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TEN GELEIDE

InNederland worden door verschillende rijksinstituten op systematische wijze metingen verricht in het
milieu. De meetprogramma's van deze instituten zijn in de eerste plaats afgestemd op de behoeften
van het eigen ministerie en als zodanig op verschillende compartimenten van het milieu gericht.
Tussen deze compartimenten (water, bodem, lucht en organismen) bestaat echter een nauwe
onderlinge relatie, waarbij stoffen kunnen overgaan van het ene naar het andere compartiment. Voor
een doelmatige bewaking van de situatie dient daarom het milieu als geheel bekeken te worden en
moeten de meetprogramma's ook onderling op elkaar worden afgestemd. Teneinde hierin te voorzien
is de Coördinatie-Commissie voor Metingen in het Milieu CCRX ingesteld. Het is een
samenwerkingsverband tussen zes ministeries, te weten: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer; Verkeer en Waterstaat; Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur; Sociale Zaken enWerkgelegenheid en Binnenlandse Zaken.

De CCRX heeft tot taak de systematische meetprogramma's, die in opdracht van bovengenoemde
ministeries door verschillende instituten worden uitgevoerd,op elkaar af te stemmen en de onderlinge
uitwisseling van meetgegevens tussen deze instituten te coördineren en de resultatente evalueren.

Naast eenjaarrapportage gericht op het Nationaal Meetprogramma van de CCRX, heeft de CCRX tot
dusverre 14rapporten gepubliceerd - indevormvan evaluatierapporten - gericht opspecifieke stoffen
of stofgroepen.Als laatste entevensalsafrondingvandezeserie,ligtthansvoor uhet evaluatierapport
kwik 1993. In dit rapport is de informatie verwerkt over voorkomen, gedrag en effect van kwik in het
milieu,dieterbeschikking gekomen isnadeafrondingvan eeneerder evaluatierapport over kwikdat in
1986 is gepubliceerd. Waar nodig, isook op deze rapportage terugverwezen. Het rapport sluit aan op
eendoor het RIVM uitte brengen nieuw basisdocument kwik.
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SAMENVATTING

Verbruik en emissies

Hettotale verbruikvan kwik inNederland issinds 1970 gedaaldvan circa 100ton perjaar tot minder dan
28 ton in 1989. Van deze 28 ton kwik komt 12ton vrij bij de produktie van aardgas, terwijl 16 ton kwik
wordt verbruikt bijoverigetoepassingen ofvrijkomt bijverbrandingvankolenenaardolie.
De kwikemissie naar lucht en water kan voor 1989 worden geschat op ruim 9 ton. De aanvoer door de
grote rivieren Rijnen Maas bedroeg in 1989circa3,4ton.Bijeentotaleverbruik van kwik inNederland in
1989 van circa 28 ton, komt dus ongeveer 19 ton (28 - 9 ton = 19 ton) op andere wijze in het milieu
terecht: in zuiveringsslib 0,7 ton (tabel 2.14), in afval van de aardgasproduktie circa 12 ton, op
vuilstortplaatsen, in vliegas en in kompost minder dan 4 ton (huishoudelijk afval, zie tabel 2.12), in
afgedankte batterijencirca4toneninindustrieel afvalcirca 1,5ton (tabel2.11).
Als gevolg van saneringsmaatregelen door industrie en overheid kan de totale luchtemissie van kwik
afnemen van 7,6 ton in 1990 naar circa 3 ton in 1995 (prognose). De totale kwikemissie naar het
oppervlaktewater zal kunnenverminderen van 1,8ton in 1985tot ongeveer 1ton in 1995.
De belangrijkste afnamen inverbruik en emissie hebben plaatsgevonden inde chloor-alkali industrie,de
produktie van kunststoffen, het gebruik van olie als brandstof, de produktie van elektrische apparatuur
(gasontladingslampen) en het gebruik van ontsmettingsmiddelen inde land- entuinbouw. Na een sterke
stijging inde beginjaren tachtig isvoor het kwikverbruik in batterijen na 1985 ook een dalende tendens
ingezet. Bij de produktie van aardgas komt jaarlijks circa 12 ton vrij, waarvan 3,5 tot 6,5 ton wordt
teruggewonnen en verkocht en de rest wordt opgeslagen.
Vanhettotale kwikgebruik indetandheelkunde van 12tonperjaar kwamin 1989 nog5toninde riolering
terecht. Indien op grote schaal zal worden overgegaan op het gebruik van amalgaamafscheiders in de
tandheelkundige praktijken (vanaf 1992) zal uiteindelijk slechts 0,15 ton in het rioolstelsel terechtkomen.
Deoverige 7ton kwik wordt gebruikt voor het vullen van gaatjes intanden en kiezen en hiervan zal een
kleingedeelteviacrematoria inde luchtterecht komen.

Omzettingen in het milieu

Kwik komt inhet milieuvoornamelijkvooralsmetallisch kwikenanorganische kwik(ll)-verbindingen. Onder
natuurlijke omstandigheden kunnen kwik(ll)-verbindingen tot enkele procenten van het totaal
gemethyleerd worden door biologische en chemische processen.

Inde bodem hebben kwik(ll)-verbindingen een grote neiging zich aan bodemdeeltjes te hechten,vooral
aan de organische stof in bodemmateriaal. Door deze sterke binding aan bodemdeeltjes worden er
normaal gesproken slechts sporen kwik opgelost in het bodemwater aangetroffen. Ook dit opgeloste
kwik zal hoofdzakelijk in de vorm van organische kwik(ll)-komplexen aanwezig zijn. Onder invloed van
biologische en chemische processen in de bodem vindt ook reduktie van kwik(ll)-verbindingen tot

metallisch kwik plaats. Omdat metallisch kwik snel verdampt wordt de verspreiding van kwik over grotere
gebiedenbepaalddoorde snelheidwaarmee metallisch kwik gevormd wordt.

Inwater komt kwikvoornamelijkvoorals metallisch kwik enanorganische kwik(ll)-verbindingen. Methylkwik
vormt 1-10% van het totale kwikgehalte. Kwik kan in water tot 95% aan deeltjes gehecht voorkomen,
afhankelijk van het gehalte aanorganische stof, de deeltjes-grootte endechemische vorm van kwik. De
methylering van anorganisch kwik is de bepalende stap in het transport van kwik in aquatische
voedselketens. Hoewel slechts enkele procenten van het in water aanwezige kwik in de vorm van
methylkwik is, bestaat het kwikgehalte in hogere aquatische organismen voor meer dan 90% uit
methylkwik. Onder invloedvan biologische enchemische processen vindt ook in het water reduktie van
kwik(ll)-verbindingen plaatstot metallisch kwik. Doordevaaksterkeoververzadigingvaninwater opgelost
metallisch kwik ten opzichte van de atmosfeer vindt een aanzienlijk transport van metallisch kwik plaats
vanwaternaaratmosfeer.

In lucht is het meeste kwik in de gasvorm aanwezig, terwijl enkele procenten gebonden zijn aan in de
atmosfeer aanwezige deeltjes. Deveruit belangrijkste vormvan kwik inde lucht is metallisch kwik. Deze
vorm van kwik is zeer vluchtig en kan over grote afstanden getransporteerd worden. De verblijftijd van
kwik indeatmosfeer isongeveer 1jaar. Bepalendvoor dedepositievan kwikop het aardoppervlak isde
snelheid waarmee metallisch kwik in de atmosfeer wordt geoxydeerd tot kwik(ll)-verbindingen. Deze
verbindingen zijn beter inwater oplosbaar en hebben een sterkere neiging zichaan deeltjes te hechten
dan metallisch kwik,waardoorzijeenzeer veel grotere natte endrogedepositievertonen.

Detotale natuurlijke ontgassingvande aardkorst voert perjaar een2000-9000ton kwik, gemiddeld 2900
ton, toe aan de atmosfeer. De anthropogene emissies van kwik naar de atmosfeer, in hoofdzaak
afkomstigvan de verbranding van fossiele brandstoffen, liggen met 3000-6000 ton per jaar in dezelfde
orde van grootte als de natuurlijke ontgassing. Het te verwachten effekt, een verdubbeling van de
kwikgehalten in de atmosfeer, is in overeenstemming met de verdubbeling van de
achtergrondkwikgehalten indebovenste bodemlaagopaarde sinds het beginvande 19eeeuw.
Door de verblijftijd van kwik in de atmosfeer van ongeveer 1 jaar zal een daling in de anthropogene
emissies naar de atmosfeer betrekkelijk snel leiden tot een daling in de atmosferische gehalten aan
metallisch kwik. Door de zeer geringe mobiliteit van kwik(ll)-verbindingen in de bodem zal de verdubbeling in de achtergrondkwikgehalten in de bovenste bodemlaag daarentegen een aanzienlijk
langduriger karakter hebben.

