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1 Aanleiding  
 
 
In deze studie staat de vraag centraal of en zo ja welke organische microverontreinigingen in zuiveringsslib worden 

aangetroffen. Het belang hiervan is gelegen in het feit dat er hernieuwde aandacht is voor toepassing van zuiveringsslib in 

de landbouw in het kader van de circulaire economie en de transitie naar een kringlooplandbouw (Transitie Agenda’s van 

de Rijksoverheid) en daarmee potentieel schadelijke stoffen in het milieu c.q. grondwater terecht kunnen komen. Het 

overgrote deel van het onderzoek naar microverontreinigingen richt zich op verontreinigingen in de waterfractie omdat de 

meeste stoffen via het effluent in het oppervlaktewater terecht komen. In Nederland is de meting van 

microverontreinigingen in influenten en effluenten van RWZI’s pas sinds 2005 goed op gang gekomen vanwege mogelijke 

problemen t.a.v. oppervlaktewaterkwaliteit. Meting van organische microveront- reinigingen in slib vindt tot op heden 

echter nauwelijks plaats. Een waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat deze stoffen niet van belang zijn bij de huidige 

wijze van eindverwerking van het slib en dus geen rol spelen in de acceptatie-eisen voor eindverwerking. De 

microverontreinigingen worden bij slibverbranding verwijderd en vormen geen belemmering voor het verbrandingsproces. 

Het is echter waarschijnlijk dat ook in zuiveringsslib verhoogde gehalten van microverontreinigingen voorkomen. In 

onderhavig project, waarin we zuiveringsslib gaan gebruiken als uitgangsmateriaal voor compostering en fermentatie 

speelt dit natuurlijk wel een rol.  

Onderzoek naar organische microverontreinigingen is een complexe materie omdat het om een zeer groot en breed scala 

aan stoffen gaat, die in het algemeen in zeer lage concentraties voorkomen. Dit stelt eisen aan de selectie van stoffen en 

aan de mogelijkheden c.q. nauwkeurigheid van meten. Kennis vanuit onderzoek naar organische microverontreinigingen 

in effluenten, influenten en waterbodems kan worden gebruikt bij de identificatie van mogelijke verontreinigingen in slib. 

In combinatie met (vaak internationale) literatuurgegevens, toxicologisch/fysisch-chemische factoren en een verkenning 

van de analysemogelijkheden werd een selectie gemaakt van een breed spectrum aan stoffen, die werden geanalyseerd.  

In een serie experimenten met verschillende slibcompostsoorten zal in de jaren 2020-2022 op de WUR Proefboerderij de 

Marke  (Hengelo, Gld.) worden getest of en zo ja, welke slibcompostsoorten een positief effect sorteren op de 

bodemstructuur en de gewasopbrengst (mais). Organische microveront-reinigingen in slib kunnen daarbij beperkingen 

opleveren, dus hun voorkomen en potentieel effect dient nader te worden onderzocht. In het najaar van 2019 werd PE-vrij 

slib bereid afkomstig van de zuivering in Haarlo (Achterhoek, Waterschap Rijn en IJssel, ca 6% DS), dat vervolgens op 

de Proefboerderij werd gemengd met twee groene reststromen (sloot/ taludmaaisel van watergangen en bermmaaisel van 

de gemeente Bronckhorst) tot een slibcompost (klassieke compostering en Bokashi fermentatie). Van zowel het slib als de 

slibcompost-hopen werden bij aanvang en na 8 weken compostering, representatieve monsters genomen die werden 

geanalyseerd op een geselecteerde groep organische microverontreinigingen. De resultaten van deze metingen worden 

beschouwd in het licht van de risico’s bij het onderwerken van slibcompost op kleine schaal op proefvelden. Deze 

rapportage geeft een overzicht van de resultaten van deze studie, eindigend met de aanbeveling voor een ‘go’ of ‘no go’ 

voor de experimenten.   

 

Leeswijzer 
In het rapport wordt kort aandacht besteed aan het wettelijk kader voor de mogelijkheden en belemmeringen van toepassing 

van slib (Hoofdstuk 2), gevolgd door een overzicht en karakterisering van de belangrijkste groepen organische 

microverontreinigingen. Vanuit de beschikbare databases en gegevens wordt een selectie gemaakt van de te analyseren 

stoffen of stofgroepen (Hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 wordt nader ingezoomd op de toxicologische factoren die van belang 

zijn voor een risico-inschatting van milieueffecten, uitmondend in een toxicologisch ‘risicoprofiel’. In hoofdstuk 5 zijn de 

aanpak en de resultaten van de analyses verwoord, uitmondend in een conclusie over de milieurisico’s en mogelijke 

effecten.   

 

2 Achtergrond en wettelijk kader  
 

De wettelijke eisen ten aanzien van landbouwkundig gebruik van zuiveringsslib worden in Nederland en andere EU landen 

bepaald door de concentraties van zeven zware metalen. Hoewel het slib de laatste jaren steeds schoner is geworden voor 

wat betreft de verontreiniging met een aantal toxische metalen, voldoet het toch vaak niet aan de wettelijke eisen, dat wil 

zeggen niet aan de Nederlandse, vaak wel aan de Europese. Nederland is daarmee het strengste land binnen de EU, getuige 

de maximaal aanvaarde hoeveelheden in andere landen (zie Bijlage 1).  

Het Uitvoeringsbesluit meststoffen (Stb. 2005, 645) stelt maximaal toelaatbare waarden voor zware metalen in 

zuiveringsslib en compost (Bijlage 2). De kritische parameters voor landbouwkundige toepassing van zuiveringsslib zijn 



bijna altijd koper en zink. Ook wordt de voorwaarde gesteld dat zuiveringsslib langs biologische, chemische of thermische 

weg een hygiënisatieproces heeft ondergaan teneinde aanwezige pathogenen te doden. Het wordt als meststof geacht ten 

minste 50 gewichts-procenten organische stof van de droge stof te bevatten of een pH-neutraliserende waarde van 25 

(o.b.v. droge stof). Voor meststoffen zijn eveneens normen voor organische microverontreinigingen opgenomen (zie 

Bijlage 3), maar deze zijn niet van toepassing op zuiveringsslib.   

Onder toezicht van de Europese Commissie is vanaf 2007 gewerkt aan het intrekken van de einde afvalstatus (“end of 

waste”, EoW) van ‘bioafval’. In het bijzonder is toegewerkt naar een EoW status van compost en digestaat. In januari 

2014 is daartoe door het onderzoeksbureau van de Europese Commissie (Joint Research Center, JRC) een voorstel 

gelanceerd. In dit end-of-waste traject is ook slibcompost tegen het licht gehouden, aangezien in diverse lidstaten van de 

EU een dergelijke compost-soort op de markt gebracht wordt. In een aantal van deze lidstaten heeft slibcompost – een 

mengsel van stedelijk zuiveringsslib en andere toeslagstoffen – een nationale ‘einde-afval’ status. Het wordt dan als 

‘product’ afgezet naar de landbouw, groenvoorziening en landschapsbouw. In het end-of-waste traject voor bioafval is 

slibcompost buiten de boot gevallen voor een Europese productstatus. Ook mag zuiveringsslib in het voorstel van de JRC 

niet als ingangsmateriaal voor EoW-compost worden gebruikt. Het JRC ziet echter grote voordelen in het beëindigen van 

de afvalstatus en het toekennen van een Europese productstatus aan compost en digestaat voor agrarisch gebruik, mits dit 

leidt tot een groter vertrouwen in het product en dientengevolge tot een groter intercommunautair marktaandeel in 

bodemverbeteraars en meststoffen. Dit vertrouwen is kwetsbaar, vooral door incidenten uit het verleden met 

compostproducten van inferieure kwaliteit en dit is de belangrijkste reden om o.a. communaal zuiveringsslib uit te sluiten 

als inputmateriaal voor end-of-waste compost. Deze uitsluiting is volgens het JRC niet primair te wijten aan 

onoverkomelijke verontreinigingen in het slib, al zijn op dit punt verschillen zichtbaar tussen lidstaten. Technisch gezien 

zou zuiveringsslib als inputmateriaal voor EoW-compost en digestaat in aanmerking kunnen komen wanneer de gehalten 

aan koper, zink en PAK’s beheersbaar zouden worden gemaakt. Zuiveringsslib heeft echter nog steeds een negatief imago, 

waardoor het tot nu toe uitgesloten wordt als inputmateriaal voor EoW toepassingen op grond van het marktcriterium.  

Ook in Nederland is de ‘end-of-waste’ gedachte in volle gang, onder andere omdat de rijksoverheid stevig inzet op de 

ombouw van een lineaire naar een circulaire economie, waarbij vooral aandacht is voor het sluiten van kringlopen, 

verwaarding van reststromen en hergebruik van grondstoffen (Transitieagenda’s, Transitieagenda Biomassa en Voedsel, 

2018). Daarin ontstaan ook mogelijkheden voor slib c.q. slibcompost om hernieuwd te worden toegepast in de 

landbouw. Belangrijk in de discussie is natuurlijk primair de kwaliteit van het product: slib of slibcompost moet schoon 

en onverdacht zijn. Daarnaast echter is ook het bestaan of creëren van een markt voor de benutting van communaal 

zuiveringsslib een belangrijk criterium. Hierin spelen primair de wettelijke eisen ten aanzien van zware metalen een rol, 

maar ook de zogenaamd nieuwe stoffen zoals organische microverontreinigingen en microplastics vragen de aandacht. 

Nader onderzoek naar juist deze stoffen is gewenst om te bezien of slib als slibcompost op een verantwoorde manier 

opnieuw in de landbouw kan worden toegepast. 

  



3 Verkenning organische microverontreinigingen en beschikbare  

 data  
 
 

3.1  Inleiding  
De term microverontreinigingen wordt gebruikt voor synthetische, organische stoffen in concentraties die kleiner of gelijk 

zijn aan enkele nano- of microgrammen per liter in geval van waterige oplossingen (ICBR, 2010) of in kilogram droge 

stof in geval van waterbodems, slib of andere vaste substraten. Onder de organische microverontreinigingen vallen een 

breed scala aan stoffen en stofgroepen, zoals PAK, PCB’s, geneesmiddelen, hormonen, weekmakers, brandvertragers, 

geurstoffen, UV-filters, antioxi-danten, schuimremmers, bestrijdingsmiddelen, biociden. Door introductie van nieuwe 

stoffen maar ook door de steeds geavanceerdere analysemethoden komen hier steeds meer stoffen en stofgroepen bij. Zo 

worden ook microplastics en nanodeeltjes inmiddels vaak tot de microverontreinigingen gerekend. Soms wordt voor 

microverontreinigingen de term ‘nieuwe stoffen’ gebruikt. Onder deze ‘nieuwe stoffen’ vallen hormoonverstorende 

stoffen, geneesmiddelen en andere potentieel schadelijke stoffen die in het oppervlaktewater kunnen voorkomen maar 

(nog) niet in het waterkwaliteitsbeleid worden meegenomen’. Deze definitie voldoet echter niet meer, want een deel van 

de ‘nieuwe stoffen’ wordt inmiddels al gereguleerd via wetgeving (RIVM, 2018).   
 

