
28-09-2021 11:55 Ons oppervlaktewater wordt steeds schoner, ‘maar we zijn er nog lang niet’ | Hetschoneoosten | gelderlander.nl

https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/ons-oppervlaktewater-wordt-steeds-schoner-maar-we-zijn-er-nog-lang-niet~ae3e4ea1/ 1/17

ONLINE SHOPPERS  
ARE SPOILT FOR CHOICE.
SHOULDN’T YOU BE  
SPOILT FOR SOLUTIONS?

Login 

NET BINNEN

BEKIJK ALLE ARTIKELEN

Verandering 
brengen
door jezelf
te blijven

PREMIUM

In de Berkel tussen Lochem en Almen werden in
november 2018 duizenden dode vissen gevonden.
Een gevolg van een persleidingbreuk waardoor
vervuild water de rivier instroomde. Vissen happen
naar zuurstof aan het wateroppervlak. © Patrick van
Gemert/Zutphens Pers

Ons
oppervlaktewater
wordt steeds
schoner, ‘maar we
zijn er nog lang
niet’

Het
oppervlaktewater in Nederland is
minder schoon dan vaak wordt
gedacht. Sterker nog, veel van onze
wateren gaan Europese doelen voor
de waterkwaliteit in 2027
waarschijnlijk niet eens halen. ,,We
zijn misschien wel te goed geworden
in waterzuivering.”

HET SCHONE OOSTEN

17-08  Ons oppervlaktewater wordt steeds

schoner, ‘maar we zijn er nog lang niet’

 PREMIUM

17-08  De lucht in Oost-Nederland is veel

schoner dan 50 jaar geleden, maar voor vieze stoffen…

 PREMIUM

14-04  Beton wint het nog volop van hout:

waarom blijft het aantal houten huizen zo achter?

 PREMIUM

19-03  De asbestberg groeit, en niemand durft

zich te branden aan een oplossing

 PREMIUM

16-03  Omstreden houtstookverbod niet langer

taboe in Den Haag

 PREMIUM

EXTRA ABONNEREN INLOGGENREGIO ALGEMEEN SPORT VIDEO FUN

Weer

Zoek op trefwoord, titel of auteur ZOEK

https://www.gelderlander.nl/net-binnen
https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/ons-oppervlaktewater-wordt-steeds-schoner-maar-we-zijn-er-nog-lang-niet~ae3e4ea1/135834653/
https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/ons-oppervlaktewater-wordt-steeds-schoner-maar-we-zijn-er-nog-lang-niet~ae3e4ea1/
https://www.gelderlander.nl/home/de-lucht-in-oost-nederland-is-veel-schoner-dan-50-jaar-geleden-maar-voor-vieze-stoffen-bestaat-geen-veilige-norm~a5a434d76/
https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/beton-wint-het-nog-volop-van-hout-waarom-blijft-het-aantal-houten-huizen-zo-achter~a1ee9a98/
https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/de-asbestberg-groeit-en-niemand-durft-zich-te-branden-aan-een-oplossing~acb6c3b0/
https://www.gelderlander.nl/home/omstreden-houtstookverbod-niet-langer-taboe-in-den-haag~acb19629/
https://www.gelderlander.nl/home/help-ons-hoe-schoon-of-vervuild-is-jouw-omgeving~a5ced6c2/
https://www.gelderlander.nl/
https://www.gelderlander.nl/extra/
https://www.gelderlander.nl/abonnementen?otag=t2ejen&utm_source=dg&utm_medium=interne_referral&utm_campaign=alwayson&utm_content=MENU_ITEM_%2B_61264e3841540d1787caf7c5_B&content_id=e3e4ea1&URL_referrer=https%3A%2F%2Fwww.gelderlander.nl%2Fhetschoneoosten%2Fons-oppervlaktewater-wordt-steeds-schoner-maar-we-zijn-er-nog-lang-niet~ae3e4ea1%2F&afronden_redirect=https%3A%2F%2Fwww.gelderlander.nl%2Fhetschoneoosten%2Fons-oppervlaktewater-wordt-steeds-schoner-maar-we-zijn-er-nog-lang-niet~ae3e4ea1%2F&mid=CAM-koj66x|TCH-koj6xr|TCO-7o49bx|CTY-5g6nol|CCO-5g6nol|PRG-qgw6ax
https://www.gelderlander.nl/inloggen?dpg_source=dg&dpg_campaign=stdc_dg&dpg_medium=menu&redirect_url=https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/ons-oppervlaktewater-wordt-steeds-schoner-maar-we-zijn-er-nog-lang-niet~ae3e4ea1/
https://www.gelderlander.nl/regio/
https://www.gelderlander.nl/algemeen/
https://www.gelderlander.nl/sport/
https://www.gelderlander.nl/video/
https://www.gelderlander.nl/fun/
https://www.gelderlander.nl/home/
https://www.gelderlander.nl/integratie/weer/?utm_source=DG&utm_medium=tekstlink&utm_content=siteheader&utm_campaign=weer


