hoofdthema's geven combinaties aanvan
vormgevingvandeomgeving, ecologische
waardeengebruiksfunctionaliteit. De
projecten dieinhet boekzijn geselecteerd,
worden geïllustreerd aandehand van
stroomschema's en pictogrammen waarmee
dehoofdthema's vandeprojecten worden
aangegeven. Elkthema heeft eeneigen
pictogram. Dethema's hebben betrekking
oponder anderebovengrondse afvoer, infiltratie,waterkringlopen, kunst, natuurontwikkeling,spelenen klimaatverbetering. In
het boekwordt uitgebreid aandacht besteed
aan bijvoorbeeld LeidscheRijn in Utrecht,

waar demogelijkheden voor bovengrondse
hemelwaterafvoer worden geïnventariseerd.
Deinfiltratievoorzieningen inde nieuwbouwwijk Ruwenbosch in Enschede komen
aanbod,waarheen duidelijk zichtbaar
afstromend regenwater viagoten en wegen
wordtgeleid. Eenvoorbeeld van hergebruik
van water wordt getoond in het woningbouwproject Polderdrift inArnhem. Hieris
deopvangvan water,dezuiveringvan grijs
water endrinkwaterbesparing gecombineerd enopeenaparte manier vormgegeven
ophet binnenterrein.

Devraagisnu hoehet verdergaat.
Wordt water werkelijk eenzichtbare en
beleefbare stroom indestad diede leefkwaliteit indewijkendus voorde bewoners
vergroot?Ofworden eroveraltepasen te
onpaswadi's toegepast en komtereen
ondergrondse tweede infrastructuur voor
eencentraal systeem voorgebruikswater,zo
vragen deauteurs vanhet boekzichaf
Hetboek'Zichtbaar, tastbaarenzinvol'van
HiltrudPötzenPierreBleuzewordtuitgegeven
doorNAiUitgeversinRotterdam enkost/4^,50.
(ISBNpo-5602-0.93-2] f

ACTUALITEIT

TNO speurt metTIE
naarde oorzaak van
toxiciteit in monsters
Afvalwater en inzeeteverspreidenbaggerspecie
moetondermeerworden beoordeeldoptoxiciteit.Dit isvolgensdevierdeNota waterhuishoudingalthansdeintentie.Ookvoorandere
verontreinigde milieumonstcrs,zoalsoppervlaktewaterengrond,groeitdewemomvaker
gebruik temakenvanzogehetenbio-testen,
omdathetvrijwel onmogelijk isomalleenop
basisvanchemischeanalyseresultaten dedaadwerkelijke milieurisico'sopeenspecifieke locatie
tebeoordelen.DeToxiciteitIdentificatieen
Evaluatie(TIE)methodeleidt hierbijsneltot
resultaten, iskosteneffectiefenderhalveeen
veelbelovend hulpmiddel voorindustrieënen
overhedenbijhetvaststellenvandedaadwerkelijkeoorzaakvantoxiciteitvaneenmilieumonster.TNO isovertuigd vandepotentievandeze
methodiekenheeft daarom recenteeneigen
TIE-team inhetlevaigeroepen.OpIFATin
München isbegindezemaanddeTIE-methode
gepresenteerd.

effluent isdoor deAmerikaanse overheidsinstelling US EPAdeToxiciteit Identificatie
en Evaluatie(TIEj-methode ontwikkeld.

De theorie
TIEbestaat uit drie fasen (zie afbeelding].InfaseIwordt meteenaantal standaardtechnieken deaard vande toxiciteit
vastgesteld.Doorbijvoorbeeld de chemische
stofEDTAtoetevoegen aan het effluent,
worden metalengecomplexeerd en daarmee
wordt debiologische beschikbaatheid
verlaagd.Alsblijkt datdetoevoegingde
toxiciteit doetafnemen, isditeen sterke
aanwijzing voor toxiciteitdoor metalen.In
faseIIwordt met analyse-apparatuur (HPLC
en/ofGC/MS)dein het effluent aanwezige
stoffen opgesplitst in verschillende fracties,

Industrieelwatermanagementloontzich.DitblijktondermeeruitdesterkverbeterdekwaliteitvanhetRijnwater

Wanneereffluent, oppervlaktewater,
baggerspecieofgrond toxisch is,ishet van
belangom teachterhalen welkestofof
stoffen hiervoor verantwoordelijk zijn. Dat
isnietaltijd eenvoudig.Indevaakcomplexe
monsters kandebiologische beschikbaarheid endegecombineerde toxiciteitvan
stoffen namelijk nauwelijks worden voorspeld.Vaakisdetoxische stofzelfs niet eens
geanalyseerd ofzijn ergeen toxiciteitsgegevensvoorhanden.Speciaalvoorhet achterhalen vandeoorzaak vandetoxiciteit in
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dievervolgens weerworden beoordeeld op
toxiciteit.Indetoxische fracties bevinden
zichnu aanzienlijk minder stoffen, zodat
heteenvoudiger isomvasttestellen welke
veranrwoordelijk isvoorde toxiciteit.
Tenslotte wordt in faseIIIbevestigd dat deze
stofookdaadwerkelijk deoorzaakis.

