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vattend blijkt dat met de RIKZ-methode de
analyse vanTBTen DBTbettouwbaat en relatiefsnel kan worden uitgevoerd. De analyse
van MBTen de fenyltinverbindingen isgoed
mogelijk maar vertoont in het algemeen een
grotere variatie.

Meetresultaten
LangsdeNederlandse kust wordt in een
aantaljachthavens regelmatig water gcanalyseetd.Viadit monitoringprogramma wordt
het in 19510 ingestelde verbod op het gebruik
vanTBT-houdende verfvoor schepen kleiner
dan 25meter gecontroleerd. De concentraties
aanTBTvariëren daarbij van 3ng TBT-ion/1
(detectiegrens) tot citca 100ng TBT-ion/1
water. Concentraties van TBTin sediment uit
de Nederlandse kustwateten in 1598variëren
van 10tot 240LigTBT-ion/kg droog standaardsediment. Standaardsediment is hierbij gedefinieerd als sediment met een organisch koolstofgehalte van vijf procent; ofwel een organisch stofgehalte van tien procentï).In havensediment uit Rotterdam zijn hoge concentraties TBTgemeten in de range van 80tot 540ug
TBT-ion/kg droog sediment.
In afbeelding 3worden concentraties van
TBTen DBTop diverse locaties langs de
Nederlandse kust getoond. Het blijkt dat de
TBT-concentraties in sediment deMTRwaarde met een factor variërend van 13tot 350
overschrijden. Hieruit blijkt dat er in het
mariene milieu sprake is van een verhoogd
risico op schadelijke effecten doorTBT2M.
In het hiernaast staande artikel wordt
dieper op de milieuchemische, ecotoxicologischeen beleidsmatige aspecten van deze meetresultaten ingegaan.
Voorliteratuuropgaveziepagina28
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Tributyltin:eenprohleeminde
peiling
KARIN DE BEER, R I J K S I N S T I T U U T VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN
AFVALWATERBEHANDELING
O T T O SWERTZ, R I J K S I N S T I T U U T VOOR KUST EN ZEE

Tributyltin [TBT]wordtgebruikt in anti-fouliruas, verf waarmee voorkomen wordt dat algen en
schelpen zich hechten opeen oppervlak (bijvoorbeeld scheepsromp]. DegehaltesTBT m het oppervlaktewater in Nederland vormen een probleem.Tnbutyltin wordtgemeten m liet zwevendestoj op
tien locaties 111 de rijkswateren. Op alle locaties overschrijdt hetgemetengehalte tributyltin het inde
vierde Nota waterhuishouding vastgestelde maximaal toelaatbaarrisico(MTR). In de IVestersclielde ishet probleem hetgrootst; hierwordt het MTR met bijna een/actor 250 overschreden, lu de
Rijn bij Lobith isdeoverschrijding het.geringst, maar ook ligt deconcentratie nogop het vijfvoudige
van liet MTR.
Dezegehaltes kunnen aanzienlijke problemen veroorzaken in het ecosysteem. Eén en
ander geeft aanleiding om de resultaten van de
monitoting van tributyltin eens nader te
bekijken. Dehuidige monitoring in de zoute
wateren geeft een goed ruimtelijk beeld, maar
erzijn nog onvoldoende metingen om een
uitspraak tedoen over de trendmatige ontwikkelingen. In dezoete wateren iseen goede
basisgelegd voor het volgen van degehaltes in
de tijd, maat met de huidige monitoting is
nog onvoldoende inzicht in de ruimtelijke
spreiding van degehaltes.

