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SAMENWERKING ILOW-LABORATORIA

Laboratoriavan waterkwaliteitsbeheerders
ontwikkelensamen
analysemethodes
StoffenuitdeKaderrichtlijnWater,hormoonverstorendestoffen, (restantenvan]geneesmiddelen,
nieuwebestrijdingsmiddelen:erkomtnogalwata/op delaboratoriavandewaterkwaliteitsbeheerders.Medio2002hebbendemanagersvande laboratoria vandewaterkwaliteitsbeheerdersinNederland,verenigdinhetILOW(IntegraalLaboratoriumOverlegWaterkwaliteitsbeheerders],zichajgevraagdofiederwaterschapslaboratorium zelfstandig methodenmoetontwikkelenomdezestojfente
kunnenanalyseren.Naeenuitgebreidediscussieisbeslotenhieringezamenlijkoptetrekken.Daarbij
wordtvooralgezochtnaaranalysemethodendiebreedtoepasbaarzijn,enwaaroverbijdeILOWlaboratonaalveelkennisenervaringaanwezig is. Vorigjaar leiddedesamenwerking totdeontwikkelingvaneenanalysemethodemetGC-MS,dieinstaatiseentientalnieuwestojfen teanalyseren.Dit
jaarmoetendebestaandeLC-MS-enGC-MS-methoden uitgebouwdworden.Doordesamenwerking
kunnendeILOW-laboratonadeaanwezigekennisbundelenensnellerinspelenopnieuwteanalyserenstojfen envragenvandewaterkwaliteitsbeheerdersvanwaterschappenenRijkswaterstaat.
Delaboratoria vandewaterkwaliteitsbeheerdersworden regelmatig geconfronteerd
met wensenvanhunopdrachtgeversvoor
hetanalyseren vanzogeheten'nieuwe'stoffenofstoffen dieindeKaderrichtlijnWater
ofindeEEG-76/464-richtlijn (zwarte
stoffenlijst) genoemd worden.Maarhetgaat
ookomnieuwopdemarkt verschijnende
bestrijdingsmiddelen, hormoonverstorende
stoffen, (diergeneesmiddelenofde'vergeten'stoffen (zoalsDEET,galaxolide(musken),organischefosfaatverbindingen enstabilisatoren).'Vergeten'stoffen isinfeiteeen
verzamelterm voorhonderden inhetmilieu
geïntroduceerde contaminanten dienietin
deregulieremonitoringen normstellingen
meegenomen worden.
Bijhetopstellenvan meetprogramma's
enprojecten wordendevragenvandeeigen
opdrachtgeverséndewettelijke takenvertaald naarconcreteprojecten enanalysevragen.Opditpunt ishetbelangrijk datkennis
vandeanalysetechnieken gecombineetd
wordtmetkennisoverdeachtetgrond vande
analysevraag.De waterschapslaboratoria
hebben tegelijkertijd demogelijkheidom
hetlabotatoriumproces zoefficiënt mogelijk
interichten.Ditallesmetalsdoelomde
gevraagdeinformatie tegenminimale kosten
enmetdegewenstekwaliteitaanteleveren.
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Uitbenchmarkstudiesenexterneonderzoeken(zieH 2 0nr.6van 1$maart,pag.42en43)
blijkt datdewatetschapslaboraroriadeze
taakoverhetalgemeen totgrote tevredenheidvandeklanten wetenuittevoeren.

