Organohalogeenverbindingen in industrieel en communaal afvalwater

1. Inleiding
In het kader van de door de regering
aangekondigde rijksheffing op de lozing
van organische microverontreinigingen,
conform de aanbevelingen van de
commissie Zevenbergen [1],heeft het
RIZA begin 1993 onderzoek gedaan naar
de aanwezigheid van met petroleumether
extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX) en aan actief kool adsorbeerbare organohalogeenverbindingen
(AOX) in industriële afvalwaterstromen,
effluenten van communale rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's) en in
onverdund, ongezuiverd huishoudelijk
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afvalwater (rechtstreeks afkomstig uit
huishoudens). Dit onderzoek had een
inventariserend karakter. In dit artikel
wordt verslag gedaan van de onderzoekresultaten.
De resultaten kunnen ook dienen voor de
in Nederland gestarte studie naar het
sluiten van de zogenaamde chloorketen.
Het betreft hier een op initiatief van de
minister van VROM uitgevoerde strategische verkenning naar mogelijkheden om
de chloorketen te sluiten door in eerste
instantie de belangrijkste lekken in deze
keten op te sporen. Vervolgens wordt in
het kader van deze strategische verkenning
nagegaan welke maatregelen nodig zijn
om de lekken zodanig te dichten, dat een
duurzame ontwikkeling niet wordt belemmerd. Ook in internationale overlegkaders
(o.a. OSPAR) staan de organohalogeenverbindingen in toenemende mate in de
belangstelling.
2. Groepsparameters EOX/AOX
Binnen de grote groep van organische
microverontreinigingen kunnen de organohalogeenverbindingen worden onderscheiden als stoffen die in het waterbeheer leiden tot steeds meer kosten. In
dit kader kan worden gedacht aan de hoge
kosten van verwijdering en verwerking
van (onder meer) met organohalogeenverbindingen verontreinigde waterbodems
[2]. Bovendien hebben deze verbindingen
in het algemeen zeer schadelijke eigenschappen voor aquatische organismen.
Aangezien het bij benadering gaat om
enige duizenden individuele verbindingen
was het onderzoek gericht op de groepsparameters EOX en AOX als maat voor de

Samenvatting
Het RIZA heeft begin 1993 onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van organohalogeenverbindingen in 'ruw' huishoudelijk afvalwater en in industrieel afvalwater
en effluenten van communale rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's).
Dit inventariserende onderzoek vond plaats in het kader van de voorgenomen
uitbreiding van de rijksheffing met de parameter EOX (met petroleumether)
extraheerbare organohalogeenverbindingen of AOX (aan actief kool adsorbeerbare
organohalogeenverbindingen). Aangezien het in eerste instantie om een verbreding
van de rijksheffing gaat (per 1januari 1996), heeft het onderzoek zich gericht op
lozingen op rijkswateren. EOX omvat zowel vluchtige als niet-vluchtige, wéinigpolaire organohalogeenverbindingen. Dit zijn vooral chloor- en broomhoudende
koolwaterstoffen die slecht in water oplossen. In het algemeen kunnen de
verbindingen die bijdragen tot de parameter EOX als milieubezwaarlijke stoffen
worden aangemerkt. In zijn algemeenheid is dan ook sprake van zwarte-lijststoffen. AOX omvat zowel vluchtige als niet-vluchtige, polaire als niet-polaire
organohalogeenverbindingen. Er bestaat nog weinig inzicht in de schadelijkheid
(toxiciteit, bioaccumulatie en persistentie) van deze overige organohalogeenverbindingen. Op grond van de resultaten van het RIZA-onderzoek kan worden
geconcludeerd, dat het gemiddelde AOX- en EOX-gehalte van ruw huishoudelijk
afvalwater (droogweerafvoer) 0,07 (± 0,02) respectievelijk 0,02 (± 0,01) mg/l
bedraagt. De AOX/EOX-concentratieverhouding in ruw huishoudelijk afvalwater
bedraagt gemiddeld 3,3. De berekende emissiefactoren bedragen 3,6 (± 1,2) g/
inw/jr AOX respectievelijk 0,95 (± 0,6) g/inw/jr EOX. Met het effluent van de
in het onderzoek betrokken rwzi's (met een zuiveringscapaciteit van 5,7 miljoen
i.e. = ± 60% van de totale ontwerp-capaciteit van de in Nederland op rijkswater
lozende communale zuiveringsinrichtingen) werd in 1993 ongeveer 40 ton/jr AOX
en circa 12 ton/jr EOX op oppervlaktewater geloosd. In totaal wordt in Nederland
naar schatting 65 ton/jr AOX en 20 ton/jr EOX met het effluent van communale
rwzi's op rijkswater geloosd (situatie 1993). Op grond van de onderzoekresultaten
kan geen verband worden gelegd tussen het in een rwzi behandelde percentage
industrieel afvalwater en de met het effluent op oppervlaktewater geloosde
hoeveelheden EOX en AOX. Veeleer moet een verklaring worden gezocht in
specifieke, individuele bedrijfsmatige lozingen en in emissies van diffuse
oorsprong, zoals het gebruik van produkten en materialen in huishoudens. Uit een
eerste globale verkenning blijkt dat vooralsnog slechts éénderde van de hoeveelheid AOX in huishoudelijk afvalwater rechtstreeks uit produktgebruik kan worden
verklaard. Van deze hoeveelheid neemt de toepassing van chloorbleekloog in de
huishoudens zo'n 70 à 80% voor haar rekening.
Aannemende dat de onderzochte bedrijven (nagenoeg geheel) verantwoordelijk
zijn voor de rechtstreekse industriële EOX- en AOX-lozingen op rijkswater, blijkt
uit dit onderzoek dat in 1993 op deze wijze met industrieel afvalwater circa 50 ton
EOX respectievelijk 75 ton AOX werd geloosd. Voor 1996 wordt de totale
EOX-lozing op rijkswater globaal geschat op circa 35 ton, ongeveer gelijkelijk
verdeeld over het effluent van rwzi's en de rechtstreeks op oppervlaktewater
lozende industrie.

