Halo-azijnzuren, chloriet en chloraat in Nederlands drinkwater

Inleiding
In het kader van het onderzoek naar de
vorming van mogelijk schadelijke
Produkten tijdens de desinfectie (met
name het gebruik van chloor) van
drinkwater, is in een recent artikel in dit
blad aandacht besteed aan de dihaloacetonitrillen [1].
In dit artikel zal voornamelijk aandacht
worden besteed aan het vóórkomen van
halo-azijnzuren (HAZ) als nevenprodukten van de chloring van drink-
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water. In het verleden is veel onderzoek
gedaan naar de vluchtige chloreringsprodukten (onder andere trihalomethanen
(THM) welke naar is gebleken slechts
20-30% bijdragen aan de organochloorverbindingen in gechloord water [2].
Niet-vluchtige polaire stoffen (met name
gechloreerde carbonzuren) maken het
grootste deel uit van het organisch
gebonden chloor. De aandacht voor de
polaire stoffen is sterk toegenomen enerzijds vanwege de mobiliteit in de diverse
zuiveringsprocessen en anderzijds
vanwege de mutagene activiteit van de
polaire fractie van drinkwater.
Cyaanazijnzuur is een alkaanzuur dat door
oxydatie ontstaat uit de eiwitstructuren
van het humuscomplex. Cyaanalkaanzuren zijn interessant omdat zij precursors
zijn van onder andere chloroform tijdens
de chloreringsreactie in waterige oplossingen. Dichlooracetonitril is een
tussenprodukt van de reactie van chloor
met cyaanazijnzuur [1].Di- en trichloorazijnzuur zijn naast dichloormalonzuur de
eindproduktcn van deze reactie [3, 4].
Chritsman etal [5, 6] identificeerden
dichloorazijnzuur en trichloorazijnzuur
naast chloroform als de meest voorkomende chloreringsprodukten van
humusmateriaal. In Amerika werden
concentraties van deze zuren in ver-

Samenvatting
Halo-azijnzuren zijn aangetoond in een beperkt aantal monsters drinkwater bereid
uit oppervlakte- en oevergrondwater, echter niet in drinkwater bereid uit
grondwater. Met de beschreven analysemethode kunnen acht verschillende
halo-azijnzuren (HAZ) worden aangetoond tot een detectielimiet van 0,1 //g/l.
Halo-azijnzuren werden aangetoond in gechloord en niet-geschloord drinkwater.
De concentraties van de individuele halo-azijnzuren lagen tussen 0,1-6,5 //g/l,
terwijl de totale halo-azijnzuur concentratie tussen 0,1-14,7 //g/l lag. In drinkwater
waar chloor werd toegepast was de totale halo-azijnzuur concentratie altijd hoger
dan in niet gechloord drinkwater. In het algemeen bleek 65%van de gewichtshoeveelheid halo-azijnzuren gebromeerd te zijn waarbij dibroomazijnzuur het
meest voorkomende halo-azijnzuur was. Dit bevestigt de belangrijke rol van
bromide tijdens de desinfectie.
De gemeten concentraties di- en trichloorazijnzuur liggen duidelijk beneden de in
Amerika opgestelde toxicologische richtlijnen (SNARL).
In een aantal monsters rivierwater en in een aantal van de drinkwatermonsters
zijn analyses naar chloriet en chloraat uitgevoerd. Deze stoffen werden aangetoond in rivierwater en in drinkwater bereid uit oppervlaktewater maar niet in
drinkwater bereid uit oevergrondwater. Chloraat kan in drinkwater aanwezig zijn
afkomstig uit de ruwwaterbron en/of als verontreiniging uit de voor de chloring
gebruikte hypochlorietoplossing. De resultaten van de chloriet- en chloraatanalyses moeten nog worden bevestigd.

