
Serious Game: Kennisimpuls
waterkwaliteit toxicologie

Gemaakt door: Tessa Pronk (KWR), Sanne van den Berg (WUR), Milo de Baat (KWR), Leonard Oste (Deltares) 
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Program

• Key-factor toxicology (‘Sleutelfactor Toxicologie 2’)
• Chemical track

• Bioassay track

• Drinking water track

• Serious game: What is wrong with waterquality in Warne?



Beginsel: Elk toxisch effect heeft een
oorsprong en oplossing

Hulpmiddelen

DPSIR



KIWK-Tox hoofdvraag

• Hoe kunnen we 

– gericht op dagelijkse toepassing, en gebaseerd op de KRW –
waterbeheerders → oneindige variatie aan mengsels te
beoordelen

zodat zij – waar nodig –
maatregelen kunnen nemen voor bescherming of herstel

• Kennis bijeenbrengen, tools maken



De website – alle hulpmiddelen



Het Chemiespoor
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Onderdelen Chemie-spoor website



Aanpak

Drie stappen:

1.Invoer van gegevens in de 
rekentool

2.Uitrekenen van de 
toxische druk van stoffen, 
stofgroepen en mengsels

3.Interpretatie

1a. Concentraties 

in water

2a. PAF

2b. msPAF

3. Oordeel (vijf 

kleuren)

1b. Biobeschikbare 

concentraties in 

water



1. Invoer

Invoer: csv-bestand 

(max. 5 MB)



Bioassay-spoor
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1. Selectie 2. Uitvoering 3. Interpretatie

Bioassay-spoor:



Selectie

Waterkwaliteit
Specifieke 

chemische 

groepen

Structurele 

monitoring

Maatwerk-set Basis-set



Basis-set bioassays



Demonstratie Maatwerk Bioassays

Ook per stoflijst mogelijk!

41859-67-0 – Bezafibrate (medicijn tegen hoog cholesterol)

10605-21-7 – Carbendazim (fungicide)



Demonstratie Interpretatie

Effect Methode Potentieel aangetaste fractie (soorten): 

emPAF, afgeleid in SIMONI (van der Oost et al.)



Drinkwaterspoor
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REACH kan leiden tot ontwerpen/ gebruiken van nieuwe 

chemicaliën die minder giftig en persistent zijn, met geringe 

neiging tot bio-accumulatie → onschadelijker 

Deze "mobiele" microverontreinigingen zijn echter van groter 

belang voor de drinkwaterbedrijven, omdat zij vanwege deze 

kenmerken moeilijker uit het water te verwijderen zijn. 

Schoep P. & Schriks M. 2010 The effect of REACH on the log 

Kow distribution of drinking water contaminants. KWR 

Watercycle Research Institute BTO 2010.023



En, Streven Kader Richtlijn Water (KRW) 

Een gelijk / lager niveau van benodigde zuivering van 

water bestemd voor drinkwater 

→ Voor waterbeheerders belangrijk om de 

waterkwaliteit voor de productie van drinkwater ook te 

beschouwen!



Drinkwaterspoor

• Wat zijn de effecten op drinkwaterproductie en hoe duiden we 

de waterkwaliteit daarvoor? 



EEN score voor waterkwaliteit

stoffen die met ‘simpele’ technieken niet makkelijk te verwijderen zijn 

EN

hoge concentratie gevonden t.o.v. streef- of signaleringswaarde

bv 90% boven streefwaarde ‘Drinkwaterbesluit’, verwijdering 20%: er blijft 88% over

Opgeteld voor alle relevante stoffen: interpretatie

waterkwaliteit



Waterkwaliteit: zuiveringsopgave-inspanning 
van stoffen opgeteld (som impacts)



Drinkwater Spoor



Hoe de waterkwaliteit herstellen?

