico afgenomen tot onder de indicatieve norm. Op grond van de bioassayresultaten 

(hormoonverstoring en antibiotica-activiteit) lijkt het risico bij Hilversum en Blaricum het hoogst 

voor vissen en micro-organismen. Bij de overige AGV-rwzi’s die in 2014 en 2015 zijn onderzocht 

(Uithoorn, Amstelveen, De Ronde Venen en Horstermeer) werd geen verhoogd milieurisico 

aangetoond. 

 

SIMONI-risicoanalyse in ontvangen water van rwzi-lozingen in het AGV-beheersgebied in 2014 

en 2015; scores hoger dan 1 (oranje) zijn indicaties voor een verhoogd milieurisico 

 

 

Chemische analyses 

De Europese milieukwaliteitsnormen voor maximaal aanvaardbare concentraties (MAC-MKN) 

voor PAK en OCB zijn in 2014 op geen van de locaties overschreden. In 2015 zijn een aantal 

passive-samplingextracten chemisch onderzocht op hormonen, geneesmiddelen en pesticiden. 

De bioassay-effecten die duiden op hormoonverstoring konden niet worden verklaard met de 

resultaten van deze chemische analyses. Dit kan enerzijds komen doordat de stoffen die de 

effecten veroorzaakten niet voorkwamen in het analysepakket (vooral bij steroïde-hormonen). 

Omdat de detectiegrenzen van estrogene stoffen bij de chemische analyses een factor 100 

hoger zijn dan die van de gevoelige ER CALUX-bioassay is het vaak onmogelijk om de stoffen 

aan te tonen die deze effecten veroorzaken. In de extracten van Hilversum en Blaricum werden 

in 2015 hoge gehalten antibiotica aangetoond, die een klein deel kunnen verklaren van de 

waargenomen bioassay-effecten . 

 

Aanbevelingen 

 Polaire extracten Hilversum en Blaricum onderzoeken op algemene toxiciteit. 

 Invloed van de toxiciteit van metalen bepalen door msPAF-analyse chemische resultaten. 

 Risico’s op antibioticaresistentie nader onderzoeken bij Hilversum, Blaricum en Eemmeer. 

 Mogelijke effecten op vissen onderzoeken met zebravis-embryotest. 

 Nader EDA-onderzoek naar chemische oorzaak glucocorticoïde-activiteit. 
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1 Inleiding 

1.1 SIMONI: Slimme Integrale Monitoring 

Met het “Slimme Integrale Monitoring”-project (SIMONI) en de Ecologische Sleutelfactor 

Toxiciteit (ESF8) hebben Waternet en STOWA een alternatief systeem ontwikkeld voor de 

beoordeling van de microchemische waterkwaliteit (STOWA, 2015). In plaats van de reguliere 

methoden, waarbij alleen naar de concentraties van een aantal (prioritaire) stoffen wordt 

gekeken, richt deze beoordeling zich op de nadelige effecten van het totale mengsel van stoffen 

die zich ophopen in polaire en apolaire passive samplers. De voorgestelde monitoringsstrategie 

is weergegeven in figuur 1. 

 

Figuur 1: Schematische voorstelling van de Slimme Integrale Monitoring-strategie 

 

Het doel van deze strategie is om op een kosteneffectieve manier meer informatie over de 

chemische waterkwaliteit te krijgen. De strategie bestaat uit twee fasen. In de eerste fase 

(linkerkant van het schema) worden de mogelijke microchemische gevaren in kaart gebracht 

(hot spot-analyse) met vooral effectgerichte analyses (bioassays). Alleen bij de locaties waarbij 

een mogelijk milieurisico wordt aangetoond in fase 1, moet een nader fase 2-onderzoek worden 

uitgevoerd met duurdere chemisch-toxicologische analyses. De chemische risico’s voor het 

milieu worden voor beleidsmakers duidelijk in beeld gebracht door de gegevens te verwerken in 

een stoplicht “Toxiciteit”, dat onderscheid maakt tussen de risiconiveaus laag (groen: geen actie 

nodig), mogelijk (oranje: nader onderzoek nodig) en hoog (rood: maatregelen vereist). 
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Door de methode te combineren met een tijdsgeïntegreerde passieve bemonstering kan het 

aantal bemonsteringen worden beperkt. Op deze manier is de analyse van de waterkwaliteit 

vollediger, omdat  door de toepassing van bioassays  risico’s van zeer veel bekende en 

onbekende stoffen worden bepaald. Het is niet altijd zo dat met deze methodiek meer gevaren 

voor het ecosysteem worden gedetecteerd dan met de nu gebruikte chemisch-analytische 

methoden, maar van de ecologische risico’s van microverontreinigingen wordt een realistischer 

en completer beeld verkregen.  

 

Om de resultaten van een bioassay-analyse te duiden is het nodig om een referentiekader te 

ontwerpen. Omdat dit er voor de meeste bioassays nog niet was heeft Waternet, met hulp van 

STOWA, een aantal effectsignaalwaarden (ESW’s) ontwikkeld als indicatoren voor mogelijke 

ecologische risico’s. Bij het ontwerp van deze ESW voor bioassays (zie sectie 2.6.1), is niet het 

voorzorgsprincipe met hoge veiligheidsfactoren toegepast, maar een meer realistische aanpak. 

Het eerste doel van deze strategie is om de mogelijke nadelige effecten van microverontreini-

gingen op de ecologie van het watersysteem in kaart te brengen. De SIMONI-strategie is samen 

met een stofgericht msPAF-model geïmplementeerd in de door STOWA ontwikkelde Ecologische 

Sleutelfactor Toxiciteit (STOWA, 2015). Samen met de andere ecologische sleutelfactoren 

(ESF’s) wordt hiermee meer inzicht verkregen in het functioneren van het watersysteem. Dit 

inzicht is essentieel, omdat daarmee kan worden voorkomen dat onnodige (kostbare) maat-

regelen worden genomen die niet leiden tot de gewenste verbetering van de waterkwaliteit of 

de ecologie van het watersysteem. 

1.2 Analyse van ecologische risico’s door rwzi effluenten 

In 2012 en 2013 is voor de sector Watersysteem onderzoek uitgevoerd om de SIMONI-methode 

toe te passen naast de chemische monitoring voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) op locaties in 

en rond de Vecht en de Amstel. Een eerste doel hierbij was om de chemische hot spots in het 

beheersgebied van Amstel, Gooi & Vecht (AGV) op te sporen, waar de ecologische risico’s als 

gevolg van microverontreinigingen het hoogst zijn. Uit het onderzoek bleek dat de risico’s voor 

de ecologie het hoogst waren op locaties in glastuinbouwgebieden (Noorder en Zuider Leg-

meerpolders) en niet op de locatie in de Vecht, waar het effluent van de rwzi Utrecht werd 

geloosd. Met het oog op mogelijke maatregelen die worden uitgevoerd om de risico’s van 

chemische microverontreinigingen te verminderen is het interessant om de invloeden van de 

AGV-rwzi’s op de waterkwaliteit te onderzoeken. In dit rapport worden de resultaten beschreven 

van een vervolgonderzoek dat in opdracht van de sector Afvalwater is uitgevoerd in 2014 en 

2015. In dit onderzoek worden de ecologische risico’s geanalyseerd van vijf rwzi’s onder beheer 

van Amstel, Gooi & Vecht. Het onderzoek is uitgevoerd door de SIMONI-strategie (passieve 

bemonstering in combinatie met bioassays) toe te passen in de mengzone van het ontvangende 

oppervlaktewater waarop de rwzi’s hun effluent lozen. 
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2 Uitvoering van bemonstering en analyses 

2.1 Bemonsteringslocaties 

De bemonsteringslocaties van het onderzoek naar de milieurisico’s van rwzi’s in 2014 en 2015 

zijn weergegeven in figuur 2 (detailkaarten van alle locaties zijn opgenomen in de bijlage). 

 

Figuur 2: Kaart met bemonsteringslocaties 2014 en 2015: Amstelveen, Uithoorn, De Ronde 
Venen, Horstermeer, Hilversum, Blaricum en Eemmeer (detailkaarten van de locaties 
zijn opgenomen in bijlage A) 

 

2.2 Bemonstering met passive samplers 

In 2014 en 2015 werden vijf locaties bemonsterd met behulp van passive samplers (PS). Op 

elke locatie werden vier POCIS-samplers (Polar Organic Chemical Integrated Samplers) gebruikt 

om polaire organische stoffen te concentreren en zes siliconenrubbers (SR) om de apolaire 

stoffen in het water te concentreren. Zes siliconenrubberbladen werden vastgemaakt op de 

houders (figuur 3A) en de POCIS-samplers werden op de houders vastgeschroefd (figuur 3B). 

