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oud waaraan via de voeding gecontroleerd
nitraat toegediend werd. Bij nitraatdoses van
50of roo mg nitraat per kilo lichaamsgewicht
per dag werd na twee tot achttien dagen maximaal een verdubbeling van de natuurlijke
achtergrondconcentratie van twee tot drie
procent methemoglobine gevonden. Symptomen deden zich niet voor.
Sattelmacher maakte een samenvatting
van de467tot dan toegepubliceerde gevallen
van cyanose bij zuigelingen waarbij tevens het
nitraatgehalte in het drinkwater vermeld
werd.
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In koeverrefunctioneert deEG-nitraatrichtlijn voordrink- engrondwater als 'riskmanagement'strategie?Zinvolle risicoreductie-strategieën dienen nu eenmaal een maximaal rendement tcgenereren tegen een minimale investering. Met andere woorden 111 hoeverre isdevolksgezondheid meetbaar
gediend bij denitraatnchtlijn? En resulteert bemesting rechtstreeks 111 een toenemend nitraatgehalte van diepergrondwater?
De nitraatrichtlijn van 50mg per liter is
een humaan toxicologische norm die ook geldt
voorgrondwater. Twee aspecten komen hierbij aan de orde:als acuut toxisch effect wordt
nitrietvergiftiging genoemd, terwijl kanker na
langdurige blootstelling alschronisch toxisch
effect genoemd wordt. Op korte termijn is
nitraat niet erg giftig. Voor enkele kleine zoogdieren ligt de LD50van twee tot tien gram per
kilo lichaamsgewicht; de sterfte-ootzaak is dan
het osmotisch effect op de water- en zouthuishouding. Doses tussen de 5,5en de 8gram
werden oraal aan 12vrijwilligers toegediend
zonder merkbare gevolgen. In hetzelfde onderzoek kregen 12vrijwilligers intraveneus
7gram toegediend, eveneens zonder waarneembaar gevolg.
Debepalende factor bij een acute nitraatvergiftiging isdehoeveelheid nitriet diein het
lichaam wordt gevormd uit nitraat. Nitriet
oxideert hemoglobine tot methemoglobine
waarna zuurstoftransport niet meer mogelijk
is. Medici constateren cyanose of meer specifiek methemoglobinemie. Ernstige gevallen
eindigen met verstikking. Bij zuigelingen
komt nitrietvergiftiging in zeldzame gevallen
weleens voor. Het wordt vaak het 'blauwe
baby syndroom' genoemd. Bij een methemoglobineconcentratie in het bloed van 10
procent wordt methemoglobinemie geconstateerd. Eengehalte boven de 60procent is
dodelijk.
Comly associeert in 1945alseerste het
'blauwe baby syndroom' met het nitraatgehalte in water. De tweedoor hem onder22
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Bij concentraties boven de 100mg/l begint
methemoglobinemie toe te nemen boven een
achtergrondwaarde. Onder deze ondergrens
komt de stoornis vrijwel niet voor. Sattelmacher wijst er echter opdat in die gevallen
over het algemeen van een maagdarminfectie
sprake was.Sattclmacher beschouwt de bacteriologische vervuiling van het gebruikte
drinkwater als een factor van betekenis in het
ontstaan van methemoglobinemie.
In 1964werd door Zanesco vastgesteld dat
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zochte kinderen hadden een slechte conditie.
Ze waren blauw en leden aan een maagdarminfectie. Deze toestand werd door hem in
verband gebracht met het nittaatgehalte in
het drinkwater. Dit putwater dat met babyvoeding werd gemengd bevatte respectievelijk
388en 619mg nitraat per litet én was bovendien geïnfecteetd met de coli-bacterie.
Het belangrijkste aspect uit het onderzoek
van Comly iszijn aanbeveling dat ter bescherming van zuigelingen de nitraatconcentratie
in drinkwatet ondet de 45mg/l dient te liggen
en zeker niet meer dan 90mg/l mag bedragen.
