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1 Schone Maaswaterketen 
 

 

1.1 Achtergronden  

 

1.1.1 Schone Maaswaterketen 

In het Maasstroomgebied is een samenwerking tussen waterschappen en 

drinkwaterbedrijven gestart, de samenwerking is bekend als de ‘Schone Maaswaterketen’ 

(SMWK).  

De samenwerking is gestart met een concreet project. Binnen dat project onderzoeken de 

Maaswaterketenpartners de mogelijkheid om de kwaliteit ten aanzien van organische 

microverontreinigingen (met focus op medicijnresten) van de Maas te verbeteren door 

aanvullende zuivering van het afvalwater op de rioolwaterzuiveringen (RWZI’s). De 

samenwerking omvat twee deelprojecten:  

 

• Werkpakket A. Bepalen kosten en baten bij toepassing van PACAS-technologie1 

in het Maasstroomgebied  

a) Het vaststellen van specifieke probleemstoffen in het Maasstroomgebied voor de 

drinkwatervoorziening en de ecologie. Een selectie van deze probleemstoffen zal 

gemeten worden in de praktijkproef.  

b) Het vaststellen van het effect van het gefaseerd op RWZI’s invoeren van het 

PACAS-proces op de waterkwaliteit.  

c) In beeld brengen van de kosten en effecten op de waterkwaliteit bij toepassing van 

het PACAS-proces. 

 

• Werkpakket B. Praktijkproef gericht op de toepassing van de techniek van 

poederkooldosering in het actief slib proces (PACAS).  

 

Onderdeel a) van Werkpakket A en Werkpakket B zijn eerder afgerond2 3.  

Deze rapportage heeft betrekking op de onderdelen b) en c) van werkpakket A.  

 

1.1.2 Landelijke hotspotanalyse 

In december 2017 is een landelijke hotspotanalyse4 (HSA) afgerond. Hierin is met behulp 

van het hydrologisch LKM-model (Landelijk KRW-Verkenner Model) en een landelijk kental 

voor de hoeveelheid medicijnresten in effluent de bijdrage van RWZI-effluenten aan de 

belasting met microverontreinigingen en de verspreiding hiervan in de Nederlandse wateren 

in beeld gebracht. De HSA was gericht op medicijnresten maar de resultaten zijn ook van 

toepassing op andere aan huishoudelijk afvalwater gerelateerde microverontreinigingen. De 

beïnvloeding van RWZI-effluenten is o.a. beschreven op de volgende twee aspecten: 

• Effect op het waterleven. Dit is gerelateerd aan de concentratie en aan de hoeveelheid 

benedenstrooms water dat wordt beïnvloed. Het speelt op alle plekken waar RWZI-

effluent een groot aandeel heeft aan het debiet van het ontvangende oppervlaktewater. 

                                                      
1 PACAS staat voor Powdered Activated Carbon in Activated Sludge, waarbij poederkool aan  het actiefslib van 

een RWZI wordt toegevoegd voor de verwijdering van microverontreinigingen. 
2 Schone Maaswaterketen, 22 dec 2015, Voorstel Stofselectie en Monitoringsplan  

Voor demonstratieonderzoek Werkpakket B, definitief concept Deelproduct werkpakket A onderdeel a. 
3 STOWA, 2018, PACAS Poederkooldosering in actiefslib voor verwijdering van microverontreinigingen; 

Onderzoek naar effectiviteit en efficiëntie op de RWZI Papendrecht, STOWA 2018-02 
4 STOWA, 2017, Landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen RWZI's, Rapport 2017-42 
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Waar meerdere RWZI’s lozen op één beek, zoals bij de Dommel en de Aa, kunnen door 

stapeling concentraties extra verhogen en hierdoor wordt ook de waterkwaliteit van de 

benedenstroomse wateren overeenkomstig beïnvloed. Voor ieder ontvangend 

oppervlaktewater dat door RWZI effluent beïnvloed is, zijn zowel de concentraties 

medicijnresten als de debieten in beeld gebracht. 

• Vrachten geneesmiddelen in RWZI effluenten. Het gaat hierbij met name om vrachten 

die leiden tot ongewenst hoge concentraties bij innamepunten van drinkwater. De 

oppervlaktewaterwinningen met Maas-invloed zijn Heel, Afgedamde Maas en 

Keizersveer. In de landelijke hotspotanalyse is de bijdrage vanuit iedere RWZI aan de 

concentraties bij deze winningen berekend. 

 

1.2 Doelstelling onderhavige studie 

Het doel van het onderhavige project is het in beeld brengen van de impact op de 

waterkwaliteit en de kosten van het gefaseerd op RWZI’s in het Maasstroomgebied 

invoeren van het PACAS-proces. Daartoe is een nadere regionale analyse uitgevoerd op 

basis van de uitkomsten van de landelijke HSA en de PACAS-praktijkproef. Ten opzichte 

van de landelijke hotspotanalyse en de PACAS-praktijkproef zijn de volgende verfijningen 

nodig: 

• Het in beeld brengen van de ‘stapeling’ van RWZI-effluenten op de waterkwaliteit van 

benedenstroomse wateren; 

• Het toekennen van waarde aan de regionale wateren op basis van kwetsbaarheid van 

de wateren, gebruiksfunctie, beïnvloeding natuurgebieden, etc.  

 

1.3 Methode en leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de aanpak en de regionale setting van het stroomgebied Maas 

beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de werkwijze en nadere prioritering 

beschreven, waarmee in aanvulling op de maatlatten uit de landelijke hotspotanalyse lokale 

waarden aan het water zijn toegevoegd. 

In Hoofdstuk 4 is de kostenanalyse van PACAS beschreven. De kosten voor implementatie 

zijn voor elke RWZI berekend en ook is nagegaan hoeveel aanvullende verwijdering 

verwacht mag worden bij toepassen van PACAS.  