De houders werden met tire-wraps in een kooi bevestigd (figuur 3C). 

 

Figuur 3: Inzetten van de passive samplers; A: siliconenrubbers, B: POCIS en C: PS in kooi 

A B C 
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De kooien met samplers werden in het water gehangen, zodat het geheel zich onder water (niet 

op de bodem) bevond op een geschikte plek die zo min mogelijk opviel bij het publiek. Na zes 

weken blootstelling werden de kooien met de passive samplers uit het water gehaald. De samp-

lers, die meestal begroeid zijn met algen en/of vervuild met sediment, werden schoongemaakt 

met een tissue die was gedrenkt in water uit de locatie. Ze werden gekoeld naar het laborato-

rium gebracht, waar ze werden bewaard bij -20°C. De PS-bemonsteringsprocedures zijn in meer 

detail beschreven door Van der Oost en Nguyen (2012). 

2.3 Veldmetingen 

Bij het inzetten van de PS zijn veldmetingen van temperatuur, zuurgraad (pH), zuurstof (O2), 

geleidbaarheid en doorzicht door Waterproef uitgevoerd volgens gecertificeerde methoden. In 

het veld is ook een in situ-bioassay uitgevoerd met watervlooien. Hierbij werden twee potten 

met water uit de locatie gevuld en in elk werden tien watervlooien van 10 dagen oud gedaan. 

De potten werden afgesloten met deksels met 300 µm planktongaas, zodat voedsel voor de 

watervlooien (algen en bacteriën) beschikbaar bleef. Na één week werd het sterftepercentage 

van de twintig ingezette watervlooien geregistreerd. 

2.4 Extractie passive samplers 

2.4.1 POCIS 

Het sorptiemateriaal van de POCIS-samplers (Oasis HLB-poeder) werd kwantitatief overge-

bracht in een kunststof kolom. Extractie van organische stoffen uit het poeder vond plaats met 

15 ml zuivere aceton. De extracten zijn tot de analyses bewaard in de -20°C vriezer. Naast de 

blootgestelde PS werden, als procedure blanco, ook samplers geëxtraheerd die niet waren 

blootgesteld aan het water. Het geëxtraheerde watervolume van de POCIS-samplers kan bij 

benadering worden geschat (aanname dag 100 ml/dag/sampler, Van der Oost, 2013). 

2.4.2 Siliconenrubbers 

De siliconenrubbers (SR) zijn geëxtraheerd met een Tecator® Soxtec-apparaat met 50 ml 

methanol:acetonitril (1:2 v/v). De extracten werden ingedampt tot 10 ml met een Turbovap®-

apparaat. De extracten zijn gefiltreerd over een 0,45 µm membraanfilter en in een afsluitbaar 

glazen vaatje bewaard bij -20°C. Naast de blootgestelde PS werden, als procedure blanco, ook 

samplers geëxtraheerd die niet waren blootgesteld aan het water. Het geëxtraheerde water-

volume van de SR is bepaald met de uitwisselingssnelheid Rs (Van der Oost, 2013). 

2.5 Analyse van de passive-samplingextracten 

De onderstaande analyses werden volgens gevalideerde standaardprotocollen uitgevoerd door 

drie laboratoria: 

 Waterproef: PCB’s (polychloorbifenylen), OCB’s (organochloorbestrijdingsmiddelen), PAK’s 

(polycyclische aromatische koolwaterstoffen), LC-TOC screening diverse stoffen, Water-SCAN 

(Water SCreening for ANtibiotics) bioassay, acute toxiciteitbioassays met bacteriën (30 minu-

ten luminescentieremming met de mariene bacterie Vibrio fischeri), algen (72 uur groeirem-

ming met de zoetwateralg Pseudokirchneriella subcapitata) en kreeftachtigen (48 uur immo-

biliteitstest met de zoetwatervlo Daphnia magna). 

 BDS: in vitro reporter gen CALUX-bioassays voor dioxine-achtige stoffen (DR-CALUX), 

estrogene stoffen (ER-CALUX), anti-androgene stoffen (AR-CALUX), glucocorticoïden (GC-

CALUX), genotoxiciteit (P53-CALUX), vetmetabolisme (PPARg-CALUX), oxidatieve stress 

(Nrf2-CALUX) en cytotoxiciteit (Cytotox-CALUX). 

 Het Waterlaboratorium (HWL): glucocorticoïden, estrogenen en medicijnen. 
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2.6 Analyse milieurisico’s met bioassays: model SIMONI 1.1 

Het doel van de SIMONI-strategie is om alle gegevens van de bioassays (zie overzicht tabel 1) 

te verwerken in een model om het mogelijke risico op het ecosysteem te analyseren. Voor een 

totale analyse van de milieurisico’s wordt niet uitgegaan van enkele (lichte) overschrijdingen 

van de indicatieve ESW, maar wordt het risico beoordeeld op basis van de gehele batterij aan 

bioassays. De totale score van een locatie volgens dit toxiciteitsmodel is afhankelijk van het 

aantal en de mate van overschrijdingen van de verschillende signaalwaarden (zie sectie 2.6.2).  

 

Tabel 1: Overzicht effectmetingen SIMONI-strategie op PS-extracten, met stofgroepen die een effect 
vertonen in de verschillende bioassays 

 

Eindpunt Bioassay Respons op stoffen

    bacteriën Microtox Alle stoffen

    fytoplankton Algaltoxkit Alle stoffen

    zooplankton Daphniatoxkit Alle stoffen

    celkweek Cytotox CALUX Alle stoffen

Estrogene activiteit ER CALUX
Natuurlijke en synthetische estrogenen, pseudo-estrogenen, 

bisfenol A, alkylfenolen, medicijnen, pesticiden

Anti-androgene activiteit Anti-AR CALUX

Pesticiden, insecticiden, herbiciden, gebromeerde 

vlamvertragers, (pseudo-) androgenen, anabole steroïden, 

antibiotica, groeipromotors, estrogenen, polychloorbiphenylen 

(PCB’s)

Glucocorticoïde activiteit GR CALUX Veschillende medicijnen, corticosteroïden

Omzetting giftige stoffen PXR CALUX
Pesticiden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), 

alkylfenolen, triazine pesticiden, medicijnen, PCB’s

Omzetting giftige stoffen DR CALUX
Polychloor dibenzo dioxinen (PCDD’s) en furanen (PCDF’s), 

PCB’s, PAK’s, gebromeerde stoffen

Vetmetabolisme PPARg CALUX
Organotin verbindingen, perfluorverbindingen (bijv. PFOS, 

PFOA), esters, vetzuurderivaten

Antibiotica activiteit RIKILT WaterSCAN

Vijf klassen antibiotica (tetracyclines, quinolonen, 

macroliden/β-lactam, sulfonamiden en aminoglycosiden), 

biociden (bijv. triclosan)

Oxidatieve stress Nrf2 CALUX
Algemene chemische stress, reactive stoffen, fungiciden, 

insecticiden, fenolen, medicijnen, estrogenen

Genetische toxiciteit P53 CALUX Gechloreerde stoffen, aromatische aminen, PAK’s

Algemene Toxiciteit (in vivo )

Specifieke Toxiciteit (in vitro )
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2.6.1 Ontwerp van effectsignaalwaarden (ESW) 

Een eerste stap voor de risicoanalyse met bioassays is het ontwerpen van effectsignaalwaarden 

(ESW). Voor de bioassays voor algemene toxiciteit (tabel 3A) zijn al eerder ESW’s voorgesteld 

voor de zogenaamde “Toxic Units” (TU = 100/EC50), bepaald met de 50%-effectconcentraties 

(EC50-waarden ). RIZA en RIVM hebben signaalwaarden voorgesteld die een risico van acute 

toxiciteit (1 TU/L) of chronische toxiciteit (0,05 TU/L) aangeven (Durand et al., 2009; Maas et 

al., 2003). Voor de bioassays voor specifieke toxiciteit (tabellen 3B en 3C) zijn door Waternet en 

STOWA effectsignaalwaarden ontwikkeld (Van der Oost & Sileno, 2015) volgens een werkwijze 

waarbij drie routes worden doorlopen, zoals schematisch is weergegeven in figuur 4. Omdat de 

S-ESW erg laag zijn worden in de praktijk alleen de LR-ESW gebruikt. 