lozing van organohalogeenverbindingen.
Een groepsparameter heeft betrekking op
een gemeenschappelijke eigenschap van
een groot aantal verbindingen. Bij de
groepsparameters EOX en AOX zijn de
gemeenschappelijke eigenschappen de
organisch gebonden chloor-, broom- en
joodatomen in verbindingen, voor zover
deze verbindingen onder de voorgeschreven omstandigheden worden geëxtraheerd
(EOX) of geadsorbeerd (AOX). De
zinsnede 'onder de voorgeschreven
omstandigheden' is kenmerkend voor alle
groepsparameters. Wijziging van de
omstandigheden (een ander bepalingsvoorschrift) leidt veelal tot andere, slecht
voorspelbare gehalten. Het gebruik van

alleen een term als 'EOX' zonder verwijzing naar de concrete werkwijze,
bijvoorbeeld RIZA OA-3B, is verwarrend,
omdat er verschillende methoden mogelijk
zijn die niet tot hetzelfde resultaat
behoeven te leiden.
EOX omvat zowel vluchtige als nietvluchtige, wéinig-polaire organohalogeenverbindingen. Dit zijn vooral chloor- en
broomhoudende koolwaterstoffen die
slecht in water oplossen. In het algemeen
kunnen de verbindingen die bijdragen tot
de parameter EOX als milieubezwaarlijke
stoffen worden aangemerkt. Voor de
vluchtige verbindingen overheerst daarbij
het narcotiserende effect op vissen, voor

404

de niet-vluchtige verbindingen wordt het
milieubezwaar veroorzaakt door de persistentie en het ophopen in waterbodem
en organismen. In zijn algemeenheid is
dan ook sprake van zwarte-lijststoffen.

TABEL I- - EOX in huishoudelijk afvalwater (bruto emissie uit huishoudens) [5].

AOX omvat zowel vluchtige als nietvluchtige, polaire als niet-polaire organohalogeenverbindingen. Grofweg kan
worden gesteld dat AOX bestaat uit EOX
plus een groot aantal andere organohalogeenverbindingen. In zijn algemeenheid bestaat nog weinig inzicht in de
schadelijkheid (toxiciteit, bioaccumulatie
en persistentie) van deze overige organohalogeenverbindingen. Recent is aangetoond dat in de Rijn een groot deel (circa
12 //g/l = 55%) van de AOX heden ten
dage van natuurlijke oorsprong is. Het
betreft hier gehalogeneerde aquatische
humus- en fulvinezuren [3],