 

3.2 Overzicht van stoffen en stofgroepen 
 
1  Poly-aromatische Koolwaterstoffen (PAK)  

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) zijn teerachtige stoffen die ontstaan bij de onvolledige verbranding 

van koolstofhoudende materialen, zoals hout (houtkachels en open haarden), fossiele brandstoffen, tabak of 

levensmiddelen (barbecueën). Tot de PAK rekent men enkele honderden aan elkaar verwante stoffen, zoals naftaleen, 

anthraceen, fluoreen, benzopyreen en fenanthreen die over het algemeen met een aantal tegelijk voorkomen. Bij de 

uitvoering van milieukundig (waterbodem) onderzoek wordt over het algemeen gekeken naar een tiental veel 

voorkomende PAK, die representatief worden geacht voor de hele groep stoffen. De meeste PAK hebben een hydrofoob 

karakter en hechten zich daarom relatief goed aan fijne slibdeeltjes en vaste substraten met een hoog organisch stofgehalte. 

Mensen komen in het dagelijks leven regelmatig in contact met PAK, die voornamelijk door voeding en inademing in het 

lichaam komen. Een kleine hoeveelheid wordt opgenomen via de huid. Een van de belangrijkste PAK-bronnen voor 

mensen is het roken van tabakswaren. Het belangrijkste toxicologisch effect van PAK is kanker, vooral veroorzaakt door 

PAK met hogere molecuulmassa (4-7 ringen zoals fluorantheen, pyreen en antraceen). Bij hoge concentraties kunnen PAK 

ook negatieve effecten op de huid hebben en oog- en slijmvliesirritaties veroorzaken. De effecten op waterorganismen zijn 

goed onderzocht en aangetoond. PAK verontreiniging van de waterbodem kan zorgen voor een verminderde 

vruchtbaarheid en het ontstaan van tumoren bij bodemorganismen. Tevens  kan PAK in het lichaam van deze organismen 

accumuleren. 

 

2 Polychloorbifenylen (PCB’s)    

PCB’s zijn sinds de 30-er jaren van de vorige eeuw op grote schaal toegepast in industrie en techniek en staan bekend als 

buitengewoon persistente stoffen die accumuleren in de voedselketen en ecosystemen. De inschatting van risico’s en 

schade door PCB’s is niet eenvoudig omdat PCB mengsels uit verschillende isomeren en homologen bestaan, maar 

daarnaast ook vaak zijn verontreinigd met polychloordibenzofuranen (PCDF’s). PCB’s hebben een lage dampspanning en 

zijn slecht oplosbaar in water. Het aantal toepassingen van PCB’s was aanvankelijk erg groot: in transformatoren, 

koelsystemen, als weekmaker in kunststoffen, in verf, kopieerpapier etc. De jaarlijkse productie tot de 70’er jaren van de 

vorige eeuw wordt geschat op 50.000 ton per jaar in de westerse geïndustrialiseerde landen. Daarna nam de productie af 

doordat het gevaarlijk werd geacht PCB’s in open systemen te gebruiken en was toepassing in gesloten systemen alleen 

nog toegestaan (transformatoren, condensatoren). Inmiddels zijn PCB’s verboden, ook in gesloten systemen, mede omdat 

er alternatieven beschikbaar zijn die de PCB’s kunnen vervangen.   

Verspreiding van PCB’s vindt voornamelijk plaats via water en in mindere mate door de lucht. Vooral de Rijn was 

verontreinigd met PCB’s en daarmee ook de Waddenzee. Verontreinigde vis is dan ook de belangrijkste bron van PCB-

belasting van de mens. Het hoopt zich op in vetweefsel. Vanwege de hoge persistentie is ook heden ten dage nog veel 

PCB-verontreiniging te vinden op vuilstortplaatsen, maar ook geadsorbeerd aan slib en sedimenten en uiteindelijk in 

organismen. Bij de mens zijn chlooracne, onderdrukking van het immunologisch afweersysteem en in mindere mate 

leverbeschadiging symptomen die direct gekoppeld worden aan PCB-blootstelling (Vos en Strik, 1996).     

 

3  Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB’s)  

Een grote groep van chemische bestrijdingsmiddelen op basis van gechloreerde koolwaterstoffen, die in de jaren tachtig 

van de vorige eeuw op grote schaal werden gebruikt als insectenbestrijdingsmiddel in de akkerbouw en glastuinbouw. Dit 

type bestrijdingsmiddel is weinig selectief en niet alleen schadelijk voor de doelgroep, maar ook voor veel andere 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemisch_bestrijdingsmiddel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolwaterstof#Gechloreerde_koolwaterstoffen


diersoorten en de mens. OCB’s zijn slecht afbreekbaar en worden opgehoopt in het vet van dieren (uitgezonderd 

dichloorpropeen en in mindere mate 1,2-dichloorbenzeen). Dieren en mensen die aan het eind van de voedselketen staan 

lopen hierdoor, als gevolg van de bio-accumulatie grote risico's op effecten van deze stoffen. Voorbeelden van OCB’s 

zijn: aldrin, camfechloor, chloordaan, chloordecone, DDT, 1,3-dichloorpropeen, 1,2-dichloor-benzeen, dieldrin, 

endosulfan, endrin, lindaan, methoxychloor, dicofol. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw werden deze middelen in 

Nederland reeds veel minder toegepast, wat werd weerspiegeld door het herstel van vele vogelsoorten (roofvogels, sterns, 

lepelaars en aalscholvers) in de jaren tachtig. 

 

4  Geneesmiddelen 

Geneesmiddelen vormen een belangrijke groep van microverontreinigingen. Het gaat om een hele diverse groep van 

stoffen, met verschillende eigenschappen en toepassingen. Geneesmiddelen worden meestal ingedeeld op basis van hun 

medische toepassing, bijvoorbeeld pijnstillers, hart- en vaatmiddelen, antibiotica enzovoorts. Een geneesmiddel bestaat uit 

een actieve stof en diverse hulpstoffen. Er zijn honderden actieve stoffen toegelaten in Nederland. De overeenkomst is dat 

alle geneesmiddelen à priori ontworpen zijn om biologisch actief te zijn. Het gebruik van humane geneesmiddelen in 

Nederland is relatief laag vergeleken met andere Europese landen (Van der Aa et al., 2008). Op lange termijn wordt echter 

een toename in gebruik voorspeld door vergrijzing en medicalisering van de samenleving. De komende veertig jaar wordt 

een toename van 37 procent verwacht voor Nederland (Van der Aa et al., 2011). Diergeneesmiddelen worden gebruikt bij 

landbouw- huisdieren en gezelschapsdieren. Voor de emissie naar het water is de toepassing bij landbouwhuisdieren veruit 

het belangrijkst. Deze toepassing betreft voornamelijk antibiotica. Daarnaast worden antiparasitaire middelen, hormonen 

en diverse andere groepen diergeneesmiddelen gebruikt. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is sinds 2007 al met 

meer dan zestig procent gedaald en naar verwachting zet deze daling zich voort (SDa, 2014). 

 

5   Natuurlijke en synthetische hormonen 

Natuurlijke hormonen zijn stoffen die door mens en dier worden geproduceerd. Ze worden uitgescheiden in urine en feces. 

Zeer veel biologische processen worden door hormonen geregeld, zoals groei, reproductie, seksuele rijping, seksueel 

gedrag, agressiviteit, immuunsysteem, stressreacties, eetlust en de vochthuishouding. Voor een juiste regulatie van deze 

processen zijn vaak zeer lage concentraties hormonen nodig (nanogrammen per liter). Het onderzoek naar hormonen in 

het watermilieu heeft zich aanvankelijk vooral op vrouwelijke hormonen (oestrogenen) gericht, maar daar zijn steeds meer 

andere hormonen bijgekomen. Bijvoorbeeld mannelijke hormonen (androgenen), glucocorticosteroïden (betrokken bij o.a. 

ontstekingsreacties), zwangerschapshormonen (progestagenen), schildklier-hormonen en stresshormonen. Ook heeft het 

onderzoek zich uitgebreid naar hormonen die vrouwelijke hormonen of mannelijke hormonen tegenwerken (anti-

oestrogenen en anti-androgenen). Naast de natuurlijke hormonen zijn er ook synthetische hormonen die worden toegepast 

in de pil of voor de behandeling van mens en dier. Synthetische hormonen kunnen al bij zeer lage concentratie actief zijn. 

17α-ethinyloestradiol, het actieve bestanddeel uit de pil, is bijvoorbeeld tien keer zo actief als het natuurlijke vrouwelijke 

hormoon 17 β-oestradiol (Vethaak et al., 2002). 

 

6   Stoffen met een onbedoelde hormonale werking 

Naast natuurlijke en synthetische hormonen is er een groot aantal stoffen met een onbedoelde hormonale werking. Deze 

stoffen zijn meestal niet zo potent (krachtig) als natuurlijke hormonen of synthetische hormonen. Voorbeelden van stoffen 

met een onbedoelde hormonale werking zijn onder meer de weekmaker DEHP, bisfenol A, nonylfenol, broomhoudende 

brandvertragers (PDBE’s) en bestrijdings-middelen. Veel van deze stoffen zijn op de lijst van prioritair gevaarlijke stoffen 

van de Kaderrichtlijn Water geplaatst, wat betekent dat deze stoffen ‘uitgefaseerd’ worden en de emissie tot nul 

gereduceerd moet worden. Punt van aandacht is dat deze stoffen vervangen worden door andere stoffen met dezelfde 

functionele eigenschappen, maar ook grotendeels met hetzelfde gedrag in het milieu en met dezelfde hormoonverstorende 

werking. Voorbeeld van dergelijke vervangers, die mogelijk even milieubezwaar-lijk zijn, zijn de broomhoudende 

brandvertragers HBCDD (1,2,5,6,9,10 hexabroomcyclododecaan) en TBBPA (tetrabroombisfenol A), chloorhoudende 

brandvertragers (dechloranen) en alkylfosfaatesters (o.a. TCPP, TCEP, TEP, TBP) die worden ingezet als brandvertrager 

en/of weekmakers (Brorström-Lundén & Andersson, 2011). 

 

7   Bestrijdingsmiddelen en biociden 

Bestrijdingsmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen staan al tientallen jaren in de belangstelling. Het gaat onder andere 

om stoffen die worden toegepast tegen onkruid (loofdodende, kiemremmende of groeiregulerende herbiciden), 

plaagorganismen (insecticiden), schimmels (fungiciden), nematoden (nematiciden), mijten (acariciden) en vogels. De 

laatste tijd is er veel aandacht voor neonicotoïden, een bepaalde groep van insecticiden die veel worden toegepast. Het 

bekendste voorbeeld is imidacloprid. Neonicotoïden worden o.a. in verband gebracht met grootschalige bijensterfte en 

effecten op waterorganismen (Blacquière et al., 2012; van Dijk et al., 2013; Vijver & van den Brink, 2014). Biociden 

worden onder andere toegepast als beschermingsmiddelen voor coatings of koelsystemen, ontsmettingsmiddelen, 

conserveringsmiddelen, insectenwerende middelen en houtverduurzamings-middelen. 

