Effecten van milieuvervuiling voor waterkringloop

Voordracht uit de 41ste vakantiecursus in drinkwatervoorziening. 'Effecten van milieuverontreinigingen op de waterkringloop',
gehouden op 5en 6 januari 1989 aan de TU Delft.

Vervuiling is er in diverse soorten.
Een voor de hand liggende verdeling naar
soort is die in fysische, chemische en
biologische vervuiling. Tot de fysische
vervuiling behoort de opwarming van
water, verbonden met de lozing van
afvalwarmte. Bij de biologische vervuiling
kan men in de eerste plaats denken aan
ziekte- en plaagverwekkers, en bij
chemische vervuiling staan stoffen
centraal.
Ook de gevolgen van milieuverontreiniging voor waterkringlopen kunnen
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worden onderverdeeld in diverse soorten.
Zo kan een onderscheid worden gemaakt
naar de aard van het primaire gevolg van
vuillozingen, waarbij in eerste aanleg
vervuiling van de waterkringloop en
verandering van de waterkringloop worden
onderscheiden. Vervuiling van de waterkringloop is een wel zeer voor de hand
liggend gevolg van vuillozingen, maar ook
de verandering van de waterkringloop kan
in het geding zijn. Lozing van afvalwarmte
op oppervlaktewater kan de kans op mist
vergroten. Bij de toepassing van genetisch
veranderde (ice minus) organismen is
gewezen op de theoretische mogelijkheid
van neerslagbeïnvloeding in geval van
atmosferische verspreiding. En - minder
theoretisch - worden aanzienlijke
gevolgen op de waterkringloop verwacht
van 'het broeikaseffect', veroorzaakt door
toenemende atmosferische concentraties
van 'broeikasgassen' als C 0 2 , volledig
gehalogeneerde koolstofverbindingen,
methaan en distikstofoxyde.
Als gevolg van het broeikaseffect zullen
naar alle waarschijnlijkheid neerslag en
zoute kwel toenemen. Voorts zal
vermoedelijk door het broeikaseffect het
seizoenspatroon van de neerslag in
West-Europa worden veranderd. Er wordt
gerekend met een grotere kans op natte
relatief warme winters en droge hete
zomers. Zulks zou ceteris paribus kunnen
leiden tot tekorten bij de watervoorziening
in de zomerperiode. Een verder onderscheid dat kan worden gemaakt betreft het
aantal 'proces-stappen' tussen oorzaak
(toevoeging aan het milieu) en gevolg.
Een voorbeeld van een één-stapsverband
tussen oorzaak en gevolg (een 'direct
gevolg') levert oppervlaktewaterverontreiniging door directe lozing op het water
in kwestie. Bij wijze van eerste voorbeeld

Samenvatting
De gevolgen van milieuverontreiniging voor waterkringlopen kunnen worden
onderverdeeld in twee soorten: de directe en de indirecte. De directe effecten
liggen steeds in de sfeer van watervervuiling. Tot de indirecte effecten behoren
toenemende neerslag en zoute kwel voortvloeiend uit het broeikaseffect.
De dynamiek van de watervervuiling is zeer verschillend al naar gelang het water
in kwestie zich gedraagt als snelle flux, langzame flux of sink. Voorts wordt de
dynamiek bepaald door de diverse routes en mechanismen voor toelevering van
watervervuilende stoffen aan waterkringlopen (bijvoorbeeld via lucht, uit
waterbodems, uit een al dan niet verzuurde of'doorslaande' bodem enzovoort).
Continue toevoer van vervuilde stoffen aan het oppervlaktewater via directe lozing
en de lucht vertoont ten onzent een dalende tendens. Dit kan leiden tot 'schonere'
fluxen, maar leidt zelden of nooit tot schonere sinks (vennen, zeeën). Discontinue
rampzalige directe lozingen op oppervlaktewater lijken niet duidelijk in frequentie
te minderen. De toevoer van stoffen naar de bodem is van dien aard dat rekening
moet worden gehouden met een groeiende vervuiling van diep en ondiep
grondwater, en in tweede instantie van ruw drinkwater en kwelwater.
