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SAMENVATTING

Van de slootbodems van champignonkwekerijen indeBommelerwaard werden
grondmonstersverzameld, met als doel teonderzoeken of microbiologische
sanering van deze met Endosulfanverontreinigde grond mogelijk is.De
hoeveelheid bestrijdingsmiddelen,voornamelijk Endosulfan (22,5mg/kg
grond)enpentachloorfenol, inde grondwas hoger dan inhet algemeen
acceptabel is.
Deverzamelde grond (pH-H0: 7,1; organische stofgehalte: 79%;50mg
extraheerbare organochloorverbindingen/kg)werd gehomogeniseerd opdat
elke te onderzoeken portie grond dezelfde hoeveelheid verontreiniging
bevatte. Daarnawerd enerzijdsbij 25C inzowel stilstaande grond als in
continubewegende slurrie enanderzijdsbij 15C in stilstaande
onderwaterbodem en instilstaande grond onder zowel zuurstofloze als
-rijke omstandigheden onderzocht 1)inhoeverre Endosulfan afbreekbaar
was, 2)de grondminder toxischwerdvoorwormen (Eisenia

foetida;

EEG-

toetsworm)enmicro-organismen en 3)het grondvocht minder toxisch werd
voor guppen enwatervlooien.
De afbraakvan Endosulfanwashet snelstbij 25C inzuurstofrijke,
continubewegende grond. Indrieweken isdandehelftverdwenen. Ook
onder zuurstofloze omstandigheden inbewegende grondwordt Endosulfan
afgebroken,maar iets langzamer. Inzowel stilstaande onderwater bodem
(zuurstofarm) als innormaalvochtige grond,bij 25 Cen 15C,werd
Endosulfan inzes totachtweken tot dehelft afgebroken. Bij 15 C isde
afbraak dus iets langzamer danbij 25C.
Inhet algemeenwordt Endosulfan afgebroken,maarbijhet toetsenvan
deze grond enhet grondvocht op toxiciteitblijkt deze nog tebestaan
door de aanwezigheid vanmetabolieten. Gedurende de experimentperiode van
twaalfwekenwerd een fluctuerende toxiciteit gemetenvoor dewormenpopulaties en de guppen.Ookna twaalfwekenwas ernog steeds sterk
gewichtsverlies van dewormen enook sterfte, terwijl invergelijkbare
schone grond dewormen ingewicht toenamen enniet stierven. Ook trad er
zonu endannog sterfte opvan guppen inhet grondvocht.
Dat Endosulfanverdwijnt ende toxiciteitblijft, isgoedverklaarbaar. Inhet onderzoekwerdnamelijk ookbestudeerd welke stoffenbij de
afbraakvan Endosulfan ontstonden en inwelkehoeveelheid. Terwijlalfaenbeta-Endosulfan (AEenBE)verdwenen,verschenen Endosulfansulfaat

(ES)en Endosulfanlacton (EL).Er iswel sprakevan een eerste
afbraakstap maar nietvan totale afbraak. De ontstane tussenprodukten
blijken ook nog toxisch te zijn. Zodra er door ontzwaveling geen
Endosulfan enook geen Endosulfansulfaat meer aanwezig is,zalde
resterende verbinding minder toxisch zijn. Zodra deverbinding totaal is
ontdaanvan chloride (gedechloreerd),zal de toxiciteit ook totaal
verdwenen zijn enzal erook geen ophoping meer zijn inhet vetweefsel
van organismen. Dat Endosulfan totaal gedechloreerd werd, is totnu toe
nog nooit inde literatuurbeschreven.
Hoewel demassabalans van devijfmeetbare metabolieten (alfa-,
beta-Endosulfan, Endosulfansulfaat, Endosulfanlacton en Endosulfanether)
daalde met 20-60%,bleef er toxiciteit.Verwacht magworden dat de
massabalans van de chloorverbindingen niet gedaald isener dus een soort
verbinding overblijft die gelijkenis vertoont met dieldrin en aldrin. Ook
dezeverbindingen kunnenmilieu-onvriendelijk genoemdworden.
Geconcludeerd kanworden datmicrobiologische afbraakvoor een deel
vanhet Endosulfan-molecuul mogelijk is,ookbij een temperatuur (15 C)
die eenaantal maandenvanhetjaar inNederland gangbaar is,maar de
toxiciteit van de grond- ende grondvocht-faseblijftvoor respectievelijkwormen envissen.Het zeerwaarschijnlijk aanwezig blijvenvan een
gechloreerde 'drin'-structuur maaktvooralsnog bodemmicrobiologische
sanering niet aantrekkelijk.