 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dichloorpropeen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1,2-dichloorbenzeen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voedselketen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioaccumulatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aldrin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Camfechloor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chloordaan
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Chloordecone&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/DDT_(insecticide)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1,3-dichloorpropeen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1,2-dichloorbenzeen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dieldrin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Endosulfan
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Endrin&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterns


8   Overige stoffen 

Naast bovengenoemde stoffen is er een groot aantal andere microverontreinigingen, waaronder desinfecterende middelen, 

geurstoffen, antioxidanten, schuimremmers, anticorrosiemiddelen en UV-filters. Veel van deze stoffen worden toegepast 

in consumentenproducten. Een belangrijke overeenkomst tussen deze stoffen is dat ze veelvuldig worden aangetoond in 

afvalwater en/of oppervlaktewater, soms zelfs in hoge concentraties (microgrammen per liter), maar dat meestal nog maar 

weinig bekend is over de vrachten en effecten. Van sommige stoffen is aangetoond of wordt vermoed dat ze 

hormoonverstorende eigenschappen hebben. Het desinfecterende middel triclosan staat in de belangstelling omdat al bij 

zeer lage concentraties (nanogrammen per liter) effecten op algen en blauwalgen zijn aangetoond (Von der Ohe et al., 

2012). 

 

9   Microplastics    

Microplastics zijn plastic deeltjes en vezels kleiner dan vijf millimeter. Naast de microplastics worden nanoplastics (kleiner 

dan 1 nanometer) onderscheiden. Het onderzoek naar microplastics is tot op heden vooral in het mariene milieu uitgevoerd. 

Over nanoplastics is nog erg weinig bekend, mede door het ontbreken van een goede meetmethode. Er moet onderscheid 

gemaakt worden tussen primaire deeltjes en secundaire deeltjes. Primaire deeltjes zitten in consumentenproducten zoals 

scrubs, douchegel, tandpasta en cosmetica. Ze worden gebruikt omdat microplastics goedkoper zijn dan alternatieven. 

Deze toepassing wordt binnen een aantal jaren beëindigd. Andere toepassingen van primaire microplastics zijn 

bijvoorbeeld de toepassing bij ‘zandstralen’ en in coatings op bijvoorbeeld autoruiten (m.n. nanoplastics). Secundaire 

microplastics ontstaan in het milieu of bij het wassen van kleding. 

 

10  Nanodeeltjes 

Nanodeeltjes zijn doelbewust gefabriceerde structuren met een grootte van 1 tot 1000 nanometer (Gigault et al., 2018). 

Nanodeeltjes kunnen producten sterker, kleiner, zuiniger en/of goedkoper maken. Het betreft een zeer diverse groep van 

stoffen met diverse eigenschappen, al zijn de meeste nanodeeltjes slecht oplosbaar en niet afbreekbaar. Er kan onderscheid 

gemaakt worden tussen metalen, metaaloxides en koolstoffen. Twee typen nanodeeltjes zijn dominant, te weten carbon 

black (wereldwijde productie 9,6 miljoen ton/jaar) en silica (wereldwijde productie 1,5 miljoen ton/jaar). De totale 

wereldwijde productie van nanodeeltjes wordt geschat op ca. 11,5 miljoen ton per jaar (EC, 2012). Nanodeeltjes kennen 

een breed scala aan toepassingen, onder andere in consumentenproducten zoals cosmetica en kleding, maar ook in verven, 

coatings, rubber, plastics, elektronica, antiklontermiddel in levensmiddelen en meer (STOWA, 2013). Carbon black wordt 

voornamelijk toegepast in autobanden, maar ook in kunststof, elektronica en antistatische materialen. Silica wordt onder 

meer toegepast in verf, coatings, tandvullingen en in levensmiddelen als antiklontermiddel. 

 

Overzicht organische microverontreinigingen   

Op basis van de eigenschappen verspreidingsroute, toepassingsgebied, effect, wateroplosbaarheid en persistentie is een 

overzicht gemaakt van de organische microverontreinigingen in het milieu, deels op basis van het STOWA-rapport uit 

2014. Uit dit overzicht is af te leiden welke stoffen en stofgroepen potentieel risico opleveren voor onze toepassing (Tabel 

1). Het betreft een grote diversiteit aan stofgroepen en stoffen die zich meer of minder sterk aan slib hechten en dus op die 

manier via slibcompost in het milieu terecht kunnen komen. Stoffen die worden toegepast in het beheergebied van de 

RWZI (industrie), zich aan slib hechten en ook persistent zijn vormen potentieel een gevaar voor toepassing van slib in de 

bodem.       

 

Tabel 1   Overzicht van stoffen en stofgroepen die zich kunnen ophopen in slib en potentieel risicovol zijn (deels op basis 

van STOWA, 2014) 

  

Stofgroep  Voorbeelden  Toepassing  Bron / route Eigenschappen / 

effecten  

Weekmakers/hulp- 

stoffen in plastics  

Di (2-ethylhexyl) ftalaat 

(DEHP), bisfenol A, 

tributylfosfaat, TXIB 

In vele plastic 

producten  

Uit consumentenproducten 

uit rwzi, deels ook via de 

lucht    

DEHP: bindt sterk aan 

slib; hormoonverstorend, 

effecten voor deel 

weekmakers slecht bekend 

PAK Polyaromatische 

koolwaterstoffen  

geen Door onvolledige 

verbranding van hout 

(houtkachels en open 

haarden), fossiele 

brandstoffen, tabak of 

levensmiddelen 

(barbecueën) 

Hechten sterk aan fijne 

slibdeeltjes en vaste 

substraten met een hoog 

organisch stofgehalte door 

hydrofoob karakter. 

Persistente stoffen met 

hoge halfwaardetijd  

PCB’s Polychloor bifenylen In transformatoren, 

koelsystemen, 

weekmaker in kunststof 

verf, kopieerpapier 

Vuilstortplaatsen, brede, 

wereldwijde verspreiding   
Hechten aan sediment en 

slib en hoopt zich op in 

vetweefsel. Buitengewoon 

persistente stoffen  



OCB’s Organochloor 

bestrijdingsmiddelen  

Als insecten-

bestrijdingsmiddel in 

akkerbouw en 

glastuinbouw 

Akkerbouw en 

glastuinbouw. Vele 

middelen inmiddels 

verboden  

Meeste zijn slecht 

afbreekbaar en binden 

zich aan vet en organische 

stof  

Brandvertragers  Polybroomdifenylethers 

(PBDE’s), HBCDD, 

alkylfosfaatesters 

In textiel, 

meubelbekleding, 

elektrische apparaten  

Industrie, uit consumenten- 

producten; komen vrij bij 

brand; via rwzi en via de 

lucht   

Binden sterk aan slib en 

hopen op in organismen; 

effecten o.a. verstoring 

schildklierhormoon, anti-

androgene en dioxine-

achtige werking 

Oppervlakteactieve 

stoffen  

Nonylfenolethoxylaten  In industriële 

reinigingsmiddelen  

Industriële lozingen  Binden sterk aan slib; 

breken af tot nonylfenol 

dat hormoonverstorend is  

Geperfluoreerde 

verbindingen  

Perfluoroctaansulfonaat 

(PFOS) 

Vet- en vuilafstotend 

maken van producten, 

blusmiddel  

Industrie, uit consumenten- 

producten; via rwzi ook via 

lucht. Ook in drinkwater 

aangetroffen 

Breken niet of nauwelijks 

af en hopen sterk op in 

organismen; effecten 

slecht bekend.  

Desinfecterende 

middelen  

Triclosan  O.a. in zepen, crèmes, 

tandpasta, deodorant  

Via rwzi  Binden aan slib, hopen op 

in organismen  

Geurstoffen  Galoxalide (HHCB), 

tonalide (AHTN) 

O.a. in zepen, shampoo, 

cosmetica, 

wasmiddelen 

schoonmaakmiddelen 

Via rwzi Matig oplosbaar in water, 

slecht afbreekbaar. Hopen 

sterk op in organismen, 

hormoonverstorend  

Schuimremmers  2,4,7,9 tetramethyl-5-

decyne-4,7-diol (TMDD 

/Surfinol 104)  

O.a. als industrieel anti-

schuimmiddel en in inkt 

O.a. rwzi, afvalwater 

papierrecycling  
Slecht verwijderd in rwzi, 

hoge concentraties in 

effluent  

Benzotriazolen  1H-Benzotriazol (1H-

BT) 

O.a. als anticorrosie-

middel, antivries en in 

vaatwastabletten  

Via rwzi  Matig afbreekbaar, slecht 

verwijderd in rwzi  

Microplastics Microbeads, verweerd 

plastic  

In scrubs, tandpasta; 

ontstaat bij wassen 

kleding, uiteenvallen 

van plastic, banden-

slijtage en meer   

In consumentenproducten, 

via rwzi; ontstaan bij 

wassen van synthetische 

kleding en verwering 

plastic in het milieu  

Gedrag in milieu nog 

slecht bekend; hopen op in 

organismen; effecten nog 

slecht bekend  

Nanodeeltjes  Nanozilver, fullerenen In cosmetica en 

kleding, verven, 

coatings, rubber, 

plastics, electronica, 

antiklontermiddel in 

levensmiddelen 

Slecht bekend, in ieder 

geval deels via rwzi 
Gedrag en effecten in 

milieu nog slecht bekend; 

deels verwijderd in rwzi, 

deel klontert samen en 

bezinkt in milieu 

  

 

3.3 Databases en beschikbare data    
 
A    EU onderzoek organische microverontreinigingen in slib door JRC  

Het Joint Research Centre van de EU heeft in 2012 een rapport gepubliceerd waarin concentraties van een grote range van 

stoffen in slib uit verschillende EU landen zijn samengevat (EU-JRC, 2012). De database bevat een literatuuroverzicht 

met 114 gerapporteerde stoffen (Tabel 2 rapport) en een serie metingen (Tabel 31-37 rapport) van slibmonsters uit 

verschillende EU-landen.  

 

B Watson database en hotspotanalyse medicijnen  

Metingen en analyses van microverontreinigingen in influenten en effluenten zijn samengevat en beschikbaar gesteld in 

de Watson database. Het systeem bevat gegevens van 1990 – 2015 en wordt op dit ogenblik ge-updated (pers. comm. Anja 

Derksen, AD Ecoadvies); het systeem bevat  geen gegevens van zuiveringsslib, zodat we slechts een schatting kunnen 

maken van mogelijke verontreinigingen uitgaande van influenten. Hetzelfde geldt voor de hotspotanalyse, die is gebaseerd 

op het voorkomen van geneesmiddelen in effluenten (STOWA, 2015; STOWA, 2017).  

 

C   Poederkoolslibonderzoek STOWA  

In het onderzoek van Berkhof et al. (STOWA, 2018) is een selectie gemaakt van stoffen die in het actief slibsysteem 

aanwezig zijn (RWZI Papendrecht). Zij onderscheiden drie groepen stoffen:   

1. medicijnresten en röntgencontrastmiddelen,  

2. industriële verontreinigingen en consumentproducten,  

3. gewasbeschermingsmiddelen.  



 

Uit deze drie groepen zijn stoffen geselecteerd op basis van de volgende criteria: 

• (ecologische) normoverschrijding in oppervlaktewater en grondwater 

• normoverschrijding in innamewater voor drinkwaterbereiding 

• effectconcentratie 

• variatie in stofeigenschappen 

• verspreidingsroute via afvalwaterketen/RWZI 

• eventueel verbod op gebruik van de stof. 