Een aanzienlijke verbetering van de situatie die bij business as usual ontstaat is
mogelijk. Er is een breed scala van technische mogelijkheden, variërend van
opvangvoorzieningen bij calamiteiten tot aanpassingen in het gebruik van
bestrijdingsmiddelen en van energiebesparing tot het 'sluiten' van stofkringlopen.

van een meerstapsproces (met 'indirecte
gevolgen') kan het effect van zure neerslag op kalkarme bodems worden
genoemd. Zure neerslag leidt niet alleen
tot het directe effect van grondwaterverzuring maar ook tot het indirecte effect
van een vergrote uitspoeling van diverse
metalen waaronder aluminium en
cadmium. Een tweede voorbeeld van een
meer-stapsverband is de verontreiniging
van grondwater door slib uit zuiveringsinstallaties of vervuilde waterbodems, die
op hun beurt vervuild zijn geraakt bij of
door lozingen op het oppervlaktewater.
Een bijzondere vorm van meerstapprocessen betreft, voorshands
hypothetische,meekoppelingseffecten.
Een meekoppelingseffect is gesuggereerd
voor de relatie broeikaseffect-waterkringloop. De door spoorgassen veroorzaakte
stijging van de temperatuur zou - aldus
deze hypothese - leiden tot een verhoogd
watergehalte van de atmosfeer, dat op zijn
beurt weer zou leiden tot een verdere
verhoging van de temperatuur. Door dit
meekoppelingseffect zou de uiteindelijke
temperatuurstijging mogelijk hoger
kunnen uitvallen dan het effect van de
spoorgassen C 0 2 , methaan, N 2 0 en
volledig gehalogeneerde halogeenkoolwaterstoffen op zich [1].
Een andere hypothetische meekoppeling
betreft de gevolgen van eutrofiëring.
Eutrofiëring leidt in de kustwateren tot
een verhoogde produktie van dimethylsulfide door algen. Deze verbinding wordt
vermoedelijk in de lucht geoxydeerd en
zou na neerslag bij kunnen dragen tot de
verzuring van de bodem. De verzuring nu
is in verband gebracht met een verhoogde
uitspoeling van cobalt, en deze zou op

zijn beurt weer tot algenbloei kunnen
leiden [2].
Een derde factor van belang voor de
gevolgen is het lotvan de vervuiling zelf.
Neemt het in het milieu gebrachte 'vuil'
mettertijd af door processen als afbraak,
verval en sterfte of niet? In dit verband is
er reden tot extra aandacht voor soorten
vervuiling die zeer persistent zijn (zoals
conservatieve en slecht afbreekbare
stoffen) of zich onder bepaalde
omstandigheden kunnen vermenigvuldigen (virussen, organismen).
In het navolgende zal ik mij beperken tot
de problematiek veroorzaakt door de
toevoeging van niet en slecht afbreekbare
stoffen aan het milieu.
Dynamiek
Bezien wij voorts de dynamiek van de
vervuiling door niet en slecht afbreekbare
stoffen in relatie tot de waterkringloop,
dan is het van belang een onderscheid te
maken tussen het concept 'stroom7en het
concept ''reservoir7.'Stromen' kan men
voorts onderscheiden in snelle en
langzame. De vervuiling van de Rijn of
het boezemwater van een polder met een
oplosbare stof illustreert het concept
snelle stroom. De vervuiling van grondwater met een slecht afbreekbaar
bestrijdingsmiddel is een karakteristiek
voorbeeld van langzame-stroom
vervuiling. En de vervuiling van de zee
met plastic is een typische reservoirvervuiling.
Snelle-stroomvervuiling, langzamestroomvervuiling en reservoirvervuiling
hebben een sterk verschillende dynamiek.
