Wasverzachters II.Resultaten van aanvullend onderzoek

Inleiding
Naar aanleiding van een voorgaande
publicatie in dit tijdschrift over de effecten
van enkele kationische oppervlakte actieve
stoffen (kat-OAS), die als wasverzachters
worden gebruikt [1],is door het RIVM
aanvullend onderzoek verricht. Dit betrof
onderzoek naar de milieuschadelijkheid
c.q. ecotoxiciteit van kat-OAS en
chemisch-analytisch onderzoek naar
concentraties van wasverzachters in
effluenten en oppervlaktewater.

bevatten zoals mono- en trialkylammoniumverbindingen [2].
Het aanvullende ecotoxicologisch
onderzoek heeft zich met name geconcentreerd op DTDMAC dat door
Procter & Gamble beschikbaar werd
gesteld.
Dit produkt bestond uit 77% DTDMAC,
1,7% monotallow trimethylammoniumchloride (MTTMAC) en 13,3%
isopropanol opgelost in water.
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Tevens werd gebruik gemaakt van een
studie naar de verdunning van effluenten
van rioolzuiveringsinstallaties (rwzi's) in
Nederlandse oppervlaktewateren.
Gegevens uit dit rapport zijn gebruikt om
een voorspellingen te doen over de
concentraties van wasverzachters in
oppervlaktewater.
Tot het verrichten van aanvullend onderzoek is besloten in het beleidsoverleg
tussen de Nederlandse Vereniging van
Zeepfabrikanten (NVZ) en het
Directoraat-Generaal Milieubeheer
(DGM) naar aanleiding van het verzoek
van de Minister van VROM op 14 juni
1989. Recentelijk heeft de Minister van
VROM, mede namens de Minister van
Verkeer en Waterstaat, per brief van
6 maart jl. de Tweede Kamer ingelicht
over de convenant rijksoverheidwasmiddelfabrikanten, waarin nogmaals
over dit aanvullende onderzoek inzake
wasverzachters melding is gemaakt. In het
onderstaande worden de resultaten van
,het aanvullend RIVM-onderzoek kort
gerapporteerd.
De stoffen
Tot de kat-OAS die als wasverzachter
worden toegepast behoren voornamelijk
quartenaire ammoniumverbindingen zoals
distearyldimethylammoniurnchloride
(DSDMAC), ditalgdimethylammoniumchloride (DTDMAC), gehardditalgdimethylammoniumchloride
(DHTDMAC), en cetyltrimethylammoniumchloride. Het zijn technische
Produkten die onzuiverheden kunnen

Kat-OAS concentraties in
oppervlaktewater.
Recentelijk is door het RIVM een rapport
uitgebracht waarin voor 467 Nederlandse
rwzi's verdunningsfactoren zijn uitgerekend van rwzi-effluenten in het
ontvangende oppervlaktewater [3].
Hen overzicht van de berekende
verdunningsfactoren wordt gegeven in
tabel I. Uit deze zeer uitgebreide evaluatie
blijkt dat in circa 10% van de gevallen
rwzi-effluenten niet of nauwelijks verdund
worden in het ontvangende oppervlaktewater. In circa 20% van de gevallen is de
verdunning groter dan een factor 1en
kleiner dan een factor 5. Voor de overige
circa 60-70% van de rwzi's is de
verdunning groter dan een factor 5.Uit dit
onderzoek blijkt dat hoge verdunningsfactoren slechts kunnen worden verwacht
voor de grotere rivieren. Dit onderzoek zal
binnenkort in meer uitgebreide vorm in
dit tijdschrift worden gerapporteerd.
Om een indruk te geven van de kat-OAS
concentraties in het oppervlaktewater zijn
voor verschillende watertypen de
verdunningsfactoren berekend op