schillende monsters drinkwater gemeten
van 4-160//g/l [7,8].
In Duitsland werd trichloorazijnzuur
gemeten in concentraties van 0-3 //g/l
drinkwater [9].
Welke HAZ worden gevormd hangt niet
alleen af van het organisch, maar ook van
het anorganisch materiaal in het drinkwater. Bromoform en ook de andere
gebromeerde T H M ontstaan doordat in
het water aanwezige bromide wordt
geoxydeerd tot broom dat vervolgens ook
met THM-precursors reageert. Bij het
onderzoek naar de dihaloacetonitrillen
(DHAN) in drinkwater werd gevonden
dat het grootste deel van de DHAN en
T H M gebromeerd was [Ij.
Met chloor en broom kunnen in totaal
negen verschillende HAZ worden
gevormd (tabel I), echter alleen trichlooren dichloorazijnzuur zijn in drinkwater
gemeten.
Kr is een methode ontwikkeld om deze
negen zuren in één analyse te kunnen
meten. Om een beeld te krijgen van de
HAZ in drinkwater zijn metingen uitgevoerd in (gechloord) drinkwater
afkomstig uit oppervlakte-, oevergrond-en
grondwater.
Chloraat en chloriet zijn vervalprodukten
van chloordioxyde; chloraat wordt echter,
evenals trichloorazijnzuur, ook toegepast
als bestrijdingsmiddel. Daarnaast worden
chloriet en chloraat toegepast bij
industriële processen zoals het bleken van
papier en textiel. Er is een ionchromatografische methode ontwikkeld voor het
meten van de vervalprodukten van
chloordioxyde [12]. Bij het toepassen van

deze methode in de praktijk bleek dat
chloriet en chloraat konden worden aangetoond in enkele monsters rivierwater.
Vervolgens is de analyse ook uitgevoerd
in bovengenoemde monsters drinkwater
(uit oppervlakte- en oevergrondwater).
Naast de methodiekontwikkeling voor
halo-azijnzuren en de analyseresultaten
zal in het kort worden ingegaan op de
gezondheidsaspecten van de gemeten
groepen van stoffen.
Methodiekontwikkeling
Halo-azijnzuren
In de literatuur is voor zover bekend geen
methode beschreven voor de bepaling van
HAZ, met uitzondering van di- en
trichloorazijnzuur. Halo-azijnzuren zijn in
het algemeen, en zeker in lage concentraties, moeilijk te bepalen. Een oorzaak
daarvan is het sterk zure karakter en de
grote oplosbaarheid in water van deze
verbindingen. Een andere oorzaak is de
opwerking van de monsters, die vaak
nodig is om lage concentraties in
(drink)watermonsters te kunnen bepalen.
Volgens Miller etal [10] geeft een
concentrering van de extracten door
indampen, met name na de methylering,
slechte resultaten. Dit is in overeenTABEL I- Gehalogeneerde azijnzure}] in drinkwater.
MCA
DCA
TCA
MBA
DBA
TBA
BGA
BDCA
CDBA

monochloorazijnzuur
dichloorazijnzuur
trichloorazijnzuur
monobroomazijnzuur
dibroomazijnzuur
tribroomazijnzuur
broomchloorazijnzuur
broomdichloorazijnzuur
chlooridbroomazijnzuur
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stemming met onze resultaten die
verliezen van 20% of meer, en een slechte
reproduceerbaarheid aangeven voor de
concentratie van 50 ml naar 2 ml.
Om deze problemen te vermijden is een
gevoelige methode ontwikkeld waarbij
gebruik wordt gemaakt van GC/ECD.
Een analyse met behulp van GC/MS is
weliswaar selectiever maar het gebruikte
apparaat was niet voldoende gevoelig (de
detectielimiet lag bij ongeveer 5 //g/l)
waardoor een concentratiestap noodzakelijk was.
Extractie
Voor de extractie van halo-azijnzuren uit
watermonsters is een 10:1 vloeistofvloeistofextractie met diethylether
gebruikt. De gekoeld bewaarde watermonsters werden verzadigd met
natriumchloride, om de onderlinge
oplosbaarheid van monsters en extractiemiddel zo laag mogelijk te maken.
De monsters werden aangezuurd tot pil
0,5 om de zuren extraheerbaar te maken.
Aan het extractiemiddel was voor de
extractie een bekende concentratie
trichloorazijnzuur isopropylester (TCAP)
als interne standaard toegevoegd. Na de
extractie werden de extracten gedroogd
(uitvriezen van het water) en gemethyleerd met diazomethaan en vervolgens
geanalyseerd. Na methylering moet de
analyse binnen maximaal één uur worden
uitgevoerd. Het extractierendement van
de methode is 100 ± 6% (voor TCAstandaarden van 0,2-20 //g/l [11].
Identificatieen kwantificering
Alle standaarden en extracten zijn
geanalyseerd met gaschromatografie
uitgerust met Electron Capture Detectie
(ECD). Onder de gekozen omstandigheden [11] waren de verschillende
methylesters van de HAZ's voldoende van
elkaar te scheiden en te kwantificeren,
behalve de methylester van monochloorazijnzuur waarvan de piek samenviel met
die van het oplosmiddel. Voor zeven van
de negen HAZ (uitgezonderd broomdichloor- en chloordibroomazijnzuur
waren standaarden aanwezig. Met behulp
van deze standaarden en massaspectrometrie werden de verschillende
HAZ geïdentificeerd. De retentietijden
van de standaarden en de verbindingen in
de extracten kwamen goed overeen.
De detectorrespons was lineair voor alle
standaarden in het concentratiegebied van
0-100 //g/l. De detectielimiet van de
gebruikte methode was 0,1 //g/1.
Met behulp van de interne standaard
konden de diverse halo-azijnzuren
worden gekwantificeerd [11]. In afb. 1is
een weergave van een chromatogram van

