ACHTERGROND

ECOSYSTEEM WAS AL V E R O N T R E I N I G D MET ZWARE METALEN

RIZA-missieadviseert
Roemeniëover
cyanide-ramp
Op30januarivanditjaar brakindeRoemeenseregioBaiaMareeendamdoordieeengrote
hoeveelheidcyanideenzware metalen bevattendproceswatervaneenmijnbouwbedrijfafschermde.
Minstens 100.000kubiekemetergiftig waterstroomdedeRoemeenserivierdeLäpusin.Via de
Somes(inHongarijeSzamosgenoemd]endeHongaarseTiszakwamdecyanideindeDonauen
uiteindelijk indeZwarteZeeterecht.VooralindeSzamosenTiszawerdgrotevissterftegemeld. Het
inlatenvandrinkwater uitdevervuilderivierenwerdenkeledagenstopgezet.DeRoemeenseregering
vroegenkreeghulpvandeNederlandseoverheid.LoekKnijjfenPeterVermijvanhetRijksinstituut
voorIntegraal ZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling (RIZA]bezochtenvan 1 toto'maart
RoemenieomdebetrokkenRoemeenseinstantiesteadviserenenvoorstellentedoenomdemilieuproblematiekopte lossen.
VolgensdeRIZA-medewerkershebben
deRoemeense autoriteiten erallesaan
gedaan omdegifgolf temonitoren en informatiedoor tespelennaar andere belanghebbenden,zoalshet buurland Hongarije.
Verderblijkt uit [Roemeense]metingen dat
deecologischeschadeniet alleen isaangericht doorcyanide,maar ookdoorkoper.De
water-ensedimentsmonsters diedeNederlandersnamen,tonen aandatde concentratiesvanverontreinigingen eenmaand nade
ramp weerterug waren ophun oude niveau.
Maarooklosvanhetongelukzijn degetroffen rivieren sterkverontreinigd metzware
metalen. Dat blijkt uit Roemeense metingen
vanvoorgaandejaren.Daarom ishet
onwaarschijnlijk dat dezerivieren vóór het
ongeluk eengezond ecosysteem bezaten.
Datzou weeréénvanderedenen kunnen
zijn waarom indeRoemeense rivieren in
verhouding weinigdodevisiskomen
bovendrijven. IndeHongaarse rivieren
kwam welveeldodevisbovendrijven. Een
andere reden hiervoor zou kunnen zijn dat
ookinRoemeniëveelvisis aangetroffen,
maar dat dezemetdestroom meeisgedrevenenpasinHongarije boven wateris
gekomen.
HetRIZA-onderzoekwasniet bedoeld
omdeschuldvraag tebeantwoorden.Op
verzoekvan het Roemeense ministerie van
water,bossenenmilieubescherming werd
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke
gevolgen vandeverontreiniging inde
(nabije) toekomst opdeecologieendevolks36
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gezondheid.Ookwerdgekeken naar maatregelenomdezeeffecten teverminderen en
het herstel vanhetecosysteem tebevorderen,maatregelen omongelukken inde
toekomst tegen tegaan ofomde effecten
hiervan tevermindeten en richrlijnen om
hetgetroffen watersysteem te monitoren.
Ditonderzoek werd verricht in nauwe
samenwerking met deNational Company
ApeleRomane(CNAR),eennationale waterkwantiteit^-en waterkwaliteitsbeheerder
metgrote,regionale afdelingen.

HetRoemeense mijnbouwbedrijfS.C.AurulS.A.

DeCNARbegonelfuur nadedamdoorbraak met metingen indegetroffen rivieren
LäpusenSomes.Dezemetingen lieteneen
waardezienvan 19.2mgcyanideperliteren
151.5 m g koper indeLäpus.IndeSomes
werden waardenvan 13.3mgcyanideen10.5
mg koper perliter watergemeten.Omdat de
Roemeensegrenswaarde voorcyanideop
0.01mgperlitet ligt,werddeinnamevan
drinkwater uit detivieren enkeledagen
gestopt.Dedrinkwaterputten in het
vervuildegebied werden helemaal gesloten,
endebevolking werd tijdens het bezoekvan
deNederlandse missievoorzien vangebotteld mineraalwater.Waarschijnlijk zijn de
concenttaties cyanideen koper in eerste
instantie noghogergeweestdandegemeten
waarden,want hetgrootstegedeelte vande
vervuildegolfwasdemeetpunten al voorbij
ophetmoment vandeeerstemeting.
Naatmatc degolfveronrrcinigd water
verder stroomafwaarts kwam, werdde
concentratie toxischestoffen lager.Dit komt
doorverdunning endoordat de toxische
stoffen zichaananderestoffen binden.Maar
doordat koperen cyanidesamenvoorkwamen ishet mogelijk dat organismen,diede
concentratie cyanideopzichzouden kunnen
overleven,doordedaarbij komendeovermaat aankoper alsnogoverleden.
Doordat hetvervuilde water alleen in
hetzomerbed vanderivierenisterechtgekomen,endoor het waterpeil met reservoirs
langsdeTisza endeDanube te beïnvloeden,