niet-polaireorganische verbindingen als
oorzaak van toxiciteit isopdit moment
nogietsminder trefzeker;
IndeVerenigdeStaten, waar inmiddels
jaarlijks enkelehonderdenTIE-studies
worden uitgevoerd opeffluent, wordt
TIEdoorzoweldeoverheid alsdeindustriegezien alseenzeer kosreneffectief
hulpmiddel om tekunnen voldoen aan
delozingsvergunning (lozenvan niettoxisch effluent);
Demethodiek isin principeook
geschikt voorandere milieumonsters
dan effluent zoalsbijvoorbeeld grond,
baggerspecieenoppervlaktewater.Voor
detoepassing inEuropa dienen de
procedures nogverder teworden
ontwikkeld en afgestemd opde
Europese behoeften;
UirvoeringvanTIE,met name de fasen
IIen III,isspecialistenwerk. TIEvereist
eennauwesamenwerking tussen

De praktijk
TNOheeft doorsamen tewerken met
hetAmerikaanseUSEPAendoor interviews
indeVerenigdeStatenaftenemen met
vergunningverleners enenkelegroteadviesbureaus inzichtgekregen indemeest recente
ontwikkelingen ophetgebied vanTIE.
Devolgendezakenkomen hierbij naar
voren:
- TIEiszeersuccesvol in het identificeren
vanammonium enspecifieke metaaltoxiciteit f>g8%!l.Het identificeren van

Aft).ï DeToxiciteitIdentificatie enEvaluatie(TIE)-methodiek

Omaandevragen van industrieën en
overheden inNederland enelders in Europa
tekunnen voldoen, beschiktTNO inmiddels
overeeneigenTIE-teamwaarin allebovengenoemde specialismen zijn vertegenwoordigd.
Naasr het uitvoeren vanTIE-studiesop
effluent volgensdedoor EPAontwikkelde
methode werktTNOnu aandevetdere
ontwikkeling vandemethodiek voor
toepassingopanderemonsters dan effluent
enwordtgewerkt aaneen succesvollere
identificatie vanorganische toxicanten.
Deverwachting isdatTIEeen katalysator isvoordeinzet vanbio-testen.Met
deze methodiek ishet immers mogelijk om
hetalgemeen als'vaag'ervarensignaalvan
bio-testen omtebuigen inzeer bruikbare,
additionele informatie voorhet actiefbeheer
vanspecifieke, verontreinigde locaties. *"
Voormeerinformane:JosBriLs,TNO-MEP,
Postbus57,1780ABDenHelder,(0223)63 8805,
fax(0223)63o68y,e-mail:j.1n.br1ls@mep.mo.nl

Toxisch
milieumonster

Fase
Karakteriseringaard toxiciteit

experts ophetgebied van bio-testen,
fysisch/chemischeanalyseenprocestechnologie.

INFORMATIE

Filtratie, beluchting, KDTA-chelatie
solid-phase-extractie(SPE),pH-manipulatie
oxydant reductie(m.b.v. thiosulfaat)

Ontwerp NEN-EN
.Ia

13506

Voldoende
informatie ?

Fase II
Identificatie toxische
component

Fractionering(HPLC,SPE)gevolgd door
doorstofanalyse(GC/MS, metaalanalyse),
QSAR,TU-berekeningen

Fase III
Bevestiging

Massabalans-berekeningen, regressieanalyse,spikenmetverdachtecomponent,
stofspecifieke bioassays

HetNederlansNormalisatie-instituut heeftde
ourwerp-normNEN-EN 13506(WaterBepalingvankwikdooratomairejluorescentiejpectrometriejterbeoordelinguitgebracht.
Devolledige tekst vandit ontwerp iste
verkrijgen bij het NNI,Postbus 5059, 2600
GBDelft, (015)169 03510. Commentaar en
opmerkingen kunnen tot 1 september van
ditjaar worden verstuurd.

Cursussen

Monster
behandelen ?

I Ja
Behandelingstechniek
Controlerenen
Monitoren
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HetNNI biedt ookeenbreedpakket aan
cursussen aan,diedevertaalslag vormen
vannormen naar praktijk. Dit varieert van
kwaliteits-,arbo-en milieumanagement tot
machinebouw,elektrotechniek enbouw.
Allecursussen vandeNNi staan uitgebreid
beschreven inapartecursusfolders, f

Nee

r

Accepteren,beheersen,stoppengebruik,
natuurlijkeafbraak,en/ofbronaanpakken

Voormeerinformatie:(015)26903 02

