Wasverzachters: ook een bedreiging voor de drinkwaterproduktie?

Inleiding
De hardheid van het leidingwater en het
gevoel van comfort zijn voor de
consument redenen om wasverzachters
aan het laatste spoelwater van het wasprogramma toe te voegen. In 1988 is een
literatuuranalyse van de Overleggroep
Deskundigen Wasmiddelen-Milieu [1]
verschenen waarin milieu-aspecten van
kationische oppervlakte-actieve stoffen
(kat-OAS) staan beschreven.
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Een deel van de kat-OAS komt via het
effluent van de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) in het oppervlaktewater
terecht. In het oppervlaktewater zijn het
milieuverontreinigende stoffen geworden
waaraan onder andere de volgende
bezwaren kunnen kleven:
- ze kunnen een ecotoxicologisch risico
vormen voor waterorganismen;
- de waterbodem kan worden
verontreinigd;
- het zijn potentiële microverontreinigingen in drinkwater wanneer het
oppervlaktewater direct of indirect, via
oeverinfiltratie, als bron voor de drinkwatervoorziening wordt gebruikt.
De ecotoxicologische risicobeoordeling
aangevuld met ecotoxicologisch onderzoek
is beschreven door Van Leeuwen etal
[2,3] en Roghair etal [4]. Met behulp van
het uitgevoerde onderzoek zijn op grond
van vijf verschillende ecotoxicologische
risicobeoordelingen maximaal toelaatbare
(MTR) en verwaarloosbare risiconiveaus
(VR) voor oppervlaktewater afgeleid van
respectievelijk 50 en 0,5 //g/l [5]. Deze
resultaten hebben er toe geleid dat de
betrokken partijen via een convenant
hebben afgesproken dat ditalg-dimethylammoniumchloride (DTDMAC) met
ingang van 1993 niet meer gebruikt zal

Samenvatting
Kationische oppervlakte-actieve stoffen (kat-OAS) worden onder andere gebruikt
in wasverzachters. De bekendste en meest gebruikte is DTDMAC, een technisch
produkt dat een toxicologisch risico vormt voor waterorganismen. Er zijn risiconiveaus vastgesteld, waarna door middel van een convenant met de industrie is
afgesproken dat de stof niet meer zal worden toegepast. Deze klasse van stoffen
heeft een goed adsorptief vermogen voor anionische OAS, deeltjes en sediment in
watersystemen.
Dit artikel beschrijft het onderzoek naar vóórkomen en gedrag van DTDMAC bij
de drinkwaterproduktie en geeft eventuele risico's voor de volksgezondheid weer.
DTDMAC komt voor in ruw oppervlaktewater (maximum 20 //g/1),
ruw oevergrondwater (maximum 5//g/l) en in drinkwater (maximum 4,3 //g/1;
mediaan 1,7 //g/l). De concentratie in drinkwater geeft geen aanleiding tot risico's
voor de volksgezondheid. De maximaal toelaatbare waarde berekend op basis van
literatuurgegevens is 0,8 mg/kg voedsel of water. De concentraties in oppervlaktewater liggen ver boven het verwaarloosbaar risiconiveau van 0,5 //g/l voor
aquatische ecosystemen.
Op elk monsterpunt zijn slechts twee metingen uitgevoerd zodat de effecten van
de zuivering alleen kwalitatief kunnen worden geïnterpreteerd. In het algemeen
geldt dat een relatief hoge concentratie eenvoudig (bodempassage, conventionele
zuivering) kan worden teruggebracht tot enkele //g, maar dat de stof niet volledig,
ook niet met ozon of actieve-koolfiltratie, kan worden verwijderd.
De concentraties gemeten in dit onderzoek geven geen aanleiding tot nader
onderzoek naar de betekenis van DTDMAC bij de drinkwatervoorziening.

worden bij de produktie van wasverzachters. DTDMAC is de meest
frequent gebruikte stof in de wasverzachters.
In dit artikel wordt het vóórkomen en het
gedrag beschreven van DTDMAC tijdens
de drinkwaterproduktie, aangevuld met
een beschrijving van mogelijke blootstellingsrisico's via drinkwater. De
aandacht is gelegd bij de produktie van
drinkwater uit oppervlakte- en oevergrondwater.

distearyldimethylammoniumchloride
(DSDMAC); een vloeibare wasverzachter
bestaat voor ca. 12%uit DSDMAC [1],
Het technische produkt dat in wasverzachters wordt gebruikt bevat volgens
de fabrikant 77% DTDMAC, 1,7%
MTTMAC en 13,3%iso-propanol in
water.
De smelt- en kookpunten van
dialkylammoniumverbindingen waaronder
DTDMAC zijn niet bekend. De verbindingen ontleden afhankelijk van de