 

D   Gidsstoffenlijst STOWA 2018 

Door STOWA is een geprioriteerde lijst van stoffen gemaakt die in influenten en effluenten voorkomen. Hierbij worden 

de volgende criteria gebruikt:  

- de stof komt algemeen voor in influent/effluent van Nederlandse RWZI’s 

- er is een slechte verwijdering van de stof in de bestaande RWZI’s (<50%); 

- de stof is goed te verwijderen (>60%) met een van de vergaande zuiveringstechnieken of een combinatie daarvan; 

- er bestaat een eenvoudige, goedkope en betrouwbare analysemethode in influent/effluent van de RWZI.  

 

Op basis van deze screening werden de volgende stoffen als potentiele gidsstof gekozen: 

1 Carbamazepine 

2 Propanolol 

3 Trimethoprim 

4 Metoprolol  

5 Benzotriazol  

6 4-methylbenzotriazol / 5-methylbenzotriazol mengsels  

7 Hydrochloortriazide  

8 Sulfamethoxazol  

9 Diclofenac  

10 Clarithromycine  

11 Sotalol  

 

De gidsstoffen zijn gekozen om de prestatiekenmerken van de zuiveringstechnieken te kunnen monitoren, en niet op hun 

signaalwaarde voor milieurisico’s.   

 

3.4   Selectie van stoffen voor meting in zuiveringsslib en slibcompost  
Op basis van bovenstaande desk study, kennis van de eigenschappen van stoffen die voorkomen in effluenten, influenten 

en waterbodems en de mogelijkheden voor analyse (kosten, beschikbaarheid meetprotocol, relevantie voor slib) werd de 

volgende lijst samengesteld met stofgroepen (plus aantal stoffen per stofgroep) die werden geanalyseerd:   

 

 Polycyclische aromaten (PAK, n=15)         

 Organochloor bestrijdingsmiddelen (n=28) 

 Polychloor bifenylen (PCB, n=7)           

 Geneesmiddelen (LCMS, n=37) 

 Bijzondere stoffen (GCMS, n=14)      

 Alkylfenolen en ftalaten (n=4)     

 Brandvertragers in zwevende stof (n=6) 

 Bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en benzotriazolen (LCMS, n=8)   

 Bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en perfluoroctaansulfonzuur (LCMS, n=7) 

 
De metingen werden uitgevoerd door Aqualysis (Zwolle), een gecertificeerd laboratorium dat zowel de opwerking van 

de monsters als de analyses uitvoerden (zie verder Hoofdstuk 5).   
 

  



4 Toxicologisch relevante factoren t.a.v. organische

 microverontreinigingen in zuiveringsslib   
 
 

4.1 Inleiding  
Vanuit toxicologisch perspectief, waarbij de inschatting van risico’s voor mens en milieu centraal staat, zijn naast het 

voorkomen en de verspreiding van stoffen ook andere factoren van belang. Idealiter dient een toxicologische 

risicoschatting van stoffen gebaseerd te zijn op de volgende factoren:  

- voorkomen en verspreiding van stoffen  

- stofeigenschappen (toxiciteit van de stof en de restproducten) 

- oplosbaarheid van de stof in water (hydrofobiciteit) 

- persistentie van de stof, uitgedrukt in de halfwaardetijd  

- biologische afbreekbaarheid in water of bodem  

- biologische activiteit van stoffen  

 

In dit onderzoek zijn totaalgehaltes van een breed spectrum van stoffen/stofgroepen in slib en slibcompost gemeten. 

Daarbij werden stoffen geselecteerd die matig of slecht oplosbaar zijn in water (hydrofobe stoffen) en een persistent 

karakter hebben (zie Tabel 1 en 2 voor overzicht). De koppeling van de concentratie met de wateroplosbaarheid en 

persistentie van een stof is van belang omdat deze gezamenlijk het toxicologisch risicoprofiel bepalen. Met andere 

woorden, de concentratie geeft weliswaar een eerste goede indicatie van de risico’s, maar is eigenlijk slechts in combinatie 

met de mate van beschikbaarheid (wateroplosbaarheid) en de persistentie goed vast te stellen. Bovendien is hierin ook de 

afbreekbaarheid van stoffen in de bodem niet meegenomen. De kennis hieromtrent is nog steeds met veel onzekerheden 

omgeven omdat er weinig of geen meetgegevens beschikbaar zijn, vooral niet in Nederland.  

 

Om meer inzicht in de toxicologisch belangrijkste risicofactoren te krijgen worden deze hieronder nader toegelicht.  

 

4.2 Hoeveelheid en concentraties in het milieu 
Het detecteren van organische microverontreinigingen hangt voor een belangrijk deel af van de mogelijkheden voor 

analyse van stoffen. Dankzij moderne analysemethodes kan een steeds groter aantal stoffen als microverontreiniging in 

het milieu worden gedetecteerd. Desondanks bestaan er nog steeds slechts voor een beperkt deel van alle 

microverontreinigingen analysemethoden. Zo is bijvoorbeeld slechts ongeveer een kwart van alle gebruikte 

geneesmiddelen onderzocht op het voorkomen in het water (Derksen & Ter Laak, 2013). Voor de vaste fase (sediment, 

zuiveringsslib, mest en bodem) is nog veel minder bekend omdat enerzijds betrouwbare meetmethoden en -protocollen 

ontbreken, anderzijds er geen noodzaak of prioriteit bestaat voor het meten van dergelijke stoffen in slib. Bij organische 

microverontreinigingen gaat het vaak om heel lage concentraties aan stoffen, in de ordegrootte van nanogrammen per kg 

droge stof. Resten van geneesmiddelen zijn continu aanwezig in het effluent in concentraties tot 10 μg per liter. De 

concentraties in oppervlaktewater zijn gemiddeld lager dan 1 μg per liter, en gemeten concentraties in grondwater en 

drinkwater liggen in de range van minder dan 0,05 tot 0,1 μg per liter (RIVM, 2016). De hoogste concentraties worden 

aangetroffen in ruw afvalwater, terwijl de concentraties afnemen in effluent en oppervlaktewater, grondwater en 

drinkwater. Ook in regenwater worden microverontreinigingen aangetroffen (Vethaak et al., 2002; Peters et al., 2008; 

Waterschap Zuiderzeeland, 2012).  

Geneesmiddelen (zowel humane als dierlijke) vormen een groot aandeel van de totale hoeveelheid organische 

microverontreinigingen in ons milieu en dus ook in rioolwater en in mindere mate in rioolslib. Het totale gebruik van 

geneesmiddelen, met iets meer dan 2000 verschillende stoffen, wordt geschat op ongeveer 3,5 miljoen kilogram per jaar 

(RIVM, 2016). Op basis van de nu bekende gegevens is de schatting dat er jaarlijks in Nederland hiervan minimaal 140 

ton werkzame stof via de riolering in het oppervlaktewater terecht komt. Recent is door STOWA (2017) een hotspotanalyse 

uitgevoerd welke inzicht verschaft over de hoeveelheid humane geneesmiddelen die daadwerkelijk via effluenten van 

RWZI’s in het milieu gebracht worden.   

Het gebruik van antibiotica als diergeneesmiddel is circa 200 ton per jaar. Antibiotica vormen het overgrote deel van het 

verbruik aan diergeneesmiddelen. Een deel van deze vracht zal via de mest de bodem bereiken. Een fractie daarvan spoelt 

uit naar het oppervlaktewater of grondwater. Deze fractie hangt af van zeer veel factoren (specificiteit van de stof, het 

doelorganisme en het lokale milieu) en is niet verder gespecificeerd.  

De emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de waterige fractie bedraagt ongeveer 17 ton, van industriële 

chemicaliën ongeveer 1600 ton. De trend in de emissies verschilt: terwijl die van industriële chemicaliën en van 

gewasbeschermingsmiddelen dalen, zal de emissie van geneesmiddelen toenemen (RIVM, 2016).  

Voor microplastics is recent een eerste kwalitatieve inventarisatie en prioritering van bronnen en emissies gemaakt 

(Verschoor et al., 2014). Een kwantitatieve inschatting is nog niet mogelijk. Voor nanodeeltjes ontbreken schattingen van 

emissies en vrachten. 

  



4.3   Oplosbaarheid van stoffen in water    
Om een inschatting te kunnen maken van het belang van de geselecteerde stoffen voor de risico’s van slib of slibproducten 

dienen we te onderzoeken in welke mate deze stoffen oplosbaar zijn in water. Dit is samengevat in Tabel 1. De hier 

genoemde stofgroepen bevatten echter een groot aantal verschillende stoffen, die meer of minder goed oplosbaar in water 

zijn. In figuur 1 is voor geneesmiddelen samengevat welke stoffen slecht (links in de figuur) en goed (rechts in de figuur) 

wateroplosbaar zijn. De hydrofobe stoffen aan de linkerzijde van de figuur zullen (deels en potentieel) aan het organisch 

stofcomplex in het slib adsorberen en op die manier verspreid worden in het milieu, c.q. in slib(compost). Naast de 

hydrofobe geneesmiddelen zijn het vooral PAK’s, PCB’s en hormoonverstorende stoffen die zich aan het slib hechten, 

terwijl het overgrote deel van de geneesmiddelen en restproducten daarvan alsook antibiotica goed wateroplosbaar zijn. 

In figuur 2 is de emissie van een scala aan geneesmiddelen via effluent en slib weergegeven. Uit dit onderzoek bleek dat 

het overgrote deel van de verspreiding van deze verontreinigingen via het effluent plaatsvindt en slechts heel weinig via 

het slib.   

 

 

Figuur 1  Verdeling van slecht (links) en goed (rechts) in water oplosbare geneesmiddelen (Hörsing et al., 2011) 

 

 
   Slecht oplosbaar          Goed oplosbaar  
 

 

Figuur 2  Emissie van geneesmiddelen(resten) via effluenten (l) en zuiveringsslib (r) (Jelic et al, 2011) 
 
 

 



 

 

4.4 Persistentie en afbreekbaarheid van stoffen  
Persistentie is de eigenschap van een stof om lang in dezelfde vorm te blijven bestaan en daarmee zijn giftigheid c.q. 

giftige werking behoudt. De persistentie van stoffen wordt meestal afgemeten aan de halfwaardetijd van de stof (T1/2): de 

tijd waarin de helft van de concentratie is overgebleven. Meestal worden echt persistente stoffen gedefinieerd als stoffen 

met een T1/2 van meer dan 60 dagen (Ter Laak, 2015). Metalen zijn buitengewoon persistente stoffen omdat het elementen 

zijn en dus niet uiteen kunnen vallen in restproducten; maar ook vele organische microverontreinigingen zoals PAK, PCB 

en een groot scala bestrijdingsmiddelen zijn persistent. Voor ons doel is persistentie een uiterst belangrijke factor omdat 

hiermee in belangrijke mate de toepassingsmogelijkheden van slib als slibcompost wordt bepaald. Immers, wanneer 

stoffen in de bodem komen en niet verdwijnen maar hun giftigheid behouden kunnen ze schade aanrichten aan 

bodemorganismen en het bodemecosysteem. Dit kan via directe werking, maar ook indirect via bio-accumulatie en bio-

magnificatie plaatsvinden. Bekende voorbeelden hiervan zijn de stapeling van PCB’s of dioxine in de voedselketen, 

waardoor de concentratie verhoogd wordt en er veel schade aan toppredatoren kan worden toegebracht. Ook vinden we de 

stof dan vaak jaren later nog terug, op allerlei plekken via diffuse verspreiding, niet in de laatste plaats door uitspoeling 

van de stof naar het grond- of oppervlaktewater. In Tabel 1 zijn de groepen organische microveront-reinigingen 

samengevat die potentieel persistent zijn. Opvallend hierbij is dat persistente stoffen ook vaak slecht wateroplosbaar zijn 

en dus de neiging hebben zich op te hopen in slib of sediment of bij dierlijke organismen en de mens in vetweefsel. 