Gehalten in het milieu

Van Jaarsveld komt op basis van metingen in Scandinavië en nieuwe inzichten betreffende de verblijftijd
van kwik in de atmosfeer tot de conclusie dat de meest waarschijnlijke koncentratie aan kwik in de
buitenlucht in Nederland zal liggentussen 2 en 7ng/m 3 .
Kwikgehalten in regenwater varieerden tussen 1978-1982 van 0,06-0,51 mg/m 3 . In de literatuur worden
kwikgehalten in neerslag van 0,005-2,2 mg/m^ in landelijke en 0,002-3,8 mg/m 3 in stedelijke gebieden
vermeld.
Gebruikmakend vandeschaarse gegevensvangehalten inregenwater (na 1982geenwaardenbekend!) is
de atmosferische belasting van de Nederlandse bodem berekend. De totale atmosferische depositie van
kwik boven land wordt geschat op 2,3 ton per jaar, en boven water, inklusief het Nederlandse kustwater
circa0,6tonperjaar.

Degemiddelde atmosferische depositie van kwik issinds 1974nauwelijksafgenomen.Oorzaak hiervan kan
gelegen zijn in hetfeit dat de bijdrage vanuit het buitenland aanzienlijk hoger is (60 %) dan de invloed van
binnenlandse emissies.

Van het totaalkwikgehalte inoppervlaktewater maakt de opgeloste fraktie slechts eentiental procenten uit.
Aangezien veel metingen aan de grens liggen van de analytische bepalingsmethode kan voor
trendberekeningen eigenlijk alleen gebruik gemaakt worden van de kwikfraktie gebonden aan zwevend
materiaal.

Met het medio 1990 van kracht worden van het beleid van de Derde Nota Waterhuishouding is de
Basiskwaliteit van 0,5 mg/m 3 als normstelling voor het oppervlaktewater vervangen door de aanzienlijk
strengere Algemene Milieu Kwaliteit (AMK) van 0,03 mg/m 3 . Voor kwik betekent dat, dat het aantal
normoverschrijdingen van enkele procenten istoegenomen tot meerdan50%van de gemeten lokaties.

Detotaalkwikgehalten endetotalevrachten aankwik inde RijnbijLobithende Maasbij Eijsden latensedert
het begin van de 70-er jaren eerst eensterke daling zien, gevolgd door een meer geleidelijke daling in de
80-er jaren. Detotale kwikgehalten in de Rijn en de Maas zijn de laatstejaren met ongeveer 0,04 mg/m 3 ,
iets meer dan de AMK normvan 0,03 mg/m 3 , nagenoeg gelijk geworden. Bij een gemiddelde waterafvoer
doorde Rijnvan70km 3perjaarenvande Maasvan8 km 3perjaar kandetotale kwikvracht vande Rijndan
thansberekendwordenopongeveer 3tonperjaarendievande Maasopongeveer 0,4tonperjaar.

Ook de sedimentatiegebieden Ketelmeer-IJsselmeer en Hollands Diep-Haringvliet tonen vanaf 1978 een
sterkeverbetering inde kwaliteit van hetzwevend materiaal metbetrekkingtot kwik.Tochwordt nogop alle
lokaties deAMK norm voor kwik van 0,5 mg/kgdroge stof overschreden en op verschillende plaatsen ook
de voorlopige toetsingsnorm van 1,6mg/kg.
Inde Noordzee blijkt het opgeloste kwikgehalte in bijna alle gevallen beneden de detektiegrens van 0,01
mg/m 3 te liggen. Het totaalkwikgehalte wordt net als in het binnenwater in sterke mate bepaald door het

kwikgehalte inhetzwevend materiaal.De hoogste kwikgehalten indit zwevend materiaal worden gevonden
inde Westerschelde (1 mg/kg) ende Westelijke Waddenzee (0,8 mg/kg). Inde Nederlandse kustwateren is
in de periode 1980-1990 sprake geweest van een sterk afnemende trend in het totaalkwikgehalte. Zowel
deopgeloste kwikgehalten alsdetotaalkwikgehalten liggen inde Noordzee inhetalgemeen lagerdan inde
binnenwateren.

Voor Rijkswateren blijkt 25% van de onderzochte bodemmonsters boven de toetsingswaarde (van 1,6
mg/kgHg)te liggen,waarvan 1% designaleringswaarde (van 15mg/kgHg)overschrijdt, terwijl40%vande
monsters aan de basiskwaliteit voldoet. In de waterbodemmonsters van de regionale wateren worden
gemiddeld wat lagere gehalten aangetroffen dan bij de Rijkswateren, alhoewel de verschillen niet groot
zijn. Opgesplitst naar provinciale direkties van Rijkswaterstaat blijken vooral in de Rijkswateren van de
provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland hogere percentages overschrijdingen van de
toetsingswaarden voor te komen.
Het watersysteem Ketelmeer-IJsselmeer en Hollands Diep-Haringvliet fungeert als sedimentatiegebied
voor door de grote rivieren meegevoerd zwevend materiaal.Alleen in het Ketelmeer is deze sedimentatie
van zo een omvang, dat de verbetering van de kwaliteit van het zwevend materiaal voor wat betreft het
kwikgehalte terugte vinden is in eenverbeterde kwaliteit van de bovenste laag van de waterbodem. Voor
hetoverige iser naeenverbeteringvan dewaterbodemkwaliteit inhetbeginvande 70-er jarensprake van
een stagnatie sedert 1976.

Specifieke problemen met kwikverontreiniging van waterbodems worden aangetroffen op plaatsen waar in
het verleden veel kwik is geloosd, zoals in gebieden waar bloembollen (ontsmet met kwikhoudende
preparaten) zijn gekweekt, of waar bepaalde industriële aktiviteiten (Eemskanaal, Bu'rtenhaven Delfzijl,
Noordzeekanaal) hebben plaatsgevonden.
Kwikgehalten in de waterbodem van het Noordzeekustgebied en de Waddenzee vertonen een sterk
dalende tendens vanaf 1970. De hoogste gehalten zijn gemeten in de Westerschelde en de Westelijke
Waddenzee. Opgeen enkele lokatie wordt detoetsingswaarde van 1,6mg/kgdroge stof overschreden.

Achtergrondgehalten van kwik indetoplaag van de bodem in Nederlandse landbouw- en natuurgebieden
variëren van 0,05 tot 0,2 mg/kg op basis van droge stof. Uit Indikatieve Bodemonderzoeken (IBO) aan
onverdachte bodems is gebleken, dat kleigronden iets hogere kwikgehalten vertonen dan de
zandgronden. Verhoogde kwikgehalten in bodems komen voor in de uiterwaarden langs de Rijn en de
Maas, in havenslibpolders in de omgeving van de Rotterdamse havens, in bloembollengebieden en in
sommige gebieden bestemd voor de verbouwing van land- en tuinbouwgewassen. Gebieden met een
hoger percentage oppervlak, dat de streefwaarde voor kwik in bodems overschrijdt, dan het landelijk
gemiddelde komen voor inde Bollenstreek, Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland.

In het kader van de IBOonderzoeken van de bodem zijn in de periode 1986-1990 bepalingen naar o.a.
kwik in het grondwater uitgevoerd. Het trajekt voor het landelijk gemiddelde kwikgehalte inde bovenste

meters van het grondwater van de IBO-monsters was 0,05-0,1 mg/m 3 . Individuele metingen varieerden
van 0,005 - 9,6 mg/m 3 . Van de monsters werd door 8% de A-waarde (0,05 mg/m3) en door 1,3%de Bwaarde (0,5 mg/m3) overschreden.
Invergelijking met het Landelijk Meetnet Grondwater (dieper grondwater) worden met beide IBO's hogere
koncentraties aan kwik gevonden. Blijkens de gegevens van het LMG bedroeg de gemiddelde
koncentratievangrondwater uitfiltersop eendieptevan6-14monder niet-zand enzand 0,021 mg/m 3 .