Aspecten van wasverzachters
Eigenschappen en toepassingen
Kationische OAS (oppervlakte-actieve
stoffen) maken volgens een inventarisatie
uit 1982 [6] slechts 7% uit van het totaal
aan oppervlakte-actieve stoffen. Kat-OAS
zijn opgebouwd rond een positief geladen
N-atoom en hebben minstens één lange
alkylketen (8-22 C-atomen). Kat-OAS met
een alkylketen van 8-10 C-atomen
hebben desinfecterende eigenschappen.
Wanneer de alkyl-keten(s) 10 of meer
C-atomen hebben wordt de stof in
wasverzachters gebruikt [6],
Ditalgdimethylammoniumchlorides
(DTDMAC's) zijn hierin de belangrijkste
vertegenwoordigers. In afbeelding 1
worden de structuurformules voor de
componenten van DTDMAC weergegeven.
Deze technische verbindingen met een
variabele ketenlengte (16-18 C-atomen)
kunnen onzuiverheden in de vorm van
mono- en trialkylammoniumchlorides
bevatten. De C 18 -verbinding heet
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a: dipalmityl-dimethyl-ammoniumchloride (DPDMAC)
b: di-margaryl-dimethyl-ammoniumchlorïde (DMDMAC)
c: distearyl-dimethyl-ammoniumchloride (DSDMAC)
d: monotalg-trimethyl-ammoniumchloride (MTTMAC)
DTDMAC is een mengsel van a, b en c.
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ketenlengte bij 100°C (16-18 C-atomen)
en 130-150°C (10 C-atomen).
De oplosbaarheid van kat-OAS in water
neemt af met de lengte van de alkylketen.
Voor DSDMAC worden oplosbaarheden
genoemd van ca. 1mg/l [6] en 2,5 mg/l
[7]. Volgens Woltering [8] is de octanol/
water partitiecoëfficiënt (log Kow) 2,69. De
adsorptiecoëfficiënt (concentratieverdeling
zwevend materiaal/water) is 10.000 [8],
maar afhankelijk van de kwaliteit van de
zwevende stof of het sediment zijn
getallen van 3.800-12.500 bekend [9] en
zelfs een coëfficiënt van 50.000 [10] is
beschreven. Voor onzuiverheden in
DTDMAC zijn K im 's bekend van 0,7
(alkylketen met 11 C-atomen) tot 1,5 (17
C-atomen). Deze stoffen hebben een
adsorptiecoëfficiënt van 105.000 [8]. Deze
hoge waarde duidt op een goed adsorptie!"
vermogen van de stof met anionischeOAS, deeltjes en sediment in watersystemen.
Naast de toepassing van kat-OAS in
wasverzachters (77%), worden ze ook in
de chemie (13%) en de textielindustrie
(7%) gebruikt [6].Het verbruik van katOAS in wasverzachters was in Nederland
in 1986 ca. 2.000 ton actieve stof [1],
Volgens opgave van de Nederlandse
Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ)
zijn de producenten tussen april 1990 en
de zomer van 1991 in belangrijke mate
afgestapt van het gebruik van DTDMAC.
Dit resulteerde in een gebruik van 500 ton
op jaarbasis (pers. med. Dr. A.L. de Jong
NVZ). Andere toepassingen van
quarternaire ammoniumverbindingen
liggen voor een belangrijk deel op het
gebied van biociden, sanitairreinigers en
desinfectantia. Daarnaast worden ze nog
gebruikt in shampoo's, crème's en
emulsiehulpmiddelen [11].
Vóórkomen engedrag in hetmilieu
De kat-OAS uit de wasverzachters komen
met het huishoudelijk afvalwater via het
riool in de rioolwaterzuiveringsinrichting
(rwzi) terecht. In een rwzi worden katOAS (onder andere DTDMAC) aan het
slib gebonden en worden op deze manier
voor 90% verwijderd.
Ter illustratie zijn enkele concentraties
van DTDMAC weergegeven die bij rwzi's
zijn gemeten [3]:
influent: 1400-3100 //g/l (Engeland,
België)
600, 2000 //g/l (Bilthoven, Hazerswoude);
effluent: 45, 50 //g/l (België, Duitsland)
11, 30 //g/l (Bilthoven, Hazerswoude).
Met behulp van een model waarin gebruik
wordt gemaakt van verdunningsfactoren
van het effluent in het ontvangende water,

Tabel I - DTDMAC in water van rwzi's en in oppervlaktewater in 1991.
Bron

Monsterpunt

rwzi, influent

Bilthoven
Hazerswoude
Bilthoven
Hazerswoude
Kysden
Keizersveer
Lobith
Nieuwegein
Bath
Zandvlietsluis
Reeuwijk
Nieuwe Wetering
Bodegraven
Harderwijk
Loosdrechl

[DTDMAC]

(//g/D
rwzi, effluent
Maas
Rijn
Schelde
Regionaal water

279
3.236
41,0
22,5
18,7
11,8
16,0
8,6
24,9
3,5
5,4
18,1
6,5
9,5
4,0

(//mg/1)
47
1.050
7,1
5,3
1,0
2,5
2.7
1,4
6.4
1,1
4,7
3,7
4,1
2,2
0,7

I 9 5 = het 9 5 % betrouwbaarheidsinterval
De concentraties zijn niet gecorrigeerd voor de recovery

