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Hoeveelstoffen wordendoormenselijktoedoen m hetoppervlaktewater.gebracht?Somshorenweeen
schatting vanveleduizendennoemen.Eenpoging omeentipjevan dezestojjensliiicroptelichten
lijkteenschotinhetduistertezijn.Maar,... niet.geschotenisaltijd mis.In eenoriënterendonderzoek
iseenpoginggedaan om hetinzichtteverdrotenindevelestoffen dieinoppervlaktewatervoorkomen.Bestaandeanalysegegevensvanalarmeringssystemen vande Rijn bijLobithen deNieuwe
WaterwegbijMaassluiszijn uitgebreid bestudeerd. Du leverdeeen aantal totnatoe'vergeten'stoffen op.Dezezijn vervolgensdooreeninEU-verbandgeaccepteerdemilieu-priorireitsbrilmetde
fraaienaam COMMPSbekeken.Gebleken isdatecuaantalvan de 'vergeten'Stoffen vrijonbekend
eninpotentiemilieubezwaarlijk is,maartotnutoetenonrechtewordtvergeten.
Omderisico'svoorhetwatermilieu inte
kunnenschatten enheteffect vanmaatregelen
tevolgen,wordenregelmatig watermonsters
uitderivierengeanalyseerd (regulieremonitoring).Totophedenzijndemetingen gericht
opgroepenvanstoffen alszwaremetalen,
PAK's,PCB'senbesttijdingsmiddelen.Deze
meetinspanning isveelalgebaseerdopgeaccepteerdemilieuproblemenenhetvoldoenaan

Ajb.v.

nationaleeninternationaleafspraken.Binnen
demonitoringzijndetotaalgehalten vansomparameters,zoalstotaalorganisch koolstof
(TOC)enextraheerbaar organohalogecn(EOX),
altijd veelgroterdandieopbasisvandegemetenindividuelestoffen verklaard kanworden.
Daaruitblijktdatweslechtsvaneenbescheidendeelvanallestoffen werkelijk watweten.
Erbestaanemissieseneffecten diewenietken-

Deanalysewordtuitgevoerd met behulp
vangaschromatografie incombinatie meteen
massaspectrometer omzodeidentiteit vande
stoffen metzekerheidvasttestellen(GC-MS).
Omdathetzwevendestofnietwotdt
geanalyseerd,gevenderesultatenvandeanalysesinveelgevallenduseenonderschatting.
Eengrootaantalstoffen kanmetdezeaanpak
wordengemeten.Ditzijnvooraldenietvluchtige,matigpolairestoffen. Hetgaat hierbij
duidelijk omstoffen dieinbepetktematein
wateroplosbaar zijn.
Hetonderzoek
Aanleidinghiervoorwaseen bijzondere
meetcampagneindeNieuweWaterwegbij
Maassluis,tenbehoevevandeoptimalisatie
vanhetmeetstation.Dezecampagnevond
plaatstussenfebruari enapril 15197.

Deuitvoeringvanlietonderzoek.

Stappenvanhetonderzoek
1. Bemonsterenen analyseren

>

Metingen
Rijkswaterstaat en waterleidingbedrijven
passenanalysetechnieken toedieinstaatzijn
omtesignalerenenalarmteslaanvoot(organische)microverontreinigingen inoppervlaktewater.Eengrootbelangvandezealarmeringisdeveiligheid vanhetNederlandse
(drink)watcr.Depretentievanzo'nbewaking
ishoog.Wewillendatgeenenkeleschadelijke
stofaandeaandachtontsnapt.Degebtuikte
signaleringsmcthodenzijnechterook
geschiktomop'stoffenjacht' tegaan.Datisin
dezestudiegebeurd voordegroepvanorganischemicroverontreinigingen. Eerstworden
dezestoffen gebondenaaneenharskolom
(XAD-4). Eenbeperkinghierbij isdezeverstopt
kanwotdendoorzwevendedeeltjes.Daarom
wordthetwatervoordeisolatie gefiltreerd.

welke
stoffen?

welke
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•—• concentraties?