4. Resultaten van het in 1993
uitgevoerde RIZA-onderzoek
4.1. Inleiding
Aangezien het een onderzoek betrof in het
kader van de voorgenomen rijksheffing op
de lozing van organohalogeenverbindingen
zijn de bemonsteringen beperkt tot
effluentlozingen en industriële afvalwaterlozingen op rijkswateren. Om dezelfde
reden zijn zoveel mogelijk etmaalmonsters
genomen. Hij het onderzoek naar industrieel afvalwater moest in een aantal
gevallen met een steekbemonstering
genoegen worden genomen. In verband
met de aan de verbrede heffing ten
grondslag liggende systematiek, waarbij
een zekere heffingsvrije grens wordt
gehanteerd, was het noodzakelijk de
hoeveelheid EOX/AOX te bepalen die
gemiddeld door één inwoner per jaar met
huishoudelijk afvalwater wordt geloosd.
AOX en EOX zijn bepaald volgens de
analysemethoden ISO 9562 (is gelijk aan
DIN 38 409, Teil 14) respectievelijk RIZA
OA-3B. De detectiegrenzen van deze
methoden bedragen 10//g/l respectievelijk
0,1 mg/l (als chloor). ISO 9562 wordt te
zijner tijd vervangen door CEN EN 1485;
RIZA OA-3B wordt vervangen door
NEN 6676.

3. Resultaten van eerder onderzoek
Uit het SPEED-document Chloorkoolwaterstoffen [4] blijkt dat de industriële
lozingen van organohalogeenverbindingen
via de riolering aanzienlijk kunnen zijn.
Zo bedroegen de bruto emissies (vóór
zuivering in rwzi's) van 1,1,1-trichloorethaan, trichlooretheen en tetrachlooretheen, die in relatief grote hoeveelheden
voor metaalreiniging en -ontvetting
worden gebruikt, in 1985 meer dan
100 ton.
Uit een in de periode 1984 tot en met
1987 door het RIZA uitgevoerd onderzoek
[5] is gebleken, dat het EOX-gehalte van
ongezuiverd huishoudelijk afvalwater
destijds gemiddeld ongeveer 12 //g/1
bedroeg. De berekende vracht bedroeg
circa 0,63 gram per inwoner per jaar. Op
basis van een inwonertal van 14,5 miljoen
is in dit rapport een emissie vanuit huishoudens berekend van ongeveer 9 ton
extraheerbare organohalogeenverbindingen per jaar en een netto emissie
(na zuivering in rwzi's) naar oppervlaktewater van circa 5 ton/jr. In tabel I zijn de
onderzoekresultaten kort samengevat.
Het EOX-gehalte van de monsters is
bepaald na indamping en omvatte
derhalve de niet-vluchtige verbindingen.

Parameter

Aantal waarnemingen

.Minimum

Maximum

(iemiddelde

Standaard
deviatie

Vracht

EOX

52

4,0/(g/l

23,0 jug/l

12,2/(g/l

4,0/Jg/l

627 mg/inw/jr

Ook het constante gehalte aan trichloormethaan (gemiddeld circa 3,0 //g/1) wees
in deze richting.

De gevonden waarden worden representatief geacht voor de kwaliteit van door
huishoudens geproduceerd afvalwater,
zoals dat via de riolering naar de rwzi
wordt afgevoerd (zonder vermenging met
regenwater).
4.3. Effluenten rwzi's
Bij de selectie van rwzi's heeft - naast de
regionale spreiding - onder meer het
aandeel industrieel afvalwater in het
influent meegespeeld. Als uitersten zijn
rwzi's geselecteerd waar nagenoeg geen
industrie op loosde (Olst/Wijhe en
Arnhem-Zuid) en waar het influent bijna
uitsluitend uit industrieel afvalwater
bestond (Grote IJpolder, vóór de uitbreiding tot 455.000 i.e.). Ook de grootte van
de inrichting speelde een rol. De ontwerpcapaciteiten varieerden van 16.000 i.e.
(Spijkenisse) tot 1.100.000 i.e. (Houtrust).
Voorts diende het effluent op rijkswater te
worden geloosd, aangezien het - zoals al
eerder is gememoreerd - een onderzoek
betrof in het kader van de uitbreiding van
de rijksheffing. In het onderzoek is een
aantal rwzi's betrokken waarvan het
effluent op oppervlaktewater met de
functie zwemwater wordt geloosd.
Gedurende het badseizoen wordt dit
effluent gedesinfecteerd met chloorbleekloog. Aangezien de bemonsteringen in de
winter zijn uitgevoerd, heeft tijdens het

