Wereldbank
DeWereldbankwasnauwbetrokken bijde
Mumbai-I,-II,-IIIwatervoorzieningsprojectendievorigjaar hun voltooiing
bereikten.Ineenevaluatierapport komtde
bankmeteenaantalaanbevelingenvoor
hetverbeteren vandewatervoorziening.De
banksteltondermeerdathetwaterleidingbedrijfmeer kosten-effectief moet
werken.Telagetarievenenteveelmensen
dienietbetalenvoorhunwaterzorgen
ervoordatergeengeldisomdekwaliteit
vandedienstverleningoppeiltehouden.
Hierdoorzijndeconsumenten minder
geneigdomtebetalenvoorhun water.
Dezevicieuzecirkelmoetwordendoorbroken,aldusdebank.

baar tappunt voortientallen huishoudens.
Dat isalsdeslums erkend zijn door deoverheid.InBombayzijn allebestaande sloppenwijken op ïjanuari 1995 erkend.Slums die
daarna zijn ontstaan, bestaan officieel niet
en krijgen ookgeen watervandegemeente.
Debewoners vandezewijken zijn aangewezenopdeveelduurdere tankauto's van
particuliere bedrijven.
Voordekomendejaren staan weer flinke
uitbreidingen vandecapaciteit opstapel.
Onzekere factor daarbij blijft het te
verwachten inwonertal.Deschattingen voor
2015lopen uiteen van 15tot meer dan25
miljoen. Vooralsnog ishet eerste richtpunt
hetjaar 2011.Dan wilhet waterleidingbedrijf, uitgaande vaneen verwachte vraag
van7,95miljard liter waterperdag,een
dagelijkse capaciteit van8,04miljard liter
hebben.
Helaasisinmiddels eenaantal projecten
vertraagd,doordat dehoeveelheid 'hobbels'
dietussen tekentafel en uitvoering
genomen moeten worden verder istoegenomen.Zomoetersindsdeaardbeving in
1994bij het400kilometer ten oosten van
Bombaygelegen Latur,waarbij 10.000
slachroffers vielen, nogsteedseenseismologisch rapport komen van de deelstaatoverheid vanMaharashta. Indit rapport moeten
decriteria staan waaraan eendam moet
voldoen om 'aardbeving-bestendig' te zijn.
Ookmoetdebewoners indegebieden die
onder water komen testaan, vervangende
huisvesting worden aangeboden.En
tenslotte moetertoestemming komen van
demilieu-,geologie-en telecom-departementen om tunnels tegraven.
Enondertussen blijft destad doorgroeien... 1^,
Tekst:Peter Conradi.
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'Biobeschikbaarheid'
organischeverontreiniging in slib in
te schatten
Doorhetmetenvanhetvrijkomen vanstoffen uitdesublaag inderivierenenkanalen kaneensnelle
inschattinggemaaktwordenvandebeschikbaarheid vansedimentgebondenstoffen voora/braak
doorbacteriënenwaarschijnlijk vooropnamedoororganismen.Dit blijkt uiteenonderzoekvan
GerardCornelissenwaarvanderesultaten verwerktzijn inhetproe/schrijt 'Mechanism andconsequencesofslowdesorptionoforganiccompoundsJromsediments',waarophijop4J"ebruariaande
UniversiteitvanAiusterdampromoveerde.
Tijdens her onderzoek datde afgelopen
vierjaar uitgevoerd werd bij het Rijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling (RIZA)in samenwerking metdeUniversiteit vanAmsterdam, is
het vrijkomen bestudeerd van organische
verontreinigingen, zoalsPAKs,PCBsen
bestrijdingsmiddelen uit waterbodems.
Organische stoffen hebben deeigen-

