
 

 

 

 

Rijnland gaat de strijd aan met medicijnresten in het afvalwater 

 

Interview met Paul Versteeg – Senior beleidsmedewerker Rijnland 

 

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Leiden Noord bouwt Rijnland aan een fullscale 

PACAS-installatie. Een extra stap in het zuiveringsproces, waardoor meer medicijnresten uit 

het afvalwater worden verwijderd. 

 

Over de aanleiding, nut en noodzaak en de voorgeschiedenis spraken we met Paul Versteeg, 

strategisch beleidsadviseur waterketen bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Hij werkt 

al meer dan 25 jaar bij de organisatie, en heeft de ontwikkelingen op de voet gevolgd. 

 

‘Het zal rond 2000 zijn geweest dat we van het RIVM de eerste signalen ontvingen over 

medicijnresten in het oppervlaktewater. Op basis van die signalen is er in de loop van de 

jaren heel veel onderzoek gedaan. Nationaal en internationaal. Je moet je voorstellen dat 

onderzoekstechnologieën steeds verder zijn verbeterd, waardoor analyses ook meer 

waardevolle informatie opleveren. Kun je beter meten, dan krijg je beter inzicht. En beter 

zicht op de effecten van de aanwezigheid van die medicijnresten in het watersysteem. Dan 

kun je uiteindelijk concluderen dat die aanwezigheid in het oppervlaktewater niet zo 

wenselijk is, vanwege de effecten op verschillende waterorganismen.’ 

 

Niet alleen in Nederland, maar ook binnen Europa en de VS is er onderzoek gedaan naar de 

aanwezigheid én de effecten van geneesmiddelen in het oppervlaktewater. ‘Je zou denken 

dat farmaceuten of ziekenhuizen de grootste veroorzakers zijn. Maar inmiddels weten we dat 

zij niet verantwoordelijk zijn voor de grootste hoeveelheid medicijnresten in het afvalwater. 

Het zijn de mensen zelf, dus de gebruikers. Maar liefst 90% komt in het rioolwater via 

inwoners, mensen zoals jij en ik. Slechts 10% van ziekenhuizen en de industrie.’ 

 



 

 

Is er een wettelijke verplichting tot de bouw van deze installatie? ‘Dat zou je misschien 

denken. Maar er is nog geen norm of wet, ook geen lozingsverbod op medicijnen. Dat zou 

ook knap lastig zijn als je weet dat mensen zelf de grootste bron zijn. Je kunt 

medicijngebruik niet verbieden toch? Dus met de bouw van deze installatie lopen we als 

Rijnland voorop. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen niet 

wachten op mogelijke wet- of regelgeving.’ 

 

Versteeg schetst dat het vraagstuk niet alleen de waterschappen raakt. ‘Het Rijk heeft de 

scope breder getrokken. Het extra goed zuiveren van afvalwater is absoluut zinvol, maar we 

moeten ook kijken naar de bronkant. Dus naar medicijnfabrikanten als het gaat om welke 

stoffen de grootste problemen veroorzaken. Kunnen die wellicht door andere stoffen worden 

vervangen? En naar ‘de zorg’ in het algemeen. In welke hoeveelheden schrijven zij 

medicijnen voor en is dat altijd de beste oplossing? Zijn er alternatieven te bedenken? En als 

we kijken naar ‘de maatschappij’, hoe gaan we dan zelf met medicijnen om? Hebben we ze 

wel altijd nodig of zijn er ook andere oplossingen te bedenken? Wat doen we daarnaast met 

medicijnresten? Nog heel wat mensen spoelen die ‘gewoon’ door het toilet.’ 

 

‘Je ziet, met de bouw van de PACAS-installatie zetten we als Rijnland een hele mooie stap, 

maar daarmee zijn we er nog niet. Kijken we naar de oorzaken van het probleem, dan wil je 

vanuit het Rijk extra bewustwording stimuleren, bijvoorbeeld met publiekscampagnes. Wat 

dat betreft zijn er veel ontwikkelingen gaande, ook tussen het Rijk en de waterschappen. 

Het bestuur van Rijnland is zich bewust van de voorbeeldfunctie die we als waterschap 

hebben, daar sluit de bouw van de PACAS-installatie op aan. Ook andere waterschappen zijn 

druk met innovatie. Daarbij kijkt ieder natuurlijk ook naar nut en noodzaak voor de situatie 

in het eigen gebied. Gezien de ligging van Rijnland, ons watersysteem is als het ware een 

badkuip met een trage uitstroom van water, is voor ons de urgentie groter. Je kunt je 

voorstellen dat als afvalwater langer in het watersysteem staat, die medicijnresten meer tijd 

krijgen om effect te hebben. Het gezuiverde afvalwater van Leiden-Noord legt een relatief 

lange weg door het gebied af. Dus een extra zuiveringsstap heeft op deze locatie direct meer 

effect. En het is mooi meegenomen dat er ook twee (Alrijne) ziekenhuizen op deze zuivering 

zijn aangesloten. We onderzoeken nog of op termijn ook het LUMC kan worden aangesloten. 