Afb. 1 - Gaschromatogram, van eenmonstervan een pompstation zcaar chloor is toegepast, waarin de afzonderlijke
zurenzijn aangegeven. De concentraties zijn:DCA, 1,2/tg/l;MBA 0,5ßg/l; BCA 2,1/tg/l; TCA 1,4/tg/l; DBA
2,6/tg/l; BDCA 1,7ßg/l; CDBA 1,4/tg/l; WA 0,7/ig/l.

een monster drinkwater waarbij tijdens de
bereiding chloor werd toegepast.
De pieken van de methylesters van de
zuren zijn daarin aangegeven.
Analysemethode voor chlorietenchloraal
De ionchromatografische methode voor
de analyse van chloriet (CLO2) en
chloraat (CLO3) in oppervlakte- en drinkwater is beschreven door Hom [12]. Met
deze methode kunnen ionen in waterige
oplossing worden gescheiden en
gedetecteerd met een geleidbaarheidsmeter. Voor deze methode is een voorbewerking van de monsters niet noodzakelijk uitgezonderd filtratie van troebele
monsters. De onderste analysegrens (6 x
standaarddeviatie) voor chloriet is 4 //g/l
en voor chloraat 8 //g/l.
Gezondheidsaspecten
Halo-azijnzuren
In 1987 is door de National Research
Council (NRC) in de Verenigde Staten
van Amerika een samenvatting gepubliceerd [13] van de humane toxicologie
van desinfectantia en hun bijprodukten.
In deze samenvatting zijn di- en trichloorazijnzuur beschreven. De belangrijkste
conclusies uit de dierexperimentele
studies zijn dat DCA neurologische
effecten kan veroorzaken in het centrale
en perifere zenuwstelsel. Andere effecten
van DCA zijn afwijkingen van de
reproduktie-organen, met name de testes,
en afwijkingen van het weefsel van de
ooglens. Van de toxische effecten van
TCA is veel minder bekend [13]. Beide
verbindingen zijn niet mutageen in de
Amestest [13, 14].Er is een studie naar de

carcinogeniteit van DCA en TCA uitgevoerd [15]. In deze studie werden
groepen van muizen (leeftijd 15 dagen)
intrapcritoneaal ingespoten met
verschillende concentraties (0; 5;
10,0 //g/kg lichaamsgewicht) van de
tumorinitiator (ethylnitrosoureum
(ENU)). Vanaf een leeftijd van vier weken
tot het einde van de proef (leeftijd
65 weken) kregen alle muizen drinkwater
waar DCA of TCA (doses 2 en 5 g/l) aan
was toegevoegd. Het drinkwater werd met
NaOI I geneutraliseerd. Bij de niet met de
tumorinitiator behandelde muizen die
waren blootgesteld aan 5 g/l TCA of DCA
werden levercelcarcinomen waargenomen.
Dit werd gevonden bij 81% van de dieren
behandeld met DCA en 32% behandeld
met TCA. Tumoren werden ook aangetroffen bij dieren die wel met de
initiator waren behandeld zowel bij de
dosis 5 g/l (DCA 72% en TCA 48%) als
bij de dosis van 2 g/l (DCA 66% en TCA
48%). De onderzoekers stelden vast dat
DCA en TCA volledige levercarcinogenen
waren voor de gebruikte muizenstam
(B6C3F1, m). Deze resultaten moeten nog
worden bevestigd temeer omdat er bij de
positieve en negatieve controledieren geen
levercarcinomen werden aangetroffen.
De positieve controle (phénobarbital) was
enigszins ongelukkig gekozen. Volgens de
auteurs zou deze stof een remmende
werking kunnen hebben op de ontwikkeling van levercarcinomen. Deze
studie is niet meegenomen bij het
opstellen van richtwaarden voor DCA en
TCA in drinkwater.
In de Amerikaanse samenvatting wordt de
no-observed-effect level (NOEL)
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TABEL II - De NOEL en SNARL waarden
voor enkele chloreringsprodukten.
Verbinding
DCA
TCA
1
2