Deze aanbeveling isdaarna een eigen leven
gaan leiden en vormt de histotische basis van
de huidige norm van de EG.Een verband
tussen nitraatinname en cyanose,dat door de
resultaten van Comly als mogelijkheid gesuggereerd werd, blijkt achtetafbepalend geweest
tezijn bij het maken van gevolgttekkingen bij
later onderzoek. Velein de literatuur beschreven gevallen van methemoglobinemie werden
zonder verder onderzoek toegeschreven aan
nitraat in drinkwater, vooral alsdit hoog was.
Cornblath en Hartmann deden onderzoek
bij kinderen tussen elfdagen en elf maanden

het 'blauwe baby syndroom' alscomplicatie bij
infecties van het maagdarm stelsel kan optreden alser geen externe nitraatbelasting is. Het
is teeds lange tijd bekend dat nitraat een
lichaamseigen stof is, hoewel tot eenjaar of
tien geleden niet duidelijk was waar dit
vandaan kwam. Dit probleem werd eindjaren
tachtig opgelost door twee Nobelprijswinnaars. Uit dit wetk en veel vervolgonderzoek
bleek dat de mens dagelijks ongeveer 60 mg
nitraat produceert. Bij infecties, vooral chronische, kan die productie echtet oplopen tot één
gram nitraat per dag.
Het onderzoek van Hegesh en Shiloah uit
1982liet reeds zien dat infecties van maag en
darm kunnen leiden tot sterk verhoogde
nitraatconcentraties in het bloed.Zij stellen
onomwonden dat het 'blauwe baby syndroom'
het resultaat isvan hoge nitraatconcenttaties
in het bloed die door dezieke maagdarmflora
in nitriet wotdt omgezet. Zuigelingen kunnen
zo het slachtoffer worden van hun eigen
immuunrespons. Nitraatinname speelt een
marginale rol. Hiermee was de etiologie van
methemoglobine opgelost.
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Het feit dat gedurende de laatste decennia
het 'blauwe baby syndroom' in West-Europa
en de Verenigde Staten zogoed als verdwenen
is, isvrijwel zeker toe te schrijven aan verbetering van de bacteriéle drinkwaterkwaliteit,
waardoor infecties met die micro-organismen
diede stikstofhuishouding zodrastisch veranderen nauwelijks nog optreden.
Deassociatie tussen kanker en nitraatbelasting kent een lange historie.Nitraat zelfis
niet kankerverwekkend, maar in dierproeven
zijn nitroso-verbindingen dat wel.Deze
verbindingen kunnen in het maagdarmkanaal
gevormd worden uit nitriet en aminozuren.
Bij mensen zijn uit epidemiologisch onderzoek vooral negatieve resultaten geboekt. Dat
bleek vorigjaar weer uit een omvangrijke
studie van Van Loon en anderen.
Een ouder werk isde studie vanAlDabbagh en anderen, waarbij 1327 mannelijke
werknemers van kunstmestfabrieken werden
gevolgd vanaf 1946tot aan 1981.Verhoogde
incidentie van kanker werd niet gevonden.
In zijn algemeenheid komen normen op
het gebied van milieu engezondheid traag tot
stand. Hun getalswaarden zijn vaak zwak
gefundeerd. Daarom komen ze met grote
omzichtigheid en ingebouwde veihghcidsfactoren tot stand. Dat wil niet zeggen dat bij
toenemende kennis de ligging van een norm
niet verbeterd zou kunnen worden. Dergelijke
verbeteringen kunnen een verandering van de
foutenmarge ofveiligheidsfactor zijn, het
opschuiven van de norm zelfof toevoeging
van statistische aspecten en de wijze waarop
de norm gehandhaafd wordt.

Grondwater
Een verwanr probleem bij normstelling
voor grondwater is de vraag waar de norm
geldt. Slechts grondwater op diepte wordt
gebruikt alsdrinkwater, niet het grondwater
vlak onder het maaiveld. Denorm van deEG
voor drink- en grondwater schrijft voor het
grondwater eveneenseen maximum van
50mg nitraat per liter voor, maar specificeert
niet waar dit gemeten moet worden.
Aangezien de concentratie nitraat van plaats
tot plaats verschilt, bestaat grote vrijheid bij
het opzetten van een controlesysreem ter
handhaving van de norm.