CONCLUSIES

De met Endosulfanverontreinigde onderwaterbodem isvenig door zijnhoge
gehalte aan organisch materiaal enzeermoeilijk tehomogeniseren.
Daardoor vertonen de resultaten soms een aanzienlijke spreiding. Vande
extraheerbare hoeveelheid organische chloorverbindingen isongeveer de
helft inde onderzochte grond Endosulfan.
Onder aërobe omstandigheden treedt gedurende eenmeetperiode van
twaalfweken ingrond duidelijkmicrobiologische afbraak (biotransformatie)van Endosulfan opmet Endosulfansulfaat als eenbelangrijke
metaboliet (afbraakprodukt).Demeetbare metabolieten alfa-Endosulfan
(AE)plus beta-Endosulfan (BE)plus Endosulfanlacton (EL)plus
Endosulfansulfaat (ES)plus Endosuifanether (EE)zijn samengevoegd ineen
balans. Onder aërobe omstandigheden daalde debalans van 100naar 64%bij
25 Cennaar 80%bij 15 C.DehalfwaardetijdvanAE isongeveer zeven
weken. De grondblijftvoorwormen echter toxisch zowelbij 15als 25C;
de controle inde schonevenige grond leverde geen sterfte op.Bij lage
temperatuur (15C) isde toxiciteitvanEndosulfanvoor debodemmicroflora duidelijkhoger danbij 25Cwaar geen sprakevan toxiciteit
is.
Onder anaërobe omstandigheden treedt duidelijkbiotransformatie van
Endosulfan op,met alsprincipieel onderscheid van deaërobe omstandigheden dat geenEndosulfan-sulfaatwordt gevormd. Onder anaërobe omstandighedenwordtvooral Endosulfan-lactongevormd. Bij 25 Cdaalt demetabolietenbalans intwaalfwekenvan 100naar 40%enbij 15C tot 72%.De
balans daalt dus sterker danonder aërobe omstandigheden. DehalfwaardetijdvanAE isongeveer achtwekenen is ietsgroter danonder aërobe
milieuomstandigheden.Voorwormenblijft, ondanks dalingvande
metabolietenbalans, de grond toxisch zowelbij 25 als 15C.Debodemmicroflora ondervindt alleenbij 15Cremming. Hetbovenstaande water van
de stilstaande onderwaterbodem bevat na zesweken 10ppb Endosulfan enis
toxischvoor guppen.
Incontinubewegende grondsuspensie (slurrie)vindt onder aërobe
omstandigheden snellebiotransformatie van Endosulfanplaats.De gemeten
halfwaardetijd isdrieweken.Vooral ESwordt gevormd terwijlde
metabolietenbalans daalt.Dewaterfasevan deze slurrie is toxischvoor
guppen. De toxiciteit isechternietvan eenconstant niveau.Voor
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watervlooien isdewaterfase niet toxisch. De grondfase van de slurrie
blijft toxisch voor wormen enwordt toxisch voor debodemmicroflora. In
aërobe slurrie isde afbraakvan Endosulfan duidelijk sneller dan in
aërobe stilstaande grond.
Inanaërobe slurrie daalt de Endosulfanconcentratie tot dehelft in
ongeveer achtweken. Ineenanaëroob slurriesysteem wordt Endosulfan dus
minder snel afgebroken dan inaërobe slurrie.De totale metabolietenbalans daalt,maar minder danonder aërobe omstandigheden. Zowel de
grond- als dewaterfase vande slurrieblijven toxischbij zowel 15als
25 Cvoor dewormen respectievelijkde guppen enwatervlooien. De
bodemmicroflora wordt alleen geremdbij 15C.
Inhet algemeen iser onder allebestudeerde omstandigheden afbraak
van Endosulfan; ditvindthet snelstplaats inaërobe slurrie.De afbraak
kan inbeperkte mate ook chemisch zijn.Toevoeging van extra zoutenof
voedingsstoffen versnelt de afbraak niet. Inalle omstandigheden blijven
zowel de grond- als dewaterfase toxisch voor respectievelijk wormen en
guppen.

INLEIDING

Doorhet intensief gebruikvanbestrijdingsmiddelen inde champignonteelt
was dekwaliteit vanhetbodemslib (deonderwaterbodems) inde
Bommelerwaard zo slecht dat de dienstMilieuhygiëne van de Provincie
Gelderland aande afdeling Milieuverontreiniging vanhet Rijksinstituut
voor Natuurbeheer de opdracht gafvoor een onderzoek naar de
microbiologische saneringsmogelijkheden. Dit onderzoek zouzichmoeten
richten ophet zelfreinigend vermogenvan dezemet Endosulfan
verontreinigde grond. Door optimale milieuomstandigheden,b.v.
temperatuur enzuurstofvoorziening, zou devannature aanwezige
microflora inhetbodemslib totdeze afbraak gestimuleerd moetenworden.
Naar aanleiding van eenmassale vissterfte indeRijn tengevolge van
eenEndosulfanlozing injuni 1969 onderzocht Martens (1976,1977)of
Endosulfan konworden afgebroken door een aantal reincultures van
micro-organismen. Ookbestudeerde hijhet afbraakvermogen van zeven
grondsoortenvoor Endosulfan. Zowel reincultures alsbodems,waarinde
gehelebodemmicrofloraaanwezig isonder zowel aerobe als anaerobe
condities,kunnen Endosulfanmetaboliseren.
Miles enMoy (1979)bestudeerden ook de afbraakvan zowelAE alsBE en
hunwerk toont aandatnaastmicrobiële afbraak ook fysisch/chemische
afbraak kan optreden. Inhet algemeen lopendehalfwaardetijden (tH= de
tijd diehet duurt dat dehelftvan de stofnietmeermeetbaar is) inde
literatuur uiteenvan 10-175 dagenvoorAE envan 400-800 dagenvoor BE
(Doelmanet al. 1987). Ditwil niet zeggendat ineenperiode van twee
maal th de stof totaalverdwenen is.Bijhalfwaardetijdenwordt alleenop
het uitgangsmateriaal gelet enniet opde gevormde metabolieten, die
persistenter kunnen zijn.De th zegt iets overde eerste afbraakstap maar
niets over de totalemineralisatie van destof.
Door anderen (Commissievoor ToelatingvanBestrijdingsmiddelen, CTB)
werden debeweeglijkheidvan Endosulfan endeafbraakmetabolieten
bestudeerd. Uitspoeling uit eenpodzolgrond (pH 5,5; organischstofgehalte 6%) doormiddelvanwaterpercolatie vondniet plaats
gedurende eenmeetperiode van tweejaar.Demobiliteitwordt danook zeer
laag geacht.Over demobiliteitvanmetabolieten isweinigbekend.
Er isookbetrekkelijkweinigbekend over de toxiciteit van
Endosulfan-metabolieten. Endosulfan zelf iszeer giftigvoor insekten en
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bodemarthropodenwaarvoor het dan ook alsbestrijdingsmiddel wordt
gebruikt. Ook ishet zeer giftigvoorvissen: 1-10 microgram per liter
water kan sterfte veroorzaken, terwijlwatervlooien stervenbij
concentraties van 10-100microgram per liter enhoger.Endosulfan is
matig giftigvoorvogels enbodemmicro-organismen.Van debekende
metabolietenBE,ES,EE, ELenendosulfandiol (ED)isweinig vergelijkend
toxiciteitsonderzoek bekend. Technisch- enalfa-Endosulfanhebben
ongeveer dezelfde toxiciteit voor dehuisvlieg, BEenES zijn ongeveer
1,5 keer minder toxisch, enED enEEzijn 100keer minder toxisch (Barnes
& Ware 1965).
Het onderzoek kent devolgende vraagstellingen:
- is indit zeervenige bodemslib Endosulfanmicrobiologisch afbreekbaar
enzoja, inwelke mate?
-onderwelke milieuomstandigheden geschiedt die afbraakhet best
(variaties intemperatuur, zuurstofvoorziening, massa-overdracht en
bemesting)?
- inhoeverre verdwijnt de toxiciteit uithetbodemslib bij deze
omstandigheden?
Het actuele toxiciteitsaspect isdus direct gekoppeld aanhet afbraakvermogenvande grond.Voor dewaterigebovende grond staande fase en
voor het drainagewater werden demeest gevoelige organismen,vissen, als
biomonitor gebruikt.Ter controlewerd ook de ietsminder gevoelige
watervlo als toetsdier gebruikt.Voor devaste-bodemfasewerd deworm
Eïsenia