NOEL1
mg/kg/dag
60
25

SNARL ( / / g / L ) 2
Volwassene K i n d 3
420
175

12(1
50

NOKL = No Observed Effect Level.
SNARL = Suggested No-Adverse-Response Level
NOLL*70 kg*0,2

~ 1000*2 (verbruik/dag)
3
Voor kinderen is gerekend mei een lichaamsgewicht van 10 kg en een consumptie van 1!..

gebaseerd op een studie naar niertoxiciteit. De belangrijkste effecten die
werden waargenomen waren verminderde
voedselconsumptie en verminderde
gewichtstoename. Aan de hand hiervan
wordt een suggested no-adverse-response
level (SNARL) berekend waarbij
gerekend wordt met een drinkwaterconsumptie van 2 liter, een veiligheidsfactor en de opname van de stof via drinkwater door een persoon van 70 kg wordt
op 20% gesteld. Er is een veiligheidsfactor
toegepast van 1.000 vanwege de ernst van
de neurologische- en oogeffecten (DCA)
en het gebrek aan gegevens (TCA).
In tabel II worden deze waarden weergegeven. Dit zijn normen gebaseerd op
toxicologische effecten.
In het Nederlandse Waterleidingbesluit
geldt als norm voor gehalogeneerde koolwaterstoffen 1 //g/l indien het geen
pesticiden zijn. Voor pesticiden (waaronder TCA) geldt de ethische norm van
0,1 //g/l.
Er zijn geen samenvattingen van de
humane toxicologie van de gebromeerde
halo-azijnzuren bekend. In het algemeen
geldt dat gebromeerde verbindingen
reactiever zijn dan gechloreerde
verbindingen. Dit zou kunnen leiden tot
een lagere toxicologische norm-waarde.
Chloriet en chloraat
De NRC [13] heeft voor chloriet en
chloraat een samenvatting van de humane
toxicologie gemaakt. Beide stoffen kunnen
in hoge concentratie (chloriet > 50 mg/l
drinkwater) schade aan erythrocyten
veroorzaken en methemoglobine
produceren, vanwege hun oxydatieve
eigenschappen. Mensen met een
deficiëntie van het enzym glucose-6fosfaatdehydrogenase behoren tot de
risicogroep voor dit effect. Door deze
afwijking in het metabolisme worden de
rode bloedlichaampjes onvoldoende
beschermd tegen oxydatieve stoffen of
metabolieten daarvan. Dit kan leiden tot
bloedarmoede. Chloordioxyde zelf zou de
activiteit van het schildklier verlagen,
hetgeen wordt geassocieerd met de blootstelling aan chloriet en chloraat. Deze

verlaagde activiteit zou verband houden
met de oxydatie van jodium in het maagdarmkanaal, waardoor dit niei meer
beschikbaar is voor absorptie. Verder
onderzoek is nodig om deze associatie te
bevestigen. Chloriet en chloraat waren
negatiefin diverse mutageniteitstesten.
Er is één studie uitgevoerd naar de
carcinogeniteit van chloriet met Sencarmuizen. Als tumorinitiator was chloriet
negatief, als promotor was er een effect
dat niet statistisch significant was.
In een in Amerika uitgevoerde studie [16]
consumeerden vrijwilligers gedurende
12 weken 500 ml water per dag waarin
5 mg/l chloriet en chloraat. Daarna
werden drie glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiënte vrijwilligers op
dezelfde manier blootgesteld aan chloriet.
In deze studie werden geen significant
nadelige fysiologische effecten waargenomen. De auteurs sluiten niet uit dat
bij langdurige blootstelling de door hen
gesignaleerde trends die in deze studie
aan de behandeling werden toegeschreven
tot klinische effecten kunnen leiden.
In 1980 heeft de NCR een SNARL voor
chloriet van 0,21 mg/l aanbevolen
gebaseerd op een NOLL voor
hematologische effecten bij katten van
0,6 mg/kg lichaamsgewicht per dag.
Nederland kent geen norm voor chloriet
en chloraat in drinkwater. Er is wel een
aanbeveling van 0,2 mg/l als maximumdosering voor chloordioxyde. Dit moet
voorkómen dat de concentratie chloriet in
het drinkwater te hoog wordt.