In deonverzadigde zone is het water in
het algemeen aëroob, terwijl dieper geen zuurstofmeer voorkomt. Hieruit ontstaan drastische consequenties voot aard en richting van
degeochemische processen. Omdat meting
van uitspoeling van nitraat naar het diepe
grondwarer technisch moeilijk en lastig
uitvoerbaar isen meting van de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater
makkelijker is,worden in Nederland die laatste metingen in de droge zandgrondgebieden

indicatiefgenomen voor de uitspoeling naar
het diepe grondwater. Eenaanname isdan dat
wanneer de norm in het bovenste grondwater
niet overschreden wordt, erookgeen problemen met normoverschrijding in het diepe
grondwater zullen kunnen ontstaan. Een
lager bcmestingsniveau, om de nitraaruitspoeling te doen verminderen, zal dus per definitie
effect sorteren, zonder dat het noodzakelijk
wordt geacht kennis te nemen van de feitelijke
uitspoehng. Het RIVMrapporteerde in 1998
dat77à85procent van het oppervlak landbouwgrond, bosen hei in dezandgebieden de
norm van 50mg nitraat per liter overschreed
in het bovenste grondwater. Aangezien deze
concentraties indicatiefworden genomen voor
uitspoeling lijkt de ernst ook naar de toekomstige drinkwatervoorziening evident.
Het isechter bekend dat uitspoeling van
nitraat naar diepere lagen gering isten opzichte
van deconcentraties bovenin, vooral doordat
het geoxideerde nitraat onderweg gereduceerd
zal worden tot vluchtige stikstofverbindingen,
die naar deatmosfeer ontsnappen.
Vorigjaar is in Overijssel geconsrateerd
dat geen sprake isvan een duidelijke langzame
achteruitgang van degrondwaterkwaliteit als
gevolg van toenemende mestbelasting. Per
homogeen gebied variëren de emiddelde
nitraatconcentraties voor deondiepe filters
van 7,5 tot 12,5m onder het maaiveld tussen
de0,3en 55mg per liter waarbij de lage waarden op de kleigronden en de hoge op zandgronden worden gevonden.Voor de filters
dieper dan 17,5m variëren de concentraties
tussen de0,4en 10mg nitraat per liter. Ook
Boukes en anderen hebben laten zien met
onderzoek van het pompstation in Vierlingsbeek dat opdroge zandgronden de uitspoeling
in de toekomst beperkt en hanteerbaar zal zijn
onafhankelijk van het hoge bemestingsniveau.Nitraatconcentraties in het bovenste
grondwater zijn dus niet indicariefvoor
uirspoeling naar het diepe grondwater.

25procent.
Dezeafname klopt niet met de hypothese
dat een verhoging vande hoeveelheid uitgereden mest leidt tot een hogere nitraatconcentratie in het dieperegrondwater. Verdroging vergroot de onverzadigde zoneen veroorzaakt tevenseen verlaging vande fractie grondwater diedoor evapotranspiratie verdwijnt.
Genoemde stoffen worden hierdoor minder
geconcentreerd. Een vergrote onverzadigde
zone heeft ook tot gevolg,dat meer organische
stofwordt afgebroken. Hierbij komt onder
andere nitraat vrij. Incombinatiemet een
minder efficiënte nutriëntopname door
plantenwortels alsgevolgvande lagegrondwaterstand ontstaat een verhoogde uitspoeling
van nutriënten en dus tot een toename van
nitraatconcentraties in detijd. Handhaving van
deEG-norm in het drinkwater en in het
ondiepegrondwater zalgeen daadwerkelijke
bijdrage tot de volksgezondheid leveren.Ook
bij een hogere nitraatbelasting zullen acute
noch chronische toxischeeffecten waarneembaarzijn. Bovendien zal alsgevolgvan hoge
nitraatconcentraties in het bovenste grondwater van drogezandgronden de concentratie
in het diepe,voor drinkwarerberciding
gebruiktegrondwater, niet noemenswaardig
toenemen.Verdroging echter vergroot de diepte
tot waar hogeconcentraties nitraat kunnen
voorkomen. Beleiddar gericht isop beperking
van het mestgebruik om de nirraatconcentratiesindiepergrondwater telatendalen,zal
weinig effect sorteren.•"
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