Van Rijn naar Rein
Op zoek naar organische microverontreinigingen in Amsterdams drinkwater

Ten tijde van de bentazonpubliciteit is een
globale beschrijving [11]gegeven van de
activiteiten die zich bij Gemeentewaterleidingen hebben afgespeeld rondom de
ontdekking van bentazon in het drinkwater. Alhoewel de publiciteit was
geconcentreerd op bentazon werden
tegelijkertijd ook atrazine en metolachloor
aangetroffen waarvan de eerste rondom
normniveau en de tweede beneden
normniveau [26].
Sinds die tijd is verder onderzoek naar
voorkomen en gedrag van deze stoffen
uitgevoerd.
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Het voorafgaande
In de loop van de jaren zeventig voerde
het KIWA de eerste inventarisaties van
organische microverontreinigingen in
Amsterdams drinkwater uit. Van het begin
af aan is de zichtbaarheid van organische
stoffen bij deze onderzoeken door twee
belangrijke factoren beperkt geweest: als
gevolg van de isolatie (petroleumethercxtractie) werden er apolaire en matig
polaire stoffen gevonden. Daarnaast
is de toegepaste scheidingstechniek
(gaschromatografie) slechts te gebruiken
voor laagmoleculaire stoffen (molecuulgewicht < ~ 4 0 0 ) .
In het begin van de jaren tachtig werden
door toepassing van zowel XAD-adsorptie
alsook isolatie bij pH 2 sterker polaire
verbindingen in deze onderzoeken
betrokken.
In dezelfde tijd werd het door de
ontwikkeling van groepsparameters zoals
AOX (organohalogeenverbindingen)
mogelijk om de beperkingen van de
gaschromatografie enigszins te omzeilen.
In afb. 1en 2 zijn een aantal karakteristieke gegevens van deze onderzoeken
samengevat.
Hieruit blijkt dat het zuiveringseffect bij

Samenvatting
Bij het gebruikelijke wateronderzoek wordt slechts een klein deel van de
organische stoffen in water bepaald. Meestal gaat het daarbij om neutrale
(lipofiele) stoffen.
Daarentegen zijn hydrofiele stoffen van belang zoals blijkt uit AOX-gegevens die
een ca. 50 maal hoger organohalogeengehalte tonen dan met de gebruikelijke
analysemethoden wordt gevonden.
Het grootste deel van deze stoffen heeft door het polaire karakter een grotere
kans op doorslag tijdens de waterzuivering dan minder polair materiaal.
Polaire stoffen zijn niet alleen aanwezig in het onttrokken ruwe water, maar
zouden ook kunnen ontstaan als gevolg van omzetting, bijvoorbeeld tijdens
duininfiltratie. De toepassing van analysemethoden, die voor deze stoffen geschikt
zijn, is daarom van groot belang.
Door isolatie met XAD-hars bij pH 2, gevolgd door derivatisering met
diazomethaan, is de aanwezigheid van polaire stoffen als bentazon en tetrachlooro-ftaalzuur in drinkwater aangetoond. Deze stoffen bleken uiteindelijk terug te
voeren naar een lozing in de Rijn door BASF te Ludwigshafen (Duitsland).
Naast bentazon (aanvankelijk vaak boven de wettelijke grens van 0,1 ,ug/l) werden
andere herbiciden zoals atrazine en metolachloor gevonden. Bentazon en atrazine
werden ook aangetoond in regenwater.
De analytische procedure en de resultaten van vergelijkend onderzoek worden
besproken. Verder worden gegevens over concentratieveranderingen tijdens de
bestaande zuivering en van experimenten met poeder- en granulaire actieve kool
gepresenteerd.

AOX-verbindingen en esters ongunstig
afsteekt bij andere groepen stoffen.
Vergeleken met andere stoffen dringen
esters en AOX-verbindingen in verhoogde
mate in drinkwater door.
Het geschetste beeld wordt vooral bepaald
door sorptie en omzetting. Nader onderzoek naar adsorptie tijdens duininfiltratie
heeft aangetoond dat deze alleen van
betekenis is voor stoffen die voldoende
apolair zijn [17].Dat wil zeggen: de
octanol-water constante (Kow) moet
> ca. 10' à 105 zijn. Desondanks blijkt dat
sommige stoffen met een log Kow « 4
goed worden tegengehouden (chloroform,
dichloorbenzeen, fenolen). Dit betekent
dat omzetting bij duininfiltratie een
belangrijke rol moet spelen.

Zoals afb. 3 laat zien kunnen omzettingen
leiden tot de vorming van verbindingen
die sterker polair zijn dan de uitgangsstof.
Bij andere stoffen met een log Kow
< 4 à 5 verloopt de omzetting echter niet
of minder goed. Deze stoffen dringen in
het drinkwater door. Veel van deze verbindingen zijn onbekend. Zo wordt aan
halogeenverbindingen met de AOXbepaling in drinkwater 10-15 /xg Cl/l
gevonden. Hiervan is slechts ca. 2%
geïdentificeerd.
Wordt de AOX-bepaling bij pH 0,5 uitgevoerd in plaats van de gebruikelijke
pH 2, dan worden nog meer organohalogeenverbindingen gevonden
(zie afb. 2).