In het laatste hoofdstuk volgen de synthese, conclusies en aanbevelingen. 
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2 Gebiedsbeschrijving en selectie relevante bronnen 
 

 

2.1 Integraal beeld invloed RWZI’s op de waterkwaliteit in het 

Maasstroomgebied 

Vanuit de landelijke hotspotanalyse5 (HSA) is de benodigde informatie beschikbaar om de 

invloed van RWZI’s op de waterkwaliteit in beeld te brengen voor het gehele 

Maasstroomgebied. Allereerst is de ligging en de grootte van de verschillende bronnen van 

humane geneesmiddelen in beeld gebracht. De ligging daarvan in het stroomgebied Maas 

is gepresenteerd in figuur 2.1. Er is in de onderhavige studie uitgegaan van de gemiddelde 

zomersituatie die is doorgerekend in de landelijke hotspotanalyse. In perioden van 

langdurige droogte zijn concentraties en invloeden dus extremer dan hier berekend. 

 

Binnen het Maasstroomgebied zijn niet alleen de 55 RWZI’s als binnenlandse bron van 

belang. De Maas en andere grensoverschrijdende wateren (12) zijn ook een belangrijke 

bron omdat zij de medicijnresten van de buitenlandse RWZI’s bevatten. 

Binnen de landelijke hotspotanalyse zijn voor alle bronnen de aantallen aangesloten 

inwoners in beeld gebracht en is vervolgens de emissie van medicijnresten bepaald op 

basis van een vast kental van 2 gram per aangesloten inwoner per jaar. 

Alle bronnen bereiken deels direct en deels indirect, via het regionale watersysteem, de 

Maas.  

 

In de zomersituatie bereikt via de Maas in Limburg de vracht van circa 1,7 miljoen inwoners 

Nederland. Vanuit Duitsland en vanuit andere grensrivieren en -beken in Vlaanderen bereikt 

nog een extra vracht van 2,18 miljoen inwoners het Maasstroomgebied6. Via de 

Nederlandse RWZI´s komt een vracht van 3,5 miljoen inwoners op de Maas terecht. Bij de 

monding van de Maas is het afvalwater van bijna 4 van de 7,5 miljoen inwoners, ofwel 

ongeveer 52%, afkomstig van buitenlandse bronnen. 

 

Om een grote waterkwaliteitsverbetering van de Maas te bewerkstelligen is een 

internationale aanpak vereist. Ruim de helft van de vracht medicijnresten is namelijk 

afkomstig uit buitenlandse bronnen.  

 

 

                                                      
5 Stowa, 2017, Landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen RWZI's, Rapport 2017-42 
6 Dit is iets anders dan het aantal i.e. dat op een afvalwaterzuivering is aangesloten, het zijn namelijk het werkelijke 

aantal inwoners en niet de vervuilingseenheden uitgedrukt in inwonersequivalenten. 



 

 

 

Figuur 2.1  Emissiebronnen RWZI’s Nederlandse deel stroomgebied Maas, inclusief ‘grensbronnen’ en locaties relevante 

drinkwaterwinningen
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Het water van de Maas7 

 

Op een aantal plaatsen wordt water van de Maas ingelaten. Als referentiepunt voor de Maas wordt daarom de 

‘ongedeelde Maas bij Monsin’ aangehouden voor het totale debiet en effluentvracht op het achterland. De Maas 

takt vervolgens op meerdere plaatsen af. Net voorbij Monsin wordt op twee plaatsen Maaswater ingelaten dat 

grotendeels via het Albertkanaal naar Antwerpen stroomt. In Nederland wordt voorbij Maastricht Maaswater 

afgeleid. Dat water stroomt deels via de Zuid Willemsvaart (via Vlaanderen) via Weert en Helmond naar Den 

Bosch en deels gaat het via het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten naar Antwerpen. 

De vracht aan humane geneesmiddelen die via de Maas Nederland binnenkomt varieert daarmee ook. 

 

In het LKM-model is de waterverdeling vanaf de grens bij Eijsden in beeld gebracht met de aftakkingen naar 

Vlaanderen en naar het Julianakanaal. Het model berekent de bijdrage van elke RWZI op elk punt in het 

Maassysteem op basis van de verdeling die in het model is ingevoerd. 

 

 

In tabel 2.1 is de herkomst van humane medicijnresten uitgesplitst. Naast de Maas zijn er 

12 grensoverschrijdende wateren met een vracht aan medicijnresten van buitenlandse 

RWZI’s. In Nederland lozen totaal 55 RWZI’s binnen het stroomgebied Maas. 

 

 

Tabel 2.1 RWZI’s lozend op de Maas binnen stroomgebied Maas per brontype 

Waterschap   Inwoners 

Maas bij Eijsden (aantal RWZI’s onbekend)   1.722.210** 

Buitenland (Niers, Roer en 10 kleinere wateren 
met in totaal 83 RWZI’s) 

  2.183.227 

Totaal Buitenland   3.905.437 

Aa en Maas 7  775.000 

Brabantse Delta  12  400.370 

De Dommel 8  892.182 

Limburg 17  1.280.422 

WSRL  5  29.712  

Hollandse Delta 6  69.730  

Totaal binnenland  55  3.447.416 

** In het zomerhalfjaar wordt gemiddeld 41% van het Maaswater via het Albertkanaal afgeleid. Het 

totaal aantal inwoners op de ongedeelde Maas bij Monsin is 2.919.000. 

 

Gezien de korte verblijftijden in het regionale watersysteem zal weinig afbraak optreden in 

het regionale systeem. Op enig punt, bijvoorbeeld Brakel of Keizersveer, is het voor de 

drinkwaterwinning alleen relevant hoeveel medicijnresten/microverontreinigingen 

bovenstrooms worden verwijderd, niet waar dit precies gebeurt. Voor de waterkwaliteit van 

het regionale systeem is de locatie juist wel bepalend. 

 

Voor drinkwater is alleen van belang hoeveel vracht je bovenstrooms verwijdert. Door de 

verwijdering daar plaats te laten vinden waar de ecologische impact van effluent het grootst 

is, creëer je maximale meerwaarde. 

 
  

                                                      
7 Raadgever, 2004, Schademodellering laagwater Maas, Royal Haskoning, en Universiteit Twente, R001/TR/Maas 
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2.2 Eerste selectie RWZI’s 

Binnen deze studie richten wij ons op RWZI’s waarmee de grootste impact op de 

waterkwaliteit kan worden gerealiseerd. Dat betekent dat niet alle 55 binnenlandse RWZI’s 

in het Maasstroomgebied van belang zijn. Een aantal zal om deze reden direct een lage 

prioriteit krijgen en niet als hotspot worden aangemerkt.   