Samenvatting
Naar aanleiding van een voorgaande
publicatie over wasverzachters in
H 2 0, is door het RIVM aanvullend
onderzoek verricht om enkele
onzekerheden in de risicobeoordeling te verkleinen. Uit het
aanvullende ecotoxicologisch onderzoek zijn met 5 verschillende risicobeoordelingsmethoden maximaal
toelaatbare (MTR) en verwaarloosbare risiconiveaus (VR) voor oppervlaktewater afgeleid van respectievelijk 50 en 0,5 ^g/1. In de
Rijn werden concentraties gemeten
van 6 /ig/1, terwijl in de Maas
concentraties werden gemeten van
17-25 fig/l. Uit modelstudies bleek
verder dat in circa 30-40% van de
Nederlandse wateren het oppervlaktewater gemengd is met
minimaal 20% effluent van rioolzuiveringsinstallaties over lengten
van 1km of meer. Dit betekent dat
voor deze wateren beduidend
hogere concentraties mogen worden
verwacht dan in de grote rivieren,
hetgeen bevestigd wordt door
metingen in Duitsland. De conclusie
die uit dit aanvullend onderzoek kan
worden getrokken is dat voor wasverzachters in nagenoeg alle Nederlandse oppervlaktewateren het VR
wordt overschreden en dat in circa
20% van de gevallen het M T R
wordt overschreden. De onderzoeksresultaten zijn besproken met
de Nederlandse Vereniging van
Zeepfabrikanten. Het beleidsstandpunt inzake wasverzachters is,
c.q. wordt op korte termijn, door de
Minister van VROM aan de Tweede
Kamer meegedeeld.

afstanden van 100 m en 1.000 m stroomafwaarts van het lozingspunt,
gecombineerd met de berekende
concentraties van kat-OAS in effluenten
[4]. Hierbij is gebruik gemaakt van de
verbruikscijfers van kat-OAS in Nederland
(2.000 ton actieve stof per jaar en een
kat-OAS eliminatie in rwzi's van 90% [2],

'LABEL I- Verdunningsfactoren (VF)van effluenten van 467Nederlandse rwzi'sindiverse typen
oppervlaktewater. Berekendzijn demediane waarden op100 men1.000 mvan het lozingspunt.
Verdunningsfactor
Watertype
polder
boezen
kanaal
grote rivier
rivier
zijrivier/beek

Op 100 m

Op 1.000 m

9,5
15,8
40,6
2.312,0
41,1
6,8

17,2
19,0
40,8
2.314,0
49,1
11,0

Fracties VF < 5
Op 100 m
Op 1.000 m
0,38
0,31
0,17
0,00
0,20
0,48

0,27
0,26
0,17
0,00
0,16
0,39
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De gemiddelde kat-OAS concentratie in
effluenten wordt onder de bovengenoemde aannamen geschat op 280 //g/l.
De gemiddelde influentconcentratie is bij
een verwijderingsrendement van 90% een
factor 10 hoger, te weten 2.800 //g/l.
Deze berekende waarden komen goed
overeen met de metingen in influenten in
Engeland en België waar concentraties
van 1.400-3.100 /(g/l gemeten zijn [2].
In influenten van rwzi's in Bilthoven en
Hazerswoude werden concentraties
gemeten van 600 tot 2.000 //g/l.
De berekende effluent-concentraties
blijken ook redelijk goed overeen te
komen met meetgegevens. Volgens
recente metingen in Duitsland worden
concentraties van in effluenten van rwzi's
van 50 //g/l gevonden. In België zijn in
rwzi-effluenten concentraties gemeten van
45 //g/l [2],terwijl in Nederland enkele
metingen zijn uitgevoerd in effluenten
waarbij concentraties zijn vastgesteld van
11tot 30 //g/l. Op basis van dit beperkt
aantal metingen zou geconcludeerd
kunnen worden dat het werkelijke verwijderingsrendement door adsorptie en
afbraak in rwzi's groter is dan 90% en
waarschijnlijk zal liggen tussen de 90 en
99%. In de onderstaande berekeningen is
echter uitgegaan van een eliminatie van
90%.
De resultaten van de berekeningen van de
concentraties van kat-OAS in Nederlandse
oppervlaktewateren worden weergegeven
in afb. 1en 2. Bij deze berekeningen zijn
enkele opmerkingen te maken. Allereerst
moet worden opgemerkt dat het hier gaat
om totaal concentraties (er is geen onderscheid gemaakt in opgeloste en geadsorbeerde fractie). Ook moet worden
opgemerkt dat uitgegaan wordt van
continue lozingen van rwzi-effluent en dat
voor het merendeel van de Nederlandse
oppervlaktewateren op 1.000 m van het
inlaatpunt van het rwzi-effluent in oppervlaktewater, de tranversale menging niet
volledig is. Er is geen rekening gehouden
met verdere afbraak en sedimentatie in
het oppervlaktewater, maar er is ook geen
rekening gehouden met concentraties van
kat-OAS die al in het oppervlaktewater
aanwezig waren (de concentratie van
kat-OAS in het ontvangende oppervlaktewater wordt verondersteld 0 //g/l te
bedragen). Bovendien is aangenomen dat
100% van het in Nederland verbruikte
kat-OAS via het huishoudelijke afvalwater
in een rwzi geloosd wordt.
Worden deze concentraties vergeleken
met de concentraties die werden bepaald
door Rappeler [5] in Duitsland op
30 meetpunten in de Rijn en haar zijrivieren (4 tot 92 //g/1), dan blijken de
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Afb. 1- Histogram van de kat-OAS concentratie in het oppervlaktewater, 100 m stroomafwaarts van de rwzi's.