Overigens is het niet zo dat een relatief lage persistentie automatisch betekent dat er geen gevaar is. Immers, de 

restproducten van stoffen kunnen ook giftig zijn. Met andere woorden, het is van belang ook de chemische reacties van de 

stoffen in de toxicologische risicoschatting te betrekken om een indruk te krijgen van de giftigheid van de restproducten. 

Grote onbekende in dit geheel, maar voor ons wel uiterst relevant, is de vraag in welke mate stoffen kunnen worden 

afgebroken in de bodem, zie 4.5.   

 

4.5  Afbraak van organische microverontreinigingen in de bodem  
De biologische afbraak van stoffen is voor onze toepassing van groot belang, omdat aangenomen wordt dat veel van de 

verontreinigende stoffen in de bodem kunnen worden omgezet door de daar aanwezige micro-organismen. Hierover is 

echter slechts heel weinig bekend, vooral omdat het meeste onderzoek zich richt op de waterige fase (influent, effluent). 

Er is onderzoek gedaan naar de biologische afbraak en de adsorptie van afbreekbare en niet-afbreekbare organische 

microverontreinigingen aan zuiveringsslib door Radjenovic et al. (2009) en Jelic et al, (2011, 2017), maar uit dit onderzoek 

is gebleken dat afbraak en adsorptie sterk afhankelijk zijn van de soort stof en het toegepaste proces. Er blijkt echter geen 

duidelijke relatie te bestaan tussen de concentratie van de stof in het influent, het type zuiveringsproces en de concentratie 

in het zuiveringsslib. Als voorbeeld wordt het geneesmiddel diclofenac opgevoerd waar in de ene studie werd gemeten dat 

het voor 20% verwijderd werd via het zuiveringsslib en in een andere studie voor minder dan 5%. 

 

4.6 Naar een toxicologische risicoschatting van stoffen  
De toxicologische risicoschatting is voor de waterige fractie (influenten en effluenten) nader uitgewerkt door het RIVM. 

Aansluitend op de algemene aanpak voor een toxicologische risicoschatting stellen zij dat de  verwijdering van stoffen in 

een eenvoudige oppervlaktewaterzuivering met name bepaald wordt door de stofeigenschappen vluchtigheid, biologische 

afbreekbaarheid, hydrofobiciteit en oplosbaarheid in water. Deze eigenschappen zijn getalsmatig geconcretiseerd in de 



zgn. PMOC criteria (persistente, mobiele organische component, Ter Laak et al., 2015): stoffen die voldoen aan deze 

PMOC criteria worden meestal slecht verwijderd in een eenvoudige oppervlaktewaterzuivering.  

 

1. Vluchtigheid van een stof (uitgedrukt in de Henry-coëfficiënt): een waarde > 0,01 betekent dat de stof vluchtig is en 

gemakkelijk zal verdampen of vervluchtigen;  

2. De persistentie van een stof, uitgedrukt als halfwaardetijd: de tijd die nodig is om de stof uiteen te laten vallen tot de helft 

van zijn concentratie en daarmee meestal uiteenvalt in niet of minder toxische restproducten: een waarde < 7 dagen zijn 

stoffen die een relatief snelle de bio-afbreekbaarheid hebben en daarmee minder problematisch zijn;  

3. De hydrofobiciteit: stoffen met een hydrofiel karakter (wateroplosbaar) worden gemakkelijk verwijderd via water, c.q. 

effluent; stoffen met een hydrofoob karakter hebben juist de neiging om in slib te accumuleren: deze stoffen hebben een 

log Kow > 5 

4. De oplosbaarheid van de stof in water: stoffen met een oplosbaarheid < 0,1 gram/liter worden gezien als niet oplosbaar en 

zullen dus grote kans hebben om in het slib geaccumuleerd te worden.  

 

Dit is in tabel 2 samengevat. 

 

 

Tabel 2  Kwantificering van stofeigenschappen persistentie, hydrofobiciteit en oplosbaarheid volgens de PMOC criteria 

 (Ter Laak, 2015) 

 

Persistentie Halfwaardetijd (d) Hydrofobiciteit Log Kow Oplosbaarheid (in g/l) 

Erg persistent > 60 Hydrofiel < 3 Erg oplosbaar > 1 

Persistent 7-60 Matig hydrofoob 3-5 Oplosbaar 0,1-1 

Niet persistent < 7 Hydrofoob > 5 Niet oplosbaar < 0,1 

 

 

In principe kan bovenstaande methodiek worden vertaald naar een toxicologische risicoschatting van stoffen die zich in 

slib kunnen ophopen en daarmee potentieel gevaarlijk zijn voor de toepassing van slib als organische bodemverbeteraar. 

In dit onderzoek is primair volstaan met een analyse van de concentratie van een groot scala aan organische 

microverontreinigingen in slib, die vervolgens werd getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Dit geeft een eerste schatting 

van de mate van verontreiniging en daarmee potentieel gevaar van het gebruikte slib.  

 

5 Resultaten metingen zuiveringsslib en slibcompostmengsels  
 

 

5.1 Voorbereiding en bewerking slib 
Op 23 en 24 september werd 20 ton taludmaaisel door het waterschap en 20 ton bermmaaisel door de gemeente 

Bronckhorst op de Marke aangevoerd. Deze werden op het oog verdeeld in vier gelijke hopen van 5 ton elk. Het 

aangevoerde slib (6 ton) werd opgeslagen in een container. Van het verse slib werd 2 liter afgetapt dat werd aangeboden 

ter analyse door Aqualysis Laboratorium (Zwolle).  

 

De verhouding van de hoeveelheid slib en compost werd gebaseerd op de gewenste C/N verhouding. Hierbij werd 

uitgegaan van een C/N van 15-20.  

Op 25 september werden 4 hopen gemaakt: 2 met slib (slibcompost) en 2 zonder slib en wel als volgt:      

 

A  Klassieke compostering  

 Hoop 1: 5 ton bermmaaisel, 5 ton taludmaaisel, 2,74 ton slib   

 Hoop 2: 5 ton bermmaaisel, 5 ton taludmaaisel   

 

B  Bokashi fermentering  

 Hoop 3: 5 ton bermmaaisel, 5 ton taludmaaisel, 2,79 ton slib   

 Hoop 4: 5 ton bermmaaisel, 5 ton taludmaaisel.    

 



De slibcomposthopen werden bereid door eerst het bermmaaisel uit te spreiden op een ril, in het midden een holte te maken 

met de kraan en vervolgens daar het slib in te deponeren, zodat dit niet zou weglopen. Vervolgens werden de hopen met 

een composteer-mengmachine gemengd, waarbij de mengmachine werd geassisteerd door een kraan die de buitenste delen 

van de hoop boven op de inmiddels gemengde hoop gooide om een homogeen mengproduct te verkrijgen. De twee hopen 

die gecomposteerd werden, werden eenmaal per week met de mengmachine gemengd, de Bokashi hopen werden afgedekt 

met plastic.  

Na 8 weken (20 november) was het composterings- c.q. Bokashi fermentatieproces voltooid. Er werden 10 zgn. 

plukmonsters van de slib-compost en 10 van de slib-Bokashi monsters genomen, die elk werden gemengd en 48 uur 

gedroogd bij 70 °C. Vervolgens werden de droge monsters tot poeder gehomoge-niseerd met een kogelmolen en tenslotte 

aangeboden bij Aqualysis Laboratorium (Zwolle) ter analyse.       

 

5.2 Resultaten   
Een overzicht van alle geanalyseerde stoffen is opgenomen in Bijlage 4, de volledige reeks meetresultaten in Bijlage 5. In 

Tabel 3 zijn de resultaten van de metingen samengevat en – waar mogelijk - vergeleken met de toetsingswaarden voor 

milieu, zoals verstrekt door het RIVM. Om enig overzicht te krijgen zijn daarbij per stofgroep gegevens samengevoegd 

en alleen die stoffen die een concentratie hoger dan de detectiegrens of de toetsingswaarde hebben, separaat weergegeven. 

Daarnaast bleek dat voor een aantal stofgroepen slechts een toetsingswaarde voor oppervlakte- of drinkwater te zijn, 

uitgedrukt in concentratie per liter (geneesmiddelen, brandvertragers, benzotriazolen). Dit maakt een beoordeling van de 

gemeten waarden moeilijk, zo niet onmogelijk1. Tenslotte bleek ook dat voor veel stoffen geen norm is vastgesteld, zodat 

een toetsing sowieso onmogelijk is.  

 

Voor die stoffen die direct konden worden vergeleken met de toetsingswaarde kan worden geconcludeerd dat alle gemeten 

concentraties (ver) onder de toetsingswaarden voor milieu lagen. Slechts een lichte normoverschrijding werd geconstateerd 

voor 4,4-dichloordifenyl-dichlooretheen in slib, maar niet in de slibcompost producten (zie Tabel 3 en Bijlage 5).  

 

Tabel 3     Gemeten waarden voor de belangrijkste groepen van organische microverontreinigingen in slib en 

slibcompost (Aqualysis 2019) en vergelijking met toetsingswaarden voor milieu (RIVM  zoeksysteem 

stoffen: https://rvszoeksysteem.rivm.nl). Volledige analyseresultaten: zie bijlage 5 

 