Het isdevraagofdezeoudevervuiling nog
risico's oplevert enin hoeverredeze afbreekbaarzijn door bacteriën.Bijde inschatting
van risico's ten aanzien vanopname door
organismen enverspreiding naar grondwater (inwaterbodemnormen dus) wordt
tot nu toeaangenomen datallein slib
gebonden stofuiteindelijk inhet water
terecht kankomen.Opdezemanier zou alle
stofin principe
risicoop kunnen
leverenen
DebevindingenvanCornelissenzijnondermeertoeteposse nbijdeopslagen
afbreekbaar
tinlietKetelmeer.
verwerkingvanverontreinigdslib,zoalshierinhet
kunnen zijn door
(Foto:Rijkswaterstaat).
bacteriën.

schapzichoptehopen inslibopdebodem
vanrivierenen meren. Indejaren '60en'70,
toen veelstoffen geloosd zijn,zijn veel
sroffen indewarerbodem terecht gekomen.

Uit onder
anderedit onderzoekblijkt echter
dat het vrijkomen van organische verontreinigingen gedeeltelijk slechtszeer
langzaam gaat.
Eris uitgezocht
waarom het vrijkomen van oude
verontreinigingen uit
waterbodems zo
traaggaat.Dit
komt doordat
verontreiniging
opgesloten kan raken inminuscule holtes in
het humusachtige deelvan individuele
slibdeeltjes, zoalsbeschreven inH 2 0 nr.21
in1998.
H2O
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Erblijkt ookmaar eenbeperkt aantal
plaatsen in het organisch materiaal tezijn
vanwaaruit eenstoftraagdesorbeert.De
'tragesorptiecapaciteit' bedraagt ongeveer
ééngram contaminant perkilo organisch
materiaal.

Locatie

Stoffen

Traag
Mogelijke
desorberend reductiefactor in
deel*(%)
concentraties in
water

Ketelmeer,Flevoland

PCBs
chloorbenzenen
PAKs
PAKs
PAKs
dichloorbenzenen
hexachloorbenzeen
PAKs
PAKs

60-87

Consequenties
Het blijkt dusdat het langzaam vrijkomendedeelniet ofnauwelijks in water
terecht kan komen.Dit heeft tweebelangrijke consequenties.
Teneerste wordt aangenomen dat organismen inwater en sediment waarschijnlijk
uitsluitend stoffen kunnen opnemenals
dezezichin het water bevinden.Volgens
Cornelissen moet dit overigens nogeens
goedonderzocht worden.Delangzaam
desorberende stofdieniet inwater terecht
kankomen,zaldusookniet of nauwelijks
opneembaar zijn voororganismen. Ditbetekent datditdeelvande verontreiniging
weinigtotgeenecotoxicologische risico's
oplevert.Depreciezerelatie tussen desorptiegedrag enecotoxicologische risico's moer
echter nogverder onderzocht worden.
Bovendien kan het traagvrijkomende deel
vaneenstofniet worden getransporteerd
met degrondwaterstroom, zodatook
verspreidingsrisico's verlaagd zullen worden
doortrage desorptie.Doordat gehaltes in
water lagerzijn, kan tragedesorprie dus
resulteren in verdelingscoöfficienten tussen
sediment en water diehogerzijn dan tot
dusverre verondersteld.
Eentweedeconsequenrie van trage
desorptie ligtophet terrein vandebiologischeafbraak vanorganische verontreinigingen.Uit experimenten blijkt datalleen
het sneldesorberende deelop redelijke
termijn afbreekbaar is;het trage deelwordt
niet afgebroken, ookalbetreft het eenstof
dieinprincipegoed afbreekbaar is.
Opdezewijze kandus afbreekbaarheid
opvoorhand worden ingeschat uit demate
van snelledesorptie (dezeiseenvoudig te
meten,zieverderop).Het hebben vanzo'n
methode iszeeraantrekkelijk omdatzoop
voorhand kanworden ingeschat ofeen
reinigingzinvol zalzijn.Alsimmers maar
10 procent afbreekbaar zalzijn (wanneer90
procent traagvrijkomt), heeft biologische
reinigingweinig nut.