 

Figuur 4: Schematische weergave van de ontwikkeling van effectsignaalwaarden (ESW’s): 
TEQ = toxische equivalenten; S-ESW = veilig (safe); LR-ESW = laag-risico 

 

2.6.2 Totaalanalyse met gewichtsfactoren voor bioassays 

Als tweede stap krijgen de verschillende typen bioassays een gewichtsfactor die hoger is 

naarmate ze een sterkere invloed op het ecosysteem kunnen aangeven. De veldtest voor acute 

toxiciteit en laboratorium-bioassays voor algemene chronische toxiciteit krijgen het hoogste 

gewicht (2x). De specifieke bioassays krijgen een lager gewicht (1x), maar kunnen toch een 

belangrijk aandeel leveren in de totaalscore als de signaalwaarden fors worden overschreden.  

 

Het SIMONI 1.1-model voor integrale risicoanalyse is schematisch weergegeven in figuur 5 op 

pagina 13. In de eerste laag worden de gegevens over de bemonstering en de extractie van de 

monsters (water of passive samplers) ingevoerd. De tweede laag rekent de bioassayresultaten 

om naar indicatieve waterconcentraties en vergelijkt ze met de ESW. In de derde laag worden 

alle relatieve responsen verzameld, met de gewichtsfactoren vermenigvuldigd en gecombineerd 

voor een totale risicoanalyse, de SIMONI-score:  

 

SIMONI-score = {Σ (effect*gewicht bioassay/ESW)}/50% totaalgewicht bioassays 
 

Als de SIMONI-score hoger is dan 1 kunnen microchemische risico’s voor het ecosysteem 

optreden. Het SIMONI 1.1-model is in 2015 ontwikkeld in het kader van het STOWA onderzoek 

Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit (STOWA, 2015). 
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Figuur 5: Schematische weergave van het SIMONI-model voor effectgerichte risicoanalyse 
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3 Resultaten & discussie 

3.1 Veldmetingen algemene waterkwaliteit 

De resultaten van de veldmetingen die zijn uitgevoerd bij het inzetten van de passive samplers 

staan in tabel 2. 

 

Tabel 2: Resultaten veldmetingen 2014 en 2015 bij inzetten passive samplers 

 

 

Opvallend is het relatief lagere zuurstofpercentage bij de rwzi’s Hilversum en Horstermeer in 

2014. Het zuurstofgehalte bij Hilversum was in 2015 een stuk hoger. Door de hogere zoutgehal-

ten in de Amstel en de Vecht is de geleidbaarheid (EGV) daar een stuk hoger dan bij de locaties 

rond Hilversum. 

3.2 Bioassay-analyses 

Met de bioassay met watervlooien die in het veld is uitgevoerd werd in 2014 en 2015 op een 

aantal locaties sterfte van watervlooien waargenomen (figuur 6). 

 

Figuur 6: Veldtest met watervlooien waarbij de sterfte is bepaald na één week blootstelling aan 
het water van de locaties 

 

 

diepte doorzicht EGV pH Temperatuur zuurstof

2014 cm cm mS/m °C mg O2/L

rwzi Hilversum 100 100 69 7,0 16,6 4,0

rwzi Horstermeer 160 60 217 7,6 14,6 4,9

rwzi Uithoorn 180 120 131 8,1 16,7 9,9

rwzi Ronde Venen 160 90 198 7,9 16,6 8,9

rwzi Amstelveen 130 60 227 7,8 16,8 7,7

2015

rwzi Amstelveen 150 60 365 8 20,7 9,9

rwzi Ronde Venen 230 50 307 8,1 19,3 11,5

rwzi Hilversum 100 100 54 6,3 19,7 10,9

Blaricum 50 50 53 7,6 18,8 16,1

Eemmeer 120 120 55 7,4 18,7 12,2
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In 2014 werd bij Horstermeer en Hilversum sterfte van watervlooien waargenomen, terwijl in 

2015 bij Hilversum, Blaricum en het Eemmeer een aantal watervlooien dood waren na een week 

blootstelling aan het water. Dit kan een indicatie zijn van een verhoogd gehalte microveront-

reinigingen, maar dit kan ook een gevolg zijn van zuurstoftekort of verontreiniging met stoffen 

die zich niet ophopen in de passive samplers, zoals zware metalen en ammoniak. Omdat het 

zuurstofgehalte op alle locaties hoog genoeg was, en in 2015 zelfs zeer hoog (tabel 2), vormt 

zuurstoftekort geen goede verklaring voor de sterfte. 

 

Naast de test om de algemene acute (= snel werkende) toxiciteit in het veld te bepalen is een 

serie bioassay-analyses uitgevoerd op de extracten van de passive samplers. De acute bio-

assays voor algemene toxiciteit in geconcentreerde monsters zijn indicatief voor chronische 

(langzaam werkende) toxiciteit in het veld als een effect wordt gevonden in een 20x 

geconcentreerd monster. De resultaten van de bioassays die zijn blootgesteld aan passive 

sampler-extracten moeten worden “vertaald” naar waterconcentraties. Een exacte berekening 

hiervoor is onmogelijk, omdat onbekend is welke stoffen het effect in de bioassays veroorzaken. 

Er is echter een methodiek ontwikkeld om een schatting te maken van de gemiddelde water-

volumes die door de twee typen passive samplers zijn geëxtraheerd (Van der Oost, 2013). De 

resultaten van de bioassays zijn op die manier omgerekend naar de geschatte waterconcentra-

ties die kunnen worden vergeleken met de effectsignaalwaarden (ESW’s). Het ontwerp van deze 

ESW’s is toegelicht in hoofdstuk 2. Ze zijn indicatief voor een mogelijk ecologisch risico door 

microverontreinigingen die een respons vertonen in de bioassay. De verhouding tussen de bio-

assay-responsen en de ESW zijn weergegeven in tabel 3. Als het resultaat van de bioassay 

groter is dan de ESW, waardoor de bioassay/ESW-ratio groter is dan 1 i(oranje), dan is dat een 

indicatie voor een mogelijk ecologisch risico. 

In de algemene toxiciteitsbioassays die werden blootgesteld aan de apolaire siliconenrubber-

extracten (tabel 3A) zijn wel effecten gevonden in de bioassays met bacteriën, algen, water-

vlooien en celkweek, maar deze lagen alle onder de ESW van 0,5 “Toxic Units” van deze bio-

assays. De risicoanalyse met Toxic Units (TU) is toegelicht in hoofdstuk 2. De effecten op de 

watervlooien die in het veld zijn waargenomen zijn dus waarschijnlijk veroorzaakt door polaire 

stoffen of zware metalen die zich niet ophopen in de SR. 

Bij de bioassays voor specifieke toxiciteit (effecten die volgens een specifiek mechanisme 

werken) werden echter wel effecten boven de ESW voor ecologische risico’s waargenomen. 

De resultaten van de specifieke bioassays worden uitgedrukt in equivalenten van de referentie-

stoffen die eenzelfde effect veroorzaken (toxische equivalenten, TEQ). De meeste effecten 

werden gevonden in de bioassays die werden blootgesteld aan de extracten van de POCIS-

samplers (tabel 3B), waarmee de meer wateroplosbare stoffen werden geconcentreerd. Vooral 

hormoonverstorende effecten en antibiotica activiteit werden gevonden. De ESW’s voor zowel 

estrogene activiteit (vrouwelijk hormoon) als glucocorticoïde activiteit (steroïde-hormonen en 

medicijnen) werden overschreden bij Hilversum (2014 en 2015), Blaricum (2015) en Eemmeer 

(2015). De ESW voor anti-androgene werking (remming mannelijke hormonen) werd overschre-

den bij Amstelveen 2014 en Hilversum 2014. In 2015 werd de anti-androgene activiteit bij geen 

van de locaties overschreden. De ESW’s voor antibiotica-activiteit werden overschreden bij 

Uithoorn (2014), Horstermeer (2014), Hilversum (2014 en 2015), Blaricum (2015) en Eemmeer 

(2015). De verhoogde activiteiten bij Blaricum en Eemmeer zijn vooral het gevolg van de 

effluentlozing van de rwzi Hilversum, die onverdund via de Gooiergracht naar het Eemmeer 

wordt afgevoerd. 

