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LASSA-Lezingenochtend

Ontwerp NEN-EN-ISO 11369

De Vakgroep Fysische Geografie Universiteit Utrecht en LASSA LAndelijke
Studiegroep Statistiek in de Aardwetenschappen) organiseren op 1maart 1996
een lezingenochtend met twee sprekers.
Het gemeenschappelijke thema van de
twee lezingen is 'statistische ruimte-tijdmodellering'. Beide voordrachten worden
in het Engels gegeven.
De lezingen vangen aan op vrijdag 1 maart
om 10.00uur 's ochtends en vinden plaats
bij de Universiteit Utrecht, zaal 517van
Transitorium II,Heidelberglaan 2,de
Uithof, Utrecht. Het programma bevat
onder meer:
- 'Estimation of regional time trends',
door prof. dr. P.Switser (Dept.of
Statistics,Stanford University).
- 'An extension of BoxJenkins transfer/
noise models for spatial interpolation
ofgroundwater head series', door
dr. ir. F.C.van Geer (TNO-Grondwater
en Geo-Energie).
- Discussie.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht
bij de voorzitter van de LASSA,de heer
Alfred Stein (0317-482420) of bij
de secretaris, de heer Marc Bierkens
(0317-474241).

Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft ter kritiek het ontwerp NEN-ENISO 11369'Water. Bepaling van een
aantal bestrijdingsmiddelen. Methode met
gebruik van hoge prestatie-vloeistofchromatografie met UV-detectie na een
vast-vloeistofextractie (ISO/DIS: 1995)'
ter kritiek gepubliceerd: Kritiek op de
NEN-EN-ISO 11369wordt verwacht
vóór 1 april 1996.Exemplaren van het
ontwerp NEN-EN-ISO is tegen vergoeding verkrijgbaar bij het Nederlands
Normalisatie-instituut, Postbus 5059,
2600 GB Delft, telefoon 015-26903 90.

PHLO-cursus
De Stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs (PHLO) organiseert een cursus
'Omgaan met de waterbalans'. De cursus
wordt gehouden op 11en 12april 1996in
Wageningen.
De cursus richt zich op de nauwkeurigheid waarmee de verschillende balanstermen zoals neerslag, afvoer, verdamping,
kwel en wegzijging kunnen worden
bepaald en op de verwerking van de
termen in de waterbalans voor verschillende tijdvaklengten.
Nadere inlichtingen: Bureau PHLO,
Postbus 8130,6700 EW Wageningen,
telefoon 0317-484093/484092.

Cursus Vuiluitworp uit
rioolstelsels
De Stichting Postacademische Onderwijs
Gezondheidstechniek &Milieutechnologie organiseert de cursus 'Vuiluitworp
uit rioolstelsels.Van meetprogramma tot
computermodel'. De cursus vindt plaats
op 6en 7februari 1996bij de Technische
Universiteit Delft.
Nadere inlichtingen: PAO-Delft, mevrouw
ir.M. L.Nieuwenhuis, Postbus 5048,2600
GA Delft, telefoon 015-27846 18.

Kwaliteit oppervlaktewater
onverminderd bedreigd door
bestrijdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelen vormen onverminderd een bedreiging voor de
kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater. Dit blijkt uit een onderzoek
van de Commissie Integraal Waterbeheer/
CUWVO (CIW/CUWVO).Zowel in 1992
als in 1993voldeed meer dan tweederde
van de ruim 500 onderzochte wateren niet
aan de gewenste milieukwaliteit. Ruim
80%van de 159onderzochte stoffen isin
oppervlaktewateren aangetoond. Het
maximaal toelaatbare gehalte isvoor 74
van deze stoffen in soms hoge mate (tot
tienduizenden malen) overschreden.
Vooral insecticiden vormen een probleem
maar ook herbiciden en fungiciden zijn in
te hoge gehalten aangetroffen. Daarnaast
zijn de verboden middelen dinoseb en
endosulfan herhaaldelijk in concentraties
boven de grenswaarde aangetoond.
Vergelijking van de onderzoeksresultaten
met eerder (door de Unie van Waterschappen) uitgevoerde inventarisaties
laten geen verbetering zien van de oppervlaktewaterkwaliteit voor bestrijdingsmiddelen sinds 1988.
Vooral het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland zelf veroorzaakt
problemen. In veel gevallen kan een
relatie worden gelegd met de toepassing
van stoffen in landbouwteelten (zoals
glastuinbouw en vollegrondsgroenteteelt)
maar ook niet-landbouwkundige toepassingen (zoals het gebruik in het openbaar
groen en op verhardingen) dragen bij aan
een slechte waterkwaliteit. Voor een aantal
bestrijdingsmiddelen is ook de aanvoer uit
het buitenland via Rijn en Maas van
belang.Alleen voor de Westerschelde lijkt
de buitenlandse aanvoer (via Schelde en
kanaal Gent-Terneuzen) de belangrijkste
bron van verontreiniging.