foetida

gebruikt alsbelangrijke representantvandebodemfauna.

De toxiciteit op debodemmicroflorawerd getoetstviahet glutaminezuur
afbrekendvermogenvan debodemmicroflora, zoals deze intotaal aanwezig
is inde onderzochte grond.Voor zwaremetalen en hexachloorcyclohexaan
isde afbraakvan glutaminezuur eengoede toets gebleken endaarom ook
hier toegepast (Haanstra&Doelman 1984;Doelmanetal. inprep.)
De doelstelling vanhet onderzoek isomaandehandvan de verkregen
gegevens eenuitspraak tedoenoverdemogelijke toepassing van
microbiologische bodemsanering van demet Endosulfan verontreinigde
grond.
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2 MATERIAAL EN METHODEN

Debestudeerde waterbodem kanhetbest gekarakteriseerd worden als een
zandig-lemige veengrond verontreinigd met organochloorverbindingen,
waarvan Endosulfan kwantitatief debelangrijkste is.De fysisch/chemische
eigenschappen zijnweergegeven inTabel 1.

Tabel 1. Fysisch/chemische eigenschappenvan de onderzochte grond.

pH-H 2 0

7.1

pH-KCl

7.0

Droge stof

46.1

Gloeirest

79

CaCO

%van ds

8.0

Fracties <2um

%van ds

9.4

Fracties <16um

%van ds

14.8

Stikstof (N)

%van ds

2.8

Fosfaat als P O

%van ds

3.6

Kalium (K)

mg/kg ds

2200

g/kg ds

40

Alfa-Endosulfan

mg/kg ds

10.5

Beta-Endosulfan

mg/kg ds

12

Extraheerbaar organochloor (E0C1)*

mg/kg ds

Calcium (Ca)

50

*(zie Grontmij z.j.)

Deverzamelde met water verzadigde grondwerd eerst bij een temperatuur
van 5-10 C langzaam ingedroogd tot eenvochtgehalte van ongeveer 50%.
Daarnawerd de grond gezeefd (04mm) envia 'quartering and coning'
gehomogeniseerd.
Terbepaling van afbraak en toxiciteit werden devolgende factoren
bestudeerd: aërobie/anaërobie, grond/slurrie (grondsuspensie), wel/geen
voedsel (zouten, C,N ennorborneenanhydride),stilstaand/mengend systeem
en 15/25 C. De factor steriliteit (afdoding van debodemmicroflorat.g.v.
2h MRad gamma bestraling) is gemeten omna te gaan ofnaast biochemische
omzettingen ook chemische omzettingenvanbelang waren. De hoeveelheden
onderzochte grond zijnvaak afhankelijk van de tegebruiken apparatuur.
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Verschillende behandelingen van degrond enopstelling van de proeven
Aërobe grond

:

20 gvochtige grond, 3xperweekbeluchten, 50ml
.o.
containers bij 25"C;
: 750gvochtige grond, 3xperweekbeluchten, 1500ml
containers bij 15Cen 25C.

Anaërobe grond

20gvochtige grond onder stikstofatmosfeer ingezet,
25°C;
750 gvochtige grond onder stikstofatmosfeer ingezet
bij 15°C en25°C.

Aërobe slurrie

30ggrond + 570ml demi-water incontinu roterend
systeem, 3xperweekbeluchten, 1500ml containers bij
25°C
: 3kg grond+ 27 1demi-water incontinu roterend
systeem (betonmolen, 25 rpm), bij 25-30C.

Anaërobe slurrie: 20ggrond+ 20mlwater incontinu roterend systeem,
onder stikstofatmosfeer ingezet, 50ml containers bij
25°C;
: 750 ggrond+ 750ml demi-water incontinu roterend
systeem, onder stikstofatmosfeer ingezetbij 15Cen
25°C;
Stilstaande
onderwaterbodem :750ggrond+ 750ml demi-water,bij 15C.
Elk grondexperiment is intwaalfvoud ingezet.Bij elkemonstername zijn
steeds twee eenhedenbestudeerd. Voor de afbraak en toxiciteitsbepaling
in slurrie zijn submonsters van de totalehoeveelheid slurrie genomen en
via filtratie gescheiden ineenvochtige envaste fase.

