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ONDERZOEK VAN MILIEUDIENST HAALT VERMOEDEN ONDERUIT

Tandartsennietdé
bronvankwiklozingen
inAmsterdam
DerioolwaterzuiveringsinstallatiesinAmsterdam krijgenjaarlijks tientallenkilo'skwikteverwerken.Debekendekwiklozingenvanbedrijvenzijndeajgelopenjarengesaneerd. Hetvermoeden
bestonddaaromdatditkwikhoojdzakelijk ajkomstig wasvandeveletandartsenindestad. Om
inzichttekrijgen inkunaandeelindetotalekwiklozingverrichttedeMilieudienstAmsterdam
onlangsonderzoek.Hieruitblijktdatdetandartsen inAmsterdam intotaalslechtso,18 kgkwikper
jaar lozen.Ditbetekentdattandartsen,integenstelling totdeverwachting,nietdebelangrijkste
bronzijnvandekwiklozing inAmsterdam.Watdiebrondanwelis,blijft vooralsnog onduidelijk.
Hetkwikdatmethetafvalwater wordt
aangevoerdopderwziblijft vooreengroot
deelachterinhetzuiveringsslib.Ookwordt
eendeelmetheteffluent geloosd.Momenteelwordenproevengedaanomhetzuiveringsslib tegaangebruiken alsbrandstof
voorelektriciteitsopwekking. Bijdezeverbrandingsprocessen komthetkwikalsdamp
vrijenverdwijnt voorhetgrootstedeelmet
derookgassen.Viaatmosferische depositie
slaathetkwikneeropbodemofoppervlaktewater.Hetisvanbelangdeze hoeveelheid
kwikzoveelmogelijk tebeperken.
BekendisdatinAmsterdamjaarlijks
tientallen kilo'skwikwordenaangevoerdop
derwzi's.Doordatallebekende bedrijfslozingenzijngesaneerd,bestond hetvermoedendatdehuidigekwiklozingwordtveroorzaaktdoordetandartsen.Tandartsen vallen
ondereenalgemenemaatregelvanbestuur
(amvb)vandeWetmilieubeheerwaarinvoor
hetafvalwater alleenwordtgeëistdatditvia
eengecertificeerde engoed onderhouden
amalgaamafscheider wordtgeloosd.De
gemeentealsbevoegdgezagheeft daarmee
geeninvloedopdeconcentratiekwikinhet
afvalwater vandetandartsen.Ominzichtte
krijgen inhetaandeelvandetandartsenin
detotalekwiklozingheeft deMilieudienst
Amsterdam onderzoek uitgevoerdbijnegen
tandartsprakrijken.
Voorhetbepalenvanhetaandeelvande
tandartsen indetotalekwiklozing moet
antwoord wordengegevenopdevolgende
vragen:
• hoeveel kilokwikwordtpertandarrsstoelperjaar geloosd?
• hoeveeltandartsstoelen zijnerin
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liemonsmingvaneenamalgaamafschdâeropbasis
vanbezinking meteenslangenpomp.

stallatie.Hetdebietbijhetboren isgemeten
enblijkr nauwelijks revariëren.Detijddat
wordtgeboordenhetaantal behandelingen
perstoelvarieertwelpettandarts.Ookde
frequentie waarmeedeslangen worden
gereinigdvarieertpertandarts.
Deschattingvanhetaantal tandartsstoelenisgebaseerdophetaantal tandartspraktijken datinhetdatabestand vandeMilieudienstisgeregistreerd,incombinatiemethet
aantaltandartsstoelen perpraktijk alsgemiddeldevandenegenonderzochte praktijken.
Hetslibvanderwzi'sWestpoorrenZuid
wordtsamenmethetinfluent aangevoerdop
derwziOost.Hierdoorisopgrondvanalleen
influentgegevensdeaanvoervankwikopde
rwzi'snietvasttestellen.Voorhetbepalen
vandetotalehoeveelheidkwikdiein
Amsterdamwordtgeloosdisdaaromeen
kwikbalansopgesteldoverdeaanvoeren