 

Met de bioassays die werden blootgesteld aan de apolaire siliconenrubber passive samplers 

(tabel 3C), waarmee de meer vetoplosbare stoffen werden geconcentreerd, werden enkele 

verhoogde effecten aangetoond . Bij Uithoorn (2014) en De Ronde Venen (2014 en 2015) was 
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de dioxine-achtige activiteit (effect van onder andere dioxines, PCB’s en PAK’s) te hoog. Dit 

effect werd vooral in de nabijheid van Uithoorn waargenomen, zowel binnen als buiten de 

mengzone van de effluentlozing van de rwzi De Ronde Venen. Dit is een indicatie dat de 

verhoogde activiteit niet werd veroorzaakt door rwzi-lozingen, maar mogelijk verband hield met 

een verhoogde PAK-belasting na een brand in de Cindu-fabriek. De PXR-bioassay (nog niet 

toegepast in 2014) is gevoelig voor een zeer groot aantal organische microverontreinigingen, 

waaronder prioritaire stoffen voor de Kaderrichtlijn Water (KWR). In 2015 werden ESW-over-

schrijdingen waargenomen bij Amstelveen, De Ronde Venen en Hilversum. Bij Blaricum lag de 

PXR-respons net onder de ESW. Mogelijk werden deze effecten veroorzaakt door stoffen die 

voorkomen in het effluent van de rwzi’s. 

Tabel 3: Verhouding tussen de bioassay-effecten en de effectsignaalwaarden (ESW’s) die een 
mogelijk ecologisch risico aangeven: effect > ESW: oranje, effect < ESW: groen, niet 
bepaald: wit 

 

A. algemene toxiciteit (effect/ESW)

Ratio bioassay/ESW Daphnia veld Microtox Algentox Daphniatox cyto CALUX cyto CALUX

apolair polair

ESW 20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

eenheid* %sterfte TU TU TU TU TU

rwzi Uithoorn 2014 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00

rwzi Ronde Venen 2014 0,00 0,00 0,02 0,07 0,01

rwzi Amstelveen 2014 0,00 0,02 0,02 0,05 0,00

rwzi Hilversum 2014 1,00 0,03 0,02 0,06 0,01

rwzi Horstermeer 2014 1,25 0,03 0,02 0,05 0,01

rwzi Amstelveen 2015 0,00 0,02 0,02 0,17 0,00

rwzi Ronde Venen 2015 0,00 0,03 0,00 0,10 0,00

rwzi Hilversum 2015 1,75 0,02 0,00 0,02 0,00

Blaricum 2015 1,00 0,02 0,00 0,08 0,01

Eemmeer 2015 0,50 0,03 0,00 0,07 0,00

B. Specifieke toxiciteit polaire stoffen (effect/ESW)

Ratio bioassay/ESW ER CALUX antiAR CALUX GR CALUX Totaal

T Q M+B S A antibiotica

ESW 1 40 30 250 100 50 100 500 gemiddeld

eenheid* ng EEQ/L µg F1EQ/L ng DEQ/L ng OEQ/L ng F2EQ/L ng PEQ/L ng SEQ/L N2EQ/L effect/ESW

rwzi Uithoorn 2014 0,21 0,48 0,15 0,00 0,00 1,68 1,37 1,09 0,83

rwzi Ronde Venen 2014 0,19 0,43 0,05 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,13

rwzi Amstelveen 2014 0,23 2,76 0,13 0,00 0,00 0,22 0,33 0,26 0,16

rwzi Hilversum 2014 2,76 1,08 8,98 0,42 0,00 2,29 2,29 1,83 1,36

rwzi Horstermeer 2014 0,40 0,18 0,97 0,06 0,00 1,40 0,24 0,00 0,34

rwzi Amstelveen 2015 0,33 0,29 0,44 0,00 0,00 0,18 0,42 0,46 0,21

rwzi Ronde Venen 2015 0,18 0,16 0,32 0,00 0,49 0,11 0,30 0,40 0,26

rwzi Hilversum 2015 2,62 0,24 7,52 0,19 0,73 0,38 3,49 0,20 1,00

Blaricum 2015 3,90 0,34 6,10 0,14 0,24 0,37 1,40 0,10 0,45

Eemmeer 2015 1,65 0,29 2,44 0,09 0,00 0,27 1,40 0,16 0,38

C. Specifieke toxiciteit apolaire stoffen (effect/ESW)

Ratio bioassay/ESW DR CALUX PAH CALUX PPARg CALUX Nrf2 CALUX PRX CALUX p53 CALUX p53+ CALUX

ESW 50 150 20 10 50 0,005 0,005

eenheid* pg TEQ/L ng BEQ/L ng REQ/L µg CEQ/L µg N1EQ/L TU TU

rwzi Uithoorn 2014 1,01 0,00 0,06 0,81

rwzi Ronde Venen 2014 1,10 0,00 0,18 0,73

rwzi Amstelveen 2014 0,45 0,00 0,12 0,00

rwzi Hilversum 2014 0,54 0,00 0,12 0,48

rwzi Horstermeer 2014 0,38 0,00 0,14 0,57

rwzi Amstelveen 2015 0,74 0,14 0,15 1,23 0,00

rwzi Ronde Venen 2015 1,24 0,10 0,47 1,28 0,00

rwzi Hilversum 2015 0,83 0,17 0,43 1,47 0,44

Blaricum 2015 0,70 0,27 0,39 0,80 0,00

Eemmeer 2015 0,68 0,23 0,43 0,45 0,29

Antibiotica activiteit**

* Effect als equivalenten referentiestoffen: EEQ = estradiol; F1EQ = f lutamide; DEQ = dexamethason; OEQ = oxytetracycline; F2EQ = f lumequine; PEQ = penicilline; SEQ = sulfamethoxazol; N2EQ = 

neomycine; TEQ = 2378-TCDD; BEQ = benzo[a]pyreen; REQ = rosiglitazon; CEQ = curcumine; N1EQ = nicardipine;

** 5 klassen antibiotica: T: tetracyclines; Q: quinilonen; M+B: macroliden en beta-lactamen; S: sulfonamides; A: aminoglycosides
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3.3 SIMONI 1.1-analyse van de milieurisico’s met bioassay-data 

In 2014 werd een risicoanalyse uitgevoerd met het nog in ontwikkeling zijnde SIMONI 1.0-

model, maar in 2015 is gewerkt met de SIMONI 1.1-versie met ESW voor alle bioassays. In dit 

model is een eerste opzet van signaalwaarden en gewichtsfactoren opgenomen, die in de 

komende jaren verder wordt geoptimaliseerd in een promotieonderzoek op de Universiteit van 

Amsterdam. De risicoscores volgens het SIMONI 1.1-model op de locaties die in deze studie zijn 

onderzocht zijn weergegeven in tabel 4 en figuur 7. 

 

Tabel 4: Overschrijdingen van de ESW per bioassay (oranje) en de totaalscore van de hele bioassay-
batterij, berekend met het SIMONI 1.1-model (SIMONI score >1 is een verhoogd ecologisch 
risico) 

 

 

Figuur 7: SIMONI 1.1-scores voor toxicologische milieurisico’s door microverontreinigingen 

 

De SIMONI-scores op de locaties bij de lozingspunten van rwzi’s Uithoorn, De Ronde Venen en 

Amstelveen liggen alle rond 0,4, een indicatie voor een laag ecologisch risico. De bemonste-

ringen van Amstelveen en De Ronde Venen werden in 2014  uitgevoerd buiten de mengzones 

van de rwzi lozingen, maar de resultaten van 2015 in de mengzones vertonen vrijwel hetzelfde 

beeld. Op deze locaties lijkt de invloed van de rwzi-lozingen op de microchemische waterkwa-
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liteit daarom verwaarloosbaar. Op de locaties Horstermeer en Eemmeer zijn licht verhoogde 

SIMONI-scores gevonden (resp. 0,6 en 0,7), maar deze liggen onder de indicatieve score voor 

een verhoogd ecologisch risico. Bij Hilversum werd zowel in 2014 als in 2015 een verhoogde 

SIMONI-score waargenomen die duidt op een microchemisch risico voor het ecosysteem, vooral 

als gevolg van hormoonverstoring en hoge antibiotica-activiteit. In de Gooijergracht bij Blaricum 

is de SIMONI-score iets lager, maar nog boven de indicatieve risiconorm van 1. In hoofdstuk 4 

wordt per locatie een interpretatie van de toxicologische en chemische resultaten gegeven. 

3.4 Chemische analyses 

3.4.1 PAK’s, OCB’s en PCB’s van 2014 

De totaalgehalten van de met de siliconenrubberdata berekende waterconcentraties van 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB’s) 

en polygechloreerde bifenylen (PCB’s) van 2014 staan in tabel 5. De tabellen met alle individue-

le stofconcentraties zijn te vinden in bijlage B (PAK’s in tabel B1, PCB’s in tabel B2 en OCB’s in 

tabel B3).  