Afb. 2 - Histogram van de kat-OAS concentratie in het oppervlaktewater, 1.000 m stroomafwaarts van de rwzi's.
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modelberekeningen goed overeen te
komen met de meetgegevens. In grotere
wateren vond Rappeler concentraties
< 15//g/l. Deze waarden zijn nagenoeg
identiek aan de concentraties die door het
RIVM in de grote Nederlandse rivieren
gemeten zijn (tabel II).
Concentraties in zwevend stof,
zuiveringsslib en waterbodems
Naast de berekeningen van de
concentraties voor kat-OAS in oppervlaktewater kunnen - gebruikmakend
van de methodiek beschreven in Ransen
voor Waterorganismen [6] - ook
berekeningen gemaakt worden voor
kat-OAS concentraties in zwevende stof,
rwzi-slib en waterbodems. Voor deze
berekeningen is het onder andere nodig te

beschikken over de sediment-water
partitiecoëfficiënt (Rsw). Deze kan
ontleend worden aan de experimentele
gegevens van Rlotz [7] voor de rivier de
Main. Dit resulteert in een Rsw van
8,5 x 104 l/kg. Uitgaande van deze Rsw,
TABEL II - Resultaten van het aanvullende
chemisch-analytische onderzoek van kat-OAS
concentraties in Nederlandse oppervlaktewateren.
Concentratie (//g/l)
Locatie

26 maart 1990

Lysden (Maas)
I.obirh iRijn)
Nieuwegein
(Lek, inlaal WRK)
Keizersveer (steiger Maas)
Bath (Schelde)
Zandvlietsluis (Schelde)