4.2. Ongezuiverd huishoudelijk afvalwater
IIet onderzoek is uitgevoerd in de woonwijken Stroinkslanden (2.605 inwoners)
en Stokhorst (2.550 inwoners) in
Enschede en de wijk Dieptol (4.425 inwoners) in Steenwijk. Deze lokaties zijn
ook geselecteerd voor het STORA-onderzoek [6] uit 1985 naar het gemiddelde
zuurstofverbruik van huishoudelijk afvalwater dat in Nederland per inwoner per
etmaal wordt geloosd en het in paragraaf
3 genoemde RIZA-onderzoek [5]. Het zijn
woonwijken met gescheiden rioolstelsels
waar geen industriële activiteiten plaats-

TABEL II - EOX en AOX in huishoudelijk afvahcater (bruto emissie uit huishoudens).
lokatie

Niet duidelijk is welke stoffen aan deze
EOX ten grondslag liggen. Mogelijkerwijs
draagt het gebruik van chloorbleekloog op
grote schaal in de huishouding bij aan het
ontstaan van deze niet nader gedetermineerde organohalogeenverbindingen.

vinden. Voor de uitvoering van het onderzoek kon gebruik worden gemaakt van
bestaande meet- en bemonsteringsvoorzieningen. Deze voorzieningen waren
ingebouwd in de persleiding van het
afvoergemaal van de woonwijken.
Alvorens de bemonstering plaatsvond,
werd het afvalwater door een versnijdende pomp gevoerd. Iedere lokatie is gedurende twee weken elke dag bemonsterd.
De resultaten zijn in tabel II samengevat.

Qd
1/inw/d
x
s

AOX
mg/l
x
s

EOX
mg/l

AOX
g/inw/jr
x
s

EOX
g/inw/jr
x
s

x

s

0,01

0,02

0,01

4.1

0.7

(1,8

0,5

0,06

0,02

0,02

0,01

3,7

1,3

1,1

0,7

29

0,06

0,02

0,02

0,01

2,9

1,3

0,9

0,5

25

0,07

0,02

0,02

0,01

3,6

1,2

0,95

0,6

Enschede, woonwijk
Stokhorst (n=13)

155

16

0,07

Enschede, woonwijk
Stroinkslanden (n=14)

159

22

Steenwijk, woonwijk
Dieptol (n=14)

132

Gemiddelde van
de wijken (n=41)

14')
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Om na te gaan of er een verband bestaat
tussen het industriële aandeel in de
ontwerp-capaciteit en de met het effluent
geloosde EOX/AOX-vracht zijn deze
grootheden in de afbeeldingen 1en 2
tegen elkaar uitgezet. Uit deze afbeeldingen kan geen duidelijke relatie worden
afgeleid. Hieruit blijkt dat de verhouding
inwoners/industrie in zijn algemeenheid
niet de bepalende factor is voor de geconstateerde verschillen. Niet uitgesloten is
dat in individuele gevallen specifiek de
industrie wel substantieel bijdraagt aan het
AOX- en EOX-gehalte van het effluent.

TABEL III - In hetonderzoek betrokken nazi'smetontwerp-capaciteitenhetindustriële aandeeldaarin [7].
Ontwerpcapaciteit
(i.e.) 1

Rwzi

Aandeel
industrie 2
ontw. cap. (%)

Rwzi

Ontwerpcapaciteit
(i.e.) '

Amsterdam-Oost

750.000

44

Hoek van Holland

Apeldoorn

260.000

62

Houtrust

32.000

0

Bath
Beverwijk

405.000

47

215.000

30

Cuyk

115.000

De Groote Lucht
Deventer

Arnhem-Zuid

Aandeel
industrie 2
ontw. cap. (°/o)

80.000

44

1.100.000

25

65.000

31

Kralingse Veer

301.500

22

Limmel

120.000

33

35

Nieuwgraaf (Duiven)