2. Inschattenmilieubezwaarlijkheid
Persistentie,Bioaccumulatie,Toxiciteit

v
r

>f
3.Inschatten relevantie

Hetdoelwasomnategaanofnaastde
reguliergemeten stoffen, ookanderebelangrijkestoffen inhetwateraanwezigzijn.De
milieurelevantie vandestoffen isdaarbij
natuurlijk vanbelang.Dezewordtinprincipe
bepaalddoordemilieueigenschappen ende
concentratievandestoffen. Demilieueigenschappenzijn inditonderzoek bepaaldmet
hulpvaneeninschattingsmodclvoottoxiciteit
enbioaccumulatie vandeEPA(VS).Deuiteindelijkepriorité!ing(combinatievangehalten
metmilicueigenschappen)isgedaanmetde
zogenaamdeCOMMPS-methode,dieinEUkadergebruikt isbijhetsamenstellenvande
prioritairestoffen lijstbehorendbijdeKaderrichtlijnWater.Inafbeelding 1 isdeopzetvan
hetonderzoekweergegeven.
Eentweededoelwashetverkrijgen van
eenindrukvaneenkwaliteitsverandcringin
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gebruikscategorie - herkomst aantal
stoffen

synthese (uitgangsstoffen,
(tussen)producten)
oplosmiddelen
geurstoffen
weekmakers
bestrijdingsmiddelen
vlam-/brandvertragers
kunststofindustrie (hulpstoffen)
lakken
divers

31
29

18
14
7
6
6
6
38

Tabel1:'vergeten'stojfen-bekendetoepassingen

'Divers' isde optelsom van PCB's,PAK'sen bestrijdingsmiddelen

A/b.2:Indicatievan devrachtenvanorganischestojfen in deRijn bijLobith[1997]

het Nederlandse deelvan het Rijnstroomgebied. Daarom zijn tevens meetresultaten van
Rijn-water bij Lobith bij het onderzoek
betrokken. Het water dat deNieuwe Waterweg
passeert, bestaat immers voorongeveer90procent uirRijn-water. Door diegegevens erbij te
betrekken ontstaat zoeen indruk van wat
Nederlanders aan het Rijnwater toevoegen.
Vergeten stoffen met bekende toepassingen
In totaal zijn bij Lobith en Maassluis 151
stoffen gevonden.Veelvan dezestoffen zijn
oude bekenden zoals bijvoorbeeld de aromatischekoolwaterstoffen. Invergelijking met eerder onderzoek in deperiode '88tot '91 blijken
deconcentraties van veelstoffen tezijn afgenomen. Maar intussen iswel het aantal stoffen
datwemet GC-MSkunnen herkennen
behoorlijk toegenomen.
Detoepassingen van veelVergeten' stoffen
blijken vaakbekend (zietabel 1).Veelervan
worden opgrote schaalgebruikt. Zezijn in feiteeen afspiegeling vandeactiviteiten in het
stroomgebied van deRijn. Datzein het oppervlaktewater aanwezigzijn isminder breed
bekend.
Een aanzienlijke vracht
Devergeten stoffen vormen een niet
onaanzienlijke vracht.Alswede totale vracht
aan 'vergeten' stoffen bij Lobith in 1997vergelijken met stoffen die tegulier gemeten
worden,dan blijkt het met meer dan 500 ton
perjaar om een omvangrijke groep tegaan (zie
afbeelding 2).
Tussen destofgrocpen m deze afbeelding
kan overigens sprakezijn van enige overlap.
Qua vracht komen de'vergeren' sroffen op de
derde plaats, naAOXen minerale olie.Ten
opzichte vandebekende micro's alsPCB's,
PAK'sen bestrijdingsmiddelen isdevracht aan
'vergeten' stoffen velemalen groter.
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Toename binnen Nederland

Milieubezwaarlijkheid

Opvallend isdat ook voorstoffen dieveel
voorkomen, her beeld bij Maassluis en Lobith
een verschil vertoont. Hoewel 83stoffen opbeide locaties zijn aangetoond, blijken 43 stoffen
alleen in Lobith en niet in Maassluis voor te
komen. Dezestoffen verdwijnen blijkbaar
onderweg naar Maassluis.Afbraak, verdamping ofbinding aan zwevend stof kunnen
mogelijke oorzaken hiervan zijn. Daar staat
tegenover dat ook 25stoffen alleen in Maassluis zijn aangetoond. Blijkbaar komen deze
ergens in Nederland in het water terecht. Een
andereoorzaakvandezeverschillen kan zijn
dat demonstername-tijdstippen niet volledig
opelkaar afgestemd zijn geweest.