In het kader van de herziening van de
'WHO: Guidelines for drinking water
quality' worden thans door de W H O richtlijnen voor onder andere chloriet en
chloraat vastgesteld.
Resultaten en discussie
Halo-azijnzuren in drinkwater
Om een indruk te krijgen van de aanwezigheid van HAZ in drinkwater zijn
monsters genomen bij 23 pompstations.
De monsters waren afkomstig van de
meest gebruikte typen grondstof te weten
oppervlakte-, oevergrond- en grondwater.
Bij enkele zuiveringen waar oppervlaktewater en oevergrondwater tot drinkwater
worden verwerkt wordt nadesinfectie met
chloor toegepast. Grondwater wordt onder
normale omstandigheden niet gechloord.
De gehele analyse-procedure is in duplo
uitgevoerd. In tabel III zijn gegevens over
het gebruikte water weergegeven aangevuld met het totaal aan HAZ. In tabel IV
worden de concentraties van de afzonderlijke zuren weergegeven. Uit tabel III blijkt
dat de totale halo-azijnzuurconcentratie in
monsters drinkwater dat niet werd
gechloord ligt tussen 0,5-2,9 //g/l terwijl in
drinkwater dat wel werd gechloord deze
concentratie 3,8-14,7 //g/l is. De hoeveelheid gevormde HAZ is bij het gebruik van
chloor dus altijd hoger dan wanneer dit
niet werd gebruikt. De AOX-gehalten van
de monsters gechloord water zijn een
factor 7-10 hoger dan van niet-gechloord
water.
Niet-vluchtige, polaire verbindingen

TABEL III - Eigenschappen van het drinkwater en de resultaten van de analyses naar
chloriet en chloraat.
Nr. plaats

6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Enschede
De Punt
Andijk
Katwijk
Scheveningen
Monster
Kralingen
Baanhoekweg
Beerenplaat
Zwolle rein
Zwolle v. ak
C. Rodehuis
Dijklaan
Lekkerkerk
Ridderkerk
II. I. Ambacht
Zvvijndrecht
Hasselo
HogeHexel
Ruurlo
Linschoten
Deventer
Waterval

Ruwe
water

DOC
nig/L

opper
opper
opper
opper
opper
opper
opper
opper
opper
oever
oever
oever
oever
oever
oever
oever
oever
grond 1
grond'
grond'
grond 5
grond 5
grond 5

5,2
2,9
1,9
4,6
2,3
5.1
2,1
1,9
2,7
1,8
2,1
1,6
1,5
2,1
3,9
1,4
3,5
5,2
1,9
2,1
1,3
2,1
0,5

mg/L

Cl 2 -vr
mg/L

AOX
//g/L

HA/.
//g/L

C10 2
//g/L

CIO3
//g/L

0,3

0,15

nc
6,5'

-

66,4
3,9
49,3
47,6
11,6
14,9
41,9
62,8
81,3
3,2
6,0
6,7
11,7
10,3
17,0
2,5
104,7
7,1
4,3
3,9
< 3,6
13,5
< 3,6

6,8
0,8
4,2
3,8
0,7
2,0
7,2
9,3
10,4
2,0
2,9
0,9
0,9
0,9
1,4
0,5
14,7
< 0,1
<0,1
<0,1
<0,1
< 0,1
<0,1

5,7
3,4
64
2,4
5,1
9,7
18,9
14,8
17,2
3,6
3,3
um
nm
um
um
um
um

20
nm
17
7,3
9,0
14
35
41
36
nm
um
nm
nm
nm
nm
uni
23

*
*
«
*
*
*

*
*
*
*
*
*

0,06
nc 2
nc 2
0,2
0,2
1,53
nc

nc
IK'

nc
nc
nc
nc
0.5
nc
nc

nc
nc
nc
nc

' prechloring 6,5 ppm Cl 2 , nadesinfectie 0,06 p p m 0 0 2 .
wel chloring tijdens transport naar de duinen.
prechloring 1,1 ppm Cl 2 , nadesinfectie 0,4 p p m Cl 2 .
4
('readsch
5
spanningwater
2

3

halo-azijnzuren,

0,15
0,08
0,20

-

0,22

-

nc = niet gechloord; - = < 0,02 ppm
nm = beneden onderste analysegrens:
chloriet 4 p p b ; chloraal 8 ppb.
*niei bemonsterd.