Gehalten in organismen

Zoals reeds in het CCRX-rapport kwik 1986 is vermeld, heeft de grootste afname van kwikgehalte in
zoetwater- enzeevis zichvoorgedaan inde periodevan circa 1974tot 1983. Dit kangezien worden als het
resultaat vandesaneringsmaatregelen indezeventigerjaren,waardoor ookde kwikvracht vande Rijnende
Maastot 1982drastischdaalde.Vanaf 1983vindt langzaam eenverderedalingplaatsvan het kwikgehalte in
vis uitsommige wateren (de kustzone en hetOostelijke deelvan het Rijnstroomgebied),terwijl zeevis uitde
Noordzee enzoetwatervis uit desedimentatiegebieden (IJsselmeer,Haringvliet) na 1982weinigdaling van
het kwikgehalte meer latenzien.
De in Nederland bepaalde kwikgehalten in rode aal zijn goed vergelijkbaar met de waarden die in
buitenlandse onderzoekingen werden gevonden. Inverschillende gebieden wordt de Warenwetnorm van
1 mg/kg nog overschreden. De Elbe en de meren in Zweden behoren tot de sterkst met kwik
verontreinigde gebieden en vertonen hogere gehalten dan in Nederland gemeten zijn voor zowel rode aal
alssnoekbaars.
Degrensvan 1mg/kgkwik (Warenwet,1992)wordt inde Nederlandse waterensporadisch overschreden in
roofvis (snoekbaars, baars) en rode aal (paling), voornamelijk in de sedimentatiegebieden, zoals het
IJsselmeergebied en het Hollands Diep/Haringvliet gebied.
Voor voedingsgewassen zijn geen overschrijdingen van de Nederlandse Warenwetnormen
gekonstateerd. Mediaanwaarden liggen tussen 0,00002 mg/kg (komkommer) en 0,0006 mg/kg op
produktbasis (1980-1985). Na 1986zijn geen gehaltenaan kwik invoedingsgewassen gemeten.
Het kwikgehalte invlees, lever en nierenvan runderen, kalveren,varkens en schapen heeft zich na 1980
gestabiliseerd op lage tot zeer lage nivo's. Warenwetnormen worden nergens overschreden. Voor runden varkensvlees en varkensnier heeft zich in deze periode mogelijk nog een lichte daling in het
kwikgehalte voorgedaan. Deze daling kon echter niet op signifikantie getest worden. Inwild en gevogelte
kan het kwikgehalte somsaanzienlijk hoger liggendan in landbouwhuisdieren.

Blootstelling van de mens

Inonderstaande tabel is eensamenvatting gegeven van de gemiddelde expositie aan kwik door personen
inNederland.Bijdragen komenviadelucht, hetvoedsel,drinkwater enamalgaamvullingen indemond.
De totale dagelijkse kwikinname door personen in Nederland met een gemiddeld levenspatroon en
eetgedrag ligt dustussen 5,5 ug en21,5 ug/dag.
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Personen zonder amalgaamvullingen en die geen vis konsumeren zullen een kwikinname hebben van
minder dan 3 u.g/dag. Het gebruik van twee vismaaltijden per week (400 gram) zal de kwikinname met
gemiddeld 4,5 ug/dagdoen verhogen. Excessieve viseters (meer danvier vismaaltijden per week), vooral
van zoetwatervis, zullen eensterk verhoogde kwikinname vertonen, die de WHO norm (PTWI) van 300 ug
(200ugvoor methylkwik) kanoverschrijden.

Tabel : Berekende dagelijkse opname van kwik (inug) inNederland (88-90) doordemens.
Kwikbron

Blootstellingsnivo

opname ug/dag

Lucht

2,7 ng/m 3

« 0,1 ug

Voedsel

zietabel 7.3

3-4 ug

Drinkwater

<0,04 ug/l

<0,1 ug

Amalgaam

2,5-17,5 ug

Personen, werkzaam in tandheelkundige praktijken, worden blootgesteld aan extra hoeveelheden
kwik(damp).Verschillen inkwikexpositie tussen personen kunnen worden afgelezen aanverschil in gehalte
in het bloed en het haar van de betreffende mensen. Signifikant hogere kwikgehalten worden gevonden in
bloed en haar bijtoenemende viskonsumptie. Kwikgehalten inde nieren zijn signifikant hoger bij personen
met meerdere amalgaamvullingen.

Toxikologie

Vanuit toxikologisch oogpunt kunnen de verschillende vormen van kwik worden verdeeld in metallisch
kwik, anorganische kwikverbindingen en organokwikverbindingen. Metallisch kwik en
organokwikverbindingen, met als belangrijkste vertegenwoordiger methylkwik, zijn door hun lipofiel
gedrag instaat gemakkelijk celmembranen te passeren. Anorganische kwikverbindingen zijn hiertoe in
het algemeen veel minder instaat. Organokwikverbindingen daarentegen zijn weer veel giftiger dan
metallisch kwikenanorganische kwikverbindingen.

In organismen kunnen de verschillende vormen van kwik in elkaar omgezet worden. In vissen wordt
bijvoorbeeld,vermoedelijk door de werking van bakteriën,anorganisch kwik omgezet in methylkwik. Bij
zoogdieren daarentegen wordt methylkwik juist weer afgebroken tot anorganisch kwik, terwijl ook
metallisch kwik na opname in deze anorganische vorm kan worden gebracht. Van alle
organokwikverbindingen is methylkwik nog het stabielst tegen omzettingen. Het vervangen van
methylkwik als zaadontsmettingsmiddel door alkoxyalkylkwikverbindingen leverde in Skandinavië een
snelle daling op van de kwikgehalten in zaadetende vogels en hunpredatoren. Waar de omzetting van

methylkwik dus kennelijk te langzaam wasom het ophopen van giftige niveau's in het lichaam van deze
vogels te voorkomen, bleek dat voor andere organokwikverbindingen duidelijk niet het geval.

Alhoewel bij de meeste terrestrische en aquatische organismen organokwikverbindingen ongeveer 10
maal giftiger zijn dan anorganisch kwik, blijkt dat bij langdurige blootstelling van vissen het uiteindelijk
resultaat van blootstelling aan gelijke hoeveelheden organisch of anorganisch kwik niet wezenlijk
verschillend tezijn. Deverklaring hiervoor isdeomzetting vananorganisch kwik in methylkwik vooraleer
het door de vis ingiftige koncentraties kanworden opgenomen.

Van alle onderzochte organismen lijken kreeftachtigen en vissen het meest gevoelig voor
kwikverontreiniging. No-Observed-Effect-Concentrations (NOEC's) in het water liggen rond de 100
u.g/m3, dat wil zeggen ongeveer twee orden van grootte hoger dan de achtergrondkwikgehalten in
oppervlaktewateren van 0,5-3 ng/m 3 .
Bij mikroörganismen is een neiging tot de ontwikkeling van resistentie tegen kwikvergiftiging
vastgesteld. Ook bij kreeftachtigen isde ontwikkeling van verhoogdetoleranties vastgesteld in met kwik
verontreinigde wateren.
Planten lijkenvanalleonderzochte levensvormen het minst gevoelig voor kwikvergiftiging.

Akute effekten als gevolg van vergiftiging met metallische kwikdampen voor mensen treden op bij
koncentraties boven de 1mg/m 3 . Schade aan longenen nierenzijn het meest direkte resultaat, gevolgd
dooraantastingvanhetcentraalzenuwstelsel.

Innamevanhoeveelheden anorganisch kwik indeordevan 1gramvoor eenvolwassen persoon leidt tot
ernstigeschade aan het maagdarmkanaal, hetverwoestenvan het nierweefsel enals gevolgdaarvan de
dood.

Giftige effekten van organokwikverbindingen als methylkwik grijpen veel direkter aan op het centraal
zenuwstelsel. Akute vergiftiging leidend tot de dood mag verwacht worden van hoeveelheden
methylkwik bovende 10-100mgvoor eenvolwassen persoon.
Het centraal zenuwstelsel is bij de mens het belangrijkste doelorgaan na blootstelling aan metallische
kwikdamp of blootstelling aan organokwikverbindingen. De meeste gegevens over chronische giftige
effekten bij mensen zijn afkomstig van epidemiologische studies onder beroepsmatig blootgestelde
personen en onder personen betrokken bij de kalamiteiten inJapan en Irak. De klassieke symptomen
van kwikvergiftiging treden op bij blootstellingsniveau's vanaf 100 ng/m 3 kwikdamp. Langdurige
blootstellingsniveau's boven de 10 ng/m 3 resulteren in tremoren, prikkelbaarheid, slecht
koncentratievermogen, problemen met het korte termijn geheugen, verminderde prestaties bij
psychomotorische vaardigheden en verminderde zenuwgeleiding. Daarnaast blijken ook de nieren te
worden aangetast.

Evenals bij akutevergiftigingsverschijnselen zijn de nieren het kritieke doelorgaan naorale inname van
in water oplosbare anorganische kwikverbindingen bij chronische blootstelling. De gegevens over
dergelijke chronische effekten bij mensen is echter beperkt.
Er zijn geen gegevens bekend over carcinogene effekten van anorganische of organische
kwikverbindingen bij mensen.