28-09-2021 11:55 Ons oppervlaktewater wordt steeds schoner, ‘maar we zijn er nog lang niet’ | Hetschoneoosten | gelderlander.nl

https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/ons-oppervlaktewater-wordt-steeds-schoner-maar-we-zijn-er-nog-lang-niet~ae3e4ea1/ 2/17

Judah Bolink 17-08-21, 12:05

Verandering 
brengen

WEBWINKEL

 0 REACTIES

Het lijkt een alledaags beeld: jongeren
die bij warm weer meertjes, rivieren en
sloten opzoeken om in het verkoelende
water te ravotten. Maar er was een tijd
waarin dat minder gebeurde.
Onheilspellende berichten over
watervervuiling joegen zwemmers in de
loop van de vorige eeuw naar
chloorbaden, of tenminste naar
zwemwater dat officieel was
goedgekeurd.

Schuimsloten
Vooral in de opbouwperiode na de
Tweede Wereldoorlog was het niet altijd
even verstandig om in het
oppervlaktewater te zwemmen. Het water
was soms zo vervuild, dat er letterlijk
schuim op dreef: veelal het gevolg van
industriële lozingen. In Twente, waar toen
nog sprake was van een bloeiende
textielindustrie, werd dat helemaal
zichtbaar. Aan de kleur van het water in
de beken kon men zien of er met een
bepaalde kleur werd gewerkt, of
gebleekt.

Zichtbaar gevolg van het gebrek aan
waterbeheer was dat de vissterfte in die
jaren enorm toenam. Met beter beleid -
er kwamen waterschappen, de vervuiler
zou moeten gaan betalen en de industrie
moest lozingsvergunningen aanvragen -
werd het langzaam beter.
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Alle verbeteringen ten spijt: de
waterkwaliteit laat vandaag de dag nog
steeds te wensen over, zegt Sven
Teurlincx, onderzoeker van het
Nederlands Instituut voor Ecologie
(NIOO-KNAW) in Wageningen en
gespecialiseerd in aquatische ecologie.
,,Soms tref ik echt pareltjes van wateren,
die een goed leefgebied vormen voor
planten, vissen en andere waterdieren.
Maar nog te vaak stuit ik op een soort
groene soep. Water waar je de bodem
niet eens kan zien. En dat ligt vaak echt
aan ons, aan de mens.”

Kraakhelder water in de vijver van het
Kronenburgerpark in Nijmegen. Een aantal karpers
laat zich hierdoor goed zien. © Paul Rapp

Verbeteringen
Teurlincx legt uit dat bij het beoordelen
van waterkwaliteit wordt gekeken naar
twee verschillende waarden: de
ecologische en chemische
waterkwaliteit. ,,Bij het eerste moet je
denken aan de leefomgeving voor
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planten en dieren, met voldoende
voedsel en beschutting. Bij het tweede
gaat het erom dat het water geen
afvalstoffen mag bevatten. Als we dan
kijken naar de meest objectieve
graadmeter, de beoordelingsmethodiek
van de Europese Kaderrichtlijn Water,
dan zien we in beide dat de laatste jaren
wel verbeteringen optreden. Maar
daarmee is dan ook alles gezegd. We
zijn er nog niet, nog lang niet.”

De Kaderrichtlijn Water is opgesteld om
de waterkwaliteit in heel Europa te
verbeteren. In de richtlijn staan afspraken
die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in
2027 het water in alle Europese landen
voldoende schoon (chemisch) en gezond
(ecologisch) moet zijn. Als deze doelen
niet worden gehaald, kunnen daaraan
economische sancties worden
verbonden. 

Ons drinkwater is van

ontzettend hoge

kwaliteit. Daarom

voelen we misschien

weinig urgentie als

het gaat over ons

oppervlak te wa ter

- Sven Teurlincx, NIOO-KNAW

,,De meeste wateren in Nederland zullen
deze doelen niet gaan halen, dat is nu
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wel duidelijk”, zegt Teurlincx.
,,Tussenrapportages laten dat ook zien.
Zowel op ecologische als chemische
waterkwaliteit scoren we niet goed
genoeg. En dan hebben we het nog niet
eens over de kleinere wateren, de sloten,
meertjes, beken en vijvers, omdat daar
waar nauwelijks wordt gemeten. Als we
af moeten gaan op de indicaties, dan is
het daar niet veel beter gesteld.
Integendeel. Eerder zelfs slechter, denk
ik.”

