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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

T.a.v. Staatssecretaris S. van Veldhoven 

Postbus 20901 

2500 EX Den Haag 

 

Per mail: stientje.van.veldhoven@minienw.nl 

 

 

Uw Kenmerk:  KAMERBRIEF IENW/BSK-2021/106527 RAPPORT REVIEW GRANULIET 

Project:   OVER DE MAAS DREUMEL/ ALPHEN 

 

Betreft:   Zorgen en vragen onderzoek Arcadis granuliet Over de Maas 

 

Dreumel, 19 april 2021 

Geachte mevrouw Van Veldhoven, 

 

In uw recente kamerbrief (IENW/BSK-2021/106527) schrijft u: “Ik hoop dat deze bevestiging de vragen en zorgen 

die veel mensen vooral in de omgeving hadden, met de uitkomsten in belangrijke mate zijn weggenomen.” 

Het spijt ons u te moeten melden dat onze vragen en zorgen, nauwelijks zijn weggenomen. Dat komt door drie 

factoren.  

 

Ten eerste omdat we afgelopen zondag 18 april eens zijn gaan kijken bij de “Moleneindse waard”, het deel van 

het project “Over de Maas” dat vier jaar geleden is opgeleverd. Het blijkt dat het granuliet zowel onder- als boven 

water boven de leeflaag uitkomt. De cruciale rol van die leeflaag benadrukt u in uw brief: “Granuliet kan mogelijk 

zonder leeflaag minder geschikt zijn voor een specifiek ecosysteem of natuurdoeltype. Bij ‘Over de Maas’ is hier 

geen sprake van aangezien boven het granuliet een leeflaag wordt aangebracht”.  

De noodzaak van een leeflaag is voor ons niet echt een geruststelling. Maar de veronderstelling dat die er wel zou 

zijn bij “Over de Maas” is onjuist wat betreft het opgeleverde deel “Moleneindse Waard“ (zie de foto’s in bijlage I). 

Het lijkt erop dat de leeflaag daar niet correct is aangebracht, of dat de erosieberekeningen van Arcadis niet 

kloppen. Dit baart ons zorgen omdat dit mogelijk minder geschikt is voor een specifiek ecosysteem of natuur-

doeltype (dat wel de nuttige functie is, waaronder het is toegepast). 

 

Maar ook blijven de vragen waarop we in Oktober 2020 hebben aangedrongen, zoals representatieve steek-

proeven, onderzoek vertroebeling/ colloïdaal gedrag, heterogene samenstelling, de vraag of het grond is en of 

de nuttige toepassing legitiem is, want die zijn door u afgewezen om mee te nemen in het onderzoek (bijlage 2).   

 

En tenslotte zijn de zorgen en vragen niet in belangrijke mate weggenomen omdat onafhankelijke deskundigen 

vraagtekens plaatsen bij de onderzoeksmethode die Arcadis heeft gebruikt en bij de conclusies die aan de 

uitkomsten mogen worden verbonden (bijlage 3). Helaas zijn die niet bij het onderzoek betrokken, hoewel we 

ook daar nadrukkelijk om hebben gevraagd (zie bijlage 2). 

 

Praktisch gezien hopen we dat u het gebied Moleneindse Waard laat herstellen met een leeflaag zoals u die 

veronderstelt.  We hopen dat we daarmee dit granuliet-dossier af kunnen sluiten.   

 

Graag nodigen wij u en de commissieleden uit om eens met ons een wandeling te maken door het gebied “Over 

de Maas” en ook de “Dreumelse Waard”.  Wellicht doet u dan interessante inzichten op die u via uw 

ambtenarenapparaat en de bedrijven niet krijgt? Bovendien kunt u dan genieten van het landschap en de 

natuur.  

 

Hoogachtend,   

Burgercollectief de Dreumelse Waard 

Harold Koolhout, Gert-Jan van Engelen, Dré van Rossum en Frans van Egmond  

mailto:stientje.van.veldhoven@minienw.nl
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Bijlage 1 Recente waarnemingen m.b.t. de leeflaag bij de 
“Moleneindse Waard”, het in 2017 opgeleverde deelgebied van het 
project “Over de Maas” 



Granulietsporen en de leeflaag
Locatie: opgeleverde deel Moleneindse waard, project “Over de Maas”
Datum: 18 April 2021, biijna 4 jaar na oplevering in 2017

18 April 2021 hoefafdrukken rund

Opening gebied 2 September 2017

Google Earth: Aanleg met granuliet 13 September 2016



Granuliet aan de oppervlakte waterbodem Granuliet dat door de leeflaag heenkomt

Brokken granuliet op de leeflaag Granulietsporen door de leeflaag

Kuil in de leeflaag Granuliet aan de oppervlakte waterbodem

Granulietsporen en de leeflaag
Locatie: opgeleverde deel Moleneindse waard, project “Over de Maas”
Datum: 18 April 2021, biijna 4 jaar na oplevering in 2017
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Bijlage 2 – Brief met vragen over het onderzoek van Arcadis en afwijzing 
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

T.a.v. Staatssecretaris S. van Veldhoven 

Postbus 20901 

2500 EX Den Haag 

 

Per mail: stientje.van.veldhoven@minienw.nl 

 

 

Uw Kenmerk:  30 015 - BRIEF #80 VAN DE STAATSSECRETARIS VAN  

INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 

 

Betreft:   Geruststellen Maas en Waal door onderzoek van granuliet door 

Arcadis 

 

 

 

Dreumel, 12 Oktober 2020 

 

Geachte mevrouw Van Veldhoven, 

 

De rapporten en opinies van Gerard Kruse en andere adviseurs van GIB zijn leidend 

geweest voor de beslissing om granuliet als grond te zien en voor de uiteindelijke 

vaststelling dat er geen sprake zou zijn van ongewenste neveneffecten die in mogelijk in 

strijd met de zorgplicht zijn. 

 

In het rapport “Kolombezinkproef Noordse Leem” trekt Kruse, geen wetenschapper(!), de 

conclusie: "de transparantie van het bovenstaande water in de kolom met Noordse Leem 

(red. Merknaam van Bontrup voor granuliet met bindmiddel), is na 36 uur veel hoger dan 

die van natuurlijke klei".  

 

Onze waarneming was echter dat de hele plas langdurig verkleurde door de stort van 

granuliet hetgeen bij klei duidelijk niet zo was. Daarom hebben we de kolombezinkproef 

van Kruse herhaald. Zie deze samenvatting: 

https://www.youtube.com/watch?v=vvmBZPncdx4 

 

Daaruit bleek dat bovenstaande conclusie van Kruse niet kan worden gestaafd. Juist omdat 

de meningen en bevindingen van Kruse & Co zo bepalend zijn geweest voor uw uiteindelijke 

beleid en omdat er tot nu toe vanuit wordt gegaan dat "Noordse Leem" een homogeen 

materiaal is, wat niet blijkt uit ons onderzoek, is een objectief onderzoek naar granuliet 

essentieel om ons daarmee gerust te kunnen stellen.  

 

De keuze voor Arcadis draagt op voorhand niet bij aan die doelstelling. Rijkswaterstaat en 

uw Ministerie zijn een belangrijke opdrachtgever voor Arcadis, vooral in infrastructurele 

werken. In dit dossier heeft Rijkswaterstaat er blijk van heeft gegeven haar rol als 

economisch belanghebbende bij de stort van granuliet niet te kunnen scheiden van haar 

rol als handhaver, waarbij het economisch belang steeds doorslaggevend lijkt te zijn.  

 

Omdat uw doel is om ons gerust te stellen en de discussie af te sluiten; dat willen wij ook, 

hebben wij de volgende dringende suggesties voor het onderzoek door Arcadis die daaraan 

bij kunnen dragen:  

• Geen aan- en bijsturing door uw Ministerie maar met name niet door 

Rijkswaterstaat en Bontrup; onderzoekers moeten vrij zijn van beïnvloeding tijdens 

het onderzoek. 

• Granuliet is ons inziens geen homogeen materiaal. Dat zou daarom moeten worden 

getoetst worden door zeer uitgebreide steekproeven op beide terreinen die GIB voor 

de opslag van granuliet gebruikt (Amerikahaven en Zanzibarhaven). Monsters 

dienen zowel van de buitenkant als van de kernen van de granulietbergen te worden 
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genomen en zowel aan de voet als bovenop. Eigenschappen zijn aantoonbaar 

verschillend. 

• Organisch materiaal, voldoet het wel echt aan de norm voor grond?  

• Vertroebeling, vaststellen met verschillende monsters en met de meest recente en 

beste onderzoeksmethoden, een kolombezinkproef op het kantoor van Bontrup is 

dat niet. 

• Colloïdaal gedrag en het effect op vissen en watervlooien 

• Afbraakproces van Polyacrylamide onder water  

• Geschiktheid als opvulmateriaal voor verondieping, in de WOB-documenten komt 

naar voren dat diverse experimenten met Granuliet als bouwstof zijn mislukt omdat 

"het materiaal aan de wandel ging", bijvoorbeeld in het project Markerwadden, waar 

het experiment ook om die reden halverwege is gestaakt.  

 

Interpretatie van resultaten.  

Ons inziens worden resultaten tot op heden vanuit een tunnelvisie/ gewenste uitkomst 

geïnterpreteerd. Naast Arcadis dat een duidelijke financiële afhankelijkheid naar 

opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft, zou voor het beoogde vertrouwen een tweede echt 

onafhankelijk instituut aangehaakt moeten worden. Vanaf de opdrachtformulering tot en 

met de interpretatie van resultaten, om een objectieve gang van zaken te garanderen. Dus 

een intituut waar niet alleen de Staatsecretaris en Bontrup, maar ook de Gemeente West 

Maas en Waal en wij als burgers vertrouwen hebben. 

 

En op basis van alle resultaten, zou de vraag opnieuw beantwoord moeten worden of er 

sprake is van een afvaldump of dat het materiaal inderdaad geschikt is voor de nuttige 

functie van natuurontwikkeling en dat daarbij aan de zorgplicht is voldaan.  

 

Laten we het hopen, want praktisch gezien maakt het voor ons allemaal weinig meer uit, 

aangezien de plas vol met granuliet ligt en het project snel wordt opgeleverd. Wij komen 

er vanzelf achter wat het materiaal gaat doen. Maar voor een goede nachtrust, een 

gezonde waterbodem, toekomstige projecten en het vertrouwen in een rechtvaardige 

overheid is dit onderzoek cruciaal. Wij hopen daarom dat u aan ons verzoek gehoor wilt 

geven. 