17
6

10 april 1990
25
6

H 2 0 (23) 1990,nr. 11

een effluent concentratie van 100//g/l
(opgelost) en een zwevende-stofgehalte
van 30 mg/l,kan voor zwevend stof een
kat-OAS concentratie berekend worden
van circa 8,5 g/kg (droge stof).
De concentratie in zuiveringsslib zou dan
circa 5,7 g/kg bedragen. Uitgaande van
een concentratie in oppervlaktewater van
10//g/l (opgelost) kan een concentratie
van kat-OAS in waterbodems van
570 mg/kg worden berekend. Bij deze
berekeningen moet worden opgemerkt
dat de waarde van de verdelingscoëfficiënt
kan variëren met de samenstelling van de
zwevende stof.
Recentelijk zijn enkele meetgegevens van
kat-OAS in zuiveringsslib beschikbaar
gekomen. In de rwzi van Koblenz zijn
concentraties van DSDMAC gemeten die
varieerden van 8,9 tot 9,2 g/kg[8].
Deze waarden komen goed overeen met
de hierboven gegeven berekende
concentraties in zuiveringsslib.
Aanvullend toxiciteitsonderzoek
In een aanvullend onderzoek met
DTDMAC heeft Roghair [9]
experimenten verricht met diverse waterorganismen in grof gefiltreerd (50m)
oppervlaktewater met een zwevende stof
gehalte van circa 3-5 mg/l.Dit isvan
belang omdat de aanwezigheid van
zwevende deeltjes in oppervlaktewater de
toxiciteit van DTDMAC kan verlagen [2].
Typisch hiervoor zijn de resultaten van
Lewis and Wee [10] die een spreiding van
de algentoxiciteit aantonen van200tot
2.600 //g/l en hogere waarden bij
variërende hoeveelheden van zwevende
stof in het water. Door de adsorptie aan
zwevende stof neemt de biologische
beschikbaarheid van DTDMAC af zoals
ook duidelijk is aangetoond door Fittinger
et al. [11]. Door het onderzoek uit te
voeren in oppervlaktewater met zwevende
stof wordt derhalve rekening gehouden
met de gereduceerde biologische beschikbaarheid. Tevens wordt op deze wijze
rekening gehouden met de eventuele
vermindering van de toxiciteit van
kat-OAS door de aanwezigheid van
anionische-OAS.
In het onderzoek van Roghair [9] werd
zoals hierboven werd vermeld, gebruik
gemaakt vanDTDMAC verstrekt door
Procter &Gamble. Dit produkt bevatte
1,7% monoalkyltrimethylammoniumchloride, een verontreiniging diebeduidend giftiger is dan DTDMAC maar
sneller afbreekt. De testen met
Photobacteriumphosphoreum (de
zogenaamde Microtox-toets) zijn zowel
uitgevoerd in zout water alsmede ineen
isotone sucrose oplossing in zoet water.
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TABEL III - SOEC-tvaarden (mg/l)gebruiktvoordeberekeningvan maximaaltoelaatbare risico niveaus
(MTR) enverwaarloosbare risico niveaus(VR)voorDTDMAC volgens verschillende risicobeoordelingsmethoden''.
Degegevens ontleendaanhetonderzoek vanRoghair[9Jzijn nominale concentraties uitgedrukt opbasis van 100%
DTDMAC enaangeduid meteen asterisk*.Deoverigegegevens zijn ontleendaan[2en 10/.
Soorten
Gasterosteus aculeatus
I'imephales promelas'
Chironomus riparius
Daphnia magna'
Lvmnaea stagnalis
Scenedesmus pannonicus
Selenastrum capricornutum
Microcystis aeruginosa
Navicula seminulum
Photobacterium phosphoreum
Nitrificerende bacteriën

Set A
0,58*
0,23
1,03*
0,38
0,25*
0,58*
0,714
0,214

Set B
0,23
1,03*
0,38
0,25*
0,58*
0,21-'

-

4,27*
2,31*

SetC
0,053

0,0202
0,0202
0,0232

2,31

1

Setawerd gebruikt voor alle MTRenVRberekeningen volgens de risicobeoordelingsmethoden 1,2en
3. Set bwerd gebruikt voor de risicobeoordelingsmethode 4 beschreven in [12].Setcwerd gebruikt voor
de risicobeoordeling zoals beschreven in[6].
2
NOEC-waarden voor algen werden verkregen door deHC50-waarden tedelen door een factor 3.
3
NOEC's zijn gebaseerd op gemeten concentraties van DTDMAC inwater. Detest met D.magna werd
uitgevoerd met DSDMAC.
4
Deze concentratie is een algistatische concentratie. Dewerkelijke NOEC-waarde ligt derhalve lager.