De weergegeven percentages hebben betrekking op de beoordeelde waterlicha

Niet voor alle jaren zijn voor 
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Waterzuivering
Toch vormen die kleine wateren een
derde van al het Nederlandse
oppervlaktewater. ,,Het grootste
probleem is misschien wel dat we in
Nederland zo ontzettend goed zijn in
drinkwaterzuivering”, zegt de
onderzoeker. ,,Ons drinkwater is van
ontzettend hoge kwaliteit, beter dan in
veel andere landen. Daarom voelen we
misschien weinig urgentie als het gaat
over de kwaliteit van ons
oppervlaktewater. Met andere woorden:
we voelen het probleem niet, merken er
weinig van. Dat zien we ook terug in het
waterbeheer. De kennis is er wel, maar
de capaciteit om onze uitdagingen aan te
gaan is er onvoldoende.”

Het is niet alleen onvoldoende capaciteit
die waterbeheerders afremt. Ook andere,
bijna ongrijpbare vormen van
beïnvloeding spelen mee. Zoals
bevolkingsdruk, vergrijzing, de landbouw
en klimaatverandering. Wat bijvoorbeeld
zorgt voor kleine stukjes plastic,
medicijnresten en meststoffen in het
water en steeds langere perioden van
droogte. Teurlincx: ,,Dit ligt allemaal
buiten de invloedssfeer van de
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waterbeheerders, maar drukt wel een
stempel op de waterkwaliteit.”

Rode blauwalg in de Hambroekplas in Borculo.
Rode blauwalgen gedijen vooral goed bij lage
watertemperaturen. Ze kunnen net als blauw-groene
variant schadelijk zijn voor de gezondheid van
mensen en dieren. © Waterschap Rijn en IJssel

Voedingsstoffen
Een van de grootste uitdagingen voor het
verbeteren van de waterkwaliteit is
volgens Tuerlincx het terugdringen van
nutriënten in het water. Dat zijn
voedingsstoffen, legt de onderzoeker uit,
die onder meer door de bemesting in
landbouwgebieden in het water
belanden. Deels rechtstreeks, deels via
het grondwater.

Te veel van deze voedingsstoffen kan
leiden tot een tekort aan zuurstof in het
water en een weelderige bloei van algen
en blauwalgen. Blauwalgen kunnen giftig
zijn en massale vissterfte veroorzaken.
,,Die voedingsstoffen komen ook in het
water door riool-overstort na regenbuien.
Er zijn nog te veel plekken waar dit
gebeurt.”

https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/ons-oppervlaktewater-wordt-steeds-schoner-maar-we-zijn-er-nog-lang-niet~ae3e4ea1/180045985/
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Meer verhalen over water 
Het Schone Oosten, de
onderzoeksredactie van de Stentor,
Tubantia en de Gelderlander, schreef
het afgelopen jaar meerdere keren
over ons oppervlaktewater.  
• Zo bleek uit onderzoek naar
zogeheten watervergunningen dat de
meest gevaarlijke stoffen voor mens
en milieu door achterstanden bij
Rijkswaterstaat nog onnodig veel in
onze rivieren belanden. Veel bedrijven
langs het water kunnen deze stoffen
lozen op basis van verouderde
vergunningen. 
• We lieten ook een laboratorium
uitzoeken waar je eigenlijk in zwemt
als je een duik neemt in een niet-
officiële zwemlocatie. De uitslag bleek
best verrassend te noemen: alle
locaties zaten fors onder de norm voor
‘goed zwemwater’ van duizend
bacteriekoloniën (kve) per 100
milliliter.  
• Dat vervuilers niet altijd betalen,
bleek uit ons onderzoek samen met
platform voor onderzoeksjournalistiek
Investico, naar het overheidscredo dat
de vervuiler altijd zou moeten betalen.
Want hoewel Waterschap Rijn en
IJssel er geen schuld aan had,
betaalde die overheidsinstantie wel
615.000 euro voor een ernstige
watervuiling door FrieslandCampina
bij Lochem.  
• We schreven ook over vieze bagger.
Hoe ondanks toenemende kritiek de
komende tijd twintig diepe plassen in
Oost-Nederland worden gevuld met in