Chronische vergiftiging met organokwikverbindingen, met name methylkwik, uitten zich door het
ontstaan van een heel scala aan neurologische effekten, uiteenlopend van prikkelbaar gevoel in de
ledematen, verslechterend gehoor, zicht en spraak tot spierzwakte, geheugenverlies en depressies.
Eendagelijkse innamevan 1-10 mgvoor eenvolwassen persoon zal dergelijke effekten naverloop van
tijd kunnen oproepen,zoals uit ervaringen inJapan isgebleken.

De gemiddelde langetermijndagelijkse inname van methylkwik, waarbij effekten op de gezondheid van
het meest gevoelige individu, zwangere vrouwen met het oog op de bescherming van de feutus, is
gesteldop 0,3 mgperdagvoor eenvolwassen persoon.DoordeWHO isop grondvan dit gegeven met
gebruikmaking van een veiligheidsfaktor 10 een toelaatbare wekelijkse inname van methylkwik
vastgesteld van200 ug (PTWI),overeenkomende met een gemiddelde dagelijkse inname van
circa30u.g.

CONCLUSIES

Sinds de beginjaren 70 zijn de kwikemissies naar het milieu sterk afgenomen. Prognoses voor 1995
schetsen een emissie naar de lucht van circa 3 ton en naar het oppervlaktewater van ongeveer 1ton
kwik. Aandachtsgebieden voor een verder terugdringen van de kwikemissie zijn het vrijkomen van kwik
bijdeaardgasproduktie, het gebruik indetandheelkunde endeverbranding vansteenkool enhuisvuil.
Alhoewel eendrastische dalingvan het kwikgehalte inoppervlaktewater heeft plaatsgevonden, zijn veel
waterbodems in vooral het westen van Nederland sterk met kwik verontreinigd. Het door
naleveiïngsprocessen vrijkomende methylkwik zal ook in de toekomst zorgen voor verhoogde
kwikgehalten inaquatische organismen en toppredatoren als aalscholvers, bevers en otters. Metingen
invissenenwatervogels blijvendanook een rolspelen inmonitoringsprogramma's.
Door de strengere normering voor kwik in oppervlaktewater (MILBOWA) zijn normoverschrijdingen na
1990 sterk toegenomen in zowel Rijkswateren als niet-Rijkswateren. Daardoor zullen maatregelen tot
verminderingvan kwikemissies naarwater verder gestimuleerd moetenworden.
In voedingsmiddelen ligt het kwikgehalte met uitzondering van vis op een zeer laag nivo.
Warenwetnormen worden nergens overschreden. In zoetwatervis komen overschrijdingen van de
Warenwetnorm van 1 mg/kg natgewicht echter nog steeds voor in snoekbaars, baars en rode aal uit
verschillendeoppervlaktewateren,zoals IJsselmeer en Haringvliet.
Degehalten aan methylkwik in het milieu worden bepaald door het resultaat van bakteriële methylering
endemethylering. Door de vorming van methylkwik inaquatische ekosystemenen de sterke ophoping
van methylkwik in vissen, vormen vissen van nature de belangrijkste bron voor methylkwik voor
zoogdieren en vogels, en dus ook voor de mens. Visetende zoogdieren en vogels en ook de mens
lopen daardoor de grootste risiko's op doorvergiftiging bij kwikverontreiniging van het water. Dat dit
doorvergiftigings-mechanisme katastrofale gevolgen kan hebben is gebleken in de baaien van
MinamataenNiigatainJapan.
Aangezien ook paddestoelen naar verhouding hoge kwikgehalten kunnen hebben, kunnen ook
paddestoelen uit verontreinigde gebieden in het ekosysteem, maar ook in de richting van de mens,
leiden tot doorvergiftiging.

De giftigheidvan methylkwik uitvis kan wordenverminderd dooromzetting inanorganisch kwik of door
het tegelijk ophopen van de antagonerende stof seleen. Deze beschermende rol van seleen speelt
vooraleenrol bij nietofweinigmet kwikverontreinigdevissen.
De PTWIvoor kwikbedraagt 300)xgperweek (200uxjperweekvoor methylkwik),overeenkomende met
een gemiddelde van 43 ng (30 |xg voor methylkwik) per dag voor een volwassen persoon van 60 kg
lichaamsgewicht. De gemiddelde dagelijkse kwikinname voor volwassen personen uit voedsel en
drinkwater bedraagt 3 \ig of minder en ligt daarmee ver onder de PTWI waarde. Bij de huidige
blootstellingsnivo'sworden voor kwik geen nadelige effekten verwacht door inname vanuit het voedsel.

Een hoger dan gemiddelde kwikinname kan echter worden verwacht bij excessieve viseters (meerdere
vismaaltijden per week), bij personen met meerdere amalgaamvullingen in de mondholte en bij
personen, werkzaam intandheelkundige praktijken.
Door de aanwezigheid van amalgaamvullingen kan een extra hoeveelheid kwik door inhalatie
opgenomen worden,variërendvan 2,5 tot 17,5 u,gper dag. Dit zou een aanzienlijke verhoging van de
dagelijkse kwikinname kunnen betekenen. Nader onderzoek naar de effekten van amalgaamvullingen
opdekwikinname iszeer gewenst.
Bij excessieve viseters bestaat de kansopoverschrijding vande PTWIwaarde bij het gebruik van meer
danviervismaaltijdenvanzoetwatervisperweek
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HOOFDSTUK 1 STOF EIGENSCHAPPEN, VOORKOMEN EN NORMSTELLING

1.1

Algemeen

Het element kwik (CAS registratienummer 7439-97-6) heeft een relatieve atoommassa van 200.59 en
kan indrie oxidatietoestanden voorkomen,te weten
Hg 0 , metallisch
Hg 2 2 + ,kwik(l)
enHg 2+ , kwik(II)
Inde kwik (I) enkwik (II)toestand kan kwik eengroot aantal anorganische enorganische verbindingen
vormen. In de organische vorm is het kwikatoom kovalent gebonden aan tenminste één
koolstofatoom. De belangrijkste organische kwikverbindingen zijn de alkylkwikverbindingen
methylkwik en dimethylkwik. Gekoncentreerde hoeveelheden kwik komen op aarde in hoofdzaak voor
in de vorm van afzettingen van kwiksulfide (HgS), cinnaber (=vermiljoen, rood pigment), in aders in
recent gevormde vulkanische gesteenten en bijwarme bronnen.Indergelijke afzettingen kankwik ook
voorkomen in metallische vorm in geïsoleerde druppels en soms zelfs in grotere vloeibare
hoeveelheden. Naast cinnaber (HgS),zijn er tenminste 30 andere ertsen en gangmineralen, die kwik
in relatief hoge koncentraties bevatten. Inspoorhoeveelheden komt kwik voor in alle kompartimenten
vanbodem,water enlucht.
Infiguur 1.1 isde kringloop van omzettingen van kwik in het milieu weergegeven (Jonasson & Boyle,
1972; WHO, 1990)

1.2

Fysische en chemische eigenschappen

Elementair kwik isbij kamertemperatuur een zwarezilverwitte vloeistof met een soortelijk gewicht van
13,456 g/cm 3 (20°C), en een dampspanning van 0,16 Pa (0,0012 mm Hg). Bij een verzadigde
dampspanning bij20°C isde kwikkoncentratie vande lucht ongeveer 15 mg/m 3 . Deze koncentratie is
een faktor 300 hoger dan de MAC waarde voor metallisch kwik van 0,05 mg/m 3 (Arbeidsinspektie,
1987). Sommige organische kwikverbindingen zoals de methyl- en ethylderivaten hebben ook een
aanzienlijkedampspanning bij kamertemperatuur. Dedampspanning van methylkwik (chloride) is1,13
Pa (0,0085 mm Hg) en van dimethylkwik nog enkele malen groter (WHO, 1990). De waterige
oplosbaarheid van kwikverbindingen neemt toe in volgorde van kwik (I) chloride, metallisch kwik,
methylkwikchloride, kwik (II) chloride. Een aantal anorganische kwikverbindingen zijn oplosbaar in
organische oplosmiddelen. Dit betreft metallisch kwik en de halogeen-alkylkwikverbindingen. Intabel
1.1 staan een aantal fysische parameters vermeld (Handbook, 1974-1975). Kwik behoort in
tegenstelling tot andere elementen uit de tweede nevengroep van het periodiek systeem, zink en
cadmium tot de edele metalen. Bij gewone temperaturen wordt het metaal niet door lucht aangetast.
Eerstongeveer bijz'n kookpunt (356,7°C, 1bar) verenigt kwik zichmetzuurstof, terwijl bij nog hogere
temperaturen het gevormde oxyde weer ontleedt. Kwikverbindingen met een binding kwik - koolstof
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zijn aanzienlijk stabieler tegen lucht en water dan de overeenkomstige verbindingen van zink en
cadmium. Deze stabiliteit wordt toegeschreven aan de veel sterkere kovalente binding van
kwikverbindingen.