330.000

51

315.000

34

Olst/Wijhe

18.000

0

120.000

23

Renkum/W'ageninge i 120.000

33

Huizen

Dokhaven

470.000

32

Spijkenisse

16.000

9

Dordrecht

200.000

26

Terneuzen

77.500

15

Elburg

100.000

60

Tiel

65.000

46

65.000

100

Weesp

45.000

44

200.000

56

Zaandam

82.000

24

Grote IJpolder
Harderwijk

5.667.000

Totaal (Ie + 2e kolom)
1
2

4.4. Industrieel afvalwater
Hij de selectie van bedrijven is onder meer
gelet op het gebruik van chloor in het
produktieproces (chemiesector), de
be- en/of verwerking van gechloreerde
Produkten (tankopslagbedrijven), het
gebruik van gechloreerde produkten als
toevoeg- of hulpstoffen, de aard van het

Begin 1993 (ten tijde van het onderzoek).
Inclusief recreatie.

onderzoek geen desinfectie plaatsgevonden. De aanwezigheid van organohalogeenverbindingen in het geloosde effluent
kan derhalve niet door deze processtap
worden verklaard.
Het effluent van de geselecteerde rwzi's is
één à drie keer bemonsterd. In tabel III is
een overzicht gegeven van de in concreto
in het onderzoek betrokken rwzi's.
Uitgaande van een totale ontwerpcapaciteit van alle (± 100) op rijkswater
lozende rwzi's van circa 9,1 miljoen i.e.,
was ruim 60% (± 5,7 miljoen i.e.) in dit
onderzoek vertegenwoordigd. In tabel IV
zijn de resultaten kort samengevat.

kon AOX worden aangetoond; voor EOX
gold dat voor slechts 10 rwzi's.
AOX (g/ie/jr)

A O X als functie van

75

het industriële aandeel

70
65

•

60
55
50
45
40
35
30
25
20

TABEL IV— EOX enAOX ineffluenten vanrwzi's
(concentraties in ßg/l).
Parameter

n

EOX

55

AOX

53

Aantal waarnemingen
beneden benen
detectiegrens
43

Minimum

15-

10

•

5

Gemiddelde

••

()

20

60

40

maximum

12

<100-300

53

10-240

80

100

Industriële aandeel
29*
63

* Concentraties < detectiegrens = '0'

Op basis van de resultaten kan worden
geconcludeerd dat met het effluent van de
in het onderzoek betrokken rwzi's enkele
tientallen tonnen organohalogeenverbindingen per jaar worden geloosd: ongeveer
40 ton per jaar uitgedrukt als AOX en
circa 12 ton per jaar als EOX. De jaarvrachten zijn berekend door de dagvracht
(concentratie *etmaaldebieO te vermenigvuldigen met 365. Dagvrachten van '0' kg
(concentratie beneden de detectiegrens)
hebben bij de berekening van de
jaarvrachten de waarde 0 meegekregen.
Bij 3 van de 26 rwzi's lagen alle
EOX/AOX-waarnemingen onder de
detectiegrens, zodat geen vrachtberekeningen zijn uitgevoerd. In het
effluent van alle overige 23 inrichtingen

Aft). 1 -AOX (g/i.e. ontw.-cap./jr) inheteffluent alsfunctievan hetindustriële aandeel(%) indeontwerp-capaciteit.
Aft. 2 -EOX (g/i.e. ontw.-cap./jr) inheteffluentalsfunctie vanhetindustriële aandeel (%) inde ontwerp-capaciteit.
EOX (g/ie/jr)
28

EOX als functie van het industriële aandeel

26
24
22
20

=

18-

16
14
12
10
8

=

6

=
\

4
2

°()

20

40

60

80

1ÓO

industriële aandeel
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bedrijf (afvalstoffenverwerkende
bedrijven: waar in principe elke verbinding
in het afvalwater kan worden verwacht),
en de grootte van de afvalwaterstroom.
Gelet op de aanleiding tot het onderzoek
moest het bovendien gaan om eindstromen
en niet om deelstromen. Uiteraard betrof
het ook hier uitsluitend rijkslozers. In
totaal zijn ongeveer 100 bedrijven in het
onderzoek betrokken. Per lozingspunt zijn
twee à drie bemonsteringen uitgevoerd.
Verondersteld is dat de onderzochte
bedrijven nagenoeg geheel verantwoordelijk zijn voor de totale omvang van de
rechtstreekse industriële EOX/AOXlozingen op de rijkswateren. In tabel V
zijn de berekende jaarvrachten per
bedrijfstak weergegeven.
TABEL V- OverzichtjaarvrachtenAOX/EOX in
industrieelafvalwater (tussen haakjes het aantal
bedrijven perbedrijfstak) (<alle concentraties
beneden de detectiegrens).
Bedrijfstak