454

vormen een belangrijk deel van de
gehalogeneerde verbindingen in
gechloord water. In afb. 2 is daarom de
hoeveelheid aan HAZ van de monsters
uitgezet tegen de AOX. Uit deze afb. blijkt
dat er een positieve relatie bestaat tussen
de hoeveelheid HAZ en de AOX.
De concentraties van de afzonderlijke
zuren liggen tussen de 0-6,5 //g/l
(tabel IV). Dibroomaijnzuur, waarvan de
concentratie tussen de 0,1-6,5 //g/l ligt,
was het meest voorkomende HAZ in
gechloord drinkwater. In gechloord water
worden gebromeerde azijnzuren in het
algemeen in hogere concentraties aangetroffen dan gechloreerde azijnzuren,
waarbij gemiddeld 65% van de hoeveelheid HAZ gebromeerd zijn. Dit percentage is in goede overeenstemming met
de resultaten van het onderzoek naar
DHAN [1].Deze resultaten geven aan dat
gebromeerde verbindingen in drinkwater
in grotere hoeveelheden voorkomen dan
gechloreerde verbindingen.
Uit de resultaten in tabel IV blijkt verder
dat broomchloor-, trichloor- en
dibroomaijnzuur, in alle monsters drinkwater bereid uit oppervlakte- en oevergrondwater worden aangetoond.
Trichloorazijnzuur werd al eerder in het
water van de Rijn en Maas gedetecteerd
in concentraties van 1-2 //g/l [17, 18].
In drinkwater bereid uit grondwater werd
echter in geen enkel monster een van de
HAZ gedetecteerd. Dit duidt er op dat
HAZ die in lage concentraties in oppervlakte- en oevergrondwater voorkomen
niet bij de bereiding tot drinkwater
worden verwijderd. Interessant zijn in dit
verband ook de analyseresultaten van
pompstation Zwolle waar bemonsterd is
vóór en nâ het actieve-koolfiher. Uit de
metingen (tabel III en IV) blijkt dat door
het koolfilter wel enige reductie van de
HAZ optreedt, maar geen volledige
verwijdering. Opvallend is dat de HAZAfb. 2 - De correlatie tussen de totale HAZ-cotieentratie
en deAOX. De nummers van depompstations waar
werd gechloord (tabel III) zijn aangegeven.

TABEL. IV - Concentraties van
Monster
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Enschede
De Punt
Andijk
Katwijk
Scheveningen
Monster
Kralingen
Baanhoekweg
Beerenplaat
Zwolle rein
Zwolle v. ak
C. Rodehuis
Dijklaan
Lekkerkerk
Ridderkerk
II. I. Ambacht
Zwijndrecht
Hasselo
Hoge Hexel
Ruurlo
kinschoten
Deventer
Waterval

DCA
Ag/L
3.0
0,3
0,8
1,0
0,2
0,3
0,8
1,9
1,2
0,6
0,8
0,1
0,3
0,2
0,5

de verschillende HAZ '
BCA
Ag/L

TCA
Ag/L

DBA
Ag/L

0,4

1,6
0.1
0,5
1,3
0,2
0,7
1,3
2,0
2,1

1,1
0,2
1,0
0,5
0,2
0,7
0,5
0,8
1,4

0,h
0,8

O.fi

0,9
0,2
0.1
0,3
0,3
0,2
0,3

0,6
0,2
1,6
0,7
0,1
0.2
2,9
3,2
2,6
0,2
0,4
0,1
0,2
0,2
0,3
0,1
6,5

_
-

-

-

0,1
0,1

-

0,1
0,1
0,2
0,5

-

-

0,2

0,2
0,3
0,2
0,5
0,2
2,5

-

_
-

-

0,9

in monsters drinkwater.