kunnen de concentraties kat-OAS op
100 m en 1000 m stroomafwaarts van de
rwzi worden voorspeld voor de
verschillende typen oppervlaktewater.
Hieruit blijkt dat de berekende
concentratie in het oppervlaktewater
stroomafwaarts van de meeste (ca. 60%)
rwzi's ligt tussen 10-70 //g/l voor het
totaal kat-OAS (opgelost en
geadsorbeerd). Met een aantal factoren is
geen rekening gehouden zoals afbraak,
sedimentatie, aanwezige concentratie en
onvolledige menging [3].
In Duitsland zijn op 30 meetpunten in de
Rijn en haar zijrivieren DTDMACconcentraties gemeten van 4-92 //g/l
(gemiddelde 19 //g/l). In grote wateren
werd minder dan 15 //g/l aangetroffen
[12], In Amerika zijn concentraties van
2-33 //g/l bekend [13] en in België werd
in twee riviertjes respectievelijk 30 en 40
//g/l gemeten [14].In Nederland [3]
werden in 1990 op zes monsterplaatsen in
grote rivieren concentraties DTDMAC
gemeten van 2-25 //g/l (totaal 10
metingen). Deze meetgegevens komen
goed overeen met de modelberekeningen.
In Nederland zijn in 1991 (mei/juni)
opnieuw metingen in oppervlaktewater
uitgevoerd in het kader van een groter
meetprogramma naar detergenten en
oppervlakte-actieve stoffen in oppervlaktewater in opdracht van VROM. Het
aantal meetpunten voor DTDMAC is
uitgebreid met vijf punten in kleine
oppervlaktewateren. De resultaten worden
vermeld in tabel I.
Boethling [11] geeft in een overzichtsartikel resultaten weer van een aantal
studies waarin de afbraak van
verschillende kat-OAS tijdens afvalwaterbehandeling is onderzocht. Voor negen
verbindingen worden eliminatiepercentages gegeven van 90-100; de
beginconcentraties tijdens de
experimenten lagen in het interval van 5
tot 20 mg/l. Bij de afbraak van kat-OAS

spelen de volgende processen een
belangrijke rol:
- biochemische oxydatie; de afbraaksnelheid is afhankelijk van de structuur:
verbindingen met één alkylketen breken
het snelst af.
- sorptie aan deeltjes.
- adaptatie van de microbiële populatie.
De laatste factor wordt als verklaring
gegeven voor een snellere afbraak in
rivierwater ten opzichte van laboratoriumexperimenten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de nitrificatiestap tijdens de
afvalwaterzuivering gevoeliger is voor het
remmend effect van kat-OAS dan afvalwaterzuivering in het algemeen [11]. De
concentratie waarbij remming van de
nitrificatie optreedt, ligt in de orde van
15-30 mg/l kat-OAS. In recent onderzoek
vond Tubbing reductie van de nitrificatie
(bepaling van de ammoniumconcentratie
met ion-selectieve detectie) in rivierwater
wanneer de DTDMAC-concentratie hoger
dan 1mg/l was [15]. De EC 50 -waarden
(concentratie waarbij 50% reductie
optreedt) berekend voor drie
experimenten waren 2,5; 3 en 4,5 mg/l.
Anaërobe afbraak is niet onderzocht.
Aleer kennis hierover kan van belang zijn
voor slibvergisting en landfillingsmethodieken.
Humane toxicologie
Het Adviescentrum Toxicologie (ACT)
van het RIVM [17[ heeft voor kat-OAS
met twee alkylketens een monograaf van
de beschikbare toxicologische data samengesteld.
De LD50 waarden voor orale blootstelling
aan kat-OAS, met twee alkylketens, lopen
voor muizen en ratten uiteen van
250 mg/kg lichaamsgewicht (bw) tot
> 10.000 mg/kg bw. LD 5 0 waarden van
250-720 mg/kg bw werden gevonden
voor stoffen met een ketenlengte van
C 8 ; 10 , C 10 14en C 12 ; de dose-respons curve
gaf een steile helling. De gepresenteerde
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LD5o waarden voor langere ketens
suggereren een lagere toxiciteit; een
definitieve conclusie is echter niet
mogelijk gezien de onzekerheden over de
toegepaste concentraties en onzuiverheden van de geteste verbindingen met
een ketenlengte van 16-18 C-atomen.
De LD 50 , oraal, voor DTDMAC loopt van
> 1.075 (rat,m) tot 7.700 (rat,m,v) mg/kg
bw. Deze studies zijn vaak slecht
gedefinieerd; daarnaast werd er een
technische stof gebruikt. Acute toxische
effecten zijn hypo-activiteit, diarree en
spierzwakte bij de rat. Voor DTDMAC
zijn geen studies naar een dermale LD 50 ,
semichronische toxiciteit en mutageniteit
bekend.
Verbindingen met een alkylketenlengte
van 8-10 C-atomen zijn bij dermale
toediening gematigd toxisch voor konijnen
(LD 50 oraal: 150/630-1500 mg/kg bw).
De stoffen veroorzaken ernstige huidirritatie bij konijnen bij concentraties vanaf
ca. 5%. Een concentratie vanaf 0,033%
veroorzaakte een lichte, reversibele
huidirritatie. Humane studies suggereren
een vergelijkbare gevoeligheid voor dit
effect. Dierproeven suggereren een
lichtere mate van huidirritatie voor stoffen
met langere ketens. Ook hiervoor geldt
dat een definitieve conclusie niet mogelijk
is vanwege de onzekerheden over de
geteste stoffen. Zeer ernstige oogirritatie
bij konijnen werd waargenomen. Alleen
verbindingen met 10-12/14 C-atomen
werden getest bij concentraties vanaf ca.
10%. De laagste testconcentratie, 0,033%
gaf geen oogirritatie. Sensibilisatiestudies
met cavia's gaven tegenstrijdige resultaten;
in humane studies werd geen sensibilisatie
gevonden.
De onderzochte verbindingen waren niet
mutageen voor bacteriën en zoogdiercellen in in vitro en in in vwo testsystemen.
Er zijn twee short-term studies (90 dagen,
ratten, oraal) met didecyldimethylammoniumchloride (DDDMAC) bekend
waaruit blijkt dat het maagdarmkanaal
doelorgaan is. De toxische werking is
voornamelijk lokaal en betreft irritatie van
de slijmvliezen en een mogelijk toxisch
effect op de bacterieflora van het maagdarmkanaal. De toxische werking wordt
daarom eerder door de concentratie dan
door de dosis (mg/kg bw) bepaald.
Daarom is voor de berekening van de
maximaal toegestane hoeveelheid in
levensmiddelen uitgegaan van een dieetconcentratie, zonder effect, uit de shortterm studie van 400 mg/kg voedsel. Er is
een veiligheidsfactor van 500 toegepast
wegens het ontbreken van een chronische
studie. Op basis van deze gegevens is voor
de mens een maximale toelaatbare waarde