Weliswaar is het totale gebruik van
bestrijdingsmiddelen de laatste jaren verminderd, maar dit betreft vooral stoffen
die minder van invloed zijn op de oppervlaktewaterkwaliteit, zoals grondontsmettingsmiddelen. De CIW/CUWVO dringt
er daarom op aan bij de verdere uitvoering van het Meerjarenplan Gewasbescherming meer aandacht te geven aan
de reductie van emissies van bestrijdingsmiddelen die.een negatieve invloed
hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit
(pungiciden, insecticiden, herbiciden).
Waarschijnlijk is de werkelijke verontreiniging omvangrijker dan uit de huidige
onderzoeksresultaten blijkt. De kwaliteit
van het oppervlaktewater kan echter niet
volledig in kaart worden gebracht doordat
het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen
op een aantal punten wordt bemoeilijkt.
Zo is onvoldoende inzicht bij waterkwaliteitsbeheerders over het gebruik van
individuele bestrijdingsmiddelen. Daarnaast bestaat onduidelijkheid over de
giftigheid van sommige middelen.
Tenslotte kan de aanwezigheid van een
aantal bestrijdingsmiddelen niet worden
vastgesteld, bij gebrek aan adequate
analysemethodieken.
De CIW/CUWVO heeft er daarom bij de
minister van LNV op aangedrongen de bij
hem aanwezige actuele informatie over het
gebruik van individuele bestrijdingsmiddelen ook aan de waterkwaliteitsbeheerders ter beschikking te stellen.
Verder heeft de CIW/CUWVO de
betrokken ministers verzocht de giftigheid
van een bestrijdingsmiddel (en eventuele
omzettingsprodukten) reeds bij de
toelating eenduidig vast te leggen, terwijl
ook de beschikbaarheid van een voldoende nauwkeurige en praktisch uitvoerbare analyse-methodiek in oppervlaktewateren een randvoorwaarde zou moeten
zijn voor de toelating van nieuwe bestrijdingsmiddelen.
(Persbericht CIW/CUWVO)

Cursus in situ en ex situ
grond- en grondwatersaneringstechnieken
Geoplan organiseert een drie-tot vijfdaagse cursus 'In situ en ex situ grond- en
grondwatersaneringstechnieken'. De
cursus wordt gehouden op 9en 10april
1996 (verplicht),Module Iop 16en
17april 1996 (in situ) en Module II op
23april 1996 (exsitu) in Utrecht.
Nadere inlichtingen: Geoplan, Emmastraat 28, 1075 HV Amsterdam, telefoon
020-6716121.
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WBB-IW (ingenomen water)
•
WBB-AW (algeTeverdwater)

