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Kennisvan degrondstoj is voorwaterleidingbedrijven noodzakelijk.Alsoppervlaktewater uitcm
dichtbevolktengeïndustrialiseerdstroomgebiedalsvandeRijnwordtgebnukt, isditvanwegede
grotediversiteitaangeproduceerdeengebruiktechemischestoffen eencomplexeopgave.Toelating en
gebruikvande meestestoffen ismetgehaseerd oponderzoeknaarmilieugedrago/betekenisvoorde
drinkwatervoorziening.Voorwaterleidingbedrijven ineendergelijkesituatie ishetzeergewenstom
voortdurend eenzogoed mogelijk beeldtehebben van demogelijke bedreigingen vandedrinkwaterkwaliteit.Ditvraagtomeensystematischeevaluatie vandebeschikbareinformatie overrelevante
stojfen. BijhetWaterleidingbedrijfGemeenteAmsterdam is uueenaanzetgemaaktvooreensysteem
omhierintevoorzien.
Recenteproblemenindevoedingsmiddelenindustrie hebbenaangetoonddathetvan
grootbelangis,datproducenten beschikken
overbetrouwbaregrondstoffen. Voorwaterleidingbedrijven isdatnietanders,zijhetdan
datdebeheersingvande grondstofkwaliteit
hiernogveelmoeilijker is,omniettezeggen
onmogelijk. Hetisvoor waterleidingbedrijven
vanvitaalbelangdathunkennisvandegrondstofendepotentiëlebedreigingenvande
drinkwaterkwalitcitzoactueelenvolledig
mogelijk is.Ondanksalleonderzoeken blijven

waterbedrijven metdevraagzittenofzealle
bedreigingen inbeeldhebben.Alleenalinhet
stroomgebied vandeRijnwordenmeerdan
100.000stoffen geproduceerd engebruikt.Wat
komthiervanmderivierterecht?Welkegevarenbrengtdatvoordedrinkwarerproductie
metzichmee?Depotentiëlerisico'szijngrotendeelsonbekend.Hetaantalstoffen dat
redelijk inkaartisgebracht,isbeperkt.Datzelfdegeldtvoordestoffen waaivooreennorm
isgesteld.Hetzouvoordehand liggenalsstoffennieteerdergeproduceerdengebruiktzou-

PrioriteringmetPestcop(PESTiciden,Calapiteiten,Overzichts-enPrioriteitensysteem)isgebaseerdoponderzoekdatisuitgevoerdnaarhetgedragvanorganische
microverontreinigingen bijbodempassage
teLeiduin(duininfüttatie)2'. Hetindit
onderzoekverkregenadsorptiemodel(op
basisvanlogK„w)isgebruiktomincombinatiemetdehalfwaardetijd vande afbraak
(DT50)endeverblijftijd bij duininfiltratie
eenCt/Co-waardeteberekenen(Co:
ingangsconcentratie;Ct:uitgangsconcentratie).Dezewaardeiseenrelatievemaat
voordeconcentratieverlagingdievoorde
betrokkenstofte verwachtenis.Eenhogere
waardeduidtopeengroterrisicovoordootslag.Tenbehoevevanhetmodeliseen
bestandmetzo'n700bestrijdingsmiddelen
opgezetwaatindebenodigdeberekeningen
gemaaktworden.Hiernaastkunnen inhet
bestandopdiverseingangen(naam,metaboliet,brutoformule, soort verbinding)
zoekacties gepleegdworden.

denmogenwordendannadat isvastgesteld
datdedrinkwaterkwaliteit hierdoorniet
bedreigd wordt.Alhoewelmetwisselendsuccesenigepogingenindierichtingwotden
gedaan,zoalsbijdetoelatingvan bestrijdingsmiddelen,ishetvoorlopignoglangnietzover.
Inhetmilieuondetzoekzietmendanookeen
grotehoeveelheidonderzoeknaarhetvootkomenenhetgedragvanallemogelijke stoffen.
Eenwaterleidingbedrijf kanzichniet permitterendezeinformatie nietregelmatigensystematischopdebetekenisvoordedrinkwaterkwaliteit teevaluerenenhaarbeleideropte
baseren.
Deuitdaging isdusomallerelevante
informatie zodaniginkaarttebrengendateen
actueelenoverzichtelijk beeldvan (mogelijke)
bedreigingen vandedrinkwaterkwaliteit ontstaat.
BijdevoormaligeafdelingWaterkwaliteitsbewakingvan Gemeentewaterleidingen
Amstetdam,sindskort Waterleidingbedrijf
Amstetdam,ishiervoorinsamenwerkingmet
VitrietWaterkwaliteitsonderzoekhet
DOSSYRS-systeemopgezet:DOcumentatieSysteemSYstematischeevaluatieRelevanteStoffen.Periodiekwordenpublicaties,dieuiteenlopenvanberichtenindemediatotwetenschappelijkeartikelenenrapporten,gescreend
ophetvoorkomen vanstoffen diemogelijkeen
risicovormen.
Vervolgenswordendegegevensvandeze
stoffen verwerkttoteen'datasheet'.Diebevat
eenbepaaldeproductgroep.Deproductgroepenwotdengevormdopbasisvandetoepas-
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scheen organoleptische eigenschappen. Verder
zijn ergegevens overdeafbreekbaarheid, de
normen, eventueel degemeten concentraties
in deRijn, het gedrag in dezuivering, waaronder ook nieuwvorming en bepalingsmethoden.