Landgebruik → stoffen → aanspreekpunt



Het kiezen van 
maatregelen
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Maatregelen - achtergrond

• Drie soorten vragen: 
- ‘wat-vraag’ 
- ‘wie-vraag’ 
- ‘hoe-vraag’ 



Maatregelen - achtergrond

• Vier oplossingsrichtingen: 
- Oplossingen in de maatschappij (bv vergunning)
- Oplossingen voor chemische stoffen zelf (bv safe by design)
- Oplossingen in het milieu (bv spuitvrije zone)
- Technische oplossingen (bv zuivering verbeteren)

• Niet alleen lokale, operationele maatregelen, maar ook
tactische of strategische maatregelen



De website – maatregelen



Herstel opties (maatregelen) 



Samengevat

• Maatregelen middelpunt van DPSIR analyse

• Maatregelen neem je samen! 

• Korte- en lange-termijn visie belangrijk

• Opzoektabel kan helpen bij nemen van maatregelen



Serious gaming: 
Vervuiling in 
Warne
4 oktober 2022

NVT bijeenkomst, KWR water





C

B aA

Let op je budget!



Chemische analyse & zuiveringsinspanning

Drie pakketten:

A. Industrie

B. Pesticiden/Biociden

C. Genees- en 
huishoudmiddelen

2$ per locatie – per pakket



Bioassays

Twee pakketten:

A. Basis-set (5$)

B. Extra inzicht (3$)

C. Experimenteel (1$ per stuk)



Adviesbureau

Experimentele bioassays (1$)

Inhuren van adviesbureau (1$)

Advies wordt zo nodig 
uitbesteed aan: Leonards 
Lab, Pronk Drinkwater, of 
Adele’s Bioassays

Advies



Drie pakketten:

A. Industrie - 2$ per locatie
B. Biociden/pesticiden - 2$ per locatie
C. Genees- en huishoudmiddelen - 2$ per locatie

Drie pakketten:

A. Basis-set - 5$ per set, per locatie

B. Extra inzicht - 3$ per set, per locatie

C. Experimenteel - 1$ per stuk, per locatie

Inschatting drinkwater zuiveringsinspanning

GRATIS!! per chemiepakket – per locatie

Uitvoeren experimentele bioassays (1$)

Advies omtrent bioassays (1$) - wordt zo nodig uitbesteed aan: 
Leonards Lab, Pronk Drinkwater, Berg Bioassays

Advies



Overzicht
bioassays



Case 1: Wat is het probleem, en welke
maatregelen moeten er genomen worden?

Lees in het nieuwsbericht wat er precies aan de hand is in Warne. Het uiteindelijke doel is om 
erachter te komen welke stof(fen) dit probleem veroorzaken, en hoe we het probleem kunnen
oplossen. De volgende vragen dienen om je door de situatie heen te lozen:

→Ga je gebruik maken van het chemie- en/of het bioassay-spoor?

→Welke chemiepakketten wil je meten? Op welke locaties?

→Welke bioassays wil je uitvoeren (basis, extra, experimenteel)? Op welke locaties?

→Waar is er een probleem met de chemische waterkwaliteit (welke kleur)?

→Door welke stof(-groepen) wordt dit probleem veroorzaakt?

→Wat is de mogelijke bron?

→Welke maatregelen moeten er genomen worden?

→Tip: Maak gebruik van de scenario-stoffen lijsten (‘analyse-tool’)!



Case 2: Waar komt Warne’s waterinlaat?
Het drinkwaterbedrijf van Warne moet kiezen van welke waterinlaat water geproduceerd gaat 
worden. Het beste water heeft stoffen die al een lage concentratie hebben ten opzichte van de 
waarden in het Drinkwaterbesluit. EN die makkelijk te zuiveren zijn met simpele zuivering. Het 
drinkwaterbedrijf heeft daarbij het liefst waterkwaliteit groen, of zelfs blauw! 

Kan dat bij in gebied A, B op beide locaties, of nergens? Wat is jullie advies voor het 
drinkwaterbedrijf in Warne?

→Haal een overzicht van ‘zelf’ berekende zuiveringsopgaven en inspanning bij ‘Pronk 
Drinkwater’.

→Lees meer op https://kiwk-tox.netlify.app/nl/drinkwatersector/ of vraag verduidelijking bij 
‘Pronk Drinkwater’ (1$ per bezoek)

→Wat is het grootste vervuiler die de opties voor het drinkwaterbedrijf limiteert, welke top 3 
maatregelen kunnen hier helpen?

https://kiwk-tox.netlify.app/nl/drinkwatersector/