Tabel II - Depompstations die bijhetDTDMAC-onderzoekzijn betrokken.
I.okatie

Bedrijf

Bron

Andijk
Leiduin
Kralingen
Nieuwegein
Biesbosch
Dijklaan
Hardinxveld-G.
Nieuw Lekkerland
Rodenhuis
Velddriel
Schuwacht
Zwijndrecht

PWN
GWA
WHZ
WRK
WBB
W/.1IO
WZHO
WZHO
WZHO
WMG
WZHO
WZHO

Rijn/IJsselmeer
Rijn
Maas
Rijn
Maas
Rijn/Lek
Waal/Merwede
Rijn/Lek
Rijn/Lek
Waal/Maas
Rijn/Lek
Waal/Noord

X-gem1

-

%U 2

-

100
85
100
89
49
10Q3
57

580
350
630
810
3.500
205
130

1

X-gem is de gemiddelde afstand tot de rivier.
%Uis het %oevergrondwater [17]
3
onzeker
- is hier niet van toepassing.
2

berekend van 0,8 mg/kg voedsel of
drinken. Deze waarde wordt van
toepassing geacht voor dialkyldimethylammoniumchlorides met onvertakte alkylketens van 8-18 C-atomen lang.
DTDMAC en de drinkwaterproduktie
In tabel II zijn de drinkwaterpompstations
vermeld die bij dit onderzoek betrokken
zijn geweest. Bij de keuze van de pompstations is rekening gehouden met het
vóórkomen van DTDMAC in de ruwwaterbron [3] met name de Rijn en de
Maas. Bij de keuze van de oevergrondwaterpompstations is rekening gehouden
met het verschil in afstand tot de rivier;
daarnaast bevat het opgepompte water
minstens ca. 50% oevergrondwater [17].
Bij twee oppervlaktewater verwerkende
pompstations werden tevens monsters
genomen, na enkele stappen in het
zuiveringsproces.
Elk pompstation is tweemaal bemonsterd,
in maart/april en in mei/juni. Dit is
gedaan om te kunnen zien of eventuele
effecten, van bijvoorbeeld de zuivering,
reproduceerbaar zijn. De analysemethode
is beschreven in een intermezzo.
De resultaten zijn weergegeven in de
tabellen III en IV. De gepresenteerde
meetgegevens zijn niet gecorrigeerd voor
de recovery.
Oppervlaktewater
De gemeten concentraties in oppervlaktewater komen overeen met wat er in de
literatuur is beschreven. Er is echter een
groot verschil tussen de concentraties in
ruw oppervlaktewater gemeten op de
eerste en tweede monsterdatum (tabel
III). Dit blijkt vooral uit de resultaten van
de volgende monsters:

Het verschil in de concentratie DTDMAC
tussen de monsters bedraagt ca. 50%. Een
voor de hand liggende oorzaak is de

maart

debiet*

mei/juni debiet*

Andijk
ruwwaterbekken
6,4 //g/l
13,2//g/l
WRK
ruwwater
(Rijn)
29,4 //g/l 1500 m'/s 11,9//g/l 1239 mVs
Biesbosch
innamepunt
(Maas)
26,1 //g/l 302 m'/s 13,6//g/l 114m 3 /s
* Debiet van de rivier op de monsterdatum [18]