Effecten in het milieu
Alsinds het eind van de zeventigerjaren is
eraandacht voor de milieuhygiënische gevolgen van het gebruik van tributyltin. Mislukkingen van deoesterteelt aan de Franse Atlantische kust (misvotmingen en achterblijvende
groei) werden toegeschreven aan de verontreiniging van het water met tributyltin. Enkele
jaren later bleek dat tributyltin niet alleen bij
oesters schade veroorzaakt, maar ook bij
andere zeeorganismen, dieeen belangrijke rol
in het voedselweb van matiene systemen
spelen.Vrouwelijke purperslakken, andere
slakachtigen en wulken in de zuidelijke bocht
van deNoordzee en langs de Nederlandse
kust, vertonen verschijnselen diedoorTBT
worden geïnduceerd. In Nederland bedreigt
het gebruik van TBT-verbindingen in
aangroeiwerende verven degezondheid van
purperslakken in het Grevelingenmeer en de

Oosterschclde. In de zwaarst belaste populaties
bleken bijna alle vrouwelijke purperslakken
steriel tezijn. Deze populaties wotden met
uitsterven bedreigd. In zout water komen
organismen voor die reeds vanafzeer lage
gehaltes gevoelig zijn voor TBT.Voorzoogdieren is tributyltin minder toxisch dan voor
aquatische otganismen zoals zeeslakken (zie
kader).

Aangroeiwerende verven
Verrewegdegrootste bron van de emissie
van tributyltin naar het Nederlandse oppervlaktewater wordt gevormd door het gebruik
van deze stofals anti-fouling in de scheepvaart.Tributyltinverbindingen worden al
sinds het einde van dejaren zestiggebruikt in
anti-foulings waarmee scheepsrompen
worden behandeld ter voorkoming van het
aangroeien van micto-otganismen, planten of
dieren. Het overigegebruik van TBTiszeer
beperkt in verhouding tot het gebtuik in de
scheepvaart. Deemissies door deze andere
toepassingen vormen dan ook maar een zeer
beperkt aandeel van de totaleemissies.Emissies vanTBTnaar het oppervlaktewater vinden
plaats via verschillende routes.De belangrijkste emissieroute isde uitloging vanTBT
tijdens het varen en ankeren van schepen
(conventionele verf) ofhet afslijten van de
verflaag (zelfslijpende coatings). Afhankelijk
van de vaarsnelheid, het type vetf,de zuurgraad en het zoutgehalte van het water zal
TBTsneller oflangzamer uit de vetfspoelen.
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Ookzalemissieoptreden tijdens dokactiviteiten,bijvoorbeeld doorverwaaiingenafspoelingvandeverftijdens hetaanbrengen van
eennieuwelaagenbijhetschoonmakenvan
hetdoknadebehandeling.OokbijdeproductievanTBT houdendevervenzalemissienaar
hetoppervlaktewateroptreden,zoalsbijhet
schoonmaken vanapparatuur, lekkagesen
calamiteiten.Dezeemissieszijngeringin
verhouding totdeoverigeemissiebronnen.
DeNoordzeewordtdaarnaast ookbelast
metTBTdoorstort vanmetTBTverontreinigdebaggerspecie(bijvoorbeeld uithavens).
Inhetbaggerspcciebeleid ismomenteelgeen
normvoorTBTopgenomen.Erzijn teveel
onzekerhedenomeenbetrouwbare schatting
tekunnen makenvandehoeveelhedenTBT
dieviadeverschillende routes indeNoordzee
terecht komen.
Milieuchemisch gedrag
Tributyltinzal,opgelostinwater,stapsgewijsomgezetworden indibutyltin, monobutyltin enuiteindelijk inhetanorganisch tin.
Desnelheidvandezeomzetting is afhankelijk
vanonderanderedehoeveelheidzonlichten
detemperatuur vanhetwater.Inwaterisde
afbraaksnelheid relariefhoog.Tributyltinis
echterslechttotmatigoplosbaar inwateren
zaldanooksterksorberen aanzwevendesedimentdeeltjes enalgen.Doordezesorptie
neemtdeafbraaksnelheid van tributyltin
sterkaf.Tributylverbindingen kunnen
daarom nogtientallenjaren in watersystemen
aanwezigblijven.Naleveringvanuit het
sediment zaljaren nahetstaken vanhet
gebruikvanTBTeenbelangrijke bron blijven.

