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De mogelijkhedenvan nieuweanalysetechnieken

Isoproturon in de Rijn

Inleiding
Hoewel de Rijn steeds schoner wordt en
we steeds minder vaak worden opgeschrikt door vervuilingen die de drinkwaterproduktie in gevaar brengen,
betekent dit niet dat het pleit nu beslecht
is. De eisen die gesteld worden aan de
kwaliteit van oppervlaktewater dat in de
duinen geïnfiltreerd wordt, zijn de laatste
jaren aangescherpt. Zo betekent het
infiltratiebesluit onder andere dat van
bepaalde bestrijdingsmiddelen niet meer
dan 0,1 //g/l in het te infiltreren water
aanwezig mag zijn. De bedrijven die
oppervlaktewater verwerken moeten
dus alert blijven en mogelijke verontreinigingen vroegtijdig opsporen.
De ontwikkeling van de analytische techniek schrijdt nog steeds voort en opent
nieuwe mogelijkheden om deze vroegtijdige opsporing voor een breed scala
bestrijdingsmiddelen mogelijk te maken.
Hieronder wordt een voorbeeld gegeven
van de technieken die bij een recente
concentratieverhoging van het onkruidbestrijdingsmiddel isoproturon in de Rijn
werden ingezet.

Begin dit jaar werd een SAMOS-apparaat
door de W'RK ingezet voor de bewaking
van haar fikraat. Met het apparaat kan een
twintigtal veelgebruikte bestrijdingsmiddelen, waaronder een aantal fenylureumherbiciden, worden bepaald.
Half april werd bij analyse van het fikraat
een stof met de retentietijd en het
UV-spectrum (afb. 1) van isoproturon
gevonden. (Isoproturon is opgenomen in
het infiltratiebesluit). Er werd direct nader
onderzoek gedaan om de resultaten in
kwantitatieve zin te bevestigen. Dit nadere
onderzoek bestond uit analvse van blanco-

micropollutants in Surface water en
bestaat uit een vloeistofchromatograaf met
diode array detectie voorzien van een
volledig geautomatiseerde monstervoorbewerkingseenheid. Het geheel wordt
vanuit een PC bestuurd. De verwerking
van de gegenereerde data gebeurt met
dezelfde PC. Het apparaat werd in het
kader van het Rhine Basin Project ontwikkeld. Het Rhine Basin Project is een
thans circa 4 jaar bestaand internationaal
onderzoeksproject tussen enkele overheids- en researchinstituten en de
instrumentenfirma Hewlett-Packard.

Ajb. 1 - Chromatogram van Fikraat20 april1994 (Inzet W-spectrum).
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Aß. 2 -LC-MS-MS chromatogrammen van de
diagnostische ionen 207. 134 en72.
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en additiemonsters. Dit onderzoek bevestigde de eerdere resultaten.
Aangezien identificatie met behulp van
een diode array UV-spectrum niet als echt
hard kan worden beschouwd, werd
besloten de identiteit van de stof met
LC-MS-MS te bevestigen.
LC-MS-MS
Daar waar GC-MS reeds een lange tijd
(twee decennia) als standaardtechniek kan
worden beschouwd is dit met LC-MS pas
enkele jaren het geval. Met de komst van
de APCI (Atmospheric Pressure Chemical
Ionisation) techniek is een robuust
interface verkregen dat bovendien
gevoelig genoeg is om analyse in het lage
nanogram-hoge picogram gebied mogelijk
te maken. Een bijkomend voordeel is dat
dit interface het in veel gevallen mogelijk
maakt de moleculaire ionen te fragmenteren waardoor een betere identificatie
mogelijk is. Indien bij zeer stabiele ionen
dit laatste niet mogelijk is, kan MS-MS
uitkomst bieden. Bij deze techniek wordt
een ion dat de eerste MS verlaat in een
botsingscel gefragmenteerd, waarna de
fragmenten in een tweede MS worden
geanalyseerd.