De resultaten van het onderzoek van
Roghair [9]tezamen met de resultaten uit
[2 en 10]worden weergegeven in tabel III.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de
no-observed-effectconcentraties (NOECs)
nominale gehalten representeren die
gecorrigeerd zijn voor het DTDMACgehalte in het technische produkt. In deze
tabel wordt tevens aangegeven welke
waarden gebruikt zijn voor deecotoxicologische risicobeoordeling.
Deze methoden worden in de volgende
paragraaf kort toegelicht. Uit de resultaten
blijkt dat de algensoorten (Al. aeruginosa,
S. capricornutum en N. seminulum) het
meest gevoelig en bacteriën het meest
ongevoelig zijn. De verschillen in toxiciteit
tussen de beide vissoorten G.aculeatusen
P.promelas,de muggclarve C.riparius,de
watervlo D. magna en de poclslak
L. stagnaliszijn zeer gering. Deze zeer
geringe spreiding in de gevoeligheden der
soorten is eigenlijk het meest opvallende
resultaat uit dit onderzoek. Verder blijken
de toetsen die zijn uitgevoerd in oppervlaktewater (tabel III,set a en b) in
hogere NOEC-waarden te resulteren dan
toetsen die zijn uitgevoerd in standaard
water zonder sediment (set c).Ditkan
eenvoudig verklaard worden door
adsorptie van kat-OAS aan zwevende stof,
wat leidt tot een vermindering van de
biologische beschikbaarheid.
Ten aanzien van de testen met de
muggelarve Chironomus ripariuskan
worden opgemerkt dat de resultaten zeer
goed overeenkomen met de resultaten van
testen verricht met het zelfde organisme
door Fittinger et al. [11].Deze onderzoekers vonden een NOEC waarde voor
DSDMAC in bronwater van 0,45mg/l.

Ecotoxicologische risicobeoordeling
De gegevens gepresenteerd in tabel III
zijn gebruikt om maximaal (MTR)en
verwaarloosbare risiconiveaus (VR) voor
DTDMAC] uit te rekenen volgens
5 verschillende risicobeoordelingsmethoden. Voor de definitie van maximaal
toelaatbare en verwaarloosbare risiconiveaus wordt kortheidshalve verwezen
naar Omgaan met Risico's [13].
Methode 1. Deze methode wordt toegepast
door de Duitse Bondsrepubliek enis
onder andere gebruikt voor de ecotoxicologische risicobeoordeling van
lineair alkylbenzeen sulphonaat (LAS;
[14]). De methode is simpel en komt neer
op het toepassen van een veiligheidsfactor
van 10op de laagste NOEC waarde.
Dezelfde methode wordt toegepast door
de USEFA [15]voor de berekening van
zogenaamde 'concern levels' Dit zijn
concentraties van stoffen in het milieu, die
indien deze zouden worden overschreden
een onacceptabel risico inhouden voor het
aquatisch milieu.
Methode 2. Deze methode is toegepast
door Rijkswaterstaat en uitgebreid
beschreven in Kansen voor Waterorganismen [6].De methode wordt
toegepast op de laagste NOEC] waarde
(uitgedrukt op basis van opgeloste
gehalten vande stof) verkregen uit
proeven die minimaal zijn uitgevoerd met
vissen, kreeftachtigen, schelpdieren en
algen. Indien geen gemeten maar slechts
nominale gehalten zijn gegeven wordt de
NOEC-waarde hiervoor gecorrigeerd.
Rekening wordt gehouden met
combinatie-toxiciteit van verwante stoffen.
Deze 'opgeloste' gehalten worden
omgerekend naar 'totaal' concentraties

298

(opgelost + geadsorbeerd). Hierbij wordt
uitgegaan van een zwevende-stofconcentratie in het oppervlaktewater van 30 mg/l
en een experimentele danwei geschatte
sediment-water partitiecoëfficiënt.
De volgende methoden (3,4 en 5)
worden door het RIVM toegepast:
Methode 3. Dit is de methode van
Van Straalen en Denneman [16] zoals
beschreven in het advies van de
Gezondheidsraad [17] en voorgesteld in
Omgaan met Risico's [13]. Met deze
methode wordt een 95% beschermingsniveau voor soorten berekend op grond
van een steekproef zijnde een beperkt
aantal geteste soorten, onder de aanname
dat de verdeling van de gevoeligheid der
soorten kan worden beschreven door een
log-logistische verdeling.
Methode 4. Dit is de methode van
Van Straalen en Denneman, zoals die is
gemodificeerd door het RIVM [12].
In deze methode, die ook wordt aangeduid met modificatie I, wordt het 95%
beschermingsniveau der soorten berekend
volgens de Haysiaanse statistiek.
De methode wordt uitgebreider beschreven in [12].Tevens wordt met deze
methode een schatting verkregen van de
betrouwbaarheid van het 95%
beschermingsniveau. Dit betrouwbaarheidsinterval wordt hierbij gevormd door
de 50% (mediane) waarde, die de meest
waarschijnlijke schatting representeerd.
De ondergrens wordt gevormd door de
laagste waarde van het 95% betrouwbaarheidsinterval.
TABEL IV - Maximaal toelaatbare risiconiveaus
(MTR) en verwaarloosbare risiconiveaus (VR) voor
DTDMAC berekend op basis van degegevens vermeld
in Tabel III. Het VR is 1%van hel MTR (Omgaan met
Risico's, 1989). MTR eu VR waarden worden gegeven
in fjg/l en representeren de 'totaal'gehalten van
DTDMAC.
Methode
[1] H a n s e n / U S EPA [14,15]
[2] Kansen voor
Waterorganismen 1 [6]
[3] Van Straalen and
D e n n e m a n [16]
[4] Midificatie P [12)
[5] Modificatie I P [12]