Voedingsstoffen
Ter stimulering van demicrobiologische afbraakactiviteit zijnde
hiervoorbeschreven experimenten ookuitgevoerd na toevoegingvan extra
voedingsstoffen indevolgendehoeveelheden aanaërobe enanaërobe grond
enaananaërobe slurrie:
- 1000mg glucose (=400ppm C)per kg grond,
- 85,8mgureum (=40ppm N)perkg grond,
- 115,6mg NaHP04.12H 0 (=10ppm P)perkg grond.
Aan de aërobe slurrie is 1,5 1voedseloplossing volgensWinogradsky

•12toegevoegd.Dezebevat5gK2HPC>4,2,5gMgSO

2,5gNaCl,0,05g

Fe(SO) 0,05 gMnSO per1000mldemi-water.
Norborneenanhvdride
GetrachtisdeEndosulfanafbraak testimulerendoortoevoegingvaneenop
Endosulfangelijkendeverbinding:norborneenanhydride.Degedachte
hierbijisdatalsmicro-organismenenzymenaanmakenvoordeafbraakvan
norborneenanhydride,dezeenzymenookdeEndosulfanafbraakzoudenkunnen
bevorderen.Norborneenanhydrideheeftdezelfdebasisstructuurals
Endosulfan.Hetbestaatuiteenkoolstofringmetdubbelebindingeneen
koolstofbrug,dechlooratomenendesulfaatgroepontbrekenechter.
Norborneenanhydride (2000ppm)istoegevoegdaanaërobegrond (750g)en
aërobeslurrie (30g+570mldemi-waterbij25 C).
Sterielegrond
Anaërobegrondenslurriezijngesteriliseerdomnategaanofdeafbraak
ookopfysisch-chemischewijzeplaatsvindtbij25C.Portiesvan20g
grond,envan20ggrondmet20mlwater (slurrie)zijnbehandeldmet2,5
mRadgammastraling.Directnasteriliserenennaachtwekenzijnidentiek
behandeldemonstersgecontroleerdopsteriliteit (tellenvanmicroorganismen)entevensonderzochtophetEndosulfangehalte.
Endosulfanbepaling
DeconcentratieAE,BE,ES,EEenELisalsvolgtbepaald:
Grond
*Extractie
10ggrond (bekendvochtgehalte)wordtafgewogenineenerlenmeyer.
Hieraanwordt5mlNHCl-oplossing(250g/l)en20mlhexaanacetonoplossing (verhouding1:1)toegevoegd.Ditmengselwordtgedurendevier
uurgeschudopeenschudmachine.Nabezinkenwordtdebovenstaande
vloeistof (hexaan-aceton)afgepipetteerdenbij4Cbewaardtotverdere
verwerking.

*Meting
Analysevandeextractengebeurtopdegaschromatograafmetgepaktekolom
meteenlengtevan3meneendiametervan4mm.Dekolomisgevuldmet
2%OV -17/5%QF-1opgaschromQ.Oventemperatuur225C.Deinjector-
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voor de stikstof is45 ml/min. endemake up eveneens voor stikstof is15
ml/min. De monsters dienenvooraf 400xverdund teworden (methexaan)om
het Endosulfangehaltebinnenhetmeetbereik van de gaschromatograafte
houden.

Water
* Extractie
10ml met Endosulfanverontreinigd waterwordt ineen afsluitbaar flesje
afgemeten. Hieraanwordt 5mlNH.C1 (250g/l) en 5mlhexaan toegevoegd.
Dit mengsel wordt gedurende 2minutenkrachtig geschud. Nabezinkenwordt
debovenstaande vloeistof (hexaan)afgepipetteerd. Dezehandeling wordt
herhaald metnog eens 5mlhexaan.Beide extractenworden inéén flesje
totverdere verwerkingbij 4 Cbewaard.

* Meting idem als "Grond"
Demonsters dienenvooraf, afhankelijk van dehoeveelheid aanwezige
Endosulfan, tienmaal ofniet verdund teworden met hexaan.

Toxicitéitstoetsen

Wormen
De toxiciteit voor wormen isbepaald aan Eisenia

foetida

(toetsworm

volgens EEG-norm). Daar het sterftepercentage bij Eisenia
door Endosulfan zeer hoogwas enbij Lumbricus
Eisenia

rubellus

veroorzaakt

nul,werd voor

gekozen als toetsorganisme.Acht volwassen exemplaren van gelijke

grootte zijn gewogen en in300 ggrond gebracht (glazenpot, 1,5 1).De
monsters (induplo) zijn gedurende 14dagen inhet donker bij 15C
geïncubeerd. Daarna ishet aantal overlevende wormen enhun gewicht
bepaald (sterftepercentage enhet gemiddelde gewichtsverlies per
overlevende worm). Als controle zijn acht wormen in schone venige grond
gebracht en gedurende 14dagen inhet donker bij 15 C geïncubeerd.

Algemeen microbiologische activiteit
Grondmonsters van 50gwerden goed gemengdmet glutaminezuur (1500
ug.g )en ineen 'infrared gas analyser' (IRGA)werd de CO.-produktiesnelheid gemeten. Het tijdstip van demaximale bodemademhaling
(CO -produktie) iseenmaatvoor degroottevan demicrobiële remmings-
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factor inde grond (Doelmanet al.1987). Hoe langerhet duurt alvorens
het tijdstip van demaximale bodemademhalingspiek wordt gemeten, des te
groter isde toxiciteitvan de grond.

Guppen
De acute toxiciteit vanhet Endosulfanwater isbepaald aan
reticulatus

Poecïlïa

(gup). Vier guppenvan ca.vierweken oud zijn gedurende 96

uur in400mlmonster geïncubeerd bij 25Cmet continuebeluchting en8
uur lichtper dag. De guppen zijn tijdens de toets niet gevoerd. De toets
isuitgevoerd met onverdunde monsters enmet4xmet standaardwater
verdunde monsters. Elke 24uur ishet sterftepercentage bepaald.

Watervlooien
De toxiciteit vanhet Endosulfanwater iseveneens bepaald aan Daphnia
magna (watervlo). Vijfwatervlooien (jonger dan 24uur)zijn in80ml
watermonsters gebracht en geïncubeerd bij 18C, 7-6 ppm0 en 14uur
lichtper dag. De toets isaanvankelijk uitgevoerd ineenverdunningsreeks van dewatermonsters meteenTaub-oplossing: 0, 5, 10, 20,40
en 80mlverontreinigd monster aangevuldmet respectievelijk 80,75,70,
60, 40 en0ml Taub-oplossing. Vanwege de geringe toxiciteit isde toets
later alleen inde onverdunde oplossing uitgevoerd. Na48uur ishet
aantal sterfgevallen bepaald.
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RESULTATEN EN DISCUSSIE

Inschema 1zijn enkele fysisch-chemische eigenschappenvan Endosulfan
gegeven enhet gecompileerde afbraakpatroon (Doelman et al. 1987).