waterafvoer van de rivieren. Voor de
punten Biesbosch en WRK zou dit in
principe kunnen gelden. Het debiet van
de rivieren Rijn en Maas is op de tweede
monsterdatum juist lager dan op de eerste
datum (maart). Het zwevend-stofgehalte
in rwzi-effluent is gewoonlijk hoger dan in
het ontvangende water. Bij een lage rivierafvoer bezinkt het zwevende stof in het
effluent sneller en vaak voordat dit het
rivierwater heeft bereikt. Vlet het
zwevende stof bezinkt ook een groot deel
van de geadsorbeerde stoffen waaronder
DTDMAC. Bij een lage rivierafvoer is het
zwevende-stofgehalte dus lager zodat de
te verwachten DTDMAC concentratie ook
lager is.
Als de rivierafvoer, vooral in november/
december, fors toeneemt komen de
bezonken stoffen vaak alsnog vrij; een
reden om de inname voor drinkwaterproduktie tijdelijk te stoppen [19]. Het
concentratieverschil kan via het zwevendstofgehalte door de waterafvoer verklaard
worden. In het monster genomen bij het
punt Andijk is het gehalte bij de tweede
monstername (29 april) hoger dan in
maart; hier geldt dat de invloed van de
rivierafvoer minder groot is. Het IJsselmeer zorgt in het algemeen voor
afvlakking van de concentratiepieken.
Voor de overige ruwwatermonsters,
Eeiduin na duininfiltratie en de oevergrondwaterwinningen, geldt dat het
verschil tussen de beide monsters
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I N T E R M E Z Z O - Analyse van DTDMACinwater [20]
methanol,4%acetonitril en92%chloroform,de
Demonsterswerden geconserveerd met 1%
flowwas 1,0ml/min.Nascheiding op eencyanoformaldehyde en bij4°C inhetdonker
aminokolom werd eron-line gederivatiseerd met
bewaard.
eenfluorofoor (9,10-dimethoxyanthraceen-2100mlmonster werd natoevoeging vaneen
sulfonaat, opgelost inwater) engeëxtraheerd.Na
ionpaar-reagens (lineair alkylbenzeenscheiding vandechloroform- enwaterfase vond
sulfonaat) enaangezuurde methanol geheel
drooggedampt,en hetresidu opgelost in5ml
erfluorometrischedetectie plaats (Aex= 383 nm,
chloroform.50ft\hiervanwerdgeïnjecteerd in
. = 452nm).
een HPLC-systeem.Heteluens bestond uit4% Alle monsterswerden induplogeanalyseerd.
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Inafb.2staateentypisch voorbeeldvaneen
chromatogram.Debepalingsgrens voor
DTDMACis 1,1 /ig/l (1,1 ngabsoluut).
Derecovery voor deverschillende watertypen
isweergegeven inafb.3.Dezevarieerdevan
75%(oppervlaktewater) tot 100%(drinkwater).
Derelatievestandaard deviatievoor de
methode bedraagt 15%,die voor de injectie
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Aft). 2 - Chromatogram na injectie van een analysemonstervan oppervlaktewater. Aft).3 -Recovery van DTDMAC indiverse typen water.

Tabel III - DTDMAC tijdens dedrinkwaterbereiding uitoppervlaktewater in1991.
Periode
Monsterpunt

maart/april
[DTDMAC)

Og/l)
Andijk ruw waterbekken
Andijk voor actieve kool
Andijk na actieve kool
Andijk na CIO,
W R K ruw water
W R K uitgaand water
Leiduin na duininfiltratie
Leiduin rein
Biesbosch inname
Biesbosch uitgaand water
Kralingen ruw water
Kralingen na ozon
Kralingen na actieve kool
Kralingen rein

4,7
2,3
1,7
< 1,1
21,8
4,4
5,2
3,2
19,0
2,2
2,7
2,6
2,1
2,1

l/'g/l)
0,9
0,8
0,8
4,0
0,9
0,9
0,8
3,2
1,3
0,8
0,8
0,8
0,8

mei/juni
[DTDMAC]
;/'g/i
9,9
1,9
1,3
< 1,1
8,6
3,8
< 1,1
2,2
10,2
6,0
3,2
1,9
1,2

verklaard kan worden uit het 95%
betrouwbaarheidsinterval.
G"g/l)
4,5
0,8
0,8
1,1
1,3
1,2
4,5
1,7
1,2
1,1
1,1

<M

1

I 95 : Het 95% betrouwbaarheidsinterval.
De concentraties zijn niet gecorrigeerd voor de recovery.
Tabel IV- DTDMAC tijdens dedrinkwaterbereiding uitoevergrondwater in1991.
Periode
Monsterpunt

maart/april
[DTDMAC]

r^g/i)
Dijklaan ruw
Dijklaan rein
Hardinxveld ruw
Hardinxveld rein
Nieuw Lekkerland ruw
Nieuw Lekkerland rein
Rodenhuis ruw
Rodenhuis rein
Velddriel ruw
Velddriel rein
Schuwacht (Lek.kerk) ruw
Schuwacht {Lek.kerk) rein
Zwijndrecht ruw
Zwijndrecht rein
1

1,8
3,1
2,4
1,4
4,3
1,7
3,7
1,1
14,4
2,8
1,3
1,3
2,0
2,1

I 95 : Het 95% betrouwbaarheidsinterval.
De concentraties zijn niet gecorrigeerd voor de recovery.