Tabel 1.1

Fysische eigenschappen van kwik (Handbook, 1974-1975).
Symbool

Hg

Atoommassa
Soortelijke massag/cm3,20°C
SmeKpunt(°C)
Kookpunt (°C,1bar)
Standaardelektrode potentiaal (V)
H g 2 + +2e" 1 /EHg
Hg2 2 + + 2e" 1 /E 2 Hg
2 H g 2 + +2e" 1 /E H g 2 2 +

200,59
13,546
-38,87
356,9
0,851
0,796
0,905

Een belangrijke chemische eigenschap is verder de hoge affiniteit van alkylkwikverbindingen en
tweewaardige kwikionen (Hg 2 + ) voor sulfhydrylgroepen (SH) van eiwitten. Ook met veel andere
organische liganden kan kwik stabiele complexen vormen, zoals aminozuren en hydroxyl
carboxylzuren (Anon.,1991).Van kwikzijn 7stabiele isotopenbekend,waarvan hetpercentage waarin
ze voorkomen, staat vermeld in tabel 1.2, en 19 radioaktieve isotopen, waarvan de halfwaardetijden
staanvermeld intabel 1.3 (Handbook, 1974-1975).

Tabel 1.2

Stabiele isotopenvan kwik (Kirk-Othmer).

Atoommassa
196
198
199
200
201
202
204

1.3

CAS registratie
nummer
(14917-67-0)
(13891-21-0)
(14191-87-8)
(15756-10-2)
(15185-19-0)
(14191-86-7)
(15756-14-6)

% voorkomen

0,146
10,02
16,84
23,13
13,22
29,80
6,85

Voorkomen en achtergrondgehalten

In deze paragraaf worden enige algemene gegevens over voorkomen en achtergrondgehalten van
kwik beschreven. InHoofdstuk 3 wordt specifiek ingegaan op speciatie,omzettingen entransport van
kwik inhetmilieu.
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1.3.1 A l g e m e e n
Detotale hoeveelheid kwik indeaardkorst,zowelwinbaarals niet winbaar, wordt geschat op 1,8x 1014
kg (Basisdokument kwik, 1994). Deze hoeveelheid bevindt zich niet alleen gekoncentreerd in
mineralen, maar als gevolg van de vluchtigheid van kwik tevens diffuus verspreid over de gehele
wereld inde vormvaneen achtergrondgehalte in bodem,gesteenten, lucht en water.
Als gevolgvanerosie komt jaarlijks eengedeelte vande kwikvoorkomens op land in het water terecht.
Bij een achtergrondgehalte in rivierwater van 1- 3 u.g/m3 (WHO, 1989) voeren alle rivieren tezamen
(37.000 km3/jaar) ongeveer 0,1 x 10 6 kg/jaar kwik af naar zee, dat wil zeggen ongeveer evenveel als
alleenalde Rijnindesterkst met kwikverontreinigde periode rond hetbeginvande 70-erjaren.
Uitgaande van een totale hoeveelheid water in de oceanen van 1365 x 10 6 km 3 en natuurlijke
kwikgehalte van 0,5 - 3 ug/m 3 (WHO, 1989) kande totale hoeveelheid kwik die zich in het zeewater
bevindt, worden geschat op 1-4 x 10 9 kg.Hierbij moet nog opgeteld worden de hoeveelheid kwik in
het sediment. Kwik, dat door erosie in het water terecht komt, heeft dus uiteindelijk weinig invloed op
het kwikgehalte indeoceanen.

Tabel 1.3

Radioaktieve isotopen van Hg (Handbook, 1974-1975).

Atoommassa

Halfwaardetijd

185
186
187
188
189
190
191
192
193 m
193
194
195 m
195
197 m
197
199 m
203
205
206

50 seconden
1,15 minuten
3 minuten
3,7 minuten
10 minuten
20 minuten
55 minuten
4,8 uur
10 uur
6 uur
1,9jaar
40 uur
9,5 uur
24 uur
65 uur
43 minuten
46,57 dagen
5,5 minuten
7,5 minuten

De hoeveelheid kwik, die als gevolg van verdamping uit de aardkorst inde atmosfeer terecht komt, is
groter en wordt geschat op 3x 10^ kg/jaar. De mensvoegt hier vervolgens zo'n 4,5x 10^ kg/jaar aan
toeviaonder meerverbrandingvanfossiele brandstoffen (Lindqvist et al.,1991).
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De wereldproduktie van kwik is tussen 1930 en 1980 gestegen van 3,8 x 10 6 kg/jaar tot 7.1 x 10 6
kg/jaar met een hoogste produktie van 8,3 x 10^ kg/jaar in 1960 (U.S. Minerals Yearbooks). Tussen
1980 en 1990 bedroeg de produktie gemiddeld 6 x 10^ kg/jaar.

1.3.2

Atmosfeer

Het totaalkwikgehalte indeatmosfeer van het noordelijk halfrond is recent bepaald op 3 ng/m 3 , terwijl
dit op hetzuidelijk halfrond 1,3ng/m 3 bedraagt (Slemrand & Langer, 1992). Instedelijke gebieden zijn
de waarden gewoonlijk hoger, tot 10 ng/m 3 volgens Lindqvist et al. (1984). In landelijke gebieden in
Canada vonden Schroeder &Jackson (1987) waardentussen 3 en27 ng/m 3 (gemiddeld 9 ng/m3) en
in stedelijke gebieden 5-15 ng/m3 (gemiddeld 11 ng/m 3 ). In Zweden zijn voor stedelijke gebieden
lagerewaarden gevonden,tussen0,8en 13,2ng/m 3 (gemiddeld4 ng/m 3 Hg). De belangrijkstevorm,
waarin kwik zich in de atmosfeer bevindt, is metallische kwikdamp, terwijl ook kwik (ll)-verbindingen
voorkomen. Departikulairefraktiekwik inlucht isgewoonlijk 4%of minder (Lindqvist etal.,1984).

1.3.3

Water

Kwikgehalten in natuurlijke wateren zijn zo laag, dat nauwkeurige analyse daarvan nog steeds een
groot probleem vormt. Representatieve waarden voor opgelost totaalkwik zijn: open oceaan, 0,5 - 3
Hg/m 3 ; kustwateren, 2 - 15 ug/m 3 ; rivieren en meren, 1 - 3 ug/m 3 . Waarden voor regenwater vallen
gewoonlijk binnen de range 5-100 ug/m 3 , maar gemiddelde waarden rond 1 u.g/m3 zijn ook in de
literatuur vermeld.De range voordrinkwater isgelijk aandievoor regenwater met eengemiddelde van
ongeveer 25 ng/m 3 (WHO, 1989).
Inde oceaan bestaat kwik hoofdzakelijk in de vorm van H g 2 + gekomplexeerd met chloride-ionen. In
zoeteoppervlaktewateren kanmethylkwik 1-6% deeluitmakenvantotaalkwik (WHO, 1990).

1.3.4

Bodem

In niet-verontreinigde wateren varieert het totaalkwikgehalte in de sedimenten van 0,1 tot 0,5 mg/kg
drooggewicht. In gekontamineerde gebieden kan het kwikgehalte een veelvoud hiervan bedragen
(zie Hoofdstuk 5). Inde bodem komt kwik voornamelijk voor als metallisch kwik, HgS en de kwik (II)
verbindingen Hg (Cl)2, Hg (OH)2, HgCU-en HgCl3-(Lindqvist et al., 1984; CCRX, 1986). In de
bovenste 20cm vande bodem is het kwikgehalte het hoogste,waarna het gehalte snel kanafnemen.
Bij een lagere pH en een hoge koncentratie chloride-ionen kan kwik door vorming van chloridecomplexen in diepere lagen doordringen (WHO, 1990; CCRX, 1986). Omzettingen en speciatie van
kwik inde bodem worden uitgebreid besproken in Hoofdstuk 3.
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1.4

Analyse

In "Environmental Health Criteria 101,"Methylmercury" van de WHO (1990) is een overzicht gegeven
van de verschillende methoden voor de analyse van totaalkwik en zijn anorganische en organische
verbindingen. Dit overzicht isweergegeven intabel 1.4.

Tabel 1.4

Analytische methodenvoor de bepalingvantotaalanorganisch enmethylkwik.