sing, bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen, op
basis van dechemische gelijkenis zoals fenolen
ofop basis van organoleptische dan wel toxicologischeovereenkomsten. Dedatasheets bevatten gegevens over deverzameling stofgegevens
per productgroep, debeoordeling vande risico's voor dedrinkwaterkwaliteit in dezuiveringen teWeesp enLeiduin, een samenvatting
en advies ten aanzien van de te nemen acties
(onderzoeksprioriteit) en een overzicht van de
geëvalueerde literatuur.

Debeoordeling van de risico's voor de
drinkwatcrkwalitcit betreft met name de
gezondheidstisico's en de waarschijnlijkheid
dat stoffen devoorzuivering kunnen passeren.
Hiervoor wordr een drietal benaderingen
gehanteerd:

Bijde stofgegevens gaat het om allegegevens dieop enigerlei wijze van belang (kunnen) zijn, zoals produktieomvang, gebruiksroepassingen, vervuilingsbronnen,
fysisch-chemische eigenschappen, toxicologi-

algemene prioritenng opbasis van het
RIWA-beslissingsschema1',
bedrijfsspecifieke prioritering opbasis van
adsorptie en afbraak bij duininfiltratic
(zuivering Leiduin),

Datasheetoestrogènestoffen

planten, zoals soja,stoffen te bevatten met
een oestrogènewerking;dit zijn de fytooestrogenen. Vooreengroot aantal synthetischeorganische stoffen geldt dat eveneens
sprake isvan oestrogeen-ontregelend effect.
Dirzijn onder meer ftalaten, oplosmiddelen,
bestrijdingsmiddelen, PCB'sen dioxinen. De
oestrogeen-onrregelendeeffecten kunnen
zich in de mens manifesteren door afname
vandevruchtbaarheid ofhet induceren van

Oestrogène hormonen zijn chemische stoffen dieworden gevormd in en uitgescheiden
door deovariabij devrouw.Bijdieren komen
dezestoffen ookvooren spelen ze eveneens
een belangrijke rol in devoortplanting. Op
basisvandezestoffen zijn inde geneesmiddelenindustrie synthetische hormonen ontwikkeld die toegepast worden als anticonceptiva voor vrouwen. In de natuur blijken

stofnaam

maximale concentratie*
Rij nstroomgebied

log K„w

DT50
(dagen)

(Mg/l)
natuurlijke hormonen
synthetische hormonen
ftalaten
alkylfenolen
fyto-oestrogenen
aceton
styreen
4-nitrofenol
pentachloorfenol
4,4"-dihydroxybifenyl
2,3,7,8TCDD

bedrijfsspecifieke prioritering op basis van
verblijftijd en afbraak inde waterleidingplas (zuiveringWeesp).
HetRIWA-schemabeoordeelt de feitelijke
ofmogelijke aanwezigheid van een stofin
drinkwater naeen eenvoudige zuiveting
(bodempassage); het schema isin ontwikkeling.
Ontbrekende aspecten inde beoordeling zijn
depotentiële aanwezigheid in degrondstof en
deafbraakcomponent bij dezuivering.Dit laatsteaspect wordt ten behoeve vande duininfiltratic beoordeeld met het Pestcop-model(zie
kader).Voordewaterleidingpias wordt dit
beoordeeld op basis van verblijftijd en afbraak
(halfwaardetijd). Dehieruit resulterende
potentiële concentratievcrlagingen (Ct/Co,L;

afwijkingen in embryo's.Verder zijn gevallen
geconstateerd van testis-,prostaat-, en borstkanker die in verband worden gebracht met
dezestoffen. Denatuurlijke en de synthetischehormonen komen voornamelijk via het
openbaar riool in het oppervlaktewater
terecht.Alsgevolg van deintensieve veehouderij wordt het milieu belast met grote hoeveelheden oestrogènehormonen van runderen,varkens,geiten, schapen en kippen.