Deverontreinigde grond
Onderzoek naar de afbraak van Endosulfanbetrof totheden minerale
gronden (Martens 1977)met eenorganische koolstofgehalte niethoger dan
2,1%, wat gelijk isaan4% organisch materiaal. Dehierbestudeerde grond
had eenorganische stofgehaltevan 79%.Vanwege het zeer sterke
adsorptievermogenvan organischmateriaalvoor Endosulfan ishet moeilijk
de indit onderzoek verkregen resultaten tevergelijken met
literatuurgegevens.Verderwerd inhet onderzoekvanMartens Endosulfan
als enige afzonderlijke componentbestudeerd. Indehier bestudeerde
venige grond isdehoeveelheid extraheerbare organische
chloorverbindingen 50mg.kg

waarvan 10,5mgAE isen 12mg BE.Volgens

eigen analyses bevathetuitgangsmateriaal bovendiennogmaximaal 2,5mg
Endosulfanmetabolietenzodat de grond ooknog andere gechloreerde
koolwaterstoffen moetbevatten. Geziende achtergrond vanhet materiaal
zoudatpentachloorfenol (en/ofmetabolieten)kunnen zijn (Grontmij
z.j.). De indit rapport gepresenteerde afbraakstudies en -balansen
betreffen alleen Endosulfan.

Afbraak en toxiciteit tnaërobe grond
In figuur la ishet afbraakpatroonvanEndosulfanweergegeven, zoals
vastgesteld inkleine hoeveelheden grond (20g)bij 25C.Bijschaalvergrotende omstandigheden,noodzakelijk voor de toxiciteitstoetsen
(750g grond), wordenvrijwel dezelfde resultatenverkregen (Fig. lb).In
Figuur le ishet afbraakpatroonweergegeven als de grondverrijktwas met
C (1000mg glucose.kg" ) ,N (85,8mgureum.kg"1)en P (115,6
mg.Na„HP0,.12H_0.kg ) .Bij toevoegingvan deze gemakkelijk microbiologisch omzetbare substratenwordthet afbraakpatroonvan Endosulfanniet
beïnvloed. DehalfwaardetijdvanAE isongeveer zevenweken endatkomt
overeenmet de laagstewaarden inde literatuur (CTB): 40dagen.

-16Schema1.Fysisch-chemischeeigenschappenvanEndosulfanenhet
afbraakschema.
Chemischenaam:
6,7,8,9,10-hexachloor-l,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methaan-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxide.
Molecuulformule
Cn H,Cl,0,S
Smeltpunt
78-I8Q°C 6 3
Dampspanning
1.10 mm(25°C)
Oplosbaarheid inwater
0,15ppm(20°C)
Adsorptieaangrond
sterk

o—s=o
ß -endosulfan

Endosuifansulfaat

Endosulfanlacton
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Figuurla.HetafbraakpatroonvanEndosulfanonderaërobeomstandigheden
bij25Cgedurendetwaalfweken(20ggrond).
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Figuurlb.HetafbraakpatroonvanEndosulfanonderaërobeomstandigheden
bij25Cgedurendetwaalfweken (750ggrond).
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Figuurlc.HetafbraakpatroonvanEndosulfanonderaërobeomstandigheden
terwijlextrakoolstof,stikstofenfosfaataandegrondwaren
toegevoegd,bij25Cgedurendetwaalfweken(750ggrond).
BEwordtlangzamerafgebrokenenerontstaatES.Ditkomtovereenmetde
resultatenvanMartens (1977).
Hetgemetenuitgangsniveau (t^)vanEndosulfanwaslagerdanhet
niveaugemetennatweeweken (t„).Ditverschijnseltradbijnaaltijdin
deproevenopzoalsindefigurenistezien.Gezienhetafbraakpatroon
vant„tott1„zoueerdereenAE-concentratievan20mg.kg verwacht
wordenopt_.Hetgemiddeldevanvijfwaarnemingengafechterdewaarde
10.5,vandaardatwevandegemetenwaardezijnuitgegaanennietvaneen
geschatte.Verderisersprakevangrotespreiding.Wewillenwatdit
betreftbenadrukkendatdegrondzwaarvenigisenzeermoeilijkte
homogeniseren.Defractiesorganischmateriaaldienietdoordezeefvan
4mmkonden,werdenfijnergekniptenvia 'quarteringandconing'weer
aandebulkgrondtoegevoegd.Bij15C,incontainersvan750ggrond,is
alleeninhetbegin(t„)ennatwaalfwekendeafbraakgemeten.
InTabel2isdetotaleEndosulfanstofbalans (AE,BE,EL,ES,EE)
weergegeven.TevensisinTabel2detoxiciteitgegevenopt.ent voor
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zowel de grondbij 25°C (20gen 750 g)alsbij 15°C (750g ) .Er isniet
alleen sprakevan omzettingenmaar ookvan dalingvan de gezamenlijke
hoeveelheid naar 64%.Bij 15Cverloopt de afbraak langzamer, zoals
verwacht magwordenbij een lagere temperatuur,maar ookhier is sprake
van verdwijning van 20%.Inhoeverre erverdwijning optreedt naar de
waterfase zal laterbesprokenwordenbij de slurriesystemen.
Wat debodembetreft zienwe datbij 25Cde toxiciteit na twaalf
wekenvoorwormen groter isdan inhetbegin (t-.):sterfte 12
respectievelijk 16%en gewichtsverlies 19respectievelijk 28%,terwijl in
de grond dehoeveelhedenAE enBEduidelijk afgenomen zijn (getallen zijn
inprocentuele aandelenuitgedrukt) enES duidelijk toegenomenis.
Indekouder geïncubeerde grond isde toxiciteit voorwormen aanvankelijk
groter (13 en 29%tegenover 12en 19%), maar uiteindelijk lager (8en26%
tegenover 16 en 28%).Als controlegrond voor dewormentoxiciteit werd een
gelijksoortige venige grond gekozen. Inde controletoetsen washet
sterftepercentage nul ende gemiddelde gewichtstoenameperworm 6,1% (+
2,8%). Gewichtsverlies isdus een duidelijke indicatie.
Ookvoor debodemmicroflora blijkt dekouder (15 C)geïncubeerde grond
eenhogere remming ophet algemeen functioneren teveroorzaken: de
afbraaktijd verschuift van 16naar 52uur, terwijl bij 25 Cde microflora
geenhinder ondervindt gezien de snelle glutaminezuurafbraak: 16
respectievelijk 19uur. InTabel 3is gedetailleerd de toxiciteit van de
verontreining inde grond aangegeven. Er issprake van wisselende
toxiciteit voor dewormenpopulatie. Er iszowel sprakevan sterfte als
van gewichtsverlies.Voor een gevoelige worm als Eisenia