AOX-vracht
(kg/jr)
chemie (34)
54.739
afvalverwerking1 (7)
1.577
metaalverwerking2 (5) 1.006
kunstmest (4)
2.237
op- en overslag (4)
7.709*
levensmiddelenindustrie3 (7)
3.500
papier (6)
2.412
researchlaboratoria (2)
44
overig4 (3)
602

KOX-vracht
(kg/jr)
40.570
697

<
230
8.136*
267

<
22
10

totaal (100)

73.826
49.932
tankcleaning, inzamelstation, e.d.
2
shredderinstallatie, oppervlaktebehandeling van
metalen, e.d.
3
margarine-industrie, slachthuis, suikerindustrie,
aardappelzetmeelindustrie, zuivelindustrie,
verwerking van plantaardige oliën, e.d.
4
afvalwaterpersleiding, fijnkeramiek, zeedierenpark
1

* Er is geen directe verklaring voor het feit dat de
EOX-vracht bij deze bedrijfstak hoger is dan de
AOX-vracht.

Met het afvalwater van de in dit
onderzoek betrokken bedrijven werd circa
75 ton AOX en ongeveer 50 ton EOX per
jaar op rijkswater geloosd. Bij deze
uitkomsten moeten de volgende kanttekeningen worden geplaatst.
- Bij het verwerken van de resultaten is
de situatie ten tijde van de monsterneming
(begin 1993) representatief gesteld voor
het jaarlijkse lozingspatroon.
- Door nadien tot stand gekomen afvalwatersaneringen zal nu waarschijnlijk
minder EOX/AOX op rijkswater worden
geloosd.
- De gepresenteerde jaarvrachten zijn
bruto vrachten, dat wil zeggen dat geen
correctie voor de ingenomen vracht heeft
plaatsgevonden.

- In een aantal gevallen is het per etmaal
geloosde debiet niet door meting bepaald,
maar door vermenigvuldiging van het
uurdebiet met 24.
De jaarvrachten zijn berekend door de
gemiddelde dagvracht (concentratie *
etmaaldebiet) te vermenigvuldigen met
365. Dagvrachten van '0' kg (concentratie
beneden de detectiegrens) hebben bij de
berekening van de jaarvrachten de waarde
0 meegekregen.
- In het geval dat alle EOX-concentraties
bij een meetpunt beneden de detectiegrens liggen, is voor dit punt geen
EOX-vracht berekend.
- In het geval dat alle AOX-concentraties
bij een meetpunt beneden de detectiegrens liggen, is voor dit punt geen
AOX-vracht berekend.
- In het geval dat alle EOX/AOX-concentraties bij een meetpunt beneden de
detectiegrenzen liggen, zijn voor dit punt
geen vrachten berekend.
5. Discussie
De op grond van de onderzoekresultaten
berekende emissiefactoren bedragen 0,95
g/inw/jr EOX en 3,6 g/inw/jr AOX. Het
verschil met de tijdens eerder onderzoek
[5] gevonden emissiefactor (0,63 g/inw/jr
EOX) is significant, doch niet extreem.
Oorzaken voor de verschillen in emissiefactoren zouden de monsterbehandeling
en analysetechniek kunnen zijn. Tijdens
het eerdere RIZA-onderzoek werd het
EOX-gehalte bepaald na indamping
(volgens NEN 6402), zodat uitsluitend de
niet-vluchtige verbindingen zijn geanalyseerd. Bij het recentere RIZA-onderzoek
werd deze indampstap achterwege
gelaten, zodat niet uitgesloten moet
worden geacht dat vluchtige extraheerbare
organohalogeenverbindingen bij de EOXbepaling volgens de RIZA OA-3B
methode (voor een deel) zijn meegenomen. Dit vertaalt zich uiteraard in
hogere gehalten en hogere emissiefactoren.
In vergelijking met de resultaten van het
door de STORA in 1985 uitgevoerde
onderzoek [6] is sprake van een toename
van de hoeveelheid geloosd huishoudelijk
afvalwater: van gemiddeld 121 (rh 10%)
tot gemiddeld 149 ( ± 2 5 ) 1/inw/d. Deze
stijging is in overeenstemming met de in
de afgelopen jaren geconstateerde verhoging van het drinkwaterverbruik.
Op grond van de onderzoekresultaten kan
geen verband worden gelegd tussen het in
een rwzi behandelde percentage industrieel afvalwater en de met het effluent op
oppervlaktewater geloosde hoeveelheden
EOX en AOX. Veeleer moet een verklaring