Stofgroep* Slib  Slibcompost 

regulier 

Slibcompost 

Bokashi  

Toetsingswaarde 

volgens RIVM** 

  in μg/kg DS 

Organochloorbestrijdingsmiddelen groep <1 - 1 < 1 < 1   

    4,4'-dichloordifenyldichlooretheen   4 1 < 1 1 

    dieldrin 2 1 < 1 450 

PCB groep  <1 - 1 < 1 < 1   

    2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   2 1 < 1 4 

    2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)  3 <1 < 1 4 

PAK groep < 50 < 50 < 50   

    fenanthreen  70 110 70 500 

    fluorantheen  260 150 100 3000 

    pyreen  210 80 70 nb 

    benzo(a)antraceen   100 < 50 < 50 400 

    chryseen   160 < 50 < 50 11000 

    benzo(b)fluorantheen   120 60 < 50 810 

    benzo(k)fluorantheen   60 < 50 < 50 2000 

    benzo(a)pyreen   130 < 50 < 50 3000 

    benzo(ghi)peryleen   110 < 50 < 50 8000 

    indeno(1,2,3-cd)pyreen   100 < 50 < 50 6000 

Brandvertragers*** < 10 < 5 < 5 0,14 μg/l opp.water 

                                                           
1 Er zijn methoden om toetsingswaarden voor waterige oplossingen om te rekenen naar waarden voor vaste stof, maar daarvoor zijn 

partitiecoëfficiënten tussen slib en water nodig, waarna in combinatie met het organische stofgehalte een schatting gemaakt kan 

worden van een toetsingswaarde voor sediment (pers. comm. Dr. Els Smit, RIVM). Deze berekeningen zijn hier niet uitgevoerd 

omdat de partitiecoëfficiënten lastig te verkrijgen zijn     

https://rvszoeksysteem.rivm.nl/


Alkylfenolen en ftalaten          

    4-nonylfenol < 140 < 35 <35 106 

    4-nonylfenol iso < 810 < 195 < 200 2,0 μg/l opp.water 

    4-tert octylfenol < 55 < 15 < 15 19 

    bis(2-ethylhexyl)ftalaat 8310 < 650 < 660 59.000 

Bijzondere stoffen***         

    tris(2-butoxyethyl)fosfaat < 135 < 35 < 70 830 

    tri-butylfosfaat < 135 < 35 34 5400 

    tri-isobutylfosfaat < 30 < 10 77 660 

    tri-ethylfosfaat 613 < 35 38 6800 

Geneesmiddelen****         

Benzotriazolen         

    benzotriazool  134 < 10 7,4 160 μg/l  

    som 4,5-methyl-1-H benzotriazool 66 < 5 < 5  nb 

 Nb = niet bepaald     normoverschrijding  

*       zie bijlage 3 voor overzicht gemeten stoffen per groep  

**     MTR waarde voor sediment (milieunorm, https://rvszoeksysteem.rivm.nl/);  nb = geen norm bekend  

***   voor de meeste stoffen is geen normwaarde bekend. Die stoffen waarvoor dat wel het geval is zijn  

         opgenomen (rest zie bijlage 5) 

**** vanwege polariteit van de meeste geneesmiddelen is geen toetsingswaarde voor sediment/vaste stof  

          bepaald of is de norm bepaald voor oppervlaktewateren en dus moeilijk te vergelijken met gemeten  

          waarden in μg/kg DS (zie voor volledige analyseresultaten Bijlage 5)  

 

 

5.3 Conclusies  
De gemeten concentraties in de slib-compost producten zijn - waar ze vergeleken kunnen worden met de norm – allen 

lager dan de toetsingswaarde. Voor die stoffen waar geen directe vergelijking met een toetsingswaarde mogelijk is, is 

vooralsnog het risico moeilijk vast te stellen, maar de concentraties zijn zo laag dat dit een toepassing van slibcompost 

niet in de weg staan.  

 

Naast de gemeten concentratie in het slib en de slibcompost (Tabel 3, Bijlage 5) zijn de persistentie van een stof en de 

mate van hydrofobiciteit (polair of apolair, gemakkelijk wateroplosbaar of niet) bepalend voor het inschatten van de 

risico’s. Zoals in Tabel 2 is weergegeven, zijn het de stoffen met een halfwaardetijd groter dan 60 dagen (zeer persistente 

stoffen) en een Kow groter dan 5 (dat zijn hydrofobe stoffen die slecht in water oplosbaar zijn) die potentieel vooral risico’s 

met zich meebrengen. Hoewel in dit onderzoek niet nader uitgewerkt, zijn bijna alle geanalyseerde stofgroepen in dit 

onderzoek meer of minder persistent en slecht wateroplosbaar. Dit geldt vooral voor PAK, PCB’s, Organochloor 

bestrijdingsmiddelen en de groep Bijzondere stoffen, die de neiging hebben om zich stevig aan slib of sediment te hechten. 

De concentratie van deze stoffen is in alle gevallen (veel) lager dan toetsingswaarde (zie Tabel 3), waardoor geen extra 

risico’s van toepassing van slibcompost producten te verwachten zijn. De situatie is minder duidelijk voor de overige 

stofgroepen, vooral omdat in veel gevallen geschikte toetsingswaarden ontbreken, ofwel omdat er geen toetsingswaarde 

bepaald is, of omdat deze slechts beschikbaar is voor waterige fracties. Dit laatste geldt vooral voor de groep 

geneesmiddelen, waar toetsingswaarden gerelateerd zijn aan drink- of oppervlaktewater. Dat lijkt logisch omdat, zoals 

eerder beschreven (paragraaf 4.3), de meeste van deze stoffen een polair karakter hebben en dus redelijk tot goed 

wateroplosbaar zijn, wat impliceert dat de kans groot is dat de stoffen zich niet bevinden of ophopen in slib of sediment.  

Voor de overige groepen blijft het enigszins onduidelijk wat het ontbreken van toetsingswaarden betekent. De 

concentraties van deze stoffen in slibcompost en slib-Bokashi zijn echter dermate laag (in veel gevallen onder de 

detectiegrens) dat ook voor deze stofgroepen weinig extra risico’s te verwachten zijn bij toepassing van 

slibcompostproducten t.b.v. landbouwkundige doeleinden.    

   
  



6   Onderzoek naar het voorkomen van PFAS-verbindingen in zuiveringsslib en 

 bodem van Proefboerderij de Marke (Hengelo, Gld.)   
 
 

6.1 Inleiding  
Binnen het project ‘Bodemverbetering met slibcompost’ zijn, aansluitend aan de uitgevoerde metingen van organische 

microverontreinigingen, ook de meest voorkomende PFAS stoffen gemeten, zowel in slib als in slibcompostproducten en 

bodem van proefboerderij de Marke. Hierbij werd uitgegaan van een analyse van 30 PFAS verbindingen, conform het 

tijdelijk handelingskader voor bodem (zie Ref. 2).  

Het belang hiervan is vooral gelegen in de actualiteitswaarde en kennis omtrent de mogelijke diffuse verspreiding van 

PFAS verbindingen in onze experimenten. Het is bekend dat binnen de groep van de ca. 30 meest voorkomende PFAS 

stoffen PFOS en PFOA worden verspreid via diffuse verspreiding (transport en grondverzet), terwijl voor GenX wordt 

uitgegaan van puntbronnen.   

 

De monsters werden aangeboden bij Aqualysis in Zwolle, die deze analyses heeft uitbesteed aan een gespecialiseerd lab. 

(rapportcode Aqualysis: r1940044; lab-nummer 1936856).  

  

 

6.2 Resultaten en conclusies  
In tabel 4 zijn de resultaten van de analyses samengevat en aangevuld met beschikbare data, om een vergelijking en toetsing 

mogelijk te maken. De algemene conclusie is dat de gemeten waarden niet opvallend hoog zijn, maar dat enige zorg 

geboden is, omdat we de bodem wel een klein beetje gaan “verrijken” met PFAS verbindingen. Opvallend is dat de 

concentraties PFAS verbindingen na compostering van het slib met groenstromen, zowel in slib-compost als slib-Bokashi, 

laag zijn in vergelijking met de oorspronkelijke concentraties in slib. Dit is van belang gezien de toepassing in de 

experimenten, waarbij de slibcompostproducten worden ondergewerkt. Tevens zijn de gemeten waarden in zuiveringsslib 

in lijn met waarden in Europese samples van zuiveringsslib, zoals aangereikt door het JRC (EU 2012, ref. 4, zie tabel 4), 

maar lager dan de laagst gemeten waarden in het onderzoek van JRC.   

Wanneer we de waarden vergelijken met de normen die recent door het RIVM zijn aangereikt in relatie tot het 

grondgebruik (RIVM, 2019, zie ref. 3), zijn de gevonden waarden ver onder de kritische waarden voor toepassing voor 

akkerbouwgewassen (zie tabel 4).    

 

De volledige resultaten zijn opgenomen in Bijlage 6 van dit rapport.  

 

 



Tabel 4   Samenvatting van de resultaten  
 

in μg/kg DS SUBSTRAAT  TOETSINGSKADER 

  
metingen Aqualysis (november 2019) JRC metingen 

2012*** 
Overheidsbeleid  Expertisegroep 

PFAS (2018) 

  slib 

slib-

compost  

slib-

Bokashi 

bodem de 

Marke slib 

tijdelijk 

handelingskader* 

RIVM 

(2019)** grond  sediment  

PFOA 0,8 0,2 < 0,1 0,3 1,2 - 47,5 7 44 900 0,1-50.000 

PFOS < 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7 - 434 3 109 660 0,1-16.000 

GenX < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1   3       

Overige PFAS**** < 3 < 0,9 < 0,8 < 0,2   3       

    perfluordecaanzuur (PFDA)  3,1 0,4 0,1 < 0,1           

    perfluoroctaansulfonaat (lineair) (PFOS)  4,8 0,6 0,2 0,2           

    perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat  14 0,9 0,8 < 0,1           

    1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS)  5,5 0,6 0,5 < 0,1           

 

*  toepassingsnormen voor toepassen grond en baggerspecie (zie refs. 1 en 2)  

**  norm voor toepassing t.b.v. akkerbouw (zie ref. 3)  

***  metingen aan zuiveringsslib in verschillende EU-landen (JRC, 2012, zie ref. 4)  

****  hoogste waarden van overige stoffen volgens advieslijst bij het tijdelijk handelingskader (zie ref. 2 voor totaal overzicht stoffen); apart hieronder genoemd zijn die stoffen, waarvan 

 de waarde in een van de onderzochte substraten hoger is dan de toetsingswaarde volgens het tijdelijk handelingskader (= 3 μg/kg DS)  
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8 Bijlagen 

 
 

Bijlage 1  Maximaal toegestane gehalten aan zware metalen in zuiveringsslib voor 

landbouwkundig gebruik in EU lidstaten (in mg/kg DS)  
 
 

 Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn As  

Sewage sludge 

directive EU  

20-40 - 1000-1750 16-25 300-400 750-1200 2500-4000 - 

Nederland 1,2 75 75 0,75 30 100 300 15 

Duitsland  2 80 600 1,4 60 100 1500 - 

Engeland  20-40 - 1000-1750 16-25 300-400 750-1200 2500-4000 - 

Denemarken  0,8 100 1000 0,8 30 120 4000 25 

Belgie – Vlaand 6 250 375 5 50 300 900 150 

Belgie – Wall  10 500 600 10 100 500 2000 - 

Frankrijk  20 1000 1000 10 200 800 3000 - 

Zweden 2 100 600 2,5 50 100 800 - 

Ierland   - - - - - - -  

Italië  20 - 1000 10 300 750 2500  

Portugal  20 1000 1000 16 300 750 2500  

Spanje  20-40 1000-1750 1000-1750 16-25 300-400 750-1200 2500-4000  

Finland  1,5 300 600 1 100 100 1500  

Slib-NL  1,2 41 409 0,7 28 107 978 11 

 

 
 

Bijlage 2  Grenswaarden zware metalen in compost en zuiveringsslib (Ubm, 2005) 
 
(* in mg/kg DS; per 1 jan 2008 zijn de grenswaarden voor Cu en Zn voor compost verruimd door toepassing van een 

handhavingsfactor (1,43), waarmee de praktijk is geformaliseerd) 