 

Hoogachtend, 

 

Burgercollectief de Dreumelse Waard,  

 

dreumel@burgercollectief.club 

 

Gert-Jan van Engelen 

Dré van Rossum 

Harold Koolhout 

Frans van Egmond 

 
http://www.dreumel.burgercollectief.club 

 

http://www.dreumel.burgercollectief.club/
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Bestuurskern 

Dir.Waterkwaliteit, 

Ondergrond en Marien 

Bodem, Ondergrond en 

Wadden 
 

Den Haag 

Postbus 20901 

2500 EX  Den Haag 
 

Contactpersoon 

K. ten Hove 

Coördinerend 

Beleidsmedewerker 
 

M  +31(0)6-15093735 

katja.ten.hove@minienw.nl 

 
Ons kenmerk 

IENW/BSK-2020/214942 

 

 

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

Burgercollectief de Dreumelse Waard 

per mail: dreumel@burgercollectief.club 

   

  

Datum 16 november 2020 

Betreft uw brief van 12 oktober 2020 over het onderzoek van 

granuliet door Arcadis 

  

 

 

Geachte leden van het burgercollectief, 

Op 12 oktober jl. heb ik van u een brief ontvangen waarin u uw zorgen uit over de 

keuze voor Arcadis ten behoeve van de review granuliet en waarin u suggesties 

doet voor het onderzoek van Arcadis. 

 

Ik wil benadrukken dat Arcadis in dit onderzoek een onafhankelijke positie heeft 

en zelf geheel verantwoordelijk is voor de inhoud van hun uiteindelijke rapport. De 

voortgang van het onderzoek wordt besproken in een klankbordgroep. Daarin 

hebben de gemeente West Maas en Waal, de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat 

en DG Water en Bodem zitting. Al deze partijen zijn betrokken geweest bij de 

formulering van de onderzoeksvragen en hebben ingestemd met het plan van 

aanpak van Arcadis.  

 

U doet in uw brief suggesties voor onderwerpen die zouden kunnen worden 

meegenomen in het onderzoek van Arcadis. Ik sta er positief tegenover om deze, 

gegeven de scope van het onderzoek, waar mogelijk en passend, mee te nemen. 

Ik heb Arcadis gevraagd om te bekijken of en op welke wijze uw suggesties 

kunnen worden meegenomen in het onderzoek en wat dit betekent voor de 

planning. Zodra ik hierover meer duidelijkheid heb, zal ik een besluit nemen over 

aanvulling van het onderzoek en zal ik u informeren.  

 

Met vriendelijke groet, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

Burgercollectief de Dreumelse Waard 

per mail: dreumel@burgercollectief.club 

   

  

Datum 26 februari 2021 

Betreft uw suggesties voor de review granuliet door Arcadis 

  

 

 

Geachte leden van het Burgercollectief, 

In vervolg op mijn brief van 16 november 2020 reageer ik op uw suggesties voor 

uitbreiding van de review granuliet door Arcadis.  

 

Het doel van de review is om inzicht te krijgen in de milieu-hygiënische effecten 

van de toepassing van granuliet in het project Over de Maas en in de 

(on)bruikbaarheid van granuliet voor de verondieping van de plas in relatie tot de 

beleidsmatig of wettelijk vastgelegde doelen van het project Over de Maas. Met 

gemeente en provincie samen is dit uitgewerkt in onderzoeksvragen. Deze scope 

van het onderzoek is het kader waartegen ik verzoeken ten aanzien van de review 

afzet. Arcadis is, als deskundige en professionele partij, gevraagd de 

geformuleerde onderzoeksvragen te beantwoorden. Het is daarbij aan Arcadis om 

te bepalen wat nodig is om de geformuleerde onderzoeksvragen onderbouwd te 

kunnen beantwoorden. 

 

Inzicht in de mogelijke afbraak van het gebruikte flocculant (een polyacrylamide) 

onder water is in het licht van het doel van het onderzoek zeker relevant en vormt 

dan ook onderdeel van het onderzoek van Arcadis. Daarnaast worden op diverse 

plekken, in zowel granuliet als oppervlaktewater, metingen gedaan naar 

acylamide. 

 

De vraag naar de geschiktheid van granuliet als opvulmateriaal voor de 

verondieping wordt eveneens door Arcadis meegenomen in het onderzoek. Daarbij 

wordt ook gekeken of de natuurlijke dynamiek van het (rivier)systeem en/of de 

geohydrologische situatie effect heeft op erosie en op mogelijke verspreiding 

(uitloging) van eventueel aangetoonde stoffen in het granuliet en wat daar de 

eventuele consequenties van zijn.  

 

De vraag of granuliet voldoet aan de definitie van grond valt buiten de scope van 

dit onderzoek naar de milieu-hygiënische effecten van granuliet. Hiervoor is het 

juridische kader van het Besluit bodemkwaliteit bepalend. Granuliet past binnen 

de definitie van grond zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. 

 

In het onderzoek van Arcadis wordt tevens gekeken naar eventuele effecten op de 

ecologie als gevolg van het toepassen van granuliet. Ten aanzien van de aspecten 



 

Bestuurskern 

Dir. Waterkwaliteit, 

Ondergrond en Marien 

Bodem, Ondergrond en 

Wadden 

 
Ons kenmerk 

IENW/BSK-2021/13871 
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homogeniteit, vertroebeling en colloïdaal gedrag heeft Arcadis aangegeven dat het 

nader onderzoeken daarvan geen onderscheidende bijdrage levert ten behoeve 

van de beantwoording van de onderzoeksvragen van de review. Daarbij is een 

belangrijk punt dat er geen concrete toetsingsnormen en/of voorschriften in 

vergunningen zijn waartegen de meetresultaten in relatie tot deze aspecten 

kunnen worden afgezet. Daarom wordt het onderzoek van Arcadis niet aangevuld 

met deze aspecten. 

 

Het onderzoek van Arcadis bestaat uit vooronderzoek (een reconstructie van de 

toepassing van granuliet en literatuuronderzoek), een verificatieonderzoek en 

praktijkonderzoek naar de effecten van granuliet. Op basis van het vooronderzoek 

heeft Arcadis het noodzakelijk geacht haar praktijkonderzoek aan te scherpen en 

waar nodig het aantal beproevingen uit te breiden om tot een meer betrouwbare 

conclusie te kunnen komen. Dit leidt ertoe dat er voor het uitvoeren van de review 

meer tijd nodig is dan aanvankelijk ingeschat. Oplevering van het eindrapport van 

het onderzoek is door Arcadis voorzien in week 15 (medio april). Omdat ik u in de 

gelegenheid wil stellen om voor de afronding van het onderzoek kennis te nemen 

van en te reageren op de resultaten van het onderzoek, zal eind maart/begin april 

een overleg worden georganiseerd waarin een presentatie door Arcadis wordt 

gegeven. 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 
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Bijlage 3 – Onafhankelijke deskundigen over het rapport en onderzoeksaanpak 

 

2. Opinie wetenschapper Milieuchemie Joop Harmsen 

https://nl.linkedin.com/in/joop-harmsen-4a196210 

Bron: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/ministerie-granuliet-in-over-de-maas-veilig 

Maar omdat in Over de Maas het granuliet wordt afgedekt met een drie meter dikke leeflaag “speelt granuliet als 

drager voor het ecosysteem geen rol”, concludeert Arcadis. 

Harmsen vindt die conclusie vreemd: “Ja, op die manier kun je alles toepassen. Ik vind dat wat onder zo’n laag ligt 

ook nooit ter discussie mag staan.” Harmsen noemt daarbij als voorbeeld de Kraaijenbergse Plas waar ook 

granuliet is gestort, maar daar is die leeflaag volgens Harmsen niet of nauwelijks aanwezig. “Of het daar wel een 

gevaar is, geeft het rapport geen antwoord op. Dus sowieso mag dit rapport niet gebruikt worden voor andere 

plassen waar het granuliet gestort is”, aldus Harmsen. De onderzoekers van Arcadis schrijven in het rapport 

inderdaad dat alleen naar onderzoek is gedaan naar Over de Maas. “De toepassing van granuliet op andere 

locaties of voor andere doeleinden is geen onderdeel van het review-onderzoek.” 

Ook na dit rapport weten we nog steeds niet hoe polyacrylamide (het chemisch bindmiddel, red.) zich in de 

toekomst gaat gedragen. En dat is steeds mijn punt geweest”, zegt Harmsen tegen Zembla. Maar Arcadis doet in 

het rapport wel een voorspelling over de toekomst. De onderzoekers zeggen dat het hoogst onwaarschijnlijk is 

dat acrylamide in Over de Maas vrijkomt. Harmsen is daar zeer verbaasd over: “Dat mag je nooit concluderen op 

basis van de uitloogproef die ze hebben gedaan. Die proef is namelijk niet ontworpen voor een stof die er nog niet 

is.” Daarnaast zegt Harmsen dat niet alleen de vorming van acrylamide een mogelijkheid is, maar dat er ook 

andere brokstukken van polyacrylamide kunnen worden gevormd. “Het rapport beperkt zich tot acrylamide.” 

En: 

“Weten we nu voldoende van granuliet en de milieuvreemde stof polyacrylamide om dit te storten in een plas? Dan 

zeg ik nee. Ik zie een herhaling van wat al het afgelopen jaar is gebeurd. De kennis die we nodig hebben is er niet 

bijgekomen. Deze antwoorden heb ik ongeveer een jaar geleden ook gegeven in de Tweede Kamer en ook in een 

toelichting aan de gemeente. Ik vind dus nog steeds dat je het niet moet toepassen omdat we niet weten wat er in 

de toekomst gaat gebeuren. Dit rapport geeft daar geen antwoord daarop. Dan moet je het voorzorgsprincipe 

hanteren.” 

Enkele weken geleden adviseerden onderzoekers van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en 

Ruimte Ordening (STAB) aan de Raad van State dat granuliet veilig gebruikt kan worden en dat het niet 

schadelijk is.  

 

Joop Harmsen is ook kritisch over dat rapport: “Het valt op dat ze niets hebben gedaan met de informatie uit het 

kringgesprek in de Tweede Kamer. Er wordt helemaal niet ingegaan op wat daar door diverse deskundigen is 

gezegd.”   

 

“Het gaat in mijn ogen bij granuliet nog steeds om de volgende twee vragen: Is granuliet grond en weten we 

voldoende van de toegevoegde flocculant om ongecontroleerd storten in een diepe plas te kunnen verantwoorden? 

Mijn antwoord op beide vragen is nee. En de consequentie hiervan is dat het granuliet niet gestort had mogen 

worden in een diepe plas.” 

 

  

https://nl.linkedin.com/in/joop-harmsen-4a196210
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/ministerie-granuliet-in-over-de-maas-veilig
https://bontrup.com/pdf/rapportstabdefinitief.pdf
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/rondetafelgesprek-granulietstortingen-over-de-maas
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/rondetafelgesprek-granulietstortingen-over-de-maas
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2. Opinie over de aanpak van het onderzoek door Toxicoloog Job Schreuder 

 

Wij hebben niet de indruk dat onderstaande genuanceerde aanbevelingen van de toxicoloog zijn meegenomen 

ook al staan deze vermeld in de literatuurlijst onder de noemer “overige informatie”. 