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het maken van een eerste selectie van 

RWZI’s: 

• De drie kleine RWZI’s van Rivierenland (Bommelerwaard, Dreumel, Bergharen) die 

indirect op de Maas lozen worden niet meegenomen. Besloten is Overasselt en 

Haaften, directe lozingen van waterschap Rivierenland, ook niet verder mee te nemen. 

Deze 5 RWZI’s leveren een zeer beperkte bijdrage aan de vracht van geneesmiddelen 

op de Maas (minder dan 0,5%) en zullen ook vanuit waterkwaliteit een lage prioriteit 

krijgen. 

• De lozingen van waterschap Hollandse Delta binnen stroomgebied Maas (Den Bommel, 

Goedereede, Middelharnis, Numansdorp, Ooltgensplaat, Oude Tonge), totaal goed voor 

69.700 inwoners, worden niet verder beschouwd omdat zij allen zijn gelegen voorbij het 

laatste rivierwaterinnamepunt van drinkwater. Zij lozen ook nadat omgelegde Maas en 

Merwede (Rijnwater) zijn samengevloeid, concentratie-ophoging door deze rwzi’s is dus 

minimaal.  

• In West-Brabant zijn er ook diverse RWZI’s met lozing in Hollands Diep: Willemstad, 

Nieuwveer (pijpleiding vanaf Breda), Lage Zwaluwe en Dinteloord. Zij lozen allen voorbij 

het laatste rivierinnamepunt van drinkwater (Gat van de Kerksloot) in de Maas. Als 

zodanig worden zij niet verder beschouwd binnen deze studie (272.570 inwoners, 

grotendeels Nieuwveer, 4 RWZI’s). 

 

De invloed van grensoverschrijdende wateren wordt wel meegenomen. De Maas, de Niers 

en de Roer leveren een belangrijke bijdrage aan de totale vracht aan humane 

geneesmiddelen. In de grafiek is de omvang van de verschillende “bronnen” geïllustreerd. 

 

 

 
Figuur 2.2  Visuele weergave Emissiebronnen RWZI’s op basis van vracht (evenredig 

met aantallen inwoners)  
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3 Nadere prioritering RWZI’s 
 

 

3.1 Nadere regionale hotspotanalyse in het Maasstroomgebied 

Binnen de landelijke hotspotanalyse is de beïnvloeding van de waterkwaliteit voor drie 

waterkwaliteitsaspecten gekwantificeerd. De drie ‘HSA-maatlatten’ zijn in onderstaand 

tekstkader toegelicht. 

 

Kader maatlatten in de landelijke hotspotanalyse 

De landelijke hotspotanalyse identificeert drie waterkwaliteitsaspecten (maatlatten) die relevant kunnen zijn om 

maatregelen op te prioriteren (STOWA 2017-42). De score van individuele RWZI’s op elk van deze maatlatten is 

voor alle RWZI’s en grensbronnen in Nederland doorgerekend. 

 

Maatlat 1 (concentratie bij lozingspunt): De maatlat concentratie bij lozingspunt geeft inzicht in de beïnvloeding 

van de concentratie geneesmiddelen in het ontvangende water. De maatlat zegt weinig over hoe groot de invloed 

benedenstrooms is: het kan een lange natuurlijke beek zijn maar ook een korte effluentsloot die direct op de Maas 

verdunt. 

 

Maatlat 2 (benedenstroomse invloed): De maatlat benedenstroomse invloed gaat uit van de aanname dat de 

‘invloed’ wordt bepaald door de hoeveelheid oppervlaktewater en de concentratie in het oppervlaktewater. De 

maatlat sommeert van elk van de waterlichamen het product van oppervlak en concentratie (m.a.w. de vracht in 

het oppervlaktewatersysteem). De scores tellen mee zolang het effluent niet te veel is verdund (> 1 µg/l). 

 

Maatlat 3 (drinkwatermaatlatten): De drinkwatermaatlat wordt afzonderlijk berekend voor oppervlaktewater-, 

oeverwater- en voor grondwaterwinningen. Voor elk type winning is de totale concentratie afkomstig uit elke RWZI 

berekend die potentieel de ruwwaterkwaliteit in drinkwaterwinningen kan beïnvloeden. De werkelijke invloed is niet 

altijd goed bekend: zeker voor grondwaterwinningen kan de werkelijke invloed fors lager zijn wanneer het aandeel 

oppervlaktewater gering is en wanneer bodempassage zorgt voor verwijdering. 

 

 

Om van de ‘landelijke maatlatten’ naar een gebiedsspecifieke weging en prioritering te 

komen, en dus om als het ware ‘representatieve maatlatten’ te verkrijgen, doet de HSA 

aanbevelingen om de maatlatten zorgvuldig te interpreteren.  

 

De ‘ecologische waarde van water’ dat door RWZI-effluent beïnvloed wordt verdient nadere 

uitwerking: het belang van vermindering van medicijnresten en andere toxisch-

verontreinigende stoffen is bij een heldere natuurbeek groter dan bij nutriëntenrijk 

kanaalwater met rechte oevers en slecht doorzicht door zwevend stof. 

Zo zal ook een hoge concentratie medicijnresten bij het lozingspunt anders beoordeeld 

worden wanneer deze in een kleine effluentsloot worden aangetroffen of in een lange 

natuurlijke beek. Ook de maatregelen zelf, schaalaspecten, afwegingen in het belang van 

verschillende maatlatten en tot slot nieuwe inzichten dienen te worden meegewogen.  
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3.2 Werkwijze regionale analyse 

De werkwijze voor deze regionale hotspotanalyse is als volgt. 

 

Als vertrekpunt is genomen de maatlat invloed benedenstroomse 

waterkwaliteit uit de landelijke hospotanalyse. Hiermee is een eerste beeld 

welke RWZI’s vanuit waterkwaliteit een hoge, gemiddelde of lage prioriteit 

hebben. 