 
 Compost* Zuiveringsslib* 

As 15 15 

Cd 1,0 1,25 

Cr 50 75 

Cu 90 75 

Hg 0,3 0,75 

Ni 20 30 

Pb 100 100 

Zn 290 300 
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Bijlage 3 (uit Ubm, bijlage III)  Maximale waarden voor organische microveront-

reinigingen in meststoffen per kilogram van het desbetreffende waardegevende 

bestanddeel 
 
Organische     Maximale waarden in mg per kg van het desbetreffende waardegevende   

microverontreiniging  bestanddeel  

 
    fosfaat stikstof kali neutraliserende waarde organische stof 

Σ PCDD/PCDF       0,019 0,015 0,010 0,0038   0,00051 
α-HCH    310 248 165 62   8,3 

β-HCH    12 9,6 6,4 2,4   0,32 

γ-HCH (lindaan)   1,2 0,96 0,64 0,24   0,032 
HCB    31     31,2 20,8 7,8   1,0 

Aldrin     7  5,6  3,7 1,4   0,2 

Dieldrin     7  5,6  3,7 1,4   0,2 
Σ aldrin/dieldrin    7   5,6  3,7 1,4   0,2 

Endrin     7  5,6  3,7 1,4   0,2 

Isodrin     7  5,6  3,7 1,4   0,2 
S endrin/isodrin    7   5,6       3,7 1,4   0,2 

S DDT + DDD + DDE  23 18,4 12,3 4,6   0,6 

PCB-28    18,5 14,8   9,9 3,7   0,48 
PCB-52    18,5 14,8  9,9 3,7   0,48 

PCB-101    75 60 40 15   2 

PCB-118    75 60 40 15   2 
PCB-138    75 60 40 15   2 

PCB-153    75 60 40 15   2 

PCB-180    75 60 40 15   2 
Σ 6-PCB (excl. PCB-118)  375 300 200 75   10 

Naftaleen    600 480 320 120   16 

Fenanthreen   750 600 400 150   20 

Antraceen    600 480 320 120   16 

Fluoranteen   185 148  98  37    4,9 

Benzo(a)antraceen   230 184 123  46     6,1 
Chryseen    230 184 123  46    6,1 

Benzo(k)fluoranteen   270 216 144  54    7,2 

Benzo(a)pyreen   290 232 155   58    7,7 
Benzo(g,h,i)peryleen   210 168 112  42    5,6 

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen  235 188 125  47    6,3 
Σ 10-PAK    11500 9200 6133 2300   307 

Minerale olie   935000 748000 498668 187000   24933 
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Bijlage 4  Overzicht geanalyseerde stoffen (naam en CAS code)  

 
1  Organochloorbestrijdingsmiddelen 

hexachloorbutadieen 87-68-3 

som 1,2,3,5- en 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen (NVT) 

1,2,3,4-tetrachloorbenzeen 634-66-2 

pentachloorbenzeen 608-93-5 

alfa-hexachloorcyclohexaan 319-84-6 

hexachloorbenzeen 118-74-1 

beta-hexachloorcyclohexaan 319-85-7 

gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) 58-89-9 

delta-hexachloorcyclohexaan 319-86-8 

heptachloor 76-44-8 

aldrin 309-00-2 

telodrin 297-78-9 

isodrin 465-73-6 

cis-heptachloorepoxide 1024-57-3 

trans-heptachloorepoxide 28044-83-9 

alfa-endosulfan 959-98-8 

cis-chloordaan 5103-71-9 

2,4'-dichloordifenyldichlooretheen 3424-82-6 

trans-chloordaan 5103-74-2 

2,4'-dichloordifenyldichloorethaan 53-19-0 

4,4'-dichloordifenyldichlooretheen 72-55-9 

dieldrin 60-57-1 

endrin 72-20-8 

4,4'-dichloordifenyldichloorethaan 72-54-8 

2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan 789-02-6 

4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan 50-29-3 

endosulfansulfaat 1031-07-8 

 

2 Polychloorbifenylen (PCB) 

2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28) 7012-37-5 

2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52) 35693-99-3 

2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101) 37680-73-2 

2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118) 31508-00-6 

2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138) 35065-28-2 

2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153) 35065-27-1 

2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl (PCB180) 35065-29-3 

 

3 Polycyclische aromaten (PAK) 

naftaleen 91-20-3 

acenafteen 83-32-9 

fluoreen 86-73-7 

fenanthreen 85-01-8 

antraceen 120-12-7 

fluorantheen 206-44-0 

pyreen 129-00-0 

benzo(a)antraceen 56-55-3 

chryseen 218-01-9 

benzo(b)fluorantheen 205-99-2 

benzo(k)fluorantheen 207-08-9 

benzo(a)pyreen 50-32-8 

dibenzo(a,h)antraceen 53-70-3 
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benzo(ghi)peryleen 191-24-2 

indeno(1,2,3-cd)pyreen 193-39-5 

 

4 Brandvertragers 

2,4,4'-tribroomdifenylether 41318-75-6 

2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether 5436-43-1 

2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether 60348-60-9 

2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether 189084-64-8  

2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether 68631-49-2  

2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether 207122-15-4 

 

5 Alkylfenolen en ftalaten 

4-tertiair-octylfenol 140-66-9 

Nonylfenol 104-40-5 

som vertakte 4-nonylfenol-isomeren 84852-15-3  

bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 117-81-7 

 

6 Bijzondere stoffen  

bisfenol-A  80-05-7 

2,4,6-tribroomfenol  118-79-6 

hexahydrohexamethylcyclopentabenzopyran (HHCB)  1222-05-5 

trifenylfosfineoxide  791-28-6  

trifenylfosfinesulfide  3878-45-3 

tris(2-butoxyethyl)fosfaat  78-51-3 

chloorxylenol  88-04-0 

triclosan  3380-34-5 

tributylfosfaat  126-73-8 

octamethyltetrasiloxaan  1000-05-1 

butylhydroxytolueen (BHT)  128-37-0  

2-ethylhexyl-4-methoxycinnamaat  5466-77-3 

Trichloorpropylfosfaat  13674-84-5 

Triisobutylfosfaat  126-71-6 

Triethylfosfaat  78-40-0 

 

7 Geneesmiddelen  

Carbamazepine  298-46-4 

Claritromycine  81103-11-9 

Diclofenac  15307-86-5 

Ibuprofen  15687-27-1  

Sulfamethoxazol  723-46-6 

Lincomycine  154-21-2 

Ivermectine  70288-86-7 

Metformine  657-24-9 

Acetylsulfamethoxazole  21312-10-7 

Amiodarone  1951-25-3 

Atenolol  29122-68-7 

Azitromycine  83905-01-5  

Capectiabine  154361-50-9 

Cyclofosfamide  50-18-0 

Furosemide  54-31-9 

Gemfibrozil  25812-30-0 

Ifosfamide  3778-73-2 

Jomeprol  78649-41-9  

Naproxen  22204-53-1 

Paracetamol  103-90-2 
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Losartan  114798-26-4 

Simvastatine  58955-93-4 

Clofibraat  637-07-0 

Propranolol  525-66-6 

Trans-10,11-dihydroxy-10,11-dihydrocarbazepine  58955-93-4 

Venlafaxine  93413-69-5 

Citalopram  59729-33-8 

Amisulpride  71675-85-9 

Erytromycine  114-07-8 

Jopromide  73334-07-3 

Fluoxetine  54910-89-3 

Candesartan  139481-59-7 

2-hydroxyibuprofen  51146-55-5 

Quetiapine  111974-69-7 

Primidon  125-33-7 

Levetiracetam  102767-28-2 

Joxitalaminezuur  28179-44-4 

 

8 Bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en benzotriazolen  

N,N-diethyl-3-methylbenzamide (DEET)  134-62-3  

Isoproturon  34123-59-6 

Diuron  330-54-1 

Imidacloprid 138261-41-3 

Terbutrin  886-50-0 

Ciprofloxacine  85721-33-1 

som 4- en 5-methyl-1H-benzotriazool (NVT) 

1,2,3-benzotriazool  95-14-7 

Fipronil  120068-37-3 

2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur  94-74-6 

Mecoprop-P 16484-77-8 

Bentazon  25057-89-0 

2,4-dichloorfenoxypropionzuur  120-36-5 

Ibuprofen  15687-27-1 

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) 
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Bijlage 5   Overzicht meetresultaten in slib en slibcompostmonsters   
 

          Toetsingswaarde 

  Datum 25-sep-‘19 20-nov-‘19 20-nov-‘19 RIVM 

    Zuiveringsslib  Slib-Bokashi  Slib-compost  in mg/kg DS   

Droge stof % 7 100 100   

Percentage gloeirest % ds 23,8       

Aluminium mg/kg ds 3200 5000 4300   

Antimoon mg/kg ds 1,6 <1 <1   

Arseen mg/kg ds 2,6 3,1 3,2 15*** 

Barium mg/kg ds 120 48 75   

Boor mg/kg ds 46 18 26   

Cadmium mg/kg ds 0,59 0,35 0,48 1,25 

Calcium mg/kg ds 15000 25000 17000   

Chroom mg/kg ds 23 110 78 75 

IJzer mg/kg ds 6000 5100 5200   

Kobalt mg/kg ds 2,3 1,7 2,1   

Koper mg/kg ds 330 25 44 75 

Kwik mg/kg ds 0,17 <0.05 <0.05 0,75 

Lood mg/kg ds 50 7 14 100 

Mangaan mg/kg ds 160 170 250   

Molybdeen mg/kg ds 15 4,2 4,1   

Natrium mg/kg ds 3300 1500 1400   

Nikkel mg/kg ds 17 7,1 6,9 30 

Telluur mg/kg ds <1 <1 <1   

Thallium mg/kg ds <1 <1 <1   

Tin mg/kg ds 12 1,1 1,7   

Vanadium mg/kg ds 4,8 5,3 7,3   
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Wolfraam mg/kg ds 1,8 <1 <1   

Zilver mg/kg ds 2,5 <2 <2   

Zink mg/kg ds 630 76 140 300 

Zwavel mg/kg ds 3900 3300 4800   

Kalium mg/kg ds 16000 12000 15000   

Magnesium mg/kg ds 8000 4000 4400   

ORGANOCHLOOR 

BESTRIJDINGSMIDDELEN  
        in μg/kg DS 

hexachloorbutadieen ug/kg ds <1 <1 <1 nb 

som 1,2,3,5- en 1,2,4,5-

tetrachloorbenzeen 
ug/kg ds <1 <1 <1 

2200 (grond)  

1,2,3,4-tetrachloorbenzeen ug/kg ds <1 <1 <1 7000 

pentachloorbenzeen ug/kg ds 1 <1 <1 100 

alfa-hexachloorcyclohexaan ug/kg ds <1 <1 <1 250 

hexachloorbenzeen ug/kg ds 1 <1 <1 5 

beta-hexachloorcyclohexaan ug/kg ds <1 <1 <1 920 

gamma-hexachloorcyclohexaan 

(lindaan) 
ug/kg ds <1 <1 <1 

1200 (grond)  

delta-hexachloorcyclohexaan ug/kg ds <1 <1 <1 nb 

heptachloor ug/kg ds <1 <1 <1 0,65 

aldrin ug/kg ds <1 <1 <1 6 

telodrin ug/kg ds <1 <1 <1 nb 

isodrin ug/kg ds <1 <1 <1 nb 

cis-heptachloorepoxide ug/kg ds <1 <1 <1 0,02 

trans-heptachloorepoxide ug/kg ds <1 <1 <1 nb 

alfa-endosulfan ug/kg ds <1 <1 <1 4000 (grond)  

cis-chloordaan ug/kg ds <1 <1 <1 nb 

2,4'-dichloordifenyldichlooretheen ug/kg ds <1 <1 <1 2300 (grond)  

trans-chloordaan ug/kg ds <1 <1 <1 nb 

2,4'-dichloordifenyldichloorethaan ug/kg ds 1 <1 <1 nb 
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4,4'-dichloordifenyldichlooretheen ug/kg ds 4 <1 1 1 

dieldrin ug/kg ds 2 <1 <1 450 

endrin ug/kg ds <1 <1 <1 4 

4,4'-dichloordifenyldichloorethaan ug/kg ds <1 <1 <1 2 

2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan ug/kg ds <1 <1 <1 nb 

4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan ug/kg ds <1 <1 <1 9 

endosulfansulfaat ug/kg ds <1 <1 <1 nb 

POLYCHLOOR BIFENYLEN 

(PCB) 
        