Produkt

Speciatie

analytische Detektie
methode

Kommentaar

Referentie

limiet
(ug/kg)

voedsel,

totaalkwik

AAS

2,0

weefsel

methode heeft veel

Hatch &Ott, 1969

verbeteringen
ondergaan

bloed, urine,

totaalkwik

AAS

0,5

org. kwikalsverschil

haar
weefsels
bloed, urine,

ook bepalingen van

org. kwikalsverschil

anorg.kwik
totaalkwik

AAS

2,5

Magos&Clarkson,1972

geautomatiseerde

haar
weefsels

anorg.kwik

bloed, urine,

totaalkwik

AAS

Magos methode

Farant etal., 1981

4,0

idem

Coyle &Hartley, 1981

1,0

gebaseerd op orgineleCappon & Smith, 1978

haar
weefsels

anorg.kwik GC

voedsel,

methylkwik (electron

weefsels, biol.

capture)

methodevan Westöo

vloeistoffen
alle soorten
monsters

totaalkwik

neutronen

0,1

referentiemethode

Byrne & Kosta, 1974

aktiverings
analyse

De methodieken,die indezetabel zijn weergegeven,zijngeselekteerd uit eengroot aantal publikaties
en geven eenduidelijk overzicht van deverschillende methoden,die beschikbaar zijnvoor de analyse
vantotaalkwik enzijnorganische enanorganische verbindingen.
De meest gebruikte analysemethoden voor kwikzijndevlamlozeatoomabsorptiespektrometrie (AAS),
de neutronenaktiveringsanalyse (NAA) ende gaschromatografischedetektiemethode. Bijde vlamloze
atoomabsorptie spektrometrie wordt het kwik eerst geoxydeerdtottweewaardige kwikionen waarna,na
reduktie van de kwikionen tot metallische kwikatomen, de koncentratie hiervan met behulp van een
dragergas (stikstof of argon) wordt gemeten met de AAS. Een groot aantal modifikaties op deze door
HatchandOtt (1969)als eerstebeschreven methodezijn inde literatuur aangegeven. De belangrijkste
hiervan zijn de detektie van kwikatomen na amalgamering van een goudplaatje en opvolgende
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verhitting hiervan, waardoor een meer gekoncentreerde kwikwolk wordt verkregen. Een tweede
ontwikkeling betreft de ontsluiting van het in het monster aanwezige kwik met behulp van Mikrowave
apparatuur. Bij de neutronen aktiveringsanalyse behoeft het monster niet voorbewerkt te worden. Het
is een methode met een zeer lage detektiegrens en wordt als referentiemethode gebruikt (Byrne &
Kosta, 1974).
De gaschomatografische methode wordt gewoonlijk gebruikt wanneer het nodig is onderscheid te
maken tussen organische en anorganische kwikverbindingen, voor met name de bepaling van
methylkwik. De organische kwikverbindingen worden eerst selektief ontsloten met behulp van een
extraktiemethode (Magos & Clarkson, 1972). Op het RIVO wordt na de extraktie van methylkwik de
vlamloze atoomabsorptiemethodiek met voorafgaande destruktie gebruikt voor de bepaling van
methylkwik. Voor descheiding van methylkwik vananorganisch kwik kunnenook kolomchromatografie
(Mayet al.., 1987)ofdestillatie (Horvat etal., 1988)gebruikt worden.
Bepalingen, die om of nabij de detektiegrens worden uitgevoerd, zijn in het algemeen relatief
onnauwkeurig. Dit is met name het geval bij de bepaling van kwik in regenwater en inde gefiltreerde
fraktie van het kwik in oppervlaktewater. Het verloop van het gehalte opgelost kwik in het
oppervlaktiewater wordt ten dele bepaald door de detektiegrens, die in de loop van de jaren steeds
lager isgeworden (zieook Hfst.5).
Voor de bepaling van kwik in regenwater worden om deze reden nieuwe methodieken ontwikkeld om
vanaf 1993 kwik weer op te kunnen nemen in het Landelijk Meetnet Regenwater, c.q. Grondwater,
nadat in 1982dekwikbepaling binnendit meetnet isgestaakt (CCRX, 1986).

1.5

Normwaarden voor kwik

Kwik behoort tot de zgn. prioritaire stoffen. Prioritaire stoffen zijn geselekteerd op grond van het
vermoedendat het risiko (de kombinatievan blootstelling eneffekten),datzijveroorzaken groter isdan
verwaarloosbaar. Tevens speelt het probleem op meerdere plaatsen of in een groot deel van
Nederland (VROM,1990).
Kwik komt voor op de zwarte lijst voor de milieukompartimenten lucht, water en bodem, opgesteld in
verband met internationale zeeverdragen en ten behoeve van het brongerichte beleid. Ook staat kwik
vermeld indeaandachtstoffenlijst vande Wet Milieugevaarlijke stoffen (WMS, 1986).
Eenoverzicht voor in Nederland geldende kwiknormen isgegeven intabel 1.5.
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Tabel 1.5

Kwaliteitseisen voor kwik in het Nederlandse milieu.

Milieukompartiment/soort regel

koncentraties

referenties

A-waarde (referentiewaarde )1

0,3mg.kg"1(d.s.)Hg

MPV-90,1989

B-waarde(vermoedelijk risiko)

2,0mg.kg"1(d.s.)Hg

MPV-90,1989

BODEM EN GRONDWATER
- Bodem

1

C-waarde(onacceptabel risiko)

10,0mg.kg" (d.s.)Hg

MPV-90,1989

Streefwaarde

0,3mg.kg-1(d.s.)Hg

MILBOWA,1990;LBB,1990

zand/hoog org.stof gehalte

2mg.kg"1(d.s.)Hg

LAC,1990

klei/org. stof gehalte

2mg.kg"1(d.s.)Hg

LAC,1990

Landbouwkundige doelen
* signaalwaarde

Stoffen en Normen, 1990;

Organische meststoffen

VROM, 1988
vanaf 1995

1991-1995

tot 1991
Slib
- zuiveringsslib

5 mg.kg"1 (d.s.) Hg

3,5 mg.kg"1 (d.s.) Hg

0,75 mg.kg"1 (d.s.) Hg

1,5 mg.kg"1 (d.s.) Hg

-schoonslib
Kompost
- niet schoon

3 mg.kg"1 (d.s.) Hg

2 mg.kg"1 (d.s.) Hg

0,7 mg.kg"1 (d.s.) Hg

- schoon
Baggerspecie

0,3 mg.kg"1 (d.s.) Hg

voorlopige
toetsingswaarde
1,6 mg.kg"1 (d.s.) Hg

* RWZI-sediment

5 mg.kg"1 (d.s.) Hg

3,5 mg.kg"1 (d.s.) Hg

0,75 mg.kg"1 (d.s.) Hg

koncentraties

referenties

A-waarde (referentiewaarde

0,05 mg.m"3 Hg

MPV-90,1989

B-waarde

0,5 mg.m"3 Hg

MPV-90,1989

Milieukompartiment/soort regel
- grondwater

C-waarde

3

2,0 mg.m" Hg

MPV-90,1989

0,05 mg.m"3Hg

Milieunormen, 1984

WATER EN WATERBODEM
-Water
Basis kwaliteit
voor drinkwater
2

AMK water

3

0,3mg.m' Hg
0,03 mg.m' 3 Hg

Staatsblad, 1983
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Milieukompartiment/soort rege!
AMK zwevend stof

koncentraties

referenties

0,75 mg.kg"1 Hg

AMK 2000 ekotoxikologische waarde0,03mg/m 3 Hg

Min. V & W , 1989

- Oppervlaktewater
Grenswaarde (totaal)

0,03 mg.m' 3 Hg

Min.V & W , 1989

3

Streefwaarde (totaal)

0,02 mg.m" Hg

Grenswaarde (opgelost)

0,005 mg.m -3 Hg

Streefwaarde (opgelost)

0,003 mg.m"3 Hg

- Waterbodem
AMK waterbodem

0,5 mg.kg"1 Hg 2

toetsingswaarde waterbodem

1,6

signaleringswaarde waterbodem

15

KWD2000waterbodem, KvWO

0,6

KWD 2000

0,5

Min.V & W , 1989

- Industrieel Afvalwater
*Chlooralkalifabrieken

0,5 g/tonchloorprod.cap.