In een volgende stap is de maatlat benedenstroomse waterkwaliteit nader 

verfijnd om beter aan te sluiten bij de specifieke kenmerken van ons gebied 

Vervolgens zijn criteria bepaald om het effect op het waterleven of de 

ecologische van water nader te kunnen prioriteren. Aanvullende 

waterkwaliteitsaspecten zijn daarom in een serie overleggen en workshops 

gedefinieerd en verkend. Alleen relevante en objectief te maken factoren zijn 

geselecteerd, mits voor het gehele Maasstroomgebied de benodigde 

informatie beschikbaar is. 

Vervolgens is per watergang en de daarop lozende RWZI’s bepaald hoe 

deze, kwalitatief, scoren op deze verschillende criteria. Het resultaat is een 

prioriteitsvolgorde in de aanpak van de 40 RWZI’s. 

 

Het gaat natuurlijk niet alleen om waterleven maar ook om de beïnvloeding 

van de drinkwaterwinning. In een volgende stap is daarom bepaald hoeveel 

RWZI’s van de lijst zouden moeten worden voorzien van een extra PACAS 

zuiveringsstap om een bepaald effect te sorteren op de drinkwaterwinning, 

bijvoorbeeld aanpak van de top tien leidt tot een reductie van x %. Daarbij is 

ook berekend wat het resultaat zou zijn van aanpak van RWZI’s die het 

meest relevant zijn voor drinkwaterbereiding uit Maaswater, maar die niet in 

de top staan van de ecologische ranglijst. 

In een laatste stap zijn, op basis van ons onderzoek in werkpakket B, de kosten bepaald 

van toepassing van de PACAS technologie op de verschillende RWZI’s. 

  

Door relevant bevonden waterkwaliteitsaspecten kwalitatief te scoren is de ecologische 

waarde van het water in beeld gebracht.  

 

 

3.3 Uitwerking criteria en nadere prioritering voor waterleven 

Aanvullend op de scores van de RWZI’s op drie HSA-maatlatten zijn de volgende aspecten 

gesignaleerd, die in een prioritering van aan te pakken RWZI’s een rol zouden kunnen of 

moeten spelen. Het gaat hierbij om de beoordeling van de wateren/gebieden die door de 

RWZI-effluenten beïnvloed worden 

• De functie van de wateren voor de KRW (type KRW-water); 

• De functie van de wateren volgens provinciale milieu- en waterplannen en 

omgevingsvisies; 

• De effecten op Natura2000 gebieden (hierbij ook kritisch kijken of er echt een effect te 

verwachten is, of dat wateren alleen langs N2000 gebieden stromen zonder een echt 

effect te hebben); 

• De aanwezigheid en beïnvloeding van natte natuurparels. 

 

Daarnaast is gekeken om de maatlat benedenstroomse invloed verder te verfijnen door 

rekening te houden met de smalle(re) beken in o.a. Limburg. Hierbij is niet het 

wateroppervlak maar de lengte van de waterlichamen als maat voor de ‘hoeveelheid’ 

invloed genomen. Voorts is ook rekening gehouden met ‘stapeling’ van concentraties 

wanneer meerdere RWZI’s lozen op een zelfde watergang. 
In de volgende paragrafen worden de criteria uitgewerkt, die  zijn meegenomen in de 

kwalitatieve beoordeling. 

 



 

11 

 

n
l_

ra
p
p

o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6

1
2

0
1

 

3.3.1 Landelijke hotspotanalyse: Maatlat concentratieophoging bij lozingspunt 

De groep RWZI’s die de grootste bijdrage leveren aan de concentratieophoging bij het 

lozingspunt in het Maasstroomgebied zijn als significant (+) voor het waterleven aangemerkt 

(samen 70% van de totale concentratieophoging) 

 

3.3.2 Landelijke hotspotanalyse: nadere verfijning benedenstroomse invloed  

De benedenstroomse invloed is op basis van de hotspotanalysemaatlat gescoord. Deze 

maatlat is gebaseerd op de oppervlakte waterlichaam. 

 

Daarnaast zijn er twee nadere criteria opgesteld om de benedenstroomse invloed van 

RWZI’s nader te duiden: 

• de oeverlengte (in meters) van de waterlichamen als maat voor de beïnvloede 

‘hoeveelheid’ water; 

• het effect van ‘stapeling’ van concentraties wanneer meerdere RWZI’s lozen op een 

zelfde watergang  

 
Voor het bepalen van de score op de standaardmaatlat “oppervlakte” en op de nadere 

maatlat “oeverlengte” is gekeken naar de RWZI’s die de grootste bijdrage leveren en 70% 

van de totale concentratieverhoging veroorzaken. De laagst scorende RWZI’s die samen 

minder dan 5% van de invloed veroorzaken zijn aangemerkt als verwaarloosbaar (-).  

 

Op een aantal watergangen lozen meerdere RWZI’s, die elk een verhoging van de 

concentratie aan medicijnresten geven. In de criteria voor invloed wordt gekeken naar de 

bijdrage van afzonderlijke RWZI’s. Voor de betreffende watergang is echter het effect van 

deze “stapeling” ook belangrijk, daarom is hiervoor een aparte score bepaald. De  RWZI’s 

die een belangrijke bijdrage  leveren aan deze “stapeling”  (20-80% van de concentratie-

ophoging en een totaal concentratie hoger dan 3 µg/l) krijgen een extra “+” score. 

 

3.3.3 Functie  

De functie van de wateren is beoordeeld volgens de KRW-systematiek (type KRW-water) 

en volgens provinciale milieu- en waterplannen en omgevingsvisies. De typeringen sluiten 

nauw bij elkaar aan. Er is gekozen de provinciale indeling8 aan te houden om ´waardevolle 

wateren´ te markeren.  

Wanneer er een duidelijke invloed is van een RWZI op ‘natuurwateren of verweven wateren’ 

(>75%) is een (+) toegekend. Wanneer een RWZI grotendeels kunstmatig water beïnvloedt 

(> 60%) is een (-) toegekend (11 RWZI´s).  

 

3.3.4 Effecten op natte natuurparels  

De effecten op natte natuurparels zijn beoordeeld aan de hand van de potentiële invloed op 

waterparels. Voor elke RWZI is berekend of en hoeveel invloed zij hebben op waterparels. 