Afb. 2 -Invloedvan
chloring (inclusief
afvlakking door een
verblijftijdvan
5 maandenin de
spaarbekkens) op de
AMPA- concentratie in
hetuitgaande watervan
WBB.
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worden in de praktijkinstallaties door
transportbehandeling, transportchloring
en/of actieve-koolfiltratie verlaagd tot
onder de analysegrens. Uit proefinstallatieonderzoek is gebleken dat ozonisatie en
hyperfiltratie in staat zijn om glyfosaat om
te zetten respectievelijk te verwijderen tot
concentraties onder de analysegrens
(beginconcentraties respectievelijk 20 en
5//g/l).
Met betrekking tot de omzetting en/of
verwijdering van AMPA geldt dat conventionele zuiveringsstappen als coagulatie en
chloring voor transportbehandeling of
desinfectie een beduidende verlaging van
de concentratie AMPA opleveren. Dit is
bijzonder, omdat voor het merendeel van
de bestrijdingsmiddelen en metabolieten
conventionele technieken geen verwijdering te zien geven. In afbeelding 2 is
de AMPA-concentratie in het ingenomen
en afgeleverde water van de WBB weergegeven. Duidelijk is te zien dat nadat de
chloring in week 22 1994 en week 25
1995 is aangezet de AMPA-concentraties
in het afgeleverde water sterk dalen. Een
deel van de concentratiedaling wordt
overigens veroorzaakt door een afvlakking
als gevolg van de verblijftijd van circa
5 maanden van het water in de spaarbekkens.
Ook coagulatie levert een verlaging van de
AMPA-concentratie op. De verwijdering
is afhankelijk van de gedoseerde hoeveelheid vlokmiddel: bij een dosering van
circa 4 mg Al/l (of Fe/l) wordt circa 50 tot
80% AMPA verwijderd. Door duinfiltratie
wordt AMPA verwijderd/omgezet van
0,5 //g/l tot onder de analysegrens.
Hoewel op basis van de grote polariteit
van AMPA een slechte verwijdering door
actieve-koolfiltratie verondersteld kan
worden, is op bepaalde lokaties toch een
aanzienlijke verwijdering waargenomen.
Ook voor de toepassing van oxydatie en
membraanfiltratie zijn, gezien het beperkte
aantal relevante analyseresultaten, nog

geen eenduidige conclusies te trekken. In
de komende periode zal hieraan door
Kiwa en een aantal waterleidingbedrijven
meer gericht aandacht besteed worden in
het VEWIN-onderzoekprogramma.
Glyfosaat en AMPA in drinkwater
Glyfosaat is in de onderzoekperiode
(januari-september 1995) slechts tweemaal in drinkwater aangetoond. Het betrof
concentraties onder de norm (respectievelijk 0,08 en 0,05//g/l).
AMPA is op enkele lokaties aangetoond.
Op drie lokaties gaat het om éénmalige
waarnemingen van een concentratie boven
de analysegrens, maar kleiner dan
0,1 //g/l. Op produktiebedrijf Katwijk
(Energie- en Watervoorziening Rijnland)
is er regelmatig sprake van verhoogde
concentraties, waarbij in veertig procent
van de gevallen sprake is van een concentratie boven de 0,1 //g/l (maximale
concentratie 0,44 //g/l). Het betreft
concentraties die toxicologisch gezien
geen enkel bezwaar opleveren (zie ook
kader). Het reine water wordt hier bereid
uit een combinatie van voorgezuiverd
(snelfiltratie) Andelse-Maaswater en voorgezuiverd (coagulatie-snelfiltratie)
boezemwater. Na duinfiltratie wordt dit
water behandeld met poederkooldosering,
snelfiltratie en langzame zandfiltratie.
Onderzocht wordt in hoeverre het
mogelijk is op korte termijn de AMPAconcentratie in het reine water te verlagen.
Tenslotte
Uit de resultaten van bovengenoemd
onderzoek kan worden geconcludeerd dat
de waterleidingbedrijven sinds kort
worden geconfronteerd met een nieuw
bestrijdingsmiddel glyfosaat, waarvan de
metaboliet AMPA in hoge concentraties
(tot circa 5//g/l) voorkomt in het ruwe
water. Niet uitgesloten dient te worden dat
AMPA ook wordt gevormd door omzetting van andere verbindingen dan