V

Cüg/i)
0,8
0,8
0,8
1,3
0,6
2,3
0,8
0,8
4,5
0,9
0,9
3,3
0,8
0,6

juni
[DTDMAC]

(/'g/l)
1,3

w

Cug/D
i,i

< 1,1
1,3

2,3

< 1,1
3,8
2,2
4,1
1,1
2.8
1,6

1,7
1,2
1,8
1,3
1,7
1,8

< 1,1
2,0
2,4

< 1,1

1,2
0,2

Oevergrondwater
Op twee lokaties (WRK en Biesbosch)
zijn metingen gedaan in rivierwater (Tabel
III; respectievelijk Rijn en Maas). De
gemeten concentraties DTDMAC zijn
aanmerkelijk hoger (ca. een factor 10) dan
in ruw oevergrondwater (Tabel IV). Dit
duidt op een gedeeltelijke verwijdering
tijdens oeverinfiltratie van Rijn- en Maaswater. Op grond van de stofeigenschappen (adsorptie) kon dit worden
verwacht. Er zijn geen concentraties
DTDMAC bekend in rivierwater van
enkele jaren geleden; daardoor kan een
relatie met de concentratie in ruw oevergrondwater niet worden gelegd! Het effect
is dus alleen kwalitatief.
Een verklaring voor het grote verschil
(14,4 //g/l en 2,8 //g/l) tussen de eerste
en tweede meting bij pompstation
Velddriel is moeilijk te geven. Het
monster is in tweevoud opgewerkt wat
gelijke resultaten gaf. Gezien het grote
verschil tussen de monsters van Velddriel
en gelet op de resultaten van de overige
monsters oevergrondwater is contaminatie
van het monster het meest waarschijnlijk.
Voor de monsterpunten oevergrondwater
geldt dat de niveaus bij NieuwLekkerland, Rodenhuis en Velddriel het
hoogst zijn. Erg groot zijn de verschillen
met Dijklaan, Hardinxveld en Schuwacht
echter niet. Mogelijke oorzaken kunnen
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zijn verschil in % oevergrondwater,
winningsdiepte, bodemgesteldheid en de
afstand tot de rivier. Voor deze factoren
geldt dat op grond van slechts twee
metingen geen uitspraken kunnen worden
gedaan.
Zuiveringseffecten
Effecten van zuivering als 'black box' zijn
in feite op alle lokaties onderzocht.
Effecten van enkele zuiveringsstappen zijn
alleen op de lokaties Andijk en Kralingcn
onderzocht. Voor de lokaties waar oppervlaktewater wordt gezuiverd geldt dat, op
één waarneming na (Leiduin), de
concentratie in het uitgaande water lager
is dan in ruwwater. Afgezien van
verschillen veroorzaakt door spreiding
tussen de metingen blijkt hieruit dat de
zuivering effect heeft op de verwijdering
van DTDMAC. De zuivering van rivierwater tot halfprodukt (WRK en
Biesbosch) is effectief (tabel III) (reductie
bij de WRK: 55 en 80%; bij de Biesbosch
is, door het gering aantal monsters, een
percentage reductie in verband met
faseverschuiving door verblijftijden
moeilijk aan te geven). De recovery in
ruwwater is lager dan in reinwater (zie
intermezzo) waardoor de actuele
concentraties in ruwwater, vooral
oppervlaktewater, hoger zullen zijn.
Voor de oevergrondwaterwinningen (tabel
IV) geldt op vier van de zeven lokaties,
zowel in maart/april als in juni, dat de
concentratie DTDMAC in reinwater lager
is dan in ruwwater. Voor één lokatie geldt
juist het omgekeerde en op twee lokaties
is in maart de concentratie in reinwater
hoger dan in ruwwater, maar in juni weer
lager. Kleine verschillen kunnen worden
verklaard door het aangegeven
betrouwbaarheidsinterval van de analysemethode. Uit deze gegevens blijkt dat de
zuivering van oevergrondwater een
reducerend effect heeft op de concentratie
van DTDMAC.
Op twee lokaties (Andijk en Kralingen) is
de zuivering nader onderzocht. Uit de
resultaten van de lokatie Andijk blijkt dat
de afname van de concentratie DTDMAC
tijdens de conventionele zuivering
(coagulatie/flocculatie en snelfiltratie) het
grootst is. De verwijdering door actievekoolfiltratie is ca. 25%.Na de chloordioxydedosering is de concentratie
gedaald tot beneden de detectiegrens. Uit
de resultaten van Kralingen blijkt dat
ozonisatie en actieve-koolfiltratie voor
reductie kunnen zorgen. De metingen
geven een indicatie dat het effect van ozon
lager is dan dat van actieve kool. De resultaten zijn kwalitatief vanwege het gering
aantal metingen. De reductie door de
nadesinfectie is mede gelet op betrouw-

Afb. 4 - Frequentieverdeling van de
DTDMAC-gehahen in
(rein) drinkwater.