worden gezocht in specifieke, individuele
bedrijfsmatige lozingen en in emissies van
diffuse oorsprong, zoals het gebruik van
Produkten en materialen in huishoudens.
Het is nog onduidelijk welke chemische
verbindingen verantwoordelijk zijn voor
de gemeten EOX/AOX-waarden en
bovenal welke bronnen hieraan ten grondslag
liggen. IIet RIZA heeft inmiddels een start
gemaakt met onderzoek naar emissies van
waterbelastende consumentenprodukten
[8]. Op basis van deze globale inventarisatie naar het gebruik en de samenstelling
van produkten die in huishoudens worden
toegepast, blijkt dat vooralsnog slechts
éénderde van de hoeveelheid AOX in
huishoudelijk afvalwater rechtstreeks uit
produktgebruik kan worden verklaard.
Van deze (uit produktgebruik te berekenen) hoeveelheid AOX neemt de toepassing van chloorbleekloog in de huishoudens een groot deel (70-80%) voor
haar rekening.
Het verdient aanbeveling het inzicht te
vergroten in de (diffuse) emissies van
AOX/EOX vanuit huishoudens en
(kleinere) op de riolering aangesloten
bedrijven: wat zijn de primaire emissiebronnen? Hierbij is het tevens
noodzakelijk de aan de groepsparameters
EOX en AOX ten grondslag liggende
afzonderlijke chemische verbindingen te
identificeren.
Aannemende dat de onderzochte bedrijven
(nagenoeg geheel) verantwoordelijk zijn
voor de rechtstreekse industriële EOX- en
AOX-lozingen op rijkswater, kan op basis
van dit onderzoek worden geconcludeerd
dat in 1993 op deze wijze circa 50 ton
EOX respectievelijk 75 ton AOX met
industrieel afvalwater werd geloosd. In de
RAP/NAP-rapportage over de periode
1985-1992 [9] wordt de rechtstreeks op
rijkswater lozende industrie voor het jaar
1992 verantwoordelijk gehouden voor
ongeveer 47 ton EOX'. Geconstateerd kan
worden dat er een grote mate van
overeenkomst bestaat tussen de resultaten
van het RIZA-onderzoek en de RAP/
NAP-cijfers.
Op grond van dit RIZA-onderzoek en
rekening houdend met geplande en al in
gang gezette saneringen van afvalwaterlozingen (met name bij de rechtstreeks op
oppervlaktewater lozende speerpuntbedrijven) kan voor het jaar 1996 een
ruwe schatting worden gemaakt van de in
Nederland op rijkswater te lozen hoeveelheid EOX. Oorspronkelijk was het de
1
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worden berekend dat in 1993 circa 14 ton
EOX en 54 ton AOX afkomstig was van
huishoudens (bruto emissie op basis van
15 miljoen inwoners).

bedoeling de rijksheffing op de lozing van
organohalogeenverbindingen in 1995 in te
voeren; nu wordt gemikt op 1 januari
1996. Bij een voortvarende saneringsaanpak zou voor 1996 rekening kunnen
worden gehouden met een hoeveelheid
van circa 35 ton EOX, ongeveer gelijkelijk
verdeeld over het effluent van rwzi's en de
rechtstreeks op oppervlaktewater lozende
industrie. Gelet op de hierbij gehanteerde
aannames moet een hogere belasting van
het oppervlaktewater evenwel niet uitgesloten worden geacht.

De AOX/EOX-concentratieverhouding in
ruw huishoudelijk afvalwater bedraagt
gemiddeld 3,3.
Door extrapolatie van de in dit onderzoek
vertegenwoordigde zuiveringscapaciteit
(circa 60% van de totale ontwerp-capaciteit van de in Nederland op rijkswater
lozende rwzi's) kan worden berekend dat
met het effluent van communale zuiveringsinrichtingen landelijk gezien
ongeveer 20 ton EOX en circa 65 ton
AOX per jaar op oppervlaktewater wordt
geloosd (situatie 1993).