Er is alleen een kwalitatief oordeel gegeven, waarbij een RWZI als significant is (+) 

aangemerkt wanneer de concentratie in het water meer dan 5 µg/l bedraagt en door één of 

meerdere natte natuurparels stromen. 

 

3.3.5 Effecten op natura 2000 gebieden 

Voor natura-2000 gebieden is een uitgebreidere analyse gemaakt dan voor waterparels, 

omdat deze gebieden niet altijd een directe relatie hebben met het oppervlaktewater zelf.  

Omdat van Natura-2000 gebieden doelstellingen zijn vastgesteld, kon worden nagegaan in 

hoeverre doelstellingen afhankelijk zijn van de oppervlaktewaterkwaliteit van het betreffende 

water. Alleen RWZI’s die relevante N2000-gebieden beïnvloeden zijn als significant (+) 

aangemerkt9. Daarnaast heeft een tweetal beektrajecten zelf een Natura-2000 status, het 

betreft een deel van de Beerze van de Reusel.  

                                                      
8 Bij de provinciale indeling wordt onderscheid gemaakt in: 
9  Aandachtspunt hierbij is wel mogelijke, indirecte invloed. Dit speelt bijvoorbeeld bij Tilburg Noord, het Natura-

2000 gebied “Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen” is hier afgeschermd van waterloop maar wordt bij 
inundaties mogelijk wel beïnvloed door effluent.  
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3.4 Resultaat nadere prioritering 

In tabel 3.1 zijn de relatieve scores van de RWZI’s voor de gekozen criteria gepresenteerd.  

De prioriteringsvolgorde is gemaakt door de balans tussen aantal plussen en minnen te 

bepalen. Vervolgens is de lijst gesorteerd op het gecombineerde belang voor waterleven.  
 

Tabel 3.1: Resultatentabel relatieve score RWZI’s aflopend gesorteerd op totale score*  

 

 

* Totaalscore, bij gelijke score is gesorteerd op invloed. 

 

Zodoende ontstaat een lijst van 10 RWZI’s die samen 70%  van de binnenlandse invloed in 

het Maasstroomgebied veroorzaken. Dit zijn Aarle-Rixtel, Eindhoven, Tilburg-Noord, Land 

van Cuijk, Oijen, Hapert, Rijen, Hoensbroek, Dinther en Biest-Houtakker. De lijst bestaat uit 

een aantal grote en enkele kleinere RWZI’s. 

Het beeld uit de landelijke hotspotanalyse is dat de relatief grote RWZI´s veel invloed 

hebben op het regionale watersysteem. In deze nadere regionale analyse wordt dat beeld 

op hoofdlijnen bevestigd en nader onderbouwd door naar specifieke criteria voor het 

waterleven te kijken (zie par.3.2). Alleen grotere RWZI’s als Weert en Dongemond zijn lager 

in de prioriteringslijst gekomen, zij hebben veel minder invloed op van belang geachte 

waterkwaliteitsaspecten.  
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De kleinere RWZI´s kunnen lokaal belangrijk zijn voor specifieke waterkwaliteitsaspecten. 

 

De nadere kwalitatieve prioritering op basis van waterleven geeft aan dat met een klein 

aantal RWZI’s veel effect kan worden gerealiseerd in kwaliteitsverbetering ontvangend 

oppervlaktewater. 

 

Wanneer gekeken wordt naar de grensoverschrijdende watergangen ontstaat het beeld in 

tabel 3.2. De invloed van de grensoverschrijdende wateren wordt daarin vergeleken met de 

totale belasting van de Nederlandse RWZI’s in het Maasstroomgebied. De belasting door de 

Nederlandse RWZI’s is op 100% gesteld. 

 

Tabel 3.2: Resultatentabel score grensoverschrijdende watergangen aflopend gesorteerd op 

totale score 

 
 

Hieruit blijkt opnieuw het belang van een internationale aanpak voor enkele 

grensoverschrijdende watergangen. 
 

3.5 Toetsing beïnvloeding drinkwaterwinning 

Voor oppervlaktewaterwinningen voor de bereiding van drinkwater maakt het niet uit waar 

de vracht wordt weggenomen, zolang de bron zich in het achterland bevindt. Vanuit de 

landelijke hotspotanalyse is bekend welke bijdrage de individuele RWZI’s hebben op een 

drinkwaterinnamepunt. De percentages in de tabel op de volgende pagina geven de 

bijdrage van de Nederlandse RWZI’s in het Maasstroomgebied weer.  

Met de aanpak van deze 10 RWZI’s kan bijna 50% van de binnenlandse belasting van de 

drinkwaterwinningen door medicijnresten in potentie worden aangepakt. Wanneer 

daarnaast ook de 5 meest beïnvloedende RWZI’s op de drinkwaterinnamepunten worden 

aangepakt, kan dit worden vergroot tot 75%. De mate van de uiteindelijk te bereiken 

reductie is afhankelijk van de effectiviteit in verwijdering van medicijnresten en overige 

microverontreinigingen door de toegepaste techniek. Door toepassing van PACAS met 15 

mgPAK/l met een zuiveringsrendement van 50% (zie tabel 4.1) zou dit neerkomen op een 

reductie van respectievelijk met 1/4 of 1/3.    
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Tabel 3.3: Beïnvloeding drinkwaterwinningen 

 
 

 

 

In de tabel op de volgende pagina is de invloed van de verschillende RWZI’s op de 

drinkwaterinnamepunten aangegeven. 
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3.6 Aandachtspunt grondwaterwinningen 

Momenteel is alleen de potentiële invloed op grondwaterwinningen in beeld. Er is 

onvoldoende bekend hoeveel oppervlaktewater de grondwaterwinningen echt bereikt, dus 

hoe groot de zuiverende werking van de ondergrond is. Het is nu alleen mogelijk om alleen 

de locaties met een potentiele risico te benoemen. Het betreft de RWZI’s Eindhoven, 

Tilburg, Simpelveld, Chaam, Vinkel, Wijlre en Riel.  

Mochten medicijnresten grote invloed op de ruwwaterkwaliteit van een specifieke winning 

uitoefenen, dan zouden de betreffende RWZI’s sterk op de prioriteitsrangorde kunnen 

stijgen, zeker wanneer blijkt dat dit problematisch is voor de winning. Dit moet nog worden 

vastgesteld door de betreffende drinkwaterbedrijven.  