 

Tabel 5: Waterconcentraties van totaal-PAK’s, OCB’s en PCB’s in 2014, berekend met de 
gehalten in siliconenrubbers 

 

 

 

PAK-overschrijdingen van de maximaal aanvaardbare concentraties volgens Europese milieu-

kwaliteitsnormen (MAC-MKN) of voor het maximaal toelaatbaar risico (MTR) werden niet waar-

genomen. Op alle onderzochte locaties werden concentraties gemeten boven de jaargemiddelde 

milieukwaliteitsnormen (JG-MKN) volgens de Europese regelgeving: fluorantheen (>6,3 ng/L), 

benz(a)antraceen (>0,64 ng/L), chryseen (>2,9 ng/L), benzo(b)fluorantheen (>0,17 ng/L), 

benzo(k)fluorantheen (>0,17 ng/L), benzo(a)pyreen (>0,17 ng/L), benzo(ghi)peryleen (>0,17 

ng/L) en indeno(123CD)pyreen (>0,17 ng/L). Hierbij moet wel worden aangetekend dat het niet 

om een formele overschrijding gaat, omdat een passieve bemonstering van zes weken niet 

hetzelfde is als een jaargemiddelde concentratie op basis van metingen in twaalf maandelijks 

genomen steekmonsters. 

 

OCB-overschrijdingen van de MAC-MKN of het MTR werden niet waargenomen. Op alle onder-

zochte locaties werden overschrijdingen waargenomen van de extreem lage jaargemiddelde 

milieukwaliteitsnormen (JG-MKN) volgens de Europese regelgeving: heptachloor (>0,0002 ng/L) 

en cis-heptachloorepoxide (>0,0002 ng/L). Ook hiervoor geldt dat een passieve bemonstering 

van zes weken niet hetzelfde is als een jaargemiddelde concentratie op basis van twaalf 

metingen. 

 

Voor PCB’s is geen MTR vastgesteld en bestaan ook geen MAC- of JG-MKN’s voor de waterfase, 

omdat de lage concentraties meestal niet kunnen worden gemeten met de standaardmethoden. 

Met passieve bemonstering was het wel mogelijk om gehalten lager dan 1 ng/L te detecteren. 

De berekende totaalgehalten van de zeven geanalyseerde PCB’s lagen alle onder de 1 ng/L. 

 

  

Locatie Hilversum Horstermeer Uithoorn Ronde Venen Amstelveen

ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L

Totaal PAK 24,1 24,9 49,5 76,0 21,5

Totaal OCB 1,73 0,67 0,33 0,39 0,46

Totaal PCB 0,20 0,24 0,55 0,43 0,22
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3.4.2 Hormonen en medicijnen 2014 

Omdat in 2014 overschrijdingen van de signaalwaarden van estrogene activiteit en glucocorti-

coïde activiteit waren waargenomen bij Hilversum en Horstermeer is getracht om de stoffen die 

dit effect veroorzaken te identificeren met chemische analyses op de monsters van 2014. De 

resultaten van de met de POCIS-data geschatte waterconcentraties van glucocorticoïden, 

estrogene stoffen en geneesmiddelen staan in tabel 6. De tabellen met alle individuele 

stofconcentraties zijn te vinden in bijlage B (glucocorticoïden in tabel B4, estrogenen in tabel B5 

en geneesmiddelen in tabel B6).  

 

Tabel 6: Waterconcentraties van totaal-glucocorticoïden, estrogenen en medicijnen in 2014, 
geschat met de gehalten in POCIS 

 

 

In de monsters bij de effluentlozingen van Hilversum en Horstermeer werden glucocorticoïden 

aangetoond, maar alle in lage concentraties die het effect in de GR-CALUX-bioassay niet konden 

verklaren. Vermoedelijk werd dit effect (dat in Hilversum ook in 2015 werd aangetoond) veroor-

zaakt door stoffen die niet in het analysepakket van HWL zaten. Stoffen met estrogene activiteit 

werden in geen van beide monsters aangetoond. De detectiegrens van de chemische analyse is 

echter een stuk hoger dan die van de ER-CALUX-bioassay, waarmee activiteiten lager dan 

4,8 ng estradiol-equivalenten per liter werden aangetoond. HWL heeft ook een analyse van 

geneesmiddelen uitgevoerd op de twee monsters. Op beide locaties werden verhoogde concen-

traties medicijnen waargenomen (tabel 5). Vooral de concentraties van het bloeddrukverlagen-

de middel hydrochlorthiazide waren verhoogd (100-200 ng/L), maar het is niet waarschijnlijk 

dat deze stof een hormoonverstorende werking heeft. 

3.4.3 LC-TOF-screening diverse stoffen 2015 

Waterproef heeft de POCIS-extracten van 2015 onderzocht met de recent ingevoerde LC-TOF-

analyse (liquid chromatography with time-of-flight mass spectrometry detection), waarmee 

verschillende soorten stoffen worden geanalyseerd. De resultaten staan in tabel 7. 

 

Vooral de verhoogde concentraties antibiotica op de locaties die worden beïnvloed door de rwzi 

Hilversum (Hilversum, Blaricum en Eemmeer) zijn hierbij opvallend. De stoffen azithromycine 

en clarithromycide zijn antibiotica uit de macrolidenklasse, waarvan in 2015 wel een effect is 

gevonden, maar geen overschrijding van de ESW op deze locaties. In 2014 werd bij Hilversum 

echter wel een sterke overschrijding waargenomen van de ESW voor macrolidenantibiotica 

(M+B in tabel 2B). De verhoogde gehalten sulfamethoxazol kunnen een deel van de ESW-over-

schrijding van deze bioassay (S in tabel 2B) verklaren, maar er moeten nog andere stoffen met 

deze werking zijn die het effect in de bioassay mede veroorzaken.  

 

  

Locatie Hilversum Horstermeer

ng/L ng/L

Totaal glucocorticoïden 0,98 0,55

Totaal estrogenen <4,8 <4,8

Totaal medicijnen (HWL) 457 258
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Tabel 7: Waterconcentraties van diverse stoffen met een LC-TOF screening in 2015, geschat met 
de gehalten in POCIS 

 

 

Opvallend is dat de concentratie van de betablokker sotalol toeneemt van Hilversum naar 

Blaricum en het instroompunt van de Gooiergracht in het Eemmeer, terwijl de concentraties van 

de meeste stoffen lager waren bij Blaricum en het Eemmeer. Vermoedelijk is deze stof voor een 

belangrijk deel afkomstig uit het effluent van de rwzi Blaricum. 

 

Bij De Ronde Venen werd een verhoogde concentratie van het insecticide acetamiprid aange-

troffen. Deze stof hoort tot de groep neonicotinoïden, waartoe ook het inmiddels beruchte 

insecticide imidacloprid behoort. Waarschijnlijk is de stof afkomstig uit een van de glastuin-

bouwgebieden rond de Amstel. 

 

  

Locatie Amstelveen Ronde Venen Hilversum Blaricum Eemmeer soort stof

ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L

acetamiprid 6,0 25,9 0,0 0,0 0,0 insecticide

aclonifen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

amidosulfuron 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

azithromycin 0,0 0,0 397,3 406,0 28,2 antibioticum

bromacil 0,0 0,0 2,4 1,7 1,9 herbicide

clarithromycine 10,0 3,6 60,0 46,8 32,3 antibioticum

clothianidin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EHMC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

erythromycin 3,5 1,6 14,3 12,4 10,5 antibioticum

fenpropidin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

isoxaflutool 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

oxadiazon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

pendimethalin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

quinoxyfen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sotalol 19,3 9,4 26,2 41,9 52,5 betablokker

sulfamethoxazol 5,5 4,8 66,6 29,0 17,9 antibioticum

thiametoxam 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 insecticide

triallaat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4 Interpretatie van de resultaten 

Om de milieurisico’s goed te kunnen duiden moeten de uitkomsten van de toxiciteitsproeven en 

de chemische analyses worden gecombineerd met gegevens over de waterhuishouding. In de 

onderstaande paragrafen wordt voor elke locatie een interpretatie van deze gegevens uitge-

voerd. 