https://www.destentor.nl/hetschoneoosten/onnodig-veel-gevaarlijke-stoffen-in-rivieren-lozingsvergunningen-flink-verouderd~a1230d3a/
https://www.destentor.nl/hetschoneoosten/lekker-duiken-in-de-rivier-of-plas-zoveel-poepbacterien-zitten-er-in-jouw-zwemwater~afcb9c85/
https://www.destentor.nl/berkelland/milieuramp-in-achterhoeks-riviertje-de-berkel-frieslandcampina-vervuilt-waterschap-betaalt~a22deac4/
https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/oost-nederland-is-de-dumpplek-van-vieze-grond-en-vervuild-slib-en-de-weerstand-ertegen-groeit~ae8dfb79/
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totaal miljoenen kubieke meters
vervuilde grond en slib.

Medicijnresten
Ook medicijnresten vormen een steeds
groter wordende bedreiging voor de
waterkwaliteit. Medicijnresten komen via
urine, ontlasting en via douchewater - als
het gaat over toepassing op de huid - in
het riool terecht. Vanuit het riool komen
ze via de rioolwaterzuiveringsinstallaties
in het oppervlaktewater. 

Jaarlijks komt op die manier naar
schatting minimaal 509 ton aan
medicijnresten in ons oppervlaktewater.
De bulk van die vracht bestaat uit slechts
enkele stoffen, afkomstig van
laxeermiddelen en het diabetesmedicijn
metformine. Maar dat zegt niets over de
risico’s. Dit omdat veel werkzame stoffen,
zoals hormonen, al bij zeer lage
concentraties een effect hebben. 

Annemarie van Wezel, hoogleraar milieu-
ecologie aan de Universiteit van
Amsterdam, trekt de vergelijking met
gewasbeschermingsmiddelen. ,,We
hebben het vaak over hoe pesticiden in
ons oppervlaktewater terechtkomen”,
zegt zij, ,,maar de hoeveelheid
medicijnresten die in ons water belandt is
wel zeven keer zo groot. En we weten
nog lang niet alles over de effecten
daarvan.”
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Medicijnresten komen via urine, ontlasting en via
douchewater - als het gaat over toepassing op de
huid - in het riool terecht © Shutterstock

Een onderzoeksteam onder haar leiding
doet onderzoek naar de effecten van
zogeheten psychofarmaca - medicijnen
voor psychische aandoeningen - op het
oppervlaktewater. Dit onderzoekt loopt
nog, zegt zij. ,,Psychofarmaca vormen
een aanzienlijk deel van het totale
medicijngebruik. Dat weten we. Maar we
weten heel weinig over de milieurisico’s
van deze middelen. Van de ruim 500
chemicaliën die we op dit gebied kennen,
weten we van maar 10 procent wat voor
milieurisico's zij hebben. Van de rest
hebben we onvoldoende informatie over 
zowel het voorkomen in, als de giftigheid
voor het milieu.”

Aangezien psychofarmaca zijn
ontworpen om effect te hebben op het
zenuwstelsel, kunnen ze ook bij zeer
lage concentraties schadelijk zijn voor in
het water levende organismen. Daarmee
kunnen dit soort stoffen invloed hebben
invloed op de communicatie tussen
organismen, zegt Van Wezel. ,,Dat kan
bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de
voortplanting. Daarmee kunnen ze een
ecosysteem verstoren.”

https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/ons-oppervlaktewater-wordt-steeds-schoner-maar-we-zijn-er-nog-lang-niet~ae3e4ea1/180307934/
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Van de ongeveer 700

psychofar ma ca die

we kennen, weten we

van maar 50 wat voor

toxische effecten zij

hebben

- Annemarie van Wezel, Hoogleraar milieu-

ecologie UvA

Toelatingseisen
Klimaatverandering en vergrijzing maken
de noodzaak om strenger te kijken naar
de toelatingseisen voor dit medicijnen
volgens Van Wezel alleen maar groter.
,,Als dit soort medicijnen op de markt
worden gebracht, worden de gevolgen
voor het milieu niet meegenomen in de
toelating. Maar tegelijkertijd neemt door
de vergrijzing het medicijngebruik alleen
maar toe en door klimaatverandering
hebben we steeds vaker te maken met
droogte. Bij droogte is de concentratie
van medicijnresten in het water nog
hoger. En zijn er dus meer risico’s.”

https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/ons-oppervlaktewater-wordt-steeds-schoner-maar-we-zijn-er-nog-lang-niet~ae3e4ea1/113884757/
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Annemarie van Wezel, hoogleraar milieu-ecologie.
© UU

Bijkomend probleem is dat een deel van
de medicijnresten die in het water
belanden, antibiotica zijn. 
Wetenschapper Rik Oldenkamp van het
Amsterdam Institute for Global Health
and Development (AIGHD) doet hier veel
onderzoek naar. Hij benoemt het
probleem van antibioticaresistentie: bij
antibioticaresistentie zijn bacteriën
ongevoelig voor antibiotica geworden.
Daardoor werken de medicijnen niet
meer en kunnen infecties plots
levensgevaarlijk worden.

