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Welkom & Wie zit er in de zaal? 

Wie zijn wij:  

• Janco van Gelderen, projectleider provincie Utrecht  

• Marc Vissers, senior adviseur Sweco 

 

Welke achtergrond hebben jullie?  

• Rijk, Waterschap of Provincie?  

• ZZP of Adviesbureau? 

• Kennisinstelling of overig? 



Programma workshop 

• Welkom & Kennismaken: wie zit er in de zaal? (5 min) 

• Inleiding (5 min) 

• Pitch ‘Hotspotanalyse’ (10 min) 

• Vragenronde  (15 min) 

• Pitch ‘Utrecht RWZI project’ (10 min) 

• Vragenronde (15 min) 

• Afronding 

 

 



Inleiding 

Geneesmiddelen in Provincie Utrecht onder aandacht in 
samenwerkingsverband met waterschappen en RWS: 

• Start bij bronnenonderzoek bestrijdings- en geneesmiddelen 
drinkwater Utrecht: Bethunepolder, Woerden-Kamerik, Groenekan en 
Bunnik (2009) 

• Studies: gebiedsstudie geneesmiddelen (2011), KRW-meetronde 
grondwater (2015) en meetronde freatisch grondwater (2017). 

• RWZI-project in de provincie Utrecht (2017-2018) 

• Landelijke ontwikkelingen: ketenaanpak, landelijke hotspotanalyse 

 



Doelstelling RWZI-project in provincie Utrecht 

• Vergelijken praktijkmetingen influent & effluent van 26 RWZI’s met de 
kentallen gebruikt in de landelijke hotspotanalyse (HSA)  

 

• Afwenteling voor Utrechtse situatie in beeld brengen 

 

• Afwegingskader voor maatregelen en eventuele acties ontwikkelen. 

 



Doel deze workhop 

• Samen in de toekomst kijken 
• Monitoring en meten 

• Samenwerken 

• Afwegen 



Pitch Landelijke Hotspotanalyse 



Pitch Landelijke Hotspotanalyse 

• Emissie ≠ invloed op de waterkwaliteit 

 

• Maatlatten voor 3 waterkwaliteitsaspecten: 
• Concentratie in ontvangend oppervlaktewater bij lozingspunt; 

• Benedenstroomse invloed*; 

• (potentieel) Effect op drie typen drinkwaterwinningen: 
oppervlaktewaterinnamepunten, oeverwaterwinningen en 
grondwaterwinningen 

 

* Invloed = oppervlakte * concentratie 



Voorbeelden 



Provincie Utrecht: resultaten Hotspotanalyse 

Maatlat 
concentratiebijdrage 
vanuit RWZI bij 
lozingspunt 

• Hoge concentraties bij 
lage verdunning in 
kleine sloten 

• Woudenberg (29%), 
de Bilt (20%) , Zeist 
(10%), Oudewater 
(8%), Driebergen (7%) 
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Provincie Utrecht: resultaten HSA 

Maatlat invloed algemene 
waterkwaliteit  

• Geen grote oppervlakten 
binnen de provincie, 
plassen zijn relatief 
schoon 

• Grote invloed bij 
poldergebieden waar 
water relatief lang blijft 

• Woerden (29%), de Meern 
(15%), Utrecht (14%), de 
Ronde Venen (13%), 
Amersfoort (8%) 

 
 

 

 

• , de Bilt, Zeist, Oudewater,  

 



Provincie Utrecht: resultaten HSA 

Utrecht bijzonder door 
invloed op drinkwater-
winningen: veel 
winningen waar invloed 
mogelijk is.                                    Nieuwersluis 

 
 
                                             Groenekan 
 
Woerden 
 
                                          WRK Nieuwegein 

Groenekan 



Afwenteling 
in beeld 

Ede 

Bennekom 

0.84 kgpd 

IN 1000 kg/jaar 

UIT 5000 kg/jaar 
Lek 

IJsselmeer 

HHRijnland 



Discussie in tweetallen: wat zou je kiezen op 
de volgende vragen? 