Een prognose voor de belasting van de
rijkswateren met AOX in 1996 is nog
moeilijker te geven, aangezien slechts
weinig AOX-gegevens voorhanden zijn.
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de
emissie-aanpak in het kader van de
WVO-vergunningverlening in Nederland
vrijwel uitsluitend op EOX is gebaseerd.
Overigensis uit diverse onderzoeken
(onder andere [3]) gebleken dat een niet
onaanzienlijk deel van de huidige AOXbelasting van de grote rivieren niet kan
worden verklaard uit lozingen, maar een
gevolg is van 'natuurlijke' processen.

Vanuit de industrie werd in 1993 circa
50 ton EOX respectievelijk 75 ton AOX
rechtstreeks op rijkswater geloosd.
Niet alleen door de industrie, maar ook
via effluenten van communale rwzi's
wordt nog een aanzienlijke hoeveelheid
EOX/AOX op rijkswater geloosd.
Vooralsnog kan slechts een beperkt deel
van de AOX-vracht in huishoudelijk afvalwater rechtstreeks uit produktgebruik in
huishoudens (met name de toepassing
van chloorbleekloog) worden verklaard.
Nader onderzoek naar de primaire
emissiebronnen, alsmede identificatie van
de individuele organohalogeenverbindingen is noodzakelijk.
Naar aanleiding van de resultaten van het
door het RIZA uitgevoerde onderzoek is

6. Conclusies
Uit het RIZA-onderzoek kan worden
geconcludeerd, dat het gemiddelde
AOX- en EOX-gehalte van ruw huishoudelijk afvalwater (droogweerafvoer) 0,07
(± 0,02) respectievelijk 0,02 (± 0,01) mg/l
bedraagt. De berekende emissiefactoren
bedragen 3,6 (± 1,2) g/inw/jr AOX
respectievelijk 0,95 (± 0,6) g/inw/jr EOX.
Op grond van deze emissiefactoren kan

TABEL VI — EOX/AOX-balans

voor belasting van de rijkswateren (situatie 1993).
Indirecte lozingen

kleinere industrie xx t/jr EOX/AOX-*
atmosferische
,
depositie

Rijkswater
(Rijn: 22 ftg/1 AOX [3])

—riolering—

•rwzi's * *

- 20 t/jr EOX
- 65 t/jr AOX

,.
m-vunv
xx t/ir EOX/AOX—

\
t

*
- overstorten
- regenwateruitlaten
—ongezuiv.
lozingen**

:
EOX-*

—~

• xx t/jr EOX/AOX

Directe lozinger
rechtstreeks lozende
grotere industrie

50 t/jr
75 t/ji

AOX-

atmosferische depositie
+ diffuse bronnen

xx t/jr

EOX/. \ O X -

- 50 t/jr EOX
- 75 t/jr AOX
-

- xx t/jr EOX/AOX

* Niet gecorrigeerd voor de rioleringsgraad. Circa 3 % van alle woningen en bedrijven
(175.000 à 200.000) is (nog) niet op de riolering aangesloten. Van dit aantal loost ruwweg 70%
op oppervlaktewater [10]. Niet bekend is welk deel daarvan op rijkswater wordt geloosd.
** Ongezuiverde lozingen = lozingen vanuit nog niet op rwzi's aangesloten rioolstelsels
(ruim 240.000 i.e. op rijkswater [11]).

in tabel VI een globale EOX/AOX-balans
voor de rijkswateren opgesteld.
7. Verantwoording
Dit artikel is tot stand gekomen in
nauwe samenwerking met T. de Ruiter
van het RIZA.
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Zuiveringschap Amstel- en
Gooiland wil uitstel of
versoepeling van norm voor
stikstofverwijdering
Het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland
zal in 1998 niet voldoen aan de eisen die
gesteld worden aan de verwijdering van
stikstof uit het afvalwater op de rwzi's.
Deze eisen zijn in 1992 vastgelegd in een
Algemene Maatregel van Bestuur. Volgens
deze AMvB mag in 1998 in het gezuiverde
afvalwater niet meer dan 10 mg stikstof
per liter aanwezig zijn. Van deze eis mag
worden afgeweken als over het gehele
beheersgebied van het zuiveringschap een
stikstofverwijdering van 75%wordt gerealiseerd.
Het algemeen bestuur van het zuiveringschap heeft besloten om bij de Unie van
Waterschappen aan te dringen op uitstel
van de datum, waarop aan de norm moet
worden voldaan oï op verspoepeling van
de norm.
(Persbericht Zuiveringschap Amstel- en
Gooiland)