Antibioticaresistentie
Volgens Oldenkamp kunnen antibiotica in
het afvalwater onder andere gevolgen
hebben voor het functioneren van
bacteriën die worden gebruikt in
rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's),
om het water te zuiveren. De bacteriën
zouden door de antibiotica minder goed
hun zuiveringswerk kunnen doen. ,,Maar
het grotere probleem is volgens mij de
ontwikkeling van antibioticaresistentie in
de rwzi's en de verspreiding hiervan naar
het milieu.”

https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/ons-oppervlaktewater-wordt-steeds-schoner-maar-we-zijn-er-nog-lang-niet~ae3e4ea1/113884757/
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Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen
medicijnresten er niet allemaal uitfilteren.
En dus belanden deze stoffen uiteindelijk
in het oppervlaktewater. Oldenkamp
gelooft dat antibioticaresistentie in ons
water - en dus in het milieu - kan leiden
tot meer resistente infecties bij mensen.
Een relatie hiertussen blijft even wel
lastig te bepalen. ,,Deze
antibioticaresistentie kan uiteindelijk
worden overgedragen op bacteriële
ziekteverwekkers. Mensen kunnen
hieraan worden blootgesteld. En zo kan
dit leiden tot meer resistente infecties”,
zegt hij.

De container vol apparatuur om medicijnresten uit
het afvalwater te halen bij de RWZI in Winterswijk. ©
Waterschap Rijn en IJssel

Via nieuwe technieken wordt geprobeerd
de hoeveelheid medicijnresten die het
water bereikt, te verkleinen. In
Winterswijk heeft een proefproject
hoopvolle resultaten opgeleverd. Het
idee was om de medicijnresten zo dicht
mogelijk bij de bron ‘af te vangen’: zo'n
10 procent van alle medicijnresten in ons
oppervlaktewater komen van
ziekenhuizen en verpleeghuizen. Tijdens
de proefperiode werd 87 procent van de

https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/ons-oppervlaktewater-wordt-steeds-schoner-maar-we-zijn-er-nog-lang-niet~ae3e4ea1/200300054/
https://www.gelderlander.nl/winterswijk/succesvolle-proef-haalt-bijna-alle-medicijnresten-uit-afvalwater-groot-deel-komt-via-urine-of-ontlasting-in-het-riool~a04c7019/#:~:text=Rijn%20en%20IJssel-,Succesvolle%20proef%20haalt%20bijna%20alle%20medicijnresten%20uit%20afvalwater%3A%20'Groot%20deel,voor%20biologen%2C%20waterschappen%20en%20boeren.
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medicijnresten uit het afvalwater gehaald
via een proefopstelling in een container.
Daarin werd afvalwater ‘beschoten’ met
ozon en uv-straling, waardoor bacteriën
en medicijnresten in onschuldige brokken
uiteenvallen.  Specifieke medicijnresten
als antibiotica en
röntgencontrastvloeistoffen lieten zelfs
een afbraakpercentage zien van
respectievelijk 90 en 88 procent. 

De kwaliteit van ons oppervlaktewater
verbetert dus, maar we zijn er nog niet.
Zomaar een duik nemen in een meer of
plas, is nog steeds niet altijd even
verstandig. Wie het toch niet kan laten: er
zijn in Nederland ongeveer
zevenhonderd officiële
zwemwaterlocaties. Tijdens het
badseizoen (1 mei – 1 oktober) worden
deze regelmatig onderzocht op
verontreinigingen. 

Nog even dit…

Wij zijn er voor iedereen die zich
betrokken voelt bij onze regio. Wil jij ook
graag weten wat er bij ons speelt en wat
dat voor jou betekent? Onze
verslaggevers zijn de oren en ogen van
de regio en staan midden tussen de
mensen. Hierdoor zijn wij in staat je het
allerbeste regionale nieuws te brengen
zonder poespas, maar altijd met fatsoen.
Maar je kunt natuurlijk ook bij ons terecht
voor betrouwbaar (inter)nationaal nieuws,
sport en entertainment. Wat je bij ons
leest, ziet of hoort, dat mag je raken.  
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