 

16 

 

n
l_

ra
p
p

o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6

1
2

0
1

 

4 Kostenaspecten en te realiseren reductie toepassing 
PACAS 

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen wij de kostenaspecten voor het reduceren van medicijnresten in 

het Maasstroomgebied. Er zijn verschillende technologieën beschikbaar, die afhankelijk van 

lokale randvoorwaarden voor- en of nadelen zullen hebben. De kosten verschillen per 

technologie, en een recent overzicht van technologieën en bijhorende kosten is te vinden in 

STOWA 2017-36. In voorliggend onderzoek zijn alleen kosten voor de toepassing van 

PACAS berekend, uitgaande van de resultaten uit het pilotonderzoek op RWZI Papendrecht 

(STOWA 2018-02). 

 

Naast de kosten is ook de verwachte reductie van medicijnresten door  implementatie van 

het PACAS-proces beschreven. De basis hiervoor zijn de resultaten van de pilotproef op 

RWZI Papendrecht, uitgevoerd in werkpakket B (zie hoofdstuk 1).  

 

Een jaar lang is het PACAS-proces getest in één straat op RWZI Papendrecht. Op die 

manier was de tweede straat als referentie beschikbaar. Tijdens de proef zijn de volgende 

doseerhoeveelheden PAK (Poeder Actief Kool) getest over elk twee slibleeftijden (ca. 6 

weken) van de zuivering: 10, 15, 20 en 25 mg/l. In het project zijn circa 50 

microverontreinigingen in drie stromen gemeten: influent, effluent referentiestraat en effluent 

PACAS-straat (de analyses zijn uitgevoerd in verzamelmonsters van 48 of 72 uur). De lijst 

bevat microverontreinigingen uit de volgende categorieën: 

• Medicijnresten (antibiotica, pijnstillers, anti-epileptica, antidiabetica, bètablokkers, 

slaapmiddelen, röntgencontrastmiddel, diuretica, anestheticum); 

• Industriële verontreinigingen en consumentenproducten (vaatwastabletten, 

weekmakers, zoetstof); 

• Gewasbeschermingsmiddelen en biociden.  

 

4.2 Verwijdering medicijnresten met het PACAS-proces 

De verwijderingsrendementen van individuele stoffen lopen sterk uiteen. Er zijn stoffen die 

in de referentiestraat al voor bijna 100% verwijderd worden, andere stoffen worden ook met 

actiefkool maar in geringe mate (5-25%) verwijderd. 

 

Om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende doseringen is in het 

pilotproject voor iedere dosering een rekenkundig gemiddeld verwijderingsrendement 

bepaald, zie figuur 4.1 Een rekenkundig gemiddeld verwijderingsrendement is het 

gemiddelde van de verwijderingsrendementen van de individuele stoffen van de alle 

beschikbare en betrouwbare metingen.  

 

In de referentiestraat is de verwijdering circa 40%. Met de dosering van PAK wordt het 

verwijderingsrendement verbeterd met 22% bij 10mg/l tot 40% bij 25mg/l. In tabel 4.1 zijn de 

resultaten weergegeven. Hieruit blijkt dat met poederkooldosering extra emissiereductie van 

de geselecteerde stoffen met 60% haalbaar is.  

 
  



 

17 

 

n
l_

ra
p
p

o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6

1
2

0
1

 

Tabel 4.1 Gemiddelde verwijderingsrendementen voor PACAS bij verschillende dosering 

PAK en in de referentiestraat en resulterende extra emissiereductie 

Dosering Verwijdering ref-straat 

t.o.v influent 

Verwijdering PACAS-straat 

t.o.v.influent 

Extra 

emissiereductie 

door PACAS* 

mg PAK/l % % % 

10 39 62 38 

15 35 69 52 

20 38 75 60 

25 45 80 64 

* Dit is het percentage dat wordt verwijderd van het effluent na toevoeging van verschillende doseringen PAK 

 

RWZI Papendrecht verwijdert normaliter 35% van de gemeten microverontreinigingen. Dit 

betekent dat gemiddeld 65% van de in het influent gemeten stoffen in het oppervlaktewater 

terechtkomen.  Door de toepassing van het PACAS-proces met een dosering van 15 

mgPAK/l wordt de emissie met 50% gereduceerd 

 

Uiteindelijk is de verlaging van het risico voor het waterleven van belang. Het risico wordt 

deels bepaald door de toxiciteit van de individuele stoffen. Voor de totale toxiciteit zal een 

deelverzameling stoffen verantwoordelijk zijn. Tijdens de pilotproef zijn ecotoxiciteitstesten 

Kader vergelijking resultaten met data Hotspotanalyse (HSA) 
In het voorliggend project worden de resultaten van de PACAS-proef samengevoegd met de HSA-modellering. 
Het is dan ook van groot belang om te toetsen of de uitgangspunten wel overeenkomen.   In de landelijke 
hotspotanalyse wordt gerekend met de aantallen aangesloten inwoners per RWZI en een bijdrage van 2 g 
medicijnen per persoon per jaar in RWZI-effluent. Deze 2 g is samengesteld door 44 verschillende medicijnen 
(alle medicijnen gemeten boven de detectiegrens in een breed pakket).  
In de PACAS-proef zijn niet alle dezelfde medicijnen gemeten. Om toch een vergelijking te kunnen maken, zijn 
in onderstaande figuur alle medicijnen vanuit de HSA weergegeven en daarbij ook de op RWZI Papendrecht 
gemeten concentraties van dezelfde medicijnen in de referentiestraat.  
 

 
Figuur vergelijking medicijnrestenconcentraties in effluent RWZI Papendrecht en gemiddelde concentraties 

gebruikt in de landelijke HSA 

 
Op stofniveau blijken grote verschillen aanwezig; echter de som geneesmiddelen is zeer vergelijkbaar: 17,35 
µg/l om 17,74 µg/l voor respectievelijk de PACAS-studie en het kental van de HSA. Uiteindelijk dus bijna 
hetzelfde getal. Hiermee kunnen we dan ook zeggen , dat de “grove” aanname van de 2 g per persoon per jaar, 
die in de HSA wordt gebruikt, ook op de RWZI Papendrecht van toepassing is. De andere stoffen die in de 
PACAS-proef daarnaast zijn gemeten, vallen niet onder de medicijnen. 
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uitgevoerd aan de hand van de  ‘SIMONI’-methodiek(STOWA 2016-15A)10. Uit deze - 

overigens beperkte set aan -  meetgegevens blijkt dat de SIMONI-score door de toepassing 

van PACAS ongeveer gehalveerd wordt. Dit duidt op een substantiële verlaging van de 

risico’s voor het waterleven.   