Indieneenwaterschaprisico'slooptvanwegedeaanwezigheid vaneenbepaaldtype
industrieinhetbeheersgebied,ishetbelangrijkomexpertiseovethetsoortindustrie,de
monsternemingendeanalyseinhuistehebben.Geenenkeleklantzalerbegripvoorhebbenwanneerophetmomentdatbijvoorbeeld
eenzuiveringsinstallatie nietmeergoed
werkthetlaboratoriumalsantwootd geeft
dathelaasgeenkennismeerinhuisisomde
vraagtebeantwoorden.Eensnelenadequaat
adviesopbasisvanproceskennisenanalyseresultaten kandanveelgeldbesparenen
schadeaanhetmilieuvoorkomen.Driecriteriazijn hierbij vanbelang:kennisbehoud van
procesenanalysebijhetlaboratoriumen
waterkwaliteitsbeheerder, efficiency (uitbestedingvananalysesiskostbaar)endekwaliteitensnelheidvandejuisteadvisering.
Omdatdevraagstelling constant
varieert,vindtooksteeds heroriëntatie
plaatsoverdeplaatsdiehetwaterschapslaboratorium indient tenemen.Omdatvoor
nieuwevragenmeestalniet meteendekennisaanwezigis,wordt vaakgebruikgemaakt
vanuitbestedingvananalysesaancommerciëlelaboratoria.Bijuitbesteding isechtet
geensptakevankennisbehoud of-opbouw.
Uitbesteding isdaarnaast duurder, terwijl
ookdesnelheidendekwaliteit vandeadviseringhierbij geenbaathebben.Eenandere
mogelijkheid isomzelfstandig binnenhet
laboratorium bestaandeanalysesuittebou-

Kwaliteitencontinuïteitzijnbelangrijkbijhetuitvoerenvananalyses.

wenofnieuweanalysesteintroduceren.Dit
isechterkostbaarenarbeidsintensief Een
derdemogelijkheid isomsamenmetandere
laboratoria rewerkenaaninnovatie vananalysetechnieken.In2002hebben delaboratoriavandewaterkwaliteitsbeheerders in
Nederland gekozen voordezelaatstemogelijkheid van samenwerken.

ILOW-laboratoria
HetILOWishetintegraal laboratoriumoverlegvande waterkwaliteitsbeheerders.
Inditoverlegparticiperen delaboratoriavan
dewaterschappen enhetlaboratorium van
hetRijksinstituut voorIntegraal ZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling (RIZA).
SamenvormenzijdeILOW-laboratoria.
Zijwerken behalveaan monitoringsprogramma's ookaankorterdurende projecten,
diegerichtzijn opincidentenenspecifieke
vragen.Demonitoring volgtopde wettelijke
verplichringen inhetkadervanlandelijkof
EU-beleidende langetermijn-rrendonderzoeken.
Eenvoorbeeld vaneenproject iseen
waterschap datgericht kijkt naar emissies
vanbijvoorbeeld glastuinbouw, waarbij specifiekgezochtwordtnaarstoffen dieindie
glastuinbouw worden toegepast.Andere
voorbeelden zijn derecente inventarisatie
van(dier)geneesmiddelen,milieurisico'svan
effluenren van rioolwarerzuiveringsinstallatiesinFriesland, waterbodemonderzoek bij
leerlooierijen inFriesland,oestrogènestoffen(LOES)enhetonderzoek naar 'vergeten'
stoffen indeRijn-Maas-monding.
Deprojecten levereninveelgevallenvoldoendeinformatie ommaatregelen opte
baseren.Veelalwordtnaenkelejarenher
project herhaaldomtekijken ofdemaatregelen succeshebbengehad.Ditismeestal
eenkosteneffectieve werkwijze, omdat frequentere monitoring vanditsoort specifieke
stoffen kostbaar is.Inenkelegevallenwordeninprojecten aangetroffen vetbindingen
opgenomen indereguliere monitoringsprogramma's.Zozijn veelvandenieuwe stoffen
dieindeKaderrichtlijnWaterindeverplichtemonitoringzijn opgenomen,deafgelopen

jaren inprojectmatige studiesalsprobleemstoffen naarbovengekomen.
Deuitvoeringvanprojecten isdoorgaanskostbaar,omdatinéénprojectde
methodes ontwikkeld moeten wordenende
monstersgeanalyseerd moeten worden.
Somsishetverstandigomhierbij gespecialiseerdecommerciële laboratoria inteschakelenalsdie(eendeelvan)deexpertisereedsin
huis hebben.Uitbesteding aan commerciële
laboratoria heeft echteralsnadeeldatde
kwaliteitsbeheerder geenexpettiseoverstoffenenanalyseopbouwt.Bovendienzijnde
belangenvancommerciële laboratoria dermateverschillendvandievanwaterkwalireirsbeheerdersdathetdelenvankennis niet
voordehand ligt.