Toxicologische gegevens
In 1994 isindeserie 'Environmental
HealthCriteria',gepubliceerd door de
WHOinhetkader vanhet International
Programme onChemical Safety(IPCS),
deel 159verschenen over glyfosaat.Het
RIVM(H.Mensink en P.Janssen) heeft het
manuscript hiervoor gemaakt.
Onderstaande gegevens over de toxiciteit
vanglyfosaat enAMPAzijnvoor een deel
hieraanontleend.
Glyfosaatwordt als residu op verschillende
voedingsmiddelen aangetroffen.Overde
totale dagelijkse blootstelling van demens
isechter vrijwel geen informatie beschikbaar. DeUSEPA (UnitedStatesEnvironmental ProtectionAgency) geefteen
theoretisch maximumvoor de innamevia
residuen opvoedingsmiddelen (geen
drinkwater) van 1400//g/dag.
Metbehulpvandierproeven is aangetoond
dat (technisch) glyfosaat niet mutageen,
carcinogeen ofteratogeen is.Deacute
toxiciteitviadeorale route ofviade huid is
erg laag.Bijlangdurige blootstelling en
hogeconcentraties wordt degroei bij
proefdieren vertraagd en neemt hetlevergewicht toe. Uitdezechronische studies
kan eenNOAEL (NoObserved Adverse
Effect Level) worden vastgesteldvan
175mgper kglichaamsgewicht per dag
als basisvoor detoxicologische evaluatie
voor demens.DitNOAELkomtovereen
meteenconcentratie van500//g/l in
drinkwater. Hierbij isuitgegaan vaneen
volwassenevan 60 kg,eendrinkwaterconsumptie van2liter perdag,een
allocatie van 10%vandeADI (Acceptable
Daily Intake) voor drinkwater eneenveiligheidsfactor van 1000.(Voor technisch
glyfosaat wordt eenveiligheidsfactor van
100voldoende geacht).
In 1986 heeftdeFAO/WHOeenADI
gegevenvoor glyfosaatvan0,3 mg/kg
lichaamsgewicht/dag,wat overeenkomt
meteen richtlijnwaarde voor drinkwater
van900//g/l. DeUSEPA heefteenMCL
(Maximum Contaminant Level) voor drinkwatervastgesteldvan 700 //g/l.
Over detoxiciteit vanAMPAzijn ergweinig
gegevens bekend.Glyfosaat wordt inhet
lichaam voor eenzeer klein deel omgezet
inAMPA (< 0,3%).Alsaangenomen wordt
datAMPAdeoorzaak isvanalle toxische
effecten vanglyfosaat enalswe aannemen
datslechts 0,3%vanhetglyfosaat wordt
omgezet inAMPA,kaneen 'afgeleide'ADI
worden berekendvan5,2//g per kg
lichaamsgewicht (alseen veiligheidsfactor
van 100wordttoegepast). DezeADIkomt
overeen meteenconcentratie van
15,8//g/l indrinkwater. Dezewaarde moet
alszéérvoorlopiggezienworden,aangezien deeffectenvanoraal toegediend
AMPAkunnen verschillenvande effecten
vanin hetlichaam gevormdAMPA.
Opgrond vande beperktegegevens ende
gemaakte aannames moetvoorlopig
worden aangenomen datde gevonden
concentraties glyfosaatenAMPAwaarschijnlijk geengezondheidsrisico vormen
voor demens.

glyfosaat. In het algemeen kan worden
gesteld dat tijdens de onderzoekperiode
de totale zuiveringssystemen bij de
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verschillende waterleidingbedrijven (op
één uitzondering na) glyfosaat en AMPA
verwijderen en/of omzetten tot onder de
analysegrens. De verwijderingsmogelijkheden van individuele zuiveringsstappen
zijn op basis van bovengenoemd onderzoek nog niet eenduidig in kaart te
brengen. Wel is gebleken dat coagulatie,
chloring en duinfiltratie de concentraties
AMPA verlagen. Voor andere technieken
als actieve-koolfiltratie, oxydatie en hyperfiltratie is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Tenslotte dient opgemerkt te
worden dat de resultaten in het
beschreven onderzoek zijn verkregen
met behulp van een chromatografische
analysetechniek, waarmee de identiteit
van een verbinding niet onomstotelijk
wordt vastgesteld. In een belangrijk deel
van de onderzochte monsters is de aanwezigheid van glyfosaat en AMPA echter
met behulp van een spectrometrische
techniek (LC/MS/MS) bevestigd. Desondanks blijft het in incidentele gevallen
mogelijk dat bij de toepassing van alleen
chromatografische technieken sprake is
van een vals positief resultaat voor de
gemeten concentratie glyfosaat en/of
AMPA.
De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het, binnenkort te verschijnen,
Kiwa-rapport SWE 95.026. In mei 1996
zal over bovengenoemd onderzoek een
uitgebreidere publikatie in H 2 0 verschijnen. Voor nadere inlichtingen kun u
zich wenden tot de heer R. Hopman,
030-6069638 of de heer L. M. Puijker,
030-6069633 van Kiwa Onderzoek en
Advies.
Namens het Vewin-overleg glyfosaat/
Ampa, drs.R. Hopman, drs.L.M. Puijker
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RIONED-Dag 1996in teken
inpassing riolering in waterkringloop