Mate van trage desorptie
Dematevanreductie inrisico'sende
mate vanmogelijke afbraak worden dus
bepaald doordematevan tragedesorprie;
dezekansterk verschillen van sediment tot
sediment. Erzijn inhet kader vandit onder54
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Petroleumhaven, Amsterdam
Voorwetering, Nieuwkoop
Overschie,Rotterdam
Haven van Delfzijl
Wemeldinge,Zeeland
Haven van Middelburg
Kanaal Gent-Terneuzen,
Zeeland
HollandsDiep,
Zuid-Holland
IJzendoorn,Waal,
Gelderland

PAKs
PAKs
PCBs
chloorbenzenen
PAKs
chloorbenzenen
PCBs

67-97
4-72

2.5-8
3-30
1.04-4

20-90

1.25-10

45-90
36-76
47-98
62-93
70-97

1.8-10

30-80
27-91
33-80
82-98
50-95
80-95
27-68

1.6-4
2-50
2.6-14

3-33
1.4-5
1.4-11

1-5-5
6-50
2-20
5-20

1.4-3

*:Deintervallen gevendevariatietussen deverschillende onderzochte stoffen, ende
verschillende submonsters vandezelfde locatie.
Tabel1: TraagdesorberendegedeeltenvoorverschillendestojfeninverschillendeNederlandsesedimenten,ende
mogelijkereductie/actoreninporiewatergehaltesonderinvloedvantragedesorptie.

zoekveelverschillende stoffen in tiensedimenten gemeten.
Eenoverzicht vandegevonden traag
desorberende gedeeltenstaat in debovenstaande tabel1.
Hieruit blijkt datdematevan trage
desorptie sterkkanverschillen, van slechts4
procent tot wel98procent. Indemeeste
gevallen komt70tot90procent vande
hoeveelheid stofinsediment traagvrij. Dit
houdt een reductiein risico's in met een
factor 3 tot 10. Dezefactor kan in sommige
gevallen oplopen tot 50(alsp& procent langzaam vrijkomt).

Advies voor inschatting risico's
Cornelissen adviseert aan dehand van
dehuidige normen tetoetsen ofeensediment mogelijk problemen oplevert.Als
nader onderzoek vereist is,iseengevoeligheidsanalyse ofhoge verdelingscoöfficienten
(duslaagporiewatergehalten) van invloed
opdeonderzochte locatie.Alsdit het geval
is,iseentestnodigomdematevan trage
desorptie inteschatten.Zokandesaneringsurgentie beter vastgesteld worden.

Inschattingsmethode
(voor biobeschikbaarheid)
Alsbekend ishoeeen verontreiniging
vrijkomr uit het sediment, bestaateenbeeld

vandemogelijke reductievanrisico'sen van
deafbreekbaarheid vande verontreiniging.
Momenteel iseenvereenvoudigde versiein
ontwikkeling vandein het onderzoek
gebruikte desorptiemethode, omeen
inschatting temaken vanzowelde reductie
van risico'salsdeafbreekbaarheid. Deze
methode bestaat uit het schudden van
verdund sediment met het wittepoeder
Tenax inscheitrechters gedurende 30uur.
Tenax neemt allevrijgekomen verontreinigingsnelenvolledigweg.Door temeten
hoeveelverontreiniging opdeTenax terecht
isgekomen, kaneeninschatting worden
gemaakt vandeverdelingin snelen traag
desorberend. Opdezemanier isextractie
metTenaxeensoort 'biobeschikbaarheidstoets'voororganische sroffen insedimenten;eenmeting kostongeveer evenveel
geldenmoeitealseenmeting vaneen
totaalgehalte verontreiniging in sediment.
Metdeze methode isdus waarschijnlijk
eenvoudigin teschatten in hoeverrerisico's
gereduceerd worden ten opzichtevanevenwichtspartitie eninhoeverreeenverontreinigingbiologisch afbreekbaar is. f
Hetproefschrift 'Mechanismandconsequencesofslowdesorptionoforganiccompounds
fromsediments'(ISBN9036951158)Kop te
vragenbijhetRIZA:(0320)198733offer
e-mail:.g.cornelissen@riza.rws.minvenw.nl.