4.1 Hilversum 

Bij de rwzi Hilversum is het water in 2014 en 2015 bemonsterd bij het lozingspunt van de rwzi 

(figuur B1, bijlage A). Uit de indicatieve risicoanalyses met SIMONI 1.1 op de resultaten van 

2014 en 2015 blijkt dat in het water op deze locatie ecologische risico’s kunnen worden 

verwacht van microverontreinigingen, die vergelijkbaar zijn met die bij de glastuinbouw in de 

Legmeerpolders (2012 en 2013). De hoge SIMONI-score wordt voor een groot deel bepaald 

door de sterfte van watervlooien in de veldtest en de ESW-overschrijdingen van de glucocor-

ticoïde-activiteit (GR-CALUX), de estrogene activiteit (ER-CALUX) en de antibiotica-activiteit. 

De stoffen die de glucocorticoïde- en de estrogene activiteit bepaalden konden niet worden 

geïdentificeerd met een analytisch chemisch onderzoek, omdat ze niet in het analysepakket 

voorkwamen of omdat ze onder de detectiegrens lagen. Het indicatieve milieurisico op deze 

locatie is hoger dan in het ontvangende water van de overige vier onderzochte rwzi’s. Een 

verklaring hiervoor is dat het rwzi-effluent vrijwel niet wordt verdund in het ontvangende water, 

maar rechtstreeks wordt afgevoerd via de Gooiergracht, die daarom voor vrijwel 100% uit rwzi-

effluent bestaat. Het gemiddelde dagdebiet van rwzi Hilversum bedraagt circa 13.000 m3. In de 

Gooiergracht (lengte circa 6 km) kunnen mogelijk effecten op het aquatische ecosysteem 

(vooral hormoonverstoring vissen) worden verwacht.  

4.2 Blaricum 

Bij neerslag wordt het water in de Gooiergracht bij Laren iets verdund, maar bij Blaricum wordt 

het effluent van de plaatselijke rwzi ook op het water van de Gooiergracht geloosd (circa 8.000 

m3/dag). In 2015 is een locatie in de Gooiergracht op ca. 2 km voorbij het lozingspunt van rwzi 

Blaricum onderzocht (figuur B1, bijlage A). De sterfte van watervlooien die werd gevonden na 

een week blootstelling aan het water van deze locatie was lager dan bij het lozingspunt van rwzi 

Hilversum. De toxiciteit en chemische concentraties in de passive sampler extracten zijn 

gemiddeld iets lager dan die van rwzi Hilversum. Zoals verwacht worden ook bij Blaricum de 

hoogste effecten gevonden door overschrijdingen van de ESW van glucocorticoïde activiteit (GR-

CALUX), estrogene activiteit (ER-CALUX) en antibiotica activiteit. Het lijkt er op dat het water in 

de periode waarin de campagne is uitgevoerd (juli 2015) iets is verdund, maar dat dit geen 

significant effect heeft, omdat de totaalscore van het SIMONI 1.1-model nog boven de grens ligt 

waarbij ecologische risico’s kunnen worden verwacht. 

4.3 Eemmeer 

Omdat de rwzi-effluenten van Hilversum en Blaricum bij de instroom in het Eemmeer significant 

worden verdund met oppervlaktewater zijn de verwachte ecologische risico’s hier minder groot. 

In 2015 is een bemonstering uitgevoerd op het punt waar de Gooiergracht in het Eemmeer 

uitkomt (figuur B1, bijlage A). Op basis van de SIMONI 1.1-score in 2015 zijn de ecologische 

risico’s hier ongeveer tweemaal zo laag als in Hilversum en Blaricum. Hoewel overschrijdingen 

zijn gevonden van de ESW van individuele bioassays (glucocorticoïde-activiteit, estrogene 

activiteit en antibiotica-activiteit) is de totaal SIMONI-score lager dan 1, wat volgens het model 
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geen indicatie is voor een verhoogd ecologisch risico. Omdat het monsterpunt lag in de uitloop 

van de Gooiergracht kunnen zich nog relatief veel stoffen van de rwzi’s Hilversum en Blaricum in 

de passive samplers ophopen. Verder in het Eemmeer zal de verdunning sterker zijn en het 

effect verder afnemen. 

4.4 Horstermeer 

De passive samplers voor Horstermeer zijn in 2014 uitgehangen in de sloot die het water van de 

rwzi Horstermeer afvoert naar de Vecht (Figuur B2, bijlage A). Het jaargemiddelde debiet van 

de rwzi Horstermeer van 28.000 m3/dag wordt geloosd op de sloot waarin de meting is uitge-

voerd. Deze heeft een gemiddeld debiet van 90.000 m3/dag, zodat het water op het meetpunt 

al ongeveer 3x is verdund. Het water in de sloot vertoont een licht verhoogde toxiciteit (veldtest 

watervlooien en glucocorticoïde- en antibiotica-activiteit). De stoffen die de glucocorticoïde- en 

de estrogene activiteit veroorzaakten konden ook bij de Horstermeer niet worden geïdentifi-

ceerd met een analytisch-chemisch onderzoek. In de Vecht (gemiddeld 315.000 m3/dag) wordt 

het slootwater nog eens 3,5x verdund. Op grond van de waargenomen effecten in de sloot lijkt 

het niet waarschijnlijk dat de organische microverontreinigingen in het 11x verdunde effluent 

van de rwzi Horstermeer een nadelige invloed op het ecosysteem van de Vecht zullen hebben. 

4.5 Uithoorn 

De passive samplers voor Uithoorn zijn in 2014 enkele tientallen meters ten noorden van het 

lozingspunt uitgehangen (figuur B3, bijlage A). Er is een goede kans dat het verdunde effluent 

van de rwzi langs de PS is gestroomd. De stroming van het water van de Amstel is afhankelijk 

van de neerslaghoeveelheid. Bij sterke neerslag wordt het water van de omringende polders 

afgevoerd via de Amstel en zal een sterke noordwaartse stroming optreden. In droge perioden 

kan het water echter ook in zuidwaartse richting stromen, omdat de polders dan water uit de 

Amstel innemen. Gemiddeld is er een stroming in noordelijke richting, die bij Uithoorn ongeveer 

250.000 m3/dag bedraagt. Het effluent van de rwzi Uithoorn van circa 14.000 m3/dag wordt dus 

18x verdund na lozing in de Amstel. Op grond van de waargenomen effecten lijkt het niet waar-

schijnlijk dat de organische microverontreinigingen in het verdunde effluent van de rwzi 

Uithoorn een nadelige invloed zullen hebben op het ecosysteem van de Amstel. 

4.6 De Ronde Venen 

Omdat het lozingspunt van de rwzi De Ronde Venen niet per auto bereikbaar was zijn de 

passive samplers in 2014 aan de overzijde van de Amstel uitgehangen (figuur B4, bijlage A). 

Gezien het stromingspatroon van de Amstel bleek achteraf dat de kans klein was dat het 

verdunde effluent langs de PS was gestroomd. In 2015 is een nieuwe bemonstering uitgevoerd 

aan de overkant van de Amstel. Helaas was het niet mogelijk om de passive samplers dicht bij 

het lozingspunt te bevestigen, zodat de bemonstering op circa 500 meter van het lozingspunt is 

uitgevoerd. Op dit punt zal het effluent waarschijnlijk geheel met Amstelwater zijn gemengd. 

Het debiet van de Amstel op dit punt is vergelijkbaar met dat bij de rwzi Uithoorn (paragraaf 

4.5). Het effluent van de rwzi De Ronde Venen van circa 10.000 m3/dag wordt dus ongeveer 

25x verdund na lozing in de Amstel. De SIMONI-score van 2015 verschilde niet veel van de 

waarde die in 2014 werd gevonden. Op grond van de waargenomen effecten lijkt het niet 

waarschijnlijk dat de organische microverontreinigingen in het verdunde effluent van de rwzi De 

Ronde Venen een nadelige invloed zullen hebben op het ecosysteem van de Amstel. 
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4.7 Amstelveen 

Door verkeerd opgegeven coördinaten van het lozingspunt van de rwzi Amstelveen zijn de 

passive samplers in 2014 uitgehangen ten zuiden van het werkelijke lozingspunt (zie figuur B5, 

bijlage A). Hoewel de Amstel in droge perioden ook in zuidelijke richting kan stromen, is waar-

schijnlijk slechts een klein deel van het verdunde rwzi-effluent langs de PS gestroomd. In 2015 

is de bemonstering daarom herhaald op een punt dat enkele tientallen meters ten noorden van 

het lozingspunt lag. De SIMONI 1.1-scores van 2014 en 2015 verschilden nauwelijks van elkaar. 