No-Dig Award 1996 aan
Energie- en Watervoorziening
Rijnland uitgereikt

Vernieuwend denken over plaats en
functie van riolering in de waterkringloop
staat centraal tijdens de negende
RIONED-Dag op 31 januari 1996 in de
Jaarbeurs Congreszaal in Utrecht. Tijdens
deze bijeenkomst komen onder meer
denktrends aan de orde over de plaats en
functie van de riolering binnen de waterkringloop in grootschalige lokatie-ontwikkelingen.
Aandacht wordt voorts besteed aan;
mogelijkheden en onmogelijkheden rond
afkoppelen van op de riolering aangesloten regenwaterafvoeren van verhard
oppervlak, aan milieu-aspecten van
materialen bij ontwerp en aan de stand
van zaken rond de IBA's, units voor de
Individuele Behandeling van Afvalwater.
Om een optimale opvang en behandeling
van in te zamelen afvalwater tot in lengte
van jaren veilig te stellen, moeten bestuurders vaak ingrijpende beslissingen
nemen. Daarbij doen zich vragen voor als:
is opvang bij de bron mogelijk, direct met
een aansluitende behandeling en welke
bestuurlijke keuze beïnvloedt voor de
burgers de financiële gevolgen van deze
beslissingen in de meest gunstige zin?
Er is veel discussiemogelijkheid. Ook is er
een Rioleringsmarkt waarop bedrijven en
instellingen, met specifieke diensten en
Produkten in relatie tot de onderwerpen
tijdens de bijeenkomst, acte de présence
geven. Tijdens de RIONED-Dag wordt
bekendgemaakt aan welke persoon,
instelling of gemeente de 5e RIONED/
NVA-Rioleringsprijs is toegekend.
Nadere informatie: Stichting RIONED,
Postbus 133, 6710 BC Ede, telefoon
0318-6311 11.

De heer ing.J.J. van den Berg, voorzitter
van de Nederlandse Vereniging voor
Sleufloze Technieken en Toepassingen
(NSTT) heeft op 12 januari jl. de No-Dig
Award 1996 uitgereikt.
De prijs is in ontvangst genomen door de
heer ing.J.J. van der Sar, Netbeheerder
Gas en Water van Energie- en Watervoorziening Rijnland, District Rijnstreek
te Alphen a/d Rijn.
Dit bedrijf ontvangt de prijs voor de weloverwogen toepassing van een gestuurde
boormethode voor de aanleg van een gasen rioleringsleiding langs de Goudse
Rijweg in de Gemeente Boskoop over een
traject van 720 meter. De rioleringsleiding
werd aangelegd in opdracht van de
gemeente Boskoop.
De jury onderscheidt bij dit relatief kleinschalige project een aantal punten in het
bijzonder, zoals:
- het vrijwel in evenwicht zijn van de
projectkosten van no-dig en graven,
- de nauwkeurigheid die met de voorgeschreven ligging in het boorgat is
bereikt met inbegrip van de controle
daarop,
- de onderlinge samenwerking waarvoor
de opdrachtgevers al aan het begin van de
voorbereiding hebben gekozen.
Het project leverde veel goodwill van de
bewoners op voor de no-dig technieken.
Het project werd uitgevoerd door Boortechniek FlowMole BV gevestigd te
Naarden, onderdeel van Joh. Ranzijn BV
te Opmeer.
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Beluchtingstank

Nogmaals Biologische
defosfatering Heemstede

Nabezinktanks

Voorbezinktank

In het artikel 'Biologische defosfatering in
combinatie met een korrelreactor op praktijkschaal' van de heren J. W. Mulder en
P. Knaapen ( H , 0 nr. 26/1995, pagina 786
e.v.) is abusievelijk bij afbeelding 1 en
afbeelding 3 dezelfde illustratie gebruikt.
Hiernaast staat de juiste afbeelding 1.

[ffluent

Zeefbandpers

v0—BZö
Ol / 0 \ /O

Afb. 1 - Schematische
weergave rzvzi Heemstede
(35.000 ie) oude situatie.
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