MBA
/'g/I-

BDCA
Ag/L

CDBA

-

-

-

0,6

1,6

-

-

-

-

0,1

-

0.4
0,5
1,7

-

-

TBA

0,2
0,2

0,1
0,4
1,4

0,8
0,3
0,7

2,1

- < 0,1 //g/l
1
Zie voor de verklaringen van de afkortingen tabel I.

concentratie bij dit pompstation duidelijk
hoger is dan bij de overige pompstations
waar oevergrondwater wordt gewonnen
en waar geen chloor wordt toegepast.
Chlorieten chloraat in water
De analyses naar chloriet en chloraat in
drinkwater bereid uit oppervlakte- en
oevergrondwater zijn in duplo uitgevoerd.
De resultaten zijn weergegeven in tabel
III. In vijf monsters rivierwater zijn
chloriet en chloraat bepaald in drievoud.
De resultaten hiervan zijn weergegeven in
tabel V. Over de methode wordt
opgemerkt dat het niet volledig kan
worden uitgesloten dat in het
chromatogram een piek van een
onbekende stof samenvalt met die van de
te meten verbinding. Identificatie van de
stoffen heeft plaatsgevonden op basis van
retentietijden welke exact overeenkwamen
met de standaarden. Controles en
standaarden zijn steeds meegenomen [12].
Uit tabel V blijkt dat de concentratie van
chloriet in de Rijn (of daarvan afgeleid
water) een factor twee hoger is dan in de
Maas. Voor chloraat is dit juist
omgekeerd. Uit de resultaten in tabel III
blijkt dat in het drinkwater van de pompstations die Maaswater uit de spaarbekkens van de Biesbosch zuiveren
(Kralingen, Heerenplaat en Baanhoekweg)
globaal dezelfde gehaltes aan chloriet en
chloraat werden gevonden als in de Maas.
We beschikken slechts over enkele
gegevens en gezien de verblijftijd, is het
bemonsterde Maaswater niet hetzelfde
water als het bemonsterde drinkwater.
Bovengenoemde gegevens geven aan-

wijzingen dat chloriet en chloraat tijdens
het traject van spaarbekken tot drinkwater
niet volledig worden verwijderd.
Opgemerkt dient te worden dat chloraat
als verontreiniging in de hypochlorietoplossing, waarmee de chloring wordt
uitgevoerd, aanwezig kan zijn. Er is niet
onderzocht hoeveel chloraat in de
hypochloriet-oplossing aanwezig kan zijn.
Bij Zwijndrecht (oevergrondwater) en
finschede (geïnfiltreerd oppervlaktewater)
is chloraat aangetoond in het reine water
dat was behandeld met chloor. Bij De
Punt (oppervlaktewater) werd geen chloor
gebruikt en er werd geen chloraat
gevonden. Dit voorbeeld geeft aan dat
chloordosering een bron kan zijn voor de
verontreiniging van chloraat.
In het drinkwater van Scheveningen en
Monster (bron is Maaswater), waar duininfiltratie wordt toegepast, zijn de gehaltes
chloriet en chloraat lager dan in het rivierwater. Dit geeft een aanwijzing dat duininfiltratie bijdraagt aan de afbraak van
chloriet en chloraat. Uit recent onderzoek
is gebleken dat chloriet tijdens duininfiltratie goed afbreekbaar is [19].
Chloraat is vooral onder aërobe
omstandigheden veel persistenter (pers.
4 A B E L V - Resultaten van analyses in
oppervlaktewater.
Monsternaam

datum

C10 2
Ag/L

C10 3
Ag/L

Maas (Keizersveer)
IJssel (Zwolle)
Rijn (inlaat WRK)
W R K (voorgezuiverd)
W R K (voorgezuiverd)