Demilieubezwaarlijkheid wordt normaliter bepaald aan de hand van de stofeigenschappen persistentie,bioaccumulatie en toxiciteit,
kottwegPBTgenoemd. Deze eigenschappen
kunnen in het labotatorium met afbraakproevenen biologische testen worden vastgesteld.
Net alsvoor zoveleandere stoffen isvoor het
merendeel van de'vergeten'stoffen geen volledigePBT-set beschikbaar. Daarom zijn in deze
studie inschattingen gemaakt op basis van
modelgegevens.Opons verzoek werd door de
EPAtoegangverleend tot een testversievan het
programma PBT-profiler. IndeVerenigdeStatenzaldit programma worden gebruikt voor
het schatten van de risico'svan nieuwe chemicaliën.

Ajb.3:IndicatiefconcenrratieverlooptussenLobithenMaassluis(1997).
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Door PBT-profder wordt de persistentie
geschat met behulp van een afbraakmodel en
uiteindelijk uitgedrukt in een halfwaardetijd.
Debioaccumulatie wordt benaderd met een
modeldat de logKow-waardcals invoergegevengebruikt.Detoxiciteit wordtgeschat met
het model Ecosardat gebruik maakt van Structuur-Activiteits-Relaties (SARs).Opbasis van
demolecuulstructuur en de logKow-waarde
wordt zoeen schattinggemaakt van de chronische toxiciteit voor vis.PBT-profder kan alleen
rekenen binnen een vastgestelde logKow-range(1-5).Dit betekent dat Profiler met 'vergeten' stoffen met een te hoge logKow (bepaalde
weekmakers) ofjuist te lage logKow (caffeine
en trichlooralkylfosfaten) niet overweg kan.
Ondanks dezebeperkingen konden van meer
dan 80procent van destoffen uit dit onderzoek
dePBT-waarden worden berekend.
Welkt'stojfjfe11 zijn liet belangrijkst?
Daarvoor iseen prioritering nodig.In dit
onderzoek isdezeprioritering uitgevoerd met
deCOMMPS-methode(Combined Monitoring-based and Modelling-based Priority Setting). Dit iseen in EU-verband ontwikkeld
wegingsmodel dat gebruikt isbij het opstellen
van de lijst van prioritaire stoffen van de
Kaderrichtlijn Water.De COMMPS-methode
resulteert voot elkestofin een dimensieloze
'prioritcitsindex' opeen schaal van otot 100.
Dezeindex wordt afgeleid uit een blootstellings- en een effectenindex.
index prioriteit=
index blootstelling x S (index effecten)
Deblootstelling wordt bepaald door de
concentratie van stoffen in het water en hun
mate van persistentie.Deeffecten-index iseen
sommatie van de mate van bioaccumulatie,
chronische toxiciteit voor vis,maar ook de
humane toxiciteit van een stof Profiler leverde
dus belangrijke uitgangsgegevens voor het
kunnen maken van deze berekeningen.
Inde toepassingvan COMMPShebben wij
persistentie niet meegenomen (duidelijk een
aanname!).Degemeten concentratie is namelijk beschouwd alseen vaste waarde.Voorde
aquatische toxiciteit isgebruik gemaakt van de
uitkomst van Profiler (chronische toxiciteit
voor vis).COMMPShoudt in principe ook rekening met de humane toxiciteit. Deze wordt
bepaald aandehand van derisico-zinnen van
eenstof Dehumane toxiciteit isop 'o'gesteld
en heeft daardoorgeen invloed opde volgorde
in prioriteit gehad.Voorhumaan toxische stoffen zalhierdoor deprioriteitsindex een onderschattinggeven.Door dezekeuzeblijven we
dus aande veilige kant.Deresultaten van de
prioritering zijn in afbeelding 4voor een aantalbelangrijke stoffen opdelocaties Lobith en
Maassluis samengevat. Behalvedeprioriteits-