Beleid
Demilieu-effecten vanTBT hebbenertoe
geleiddatdestofinveelEuropeselanden
verboden isvoorschepen kleinerdan 25 meter,
waarmeederecreatievaartTBT-vrijzou zijn.
Vanaf1990 isdoordeEUeenrichtlijn uitgevaardigd betreffende hetopdemarktbrengen
engebruikvan(onderandere)TBT. InNederlandisvanaf1991TBTverbodenopschepen
kleinerdan 25meter.Watbetreft hetgebruik
inscheepswervenzijn in 1987en 1988doorde
OsloenParijseCommissies(OSPAR) aanbevelingengedaanoverhetgebruik vanTBTen
overmaarregelen omorganotinemissies uit
scheepswerven teverminderen.Vanafomstreeks1993 zijn indezelijn maatregelen in
Wvo-kadergerealiseerd.Emissiebij wervenis
vergunningplichtiggewordenendesectoris
gesaneerd waarbij eenzuiveringsstap bijde
lozingspunten vanwervenisingebouwd.
Degrorescheepvaart,een grootverbruiker
invergelijkingmetderecreatievaart,wordt
alsbelangrijksteoorzaakvoorhogeTBTconcentratiesgezien.Ditwasreden voorde
Internationale MaritiemeOrganisatie(IMO)
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in 1998tothetvoornemen hetgebruikvan
butyltinverbindingen opalleschepente
verbieden.Overeengekomen werdomeen
instrument teontwikkelen datvoorzietineen
wereldwijd verbodopdetoepassingvan
organotinverbindingen vanaf2003 eneen
volledigverbodopdeaanwezigheidopschepenvanaf2008. In2000isbegonnen aande
uitwerkingvaneenverdrag,datookeenparagraafoververvangendemethodenzalbevatten.
Vooruitlopend opditverbod heeftde
Nederlandseoverheid vorigjaar inoverlegmet
dekustvisserijsector endeverfindustrie een
convenantgeslotendathetgebruikvan
organotinverbindingen enaangroeiwerende
verfverbiedt.Erzijnafspraken overalternatievenopgenomen inhetconvenant (verfgebaseerdopkoper).
InNederland enbinnenOSPAR-verbandis
watbeleidbetreft beslotendeIMO-maatregelentevolgen.OokindevierdeNota
waterhuishouding wordtTBTgenoemd.Voor
dekustwateren endrukkevaarroutesvormen
deemissiesvantributyltinverbindingen in
anti-foulingverven eenprobleem.Methet
voorgesteldebeleidwordternaargestreefd in
deplanperiodedeminimumkwaliteit(MTR)
terealiseren.Alsspeerpunren vandeaanpak
vandiffuse bronnen tot 2000zijn milieuvriendelijke scheepsverven in hetactieprogramma genoemd.
Monitoring in de Nederlandse
rijkswateren
Ominzicht tekrijgen indeernstvande
TBT-verontreinigingindeNederlandse rijkswateren,enomdeontwikkelingen vande
verontreinigingen indetijd tevolgenisTBT
opgenomen inverschillende moniroringprogramma's.Sinds 1996wordtdoor hetRI2A
tributyltin 13 maalperjaargemeten inhet
zwevendestofvandeRijnlocatiesLobithen
Maassluis.Dezemetingenzijn deinvulling
vanafspraken binnen deInternationale Rijn
Commissieoverdemonitoring vanrributyltin.Aanleidingvoordeafsprakenzijndenega-