foetida

isdeze

grond duidelijk toxisch.

Afbraak en toxiciteit Inanaërobe grond
InFiguur 2aenb zijndeanaërobe afbraakpatronen weergegeven in20
respectievelijk 750 ggrond. Figuur 2a toont sterke overeenkomst met
Figuur la (de aërobe afbraak). Het patroon inFiguur 2b is anders:AE en
BEverdwijnen, terwijl EL, ES of EEnauwelijks inde grond meetbaar zijn.
Martens (1977)meldt onder anaërobe omstandigheden eenveel lagere
ES-vorming.Het afbraakpatroon zoals geschetst inFiguur 2bvoldoet dus
meer aan de anaërobe omstandigheden danhet patroon inFiguur 2a.De
halfwaardetijd ligt onder anaërobe omstandigheden (achtweken) in
dezelfde orde van grootte als onder aërobe.Gezien de stofbalans vindt
bij anaërobie eenverdwijning van 100naar 40%plaats (Tabel4 ) .
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Tabel 2. Endosulfanstofbalans indeaërobe grondsystemen ende
toxiciteit voorwormen endebodemmicroflora.

25°C: 750 e.

25°C: 20e

Omstandigheden

12

0

12

44

8

44

24

20

48

28

48

28

0

0

0

0

0

4

sulfaat

4

32

4

28

4

16

ether

4

4

4

0

4

8

100

64

100

64

100

80

12

16

13

8

19

28

29

26

16

19

16

52

Tijd

0

12

0

Endosulfan: alfa (%)

44

8

48

lacton

beta

totaal (%)

Wormen:

15°C; 750 E

sterfte (%)

gewichtsverlies

(%)

Microflora:
afbraaktijd (uren)
aantal

l,2xl08 8,lxl0?

Inde anaërobe grond met extra C,P,N ishet afbraakpatroon niet
anders dan zonder deze toevoegingen. InTabel 4 isde stofbalans
weergegevenbij 25 Cen 15Cen tevens de toxiciteit. Inde grote
containers iserbij 15Ceenduidelijk langzamere afbraak (72%restant)
danbij 25 C (40%restant). Onder anaërobe omstandigheden isde
toxiciteitbij 15Cvoorwormenhoger (13naar 17%sterfte)danbij 25C
(12en 11%). Voor demicroflora iser,net alsbij deaërobe grondbij
lage temperatuur, eenhogere toxiciteit danbij 25C: eenverschuiving
van de afbraakpiek van 16naar 56uurbij 15Cenvan 16naar 20uurbij
25C.Bezienwe de toxiciteitvoorwormen gedurende de twaalfweken
(Tabel 5 ) ,dan iszowel deparameter sterfte als gewichtsverlies sterk
wisselend. De toxiciteit is inhetbeginhet sterkst.Opmerkelijk isde
lage toxiciteit navierweken (0%sterfte; 3%gewichtsverlies) die daarna
oploopt (t,„: 16%sterfteplus 14%gewichtsverlies bij de overlevenden).
Ineenkort aanvullend experimentvan zeswekenwaarbij de anaërobe
grond onderwater stond (stilstaande onderwaterbodem)bij 15C, steeg

-21vooraldeconcentratievanEL(6mg.kg ;Tabel 6). Degrondtoxiciteit
daaldevoordewormenpopulatie,maarsteegvoordemicrobenpopulatie.Het
bovenstaandevochtveroorzaakteeensterftevan50%bijdeguppen.

Afbraakentoxiciteitinaërobeslurrie
Hetverschiltussenslurrieengrond,naasthetverschilinvochtgehalte,
isdathetslurriesysteemronddraait,continuinbeweging isenerdus
eenveelbeteremassa-overdrachtisdanindestilstaandegrond.De
aërobeslurrie,meteenO-niveaudatvoortdurendboven6,3ppmis(11is
maximaal),bevat30ggrondin570mlH O . Aanvankelijkhebbenwe
getrachtomkleinerecontainers (20ggrond,20mlH.0)aëroobtehouden.
Hetluktedaarbijniethet0.-gehalte vanhetbodemvochttussen4-10ppm
tehoudenwaardoorweernietvanverzekerdwarendathetsysteem
inderdaadaëroobwas.
InFiguur3aishetverloopvanEndosulfan(+metabolieten)gegeven
gedurendevierwekeninppmgrond.IndieperiodenamenAEenBEsterkaf
enwerdenvoornamelijkinESomgezet,terwijl16%vandecomponenten
verdween.DehalfwaardetijdvoorAEisdriewekenendezewaardeislaag!
InFiguur3bishetEndosulfanverloopweergegevenindewaterfase inppb
vocht.DeEndosulfanconcentratie indegrondisongeveereenfactor1000
hogerdaninhetbodemvocht (bijcontinuebeweging).
N.B.DetoenamevandeAE-concentratievan5naar22ppb (t')kan
veroorzaaktwordendoorversterktedesorptievanwegedecontinue
beweging.Dezehogereconcentratie indevochtfaseimpliceerteengrotere
beschikbaarheidvoormicro-organismen.Hetisdannietverwonderlijkdat
dezeconcentratievervolgensweersterkdaalt.
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Figuur 2a.Het afbraakpatroon vanEndosulfanonder anaërobe omstandighedenbij 25C gedurende twaalfweken (20g grond).
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Figuur 2b.Het afbraakpatroonvanEndosulfan onder anaërobe omstandighedenbij 25Cgedurende twaalfweken (750g grond).
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Tabel3.Detoxiciteitvandeaërobe grondbij25Ct.a.v.dewormenpopulatie (sterfte engewichtsverlies)endemicroflora (tijdstipvanmaximale ademhalingbijtoevoegingvanglutaminezuur).