WVO, 1986

LUCHT
- Binnenhuis lucht (werkplaats) (MACTWA)
MACwaardealkylkwik(alsHg)

0,01 mg.m"3Hg

Arbeidsinspektie, 1989

3

MACwaardeandereorganisch kwik 0,01 mg.m" Hg

Arbeidsinspektie, 1989

componenten
MACwaardekwikvoor mannen(alle 0,05

Arbeidsinspektie, 1989

andere vormen)
MAC waarde kwikvoorvrouwen (alle 0,025

Arbeidsinspektie, 1989

andere vormen)
anorganische kwik zouten
Nederlandse Emissie Richtlijnen

0,05

Arbeidsinspektie, 1989

als>1,0g.h-1 dan 0,20

NER

mg.m0 -3
Richtlijn Verbranden

0,05 mg.m 0 " 3

VROM, 1989

VOEDSEL
Advieswaarde max.inname(PTWI)
waarvanmax.methylkwik

*graan (produkten)
* groenten

300 ug.week"1
200 ug.week"

WHO, 1972;WHO, 1991

1

0,03 mg.kg"1 produkt

Warenwet, 1992

1

0,03 mg.kg" produkt
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Milieukompartiment/soort regel

koncentraties

referenties

* paddestoelen (gekweekte
0,10 mg.kg"1 produkt

champignons)
* aardappelen

0,02 mg.kg"1 produkt

*fruit

0,01 mg.kg"1 produkt

* eieren

0,03 mg.kg"1 produkt

*vlees en organen

0,05 mg.kg"1 produkt

*melk

0,01 mg.kg"1 produkt

* roofvis,aalenschaaldieren

1,0 mg.kg"1 produkt

*overige vis,schelp-enweekdieren 0,50 mg.kg"1 produkt
veevoer

Verordening
VVROngewenste Stoffen en
Produkten, 1988
1

*vismeel

0,5 mg.kg"

* overige diervoeders

0,1 mg.kg"1

- Drinkwater
-oppervlaktewater ter bereidingvan 0,3 mg.m 3

Waterleidingsbesluit, 1990

drinkwater (klasse 1,B)
(klasse2,A)

0,3 mg.m 3

(klasse2,B)

1mg.m 3

(klasse3,b)

1mg.m 3

NormWB(klasse 1,A)

1mg.m 3

NormWHO(klasse 1, B)

1 mg.m3

bij het pompstation

1,0mg.m. 3

Waterleidingwet, 1984

OVERIGE
Chemischafvalwaarde

50 mg.kg"1 d.w.

Wet Chemische Afvalstoffen,
1988

Toegepastopstandaardbodem(10gew.%organischestof,25gew.%klei(diameter<0,002mm)): [Hg]
= 0,2 + 0,0017 (2L + H). waarin L = gewichtspercentage van lutum in de bodem en H =
gewichtspercentage organischestof indebodem.
AlgemeneMilieuKwaliteit.

1.5.1

Bodem en grondwater

In het Milieuprogramma Voortgangsrapportage 1988-1991 (MPV, 1990) zijn referentiewaarden (Awaarde) voor de bodem vastgelegd. De betekenis van de referentiewaarden is dezelfde als van de
streefwaarden waterbodem (MILBOWA, 1990), namelijk het nivo waar beneden geen als nadelig te
waarderen effekten optreden. De B- en C-waarden houden respektievelijk een vermoedelijk risiko en
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een onakseptabel risiko in. Voor het grondwater zijn soortgelijke referentie (streef)waarden
omschreven voor kwik.
In de Leidraad Bodembescherming (1990) zijn toetsingswaarden opgenomen die als onderdeel van
het toetsingskader fungeren voor een uniforme beoordeling van de mate van verontreiniging van de
bodem bijde uitvoering van de Interimwet Bodemsanering. Deze toetsingswaarden voor kwik zijn ook
intabel 1.6 opgenomen.
Ten behoeve van landbouwkundige gebruiksmogelijkheden van verontreinigde bodems zijn door de
LAC (Landbouw Advies Commissie) signaalwaarden voor de gehalten van milieukritische stoffen
geformuleerd (LAC, 1991). Meestal wordt onderscheid gemaakt tussen 2 of 3 bodemtypen. Bij 2
mg/kg kwik in de grond kan de Warenwetnorm voor voedingsgewassen (0,01-0.03 mg/kg Hg vers
produkt (Warenwet, 1992) worden overschreden. Bij deze koncentraties in de grond is nog geen
vergiftiging van het gewas (groeiremming) te verwachten (LAC, 1991). De LAC-signaalwaarde voor
kwik stoelt dusopde kwaliteitseisen van het konsumeerbare produkt.
Omtrent de kwaliteit en het gebruik van zuiveringsslib, kompost en zwarte grond, gebaseerd op de
Meststoffenvet ende Wet bodembescherming,zijnvanaf 1januari 1991 nieuwe normen gaan gelden.
Intabel 1.6 zijnzowelde oude als de nieuwe normen opgenomen (Stoffen en Normen, 1990).

1.5.2

Water en waterbodem

In de derde Nota Waterhuishouding (Min. V & W, 1989) staat de Algemene milieukwaliteit (AMK,
kwaliteitsdoelstelling 2000) omschreven voor het zoete oppervlaktewater en de waterbodem. De
waarden zijn afgeleid van no-effect koncentraties voor de meest gevoelige aquatische organismen
(NOEC waarden,Stortelder, 1989). Met behulp van NOEC's zijnvoor kwik ekotoxikologische waarden
(voor water en waterbodem) berekend, die als basis hebben gediend voor de AMK 2000. Bij
koncentraties boven deze waarden kunnen effekten op het ekosysteem niet uitgesloten worden.
Voor de waterbodem zijn naast de AMK 2000 norm ook toetsingswaarden en signaleringswaarden
omschreven in gebruik bij de baggerspecieproblematiek. Vanuit een risiko analyse op grond van
ekotoxikologische gegevens zijn door VROM (notitie) maximaal toelaatbare risikowaarden berekend
(MTR),waarbij 95%vandeorganismen worden beschermd (MILBOWA, 1990).Als grenswaarde heeft
deze normwaarde kracht van wet gekregen, waarbij deze de AMK 2000 vervangt. De streefwaarde
geeft het nivoaan,waarbijhet risikovoor hetekosysteemverwaarloosbaar kleinis.

1.5.3

Industrieel afvalwater

Voor kwik bestaan emissiegrenswaarden met betrekking tot de lozingvan afvalwater op grond van de
Wet Verontreining Oppervlaktewater (WVO, 1986). Voor stoffen die op de zwarte lijst vóórkomen
(kaderrichtlijn, 76/464/EG) geldt in beginsel dat verontreinigingen door deze stoffen moeten worden
beëindigd. Er moet naar nullozing worden gestreefd.Sanering aan de brondient plaatste vinden door
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toepassing van de best bestaande technieken. Ook is het stand-still-beginsel van toepassing, zodat
hettotaalvande lozingen ineen bepaald gebied inieder geval niet magtoenemen.

1.5.4

Lucht

De uit de MAC - lijst (Arbeidsinspektie, 1989) overgenomen waarden zijn zogenaamde MAC - TGG
waarden (Maximaal Aanvaarde Koncentratie Tijdgewogen Gemiddelde). Voor kwik bestaan
verschillende arbeids-hygiënische grenswaarden. Onderscheid wordt gemaakt voor anorganische
kwikzouten, alkylkwik en andere organische kwikverbindingen. Verder bestaat er een aparte
normwaarde voor vrouwen voor wat betreft de anorganische vormen van voorkomen van kwik en
metallisch kwikdamp.
Kwik staat vermeld in de Nederlandse Emissie Richtlijn (NER). Bij een kwikimmissievan meer dan 1
g/uur magde kwikkoncentratie vandebuitenlucht de grens van0,2 mg/m 3 niet overschrijden.
Erbestaanvoorkwik geen grens-,richt-of streefwaarden voor de buitenlucht.

1.5.5

Voedsel en drinkwater

Intabel 1.5zijnde normenvoorvoedingsmiddelen opgenomen,die inde Warenwet (Warenwet, 1992)
staanvermeld.Voorvisserijprodukten iseenoverzicht van normenvoortotaalkwik voor diverse landen
gegeven intabel 1.6. Deze normen zijn inde Benelux geharmoniseerd. Inveel andere landen zijn er
alleen normen in vis of in visserijprodukten meestal op een nivo van 0,5 of 1,0 mg/kg. In Codexverband ist.b.v. internationale harmonisatie van normen een Codex -norm ontwikkeld: 1,0 mg/kg voor
roofvissen en 0,5 mg/kg voor overige vissen. De vissen uit de categorie roofvis moeten nog nader
worden gedefinieerd, maaromvatten in ieder geval haai,zwaardvis, tonijn en snoek. Ten aanzien van
drinkwater zijn in tabel 1.5 zowel de norm van de WHO als de norm van het Waterleidingbesluit
(Waterleidingwet, 1984) weergegeven. In het Waterleidingbesluit zijn ook normen opgenomen voor
het in te nemen oppervlaktewater, verdeeld in kwaliteitsklassen, die gekoppeld zijn aan de
verschillende zuiveringsmethoden voor de bereiding van drinkwater.
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Tabel "1.6

Normen voor kwik invisserijprodukten.