  

2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28) ug/kg ds <1 <1 <1 4 

2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52) ug/kg ds 1 <1 <1 4 

2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl 

(PCB101) 
ug/kg ds 1 <1 <1 

4 

2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl 

(PCB118) 
ug/kg ds <1 <1 <1 

4 

2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl 

(PCB138) 
ug/kg ds 2 <1 1 

4 

2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl 

(PCB153) 
ug/kg ds 3 <1 <1 

4 

2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl 

(PCB180) 
ug/kg ds 1 <1 <1 

4 

POLYCYCLISCHE AROMATEN 

(PAK) 
        

  

naftaleen ug/kg ds <50 <50 <50 0,1 

acenafteen ug/kg ds <50 <50 <50 1000 (VR) 

fluoreen ug/kg ds <50 <50 <50 nb 

fenanthreen ug/kg ds 70 70 110 500 

antraceen ug/kg ds <50 <50 <50 100 

fluorantheen ug/kg ds 260 100 150 3000 

pyreen ug/kg ds 210 70 80 nb 

benzo(a)antraceen ug/kg ds 100 <50 <50 400 
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chryseen ug/kg ds 160 <50 <50 11000 

benzo(b)fluorantheen ug/kg ds 120 <50 60 810 

benzo(k)fluorantheen ug/kg ds 60 <50 <50 2000 

benzo(a)pyreen ug/kg ds 130 <50 <50 3000 

dibenzo(a,h)antraceen ug/kg ds <50 <50 <50 nb 

benzo(ghi)peryleen ug/kg ds 110 <50 <50 8000 

indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/kg ds 100 <50 <50 6000 

GENEESMIDDELEN            

Trans-10,11-diolcarbamazepine ug/kg ds 23 <5 <5 50 ug/l** 

2-hydroxyibuprofen ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

acetylsulfamethoxazol ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

amiodarone ug/kg ds 47 2,3 <5 nb 

amisulpride ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

atenolol ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

azithromycine ug/kg ds 31 <5 <5 nb 

candesartan ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

capectiabine ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

carbamazepine ug/kg ds 22 <5 <5 1600 ug/l*  

citalopram ug/kg ds 77 <5 <5 nb 

claritromycine ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

clofibraat ug/kg ds <140 <36 <35 nb 

cyclofosfamide ug/kg ds <70 <20 <20 nb 

diclofenac ug/kg ds 22 6,8 16 nb 

erythromycin ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

fluoxetine ug/kg ds 13 <5 <5 nb 

furosemide ug/kg ds <70 <20 <20 nb 

gemfibrozil ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

ifosfamide ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

ivermectin ug/kg ds <70 <20 <20 2,5e-0,05 ug/l 
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jomeprol ug/kg ds <135 <35 <35 1000 ug/l ** 

jopromide ug/kg ds <70 <20 <20 nb 

joxitalaminezuur ug/kg ds <70 <5 <20 500 ug/l** 

levetiracetam ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

lincomycine ug/kg ds <135 <35 <35 nb 

losartan ug/kg ds 12 <5 <5 50 ug/l** 

metformine ug/kg ds <70 <20 <20 780 ug/l* 

naproxen ug/kg ds <70 <20 <20 nb 

paracetamol ug/kg ds 12 2,6 <5 nb 

primidon ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

propranolol ug/kg ds 35 1,6 <5 nb 

quetiapine ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

simvastatin ug/kg ds <135 <35 <35 50 ug/l** 

sulfamethoxazol ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

venlafaxine ug/kg ds 15 <5 <5 nb 

ciprofloxacine ug/kg ds <270 <70 <70 nb 

ibuprofen ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

BENZOTRIAZOLEN ug/kg ds         

1,2,3 benzotriazole ug/kg ds 134 7,4 <10 160 ug/l 

som-4,5-methyl-1H-benzotriazool ug/kg ds 66 <5 <5 nb 

BESTRIJDINGSMIDDELEN            

DEET ug/kg ds <15 3,5 <5 0,11 ug/l 

imidacloprid ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

terbutryn ug/kg ds <15 <5 <5 0,34 ug/l* 

isoptoturon ug/kg ds <15 <5 <5 5 

diuron ug/kg ds <30 <10 <10 9 

fipronil ug/kg ds <5 <1 <1 0,004 

2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur  ug/kg ds <70 <20 <20 4 mg/kg (grond) 

mecoprop-P ug/kg ds <70 <20 <20 nb 
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Bentazon ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

2,4-dichloorfenoxypropionzuur  ug/kg ds <30 <10 <10 nb 

ALKYLFENOLEN EN 

FTALATEN            

4-nonylfenol ug/kg ds <140 <35 <35 106 

4-nonylfenol isomeren ug/kg ds <810 <200 <195 2,0 ug/l* 

4-tertiair-octylfenol ug/kg ds <55 <15 <15 19 

bis(2-ethylhexyl)ftalaat ug/kg ds 8310 <660 <650 59.000 

BIJZONDERE STOFFEN            

2,4,6-tribroomfenol ug/kg ds <30 <10 <10 nb 

butylhydroxytolueen ug/kg ds <30 <10 <10 nb 

bisphenol-A ug/kg ds <270 <70 <70 nb 

chloorxylenol ug/kg ds <30 <10 <10 nb 

2-ethylhexyl-4-methoxycinnamaat ug/kg ds <30 <10 <10 nb 

hexahydrohexamethyl 

cyclopentabenzopyran 
ug/kg ds 

2788 54 91 nb 

tris(2-butoxyethyl)fosfaat ug/kg ds <135 <70 <35 830 

trichloorpropylfosfaat ug/kg ds 2318 185 143 nb 

triisobutylfosfaat ug/kg ds <30 77 <10 660 

tributylfosfaat ug/kg ds <135 34 <35 nb 

triclosan ug/kg ds 135 <10 <10 nb 

triethylfosfaat TEP ug/kg ds 613 38 <35 6800 

trifenylfosfineoxide ug/kg ds <15 <5 <5 nb 

trifenylfosfinesulfide ug/kg ds <30 <10 <10 nb 

BRANDVERTRAGERS            

PBDE 28 ug/kg ds <10 <5 <5 nb 

PBDE 47 ug/kg ds <10 <5 <5 0,0085 ug/kg ***/ 0,14 ug/l* 

PBDE 100 ug/kg ds <10 <5 <5 nb 

PBDE 99 ug/kg ds <10 <5 <5 nb 
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PBDE 153 ug/kg ds <10 <5 <5 0,0085 ug/kg ***/ 0,14 ug/l* 

PBDE 154   <10 <5 <5 0,0085 ug/kg ***/ 0,14 ug/l* 

 

toetsingwaarde voor sediment of vaste stof vastgesteld  

normoverschrijding  

* MAC-MKN voor zoete oppervlaktewateren 

** drinkwaternorm                            *** waarden gemeten in biota 
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Bijlage 6  Resultaten PFAS metingen in zuiveringsslib, slibcompostproducten en 

  bodem van proefboerderij de Marke  
 

Concentraties in μg/kg DS  Zuiveringsslib 
Slib-

Bokashi 

Slib-

compost  

Bodem de 

Marke  

Datum monstername  25-sep-19 
20-nov-

19 

20-nov-

19 
20-nov-19 

Perfluor-2-propoxypropaanzuur (GenX) (HFPO-DA) 

(FRD-903) < 0,1 
<0.1 <0.1 <0.1 

Perfluorbutaanzuur (PFBA) < 0,3 <0.3 0,3 <0.1 

Perfluorpentaanzuur (PFPeA) (PFPA) < 0,6 <0.1 <0.1 <0.1 

Perfluorhexaanzuur (PFHxA) < 0,3 <0.1 0,2 <0.1 

Perfluorheptaanzuur (PFHpA) < 0,3 <0.1 <0.1 <0.1 

Perfluoroctaanzuur (lineair) (PFOA) 0,8 <0.1 0,2 0,3 

Som vertakte PFOA-isomeren (sverttPFOA) < 0,3 <0.1 <0.1 <0.1 

Perfluornonaanzuur (PFNA) 0,5 <0.1 <0.1 <0.1 

Perfluordecaanzuur (PFDA) 3,1 0,1 0,4 <0.1 

Perfluorundecaanzuur (PFUdA) 1,1 <0.1 <0.2 <0.1 

Perfluordodecaanzuur (PFDoA) 2 <0.1 0,2 <0.1 

Perfluortridecaanzuur (PFTDA) 0,4 <0.1 <0.1 <0.1 

Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) 0,6 <0.1 <0.1 <0.1 

Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) (PFC16azr) < 0,3 <0.1 <0.1 <0.1 

Perfluoroctadecaanzuur (PFODA) (PFC18azr) < 0,3 <0.1 <0.1 <0.1 

Perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) (L_PFBS) < 0,6 <0.1 0,3 <0.1 

Perfluorpentaan-1-sulfonzuur (PFPeS) (PFC5asfzr) < 0,3 <0.1 <0.1 <0.1 

Perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) (L_PFHxS) < 0,3 <0.1 <0.1 <0.1 

Perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) (L_PFHpS) < 0,3 <0.1 <0.1 <0.1 

Perfluoroctaansulfonaat (lineair) (PFOS) 4,8 0,2 0,6 0,2 

Som vertakte PFOS-isomeren (sverttPFOS) < 0,6 <0.1 <0.1 <0.1 

Perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) (L_PFDS) < 0,3 <0.1 <0.1 <0.1 

1,H,1H,2H,2H-Perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS) 

(H-PFC6asfzr) < 0,5 
<0.2 <0.1 <0.1 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS) 

(2PFC6yC2a1sf) 1,2 
4,1 0,4 <0.1 

1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS) (H-

PFC10asfzr) 5,5 
0,5 0,6 <0.1 

1H,1H,2H,2H-Perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS) 

(H-PFC12asfzr) 2,8 
0,3 0,3 <0.1 

Perfluoroctaansulfonylamide(N-methyl)actetaat (N-

MeFOSAA) 2,7 
0,4 1,3 <0.1 

Perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat (N-

EtFOSAA) (EtFOSAA) 14 
0,8 0,9 <0.1 

Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) 0,4 <0.1 <0.1 <0.1 

N-Methylperlfuoroctaansulfonamide (N-MeFOSA) 

(MeFOSA) < 0,3 
<0.1 <0.1 <0.1 

Bisperfluordecylfosfaat (8:2 diPAP) (bisPFC10yPO4) < 0,3 <0. <0.1 <0,1 

 