 

Beste leden van het Burgercollectief Dreumel, 

Naar aanleiding van de twee uitzendingen van Zembla dit jaar over granuliet en verondiepen van de plas 'Over 

de Maas' heb ik direct beschikbare wetenschappelijke literatuur over (poly)acrylamide in relatie tot 

oppervlaktewater en grondwater bestudeerd. Als Toxicoloog was ik onder meer geïnteresseerd in de relatie 

tussen de mogelijk te verwachten emissies van acrylamide monomeer uit polyacrylamide flocculant en 

eventuele nadelige effecten voor mens en milieu. En in de technische mogelijkheden om de emissies en/of 

imissies en eventuele effecten te kunnen meten. 

 

De uitkomsten van mijn onderzoek en hierop geënte aanbevelingen heb ik beschreven in bijgaande notitie (pdf, 

en aparte pdf met overgenomen tabel). De notitie heb ik op persoonlijke titel en op vrijwillige basis opgesteld. 

 

Belangrijke mogelijk nieuwe gezichtspunten: 

 

• Opmerkingen bij uitgangspunten en nuanceringen daarvan in de memo van Rijkswaterstaat van 3 juni 

2020;  

• Meer realistische onderbouwde schattingen van mogelijke emissies van Acrylamide uit 

Polyacrylamide houdende flocculant in granuliet in anaeroob milieu onderin plas; 

• Verdunning berekening mogelijke concentratie Acrylamide in oppervlaktewater van plas tijdens 

vulfase, rekening houdend met aanname afbraak en/of verversing water in de plas (toets via 

oppervlaktewater 'norm' in REACH registratie dossier); 

• Mogelijke risico's van (langzame) verspreiding van, door anaerobe afbraak gevormd, Acrylamide 

vanuit poriewater in sediment van de plas naar nabij grondwater (toets via drinkwater kwaliteitseis); 

• Verhouding mogelijke emissie Acrylamide in de plas en jaardebiet van rivier de Maas vanwege 

drinkwaterproductie stroomafwaarts (criterium drinkwater kwaliteitseis); 

• Afbraak van Acrylamide in oppervlaktewater blijkt volgens een onderzoek bij watertemperatuur van 

15 graden Celsius na 3 dagen niet aantoonbaar, wel bij hogere watertemperaturen (zie ook bijgaande 

aparte pdf met overgenomen tabel 1 uit literatuur referentie 2 in de notitie); 

• Gevoelige en betrouwbare analyses van Acrylamide in oppervlaktewater zijn mogelijk maar vragen 

om extra voorbewerking in laboratorium en geschikte apparatuur (als men onder het 

concentratieniveau van de drinkwater kwaliteitseis wil komen); 

•  Inzicht in de gevolgen van verondiepen van een plas met granuliet zal mede worden behaald en 

bevestigd met een zorgvuldig, betrouwbaar en gevoelig meetsysteem. Dit gedurende alle seizoenen 

en gericht op ondiep en diep oppervlaktewater van de plas, zowel chemisch als biologisch, en 

langjarig op poriewater in sediment en nabij grondwater. 

 

Tijdens het laatste overleg in de Tweede Kamer is gezegd dat inmiddels metingen zijn verricht op Acrylamide in 

oppervlaktewater van de plas en in Maaswater en dat de stof op dat moment niet is waargenomen. Van belang 

zijn hierbij onder meer de betrouwbaarheid van bemonstering en laboratorium analyse alsmede de behaalde 

detectiegrenzen. Wellicht is deze informatie ook van belang voor het lopende review onderzoek van Arcadis. 

 

Deze mail met mijn notitie zend ik ook aan een aantal andere betrokkenen waaronder de (griffier van) 

Commissie IenW van de Tweede Kamer, de gemeente West Maas en Waal en enige deskundigen van Zembla. 

  

Met vriendelijke groet, 

Job Schreuder (Toxicoloog ERT en Sr. specialist milieu) 

 

Groningen 

 

E-mail: job.schreuder@gmail.com 

Mobiele telefoon: 06 20218159 



 

1 
 

Notitie:  
Vrijkomen van Acrylamide door afbraak van Polyacrylamide in flocculant  & 
Schatten mogelijke risico’s voor water compartimenten bij granuliet in diepe 
plas 
 
De inhoud van deze notitie vormt mijn persoonlijke opvatting en is op vrijwillige basis opgesteld. Er 
wordt daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaard. 
 
Drs. Job Schreuder (Toxicoloog ERT en senior Specialist milieu) 
Groningen 
Mobiele telefoonnr.: 06 20218159 
 
Groningen, 12 oktober 2020 
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Samenvatting (Deel Vrijkomen van Acrylamide door afbraak van Polyacrylamide in flocculant) 
 
Polyacrylamide (polymeer) en Acrylamide (monomeer) algemeen 
Polyacrylamide flocculant wordt bij afscheiding van granuliet (door bewerking van graniet) toegepast 
voor de bezinking, en ook om het materiaal leemachtige eigenschappen te geven en om verstuiving 
vanwege Arbo tegen te gaan. 
Polyacrylamide polymeren zijn organische verbindingen en zijn in beginsel opgebouwd uit 
Acrylamide monomeren (AMD). Voor toepassing bij onder meer granuliet is er ook nog een 
percentage van een ander monomeer ingebouwd om negatief geladen plaatsten in het molecuul te 
krijgen. Een polymeer molecuul kan bijvoorbeeld uit ordegrootte 100.000 monomeren bestaan. Het 
heel lange molecuul kan toch in water opgelost zijn. 
 
Polyacrylamide (PAM) is een door de mens ontwikkeld polymeer. Deze stof komt niet van nature 
voor in de bodem, het water of de lucht. Acrylamide monomeer komt in kleine gehalten voor als 
residu in het product flocculant, en het kan door afbraak (met name anaerobe, is zuurstofloze, 
biologische afbraak ontstaan. 
Wat betreft toxiciteit wordt allereerst gekeken naar Acrylamide monomeer dat goed wateroplosbaar 
en niet bio-accumulerend en heel mobiel is.  
Acrylamide (monomeer) is een stof die in het kader van de Europese chemische stoffen verordening 
REACH is aangewezen als zeer zorgwekkende stof vanwege carcinogene en mutagene eigenschappen 
en daarbij verdacht reprotoxische eigenschappen. 
 
Een gehalte Polyacrylamide van 96 mg per kg ontwaterd granuliet komt, bij 750.000 ton weg te 
voeren/weggevoerd granuliet, neer op 72.000 kg Polyacrylamide. 
 
Afbraak van Polyacrylamide en van Acrylamide in het milieu 
In het geval Polyacrylamide in het milieu (zoals in de plas) komt is het belangrijk vooral te kijken naar 
afbraak van Polyacrylamide naar Acrylamide monomeer. Theoretisch kan de hoeveelheid, door 
afbraak uit Polyacrylamide gevormde, Acrylamide zeer veel groter zijn dat die van het residu 
monomeer in het product flocculant. 
 
Uit recente literatuur is bekend dat Polyacrylamide aan deeltjes bij anaerobe slibvergisting (bij 
bijvoorbeeld 35 graden Celsius) aanzienlijke afbraak vertoonde met daarbij ook een duidelijke 
Acrylamide concentratie. 
In aquatische systemen is er de vervolgstap afbraak van Acrylamide monomeer. Dat gebeurt volgens 
een publicatie waarschijnlijk volledig binnen 2 weken. Er zijn ook literatuurgegevens over 
temperatuur afhankelijkheid van de snelheid van afbraak. Onder milieucondities zou bij een 
temperatuur onder 15 graden Celsius geen afbraak van Acrylamide zijn aangetoond na 72 uren 
terwijl deze bij 25 graden Celsius binnen 24 uur compleet is. 
In een diepe plas kunnen langdurig watertemperaturen van onder de 15 graden Celsius voorkomen. 
 
Samenvatting (Deel Schatten mogelijke risico’s voor water compartimenten bij granuliet in diepe 
plas) 
In deze notitie worden, voorafgaand aan eigen risico schattingen, opmerkingen geplaatst bij de 
uitgangspunten en nuanceringen in de memo van Rijkswaterstaat (RWS) van 3 juni 2020 over 
Acrylamide en Over de Maas. Er wordt gemotiveerd opgemerkt dat meerdere nuanceringen in de 
memo van Rijkswaterstaat bij zijn ‘worst case’ uitgangspunten hier waarschijnlijk maar gedeeltelijk 
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opgaan. Dit is afgezien van de ‘rekenfout’ van een factor 1000 die door anderen in september 2020 is 
gevonden en bekend gemaakt. 
 
Belangrijke uitgangspunten bij ruwe schattingen risico’s in voorliggende notitie 
In de voorliggende notitie worden bij de ruwe schattingen van risico’s van vrijkomen van Acrylamide 
naar oppervlaktewater van de diepe plas in de vulfase van verondiepen met granuliet eigen 
uitgangspunten gehanteerd. Die zijn op de volgende belangrijke onderdelen niet ‘worst case’.  

 Het PAM bindt weliswaar aan de fijne deeltjes van het graniet en zandsteen, maar van de 
lange polymeermoleculen zijn alleen gedeelten gehecht aan de deeltjes en zijn er lange 
lussen en staarten. Onder zuurstofarme of zuurstofloze omstandigheden, vooral dieper in de 
plas, is anaerobe biologische afbraak mogelijk (zoals aangetoond bij anaerobe slibvergisting 
bij waterzuivering). 

 Het PAM valt in de plas niet volledig uiteen, maar binnen enkele weken na het storten van 
een vracht granuliet komt 5% van het PAM daarin vrij in de plas in de vorm van Acrylamide 
door anaerobe biologische afbraak. Dat rekenvoorbeeld gaat dan over de totale vracht 
granuliet om vrijkomen van 5% van 72.000 kg = 3.600 kg AMD in de plas. Dit percentage past 
in een beeld van recent onderzoek van anaerobe vergisting met Polyacrylamide zoals bij 
biologische zuiveringsinstallaties. De onzekerheid is of het uitgangspunt omtrent percentage 
PAM afbraak naar Acrylamide ook kan passen bij de omstandigheden in de diepe plas, onder 
meer de lagere water temperatuur dan die bij slib vergisting. 

 De (vervolg stap) biologische afbraak van Acrylamide in het water van de diepe plas gaat 
langzaam door de relatief lage watertemperatuur (15 graden Celsius en lager). Er vindt 
uitwisseling van water in de plas plaats door enige in- en uitstroom van rivierwater. Voor 
beide mechanismen samen rekenen we als voorbeeld met het uitgangspunt dat moleculen 
Acrylamide na vrijkomen gemiddeld 1 maand in het water van de plas aanwezig zijn. 

 
Toetsingscriteria Acrylamide in oppervlaktewater plas, in grondwater en in rivierwater 
Er zijn voor de risico schattingen toetsingscriteria nodig voor Acrylamide in oppervlaktewater van de 
diepe plas (tijdens de vulfase) en voor grondwater nabij de plas. En er is ook nog uitwisseling van 
oppervlaktewater in de plas met de rivier de Maas, waaruit verder stroomafwaarts water voor 
productie van drinkwater wordt ingenomen. 
 