Land

Kwiknorm mg/kgvers produkt

Opmerkingen

Canada

0,5

behalve zwaardvis

Duitsland

0,5/1,0

soortafhankelijk

Finland

1.0

Frankrijk

0,5

Benelux

1,0

roofvissen

Rusland

0,5

0,7 voor tonijn

Spanje

0,5

VS

1.0

Zweden

1,0
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HOOFDSTUK 2 PRODUKTIE, TOEPASSINGEN, BRONNEN EN EMISSIES

2.1

Produktie van kwik

De wereldproduktie van kwik is tussen 1930 en 1980 gestegen van 3,8 x 10 kg/jaar tot 7,1 10
kg/jaar met een hoogste produktie in 1960 van 8,3 x 10 kg/jaar (U.S. Minerals Yearbooks, 1989).
Tussen 1980 en 1990 bedroeg de produktie gemiddeld 6 x 1 0 kg/jaar, in 1989 6,1 x 10 kg/jaar
(Maxson, 1991). Demondiale produktievan kwik laat duseentamelijk konstant beeldzien. Intabel 2.1
staandebelangrijkste kwikproducenten vermeld met hunjaarlijkseproduktie (ICSW, 1991).

Tabel 2.1: Belangrijkste kwikproducenten in 1989 (ICSW, 1991).

Land

Hoeveelheid
(kg/jaar)

Land

Hoeveelheid
(kg/jaar)

USSR
USA
Algerije
Turkije
Finland

2,2 x 1 0 6
0,55x106
0,4 x 1 0 6
0,29x106
0,12 x 1 0 6

Spanje
China
Peru
Tjechoslowakije
Joegoslavië

1,5 x 1 0 6
0,5 x 1 0 6
0,37x106
0,15 x 1 0 6
0,07x106

DeAlmadenkwikmijn inSpanje,waarcirca 90%vandetotale EGkwikproduktievandaan komt, heeft in
1987 1380ton kwik geproduceerd (WHO, 1991).
Kwikwordt hoofdzakelijk gedolvenalscinnaber (HgS). Uitde reinigingvanaardgaswordt doorde NAM
in Nederlandjaarlijks een hoeveelheidvan300-500 kg metallisch kwik geproduceerd (CBS, 1991).
Potentiële bronnen van milieuverontreiniging met kwik zijn alle processen waarbij kwik wordt gebruikt
enalle produkten,waarin kwik isverwerkt. Dit wordt het intentioneel gebruik genoemd.Kwikwordt ook
in het milieu gebracht door toepassing van fossiele brandstoffen en door de ertsverwerkende
industrie. Indeze gevallen is het kwik in kleine hoeveelheden van nature aanwezig en issprake van
niet-intentioneel gebruik (CCRX, 1986). De belangrijkste intentionele en niet-intentionele bronnen zijn
intabel2.3 weergegeven.
De totale mondiale belasting van het milieu door deze bronnen wordt op 4500 ton per jaar geschat
(Lindqvist et al., 1991). De belasting door natuurlijke bronnen (vulkanen, erosie van kwikbevattende
gesteenten) wordt geschat op 3000ton per jaar. De antropogene bijdrage aan de totale kwikemissie
bedraagt duscirca60%.Mondiaal isdeantropogene bijdragedusvandezelfdeordevan groottealsde
natuurlijke bronnen, maar lokaal kan het veel meer zijn, zoals de Minamata katastrofe in Japan heeft
aangetoond (Takizawa, 1979).
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2.2

Kwikgebruik in Nederland

2.2.1

In- en uitvoer van kwik

Import- en exportgegevens worden geïnventariseerd door het CBS. Intabel 2.2 wordt een overzicht
gegeven wat betreft kwik en kwikverbindingen sinds 1979 (Gorter, 1992) De Nederlandse afzet (= het
kwikverbruik inNederland) kanniet gelijkgesteldwordenaanhetverschiltussen in-enuitvoer. Niet alle
in- en uitvoergegevens hebben betrekking op metallisch kwik en tevens wordt door de NAM een
kleine hoeveelheid kwik geproduceerd uit aardgas. De hoeveelheid organische kwikverbindingen
betreft het totale gewicht van het gerede produkt, zodat de voor de produktie hiervan benodigde
metallisch kwik of kwikoxide niet bekend is (Gorter, 1992). De totale afzet in Nederland bedroeg in
1980circa25ton(CCRX, 1986).
Uit tabel 2.2 blijkt, dat in 1983, 1984 en 1990 meer kwik is geëxporteerd dan geïmporteerd. Het grote
exportoverschot in 1983 en 1984 is vermoedelijk veroorzaakt door het sluiten van kwikelektrolyse
fabrieken. Mogelijk is het overschot van 1990 hier ook debet aan. Gedetailleerde gegevens van
kwikverwerkende bedrijven en/of leveranciers van kwik in Nederland zouden uitsluitsel kunnengeven.
Na 1988 wordt geen kwikoxide meer geïmporteerd. Het bedrijf dat deze stof gebruikte (Servo in
Delden) is gestopt met de produktie vanorganische kwikverbindingen (Gorter, 1992).

Tabel2.2

Nederlandse import enexport van kwik en kwikverbindingen (intonnen produkt).

Jaar
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

import
export
import
export
import
export
import
export
import
export
import
export
import
export
import
export
import
export
import
export
import
export
import
export

metallisch
kwik
120
101
205
189
157
149
131
113
344
418
157
377
33
23
83
50
102
87
110
74
106
154

kwikoxide
23
31
29
63
2
47
2
65
32
32
18
-

Organische
kwikverbindingen
52
238
69
363
38
342
12
507
11
452
6
474
15
57
12
184

import-export van
metallisch Hg
19
16
8
18
-74
-220
10
33
15
36
-48
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2.2.2

Toepassingen en verbruik van kwik

De toepassingen van kwik kunnen worden onderscheiden intwee soorten: toepassingen van kwik in
processen en in produkten. De belangrijkste procesbronnen zijn de chloor-alkali industrie,
tandartspraktijken, laboratoria en overige chemische industrie. Belangrijke produkten met
kwiktoepassingen zijn kwikbatterijen, thermometers enschakelaars.
Onder het kwikverbruik wordt de in Nederland afgezette hoeveelheid kwik verstaan. Van het
kwikverbruik is in 1970 (Copius-Peereboom, 1976), 1974 (Theunissen et al., 1976) en 1980 (CBS,
1984) een balans opgesteld. Voor 1970 en 1974 zijn de gebruikte gegevens niet geheel
betrouwbaar, zodat de werkelijke balansgegevens aanzienlijk kunnenafwijken.

Tabel2.3

Toepassing enverbruikvankwikinNederland.

Toepassingen

Kwikkoncentratie
1970

Industrie:
Chloor-alkali industrie
Pulp- en papierindustrie
Pharmacie en cosmetica
Verfindustrie
- gebruik insommige kuststoffen
(rodekleur)
- makeupverven
- vingerverven
Organische kwikverbindingen
Ertsverwerking
Energie
Produktie vanaardgas (NAM)
Olie
Kolen
Huishoudens
Batterijen
Elektrische apparaten
- gasontladingslampen
- thermometers
- controle instrumenten
Tandheelkunde
Laboratoria
Landbouw
Totaal

Verbruik(intonnen)
1974
1980

1989

-

20-34
0,2
1,7

6,1
0,2
0,2

4
?

1
<0,2

60-580 mg/kg

23

0,8

?

<0,5

9

4

?
0,5

<0,5

2,5
10
2

14,6
6
1,2

11,5
0,6
1,0

12,5
0,75
1,25

alkaline 0,15-1%
HgO cel30%

-

-

8

2,4

15mg/fl. lamp
1,5 g/thermometer

16

15-20

4,1

<1,3
<2,8

50% per amalgaamvulling
-

4
2,5
2,5-3,6

4,5
5
3

7
1
0,5

5,5
<1
<0,5

94-108

60-65

38

<28

-

180 ng/m 3
0,25 mg/kg

(CBS, 1991;CCRX, 1986;Gorter, 1992;Coppoolse et al.,1992; van der Poel& Ros, 1990;CUWVO,1990a;
Meyer&vanLohuizen,1991;vanBeeketal., 1989;RasTogi,1992;CBS,1988;RIVM, 1991)

Voor 1989 is aan de hand van bekende saneringsmaatregelen en reeds in gang gezette
reduktiemaatregelen eenschatting gemaakt van het kwikverbruik (Coppoolse et al.,1992).
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