te vergelijken met een standaard die werd
geanalyseerd na verdunning in HPLCgrade water en proconcentrering. De
recovery bleek 100% te bedragen. In een
procedure blanco bleek geen isoproturon
aantoonbaar.
Immono-assay analyse
Hen uit de biomedische hoek stammende
analyse is de immuno assay. Bij deze
techniek wordt gebruik gemaakt van
antilichamen, die selectief zijn voor een
bepaalde stof. Met behulp van een
enzymatische klcurreactie kan de
betrokken stof dan bepaald worden.
Het bureau Elti Support te Nijmegen heeft
in opdracht van de WRK met behulp van
een immuno assay-kit isoproturon
bepaald in dagverzamelmonsters van de
Rijn te Lobith.
Resultaten en discussie
In afbeelding 3 zijn de resultaten van de
analyses weergegeven. Hieruit valt af te
lezen dat rond 20 april de concentratie bij
het innamestation van de WRK sterk

opliep, waarop de WRK directie besloot
de inname van water te staken. Hierbij
moet evenwel worden aangetekend dat
een deel van de afnemers toch van water
kon worden voorzien doordat de WRK de
mogelijkheid heeft de produktie van haar
waterwinstation te Andijk op te voeren.
Bovendien kon, toen de concentratie van
isoproturon weer voldoende was gedaald,
grondwater worden bijgemengd waardoor
de concentratie in het afgeleverde water
beneden de wettelijk toegestane norm
zakte. Hierdoor konden de duinen van
voldoende schoon water worden voorzien,
ondanks dat de gehalten in de Rijn nog
boven de wettelijke norm lagen.
De spreiding in de analyseresultaten is
met de immuno-assay weliswaar wat
groter dan bij de analyse met behulp van
SAMOS; het concentratieverloop is echter
met deze methode goed te volgen.
Hoewel het verloop van de concentratie
op het eerste gezicht een puntlozing doet
vermoeden, blijkt bij nadere beschouwing
een sterke correlatie met de afvoer (afb. 4)
te bestaan.

Aß. 3 - Cxmcentratieverloop isoproturon.
Isoproturon

Experimenteel gedeelte
Identificatie
Bij MS-MS experimenten bleek het
moleculair ion (M + H) van isoproturon
met massa 207 twee fragmentionen ie
geven met massa's van respectievelijk 72
en 134 in een verhouding van ± 5 op 1. In
een monster van het fikraat van 20 maart
jl. werden de in afbeelding 2 getoonde
chromatogrammen verkregen. Duidelijk
valt de aanwezigheid van beide diagnostische ionen in de juiste verhouding waar
te nemen. Met deze resultaten was de
aanwezigheid van isoproturon dus
duidelijk vastgesteld.
Analysemethode
De methode bestaat uit een preconcentrering van 100 ml monster op een
PLRP-S voorkolommetje gevolgd door
elutie met de mobiele phase (acetonitrilwater) van de HPLC en scheiding op een
0-18 analytische kolom gevolgd door
UV-detectie met behulp van een diode
array detector.
Zoals in de inleiding reeds vermeld werd
de kwantificering uitgevoerd volgens een
standaard additie methode. Hiertoe
werden aan zowel een fikraat- als een
ruwwater monster hoeveelheden van
resp. 0,2; 0,2 en 0,5 //g/l geaddeerd.
De recovery van de methode werd
gecontroleerd door een standaard direct
met HPLC te analvseren en dit resultaat