In het RIVM rapport ‘Beoordelen grootschalige bodemtoepassingen in diepe plassen - Elementen 
voor generieke en locatiespecifieke beoordeling- van 2011 staan toetsingscriteria, onder meer voor 
het oppervlaktewater tijdens het vullen. Dit rapport moet als onderbouwing worden gezien van de 
‘Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
van 2010. 
Deze beide landelijke documenten komen uit een periode voordat het beleid rond Zeer 
Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in het waterbeheer is verwerkt.  
 
Oppervlaktewater plas 
In deze eigen risico inschatting hanteer ik de (ecologische) PNECaqua zoet oppervlaktewater van 
0,032 mg/l uit het REACH registratie dossier van Acrylamide als chemisch oppervlaktewater kwaliteit 
criterium tijdens de vulfase bij het verondiepen van de plas. PNECaqua staat voor (jaargemiddelde 
ecologische) Predicted No-Effect Concentration voor oppervlaktewater. REACH staat voor Europese 
chemische stoffen verordening. 
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Er is voor Acrylamide namelijk niet een Europese en Nederlandse milieukwaliteitsnorm (MKN, ook 
wel MKE genoemd) voor oppervlaktewater gegeven. JG-MKN onder de KRW (Europese Kaderrichtlijn 
Water) en de risicogrenzen van REACH zijn qua beschermdoel min of meer vergelijkbaar.  
 
Nabij grondwater 
In deze notitie noem ik de Europese en Nederlandse drinkwater kwaliteitseis voor Acrylamide van 
0,10 µg/l (= 0,0001 mg/l) als chemisch kwaliteit criterium voor nabij grondwater tijdens en na de 
vulfase bij het verondiepen van de plas. 
De drinkwaternorm van Acrylamide voor grondwater kan een rol spelen bij het beoordelen van 
interactie tussen oppervlaktewater en poriewater in sediment met grondwater tijdens en na de 
vulfase. 
 
Rivierwater 
In deze notitie noem ik de Europese en Nederlandse drinkwater kwaliteitseis voor Acrylamide van 
0,10 µg/l (= 0,0001 mg/l) als chemisch kwaliteit criterium voor oppervlaktewater van de rivier de 
Maas door uitwisseling bij het verondiepen van de plas. 
Uit de rivier de Maas wordt verder stroomafwaarts water voor productie van drinkwater ingenomen. 
 
Berekende concentratie Acrylamide in oppervlaktewater van de plas 
De in deze notitie als ruw voorbeeld berekende concentratie Acrylamide in oppervlaktewater van de 
plas tijdens de vulfase met granuliet is, met de beschreven eigen uitgangspunten: 0,0324 mg/l. 
 
Toetsing oppervlaktewater van diepe plas tijdens vulfase 
Deze als ruw voorbeeld berekende concentratie Acrylamide in oppervlaktewater van de plas tijdens 
de vulfase komt (toevallig) vrijwel overeen met het gekozen (ecologische) toetsingscriterium van de 
PNECaqua zoet oppervlaktewater van 0,032 mg/l uit het REACH registratie dossier van Acrylamide. 
 
Toetsing grondwater nabij de diepe plas 
De als ruw voorbeeld berekende concentratie Acrylamide in oppervlaktewater van de plas tijdens de 
vulfase is een factor 324 hoger dan de Nederlandse drinkwater kwaliteitseis voor Acrylamide van 
0,0001 mg/l. De concentratie in poriewater van granuliet sediment zal, bij de gehanteerde 
uitgangspunten, veel hoger zijn.  
De concentraties (door anaerobe afbraak gevormd) Acrylamide (in oppervlaktewater, maar ook in 
poriewater van granuliet en sediment) zullen vanwege zijn mobiliteit van belang zijn voor 
beoordeling van interactie met grondwater. Dat vraagt om een tamelijk complexe geohydrologische 
beschouwing. 
 
Toetsing oppervlaktewater rivier Maas (vanwege drinkwaterproductie stroomafwaarts) 
De als voorbeeld berekende emissie en concentraties van Acrylamide in oppervlaktewater van de 
plas tijdens de vulfase kunnen mogelijk ook relevant zijn voor oppervlaktewater van de Maas. 
Daaruit wordt stroomafwaarts oppervlaktewater ingenomen voor de productie van drinkwater. 
Gevormd Acrylamide kan weliswaar in de diepe plas en na uitwisseling met de Maas ook in de rivier 
(snel, bij watertemperaturen boven 15 graden Celsius) biologisch afbreken.  
 
Maar het is goed om de verhouding te zien tussen emissie van Acrylamide (indien door anaerobe 
afbraak gevormd) en het afvoerdebiet van de rivier de Maas. Als wordt aangehouden een gemiddeld 
afvoerdebiet van 230 m3 per seconde is dat 7,25 miljard kubieke meter water per jaar. De emissie 
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van Acrylamide, gevormd door anaerobe afbraak in de plas in een jaar, is in het rekenvoorbeeld 
3.600 kg.  
Als een dergelijke Acrylamide emissie naar de plas (zou worden gedeeld door het rivier jaar afvoer 
debiet van de Maas wordt de berekende concentratie Acrylamide 0,50 µg/l (vergelijk 
drinkwaternorm 0,1 µg/l). Daarin zit uitdrukkelijk nog niet de reducerende invloed van vervolg 
afbraak van Acrylamide in de plas zelf en na uitwisseling in de rivier en na inname bij de 
zuiveringsstappen van drinkwaterbereiding. 
Analyses van Acrylamide in drinkwater op het concentratie niveau van/onder de drinkwater 
kwaliteitseis van 0,1 µg/l zijn met goede laboratorium apparatuur haalbaar. Het gevoelig meten van 
Acrylamide in oppervlaktewater is ook mogelijk, maar is relatief moeilijker (lit. 12). 
 
Voorzorgsbeginsel, onderzoek en monitoring voor inzicht 

 Bij beslissingen omtrent het in de bodem of oppervlaktewater brengen van granuliet met 
Polyacrylamide, zal vanwege beperkte inzichten het voorzorgsbeginsel gehanteerd behoren 
te worden. 

 Er zal tijdens en na het verondiepen van de plas door onderzoek tenminste goed inzicht 
moeten zijn in:  
o Eigenschappen van de in granuliet nog aanwezige Polyacrylamide flocculant; 
o Proces van gedeeltelijk vrijkomen van monomeer Acrylamide door (anaerobe) afbraak in 

de diepe plas; 
o Snelheid van vervolg stap afbraak van Acrylamide bij verschillende (oppervlaktewater) 

watertemperaturen; 
o De interactie van oppervlaktewater en poriewater met grondwater (studie 

geohydrologie). 
 Dit inzicht zal mede moeten worden behaald door, en worden bevestigd met een zorgvuldig, 

betrouwbaar en gevoelig monitoringsysteem. Dat moet gedurende alle seizoenen worden 
gericht op van ondiep en diep oppervlaktewater van de plas (zowel chemisch als biologisch) 
en langjarig op poriewater in sediment en nabij grondwater. 

 Het is, in navolging van het advies in het Stowa rapport van 2016, van belang om te starten 
met toepassing van ‘groene’ poly-elektrolyten bij onder meer slib indikking. 
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A. Polyacrylamide (polymeer) en Acrylamide (monomeer) algemeen 
Polyacrylamide flocculant wordt bij afscheiding van granuliet (door bewerking van graniet) toegepast 
voor de bezinking, en ook om het materiaal leemachtige eigenschappen te geven en om verstuiving 
vanwege Arbo tegen te gaan. 
 
De flocculant bestaat grotendeels uit Polyacrylamide polymeren, dat zijn organische verbindingen die 
behoren tot de zogenaamde Poly-elektrolyten (PE). Ze zijn in beginsel opgebouwd uit Acrylamide 
monomeren (AMD) en zijn niet (non-ionisch) of nauwelijks ionisch. Voor toepassing als flocculant is 
er meestal sprake van een anionisch of een kationisch copolymeer doordat er ook voor een bepaald 
percentage een ander monomeer is ingebouwd.  

Een anionisch copolymeer door inbouw van bijvoorbeeld Acrylzuur of een zout daarvan (Acrylamide-
acrylaat copolymeer); er zitten daardoor dan negatief geladen plaatsen in het lange polymeer 
molecuul. Een kationisch copolymeer door inbouw van bijvoorbeeld dimethylaminoethyl 
methylacrylaat, waardoor er positief geladen plaatsen in het lange polymeer molecuul komen (lit. 5) 

Een polymeer molecuul kan bijvoorbeeld uit ordegrootte 100.000 monomeren bestaan. Het heel 
lange molecuul kan toch in water opgelost zijn. Indien het geconcentreerd in oplossing is, wordt het 
een gel. 
 
In het geval van de granuliet kwestie in Nederland gaat het om het gebruik van het flocculant met 
merknaam Ecopure-1715 (firma Melspring in Velp). Dat bestaat uit anionisch Polyacrylamide 
copolymeer (lit. 6). 
Een gehalte Polyacrylamide van 96 mg per kg ontwaterd granuliet komt, bij 750.000 ton weg te 
voeren/weggevoerd granuliet, neer op 72.000 kg Polyacrylamide. 
 
Meer dan naar Acrylamide monomeer, dat als residu in het product Polyacrylamide aanwezig is, 
moet vooral ook naar afbraak van Polyacrylamide in het milieu worden gekeken. Onder meer om te 
weten of er ook Acrylamide (monomeer) zou kunnen ontstaan en zo ja in welke hoeveelheid. 
 
Polyacrylamide (PAM) is een door de mens ontwikkeld polymeer. Deze stof komt niet van nature 
voor in de bodem, het water of de lucht. Acrylamide monomeer komt in kleine gehalten voor als 
residu in het product flocculant, en het kan door afbraak (met name anaerobe, is zuurstofloze, 
biologische afbraak ontstaan. 
Acrylamide (monomeer) is een stof die in het kader van de Europese chemische stoffen verordening 
REACH is aangewezen als zeer zorgwekkende stof vanwege carcinogene en mutagene eigenschappen 
en daarbij verdacht reprotoxische eigenschappen. 
 
Het in Polyacrylamide ingebouwde anionische monomeer (waarschijnlijk Acrylzuur) is wat betreft 
toxiciteit minder relevant. Dan blijft nog de vraag van de schadelijkheid van het anionische 
copolymeer zelf en die van ontledingsproducten (fragmenten) daarvan in onder meer 
oppervlaktewater en bodem. 
  