Samenwerking intensiveren
Deoverheidheeft alstaakhetwerkzo
kostenbewust mogelijk uittevoeren,maar
tevenshaarverantwoordelijkheid alswaterkwaliteitsbewaker en-beheerdergoedinte
vullen.Voordewaterschapslaboraroria geldt
datdoordekrachten tebundelen engezamenlijkmethodes teontwikkelen geld
wordrbespaard.Dieanalyseshoevendan
niermeer tegenhogekostenaandemarktte
wordenuitbesteed diedandemethodesgaat
ontwikkelen.Decommerciële laboratoria
wordendaarmeegestimuleerd omzichook
weerverderteontwikkelen inderichting
vananderevragenofnicheswaarvoorde
waterschapslaboratoria minder belangligt.

GC/MS-analyse
Desamenwerkingtussendewaterschapslaboratoria richtzichop samenwerkingenkennisuitwisseling ophetgebied
vangaschromatografie/ massaspectrometrie
(GC/MS)envloeistofchromatografie / massaspectrometrie(LC/MS).Deeerstetechniekis
inmiddelszoverontwikkeld,datdezede
voorkeurstechniek isbij deanalysevaneen
groot aantalorganische microverontreinigingen.Erzijn echternogweiniggestandaardiseerde methodesvoorbeschikbaaren
indiendezewelbeschikbaar zijn,zijnze
vaakalweerachterhaald door technische
verbeteringen.Daarnaasr ismetnameophet

Nieuwestoffenwaarvooropverzoekvanopdrachtgeversnieuwemethodeswordenontwikkeld.
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Laboratoriumwerkbestaatuitveeldenkwerkendeinzet
vangespecialiseerdetechnieken.Takenalsmonstennjectteendata-interpretatiezijnzoveelmogelijkgeautomatiseerd,(foto:axiPressLelystad).
gebied vandemonstervoorbewerking nog
veelwinst tebehalen inefficiency.Het
gebruik vanschadelijke oplosmiddelenkan
verminderd wordendoor bijvoorbeeld
gebruiktemaken vanvaste fase-extracrie
(SPE). Dezevoordelenzijn echter nietallemaaleveneenvoudigtebehalen.DeSPEtechniek vertoont inveelgevalleneengroterespreidinginderesultaten dandetotnu
toetoegepastetechnieken.Eenander aspect
isdatdevraagnaarnieuwestoffen zich
steedsmeerrichtopgroepenvanstoffen die
zeerdiverszijn (verschillende chemischeen
fysische eigenschappen hebben).Ookdaaromishetlastigeromzesamenineennieuwemethodeoptenemen.Indetabelstaan
enkelestoffen diedeaandacht hebbenvan
hetsamenwerkingsproject. Hetbetreft nieuwebestrijdingsmiddelen aangevuld met
stoffen diebelangrijk wordeninhetkader
vandeKaderrichtlijn Water.
Desamenwerkingvindtplaatsdoorspecialistenvandelaboratoriametkennisover
analytischetechniekenenmilieukennisin
éénprojectgroep telaten samenwerken.
Periodiekwordtgezamenlijkvergaderden
tussendoorwordrinformatie uitgewisseld
viaeenkennismanagementsysteem opinternet.Inmiddelslooptditinitiatiefvoorhet
tweedejaarenbeginthetideevormtekrijgenomondanksbezuinigingsdruk ditprojecteenmeerstructureelkarakter tegeven.<f
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