• hoeveelkilokwikwordtintotaalin
Amsterdam geloosd?
Voordebepalingvandekwiklozingper
tandartsstoelisheteffluent bemonsterd van
deamalgaamafscheiders van13 tandartsstoelen.Deafscheiders opbasisvanbezinking
zijn meteenslangenpomp bemonsterd.De
bemonstering isrustiguitgevoerd, waardoor
opwervelingvanbezinkselisvoorkomen.Bij
deafscheiders opbasisvancentrifuge isleidingwaterdoordeafscheider geleidenhet
effluent opgevangen.Daarnaast isbepaald
hoeveelafvalwater wordtgeloosd. Afvalwater
wordtgeproduceerd bijhetboren,bijhet
spoelenvandemonddoordepatiëntenbij
hetreinigenvandeslangenvande afzuigin-

Tabel1:

Resultatenvanhetonderzoekaan13 tandartsstoelen inAmsterdam.
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Bemonsteringvaneenamalgaamafscheideropbasis
van centrifuge.

afvoerstromen vandedrierwzi'sinAmsterdam.Complicerendefactor hierbij is,datook
slibvanrwzi'sbuitenAmsterdam wordtaangevoerd.Hiervanzijngeenseparategegevens
beschikbaar.Hetexterneslibvormdede
sluitpost vandebalans.Dekwikbalansis
opgesteld voordejaren 1996totenmet1999.

Resultaten
Tabel 1 geeft deresultaten van het
onderzoek bijdetandartspraktijken. De
kwikconcentratie inheteffluent vande
onderzochte amalgaamafscheiders isgemiddeld441 Mg/l-Degemiddelde kwikvracht per
tandartsstoel perjaar is354mg.Het aantal
tandartsstoelen inAmsterdam isgeschatop
523.Detotaaldoor tandartsen geloosde
vrachtkwikbedraagt daarmee0,18kgper
jaar.Uitdekwikbalans blijkt dat gemiddeld
ruim 50kilokwikwordtgeloosd inAmsterdam.Degegevensvariërensterkperjaar,
maardeverhoudingvandekwikaanvoer van
deverschillende rwzi's blijft gelijk.

Conclusie
Uitderesultaten vanhetonderzoek blijkt
duidelijk dat tandartsen nietde belangrijkste
bronzijn vandekwiklozingen inAmsterdam.Uitdeanalysegegevensvanderwzi's
blijktdat kwikverspreidoverdestad wordt
geloosd.Nietduidelijk isofhetkwikwordt
geloosddoorbedrijven ofdoorhuishoudens.
Mogelijk kanhetdagelijksvaststellenvande
kwikvrachtvaningaandeenuitgaandestromenvanderwzi'shierinzichtingeven.Dit
inzichtisnodigbijdebeantwoordingvande
vraagofenzojahoedekwiklozingin
Amsterdam kanwordenbeperkt, f
E. Gouman
(Milieudienst Amsterdam)
R.de Nooij
(Hogeschool Larenstein]
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WMLbekijkt levering

"Kwaliteitvan

wateraanBrabant

hetdrinkwater in 2000

Water

goed'w

WaterleidingmaatschappijLimburg bezintzich
opdevraag vancollega-waterbedrijfBrabant
Wateromjaarlijks vijfmiljoen kubiekemeter
drinkwateraanBrabantteleveren.Ookis
WMLingesprekmetenkeleVlaamsedrinkwaterbedrijven overeeneventueleleveringvan
drinkwateraan'België.

DeNederlandsewaterleidingbedrijvenhebben
zichin2000wederom^oedvanhuntaak,gekweten.Dekwaliteitvanhetdrinkwaterwas
goed,zoblijkt uithetrapport 'Kwaliteitvanhet
drinkwaterinNederland in2000',datminister
PronkvanVROMonlangsaanboodaande
TweedeKamer.