B. Acrylamide door residu onzuiverheid in gefabriceerd polymeer 
In het polymeer komt een residu Acrylamide monomeer voor dat niet heeft gereageerd in het 
polymerisatieproces. 
Volgens een publicatie van Smith e.a. uit 1996 (geciteerd in lit. 1) varieert het residu gehalte 
monomeren in het product Polyacrylamide tussen 0,05 en 5%. Volgens EU regelgeving voor mengsels 
zou Polyacrylamide, met meer dan 0,1% Acrylamide monomeer, als carcinogeen geclassificeerd 
worden. Bij gebruik van Polyacryalamide voor drinkwaterbereiding zou de eis zelfs 0,05% residu zijn 
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(lit. 1) (Opmerking: inmiddels 0,025%). De EU en Nederlandse drinkwaterkwaliteitseis voor 
Acrylamide is 0,1 microgram per liter. 
In een publicatie van Woodrow e.a. van 2008 (geciteerd in lit. 8) wordt gezegd dat bekend is dat 
commercieel beschikbare Polyacrylamide residu hoeveelheden Acrylamide (overgebleven uit zijn 
productie) bevat van gewoonlijk minder dan 0,05 gewichtsprocent. 
Anionisch Polyacrylamide wordt doorgaans gebruikt als bodem conditioner door het lagere gehalte 
residu Acrylamide monomeer (kleiner dan 0,05%) (lit. 5). Daarbij worden 2 publicaties geciteerd 
(Levy e.a. uit 2015 en Barvenik uit 1994). 
  
C. Gedrag van Polyacrylamide flocculanten en restant residu Acrylamide na toepassing 
In een publicatie van 2014 (lit. 1) wordt over het risico, dat is geassocieerd met het gebruik van 
Polyacrylamide, gezegd dat de wetenschappelijke kennis te beperkt is om in staat te zijn de 
milieueffecten van deze producten in deze specifieke context (gebruik als flocculanten) te 
beoordelen. Het kleine aantal beschikbare studies over de milieueffecten en ecologische 
evenwichten van gebruik van flocculanten is voornamelijk te wijten aan beperkingen in het 
ontwikkelen van efficiënte en betrouwbare analytische technieken om deze te volgen in 
milieucompartimenten. In de Franse studie en het onderzoek worden daarin overigens stappen 
gezet. 
  
Er wordt daarna gezegd dat de potentiële risico’s voor milieu en gezondheid zijn gerelateerd aan de 
verspreiding van Acrylamide (monomeer) en Polyacrylamide afbraak producten in de natuurlijke 
omgeving. 
Twee niveaus van verspreiding dienen te worden beschouwd: ((korter verwoord)) 
 Het water: ongeveer 95% van het polymeer adsorbeert op de deeltjes tijdens de flocculatie stap. 

Vijf procent van het polymeer en zo goed als alle residu monomeren blijven opgelost in het water 
en kunnen verspreiden. Uiteindelijk in oppervlaktewater en grondwateren. 

 Het slib wanneer het zuiveringsproces is afgerond. Het overblijvende slib in de bezinkingsvijvers 
wordt eventueel elders verwerkt. De volgende logische vraag betreft het lange termijn gedrag 
van het Polyacrylamide dat is geadsorbeerd op de vaste deeltjes die worden omsloten in het slib. 

 
Uit paragraaf 3.2 ‘Resultaten’ van het adviesrapport van Van der Kooij Technologies van 2019 voor 
Graniet Import Benelux BV (lit. 6) volgt een vergelijkbaar beeld. Van de in de dekanter gedoseerde 
0,104 g flocculant per kilogram droge stof resulteert een berekend gehalte van 96 mg PAM per kg 
granuliet. Dat is dan 92% gebonden. 

Opmerking: In hetzelfde adviesrapport wordt in de paragraaf Uitgangspunten een percentage 
adsorptie van anionische poly-elektrolyt geciteerd van 4-12% (daaruit wordt daar dan een 
partitiecoëfficiënt afgeleid voor Polyacrylamide). Deze range van percentage adsorptie is blijkens de 
daar geciteerde Duitstalige literatuurreferentie uit 1991 gebaseerd op metingen met radioactief 
koolstof gemarkeerde poly-elektrolyten in biologische afvalwaterzuiveringsprocessen. 

  
Hoeveelheden residu Acrylamide die in spui water dan wel weggevoerd granuliet achterblijven 
Een gehalte Polyacrylamide van 96 mg per kg ontwaterd granuliet komt, bij 750.000 ton weg te 
voeren/weggevoerd granuliet, neer op 72.000 kg Polyacrylamide.  
De volgende vraag is welke fractie Acrylamide bij de bewerkingen in het bedrijf zelf (bezinken en 
decanteren en door filterpers) maximaal met Polyacrylamide in weggevoerd granuliet kan blijven of 
welke fractie maximaal in water in het bedrijf kan blijven (van waaruit spui plaatsvindt). 
Als, zoals gezegd in literatuurbron uit 2014 (lit. 1), zo goed als alle residu monomeren opgelost 
blijven in het water dan gaat dat om maximaal circa 36 kg Acrylamide monomeer. Deze Acrylamide 
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gaat bij het bedrijf, voor zover niet in het watercircuit afgebroken, via spui lozing naar 
oppervlaktewater. 
Als in de Polyacrylamide in het ontwaterde en weggevoerde granuliet toch nog steeds een residu 
fractie 0,05% Acrylamide monomeer aanwezig zou zijn, zou dat neerkomen op maximaal 36 kg 
meegaand Acrylamide. 
 
Door Soil Consult is medio 2019, in opdracht van Graniet Import Benelux, granuliet onderzocht op 
residu Acrylamide in het bedrijf. Een vers ontwaterd monster direct uit de productie en een circa 4 
jaar oud monster uit voorraad. In de rapportage van 19 juni 2019 zijn de analyse certificaten van het 
laboratorium RPS Analyses BV uit Breda opgenomen in de bijlagen. Hieruit blijkt dat het gehalte 
acrylamide in beide monsters beneden de detectiegrens van 0,1 mg/kg droge stof ligt.  
Opmerking: Als er in de 96 mg/kg Polyacrylamide in ontwaterd granuliet nog (hoewel 
onwaarschijnlijk) 0,05% residu Acrylamide zou meegegaan dan zou dat neerkomen op 0,048 mg/kg 
granuliet. Dat is dan al onder de laboratorium detectiegrens van 0,1 mg/kg. 
 
D. Afbraak van Polyacrylamide en van Acrylamide in het milieu 
 
Afbraak van Polyacrylamide 
In het geval Polyacrylamide in het milieu (zoals in de plas) komt is het belangrijk vooral te kijken naar 
afbraak van Polyacrylamide naar Acrylamide monomeer. Theoretisch kan de hoeveelheid, door 
afbraak uit Polyacrylamide gevormde, Acrylamide zeer veel groter zijn dat die van het residu 
monomeer in het product flocculant. 
  
In de laatste jaren is er meer onderzoek verricht naar afbraak van Polyacrylamide dat na toepassing 
bij waterzuivering in de daarna vaak volgende anaerobe slibvergisting terecht komt of in (huisvuil) 
stortplaatsen. Juist bij deze omstandigheden (anaeroob, zuurstofloos) lijkt in belangrijke mate ook 
mede Acrylamide (monomeer) te kunnen ontstaan als afbraakproduct (dat in beginsel in een vervolg 
stap verder kan afbreken).  
 
We gaan eerst nog even in op, al eerder onderzochte, andere mechanismen van afbraak. Dat kan 
onder meer gaan op mechanische wijze, wat vooral aan de orde is bij grote drukken bij toepassing bij 
olie- en gaswinning. Er ontstaan door splitsing dan kortere polymeer ketens (fragmenten). Hoe korter 
de polymeerketen, hoe mobieler het polymeer wordt. 
Er kan ook sprake zijn van afbraak door chemische processen (onder andere via zogenaamde 
Fenton’s reactie in aanwezigheid van IJzer; normaal niet onder milieucondities), eventueel met 
zonlicht leidend tot splitsingen in de polymeerketens tot fragmenten, zelfs leidend tot een 
percentage Acrylamide monomeer. Maar hierover zijn nog veel onopgeloste vraagpunten (lit. 2). 
In het review artikel van 2018 (lit. 5) worden enige studies van biologische afbraak in aerobe milieus 
genoemd (milieus met zuurstof). Maar dat er voor zover bekend bij de schrijvers er 
geen meldingen zijn van detecteerbare resterende acrylamide-afgifte in aerobe cultuurmedia. 
 
Nu gaan we verder in op afbraak van Polyacrylamide onder anaerobe omstandigheden. In het al 
genoemde review artikel van 2018 (lit. 5) wordt gezegd dat Polyacrylamide, gebruikt als flocculant bij 
waterbehandeling of bij slibontwatering, terecht komt in biovergisters of in stortplaatsen. Het zou 
typisch relatief recalcitrant zijn voor organische afbraak, maar kan worden afgebroken gedurende 
anaerobe vergisting van slib.  
In de publicatie wordt een publicatie van Wang (ook uit 2018) geciteerd. Uit experimenten met 
anaerobe vergisting volgt dat kationisch Polyacrylamide omgezet kan worden naar methaan via 
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methanogenesis en kan worden gedepolymeriseerd waarbij Acrylamide en Acrylzuur worden 
gegenereerd. Acrylamideconcentraties zo hoog als 15 mg /l werden geïdentificeerd in een 22-daagse 
slibgisting met 12 g/kg totaal gesuspendeerde stof (overeenkomend met 240 mg / L 
PAM). De publicatie van Wang uit 2018 is ook als Abstract gelezen (lit. 4). 
 
In 2020 verschijnt een publicatie van M. Akbar et al (lit. 7). Slib met een Polyacrylamide dosis van 10 
tot 50 g/kg totaal gesuspendeerde stoffen werd gebruikt. Polyacrylamide vertoonde bij zogenaamde 
mesofiele anaerobe vergisting (bij 35 graden Celsius) 27% tot 30% afbraak met een Acrylamide 
concentratie van 0,5 tot 7,2 mg/l. 
 
Afbraak van Acrylamide 
In aquatische systemen gebeurt volledige afbraak van het monomeer Acrylamide waarschijnlijk 
binnen 2 weken (publicaties geciteerd in literatuur 5, onder andere van Shanker van 1990).  
Er zijn gegevens over temperatuur afhankelijkheid van de snelheid van afbraak. Onder 
milieucondities zou bij een temperatuur onder 15 graden Celsius geen afbraak zijn aangetoond na 72 
uren terwijl deze bij 25 graden Celsius binnen 24 uur compleet is. Dat is volgens een studie Labahn et 
al. van 2010 (geciteerd in lit. 2) waarbij Acrylamide is toegevoegd aan ‘natural water’ en ‘slurry’ 
monsters.  
Opmerking: in een diepe plas kunnen langdurig watertemperaturen van onder de 15 graden Celsius 
voorkomen. 
En er wordt ook gezegd dat Acrylamide meer dan 2 maanden in leidingwater kan persisteren 
(publicatie geciteerd in literatuur 5 van Barvenik van 1994). 
 
E. Schadelijkheid Anionische Polyacrylamide zelf (en polymeer fragmenten uit afbraak daarvan) 
Het Stowa rapport van 2016 (lit. 3) gaat allereerst over onderzoek naar groenere, biobased 
alternatieven voor de huidige flocculanten die veelal gebaseerd zijn op een polymeer gebaseerd op 
acrylamide van petrochemische oorsprong. Vooral kationische poly-elektrolyten worden besproken, 
echter ook anionische, waaronder anionisch Polyacrylamide. 
 