[DTDMAC] (WJ/I)

baarheidsintervallen van de analyses te
verwaarlozen. De reductie door de
verschillende zuiveringsstappen lijkt mede
bepaald te worden door het concentratieniveau van DTDMAC in het water voor
de desbetreffende stap.
Met de huidige zuiveringstechnieken
wordt de concentratie DTDMAC in
drinkwater, bereid uit oppervlakte- en
oevergrondwater teruggebracht tot
< 1,1-4,3^g/1 (detectiegrens 1,1 //g/l), de
mediaan is 1,7 //g/l. Uit afbeelding 4 blijkt
dat 80% van de waarnemingen beneden
de concentratie van 2,5 //g/l liggen.
Effecten op de volksgezondheid
Uit de paragraaf humane toxicologie blijkt
dat de database nodig voor kat-OAS met
twee alkyketens in het algemeen maar
voor DTDMAC in het bijzonder niet
volledig is. Voor deze stof zijn bijvoorbeeld geen semi-chronische toxiciteitsstudies en ook geen mutageniteitsstudies
bekend. De aanwezige LD 5 0 studies zijn
vaak slecht gedefinieerd; daarnaast
werden preparaten van onbekende
concentraties (waarschijnlijk 50%)
gebruikt. Op grond van twee short-term
studies is een maximaal toelaatbare
waarde berekend van 0,8 mg/kg voedsel
of water voor dialkyldimethylammoniumchlorides met onvertakte
ketens van 8-18 C-atomen. DTDMAC
valt onder deze categorie (zie aft. 1).
De factor tussen de berekende maximaal
toelaatbare waarde en de mediane
concentratie in rein drinkwater (1,7 //g/l)
bedraagt ca. 500. Voor de maximum
concentratie (4,3 //g/l) is deze factor ca.
200. Deze getallen geven aan dat de
gemeten concentraties DTDMAC in
drinkwater op grond van de huidige
kennis geen nadelige effecten op de volksgezondheid zullen hebben.
Voor waterorganismen ligt het MTR en
het VR veel scherper (MTR is 50 //g/l, de
VR 0,5 //g/l) zodat de concentraties
gevonden in oppervlaktewater, tot ca. 20
//g/l, lager zijn dan het MTR. Deze

concentraties zijn veel hoger dan het VR,
zodat de kans op nadelige effecten op
waterorganismen aanwezig is.
Conclusies
- DTDMAC komt voor in ruw oppervlaktewater (maximum 22 //g/l), in ruw
oevergrondwater (maximum 5//g/l) en in
drinkwater (maximum 4,3 //g/l; mediaan
1,7 //g/l).
- De opzet van het onderzoek was
beperkt tot twee metingen per lokatie
waardoor conclusies over verwijdering
kwalitatief van aard zijn.
- Voor de verwijdering geldt in het
algemeen dat hoge concentraties
eenvoudig kunnen worden teruggebracht
(bodempassage, spaarbekkens, zuivering),
maar dat de lage concentraties niet
volledig kunnen worden verwijderd, ook
niet door ozon en/of actieve kool.
- De aangetroffen concentraties
DTDMAC in drinkwater zullen op grond
van de huidige kennis geen nadelige
effecten op de volksgezondheid hebben.
- De gemeten concentraties in rivierwater
liggen ver boven het verwaarloosbaar
risico voor aquatische ecosystemen.
- De in dit onderzoek gemeten
concentraties geven geen aanleiding voor
verder onderzoek naar de betekenis van
DTDMAC voor de drinkwatervoorziening.
Verantwoording
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht
van het ministerie voor VROM. Dank is
verschuldigd aan de waterleidingbedrijven
voor de verleende toestemming om
monsters te nemen.
Literatuur
1. Overleggroep Deskundigen WasmiddelenMilieu.
Nota: Milieuaspecten van kationische oppervlakteactieve stoffen als wasverzachters
Utrecht, 1988, 16 pagina's.
2. Leeuwen C.J. van (1989). Wasverzachters; zacht,
ook voor het milicu?U20 (22) 1989, nr. 10; 296.
3. Leeuwen C.J. van, Greef J. de, Roghair G J. en
Nijs A. C M. de (1990). Wasverzachters II.