tievemilieu-effecten vanTBTalsmedehet
grotegebruiksvolume.
DoorhetRIKZisTBTsinds 1998 opgenomeninhetmonitoringprogramma. Erwordt
gemeten mhetzwevendestofopacht locaties
vandezouterijkswateren. Demeetfrequentie
isviermaalperjaarmetalsdoeltrendsopde
kortetermijn tedetecteren.Daarnaast wordt
TBTdoorhetRIKZookgemeten inhetoppervlaktewater vanjachthavens eninsediment
vaneenaantal locatiesindezoutewateren.
Resultaten
VoortoetsingvandemonitoringresultatenaandeindevierdeNotawaterhuishoudingopgenomenMTR'swordendegemetengehalteseerstomgerekend naarstandaard
sediment.Intabel3 wordenderesulratenvan
detoetsingaanhetMTRuitdevierdeNota
waterhuishouding weergegeven.Indelaatste
kolomishetoverschrijdingsquotiënt weergegeven.Ditgetalgeeft aanmetwelkefactor
hetMTRwordtoverschreden.De srreefwaarde
voorTBT,deindevierdeNotawaterhuishoudingopgenomen normvoordelange
rermijn, ligtvoorzoetwaterop0,02ugTBT/kg
drogestofenvoorzoutwaterop0,007 Mg
TBT/kgdrogestof
Afbeelding 2geeft eenruimtelijk beeld
vandegehaltesvanTBT inhetzwevendestof
vanderijkswateren.Uitdezeafbeelding blijkt
datdegehalteshethoogstzijn indewateren
meteenintensievezeescheepvaart(Nieuwe
WaterwegenWesrerschelde).Hoeverdervan
dezelocatiesaf, hoelagerdegehaltesTBT.
IndeRijn endeNieuweWaterwegis
ongeveermaandelijks gemetenovereen
periodevandriejaar(1996-1998). Indemeetwaardenzijngeenuitschieters aanwezig.De
gegevenszijn niet-normaalverdeeld,maar
relatiefgezienzijn meerhogedan lageconcentratiesgemeten.Gecontroleerd isofeen
seizoensfluctuatic bestaat indemeetwaarden.
Dieisslechtsinééngevalaangetoond.Vaneen
werkelijke seizoensfluctuatie isdusgeen
sprake.ZowelinLobithalsMaassluisisgeen
significante stijgende ofdalendetrend

Toxische effecten van tributyltin
Hetalgemeen toxischwerkingsmechanisme vanTBTberust opremmingvanhet energiemetabolisme.Dezeerkenmerkendeeffecten enverschijnselen dieoptreden bijtweekleppigenen
zeeslakken,zoalsschelpverdikkingenverstoringvanhethormonalesysteem(imposex)berustenopspecifieke mechanismen.Vissen,grotekreeftachtigen enzeezoogdierenzijn minder
gevoeligvoorTBTdanmollusken,fytoplankton enkleinekreefrachtigen. Vooraljongelevensstadiavantweekleppigen zijn zeergevoeligvoorTBT.
Gevondeneffecten vanTBTopaquatischeorganismen zijn oog-enhuidaandoeningen, effectenopspier-,nier-enzenuwweefsel eneffecten ophetimmuno-enhormonalesysteem
(vormingvanmannelijke geslachrskenmerken bijvrouwtjes).Inbrakenzoutwaterzijnal
effecten vanTBTwaarneembaar vanafgehaltesvan1 ng/1TBT.
Effecten opinzoetwatervoorkomendeorganismen tredenbijdezelagegehaltesnognietop.
Bijgehaltesvan 10-100ng/1TBTwordenwelverschillendetoxischeeffecten opzoetwaterorganismen waargenomen.
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1991

Schatting van de emissies van TBT in
Nedetland (exclusiefde Nederland
binnenkomende riviervrachten]:
productieTBT
scheepswerven
schepen in havens
scheepvaart op
binnenwateren
scheepvaart op zee
Tabel 1:

0,01 ton (in 1997]
5 ton (in 1997)
9,4 ton (in 1997)

verbod toepassing op schepen
kleiner dan 25m
rond 1993 vergunning/sanering bij
scheepswerven (Wvo)
1999
convenant met kustvisserij
20003?
wereldwijd verbod toepassing
op scheepsrompen (IMO)
Tabel2;

0,9 ton (in 1990]
43,2ton (in 1990)