In het Stowa rapport wordt het volgende gezegd over toxiciteit van poly-elektrolyt voor aquatische 
organismen. 

‘De toxiciteit van poly-elektrolyt voor aquatische organismen kan sterk verschillen door de variëteit in 
mogelijke poly-elektrolyten. In het algemeen zijn kationische poly-elektrolyten toxischer dan non-
ionische of anionische polyelektrolyten. Deze toxiciteit lijkt vooral veroorzaakt te worden door de 
lading van het polymeer waardoor het polymeer bijvoorbeeld hecht aan de kieuwen van vissen. De 
toxische werking is hierdoor veelal mechanisch van aard. Het acute toxische effect van poly-elektrolyt 
lijkt in de praktijk beperkt te worden doordat een groot deel van het poly-elektrolyt hecht aan 
bijvoorbeeld humusverbindingen of kleideeltjes. Bio-accumulatie van poly-elektrolyt wordt niet gezien 
als een risico doordat de esterverbindingen in het polymeer hydrolyseren waardoor het polymeer 
afbreekt en zijn lading verliest.’ 

  
Er vindt algemeen gesproken relatief weinig onderzoek plaats naar de schadelijkheid en 
waterbezwaarlijkheid (classificatie ABM2016) van polymeren zoals Anionisch Polyacrylamide zoals 
Acrylamide-acrylaat copolymeer. Zie ook bijgaand (pdf) RIZA rapport van 1996. Deze watergedragen 
polymeren worden daarin mede genoemd. Watergedragen polymeren kunnen ook metalen uit het 
water als complex binden. 
  
Polymeren zijn, als deze aan een bepaalde definitie criteria voldoen, vooralsnog vrijgesteld van de 
registratie- en beoordelingsplicht van de Europese chemische stoffen verordening REACH. Er zijn dan 
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dus vanuit REACH daarvoor ook geen REACH waternormen afgeleid (en geen CLP classificaties van 
gevaren van de stoffen gedaan). Het monomeer Acrylamide is wel als geproduceerde stof volgens 
REACH geregistreerd met een dossier. 
  
F. Outlook toepassingen Polyacrylamide en afbraak maar Acrylamide 
In het review artikel over Polyacrylamide afbraak van 2018 (lit. 5) wordt in de ‘Outlook’ onder meer 
gezegd dat verscheidene studies de hypothese steunen dat natuurlijke micro-organismen in bodems, 
sedimenten en watersystemen Acrylamide (monomeer) kunnen afbreken naar niet toxische 
producten. En er wordt daartegenover ook gezegd dat Acrylamide meer dan 2 maanden in 
leidingwater kan persisteren. 
  
In het artikel is dan de opmerking opgenomen dat zelfs al is Acrylamide gemakkelijk biologisch 
afbreekbaar in het milieu, zorgvuldige monitoring moet worden geïmplementeerd om te verzekeren 
dat er geen gevaarlijk vrijkomen van Acrylamide is vanuit diverse toepassingen. 
 
G. Inleiding schattingen mogelijke risico’s door vrijkomen Acrylamide naar oppervlaktewater diepe 
plas, grondwater en rivierwater 
Om de mogelijke risico’s van vrijkomen van Acrylamide vanuit granuliet met Polyacrylamide naar het 
water van de diepe plas ‘Over de Maas’ te kunnen schatten is het onder meer nodig om de mogelijke 
emissies daarvan aan te geven. Daarnaast zijn toetsingscriteria voor kwaliteit van oppervlaktewater, 
grondwater en rivierwater nodig, en een verdunningsberekening in het oppervlaktewater van de plas 
‘Over de Maas’ in samenhang met de verondieping met granuliet. 
 
H. Opmerkingen bij uitgangspunten/nuanceringen in memo van Rijkswaterstaat van 3 juni 2020 
In deze notitie zullen straks een aantal uitgangspunten voor de risico schattingen in deze notitie 
worden vermeld, waarbij ook de te kiezen toetsingscriteria voor water worden gekozen. 
Er worden echter eerst eigen opmerkingen geplaatst bij de uitgangspunten en nuanceringen in de 
memo van Rijkswaterstaat (RWS) van 3 juni 2020 over Acrylamide en Over de Maas. Er wordt 
gemotiveerd opgemerkt dat meerdere nuanceringen in de memo van Rijkswaterstaat bij zijn ‘worst 
case’ uitgangspunten hier waarschijnlijk maar gedeeltelijk opgaan. Dit is afgezien van de ‘rekenfout’ 
van een factor 1000 die door anderen in september 2020 is gevonden en bekend gemaakt. 
 
RWS uitgangspunt 1 Het flocculant bestaat voor 100% uit PAM (overschatting, het PAM is wel het 
hoofdbestanddeel van het mengsel). 
Eigen opmerking: Dit is hooguit een beperkte overschatting. De vraag is ook welke andere 
bestanddelen in het mengsel aanwezig zijn. 
 
RWS uitgangspunt 2 Het berekende gehalte van 96 mg/kg van PAM stellen we gelijk aan 96 mg/kg 
AMD (sterke overschatting, anionisch PAM is per definitie ook opgebouwd uit andere stoffen). 
Eigen opmerking: het is weliswaar een overschatting, maar waarschijnlijk niet een sterke 
overschatting. Men had dit aan de leverancier kunnen vragen. Anionische Polyacrylamide producten 
met een verhouding Acrylamide en Acrylzuur van 60-40 zijn algemeen bekend. 
 
RWS uitgangspunt 3 Het PAM bindt niet langer aan de fijne deeltjes van het graniet en zandsteen en 
komt ineens vrij (sterke overschatting, het granuliet is zeer stabiel in de tijd, de binding van het 
flocculant is nagenoeg irreversibel). 
Eigen opmerking: Anionisch Polyacrylamide polymeer moleculen zijn relatief heel lang (molecuul kan 
in spiraal of kluwen vorm in water zijn). Het is maar een beperkt deel van het lange molecuul dat 



 

11 
 

bindt aan (kleine) granuliet deeltje(s). In een tijdschriftartikel (lit. 13) over coagulatie bij drinkwater 
bereiding wordt dit als volgt beschreven:  

‘Een flocculant is in staat om de hele kleine zwevende deeltjes in water tot goed verwijderbare vlokken 
samen te laten groeien. Omdat het molecuul groot is, treedt er een wisselwerking met het oppervlak 
van het zwevende deeltje op. Populair gezegd is de werking een beetje te vergelijken met een spin die 
met zijn lange armen kleine deeltjes in zich opvangt.’ 

De staarten en lussen van het polymeer molecuul (zie bijvoorbeeld lit. 10) kunnen waarschijnlijk 
gevoelig zijn voor (anaerobe) biologische afbraak waarbij onder meer Acrylamide monomeer kan 
ontstaan. 
 
RWS uitgangspunt 4 Het PAM valt in de plas ineens uiteen in AMD, waardoor er 72.000 kg AMD 
vrijkomt in de plas (sterke overschatting, de afbraaksnelheid van PAM is relatief laag en als er al AMD 
vrijkomt is dit beperkt en gebeurt dit in de loop van de tijd in geringe hoeveelheden). 
Eigen opmerking: Inderdaad is er (volledig) ineens uiteenvallen van het PAM in AMD sprake van 
aanzienlijke overschatting. RWS vermeldt echter niet op welke typen afbraak wordt gedoeld als 
wordt gesteld dat de afbraak van PAM relatief laag is. Anaerobe biologische afbraak kan onder 
gunstige omstandigheden volgens meer recente inzichten wel degelijk vrij snel gaan en ook in 
relevante mate Acrylamide opleveren (zie hiervoor, lit. 4, 5 en 7). Men kan als rekenvoorbeeld ook 
aannemen dat een relatief klein percentage van het PAM relatief snel afbreekt naar AMD in gestort 
granuliet gedurende een periode.  
Tijdens het verondiepen van plassen met licht verontreinigd materiaal vindt een groot aantal 
chemische, fysische en biologische processen plaats. Het (gevormde) sediment onderin een diepe 
plas is of wordt anaeroob en er zijn in de plas voedingstoffen voor groei van micro-organismen. 
 
RWS uitgangspunt 5 Het totale gehalte aan AMD blijft gedurende een lange periode aanwezig in de 
waterkolom (sterke overschatting, aangezien AMD in oppervlaktewater en bodem snel door micro-
organismen wordt afgebroken. 
Eigen opmerking: Uit literatuur volgt dat onder milieucondities bij een temperatuur onder 15 graden 
Celsius geen afbraak van Acrylamide zou zijn aangetoond na 72 uren terwijl deze bij 25 graden 
Celsius binnen 24 uur compleet zou zijn (zie hiervoor, studie Labahn, geciteerd in lit. 2).  
In een diepe plas kan er vooral in de zomer gedurende enige tijd een situatie ontwikkelen zijn met 
zogenaamde stratificatie, waarbij de onderste laag water (hypolimnion) een lagere temperatuur 
heeft en de bovenste laag (epilimnion), boven de spronglaag, een hogere temperatuur. In hoeverre 
dat bij deze plas met aan twee kanten open verbinding met de Maas ook meespeelt valt bij het 
opstellen van deze notitie niet te overzien. 
Het is ook van belang onderscheid te maken tussen de periode van verondieping (vulfase) van een 
diepe plas en de periode tijdens de herinrichting en daarna. Tijdens de vulfase zal er veel 
vertroebeling zijn en weinig doorzicht, wat de zuurstofproductie in het water belemmert. 
 
RWS uitgangspunt 6 De plas is geïsoleerd en er vindt geen in- en uitstroom van rivierwater plaats 
(sterke overschatting, aangezien de plas in open verbinding staat met de rivier, er regelmatig 
uitwisseling van water tussen plas en rivier plaatsvindt en daardoor sterke verdunning plaatsvindt). 
Eigen opmerking: Het gaat zo om een niet vrijliggende plas. Er kunnen wellicht wel perioden zijn 
gedurende de vulfase waarbij er geen verversing van water in de plas met rivierwater plaatsvindt. 
Overigens komt de vraag komt op of men wel wil dat nog zwevend granuliet en verontreiniging 
gedeeltelijk naar de Maas kunnen gaan. 
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RWS uitgangspunt 7 Er is/wordt geen leeflaag op het granuliet aangebracht (sterke overschatting, 
granuliet wordt toegepast in de kern van de verondieping met ultimo 31/12/2021 daarop 
aangebracht een leeflaag van 3 meter dikte). 
Eigen opmerking: Een leeflaag is tijdens de vulfase nog niet van toepassing. Er wordt overigens in de 
memo van RWS verder niet ingegaan op mogelijke interacties van granuliet sediment en van 
oppervlaktewater met grondwater. 
 