potentiële risico-locaties in kaart te brengen.
LokaleRoemeenseinstellingen hebbenal
veelinformatie. Het isdaarom efficiënt deal
verzameldegegevens te bundelen.
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Het94heaaregmtebassinwaarinhetcyanidchoudendewaterwasopgeslagen.
iswaarschijnlijk geenvervuiling in stilstaand water achtergebleven.Hetiswel
mogelijk dat (hoge)concentraties toxische
stoffen zijn achtergebleven,ofalsnogloskomen uit vervuild sediment dat isachtergebleven.Devraagwasofeventueel bij de
damdoorbraak fijn sediment uir het bassin
wasmeegespoeld,enalsdathetgevalwasof
dat (opnieuw) vervuilingzou kunnen
veroorzaken. Daarom hebben deRIZAmedewerkers verschillende water-ensedimentmonsters onderzocht.Daarkwam uit
dat dewatermonsters uit twee verschillende
locatieslangsdeSomesendeLàpusongeveereenfactor 1000lagerwaren dande
gemeten maximum concentraties vlakna
het ongeluk. Dewaarden waren gelijk aan

dewaarden diegemeten waren voor het
ongeluk.Alleeninsedimentmonsters vande
Läpuswerden verhoogde concentraties
cyanidegevonden. Hoeweldeze concentraties niet meteen schadelijk zijn, kande
lokaleaanwezigheid vansediment met
hogereconcentraties niet worden uitgesloten.Verderonderzoek kanhier uitsluitsel
overgeven.
Buiten hetdoen vanmetingen bestond
hetonderzoek uit het doen van aanbevelingenomderisico'svoorendegevolgen van
vervuilingdoorzwaremetalen teverminderen.Alleen indeMaramures-regio bestaan
al40verzamelplaatsen voormijnafval. Ee'n
vandeaanbevelingen isomdeze,en andere

Dedirecteomgevingvanhetongeval HetgiftigewaterstroomdedeLapusin,vervolgensdeSomes(Hongarije)en
uiteindelijkkwamlietwaterindeDonauterecht.

Eengroot risicoisdeaanwezigheid van
drinkwaterputten indedirecte omgeving
vanbassins met toxischestoffen. Doordar
dezeputten zeerondiepzijn, isvervuiling
niet uitgesloten.Debesteoplossingom
drinkwaterproblemen tevoorkomen isde
aanlegvaneenwaterleidingstelsel, maar dat
isfinancieel niet haalbaar.
Eenandereaanbeveling ishet opstellen
vanrichtlijnen ommet ongelukken zoals bij
deAurul-goudmijn een ongelukkenmanagementsysteem optezetten: richtlijnen overonder meer informatie-uitwisselingendeactiesdiedeverschillende instellingen moeten uitvoeren.
Eenander punt waarde rapportage
uitgebreid opingaat zijn deRoemeense
onderzocks-en monitoringfacilireiten, of
beter,het gebrekdaaraan.Roemenië iseen
arm land,waar laboratoria weinig uitrustinghebben.Vanwegedeaanwezigheid van
veelmijn- en metaalindustrie indeBaia
Mare-regiozoueenuitbreiding vande
beschikbare faciliteiten geen overbodige
luxezijn.Zoisbio-monitoring langsde
Someseigenlijk eennoodzaak, net alsde
mogelijkheid omandere toxische stoffen,
buiten koperencyanide,tekunnen monitoren.In hetalgemeen gezienzou het structurelegebrekaanfinanciën moeten worden
verminderd. Eénvande mogelijkheden
daarroeis,volgenshet RIZA,de toepassing
van hetprincipe'devervuiler betaalt'.De
vervuilendepartijen zouden dan direct of
indirecr bijdragen aandekosten van monitoring, f
Foto's:RIZA

Alsueenbijdragewiltleverenvooreen
bepaaldnummervanditblad,laatditde
redactiedanuiterlijk tweewekenvantevorenweten.Dankanzijdaarmeerekening
houdenbijdeplanningvanhetnieuwe
nummer.Opderedactie(010-4274165)is
eenlijsttekrijgen metalleverschijningsdata
endedatavankopijsluiting vanditjaar.

appromixmative distances between the samplingsites:
9 km
Ardusat -Cicârlàu
4-5 km
Lapujel-entrancesite Aurulwater
1-2 km
discharge site Bozînta II -Bus,ag
3-4 km
entrancesiteAurulwater -Busag
25 km
Säsar-Busag
6 km
Busag -Cicârlàu

Alsugrafisch materiaaldigitaalwiltdoorsturen,neemdanookeerstcontactopmet
deredactie.Eenbeperkt aantal programma'sisnamelijk geschiktvoorgebruikin
eentijdschrift alsH20.GebruikvanPowerpointwordtiniedergeval afgeraden!
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