Het gemiddelde debiet van de Amstel bij Amstelveen is hoger dan dat bij Uithoorn (circa 

600.000 m3/dag). Dit betekent dat het effluent van de rwzi Amstelveen (circa 33.000 m3/dag) 

ongeveer 18x wordt verdund met het oppervlaktewater van de Amstel. Op grond van de 

waargenomen effecten lijkt het niet waarschijnlijk dat de organische microverontreinigingen in 

het verdunde effluent van de rwzi Amstelveen een nadelige invloed zullen hebben op het 

ecosysteem van de Amstel. 
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5 Conclusies 

Ondanks het feit dat in 2014 een beperkt pakket chemische analyses is uitgevoerd werden op 

alle locaties overschrijdingen waargenomen van de jaargemiddelde milieukwaliteitsnormen 

(JG-MKN). Omdat de jaargemiddelde normen niet rechtstreeks kunnen worden vergeleken met 

de resultaten van een passieve bemonstering van zes weken is er echter geen sprake van 

formele overschrijdingen. De maximaal aanvaardbare normen voor PAK, PCB en OCB werden op 

geen van de locaties overschreden. 

 

In het ontvangende water van de rwzi’s Hilversum en Horstermeer werd in 2014 een sterfte van 

watervlooien in het veld waargenomen (respectievelijk 20% en 25%). In 2015 werd op de 

locaties bij rwzi Hilversum, Blaricum en Eemmeer sterfte van watervlooien waargenomen 

(respectievelijk 35%, 20% en 10%). Dit effect kan door alle in het water aanwezige stoffen zijn 

veroorzaakt, dus ook door zuurstof, ammonium of zware metalen. De zuurstofgehalten die bij 

het inzetten van de passive samplers werden gemeten waren echter hoog genoeg. Op de 

overige locaties werd in 2014 en 2015 geen sterfte aangetoond.  

 

In de passive samplers zullen zich alleen organische microverontreinigingen ophopen, dus 

nutriënten en zware metalen spelen geen rol bij de effecten in de bioassays. Met de bioassays 

voor algemene toxiciteit werden in de PS-extracten wel effecten gemeten, maar deze lagen in 

2014 en 2015 op alle locaties onder de signaalwaarden voor acute en chronische toxiciteit. De 

sterfte van watervlooien die in het veld werd waargenomen is dus waarschijnlijk het gevolg van 

blootstelling aan stoffen die zich niet ophopen in de apolaire siliconenrubbers (SR) waarmee de 

laboratoriumtests zijn uitgevoerd. 

 

Met de bioassays voor specifieke toxiciteit werden effecten aangetoond die lagen boven de 

indicatieve effectsignaalwaarden (ESW’s). De hormoonverstorende effecten bij Hilversum, 

Horstermeer en Amstelveen in 2014 en bij Hilversum, Blaricum en Eemmeer in 2015 kunnen 

zijn veroorzaakt door stoffen die via het rwzi-effluent in het water zijn geloosd. Ook de 

verhoogde activiteiten van antibiotica bij Hilversum, Horstermeer en Uithoorn in 2014 en bij 

Hilversum, Blaricum en Eemmeer in 2015 lijken een gevolg van de lozingen van rwzi-effluent. 

 

Van de waargenomen dioxine-achtige effecten bij Uithoorn en De Ronde Venen in 2014 en bij 

De Ronde Venen in 2015 lijkt een rwzi als bron minder waarschijnlijk. Deze effecten zijn moge-

lijk nog steeds een gevolg van de ernstige PAK-vervuiling die tijdens de brand in de Cindu-

fabriek in 1992 in de Amstel is terechtgekomen. De PXR-CALUX is gevoelig voor een zeer groot 

aantal organische stoffen, waaronder veel KRW-prioritaire stoffen. Deze test werd in 2014 nog 

niet uitgevoerd, maar in 2015 werden overschrijdingen waargenomen bij Amstelveen, De Ronde 

Venen en Hilversum. Omdat vooral de locatie Hilversum sterk was beïnvloed door rwzi-effluent 

lijkt het waarschijnlijk dat (een deel van) de overschrijdingen (werd) werden veroorzaakt door 

stoffen die afkomstig waren uit de rwzi. 

 

De eerste volledige versie van het SIMONI-model om de milieurisico’s te analyseren is in 2015 

uitontwikkeld. Het lijkt er op dat de locaties met een verhoogd milieurisico met deze strategie 

op een kosteneffectieve manier kunnen worden opgespoord. De normoverschrijdingen die in 

2014 en 2015 bij Hilversum werden gevonden lijken een duidelijke indicatie te zijn voor een 

verhoogd milieurisico in de Gooiergracht, het zes kilometer lange afvoerkanaal van de rwzi’s 

Hilversum en Blaricum naar het Eemmeer. Dit is vooral te wijten aan de geringe verdunning van 

het rwzi-effluent in het ontvangende oppervlaktewater. Op grond van de waargenomen effecten 

lijken de risico’s in de Gooiergracht het hoogst voor vissen, omdat deze het meest door de 
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hormoonverstorende werking kunnen worden beïnvloed. Mogelijk kunnen door de verhoogde 

antibiotica-activiteit ook effecten op micro-organismen optreden. 

6 Aanbevelingen 

Het indicatieve SIMONI-model is met steun van STOWA doorontwikkeld, waardoor medio 2015 

een complete versie beschikbaar is gekomen met wetenschappelijk onderbouwde effectsignaal-

waarden en gewichtsfactoren. Met dit model lijkt een goed beeld te kunnen worden gegeven 

van de mogelijke milieurisico’s van microverontreinigingen in rwzi-effluenten. Het is hierbij van 

belang dat het bemonsteringspunt goed wordt gekozen ten opzichte van het rwzi-lozingspunt. 

Het lijkt nuttig om het ontvangende water van de overige AGV-rwzi’s ook te onderzoeken met 

deze monitoringsstrategie, zodat een volledig beeld wordt verkregen van de milieurisico’s van 

alle AGV-rwzi’s. Bij vervolgonderzoek zullen medewerkers van de sector Afvalwater worden 

geraadpleegd om de exacte lozingspunten van de rwzi’s in kaart te brengen. Met medewerkers 

van de sector Watersysteem zal de waterhuishouding ter plaatse worden bestudeerd om een 

strategische keuze te kunnen maken voor de bemonsteringspunten. In het vervolgonderzoek 

van 2015 is hiermee al rekening gehouden, hoewel de rwzi De Ronde Venen om technische 

redenen niet op het meest ideale punt kon worden bemonsterd. 

 

Om de kosten van de SIMONI-strategie beperkt te houden zijn in de bioassay-batterij geen dure 

tests met vissen opgenomen. Om de mogelijke nadelige invloed van rwzi-effluenten op vissen te 

onderzoeken wordt aanbevolen om de extracten van 2014 en 2015 nader te onderzoeken door 

blootstelling aan de zebravis-embryotest, die door het VU-IVM wordt uitgevoerd. Hierbij worden 

tevens een aantal biomarkers (indicatoren voor blootstelling aan hormoonverstorende stoffen) 

in de vissen geanalyseerd, die kunnen worden vergeleken met de bioassay-resultaten.  

 

Bij een aantal rwzi’s werden verhoogde antibiotica-activiteiten waargenomen. Aanbevolen wordt 

om te onderzoeken in hoeverre dit kan leiden tot een verhoogde kans op antibioticaresistentie. 

Deze analyses kunnen door het RIVM worden uitgevoerd. 

 

Met de SIMONI-strategie worden alleen de risico’s geanalyseerdvan organische microverontrei-

nigingen (die zich ophopen in de passive samplers). Het verdient aanbeveling om ook het effect 

van zware metalen in te schatten, door het invoeren van de analytisch-chemisch gemeten 

concentraties in het door RIVM ontwikkelde msPAF-model. Hiermee kan dan de potentieel 

aangetaste fractie (PAF) van de waterdieren worden geschat als gevolg van de blootstelling aan 

het metalenmengsel. 

 

Om de verschillen tussen de effecten op watervlooien in het veld en op het laboratorium te 

onderzoeken is het interessant om de laboratoriumtest ook uit te voeren op de polaire POCIS-

extracten. 