Leidt bij een snelle-stroomvervuiling een
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verandering van de toevoeging aan het
milieu snel tot verandering van locale
concentraties in de stroom, bij langzamestroomvervuiling is dat niet het geval.
Wordt er bij Basel een oplosbare stof in
de Rijn geloosd, dan bereikt deze na
ongeveer een week Lobith en gaat deze
niet lang daarna bij Hoek van Holland het
zeegat uit. Bij langzame stroomvervuiling
is de tijdschaal anders. Zo is voor een
drinkwaterwinning bij Emmen berekend
dat het thans reeds toegepaste chloorpropaan, gegeven de huidige normen,
gedurende circa een eeuw tot zuivering
noopt en nog eeuwen kan worden aangetroffen in het opgepompte grondwater
[3]. Bij reservoirvervuiling is in essentie
sprake van de mogelijkheid tot stapeling
van persistente vervuiling. Overschrijdt de
stroom vuil naar het reservoir een
bepaalde omvang, Çcriticalload), dan is er
sprake van een gestage toename van de
hoeveelheid beschikbaar vuil in het
reservoir. De stapeling van stoffen in
zulke reservoirs staat thans sterk in de
aandacht.
De belangrijkste reservoirs waarin
stapeling van stoffen kan optreden, zijn:
- de atmosfeer (onder meer voor C 0 2 ,
volledig gehalogeneerde koolstofverbindingen, CH.j, N 2 0 ) ;
- de bodem (onder meer voor fosfaten,
radio-actief cesium, metalen en slecht
afbreekbare weinig vluchtige organische
chemicaliën);
- de zeeën en oceanen (onder meer voor
C0 2 ,_plastic, fosfaten).
De uitworpen van diverse stoffen leiden
thans tot een overschrijding van de
'critical loads'. Naar verhouding goed
bestudeerd is de critical load van
verzurende stoffen neerslaand op
kalkarme bodems. Deze ligt in Nederland
op 10-20% van de feitelijke zure neerslag
[4, 6].Zolang de toevoeging van zure
neerslag niet wordt teruggebracht tot de
critical load zal in beginsel (ceteris
paribus) een verdere verzuring van de
bodem optreden. Ook voor veel andere
vervuilingsproblemen met een reservoirkarakter geldt dat in beginsel drastische
reducties, in de regel variërend van
70-90%, nodig zijn om een (verdere)
stijging van de schade te voorkomen [5].
Is de bodem het reservoir waarin de
vervuiling stapelt, dan kan zich het
verschijnsel van overvulling of doorslag
voordoen. Een karakteristiek voorbeeld
hiervan is de fosfaatdoorslag. De bodem
heeft een eindige bindingscapaciteit voor
fosfaat. Raakt deze opgevuld, dan kan bij
verdere fosfaattoevoer doorslag optreden,
waarbij het toegevoegde fosfaat snel in het

grondwater belandt. Eosfaatdoorslag is
reeds locaal geconstateerd in OostBrabant. Aanhoudende toevoeging van
meer fosfaat dan het gewas opneemt zal
er echter toe kunnen leiden dat op steeds
meer plaatsen de bodem overvuld zal
raken met fosfaat. Bij voortgang op de
huidige voet is de kans op doorslag in de
komende 25 jaar het grootst in Midden-en
Oost-Brabant, Noord-Limburg, Twente en
de Achterhoek [5].
Trends
Er wordt thans veel gesproken over de
noodzaak de toevoeging van vervuilende
stoffen aan het milieu te reduceren.
Bewindspersonen presenteren op dit
gebied het ene goede voornemen na het
andere. Zo bestaan er voornemens om de
uitworp van verzurende stoffen en de
lozing van een aantal stoffen op Rijn en
Noordzee met 50% te verminderen en
wordt sinds 1984 gestreefd naar
vermindering van het gebruik van
landbouwbestrijdingsmiddelen.