indexen vanonze 'vergeten'stoffen zijn tevens
depriorireitsindexen van een aantal stoffen
opgenomen afkomstig vande Europese lijst uit
het COMMPS-onderzoek. Zoontstaat een betereindruk van de relevantie van de 'vergeten'
stoffen.
Dezevergelijking laat zien dat een aantal
'vergeten'stoffen weldegelijk aandacht verdient. Eenaantalgcurstoffen uit wasmiddelen
(HHCBenAHTN),siliconen en enkele ftalaatweekmakers scoort relatiefhoog.Veelvan deze
stoffen vinden weoverigens alvelejaren in het
oppervlaktewater in Nederland.Aande ftalaatweekmakers wordt in het milieubeleid inmiddels enigeaandacht besteed.Voor octamethyltetrasiloxaan iseen streefwaarde en een
maximaal toelaatbaar risiconiveau in het
waterkwaliteits-normstelsel opgenomen. Deze
stofkomt niet voor niets ookindit onderzoek
bovendrijven. Veelvan deandere 'vergeten'
stoffen krijgen in het huidige waterkwaliteitsbeleid nog nauwelijks aandacht.Afbeelding 4
isduidelijk nogmaar een beperkte afspiegeling vande onderzoeksresultaten!
Conclusiesen vervolg
Dezestudie hecfr laten zien dat potentieel
milieubezwaarlijke 'vergeten' stoffen in
het Nederlandse oppervlaktewater voorkomen.In het waterbeheer isdit duidelijk
niet breed bekend. Eenaantal van deze
stoffen zou volgensde Europees priorite-

ringsmethode COMMPSook potentieel
prioritair zijn. Dezeresultaten hebben een
duidelijke signaalfunctie. Meer aandacht
voot desluimerend aanwezige 'vergeten'
stoffen lijkt terechr;
Het aantal monsters waaropde resultaten
van dit onderzoek isgebaseerd, isniet heel
erggroot.Aanvullende metingen zullen in
diezin meer duidelijkheid verschaffen en
een beter fundament leveren,waarop aandacht en ofbeleid voor belangrijke prioritaire 'vergeten' stoffen gegrondvest kan
worden;
Nader onderzoek naar de milieubezwaarlijkheid van de'vergeten' stoffen isduidelijk een punt van aandacht. Hier is
immers van modelbenaderingen gebruik
gemaakt. Modellen leveren uitkomsten
diebij nader onderzoek weleensover- of
onderschattingen blijken te zijn;
Iedereen weetdat prioriteren gelijk staat
aan het maken van subjectieve keuzes.In
diezin iskritiekopdeCOMMPS-merhodc
mogelijk. Inmiddels bestaat Europese consensus overdezesubjectieve keuzes. Dit
maakt COMMPSeen aantrekkelijke
methode.Bredere toepassing in de Nederlandsewaterkwaliteitsrapportages zal op
termijn kunnen plaatsvinden;

Deplaatsvan'vergeten.'stoffenbinnendeCOMMPS-lyst(aanzetprioritairestoffenKadernchtlijnWater).Er
iseenselectievanCOMMFS-stoffenopgenomen. HierisvoorLobithenMaassluisdepnoriteitvande
'vergeten'stoffenberekend.StoffenkunnenAustweeVeervoorkomen.
Commps-volgorde

I-priorvolgensCommps(0-100)
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Hetdoelvandezestudiewasomtegaanof
onderdegrotegroepvanstoffen dieinons
watervoorkomtereenaantalzittendiewe
tenonrechte'vergeten'. Wc hebben duidelijkeenstapvoorwaarts naarditdoel
gemaakt!Maar,hetstoffenbock blijkt nog
langniet uit.Erisslechtseentipjevande
sluier opgelicht!
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