 

De bovenstaande aanbevelingen worden vastgelegd in de notitie met een onderzoeksvoorstel 

voor 2016. 
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8 Bijlage A: Locatiekaarten 

Figuur B1: Rwzi Hilversum  bemonstering in mengzone lozingspunt (ster) 2014 en 2015 met 

bemonsteringen van de afvoer via de Gooiergracht bij Blaricum en Eemmeer 2015 
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Figuur B2: Rwzi Horstermeer  bemonstering in mengzone lozingspunt (ster) 2014 bij de Vecht 

 

 

 

 

Figuur B3: Rwzi Uithoorn  bemonstering in mengzone lozingspunt (ster) in de Amstel 
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Figuur B4: Rwzi De Ronde Venen  bemonstering tegenover mengzone lozingspunt (ster) in de 

Amstel 2014 en voorbij de mengzone in 2015 

 

 

 

 

Figuur B5: Rwzi Amstelveen  bemonstering in de mengzone ten noorden van het lozingspunt 

(ster) in 2015 en ten zuiden van de mengzone in 2014  
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9 Bijlage B: Resultaten chemische analyses 

Tabel B1: Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in water 2014, berekend met 
gehalten in siliconenrubbers (geel = overschrijding JG-MKN) 

 

 

 

Tabel B2: Polychloor bifenylen (PCB’s) in water 2014, berekend met gehalten in 

siliconenrubbers 

 

 

 

 

  

Locatie Hilversum Horstermeer Uithoorn Ronde Venen Amstelveen
ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L

naftaleen 5,16 5,16 4,14 5,87 3,70

acenaftyleen 2,41 2,41 2,37 3,52 1,34

acenafteen 5,16 5,16 3,75 7,51 3,23

fluoreen 3,42 3,43 2,76 4,30 2,38

fenantreen 1,57 1,62 2,30 3,56 1,75

antraceen  0,53 0,55 1,01 2,03 0,38

fluorantheen 2,58 2,86 13,11 22,30 3,46

pyreen 1,57 1,77 12,01 15,66 3,03

benz(a)antraceen 0,59 0,70 3,05 4,48 0,79

chryseen 0,45 0,52 1,89 3,22 0,45

benzo(b)fluorantheen 0,29 0,35 1,68 1,85 0,53

benzo(k)fluorantheen 0,11 0,12 0,46 0,53 0,15

benzo(a)pyreen 0,15 0,17 0,59 0,74 0,17

benzo(ghi)peryleen 0,03 0,04 0,24 0,26 0,08

dibenzo(ah)antraceen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

indeno(123CD)pyreen 0,03 0,04 0,18 0,18 0,06

Totaal PAK 24,1 24,9 49,5 76,0 21,5

Locatie Hilversum Horstermeer Uithoorn Ronde Venen Amstelveen
ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L

PCB-28 0,122 0,168 0,334 0,283 0,143

PCB-52 0,026 0,016 0,032 0,019 0,012

PCB-101 0,020 0,014 0,047 0,032 0,016

PCB-118 0,000 0,000 0,016 0,011 0,000

PCB-153 0,014 0,018 0,056 0,040 0,019

PCB-138 0,015 0,017 0,051 0,036 0,019

PCB-180 0,004 0,005 0,011 0,007 0,007

Totaal PCB 0,20 0,24 0,55 0,43 0,22
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Tabel B3: Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB’s) in water 2014, berekend met gehalten in 
siliconenrubbers (geel = overschrijding jaargemiddelde MKN) 

 

 

  

Locatie Hilversum Horstermeer Uithoorn Ronde Venen Amstelveen
ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L

24 DDT 0,008 0,005 0,000 0,012 0,006

24-DDD 0,085 0,036 0,008 0,050 0,030

24-DDE 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

44 DDD   0,010 0,028 0,035 0,026 0,018

44 DDT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

44-DDE 0,017 0,012 0,023 0,021 0,012

Totaal DDT 0,104 0,071 0,044 0,089 0,054

a-endosulfan 0,010 0,000 0,005 0,000 0,000

b-endosulfan 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000

endosulfan sulfaat 0,005 0,000 0,013 0,010 0,005

a-HCH 0,038 0,024 0,024 0,040 0,047

b-HCH 0,018 0,018 0,018 0,018 0,170

g-HCH 0,393 0,262 0,089 0,107 0,135

d-HCH 0,006 0,006 0,006 0,050 0,006

aldrin 0,011 0,007 0,007 0,000 0,000

dieldrin 1,033 0,183 0,045 0,000 0,000

endrin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

isodrin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

telodrin 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000

Totaal drins 1,044 0,191 0,053 0,001 0,001

chloordaan cis 0,002 0,017 0,002 0,003 0,001

chloordaan trans 0,002 0,024 0,003 0,004 0,002

heptachloor 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000

heptachloorepoxide cis 0,007 0,017 0,003 0,007 0,005

heptachloorepoxide trans 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

hexachloorbenzeen 0,069 0,018 0,029 0,021 0,014

Hexachloorbutadieen 0,005 0,006 0,004 0,009 0,005

pentachloorbenzeen 0,016 0,006 0,009 0,008 0,005

Totaal OCB 1,73 0,67 0,33 0,39 0,46
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Tabel B4: Glucocorticoïde-achtige stoffen in water 2014, geschat met gehalten in POCIS 

 

 

 

 

Tabel B5: Estrogene stoffen in water 2014, geschat met gehalten in POCIS 

 

 

  

Locatie Hilversum Horstermeer

ng/L ng/L

Cyproteroneacetate 0,00 0,00

19-Norethindrone 0,00 0,00

Aldosterone 0,00 0,00

Amcinonide 0,00 0,00

Androstenedione 0,39 0,22

Budesonide 0,00 0,00

Clobetasolpropionate 0,00 0,00

Cortisone 0,00 0,00

D-(-)-Norgestrel 0,00 0,00

Desoximetasone 0,00 0,00

Dexamethasone 0,00 0,00

Dihydrotestosterone 0,00 0,00

Flunisolide 0,00 0,00

Fluormetholone 0,00 0,00

Fluticasonepropionate 0,28 0,00

Gestodene 0,00 0,00

Medroxyprogesterone 0,00 0,00

Methylprednisolone 0,00 0,00

Prednicarbate 0,00 0,00

Prednisolone 0,00 0,00

Prednisone 0,00 0,00

Progesterone 0,01 0,05

Rimexolone 0,00 0,00

Testosterone 0,00 0,00

Triamcinolonacetonide 0,30 0,28

Triamcinolone 0,00 0,00

Triamcinolonehexacetonide 0,00 0,00

Totaal glucocorticoïden 0,98 0,55

Locatie Hilversum Horstermeer

ng/L ng/l

Estriol <4,8 <4,8

17 b-Estradiol <4,8 <4,8

Estrone <4,8 <4,8

17 a-Ethinylestradiol <4,8 <4,8

17 a-Estradiol <4,8 <4,8



 

18 april 2016 - Toxicologisch onderzoek invloed rwzi’s op waterkwaliteit 2014-2015  34/34 

 

Geneesmiddelen in water 2014, geschat met gehalten in POCIS 

 

 

 

 

Locatie Hilversum Horstermeer

ng/L ng/L

Metformin 6,59 0,52

Paracetamol 0,00 0,00

Coffeïne 0,37 4,62

Primidone 2,14 1,87

Lidocaïne 12,30 10,73

Carbamazepine 23,13 12,37

Propranolol 11,15 0,57

Ifosfamide 0,00 0,00

Cyclofosfamide 0,58 0,12

Atenolol 0,58 1,11

Metoprolol 32,63 31,64

Sotalol 10,32 11,16

Oxazepam 28,64 10,00

Trimethoprim 6,06 4,05

Temazepam 21,36 10,76

Chloramphenicol 0,00 0,00

Bisoprolol 1,71 2,20

Paroxetine 0,0 0,0

Fenofibraat 0,0 0,0

Lincomycine 0,16 0,40

Tiamuline NB NB

Iopromide 8,53 16,66

Theophylline 0,58 2,06

Fenazon 2,88 5,59

Naproxen 4,65 1,40

Clofibraat 0,0 0,0

Sulfamethoxasol 15,25 5,24

Ketoprofen 1,57 0,14

Diazepam 1,54 0,66

Sulfaquinoxaline 0,12 0,31

Fenofibrinezuur 0,02 0,00

Bezafibraat 0,60 0,17

Enalapril 0,05 0,00

Oxacilline 0,00 0,00

Losartan 4,03 2,46

Atorvastatine 0,0 0,0

Salicylzuur 0,0 0,0

Ibuprofen 17,81 6,40

Clofibrinezuur 0,16 0,26

Gemfibrozil 6,38 9,31

Diclofenac 4,95 2,09

Hydrochlorthiazide 213,20 102,46

Furosemide 16,59 0,81

Pravastatine 0,48 0,00

Totaal medicijnen 457 258