In de praktijk is van de uitvoering van
zulke goede voornemens nog weinig te
merken. Bovendien kunnen er
ontwikkelingen zijn waardoor bij gelijkblijven van de totale toevoeging aan het
milieu directe effecten op de waterkringloop groter kunnen worden. Een
illustratie daarvan is de toenemende
toepassing van bestrijdingsmiddelen door
middel van vliegtuigen en hogedrukspuiten.
Gaat men echter bij wijze van gedachteexperiment uit van uitvoering van het
voornemen tot een substantiële
vermindering (in de orde van 50%) van
de toevoeging van vervuilende stoffen aan
het milieu, dan is het in beginsel mogelijk
globale 'trends' aan te geven voor de
diverse onderdelen van de waterkringloop.
Bezien we in de eerste aanleg de wateren
die zich in relatie tot vervuiling gedragen
als snelle stromen, dan lijkt het aannemelijk
dat bij de uitvoering van het voorgenomen
beleid puntlozingen op het oppervlaktewater en de toevoer van vervuilende
stoffen via de lucht een dalende tendens
zullen vertonen. Tegenover deze hopelijke
daling staat echter dat de aanvoer naar
snelle stromen van vervuiling vanuit het
grondwater mogelijk een stijgende
tendens zal vertonen. Hierbij spelen
diverse factoren een rol. Een eerste factor
is het doorslaan van bodems door 'overvulling' van de bestaande bindingscapaciteit voor onder meer fosfaten en
stikstofverbindingen. Een tweede factor is
de geleidelijke mobilisatie en verplaatsing
van bezwaarlijke verbindingen uit gestorte
afvallen. Een derde factor is de - trage -

doorwerking van de diffuse bodemvervuiling, samenhangend met de
agrarische en industriële revolutie, in het
grondwater.
Als netto resultaat mag men wellicht
verwachten dat stromend oppervlaktewater door beperking van de directe
lozingen eerst schoner zal worden, maar
dat de trend naar opschoning na verloop
van tijd zal ombuigen.
Bezien we vervolgens het relatief langzaam
stromendegrondwater door de bril van de
openbare drinkwatervoorziening, dan zal
de vervuiling van het grondwater nog
aanzienlijk toenemen. Niet alleen kan men
de komende tientallen jaren de industriële
en agrarische revolutie langs zien komen,
ook moet gerekend worden met het effect
van een toenemende doorslag en uitspoeling van bezwaarlijke stoffen.
Beziet men ten slotte de wateren die zich
als reservoirgedragen, dan lijkt de
continue toevoer van niet en slecht
afbreekbare stoffen voorshands dusdanig
dat met een aanhoudende stapeling van
deze stoffen moet worden gerekend.
Immers een afvlakking van stapeling
wordt eerst bereikt bij reducties in de orde
van 70-90%. Een verdere stapeling in
reservoirs moet eveneens worden
verwacht voor een aantal vormen van
vervuiling die de waterkringloop via een
meerstapsproces beïnvloeden. De toevoer
van zure en zuurvormende stoffen en
diverse metalen en slecht afbreekbare
organische stoffen naar de bodem zal
voorshands boven het 'critical load'-niveau
blijven. Hetzelfde geldt voor de
toevoeging van 'broeikasgassen' aan de
atmosfeer.
Naast de continue aanvoer van
vervuilende stoffen kennen we ook de
discontinue aanvoer, of in rond
Nederlands: vervuiling door ongelukken
en rampen. De ongevallen met de kerncentrale van Tsjernobyl en de fabriek van
Sandoz in Basel (1986) hebben deze vorm
van vervuiling treffend geïllustreerd.
Hoewel in reactie op deze ongevallen vele
goede voornemens zijn vernomen, zijn er
geen aanwijzingen dat de daadwerkelijke
kans op discontinue vervuiling van de
waterkringloop aan het verminderen is.