Maar je moet je wel realiseren, zoals ik al eerder vertelde, dat de ziekenhuizen slechts een 

relatief kleine bijdrage leveren aan het probleem van die medicijnresten.’ 

Hoe werkt PACAS? ‘Om dat te snappen, moet je op hoofdlijnen weten hoe een 

afvalwaterzuivering functioneert. Onze huidige zuiveringen werken volgens een biologisch 

proces. Simpel gezegd: we kweken grote hoeveelheden bacteriën, die het afvalwater 

zuiveren. Die bacteriën halen nu al gemiddeld zo’n 50 á 60% van de medicijnresten uit het 

afvalwater. Maar met het restant gebeurt in de huidige situatie niks. Grof gezegd zijn er 

twee technologieën waarmee je het zuiveringsproces kunt versterken. Het eerste is door een 

proces van oxideren; waarmee je die medicijnresten, dus de werkzame stoffen, als het ware 



 

 

in stukjes knipt. Het tweede is door een proces van binden, waarbij je actieve koolstof 

gebruikt om die medicijnresten te binden.’ 

 

Welke technologie werkt het best? ‘Qua effect ontlopen ze elkaar niet veel. Oxidatie 

verwijdert zo’n 80% extra, actief kool zo’n 70%. Kijk je dan naar de kosten en de baten - 

wat voor installatie heb je nodig, hoeveel extra ruimte is er gewenst, zowel in het proces als 

op de zuivering zelf, wat zijn de bouwkosten, etc. - dan heeft Rijnland gekozen voor het 

bindingsproces met kool. Het is mooi om te zien dat die technologie zich nog ontwikkelt; 

mogelijk kunnen we het proces op termijn nog verder verduurzamen. Er zijn waterschappen 

die bijvoorbeeld experimenteren met het verbranden van ‘roostergoed’ (kleinere vuilresten 

die in de zuiveringsroosters achterblijven). Ook dat verbrandingsproces levert actieve kool 

op. Een positieve ontwikkeling, maar zover zijn we op dit moment nog niet. In STOWA-

verband (kenniscentrum voor de waterschappen) zijn we als waterschappen samen aan het 

pionieren en innoveren. We houden elkaar goed op de hoogte van de ervaringen, resultaten 

en ontwikkelingen. En zo blijven we vernieuwen en optimaliseren.’ 

 

Rijnland heeft subsidie van het Rijk ontvangen voor de PACAS-installatie. ‘Voorwaarde is dat 

we deze installatie 10 jaar gaan draaien. Naar verwachting is de opslagsilo voor het kool, 

waar we nu de eerste paal voor slaan, in juli gereed. We verwachten dat we de installatie in 

augustus in gebruik kunnen gaan nemen. Learning by doing is heel erg belangrijk in dit 

proces. Het zou zomaar kunnen zijn dat we over 5 of 6 jaar zien dat er nog weer 

interessantere technieken zijn ontwikkeld. Maar op dat voortschrijdend inzicht willen we nu 

niet wachten. We kunnen immers nú het probleem van medicijnresten in het 

oppervlaktewater al aanpakken.’ 

 

Ook met Dunea werkt Rijnland samen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. ‘Het zoeken 

naar alternatieve drinkwaterbronnen, zeker in deze tijden van klimaatverandering en 

langdurige droogte, maakt dat we ook steeds kritischer kijken naar de kwaliteit van 

gezuiverd afvalwater. Hoe we dat nog verder kunnen optimaliseren. En daar horen extra 

zuiveringsstappen, zoals PACAS, bij.’ 

 

Versteeg wil ook het Technolab Leiden vermelden. Een leerwerkbedrijf met passie voor 

onderwijs, techniek, wetenschap en talentontwikkeling. ‘Als Rijnland zijn we partner, er is 

een mooie wisselwerking ontstaan. Wij geven informatie en dragen kennis over en de 

studenten leveren een actieve bijdrage, onder andere aan projecten van Rijnland. Een aantal 

van de studenten heeft gewerkt aan een challenge naar een onderzoeksmethode met 

gebruik van actief kool. En in 2021 gaat er een groep internationale studenten aan de slag 

met een bewustwordingscampagne over medicijngebruik en de effecten op ons 

watersysteem. Dus zij kijken dan nadrukkelijk naar de ‘voorkant’ van het probleem. Daar 

passen woorden bij als leefstijl en communicatie. Ze hebben grootse plannen met de actieve 

inzet van social media en het ontwikkelen van een eigen logo voor de campagne. Het idee 



 

 

bestaat bovendien om van het zwerfafval uit de Leidse grachten een grote plastic pil te 

ontwikkelen. Als die in het water drijft, dan vraagt dat direct veel aandacht voor het 

probleem van die onzichtbare medicijnresten in ons oppervlaktewater. Ik geniet van al die 

leuke en frisse ideeën. Samenwerking, in welke vorm dan ook, is essentieel. We hebben 

elkaar nodig om tot de beste resultaten te komen.’ 

 

 

 