.MIR

VR

21

0,21

16

0,16

63
27-100
18-90

0,63
0,27-1,0
0,18-0,9

1
Uitgegaan is van een zwevende stol'gehalte van
30 mg/l, een Ksw van 8,5 x 10' l/kg en een
correctiefactor van 0,8 voor de eombinatietoxiciteit.
Omdat in de toetsen met algen geen opgeloste
gehalten bepaald zijn is voor de berekeningen de
laagste N O E C - w a a r d e uit het onderzoek gedeeld
door een factor 3.
2
Het interval representeert het betrouwbaarheidsinterval van het berekende 95% beschermingsniveau van de soorten. De bovengrens is de
mediane waarde. De laagste waarde representeert
de ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Methode 5. Deze methode wordt aangeduid als Modificatie II en wordt
uitgebreid beschreven in [12], Het verschil
met Modificatie I ligt uitsluitend op het
terrein van de invoer gegevens, waar
selecties op worden toegepast: - Indien
meerdere toxiciteitsstudies zijn uitgevoerd
met de zelfde soort met verschillende
toxicologische parameters wordt de
laagste NOEC waarde gebruikt.
- In geval er meerdere toxiciteitsstudies
zijn uitgevoerd met dezelfde soort en
dezelfde toxicologische parameters wordt
het geometrisch gemiddelde van deze
waarden toegepast.
- Voor elke taxonomische groep (vissen,
insecten, kreeftachtigen, mollusken,
groenalgen, blauwalgen, bacteriën e.a.)
wordt de laagste NOEC waarde gebruikt.
De resultaten van deze berekeningen zijn
weergegeven in tabel IV.
Opmerkingen bij de berekeningen
In het voorgaande artikel in H 2 0 over
kat-OAS [1] is door Van Leeuwen een
toezegging gedaan om uitgebreider in te
gaan op de verschillende aspecten van de
ecotoxicologische risicobeoordeling van
stoffen. Sindsdien is zeer veel onderzoek
op dit gebied verricht en gerapporteerd
[12,18], waarnaar kortheidshalve wordt
verwezen. Kchter, ook kan geconstateerd
worden dat nog diverse ontwikkelingen
gaande zijn, zowel in Nederland onder
andere bij het RIVM, als in internationale
kaders zoals de OESO, de organisatie voor
economische samenwerking en ontwikkeling. De OESO zal nog dit jaar over
dit onderwerp een workshop organiseren.
Naar verwachting zal ook de Gezondheidsraad binnenkort een aanvulling gaan
geven op haar eerste advies [17],gelet op
de nogal snelle (inter)nationale ontwikkelingen op dit gebied, mede dankzij
het advies van de Gezondheidsraad.
Om deze redenen zijn voor de ecotoxicologische risicobeoordeling van kat-OAS
diverse methoden naast elkaar gebruikt.
De uitkomsten van de verschillende
risicoberekeningen aan kat-OAS zijn
ondanks de onzekerheden bij de
toxiciteitsbepalingen en de verschillende
statistische uitgangspunten opvallend
goed met elkaar in overeenstemming.
Desalniettemin is het toch goed enige
kanttekeningen bij de verschillende testresultaten en berekeningen te plaatsen.
Dit betreft allereerst de testresultaten met
Photobacteriumphosphoreum. In testen met
dit organisme wordt de toxicologische
respons gemeten aan de remming van de
lichtemissie [19]. De test die wordt uitgevoerd met gevriesdroogde bacteriën, die