Voor meer informatie wordt verwezen naar de uitgebreide beschrijving hiervan in de bijlage 

van het rapport van werkpakket B: PACAS poederkooldosering in actiefslib voor 

verwijdering van microverontreinigingen (STOWA 2018-02). 

 

4.3 Kosten van het PACAS-proces 

Vanuit de pilotproef zijn de kosten voor het PACAS-proces berekend voor twee 

verschillende standaard RWZI’s.  

 

De specifieke kosten in eurocent per m³ zijn in tabel 4.2 weergegeven en zijn voor dit 

project aangeleverd om de kosten voor individuele RWZI’s te berekenen.  

 

Tabel 4.2 Kosten in € per m³ voor PACAS bij verschillende dosering PAK voor grote en 

kleine RWZI’s (STOWA, 2018-02) 

Dosering RWZI van 25.000 ie RWZI van 100.000 ie 

mg PAK/l eurocent per m3 eurocent per m3 

10 5 3 

15 6 4 

20 7 5 

25 8 6 

 

 

De investeringskosten voor een poederkooldoseringsinstallatie zijn niet hoog. Er hoeft 

alleen een voorraadsilo en doseerinstallatie te worden aangelegd. 

De kosten worden vooral bepaald door de aanschaf van poederkool. De kosten van het 

toepassen van poederkool liggen, afhankelijk van dosering en schaalgrootte, in de range 

van 2 tot 7,5 eurocent per kubieke meter. Ter vergelijk: de zuiveringskosten voor een rwzi 

van 100.000 i.e. bedragen ongeveer 45 eurocent per kubieke meter. Vanwege de lage 

investeringskosten kan toepassen van PACAS worden beschouwd als een ‘no regret’ 

maatregel, dat binnen een relatief korte periode zonder ingrijpende wijzigingen in de 

bedrijfsvoering op een RWZI geïmplementeerd zou kunnen worden. Eventueel als 

tussentijdse oplossing in afwachting op innovaties op dit gebied. 

 

Om de kosten per RWZI in het Maasstroomgebied te kunnen berekenen is op basis van de 

cijfers in tabel 4.3 een kostencurve opgesteld, zie figuur 4.1. In de kostenfunctie worden de 

kosten in € per kuub gepresenteerd op basis van de ontwerpcapaciteit van de RWZI 

(aantallen i.e.’s). 

                                                      
10 Stowa, 2016, Ecologische SleutelFactor Toxiciteit, Rapport 2016-15A 
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Figuur 4.1  Kostencurve: specifieke jaarkosten PACAS (dosering 15 mg/l) als functie van de RWZI-

capaciteit 

 

De resultaten van de kostenberekening voor alle RWZI’s in het Maasstroomgebied zijn in 

bijlage 1 opgenomen. 

 

4.4 Prioritering op basis van kosten 

De jaarlijkse kosten voor de RWZI’s met de hoogste prioriteit en het percentage van de 

totale kosten als alle 55 rwzi’s worden voorzien van een PACAS-zuivering, zijn hieronder in 

tabel 4.4 gepresenteerd. 

 

Tabel 4.4 Prioritering uitgedrukt als percentage van de totale kosten.  

 
 

Aanpak van de bovenste 10 RWZI’s vraagt jaarlijks een bedrag van 5,0 miljoen. In de tabel 

is goed te zien dat de kleinere RWZI’s hieraan relatief weinig bijdragen.  
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5 Conclusies 
 

5.1 Conclusies  
Binnen deze verkennende studie is inzichtelijk gemaakt welke RWZI’s in het 

Maasstroomgebied een hoge prioriteit moeten krijgen, wanneer gekeken wordt naar de 

ecologische waarde van water en naar de drinkwaterbereiding uit Maaswater. De afweging 

waar en wanneer maatregelen worden genomen op een zuivering blijft natuurlijk de 

verantwoordelijkheid van de afzonderlijke waterschappen en zal ook afhangen van een 

andere factoren. De uitkomst uit deze regionalisatie van de hotspotanalyse biedt wel een 

handelingsperspectief. Om een grote waterkwaliteitsverbetering t.a.v. 

microverontreinigingen, waaronder medicijnresten in de Maas te bewerkstelligen is een 

internationale aanpak vereist. Ruim de helft van de vracht medicijnresten is namelijk 

afkomstig uit buitenlandse bronnen.  

 

Een groep van 10 RWZI’s is als resultaat van deze studie te bestempelen als ‘hotspot’ 

binnen het Nederlandse deel van het Maasstroomgebied, omdat de impact van maatregelen 

op de waterkwaliteit en de drinkwaterinnamepunten hier groot zijn. Dit zijn RWZI’s 

Eindhoven, Tilburg-Noord, Aarle-Rixtel, Land van Cuijk, Oijen, Hapert, Rijen, Hoensbroek, 

Dinther en Biest-Houtakker. De lijst bestaat uit een aantal grote en enkele kleinere RWZI’s. 

Samen zijn deze RWZI’s verantwoordelijk voor 70% van de binnenlandse invloed in het 

Maasstroomgebied.   

 

De lijst wordt vervolgd door RWZI´s die niet of minder hoog scoren op de criteria voor de 

ecologische waarde van water. Het ligt niet direct voor de hand hier als eerste maatregelen 

te treffen. Nieuw inzicht, bijvoorbeeld wanneer ongewenste effecten op 

grondwaterwinningen aanwezig blijken, kan per locatie dit wel tot een hogere prioriteit 

leiden. 

 

Geconcludeerd is dat het grote onderscheid dat tussen RWZI´s zichtbaar is gemaakt in 

overeenstemming is met het beeld dat bij de individuele waterschappen bestaat ten aanzien 

van de effecten en de ´ecologische waarde van water´. 