Aß. 4 -AfvoerRijn te Lobith.
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Tezamen met het feit dat bovenstrooms
vergelijkbare gehalten werden gemeten
lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het
hier gaat om uitspoeling tengevolge van
gebruik bovenstrooms.
Bij nadere beschouwing van de analyseresultaten bleek dat bij dalende isoproturongehalten een verschuiving van de
absorptiemaxima in de UV-spectra naar
hogere golflengten plaatsvond. Hierdoor
rees het vermoeden dat naast isoproturon
ook diuron dat bij de HPLC-analyse niet
van eerstgenoemde verbinding wordt
gescheiden, aanwezig was. Dit vermoeden
werd op soortgelijke wijze als hiervoor
beschreven met MS-MS bevestigd. Het uit
de MS-MS data berekende gehalte werd
vastgesteld op 0,04 //g/l.
Conclusie
De uitbreiding van het analyse-arsenaal
van een oppervlaktewater verwerkend
bedrijf met SAMOS en LC-MS-MS vormt
een krachtig hulpmiddel om vroegtijdig
ongewenste lozingen op te sporen en
hierop adequaat te reageren. De kracht
van de combinatie ligt in de robuustheid
van de SAMOS wat betreft de kwantitatieve eigenschappen en de mogelijkheid
van de LC-MS-MS om de identiteit van
een verbinding met zekerheid vast te
stellen en kleine hoeveelheden van
verbindingen die niet of moeilijk te
scheiden zijn, toch te kwantificeren. Als de
noodzaak bestaat het concentratieverloop
van een bestrijdingsmiddel met hoge
frequentie te volgen, vormt de immunoassay een potentieel aantrekkelijk alternatief.
R. de Groot, I. Huitema, R. v. d. Kreeft,
P. W. Scholte-Veenendaal
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winningen echter zijn de kwaliteitsgegevens van het ruwwater alléén ontoereikend om tijdig zicht te kunnen
krijgen op de ruwwaterkwaliteit over 10 à
15 jaar (het bedrijfsmatig signaleren) en
zullen uitgebreidere meetsystemen nodig
zijn.
Hen aantal waterleidingbedrijven is
momenteel serieus aan de slag om tot
meetsystemen waterkwaliteit bij hun
grondwaterwinningen te komen.
Verantwoording
De in dit artikel beschreven aanpak is
ontwikkeld in het onderzoek 'Meetnetten
Waterwingebieden', dat KIWA heeft
uitgevoerd voor de VEWIN. Het onderzoek is begeleid door de Werkgroep
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Meetnetten Waterwingebieden, met vertegenwoordigers uit de waterleidingwereld
en het RIVM en onder voorzitterschap
van ing. Th. P. R. Smit (WMO). Ik dank
laatstgenoemde en mijn collega
ir. C. G. E. M. van Beek voor suggesties
voor dit artikel.
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Rapporten Schiphol
onderschatten milieuschade
door uitbreiding
Metingen van het hoogheemraadschap
van Rijnland wijzen uil dat de lucht-,
bodem- en waterverontreiniging door
Schiphol vele malen groter is dan de
cijfers van het Integrale Milieu-effect-

rapport van de luchthaven aangeven. De
achtergrondbelasting is in werkelijkheid
kleiner dan het IMER weergeeft.
Bovendien spreken de rapporten over
Schiphol elkaar op verschillende punten
tegen.
De ontwikkeling van Schiphol zal de
kwaliteit van het oppervlaktewater en de
waterbodem aantasten. Dat is alleen tegen
te gaan als voldoende maatregelen
worden getroffen om lucht-, bodem- en
waterverontreinigingen te voorkomen.
In het Integrale Milieu-effect-rapport
(IMER) van de luchthaven wordt de
toename van de verontreiniging met
onder andere PAK's onderschat.
De rapporten van Schiphol spreken elkaar
bovendien tegen ten aanzien van de
invloeden vanuit andere bronnen van
verontreiniging: de zogenaamde achtergrondbelasting. Uit metingen van het
hoogheemraadschap van Rijnland blijkt
dat de achtergrondbelasting veel lager is
dan in de IMER-rapporten van Schiphol
wordt aangegeven. Daardoor is de invloed
van het luchtverkeer groter dan blijkt uit
de Milieu-Effectrapportage die voor
Schiphol is gemaakt. Rijnland is als
waterkwaliteitsbeheerder van mening dat
het accepteren en stimuleren door de
rijksoverheid van een toename van dergelijke verontreinigingen de uitvoerbaarheid van het milieubeleid sterk beïnvloedt.
Het kabinet kiest hiermee voor een
uitbreiding van Schiphol en accepteert
daarmee dat het bereiken van de doelstellingen van het waterbeheer en de
doelstellingen van het Groene Hart
worden gefrustreerd. Dit stelt het hoogheemraadschap van Rijnland in een
reactie op het Integrale Milieu-effectrapport, waarop de aanbevelingen zijn
gebaseerd van het project Mainport &
Milieu Schiphol.
Onderzoek
Het onderzoek naar de vervuiling nabij
Schiphol maakt deel uit van een groter
Rijnlands onderzoek naar de samenstelling van de zogenaamde atmosferische
depositie in het gebied van het hoogheemraadschap en de invloed hiervan op
het oppervlaktewater.
De Rijnlandse metingen werden onder
meer gedaan in Nieuw-Vennep, gelegen
aan de zuid-westkant van de luchthaven.
Dit is gezien de ligging ten opzichte van
Schiphol een representatieve lokatie voor
het bepalen van de achtergrondbelasting.
Afhankeljk van de soort stof is - uitgaande
van de achtergrondbelasting gemeten
door Rijnland - de bijdrage aan de
depositie door het vliegverkeer 4 tot 35%.
(Persbericht Hoogheemraadschap van
Rijnland)