vlak voor de uitvoering van de test
worden gereanimeerd, is snel. Om deze
reden wordt deze test zeer veel toegepast.
Het is van oorsprong echter een zoutwaterorganisme. Om deze reden is in dit
onderzoek de test ook uitgevoerd in
isotone sucrose oplossingen in water.
Aangezien de oplosbaarheid van
DTDMAC in gedestilleerd water ligt
tussen de 1 en 10 mg/l en de NOECwaarde uit dit experiment 4,27 mg/l
bedraagt is het mogelijk dat het Microtox
experiment (in een 2% NaCl oplossing
c.q. isotone sucrose oplossing) met het
technische mengsel van DTDMAC uitgevoerd is op de grens van de oplosbaarheid. Overigens blijkt het testresultaat
goed overeen te komen met de afbraaktoets gerapporteerd door Ventullo en
Larson [20].Zij vonden een remming van
de glucose afbraak door heterotrofe
bacteriën bij DTDMAC concentraties bij
1mg/l en hoger. Wordt de NOEC voor
P.phosphoreum in de berekeningen
volgens methode 3 en 4 weggelaten, dan
wordt de MTR en VR iets hoger. In de
methode 3, de methode van Van Straalen
en Denneman [16],zou de MTR
toenemen van 63 naar 80 /Ug/1.
Wordt daarentegen uitgegaan van de
algistatische concentratie voor
S. capricornutum bepaald in Rapid Creek
water [10] welke 2.600 //g/l bedroeg, dan
wordt de berekende MTR-waarde weer
iets lager.
In de berekeningen volgens de methode
gegeven in Kansen voor Waterorganismen
[6] is het uitgangspunt dat minimaal
toetsen met algen, kreeftachtigen, schelpdieren en vissen moeten worden uitgevoerd. Aan deze voorwaarde is niet
voldaan omdat slechts langdurende
toetsen met vissen en algen beschikbaar
zijn. Om hier rekening mee te houden zou
in feite een extra (veiligheids) factor
moeten worden geïntroduceerd, hetgeen
in de bovenstaande risicobeoordeling niet
is gedaan. Ook zijn de experimenten met
de algen gebaseerd op totaal concentraties
en niet op opgeloste gehalten. Wanneer
hiervoor wordt gecorrigeerd wordt op een
wijze zoals die ook is toegepast in dit
rapport dan zou de MTR gedeeld moeten
worden door een factor 3, aangezien algen
dichtheden bereiken die overeenkomen
met circa 30 mg (droge stof) per liter.
Een en ander is echter afhankelijk van de
soort. Dit resulteert in een MTR en VR
van respectievelijk 16 en 0,16 /ig/1.
Ten aanzien van methode 5 moet worden
opgemerkt dat het verder reduceren van
de beschikbare gegevens om per groep
van organismen de gevoeligste NOEC
waarde te verkrijgen, consequenties kan
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hebben voor de aanname van de loglogistische verdeling van de gevoeligheden der soorten. Echter een onderlinge
vergelijking van dataset B en C laat zien
dat de consequenties hiervan naar alle
waarschijnlijkheid eerder een theoretische
dan praktische betekenis hebben, hetgeen
ook blijkt uit de verschillen in MTR en
VR waarden berekend op grond van
methode 4 en 5.
Conclusies
De ecotoxicologische risicobeoordeling
voor kat-OAS i.e. DTDMAC uitgevoerd
met 5 verschillende risicobeoordelingsmethoden resulteert in een MTR voor
DTDMAC variërend van circa
20-100 //g/l. Deze variatie in waarden is
klein en equivalent aan de variatie die
wordt waargenomen in de herhaalbaarheid van toxicologische experimenten.
De berekeningsmethode volgens Kansen
voor Waterorganismen [6] leidt tot de
laagste MTR en VR waarden
(respectievelijk 16 en 0,16 //g/l), terwijl
gegevens voor kreeftachtigen en schelpdieren niet voorhanden zijn. Deze MTRwaarde blijkt identiek te zijn aan de
eerder door Van Leeuwen voorgestelde
MTR-waarde [1],
In principe zouden deze laagste waarden
kunnen worden gehanteerd. Omdat echter
alle risicobeoordelingsmethoden hun voor
en nadelen hebben en mogelijk een deel
van de toxiciteit van DTDMAC wordt
veroorzaakt door een verontreiniging met
monoalkylammoniumchloride, wordt
voorgesteld om het meetkundig gemiddelde van deze waarden te hanteren
zijnde 50//g/l. Het overeenkomstig
verwaarloosbaar risiconiveau bedraagt dan
0,5 //g/l.
Op basis van de nu beschikbare meetgegevens van kat-OAS concentraties in
Duitse en Nederlandse oppervlaktewateren (2-90 //g/l) kan worden geconstateerd dat verwaarloosbare risiconiveaus in nagenoeg alle oppervlaktewateren ruimschoots worden overschreden. Op basis van de berekeningen
en metingen kan worden verwacht dat in
circa 20% van de Nederlandse oppervlaktewateren tevens de maximaal toelaatbare risiconiveaus worden overschreden
(afb. 2). Overige metingen en berekeningen in effluenten van zuiveringsinstallaties, rioolzuiveringsslib, zwevende
stof en waterbodems geven aan dat ook
daar sprake is van een hoge belasting van
het milieu met kat-OAS. De onderzoeksresultaten zijn besproken met de
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten. 1 let beleidsstandpunt inzake
wasverzachters is, c.q. wordt op korte