week

10

12

toets

wormen:
12

12

0

0

12

12

16

gewichtsverlies (%) 19

19

13

26

23

34

28

18

19

19

sterfte (%)

microflora:
18

afbraaktijd (uren) 16
aantal

7
8.1x10

1.2x10*

Tabel4.DeEndosulfan stofbalans indeanaërobe systemenendegemeten
toxiciteit t.a.v.wormenendebodemmicroflora.

Omstandigheden

25°C:

Tijd

25C:750g

20g

12

15C:750g

12

12

Endosulfan:alfa (%)

44

16

44

8

44

24

beta

48

28

48

22

48

40

lacton

0

4

0

4

0

4

sulfaat

4

28

4

0

4

0

ether

4

4

4

6

4

4

100

76

100

40

100

72

12

11

13

17

29

5

29

28

16

20

16

56

-

-

-

-

totaal

Wormen: sterfte (%)
gewichtsverlies (%)

Microflora:
afbraaktijd(uur)
aantal
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Tabel 5.De toxiciteit van de anaërobe grondbij 25 C tenaanzienvande
wormenpopulatie (sterfte engewichtsverlies) endemicroflora (tijdstip vande
maximale ademhaling bij toevoeging vanglutaminezuur).

week

10

12

toets

wormen:
sterfte (%)

12

6

0

0

6

16

11

gewichtsverlies (%)

29

22

3

19

11

14

5

20

18

20

microflora:

a f b r a a k t i j d (uren)
totaal aantal

16
1.2x10

Tabel 6. De concentratie van de Endosulfancomponenten en toxiciteit van
grond enwater vanbij 15 Canaëroob (onderwater!) geïncubeerde slurrie.

grond (mg.kg )

vocht (ug.1 )

"0
Endosulfan: alfa (%)

11

9

0

5

12

10

0

5

lacton

0

6

0

5

sulfaat

1

0

0

1

ether

1

1

0

4

sterfte (%)

12

6

gewichtsverlies (%)

29

26

16

57

beta

wormen:

microflora:
afbraaktijd (uren)

sterfte guppen (%)

50
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Tabel 7.De toxiciteit voor guppenenwatervlooienvan dewaterige fase
van de aërobe slurrie.

week 0
toets

guppen:
sterfte (%)

25

25

0

100

75

20

20

0

0

0

watervlooien:
sterfte (%)
0--gehalte

-

-

-

-

9,3ppm

InTabel 7 isde toxiciteit vanhetbodemvochtweergegevenvoor guppen en
watervlooien. Voor de zeer gevoelige guppen isdewaterfase inde derde en
vierdeweek aanzienlijk toxisch,maar laagvoorwatervlooien. Het sterftepercentage inde controle (vochtfractie vanvenige schone grond)was nulvoor
zowel de guppenalsvoor dewatervlooien.Het isopmerkelijk dat de lage
sterfte op t_ (Tabel 7)samenvaltmet eenhoge concentratie van 12ppbAE en17
ppb ES,aangezien op t ent deze chemische stoffen inveel lagerehoeveelheden aanwezig zijnener toch eenveelhogere sterfte isvan deguppen.
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Figuur 3a.Het afbraakpatroonvanEndosulfan inde grondfase inaërobe
slurriebij 25Cgedurendevierweken.
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Figuur 3b.De Endosulfanconcentratie (+metabolieten)indewaterfase van
de aërobe slurriebij 25Cgedurendevierweken.
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Figuur4a.HetafbraakpatroonvanEndosulfanindegrondfasein
aërobeslurrieindebetonmolen (25-30°C)gedurendezevenweken.
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Figuur4b.DeEndosulfanconcentratie (+metabolieten)indewaterfase
aërobeslurrie (betonmolen;25-30°C)gedurendezevenweken.
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Aangezien voor de terrestrische enaquatische toetsen eenheden van
300-500 ggrond en 300-600mlvocht noodzakelijk zijn, isvoor het
gelijktijdig bepalenvan de toxiciteit een grote continu ronddraaiende
container nodig. Bij afbraakexperimenten van hexachloorcyclohexaan
afbraak experimenten bleek eenbetonmolen (25rpm)een zeer geschikte
container te zijn.Vandaar dat ook indit onderzoek een experiment met
eenbetonmolenwerdverricht.
Indebetonmolenslurrie (3kg grond en 271vocht) is inde grondfase
een snelle en sterke dalingvanAE (th:vierweken) enBE (th: vijf
weken)waar tenemen inzevenweken, terwijldan ES enEEgaan toenemen
(Fig. 4a).Indewaterfase isnavierwekennauwelijks nog Endosulfan
(alfa enbeta) temeten,maar ES (tot 10ppb)enEE (tot 25ppb) stijgen
sterk (Fig.4b).De totalehoeveelheid oplosbare Endosulfanintermediairen neemt dus sterk toe inde aquatische fase. InTabel 8zijn
de toxiciteitsgegevens vermeld. Dehoge sterftevan de guppen correleert
met dehoge concentratie ES (10ppb)enEE (25ppb) inde aquatische
fase. De toxiciteit van devaste fasevoor wormen iswel verminderd
(sterfte van 13naar 6% engewichtsverlies van overlevendenvan 29naar
26%), maar nog duidelijk aanwezig.Voor demicroflora isde toxiciteit
toegenomen, gezienhetveel later optredenvan de glutaminezuurpiek (van
16uur naar 52uur).Het totaal aantalmicro-organismen isvannormale
grootte.