drinkwater
concentratie
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*Gegevens omvatten ookgemeten gehaltes in afvalwater; p=persistent.
Destoffen uit dezeproductgroep hebben allengemeen dat zeeenoestrogeen-ontregelend effect hebben en dat maakt deaanwezigheid in
drinkwater vandezestoffen ongewenst. Hormonen, ftalaten, alkylfenolen en verscheidene industriële stoffen zijn aangetroffen in afvalwater enoppervlaktewater. Daarnaast heeft een aantal hormonen, ftalaten en fyto- oestrogenen en stoffen alsstyreen, aceton,4-nitrofenol en
4,4'-dihydroxybiphenyl een logKoWdiekleiner isdan 3.Om die reden
worden dezestoffen alsprioritair aangemerkt.Acetonenstyreen kunnen in beidevesrigingen een probleem vormen. Uit de berekeningen
blijkt dat zezowel in Leiduin alsin Weesperkarspel deeerstezuiveringsbarrière kunnen passeren.Ethinyloestradiol istheoretisch in staat
door hetduinpakket heen tedringen.Voordiethylstilbestrol, 2,3,7,8

TCDD,nonylfenol en pentachloorfenol geldt dat zeinde waterleidingplas nauwelijks afgebroken worden. Vandefyto-oestrogenen ontbreken degegevens zodat een uitspraak overhet gedrag vandezestoffen in
dezuivering niet mogelijk is.

Advies
Degegevens in dezedatasheet laten zien dat het nodig iseen chemisch
onderzoek tedoen in de bronnen naar i7ß-ethinyloestradiol, diethylstilbestrol, aceton, styreen, 2,3,7,8TCDD,nonylfenol en pentachloorfenol. Voorde fyto-oestrogenen en 4-nitrofenol, estriol,megestrol acetaat en4,4'-dihydroxybifenyl dient een uitgebreid literatuuronderzoek
gedaan te worden.
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Ct/Co,Wvoor respectievelijk LeiduinenWecsp)
zijn eenmaatstaf voordebeoordelingvande
prioriteit.Eenvoorbeeld hiervan ziet uinhet
kader 'Datasheet oestrogène stoffen'.
Op basisvandeverkregen gegevensen
beoordeling wordt de onderzoeksprioriteit
(waterkwaliteitsmetingen, merhodenontwikkeling) vastgesteld. Eventueel kanéénen ander
ook aanleiding zijn ommeer gericht stoffenonderzoek indeliteratuur tedoen.Ziehet
kader 'Datasheet oestrogènestoffen' vooreen
voorbeeld.
Alhoewel noginontwikkeling (noggeen
anorganische stoffen; uitgevoerde pnoriteringen zijn beperkt totbasische-, fenolische-,
oestrogène-,polaire-engeurstoffen engeneesmiddelen voorintotaal circa 185stoffen) wordt
debeschreven aanpak gezien alseenpotentieel

belangrijk hulpmiddel bijdewaterkwaliteitsbcwakingbij Waterleidingbedrijf Amsterdam.
Verwachtmagworden datookandere drinkwaterbedrijven baat hebben bijeengestructureerdeaanpakvandegenoemde problematiek.Een
door meerdere belanghebbenden ondersteunde
encentraal uitgevoerde stoffendocumentatie
en ptioriteringzoudemogelijkheden voor verdere uitbreiding en actualisering aanzienlijk
kunnen verbereren.Uitdestart vanhet 'emergingsubstances'-project inhetkader vanhet
bedrijfstakonderzoek medio eind 2002 blijkt
dat hiervoor draagvlak aanwezig is.DOSSYRS is
hierbij wellicht bruikbaar. 'Devinger aande
pols'betekent naast hetbovenstaandeookdat
debedrijfstak waakzaam moet blijven tenaanzien vaneenstructurele (preventieve) aanpak
vanhetprobleem.Stoffen zouden niet zonder
eendeugdelijke beoordeling vanonder meerde
mogelijke risico's voorde drinkwaterkwaliteit

moeten wotden toegelaten. Hetprojecr vande
EuropeseUnie'REACH'(Registtation, Evaluation,Authorisation ofCHemicals) biedt hiervoor wellicht mogelijkheden envetdient daarom specialeaandacht.*"
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