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IN SAMENWERKING MET HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND

Het is het oudste waterschap 
van Nederland. Al sinds het 
midden van de dertiende eeuw 
zorgt Hoogheemraadschap 
Rijnland voor droge voeten en 
schoon water voor al zijn inwo-
ners. Inmiddels zijn dat er circa 
1,3 miljoen, van Amsterdam tot 
Wassenaar en van IJmuiden 
tot Gouda. Een gebied vol met 
duinen, dijken, steden, polders 
en kanalen. Een gebied vol uit-
dagingen ook, zeker in een tijd 
waar de gevolgen van klimaat-
verandering steeds zichtbaar-
der worden. Denk alleen maar 
aan de enorme overstromingen 
in Limburg deze zomer. 

Verontreinigd 
oppervlaktewater
Een van de vele taken van 
Rijnland is het zuiveren van 
afvalwater van huishoudens 
en bedrijven. Bij voorkomende 
problemen bedenkt het oude 
waterschap moderne, innova-
tieve en duurzame oplossingen. 
Een van die problemen is de 
verontreiniging van oppervlak-
tewater, zoals sloten, meren 
en watergangen. “Onze 19 
waterzuiveringen zijn in staat 
om heel veel schoon te maken, 
maar het lukt ons niet om álles 
uit het water te halen”, vertelt 
Thea Fierens, hoogheemraad 
(lid van het dagelijks bestuur) 
van Rijnland. “Bijvoorbeeld de 
microplastics geven problemen. 
Wellicht zonder dat mensen 
het weten, zorgen ze ervoor 
dat er kleine plasticdeeltjes in 
het afvalwater terechtkomen 
wanneer ze hun tandpasta in 
de gootsteen uitspugen.” 

Een vis met Prozac 
Een ander groeiend probleem 
vormen de medicijnresten die 
in het oppervlaktewater komen. 
Door ziekenhuizen, maar vooral 

“We kunnen afvalwater steeds schoner maken” 

Een paracetamolletje 
door het toilet 
spoelen, kan 

schadelijke gevolgen 
hebben voor het milieu. 
Hoogheemraadschap 
Rijnland bedenkt 
innovatieve oplossingen 
om medicijnresten uit 
afvalwater te zuiveren. 
In Leiden staat nu 
bijvoorbeeld de eerste 
medicijnrestenverwijderaar 
van Nederland: PACAS. 
“Belangrijk, want schoon 
water is van levensbelang 
voor mens, dier en natuur.” 

make-upproducten, shampoos, 
tandpasta’s en waspoeder. 
Terwijl er tegenwoordig allerlei 
groene alternatieven bestaan, 
zonder plastics. Ik roep consu-
menten op om zulke duurzame 
varianten te kopen.” 

De eerste medicijnresten-
verwijderaar van Nederland 
Ook Rijnland zelf werkt mee 
aan een oplossing. Het water-
schap ontwikkelt innovatieve 
technieken om deze proble-
men het hoofd te bieden. Tot 
op heden waren afvalwater-
zuiveringen gericht op het 
verwijderen van schadelijke 
sto�en als stikstof en fosfaat 
en niet op medicijnresten. Daar 
is verandering in gekomen. 
Op 30 september wordt op de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 
(AWZI) Leiden-Noord name-
lijk PACAS geopend. Dat is de 
eerste medicijnrestenverwij-
deraar in Nederland. Versteeg 
legt uit: “De installatie is in 
feite een klein torentje op de 
AWZI. Daarin bevindt zich een 
silo met actieve koolstof. De 
aanvullende zuiveringsstap is 
nu het toevoegen van kool aan 
het normale zuiveringsproces. 
Kool bindt namelijk de meeste 
medicijnresten uit het afval-
water aan zich.” Een mooie 
zuiveringsstap, maar volgens 

door consumenten zelf. Feit: 
per jaar komt er ten minste 
190.000 kilo aan medicijnres-
ten in het oppervlaktewater 
terecht. Fierens: “Die concen-
traties geneesmiddelen zijn 
funest voor de natuur en voor 
kleine organismes.” Beleids-
adviseur Paul Versteeg legt uit 
wat de gevolgen kunnen zijn 
wanneer bijvoorbeeld een vis 
kleine deeltjes medicijnresten 
binnenkrijgt. “Het gedrag van 
vissen kan veranderen. Zo kan 
een vis die normaliter jaagt 
ineens niet meer gaan jagen.” 
De oplossing voor deze pro-
blematiek ligt uiteraard voor 
een deel bij de veroorzaker. 
Leefstijlverandering leidt tot 
minder medicatiebehoefte 
en daarmee ook tot minder 
verontreiniging van water met 
geneesmiddelenresten. Maar 
ook kleinere stapjes helpen, 
zegt Fierens. “Spoel geen medi-
cijnresten door de gootsteen of 
de wc. En wat de microplastics 
betreft, die zitten in heel veel 

Fierens zijn we er daarmee nog 
niet. “Een stroomgebied van 
rivieren beperkt zich uiteraard 
niet tot Rijnland alleen. En 
stel dat we een paar honderd 
medicijnrestenverwijderaars 
in heel Nederland plaatsen, 
dan nog hebben we te maken 
met medicijnresten die vanuit 
Duitsland en Zwitserland naar 
Nederland stromen. De totale 
context is dus belangrijk. Feit is 
wel: afvalwater zal altijd blijven 
bestaan – we blijven immers al-
tijd plassen en wassen – maar 
we kunnen dit steeds schoner 
maken.” 

Circulaire oplossingen
De gloednieuwe PACAS is dus 
een stap op weg naar het circu-
lair maken van de waterstroom. 
Fierens: “Belangrijk, want water 
is schaars en schoon water is 
van levensbelang voor mens, 
dier en natuur.” Zo is Rijnland 

Meer informatie: www.rijnland.net/awzi-leiden-noord»

op veel fronten bezig om in 
versneld tempo nieuwe duurza-
me en circulaire oplossingen te 
bedenken. “Binnen Rijnland zijn 
we bijvoorbeeld ook bezig met 
het slib van afvalwater”, zegt 
Esther Verhoeven, strategisch 
adviseur duurzaamheid en 
innovatie bij Rijnland. “Met dit 
restproduct van afvalwaterzui-
vering kun je heel veel. Zo kun 
je een deel van dit slib omzet-
ten in bioplastics en biogas. 
Biogas kan op zijn beurt weer 
gebruikt worden om groene 
stroom te maken.” Daarnaast 
onderzoekt Rijnland ook hoe 
we fosfaat kunnen terugwin-
nen uit het afvalwater, want 
het fosfaat raakt op in de we-
reld. Door dergelijke innovaties 
draagt hoogheemraadschap 
Rijnland eraan bij dat zijn 
inwoners nu en in de toekomst 
kunnen leven in en genieten 
van dit waterrijke gebied. 

THEA FIERENS

“Koop verantwoorde 
make-up producten, 
shampoos, 
tandpasta’s en 
waspoeder, zonder 
microplastics”