 

Uitgaande van de resultaten van de praktijkproef op RWZI Papendrecht verdubbelt de 

toepassing van PACAS met dosering van 15 mgPAK/l het gemiddelde 

verwijderingsrendement voor de geselecteerde microverontreinigingen, waaronder 

medicijnresten, van deze RWZI’s van 35% tot circa 70%. Ook de ecotoxiciteit van het 

RWZI-effluent neemt daardoor sterk af. De invloed op het regionale watersysteem wordt 

daarmee duidelijk gereduceerd. Toepassing van PACAS op de 10 zuiveringen vraagt 

jaarlijks 5,0 miljoen euro’s, of wel gemiddeld iets meer dan 1,5 euro per inwoner per jaar. 
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Voor oppervlaktewaterwinningen maakt het niet uit waar de vracht wordt weggenomen, 

zolang de bron (RWZI’s) zich in het achterland bevindt. Met de aanpak van deze 10 RWZI’s 

kan in potentie bijna 50% van de binnenlandse belasting van de drinkwaterwinningen door 

medicijnresten worden gereduceerd. Wanneer daarnaast ook de 5 grootste RWZI’s worden 

voorzien van PACAS, die niet bij de top 10 horen maar wel relatief veel impact hebben op 

de oppervlaktewaterwinningen, kan dit worden verhoogd tot 75%. De mate van de 

uiteindelijk te bereiken reductie is afhankelijk van de effectiviteit van de toegepaste 

zuiveringtechnieken voor medicijnresten en overige microverontreinigingen. Door 

toepassing van PACAS met 15 mgPAK/l met een verwijderingsrendement van 50% komt dit 

neer op een reductie van respectievelijk 1/4 en 1/3 van de belasting van de 

oppervlaktewaterwinningen. 

 

5.2 Aanbevelingen voor vervolg 

(1) De regionale analyse geeft in aanvulling op de landelijke hotspotanalyse een duidelijker 

handelingsperspectief voor het Maasstroomgebied bij de aanpak van medicijnresten. 

Hiermee kan een eerste stap gezet worden in de aanpak van hotspots in het 

Maasstroomgebied.  

(2) Het accent ligt in deze studie op de medicijnresten; natuurlijk moet breder gekeken 

worden naar alle microverontreinigingen. 

(3) De regionale analyse is een kwalitatieve beoordeling en geeft richting. In het vervolg zal 

per locatie een nadere afweging moeten worden gemaakt door: 

• metingen uit te voeren naar de samenstelling van het effluent, zowel naar 

chemische probleemstoffen als biologische effectmetingen11, de werking van de 

bestaande zuivering en impact op het oppervlaktewater; 

• na te gaan hoe reeds bestaande extra zuiveringstappen een rol spelen in de 

verwijdering van medicijnresten; 

• na te gaan waar maatregelen direct  zijn uit te voeren of waar juist maatregelen 

voor medicijnresten kunnen worden gecombineerd en meegenomen met geplande 

ingrepen; 

(4) Momenteel is alleen de potentiële invloed op grondwaterwinningen in beeld. Er is 

onvoldoende bekend hoeveel oppervlaktewater de grondwaterwinningen echt bereikt en 

in welke mate afbraak of omzetting in de bodem plaatsvindt. Hier ligt een belangrijke 

opgave voor  de betreffende drinkwaterbedrijven om dit beter in beeld te krijgen. 

  

                                                      
11 Er komen steeds meer instrumenten voor de waterschappen beschikbaar om effect gericht onderzoek te doen: 

Ecologische Sleutelfactoren 8 - 'Slimme Integrale Monitoring' (SIMONI). 
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(5) In deze rapportage is uitgegaan van de toepassing van PACAS omdat dit kan worden 

getypeerd als ‘no regret’ maatregel. Toepassing van PACAS is echter geen 

vanzelfsprekendheid, ook andere verwijderingstechnieken zijn beschikbaar. 

Daarbij wordt aanbevolen om: 

• per RWZI na te gaan of PACAS toepasbaar is of dat andere 

verwijderingstechnieken12 de voorkeur verdienen 

• na te gaan of verdieping naar specifieke stoffen wenselijk is 

(6) De kosten zijn in dit rapport op hoofdlijnen uitgewerkt, een nadere detaillering is 

noodzakelijk.  

 

                                                      
12 Een recent overzicht van technologieën en bijhorende kosten is te vinden in STOWA 2017-36 
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Bijlage 1: Resultaat kostenberekening voor RWZI’s in het Maasstroomgebied 

De kostenfunctie is gebruikt om de kosten voor PACAS op elke RWZI te berekenen.  

 

In tabel B.1 zijn de resultaten van de kostenberekening voor elke zuivering in het 

Maasstroomgebied weergegeven voor de dosering van 15 mgPAK/l. De lijst is gesorteerd 

naar kosten per m³ (laagste kosten bovenaan).  

 

Tabel B.1: Uitkomsten kostenberekening RWZI’s Maasstroomgebied, dosering 15 mgPAK/l, 

oplopend gesorteerd op kosten per m³ jaarafvoer 

 

 

 

 

Noot: Als de hoeveelheid afvalwater op de RWZI’s in het Maasstroomgebied terug wordt gerekend 

naar aangesloten inwoners, dan varieert de hoeveelheid afvalwater tussen de 100 en 200 liter per 

inwoner per dag met een uitschieter voor Simpelveld (300 liter per persoon per dag).   
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Bijlage 2: Samenstelling klankbordgroep 

 

 

Corina Carpentier (Benten Water Solutions; secretaris) 

 

Co van Dongen (Dunea) 

 

Peter van Diepenbeek (WML) 

 

Maurice Franssen (Limburg) 

 

Jelle Gommans (Limburg) 

 

Wim van der Hulst (Aa en Maas) 

 

Hermen Keizer (Brabantse Delta) 

 

Mirabella Mulder (Mirabella Mulder Waste Water Management) 

 

Aad Oomens (De Dommel) 

 

Ron van der Oost (Waternet) 

 

Gerard Rijs (RWS) 

 

Heike Vincentie (Evides) 

 