Vorigjaar werdWMLalbenaderd door
(toennog)Waterleidingbedrijf Oost-Brabant
metdevraagomvijfmiljoen kubieke meter
waterperjaar televeren.Volgenseen woordvoerdervanWMLwordthet verzoekserieus
overwogen,maarhangt hetondermeervan
debenodigde infrastructuur af
WMLkrijgt indetoekomst temaken
meteenovercapaciteit vanhaar waterproductie.Inhetverleden isuitgerekend dat in
Limburgjaarlijks 110miljoen kubiekemeter
water nodigis,maardat blijkt nu maar75
miljoen kuub tezijn.Omdeprijs niette
hoevenverhogenzoektWMLnaar nieuwe
afnemers.
Volgensdewoordvoerder vanWMLis
nietoverwogenomhetnieuwe drinkwaterproductiebedrijf Heel,waardrinkwater uit
oppervlaktewater wordtgewonnen,niette
bouwen.Hetgrotevoordeelvanhet nieuwe
waterwinbedrijf isdatdaar oppervlaktewaterwordtgebruikt, waardoor ietsgedaan
kanwordenaandeverdrogingin Limburg.
Ookdeinkoopvanwater uit Duitsland
wordtnietacuutgestaakt.Datheeft te
makenmetbestaandeennieuwe infrastructuur endekostendiedaaraan verbonden
zijn.Welwordtoverwogenom,alsgeen
oplossingvoordeovercapaciteit wordt
gevonden,depompen vande nutsbedrijven
inMaastricht stil teleggen.•(

Sins1992wordtjaarlijks een rapport
opgesteld opbasisvandemetingen diede
waterleidingbedrijven opgrond vanhet
Waterleidingbesluit moetendoen.Deze
gegevenswordendoorgegeven aande
VROM-Inspectie,diedezegegevens samen
met hetRIVMverwerkt ineenjaarlijks
rapport voordeminister vanVROM.

'Heel'en'Emmen'
Innummer 10van17meibesteedtde
redactieuitgebreidaandachtaanWaterproductiebedrijfHeelvanWaterleidingMaatschappijLimburg,dateenweeklater officieelgeopendwordt.Nummer 13 van28
junistaatvooreenbelangrijk deelinhet
tekenvandeopleveringvandeWaterfabriekvan Waterleidingmaatschappij
Drentheinhetuitbreidingsplan vanhet
NoorderdierenparkinEmmen.

Deconcentratie vangemeten stoffen
over2000isnauwelijks groterofkleiner
dandieindevoorgaandejaren.Enkele
incidentelenormafwijkingen zijn geconstateerdvoorstoffen alsijzer, mangaan en
zuurstof Dezevormengeenbedreigingvoor
de volksgezondheid.
Ookhetaantalpompstations waar
incidenteeleennormoverschrijding is
gemeld,bleefgelijk.Welzijn enkelesubstantiële bacteriologische besmettingen
voorgekomen,maardebetreffende waterbedrijven hebbendezeproblemen inoverleg
met deVROM-Inspectie adequaat opgelost.
Devolksgezondheid isdanooknietin het
gedinggekomenin2000.
Opéénkleinewinningzijn denormen
voorbentazon enmecoprop overschreden.
Dehoogstgemeten concentratie bedroeg
respectievelijk0,16en0,22jjg/l.Deze
overschrijding, veroorzaaktdooreen
verontreinigingvanhetgrondwater, levert
eveneensgeenrisicoopvoordevolksgezondheid.
Watervaneldersistoegevoegdomde
normoverschrijding tevoorkomen. Het
betreffende pompstation wordt uiterlijk in
2006gesloten.
DeVROM-Inspectiegaatdewaterleidingbedrijven verzoekenommet ingang
vanditjaar metingen naarhet voorkomen
vanLegionellainhetprogramma opte
nemen.C
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