Maatregelen
Overzien we het voorgaande dan kan
worden vastgesteld dat, ook al beteren we
ons leven aanzienlijk door de toevoeging
van vervuilende stoffen aan het milieu
met ruwweg 50% te verminderen, toch
gerekend moet worden met toenemende
problemen. Deze problemen zijn vooral
geassocieerd met langzame-vuilstromen,
reservoirvervuiling en de meerstapsprocessen, waarbij slecht en niet-afbrcek-
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bare stoffen een rol spelen.
Deze trend is strijdig met het concept van
een 'sustainable' of'duurzame'
ontwikkeling dat door de Nederlandse
regering als uitgangspunt is gekozen voor
het regeringsbeleid. Dit begrip duurzame
ontwikkeling heeft de regering ontleend
aan het rapport Our Common Future [7],
van een commissie der Verenigde Naties
onder leiding van de Noorse premier
G. H. Brundtland. 'Duurzame
ontwikkeling' grijpt terug op een lange
traditie, waarin eerder concepten als 'goed
rentmeesterschap' en 'stationary' en
'steady state' economy stonden. Deze
traditie beoogt het milieu in ruime zin niet
te laten verslechteren. Helaas is deze
strijdigheid voor een deel voorshands
onomkeerbaar. Met name het
opgepompte grondwater zal nog aanzienlijk viezer worden door al hetgeen nu
reeds onderweg is. Op andere punten is
echter wel sprake van omkeerbaarheid
met snelle doorwerking. Zulks vraagt
echter wel drastische ombuigingen.
Het gaat het bestek van deze inleiding te
buiten om een overzicht te geven van de
drastische ombuigingen die nodig zijn om
op het pad van een duurzame
ontwikkeling te geraken [7].Het lijkt mij
echter nuttig er op te wijzen dat ook
gangbare methoden om de waterkringloop
te vrijwaren van vervuiling daarvoor niet
zonder meer geschikt zijn. Dit vloeit voort
uit het feit dat voorzieningen die 'eeuwig
durende nazorg' vragen en verplaatsingen
van vuil van het ene milieucompartiment
naar het andere in de regel niet verenigbaar zijn met zo'n duurzame ontwikkeling.
Voor de huidige problematiek van slibvervuiling als bijprodukt van waterzuivering zal dan ook moeten worden
gezocht naar andere oplossingen dan die
van een gecontroleerde stort of verspreide
(diffuse) toevoeging aan de bodem via
zwarte grond of bemesting.
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CCRX-jaarverslag 1988:
'Maaswater voldoet niet aan
kwaliteitsnormen'
Het water van de Maas voldoet niet aan
de normen voor de basiskwaliteit van
oppervlaktewater en voor de bereiding
van drinkwater. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Coördinatie-Commissie
voor de metingen van Radioactiviteit en
Xenobiotische stoffen (CCRX) over 1988.
In dit jaarverslag wordt een samenvattend
overzicht gegeven van de uitkomsten van
metingen die door de in CCRX-verband
samenwerkende instituten in de verschillende milieucompartimenten zijn
verricht.
De rapportage van de CCRX over de
metingen in het oppervlaktewater (tot nu
toe voornamelijk inzake de Rijn) is in
1988 uitgebreid met gegevens over de
Maas.
Gehalten van diverse zware metalen,
hexachloorbenzeen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en vluchtige
chloorwaterstoffen in de Rijn en de Maas
zijn, in de periode 1979-1985 sterk
afgenomen. Na 1986 is echter voor de
meeste stoffen, met uitzondering van de
polycyclische aromaten in de Rijn, geen
opvallende verbetering meer waarneembaar. In de Maas is daarentegen juist
sprake van een sterke verhoging van het
cadmiumgehalte in mosselen in de jaren
'87 en '88 tengevolge van toenemende
industriële lozingen op Belgisch grondgebied. Ook de daling van het cadmiumgehalte in de Westerschelde, die tussen
1980 en 1986 is opgetreden, heeft zich
niet verder voortgezet. Het jaargemiddelde cadmiumgehalte van Maaswater is in
twee jaar tijd vijf maal zo hoog geworden
en was daardoor in 1988 meer dan 20
keer zo hoog als in Rijnwater.