Op welke maatlat de maatregelen richten? 

1. Concentratieverhogingen in het ontvangende oppervlaktewater. 

2. Benedenstroomse invloed, rekening houdend met zowel 
concentratie als het oppervlak dat door deze concentratie wordt 
beïnvloed. 

3. Drinkwater, zowel oppervlaktewaterinnamepunten, 
oeverwaterwinningen als grondwaterwinningen. 

4. Een combinatie van 1,2,3? 

5. Anders: bijvoorbeeld reductie vracht, natuurgebieden? 

1 



Waar zijn maatregelen het meest zinvol? 

1 

2 
3 

1. Reductie afwenteling via 
Oude Rijn? 

2. Reductie vracht op 
Amsterdam Rijn Kanaal? 

3. Reductie vracht op 
IJsselmeer? 

 

2 



2: Utrecht 

Welke grote RWZI aanpakken? 

1: Ede 

3 



1 grote RWZI  
    of  
5 kleine?  

0.84 kgpd 

4 



RWZI  
met  
Drinkwater? 

0.84 kgpd 
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Discussie: wat zou je moeten doen of weten 
om te kiezen? 
• Hoe maatlatten onderling wegen? 

• Hoe afwenteling afwegen? 

• Hoe verschillende invloedssfeer afwegen? 

• Hoe afwegen of 1 grote of meerdere kleine rwzi’s te kiezen? 

• Hoe belang drinkwater meewegen? 

 



Lastig? 

• Geen normen… 

• Geen problemen… 



Pitch 2: Moeten we nu gaan meten en waar? 

• Resultaten metingen RWZI-project provincie Utrecht nader bekeken. 
• Vergelijken praktijkmetingen influent & effluent van 26 RWZI’s met de 

kentallen gebruikt in de landelijke hotspotanalyse (HSA)  

• Afwenteling voor Utrechtse situatie in beeld brengen 

• Afwegingskader voor maatregelen en eventuele acties ontwikkelen. 

 



Kentallen of echte metingen? 

• HSA gebruikt kental effluentemissie: 2 gram per persoon per jaar.  

• Nu zijn metingen beschikbaar middels het RWZI-project…! 



Effluent en influent…. 
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Goede overeenkomst met bestaande metingen, 
provincie Utrecht relatief hoge concentraties 
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Meetronde provincie Utrecht 

Gemiddeld influent 
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Meetronde provincie Utrecht 

Gemiddeld effluent 

Oorzaak? 



Vracht in inwonersequivalenten voor en na 
correctie verwijderingsrendement 



Concentratiebijdrage na correctie 
verwijderingsrendement: HUIDIGE SITUATIE 

 



Benedenstroomse invloed na correctie 
verwijderingsrendement 

 



Verwijderingsrendement Utrechtse rwzi’s 



Conclusies Utrecht RWZI metingen 

1. Grote variabiliteit, aanwijzingen voor een oorzaak aanwezig. 

2. Plaatje verandert weinig in grote lijnen, soms wel belangrijke grote 
verschillen! 

3. Representatief beeld? 1 meting is al heel wat! 

4. Oorzaken voor grote verschillen? Duidelijk is dat verschillen zeer 
groot zijn, vergelijkbaar met het veronderstelde effect van een 
aanvullende zuiveringsstap! 

 

 



Normen? 

• Ecotoxicologische normen? 

• Normen voor minimaal verwijderingsrendement? 

• Normen voor individuele chemische stoffen? 

• Somnormen voor beperkte (goedkoop te meten) set parameters? 

• Normen voor ontvangend oppervlaktewater? 

• Normen voor vracht? 

• Locatiespecifieke normen op basis van ‘mate van hotspot’? 



Zijn metingen zinvol? 

• Waar meten? 

• Welke stoffen? 

• Wanneer representatief genoeg? 

 