A/b. 1- Concentratieveranderingen van enigegroepen organische microverontreinigingen tengevolge van
voorzuivering, duininfiltratie ennazuiveringbijGemeentewaterleidingen te Vogelenzang
(Voorzuivering: WRKteNieuwegein). (1976-1979).
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Aß. 2 - Concentratieveranderingen van actieve kooladsorbeerbaar organohalogeen (AOX), uitgevoerdbijpH 2en
pH 0,5ten gevolge van voorzuivering, duininfiltratie ennazuiveringbijGemeentewaterleidingen te Vogelenzang
(Voorzuivering: WRK te Nieuwegein) (l 984-1985).
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Afb. 3 -Deomzettingvan 1,4 dichloorbenzeen.

Analyse
Doelstelling is de identificatie van zoveel
mogelijk stoffen, waarbij de beschikbare
analysetechniek (GC-MS) een voorlopig
onvermijdelijke beperking aanlegt.
(Stoffen met een molecuulgewicht
< ca. 400).
Stoffen met polaire groepen leveren
tijdens de gaschromatografische (g.c.)
scheiding gemakkelijk problemen op.
Door adsorptie in de g.c.-kolom lijkt een
stof dan ten onrechte afwezig of wellicht
in slechts een lage concentratie aanwezig.
Om deze problemen te voorkomen is een
aantal maatregelen noodzakelijk gebleken.
1. Indien mogelijk polaire groepen

Afi. 4 -Schematisch overzichtvan de bentazonbepaling
metGC-MS.
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Een en ander leidt tot de volgende vragen:
1. Leidt de waargenomen omzetting tot
de vorming van nieuwe verbindingen die
door een grotere polariteit wellicht door
de zuivering heendringen?
2. Wat is de identiteit van andere in het
drinkwater aanwezige stoffen?

Het principe van de toegepaste isolatie en
derivatisering is elders reeds beschreven
(isolatie: [27] en [28];derivatisering: [2]).
Voor de identificatie wordt gebruik
gemaakt van 20 liter monsters. Daardoor
kan bij een hoeveelheid van ca. 0,05 //g/l
meestal nog een betrouwbare identificatie
van de stof op basis van een volledig
massaspectrum worden uitgevoerd.
Voor bepaling van de hoeveelheid stof
wordt volstaan met de meting van enkele
karakteristieke massafragmenten uit het
massaspectrum. Een volume van 1 liter
water is dan voldoende. Hierbij wordt een
standaard gebruikt die dezelfde bewerking
heeft ondergaan als het monster.
Voor stoffen die hun polariteit ontlenen
aan zure groepen (bentazon) wordt de pH
tot 2 verlaagd. Hierdoor wordt de splitsing
van de zure groep teruggedrongen, de
interactie met watermoleculen verminderd
en de isoleerbaarheid verbeterd. Afb. 4
geeft een overzicht van de analyseprocedure voor bentazon. Het isoleren bij
verlaagde pH heeft echter tevens tot
gevolg dat stoffen met basische eigenschappen, zoals atrazine, slechter worden
geïsoleerd. Voor de bepaling van atrazine
naast bentazon moet de isolatie daarom

J
omzetten in meer neutrale groepen
(bijvoorbeeld methylesters) (derivatiseren).
2. Een g.c.-kolom gebruiken met een zo
volledig mogelijke bedekking van het
inwendig oppervlak met stationaire fase
(coating efficiency 100%). Vooral bij
dunne film kolommen kan dit nog wel
eens een probleem zijn.
3. De veroudering van de g.c.-kolom
corrigeren door regelmatig een deel van
het begin van de kolom te verwijderen.
Door de injectie van met name zure
isolaten wordt het begin van de kolom
irreversibel beladen met polair hoogkokend materiaal. Hierdoor wordt het
chromatografisch gedrag van polaire
stoffen ongunstig beïnvloed.
Vooral bij een stof die door ons niet wordt
gederivatiseerd, zoals atrazine, is het
belang van de twee laatste punten in de
praktijk gebleken: sterke staartvorming en
in extreme gevallen kwam de stof zelfs
niet meer van de g.c.-kolom.
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eerst bij de actuele pH van het monster
worden uitgevoerd.
Bentazon - Atrazine - Metolachloor
Bentazon, atrazine en metolachloor zijn in
eerste instantie geïdentificeerd in XADisolaten van 20 liter monster. Overigens
werd bentazon niet direct als zodanig
herkend maar geïdentificeerd onder de
formele naam, te weten 3-isopropyl (1H) - benzo- 2,1,3 thiadiazin-4-one
2,2 dioxide.
Op grond van de molecuulstructuur
werden pas later associaties met bestrijdingsmiddelen gemaakt, waardoor
uiteindelijk de gebruikelijke naam
bentazon opdook [3].Iets dergelijks is ons
trouwens al eerder overkomen.
Bij eerder onderzoek met behulp van
GC-MS [23] blijkt 1,3,5 triazine-2,4
diamine, 6 chloro-N-ethyl-N'-(l methylethyl) na duininfiltratie en tijdens de
nazuivering te zijn aangetroffen.
Op dal moment werd het echter niet
herkend als atrazine!