Afbraak en toxiciteit inanaërobe slurrie
De afbraak inanaërobe slurriewerdbepaald inzowel 20als in750g
grond. Het Endosulfanverloop inde grondfase indeze twee systemen is
identiek enweergegeven inFiguur 5a.AEheeft eenduidelijk dalend
verloop. BEheeft op t

t en t~ dezelfdewaarde als op t engaat dan

afnemen. EL,EEof ESwordennauwelijks gevormd. Indeanaërobe waterfase
(Fig. 5b)liggende concentraties beneden 5ppb, terwijl de toxiciteit
(Tabel 9)voor guppenhoog is:behalve op t„een sterftepercentage van
50% ofmeer.Metname de sterfte op t

(100%) isopmerkelijk in

vergelijking met de chemische niveaus.Ookhet sterftepercentage vande
watervlooien isopmerkelijkhoog:variërend tussen 20en 60%.Vergeleken
met deaëroob geïncubeerde grondenenvloeibare fases isde anaëroob
geïncubeerdewaterfase duszeer toxisch.
N.B. De omzettingvannatuurlijk organischmateriaal onder aërobe omstandigheden isvan eenanderkarakter (CO--vorming)danonder anaërobe om-
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Tabel 8.De toxiciteit voor guppen,watervlooien,wormen enbodemmicroflora van de aërobe slurrie indebetonmolen.

week
toets

Guppen:
sterfte (%)

50

75

100

Watervlooien
sterfte (%)

0

20

Zuurstof (ppm)
Temperatuur (C)

0

0

0

0

5,6

6,2

-

6,5

23-27 24-27 24-27 26-30 26-31

26-30

25-29

Wormen:
sterfte (%)

13

6

gewichtsverlies (%) 29

26

Microflora:
afbraaktijd (uren) 16
Totaal aantal

1.2x10

52
8

2.6x10'

standigheden (o.a. CH -vorming).Wellicht dathier natuurlijke verbindingen tot
de toxiciteit bijdragen. Een langdurige anaërobe controle heeft nietplaatsgevonden.
De toxiciteit van de grondvoor wormenwisselt enhet sterftepercentage
daalt van 12naar 9,terwijl de gewichtsafname van deoverlevenden daalt van29
naar 2%.Onder anaerobe omstandigheden isde toxiciteit bij 15 Choger voor
wormen danbij 25 C. Dit geldt ookvoorhet functionerenvan de totale
bodemmicroflora: bij 25C een activiteitspiek na 21uur enbij 15Cna 57uur.

Toevoeging vannorborneenanhvdride
InFiguur 6a ishet Endosulfanverloop weergegeven ingrond, verrijkt met
norborneenanhydride, bij 25Cgedurende zesweken. De daling van Endosulfan is
geringer en trager dan inniet verrijkte grond (bv. Fig. 1 ) .InFiguur 6b isde
afbraakvan Endosulfanweergegeven inaërobe slurrie,verrijkt met norborneenanhydride 25 C; zes weken). Ervindt geenverdwijning vanAE ofBEplaats, toch
zienwehet ES-niveau stijgen.

•30-

Figuur5a.HetafbraakpatroonvanEndosulfanindegrondfaseonderanaërobe
omstandighedenbij25Cgedurendetwaalfweken.
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Figuur5b.DeEndosulfanconcentratie (+metabolieten)indewaterfasevande
anaërobeslurriebij25Cgedurendetwaalfweken.
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Binneneenperiode van zeswekenheeft de toegevoegde, op Endosulfan
gelijkende,verbinding eennegatieve invloed op de afbraak van Endosulfan: in
grond is ervertraagde afbraak; inaërobe slurrie iser geen afbraak.
N.B. Inhet uitgangsmateriaal isde Endosulfanconcentratie lager dan inhet
uitgangsmateriaal van de eerste serie experimenten (Fig.1-5).

Tabel 9. De toxiciteit van anaërobe slurrie (25Cen 15C) inzowel grond
alswaterfase voor de getoetste parameters:wormen,microflora, guppen en
watervlooien.

week 0

10

12

toets

Wormen:
sterfte (%)

12

14

3

12

6

9

gewichtsverlies (%)

29

21

9

17

9

2

sterfte (%) (15°C)

29

-

-

-

-

26

afbraaktijd (uur)

16

19
-

21

16

_

-

afbraaktiid (15°C)

17
-

-

57

50

0

20

60

Microflora:

Guppen:
sterfte (%)

50

75

100

Watervlooien:
sterfte (%)

60

20

Afbraak in steriele grond
InTabel 10 isde invloedvan sterilisatie,via gammastraling, weergegeven op
deAE- enBE-concentratie (mg.kg )inaërobe grond en inde grondfase van
aërobe slurrie, na achtweken incubatie bij 25C.
Ook onder steriele omstandigheden daalt de concentratie vanAE enBE inbeide
gevallenvan 8naar 5mg.kg ,terwijlhet onder niet-steriele omstandigheden
daalt van 8naar 2respectievelijk 3mg.kg .Erkan dus sprake zijnvan
fysisch-chemische afbraakmaar demicrobiële afbraak isbelangrijker.

60
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Figuur6a.HetafbraakpatroonvanEndosulfaninaërobemet
norborneenanhydrideverrijktegrond,bij25°Cgedurendezesweken.
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Figuur6b.HetafbraakpatroonvanEndosulfanindegrondfasevanin
aërobemetnorborneenanhydrideverrijkteslurrie,bij25°Cgedurende
zesweken.
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-33Tabel 10.De invloed van steriliseren (gammastraling) op de afbraak van
AE en BE (inmg.kg ) ,gedurende een incubatieperiode van acht weken bij
25°C.
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