EmissiesTBTinNederland

aantoonbaar (zieafbeelding 3).
Naasr TBTwordt in het zwevende stofook
de omzettingsprodukren dibutyltin (DBT)en
monobutylrin (MBT)gemeten. Een hoog
aandeel DBTen MBTgeeft aan dat op de
betreffende locatie aleen relaricfgroot deel
van het oorspronkelijke TBTisomgezet. In
afbeelding 4wordt de verhouding tussenTBT,
DBTen MBTweergegeven. In Lobith isde
verhouding duidelijk afwijkend van de overige
locaties. Dit geeft aan dat daar vooral veront-

OverzichtTBTinhetNederlandsebeleid.

reinigingen vanuit het verleden worden teruggevonden, terwijl relatiefweinig 'nieuw'TBT
aanwezig is.Op de overige locaries is het
aandeel TBTsteeds het hoogst. Opdeze locaties isde aanvoer van TBTgroter dan de
afbraak vanTBTnaar DBTen MBT.Dit zijn
ookde locaties waar intensieve zeescheepvaart
plaats vindt.

Conclusies en aanbevelingen
Gezien de hogegehaltes TBTen de hoge
toxiciteit is het noodzakelijk om het TBTprobleem goed in kaart te hebben. Monitoring
isdaarbij van essentieel belang.

Afbraak en sorptie
Omzetting van TBTin water vindt zowel plaats onder invloed van zonlicht (fotochemisch) als
onder invloed van micro-organismen (microbiologische afbraak). Zowelde microbiologische
alsdeforochemische afbraak verloopt via een stapsgewijze de-alkylering van het TBT-molekuul (zieafbeelding 1).Ook een andere omzetting vanTBTin water, een methylering, is mogelijk. Dezekan echter alleen plaatsvinden onder specifieke omstandigheden (sulfaatrijke sedimenten). In helder water isde fotochemische afbraak het belangrijkste proces;in slibrijkwarer
ismicrobiologische afbraak belangrijker. Desnelheid vandemicrobiologische afbraak is srerk
afhankelijk van de beschikbaarheid van zuurstof. In zuurstofloze sedimenten zalde afbraaksnelheid van TBTlaag zijn.

C
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Aft). 1:StructuurvanTBTenDBT
Deoplosbaarheid vanTBT-verbindingen varieert van 1,0 tot 20mg/l Deoplosbaarheid wordt
beïnvloed door de zuurgraad en het zoutgehalte.TBT-verbindingen zijn inzout water slechter
oplosbaar dan in zoetwater. De invloed van de temperatuur en de tegengroep (anionen) in het
betreffende water lijkt verwaarloosbaar. Vervluchtiging van tributyltinverbindingen speelt
nauwelijks een rol van betekenis.
Tributyltinverbindingen komen, vanwege de mogelijkheid anionen uit te wisselen, in natuurlijk water in verschillende speciatievormen voor.Naast hydrofobe sorptie van het neutrale
zout, bijvoorbeeld tributyltinchloride, kan ook kation-uitwisseling met ionen op kleimineralen,waaruit sediment voor een belangrijk deel isopgebouwd, bijdragen aan de hoeveelheid
geadsorbeerd TBT.Dit effect is voorMBTen DBTbelangrijker dan voorTBT.VoorTBTis de
hydrofobe sorptie veelbelangrijker dan andere inreracties.Tributyltinverbindingen adsorberen in water met een verhoogde saliniteit sterk aan organisch materiaal. De partitiecoèfficiënt
ligt rond de4,6(logK«, l/kg organic carbon).
Uit laboratoriumexperimenten blijkt dat in een water/sediment-systeem (sediment met tien
procent organische stof) slechts 0,01procent van het TBTopgelost zal zijn in water; de rest van
het TBTisdan gesorbeerd. In depraktijk zalde verdelingin dezelfde orde vangrootte liggen,
mede afhankelijk van de aanwezigheid vanzwevende stof