De gehalten aan polycyclische aromaten
in de Maas blijven te hoog, zodat het
Maaswater, ook voor deze stofgroep, niet
voldoet aan de normen (voor de basiskwaliteit van oppervlaktewater en voor de
bereiding van drinkwater).
Buitenlucht
De in 1988 waargenomen daling van S 0 2 en NO x -concentraties in de buitenlucht
kan voor een belangrijk deel worden
toegeschreven aan meteorologische
invloeden. Plaatselijk is echter vanaf het
jaar 1983 een stijging in de NOxconcentraties waarneembaar, die kan
worden toegeschreven aan het toegenomen autoverkeer.
Bodemkwaliteit
De bodembemonstering van de meetlocaties van het eind 1987 gestarte meet-

programma bodemkwaliteit werd in 1988
voltooid. De analysecijfers zullen in het
jaarverslag over 1989 worden gepubliceerd. In 1988 werden voor het eerst alle
grondwater meetpunten op het voorkomen van aluminium onderzocht. Door
de toenemende verzuring van de bodem,
waardoor de zuurgraad (pH) daalt, wordt
aluminium gemobiliseerd. Dit vormt een
extra bedreiging van ons drinkwater en
mogelijk ook van de gezondheid van
mensen.
PCB's
Er zijn aanwijzingen, dat de PCB-gehalten
in voedingsmiddelen in het algemeen de
laatste jaren langzaam dalen. In aal uit het
Haringvliet werd echter een onverwacht
sterke verhoging van de verontreiniging
met PCB's gevonden, tegelijk met een
verhoging van het DDT- en kwikgehalte.
De oorzaak van deze lokale verontreiniging is vooralsnog onbekend.
Verontrustend is, dat inmiddels in aal uit
diverse wateren residuen van het PCBvervangend produkt Ugilec (bestaand uit
tetrachloorbenzyltoluenen) zijn gevonden;
in de Roer in tamelijk hoge gehalten
(afkomstig uit West-Duitsland). Verdere
aandacht is nodig voor de verspreiding
van dit produkt, dat in Nederland
inmiddels verboden is.
In 1988 zijn in Nederlandse kraamcentra
monsters moedermelk genomen voor
onderzoek op organochloorbestrijdingsmiddelen, PCB's, dibenzodioxinen
(PCDD's) en dibenzofuranen (PCDF's).
Blijkens dit onderzoek zijn de gehalten
aan PCB's ten opzichte van die uit 1983 in
dezelfde grootte-orde gebleven. De in
Nederland voorkomende gehalten aan
PCDD's en PCDF's in moedermelk
blijken overeen te komen met die, welke
in België, West-Duitsland en GrootBrittannië zijn gevonden. Het onderzoek
naar organochloor bestrijdingsmiddelen
wordt in 1989 afgerond.
Straling
De gemiddelde stralingsdosis door de
aanwezigheid van kunstmatige radioactieve stoffen in het milieu, ten gevolge
van 'Tsjernobyl' en de bovengrondse
kernwapenproeven, bedroeg in 1988 ca.
26 fxSv. In 1986 en 1987 waren deze
doses voor volwassenen respectievelijk
ca. 55 /uSv. en ca. 33 ,«Sv.
De besmetting van het voedselpakket met
'radiocaesium', hoofdzakelijk afkomstig
van 'Tsjernobyl', is verder gedaald, zodat
de besmetting in het algemeen ver
beneden de daartoe gestelde norm bleef.
Slechts incidenteel worden nog voedingsmiddelen aangetroffen, die niet aan de
norm voldeden (maxiaal 600 Bq/kg). Dit