891012
891012
891012
891010
890411

18'
45
10
43
58

42'
25
16
16
14

1

Gemiddeld van 3 metingen
(standaardafwijking 4 -7%).
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med. Hrubec). In drinkwater bereid uit
oevergrondwater worden chloriet en
chloraat niet aangetroffen (uitgezonderd
Zwolle: chloriet (beneden de onderste
analysegrens) en Zwijndrecht: chloraat).
Afhankelijk van factoren als verblijftijd,
afvlakking van de concentratie en fysische
processen geven de meetresultaten aanwijzingen dat bij oeverinfiltratie genoemde
verbindingen nagenoeg volledig worden
verwijderd.
Opvallend is het relatief hoge chlorietgehalte in het drinkwater van pompstation
Andijk. Dit kan worden verklaard doordat
chloriet het vervalprodukt is van het
gedoseerde chloordioxyde.
Conclusies en aanbevelingen
- Met de ontwikkelde methode voor de
analyse van halo-azijnzuren kunnen acht
verschillende gechloreerde en gebromeerde azijnzuren in drinkwater
worden aangetoond.
- In drinkwater waar chloor werd
toegepast was de totale HAZ-concentratie
altijd hoger dan in niet gechloord
drinkwater. Van de gemeten HAZ bestaat
65% (gewichtsbasis) uit gebromeerde
azijnzuren. Dibroomazijnzuur was in
gechloord drinkwater het meest voorkomende HAZ. Dit bevestigt de belangrijke rol van bromide tijdens de
desinfectie.
- Halo-azijnzuren werden aangetoond in
drinkwater (met en zonder chloring)
bereid uit oppervlakte- en oevergrondwater maar niet in drinkwater bereid
uit grondwater.
- De gemeten DCA- en TCAconcentraties liggen ver beneden de in
Amerika vastgestelde SNARLs.
- De aanwezigheid van chloriet en
chloraat is in een beperkt aantal monsters
onderzocht. In enkele monsters rivierwater werd zowel chloriet (20-60 /^g/1) als
chloraat (15-40//g/1) aangetroffen.
In drinkwater bereid uit oppervlaktewater
werden beide verbindingen aangetoond
zowel na opslag in spaarbekkens als na
duininfiltratie. In drinkwater bereid uit
oevergrondwater werden de stoffen
nagenoeg niet aangetoond. Chloraat werd
echter wel na chloring aangetroffen
mogelijk als verontreiniging afkomstig uit
de gebruikte natriumhypochlorietoplossing.
- Verder onderzoek (onder andere het
bevestigen van de methode, de toepassing
van hypochloriet, gedrag tijdens de
zuivering), zal noodzakelijk zijn en
duidelijke uitspraken te doen over de
aanwezigheid van chloriet en chloraat in
drinkwater.
- De belasting van het oppervlaktewater
als drinkwaterbron, met de gemeten

concentraties chloriet en chloraat verdient
zeer zeker alle aandacht.
Verantwoording
C. M. Bom en mw. K. K. M. v. d. MeerArp hebben de analyses uitgevoerd en dr.
P. G. N. Kramers en dr. H. F. R. Reijnders
hebben het manuscript kritisch gelezen.
De drinkwaterbedrijven hebben voor het
onderzoek monsters ter beschikking
gesteld.
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Onttrekking Maaswater
Brabantse Biesbosch hervat
De NV Waterwinningbedrijf Brabantse
Biesbosch heeft op 3 augustus om
15.00 uur de onttrekking van Maaswater
ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Rotterdam, Dordrecht en
delen van West-Brabant en Z eeland
hervat. Op woensdag 11 juli werd het
innemen van Maaswater gestaakt, omdat
in de Maas hoge gehalten werden
gemeten van de chemische bestrijdingsmiddelen atrazine en simazine
(respectievelijk 1,0 en 1,3 microgram per
liter). Metingen in Maaswater wezen uit,
dat deze gehalten de eerste twee weken
op hetzelfde hoge peil bleven. De laatste
dagen daalden de waarden tot
0,7 microgram per liter voor atrazine en
0,5 microgram per liter voor simazine.
Deze gehalten liggen ruim onder het
inlaatcriterium van 1,0 microgram per liter,
waardoor het innemen van Maaswater
weer hervat kon worden.
De verhoging van ruim drie weken
geleden werd waarschijnlijk veroorzaakt
door versnelde afspoeling van de
landbouwgronden in het stroomgebied
van de Maas na de overvloedige regenval
in de maand juni. Door de lage afvoer van
de Maas duurde het vrij lang voor deze
golf voorbij was. Omdat het gebruik van
de bestrijdingsmiddelen in de landbouw
vooral in de maanden mei tot en met juli
plaatsvindt, mag een verdere daling in het
Maaswater verwacht worden.
Sinds 1973 onttrekt de NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch water uit de
Maas ten behoeve van de drinkwatervoorziening in Rotterdam, Dordrecht en
delen van West-Brabant en Z eeland.
In deze 17jaar is de periode van 11juli tot
3 augustus (23 dagen) de langste tijd, dat
het innemen van Maaswater om kwalitatieve redenen is gestaakt. In deze periode
is bijna 14 miljoen m 3 van de voorraad
gebruikt. Dit is ongeveer 40% van de
totaal beschikbare voorraad in de
Biesbosch spaarbekkens. Door met
volledige pompcapaciteit in te nemen zal
de voorraad in de komende zes tot zeven
weken weer worden aangevuld, tenzij de
Maas wederom sterk verontreinigd raakt
door afspoeling van landbouwgronden of
door een calamiteit.
(Persbericht WBB)