Demetingen in het zwevende stofop de
zoute locatiegeven een goed beeld van de
ruimtelijke spreiding van TBT in de zoute
kustwateren. Het isduidelijk dat het MTR
sterk overschreden wordt. Om effecten van
genomen, en nog renemen, maatregelen te
volgen is het belangrijk om her verloop van de
gehaltes in de tijd te volgen. Een van de doelstellingen van het meetprogramma van het
RIKZisdan ook trenddetectie op korte
termijn. Dehuidige meetfrequentic lijkt te
laagom op termijn van de planperiode van het
beleid (vierjaar) een rrend te kunnen vaststellen met voldoende betrouwbaarheid. Aanbevolen wordt dan ook om een hogere meetfrequentie (opeen beperkt aantal locaties) voor
trendderecrie te ovetwegen.Aanvullend is het
zinvol een aantal locaties tegebruiken voor
een ruimrelijke survey die eens in de twee tot
driejaar uitgevoerd moet worden om veranderingen in de ruimtelijke spreiding in kaart te
brengen.
Maassluis en Lobith zijn in dezoere wateren de enige locaties waar TBT is opgenomen
in het meetprogramma van Rijkswaterstaat.
Uit de toetsing van de resultaten aan de MTR's
uit de vierde Nota waterhuishouding blijkr
dat tributyltin zowel in Lobith als in Maassluis niet voldoet aan de normen. Bij Maassluis liggen degehalres een factor 10hoger
liggen dan bij Lobith. Eengoed beeld van de
ruimrelijke spreiding van triburyltin in de
zoeterijkswateren wordt hiermee echter niet
verkregen. Om een ruimrelijk beeld van de
concentraties en vrachten TBTtekrijgen iseen
integratiestudie nodig van projectmatige
metingen eventueel aangevuld met een landelijke survey. Op basis van deze studie kan
besloten worden ofde opname van een of
meerdere extra locaries in het meetprogramma
zinvolle informarie oplevert. Voor het signaleren van mogelijke trends en het evalueren van
het beleid isde periode waarin gemeten wordr
in de zoete wateren (sinds 1996)nog te korr.
Wel biedt de huidige meetfrequentic (13keer
perjaar)een goede uitgangspositie voor het
berrouwbaar en krachtig vaststellen van
trends.Aanbevolen wordt dan ook om dit
meetprogramma voort tezetten. *
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locatie

jaar toetswaarde*
(MgTBT
kg ds)

MTR

overschrij-

(MgTBT/
kg ds)

dingsquotiënt

Westerschelde, Terneuzen

1998

172

0.7

246

Westerschelde, Vlissingen

1998

149

0.7

213

Westerschelde, Wielingen

1998

&6

0.7

Kustzone, Noordwijk 2km uit de kust

1998

85

0.7

Kustzone, Noordwijk 10km uit de kust

1998

58

0.7

83

Waddenzee west, Doove Balg west

1998

35

0.7

50

Waddenzee oost, Dantziggat

1998

51

0.7

73

Eems-Dollard, Bocht van Watum

1998

44

0.7

63

Rijn, Lobith

1996

47

LO

5

1997

57

10

6

1998

59

10

6

1996

506

10

51

1997

444

10

44

1998

515

10

52

Nieuwe Waterweg, Maassluis

122

TBT toetswaarde (ug/kgds)
•
35-44
•
45-58

•
•
•

59-86
87-172
173-506

Afb. 2:

Detoctswaarden vanTBTopdeverschii
lende nicctlocatics.

*:De toetswaarde is het CUWVO-90-percenticl van degestandaardiseerde meetwaarden
(gestandaardiseerd naar 10% organische stof, voor R1ZA:%OS=i.724*%OC,voorRIKZ:
%OS=2.o*%OC).

Tabel 3;Toetsresuftaten van TBT inzwevendestof

project 'Quasimeme'. Marine Pollution Bulletin nr.35,
p ag.yiy.
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