termijn, door de Minister van VROM aan
de Tweede Kamer meegedeeld.
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Proposed is to circumscribe the reduction
requirements as a weighed average reduction of
7 5 % compared to the influent for every Water
Authority. T o achieve this goal existing wastewater
treatmentplants will have to be retrofitted radically.
For new treatmentplants design according to the
Best Applicable Techniques is proposed, starting
from 10 mg total nitrogen per liter as effluentconcentration.
With an immediate start of the reconstrucnonprogramm a 50% emissionreduction can be
achieved by 1998. This is due to the time needed
for preparation, construction and a limited
execution capacity.
T h e investmentcosts for the programm amount to
about 1.5 to 2 milliard guilders. T h e annual
exploitation costs will rise with 250 to 320 million
guilders, resulting in a rise of 11 to 15 guilders per
capita per year.

H , 0 (23) 1990, nr. 11; 304
D. T. BIEWINGA, A. P. PRUISSERS
and A. C. SEIJMONSBERGEN:
T h e d e t e r m i n a t i o n of coastal s e d i m e n t s in the
former m o u t h o f the river R h i n e at Katwijk,
by m e a n s of conductivity profiling
Students of Amsterdam University, department of
Physical Geography, measured the average
conductivity of the subsoil at the beach, just above
high sea level, from Wassenaar to Noordwijk aan
Zee. In the beginning ofthe Holocene the mouth of
the river Rhine was situated at Katwijk. Holocene
coastal sediments were deposited from 5500 BP to
present.
Because the sediments have significant conductivity
contrasts and are only a few metres deep on the
survey line, the conditions are favourable for
electromagnetic conductivity profiling. Based on
the measured conductivities the sediments could be
split up into three groups.
1 - An area with a sequence of sandy sediments,
Young D u n e - and Beach Sands on top of Old
D u n e - and Beach Sands: conductivity range 2 0 - 4 5
mS/m.
2 - An area with a clay/peat layer between the
Young and Old Beach and Dune Sands:
conductivity range between 2 0 - 9 0 mS/m.
3 - An area with deep gulleys (ofthe Rhine) filled
with clayey/sandey sediments o f t h e formations
Calais and Dunkirk I and III: conductivity range
60-190mS/m.
With the aid of borehole data the conductivity
profiling could be interpreted as a continuous cross
section.
This survey was performed in two days and can be
of great help to study the genesis of this part o f t h e
coast.