569

H , O (25) 1992, nr. 20

Resultaten van aanvullend onderzoek.
H , 0 (23) 1990 nr. 11; 295.
4.~Roghair C.J., Buijze A. and Schoon K. N. P.
(1991). Maximum permissible level of the cationic
surfactant DTDMAC for aquatic ecosystems. RIVM
rapport nr. 719102007.
5. Overleggroep Deskundigen WasmiddelenMilieu.
Nota: Milieuaspecten van kationische oppervlakteactieve stoffen als wasvcrzachters (aanvulling).
Utrecht, 1991, 12 pagina's.
6. Tauber G. and May A. (1982). Chemismus,
Eigenschaften und Anwendung der Kationischen
Tensiden. Tenside Detergents 19 (3), 151-154.
7. Huber L. H. (1984). Ecological behavior of'cationic
surfactants from fabric softeners in the aquatic
environment.
Journal of American Oil Chemists' Society 61 (2),
377-382.
8. Woltering D. M., Larzon R. J., Hopping \Y. 1).,
Jameison R. A. und De Oude K. T. (1988). Verbleib
und Wirkungen von Waschmittel Chemikalien in der
Umwelt. Tenside Detergents 25 (2), 116-127.
9. Larson R.J. and Vashon R. D. (1983).
Adsorption and biodégradation of cationic surfactants in
laboratory and environmental systems. Devs. Ind.
Microbiol. 24: 425-434.
k ! 0 . Ptttinger C. A., Woltering D. M. and Masters J.
A. (1989). Bioavailability of sediment-sorbed and
aqueous surfactants to Chironimus riparius (midge).
Env. Tox. Chem. 4; 51-61.
11. Boethling R.S. (1984).
Environmental fate and toxicity m wastezvatertreatment
of quartmary ammonium surfactants. Water Research
18, 1061-1Ö76.
12. Rappeler T. U. (1982). Die aquatische Toxizität
von DSDMA C und ihre ökologische Bedeutung.
Tenside Detergents 19 (5), 251-255.
13. Lewis M A. and Wee V. T. (1983). Aquatic
safety assessmentfor cationic surfactants. Env. Tox.
Chem. 2, 105-118.
14. Schoon H. (1990). Aquatisch oecotoxicologtsch
onderzoek aan ditalgdimcthylammomumchloride
(DTDMAC) ten behoeve van risicobeheersing.
Doctoraal verslag, Vrije Universiteit.
15. Tubbing D. M J. and Admiraal W. (1991;.
Inhibition of bacterial and phytoplanktonic metabolic
activity in the lower River Rhine by DitallowdimethyT
ammomumchloride (DTDMAC). Appl. Environ.
Microbiol, vol 57, no. 12 p. 3616-22.
16. Verdam L., Kreijl C. F. van en Taalman
R.' D. F. M. (1991). Dialkyldmiethylammouiumchloride en bromide. Adviesrapport nr.
89/678804/007 van het AdviesCentrum
Toxicologie RIVM.
17. Kooy D. van der (1985). Drinkwater uit oevergrondwater. RIWA-mededeling 89.
18. Hartman A., Pers. mededeling. RIZA, Lelystad.
19. Breemen L. W. C. A. van. Pers. mededeling.
NV Waterwinningsbedrijf Brabantse Biesbosch,
Werkendam.
20. Bergers P.J. M., Groot A. C. de en Versteegh J.
F. M. (1991). Het operationeel maken en het
optimaliseren van een methode voor de bepaling van
ditalg-dimethyl-ammoniumchloride (DTDMAC) in
water. RIVM rapport nr. 714301001.

• •

•

Natuurbeschermers en actiegroepen willen hoorzitting
dijkverzwaring
Ken groot aantal actiegroepen en natuurbeschermers wil dat minister Maij van
V en W een hoorzitting laat houden
voordat wordt gestart met het onderzoek
naar dijkverzwaringen. Dat hebben de
groeperingen de minister in een open
brief laten weten.
De brief is onder meer ondertekend door
de Bond Heemschut (bescherming van
cultuurmonumenten in Nederland), de
stichting Red ons Rivierenlandschap, het
Samenwerkingsverband Dijkbewoners
Rivierengebied en de stichting Uiterwaardenpark Maas-Waal-Merwede. De
ondertekenaars van de brief vroegen de
minister in juni om het onderzoek waarvoor nu de commissie Toetsing Uitgangspunten Rivierdijkversterking is ingesteld.
Volgens de groeperingen kan de
commissie pas een goed inzicht in de

problemen krijgen als alle belanghebbenden eerst hun standpunten hebben
kunnen toelichten. Tijdens de hoorzittingen zouden ook onderzoeksvragen
geformuleerd kunnen worden. 'De
kwaliteit van het onderzoek zal bepalend
zijn voor de bruikbaarheid van het
resultaat', aldus de ondertekenaars.
De belangengroeperingen willen de
'adempauze' optimaal gebruiken. De
adempauze ontstond doordat de Waterschappen drie weken geleden besloten
hangende het onderzoek van de
commissie geen nieuwe dijkverzwaringen
aan te besteden. De belangengroeperingen vinden de meeste dijkverzwaringen onnodig en een onaanvaardbare aantasting van het rivierenlandschap. (ANP)

Eerste spa Bergambachtleiding gestoken
President-commissaris van NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, de heer
mr. C. V. Martini, stak op 9 september de eerste spa in de Krimpenerwaard voor de
aanleg van de Bergambachtleiding. Dit gebeurde onder toeziend oog van de heren
ir.J. Hieter, directeur van DZH en D. van Dam, burgemeester van Bergambacht.
De tweede transportleiding voor gezuiverd Maaswater tussen Bergambacht en het
Zuidhollandse duingebied bij Wassenaar moet begin 1995 zijn voltooid. Met de huidige
leiding tussen Bergambacht en Scheveningen, kan tot in 1995 voldoende voorgezuiverd
rivierwater worden aangevoerd. De Bergambachtleiding, afgekort tot BAL, moet de
drinkwatervoorziening in het westen van Zuid-Holland in de toekomst veiligstellen.
Het beoogde tracé is in nauw overleg met de provincie Zuid-Holland tot stand
gekomen. Ook met andere instanties - onder meer op het gebied van natuur, landschap
en milieu - heeft het DZH overleg gepleegd. Het tracéverloop is zoveel mogelijk aan de
wensen van de verschillende gesprekspartners aangepast.