Eigen opmerking volgorde van risicoschatting in de memo en gehanteerde toetsingscriteria 
Na de uitgangspunten wordt in de RWS memo onder de titel ‘berekening’ gezegd dat: 

‘Aangezien het granuliet verspreid over de gehele waterbodem van de plas is/wordt 
aangebracht, zal door interne dynamiek/menging binnen de plas zelf relatief snel een min of 
meer uniforme concentratie bereikt worden (vanuit het worst case uitgangspunt van geen 
verdere verdunning door uitwisseling met rivierwater plaatsvindt).’ 

Vervolgens wordt  de vraag gesteld of de (vanuit de aangehouden ‘worst case’ vrijkomende 
hoeveelheid Acrylamide berekende) concentratie AMD in oppervlaktewater leidt tot risico’s, waarbij 
wordt vergeleken met de ‘strengste’ No Observed Effect Concentration (NOEC) van 2,04 mg/l voor 
AMD in water die in de wetenschappelijke literatuur te vinden is. (Opmerking: betreft laboratorium 
test op garnalen in zeewater). 
Eigen opmerking: Dat is niet een goede volgorde bij risicobeoordeling. Het is gebruikelijk om eerst 
met toetsingscriteria te komen, dan de concentratieberekening uit te voeren en dan de toetsing te 
doen. 
 
I. Uitgangspunten bij schattingen risico’s vrijkomen Acrylamide naar water in deze notitie 
Bij de nu volgende voorbeeld ruwe schattingen van risico’s van vrijkomen van Acrylamide naar 
oppervlaktewater van de diepe plas in de vulfase van verondiepen met granuliet worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd. Die zijn op belangrijke onderdelen niet ‘worst case’. 
 

 Het flocculant bestaat voor 100% uit PAM (net als in de RWS memo) 
 Het PAM bindt weliswaar aan de fijne deeltjes van het graniet en zandsteen, maar van de 

lange polymeermoleculen zijn alleen gedeelten gehecht aan de deeltjes en zijn er lange 
lussen en staarten. Onder zuurstofarme of zuurstofloze omstandigheden, vooral dieper in de 
plas, is anaerobe biologische afbraak mogelijk (zoals aangetoond bij anaerobe slibvergisting 
bij waterzuivering). 

 Het PAM valt in de plas niet volledig uiteen, maar binnen enkele weken na het storten van 
een vracht granuliet komt 5% van het PAM daarin vrij in de plas in de vorm van Acrylamide 
door anaerobe biologische afbraak. Dat rekenvoorbeeld gaat dan over de totale vracht 
granuliet om vrijkomen van 5% van 72.000 kg = 3.600 kg AMD in de plas. Dit percentage past 
in een beeld van recent onderzoek van anaerobe vergisting met Polyacrylamide zoals bij 
biologische zuiveringsinstallaties. De onzekerheid is of het uitgangspunt omtrent percentage 
PAM afbraak naar Acrylamide ook kan passen bij de omstandigheden in de diepe plas, onder 
meer de lagere water temperatuur dan die bij slib vergisting. 

 De (vervolg stap) biologische afbraak van Acrylamide in het water van de diepe plas gaat 
langzaam door de relatief lage watertemperatuur (15 graden Celsius en lager). Er vindt 
uitwisseling van water in de plas plaats door enige in- en uitstroom van rivierwater. Voor 
beide mechanismen samen rekenen we als voorbeeld met het uitgangspunt dat moleculen 
Acrylamide na vrijkomen gemiddeld 1 maand in het water van de plas aanwezig zijn. 

 Het watervolume van de plas is 9,25 miljard liter (9.250.000.000 liter) en Acrylamide 
verspreidt zich min of meer uniform daarover, beide zoals in de memo van Rijkswaterstaat. 
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 Het vullen van de plas met 750.000 ton granuliet gaat ongeveer gelijkmatig over 12 maanden 
van een jaar. 

 De toetsingscriteria bij de risicoschatting voor Acrylamide in water van de plas in deze notitie 
worden hierna onder een aparte titel weergegeven. 

 
Nu worden eerst de toetsingscriteria voor water in de vulfase van de verondieping van deze plas bij 
de voorbeeld risicoschatting in deze notitie gemotiveerd en gekozen. Dan volgt de verdunning 
berekening voor vrijkomend Acrylamide in oppervlaktewater van de plas en de toetsing aan de 
criteria met korte evaluatie. 
 
J. Toetsingscriteria als uitgangspunt bij risicoschattingen voor Acrylamide in water in deze notitie 
Er zijn voor de risico schattingen toetsingscriteria nodig voor Acrylamide in oppervlaktewater van de 
diepe plas (tijdens de vulfase) en voor grondwater nabij de plas. En er is ook nog uitwisseling van 
oppervlaktewater in de plas met de rivier de Maas, waaruit verder stroomafwaarts water voor 
productie van drinkwater wordt ingenomen.  
Dan zou het ook voorkomen dat er wordt gezwommen in de plas. Het is in beginsel mogelijk ook 
daarvoor een risicoschatting te doen, maar dat wordt in deze notitie vooralsnog niet gedaan. 
 
In het RIVM rapport ‘Beoordelen grootschalige bodemtoepassingen in diepe plassen - Elementen 
voor generieke en locatiespecifieke beoordeling- van 2011 (lit. 9) staan toetsingscriteria, onder meer 
voor het oppervlaktewater tijdens het vullen. Dit rapport moet als onderbouwing worden gezien van 
de ‘Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen’ van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu van 2010 (lit. 11). 
 
Opmerking: deze beide landelijke documenten komen uit een periode voordat het beleid rond Zeer 
Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in het waterbeheer is verwerkt.  

Dat laatste is 2016 op onderdelen gebeurd. Onder meer in landelijke Algemene 
Beoordelingsmethodiek ABM (voor classificatie voor stoffen en mengsels wat betreft 
waterbezwaarlijkheid en bijbehorende saneringsinspanning bij lozing) en in de Emissie-immissietoets 
(voor het beoordelen van effecten van vergunning plichtige puntlozingen op oppervlaktewater). 

 
Er zijn nieuwe kwaliteitseisen in voorbereiding in de vorm van een nieuw normen- en toetsingskader 
voor de bepaling van de kwaliteit van de grond en baggerspecie die in een diepe plas kan worden 
toegepast. In de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer 
van 11 december 2018 over ‘Diepe plassen, Thermisch gereinigde grond en Barneveld’ staat: 

‘Dit kader moet een betere wetenschappelijke onderbouwing bieden voor de normen. De nieuwe 
normen worden specifieker dan de huidige normen. Dit zal ook van invloed zijn op de import van 
grond en baggerspecie. Het nieuwe normen- en toetsingskader kan op dit moment nog niet in de 
regelgeving worden opgenomen. Hiervoor moet eerst nog een aantal instrumenten, onder meer voor 
maatwerk en een normdocument voor laboratoriumonderzoek, worden ontwikkeld c.q. aangepast. 
Waar mogelijk zal ik dit opnemen in de Omgevingswet. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie 
van de leden Laçin en Kröger, kamerstuknummer 27625-426, van 14 juni 2018.’ 

 
Omdat dit nieuwe normen- en toetsingskader nog niet is gegeven en omdat het ook de vraag is of 
deze bruikbaar is voor een organische microverontreiniging als Acrylamide, wordt door mij verder 
gegaan met de bestaande toetsingscriteria uit het RIVM rapport van 2011. 
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Uitgangspunt toetsingscriterium voor Acrylamide in oppervlaktewater diepe plas in vulfase 
In deze notitie zul ik de (ecologische) PNECaqua zoet oppervlaktewater van 0,032 mg/l uit het 
REACH registratie dossier van Acrylamide hanteren als chemisch oppervlaktewater kwaliteit 
criterium tijdens de vulfase bij het verondiepen van de plas. 
 
Dit wordt als volgt gemotiveerd. 
 
In het RIVM-rapport van 2011 staat in de sub paragraaf Toetsingscriteria contaminanten (op pag. 30-
31) onder meer: 

‘Criterium in het oppervlaktewater tijdens vullen 
Zoals gezegd heeft het beleid tot doel te voldoen aan de normen in oppervlaktewaterlichamen, zoals 
opgenomen in het Besluit kwaliteitseisen monitoring water (BKMW, 2009) en de Regeling monitoring 
(VROM, 2010) (zie Bijlage 1), primair op basis van de KRW-monitoringspunten. De kwaliteit van het 
sediment op zich kent geen doelstelling. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater tijdens de vulfase 
te handhaven is het wel zinvol een afgeleide sedimentconcentratie te kennen waarboven (mogelijk) 
problemen met de kwaliteit van het oppervlaktewater kunnen optreden.’ 

En: 
‘Als afgeleid criterium voor het toepassen van grond en slib tijdens de vulfase kan voor organische 
microverontreinigingen het MTRsediment [μg/kgds] gehanteerd worden als pragmatische veilige 
bovengrens (Bijlage 1). Beneden deze MTR zal ook in het poriewater (indien dat daarmee in evenwicht 
is) en in het oppervlaktewater het MTRwater niet worden overschreden. De berekende 
poriewaterconcentraties op basis van evenwichtspartitie, van klasse A en B liggen voor een groot 
aantal stoffen boven MTRwater, opgelost (zie Bijlage 4). Dit geldt ook bij een vergelijking van de 
berekende poriewaterconcentraties met de normen in het BKMW (2009) en de Regeling monitoring 
KRW (2010). Hieruit kan geconcludeerd worden dat bij partijen met hogere concentraties de kans  
bestaat dat een overschrijding van risicogrenzen in het veld ook optreedt.’ 

 
Er is voor Acrylamide geen MTRsediment waarde (MTR = Maximaal Toelaatbaar Risico, een begrip uit 
het risicobeleid van de Rijksoverheid). Tegenwoordig gaat het van de Europese Kaderrichtlijn Water 
(KRW) om jaargemiddelde en maximaal aanvaardbare milieukwaliteitsnormen (afgekort MKN, thans 
aangeduid als Milieukwaliteitseisen) die Europees en aanvullend in Nederland zijn geregeld voor 
oppervlaktewateren. Die zijn er evenwel niet gegeven voor Acrylamide. 
 
Nu is er voor Acrylamide (monomeer) wel een registratiedossier van de fabrikanten ingediend 
volgens de Europese chemische stoffenverordening REACH. Daarin staan risicogrenzen PNECaqua 
(Predicted No Effect Concentration aqua) voor zoet oppervlaktewater vanwege ecologie. 

De JG-MKN onder de KRW en de risicogrenzen van REACH zijn qua beschermdoel min of meer 
vergelijkbaar met het MTR (ecologie). De wijze van afleiden verschilt echter op onderdelen. De 
toxiciteit gegevens en norm afleidingen in het REACH registratie dossier zijn verzameld (en ook wel 
gegenereerd) door de betrokken bedrijven en zijn vaak niet gevalideerd. 

 
De (jaargemiddelde) PNECaqua voor Acrylamide in zoet oppervlaktewater is 0,032 mg/l. Deze is ter 
bescherming tegen lange termijn- en chronische effecten. 

Deze waarde is gebaseerd op een laboratorium test van Acrylamide in oplopende concentraties in zoet 
water, waarbij is gekeken naar de invloed op de groei van groene algen. De toegepaste 
assessmentfactor is 1000. Voor toepassing van assessment factoren van uitkomsten van enkele 
laboratorium experimenten naar oppervlaktewater ecosysteem zijn redenen. 
De grootte van de te gebruiken assessmentfactor berust op de hoeveelheid soorten waterorganismen 
waarvoor bij de te normeren stof toxiciteit eindpunten (test uitslagen) beschikbaar zijn. Er wordt met 
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name gelet of er bij voorkeur van elk van de drie belangrijkste basisgroepen (algen, kreeftachtigen en 
vissen) soorten zijn onderzocht. 
Overigens staat er in het REACH registratiedossier van Acrylamide ook nog een chronische 
laboratorium test op vissen (karpers) in zoet water met een lagere NOEC, die niet lijkt te zijn gebruikt 
voor de afleiding van de PNECaqua. 

 
De PNECaqua voor ‘intermittent releases’ voor Acrylamide in zoet oppervlaktewater in het REACH 
registratie dossier is 0,32 mg/l. Deze is ter bescherming tegen korte termijn-, rechtstreekse en acute 
ecotoxische effecten.  

De toegepaste assessmentfactor is 100. 
 
Toetsingscriterium voor Acrylamide in grondwater naast de plas tijdens en na de vulfase 
In deze notitie noem ik de Europese en Nederlandse drinkwater kwaliteitseis voor Acrylamide van 
0,10 µg/l (= 0,0001 mg/l) als chemisch kwaliteit criterium voor nabij grondwater tijdens en na de 
vulfase bij het verondiepen van de plas. 
 
De drinkwaternorm van Acrylamide voor grondwater kan een rol spelen bij het beoordelen van 
interactie tussen oppervlaktewater en poriewater in sediment met grondwater tijdens en na de 
vulfase. 
 
Het genoemde RIVM rapport van 2011 is tamelijk gecompliceerd als het gaat om toetsingscriteria 
voor grondwater bij het verondiepen van een plas. Daarin staat in paragraaf 3.4 onder meer: 
 
Toetsingscriteria grondwater 

‘Om aan het grondwater te kunnen toetsen zal een criterium voor de concentratie in het grondwater 
bepaald moeten worden die invulling geeft aan de Europese Grondwaterrichtlijn (GWR). In de GWR is 
geen criterium vastgelegd, dit wordt overgelaten aan de bevoegde overheid (zie paragraaf 3.1). 
De keuze van het criterium voor het grondwater is afhankelijk van of de stoffen door de bevoegde 
overheid als ‘gevaarlijk’ (‘voorkomen van inbreng’) of ‘nietgevaarlijk’ (‘beperken van inbreng’) worden 
gezien. Hiervoor bestaat een voorstel (Heldring, 2008), dat nog om een beleidsmatig vervolg vraagt. 
Hier gaan we uit van het principe van ‘voorkomen van inbreng’ voor de stoffen zoals opgenomen in 
het Bbk.’ 

 
‘Voor organische contaminanten kunnen vergelijkbare opties worden geschetst. Voor deze 
contaminanten wordt geen rekening gehouden met achtergrondconcentraties, omdat deze stoffen 
niet van nature voorkomen. De volgende criteria zijn toepasbaar voor het grondwater:’ 

ONDER ANDERE: 
 ‘MTRopgelost. Bij het afleiden van drempelwaarden voor synthetische stoffen is geadviseerd 

het MTR/100 te hanteren (naast drinkwaternormen) (Verweij, 2008). Het toetsingscriterium 
MTR lijkt daardoor voor een grondwaterpakket niet geschikt. Daarmee bestaat de kans op 
een overschrijding van toekomstige drempelwaarden van niet-natuurlijke stoffen.’ 

‘De drinkwaternormen (VROM, 2010b) liggen voor een aantal organische stoffen onder het MTRopgelost. 
Dit geldt vooral een heel aantal niet meer toegelaten bestrijdingsmiddelen (zie Bijlage 1). Tevens zijn er 
drinkwaternormen voor stoffen die niet in het standaardpakket voor waterbodems zijn opgenomen.’ 

EN: 
‘Er is hier bewust geen keuze gemaakt voor één criterium, omdat deze keuze aan de lokale bevoegde 
overheden wordt gelaten, afhankelijk van de lokale ambities en doelstellingen voor het grondwater. 
Rekening houden met de lokale achtergrondconcentraties past goed bij gebiedsgericht beleid. Het 
gebruik van een fractie van het MTR of (streefwaarde) en het gebruik van een lokale 
achtergrondconcentratie past bij de uitgangspunten van de Grondwaterrichtlijn.’ 
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Er is geen milieukwaliteitsnorm voor Acrylamide in grondwater gegeven. Wel is er een Europese en 
Nederlandse drinkwater kwaliteitseis voor Acrylamide van 0,10 µg/l (= 0,0001 mg/l).  

Blootstelling van de mens aan Acrylamide komt vooral door vorming ervan tijdens sterke en/of lange 
bak, frituur en rooster processen van voedingsmiddelen. 

 
Uitgangspunt toetsingscriterium voor uitwisseling van Acrylamide van water plas naar de Maas 
In deze notitie noem ik de Europese en Nederlandse drinkwater kwaliteitseis voor Acrylamide van 
0,10 µg/l (= 0,0001 mg/l) als chemisch kwaliteit criterium voor oppervlaktewater van de rivier de 
Maas door uitwisseling bij het verondiepen van de plas. 
 
Uit de rivier de Maas wordt verder stroomafwaarts water voor productie van drinkwater ingenomen. 
 
K. Verdunningsberekening voor vrijkomend Acrylamide in oppervlaktewater van de plas 
 
De als ruw voorbeeld berekende concentratie Acrylamide in oppervlaktewater van de plas tijdens de 
de vulfase met granuliet is, met hiervoor beschreven eigen uitgangspunten: 0,0324 mg/l. 
 
Dit is als volgt berekend: 
 
0,05 (kg/kg fractie AMD uit PAM bij anaerobe afbraak in diepe plas) x 72.000 (kg/jaar PAM met 
granuliet) x 1/12 (maand/maand/jaar) x 1.000.000 (mg/kg) x 1/9.250.000.000 (1/liter water plas) = 
0,0324 mg/l 
 
L. Toetsing als voorbeeld berekende concentratie Acrylamide in water aan criteria met evaluatie 
 
Oppervlaktewater van diepe plas tijdens vulfase 
Deze als ruw voorbeeld berekende concentratie Acrylamide in oppervlaktewater van de plas tijdens 
de vulfase komt (toevallig) vrijwel overeen met het gekozen (ecologische) toetsingscriterium van de 
PNECaqua zoet oppervlaktewater van 0,032 mg/l uit het REACH registratie dossier van Acrylamide. 
 
Grondwater nabij de diepe plas 
De als ruw voorbeeld berekende concentratie Acrylamide in oppervlaktewater van de plas tijdens de 
vulfase is een factor 324 hoger dan de Nederlandse drinkwater kwaliteitseis voor Acrylamide van 
0,0001 mg/l. De concentratie in poriewater van granuliet sediment zal, bij de gehanteerde 
uitgangspunten, veel hoger zijn.  
De concentraties (door anaerobe afbraak gevormd) Acrylamide (in oppervlaktewater, maar ook in 
poriewater van granuliet en sediment) zullen vanwege zijn mobiliteit van belang zijn voor 
beoordeling van interactie met grondwater. Dat vraagt om een tamelijk complexe geohydrologische 
beschouwing. 
 
Oppervlaktewater rivier Maas (vanwege drinkwaterproductie stroomafwaarts) 
De als voorbeeld berekende emissie en concentraties van Acrylamide in oppervlaktewater van de 
plas tijdens de vulfase kunnen mogelijk ook relevant zijn voor oppervlaktewater van de Maas. 
Daaruit wordt stroomafwaarts oppervlaktewater ingenomen voor de productie van drinkwater. 
Gevormd Acrylamide kan weliswaar in de diepe plas en na uitwisseling met de Maas ook in de rivier 
(snel, bij watertemperaturen boven 15 graden Celsius) biologisch afbreken.  
 



 

17 
 

Maar het is goed om de verhouding te zien tussen emissie van Acrylamide (indien door anaerobe 
afbraak gevormd) en het afvoerdebiet van de rivier. Als wordt aangehouden een gemiddeld 
afvoerdebiet van 230 m3 per seconde is dat 7,25 miljard kubieke meter water per jaar. De emissie 
van Acrylamide, gevormd door anaerobe afbraak in de plas in een jaar, is in het rekenvoorbeeld 
3.600 kg.  
Als een dergelijke Acrylamide emissie naar de plas (zou worden gedeeld door het rivier jaar afvoer 
debiet van de Maas wordt de berekende concentratie Acrylamide 0,50 µg/l (vergelijk 
drinkwaternorm 0,1 µg/l). Daarin zit uitdrukkelijk nog niet de reducerende invloed van vervolg 
afbraak van Acrylamide in de plas zelf en na uitwisseling in de rivier en na inname bij de 
zuiveringsstappen van drinkwaterbereiding. 
 
Analyses van Acrylamide in drinkwater op het concentratie niveau van/onder de drinkwater 
kwaliteitseis van 0,1 µg/l zijn met goede laboratorium apparatuur haalbaar. Het gevoelig meten van 
Acrylamide in oppervlaktewater is ook mogelijk, maar is relatief moeilijker (lit. 12). 
 
M. Voorzorgsbeginsel, onderzoek en monitoring voor inzicht 

 Bij beslissingen omtrent het in de bodem of oppervlaktewater brengen van granuliet met 
Polyacrylamide, zal vanwege beperkte inzichten het voorzorgsbeginsel gehanteerd behoren 
te worden. 

 
 Er zal tijdens en na het verondiepen van de plas door onderzoek tenminste goed inzicht 

moeten zijn in:  
o Eigenschappen van de in granuliet nog aanwezige Polyacrylamide flocculant; 
o Proces van gedeeltelijk vrijkomen van monomeer Acrylamide door (anaerobe) afbraak in 

de diepe plas; 
o  Snelheid van vervolg stap afbraak van Acrylamide bij verschillende (oppervlaktewater) 

watertemperaturen; 
o  De interactie van oppervlaktewater en poriewater met grondwater (studie 

geohydrologie). 
 

 Dit inzicht zal mede moeten worden behaald door, en worden bevestigd met een zorgvuldig, 
betrouwbaar en gevoelig monitoringsysteem. Dat moet gedurende alle seizoenen worden 
gericht op van ondiep en diep oppervlaktewater van de plas (zowel chemisch als biologisch) 
en langjarig op poriewater in sediment en nabij grondwater. 

 
 Het is, in navolging van het advies in het Stowa rapport van 2016, van belang om te starten 

met toepassing van ‘groene’ poly-elektrolyten bij onder meer slib indikking. 
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