Aß. 6-Debepaling van bentazon. Resultaten van vergelijkendonderzoek tussen laboratorium
Gemeentewaterleidingen enandere drinkwaterlaboratoria. (Degetrokken lijnbeschrijft een situatie met volledig
overeenstemmende resultaten).

Hen en ander illustreert dat het vinden
van bestrijdingsmiddelen niet alleen maar
een kwestie van techniek en nog veel
minder van toeval is. Ervaring met betrekking tot structuur en samenstelling van
pesticiden is onmisbaar. Na bevestiging
van de massaspectra en relatieve retentietijd met behulp van de zuivere stoffen
werd de kwantificering uitgevoerd op
basis van een karakteristiek massafragment bij de vastgestelde relatieve
retentietijd.

Om capaciteitsredenen werd later nog een
gaschromatografische methode met
stikstof-fosfordetectie (GC-NPD) op basis
van vloeistofextractie in gebruik genomen.
Deze methode is minder specifiek dan
GC-MS en wordt daarom alleen voor
monsters met bekende matrix gebruikt.
De overeenkomst met de GC-MSmethode is zeer goed: op basis van een
vergelijking met 37 monsters werd voor
bentazon het volgende verband tussen de
GC-NPD-bepaling (y) en de GC-MS-

TABEL I- Enigegegevens overkwantificering met
GC-MS enGC-NPD (massa's tussen haakjes dienen
terbevestigingvan de identüiteit).
XAD
GC-MS
Massafragmenten:
- bentazon
- atrazine
- metolachloor

212 (254,133)
200 (215,217)
162 (238,240)
90-120%

90%

ca.0,001 /ug/l

ca. 0,01 /ig/1

Recovery
Detectiegrens

Aß. 5 - Gaschromatogram van een watermonster uitde Lek (onder) enhetbijbehorende massachromatogram voorbentazon.
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vergelijkingen met andere laboratoria
uitgevoerd aan de hand van praktijkmonsters.
De resultaten voor bentazon in aft. 6
laten zowel goede overeenkomsten alsook
duidelijke verschillen zien. Hiervoor zijn
verschillende mogelijke oorzaken. Zo kan
een methode gevoelig zijn voor 'valspositieven' (HPLC). Maar ook de uitvoering zelf is een factor van betekenis.
Het wordt steeds duidelijker dat
kwaliteitsbeheersing met name voor de
analyse van lage gehalten van organische
microverontreinigingen een must is.
De resultaten van vergelijkend onderzoek
voor atrazine in afb. 7 tonen net als bij
bentazon zowel goede overeenkomsten als
verschillen.
Uit afb. 7 blijkt dat door ons in 2 gevallen
te hoge gehalten werden aangetroffen.
Het betrof hier natuurlijk duinwater.
Later bleek dat in deze monsters een
component van waarschijnlijk natuurlijke
oorsprong voorkomt, die zich in de

Afb. 7- Debepalingvan atrazine. Resultaten van vergelijkendonderzoek tussen
laboratorium Gemeentewaterleidingen enandere drinkioaterlaboratoria.
(Degetrokken lijnbeschrijft een situatie metvolledigovereenstemmende resultaten).

bepaling (x) gevonden: y = 0,978.x +
0,009 (0,01-0,7 ßg/\). Metolachloor wordt
vanwege een te hoge detectiegrens niet
met deze methode bepaald. Een overzicht
van enkele gegevens over de kwantificering met beide methoden is gegeven
in tabel I.
De veel grotere gevoeligheid van de
GC-MS-methode ten opzichte van de
GC-NPD-methode blijkt heel duidelijk.
Daarnaast geeft de GC-MS in principe
ook een zeer specifieke bepaling van de
gezochte verbindingen, doordat alleen de
meest specifieke fragmenten uit het
massaspectrum kunnen worden gemeten.
De detector wordt praktisch 'blind' voor
alles dat niet gemeten hoeft te worden.
Het massachromatogram in afb. 5 geeft
hiervan een voorbeeld voor bentazon
(massafragment 212). Ter vergelijking is
het normale detectorsignaal (totale-ionenstroom) ook weergegeven. De gevoeligheid van de bentazonmeting door middel
van het massachromatogram is ook zeer
goed: de bentazonpiek komt overeen met
0,3 //g/l.
De specificiteit van deze meting wordt in
belangrijke mate bepaald door de 'uniekheid' van het gemeten massafragment.
In de praktijk is gebleken dat ter bevestiging van de identiteit steeds een
aantal andere fragmenten uit het massaspectrum moet worden 'meegenomen'.
Een alternatief voor de GC-MS-meting is
de meting met GC-ITD (Ion Trap
Detectie). Deze techniek is sinds kort in
gebruik genomen om te voorzien in een
meer specifieke detectie dan met de
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Afb. 8 -Bentazon- enmetolachloorgehalten inde Rijn (september 1987).

GC-NPD techniek mogelijk is.
De overeenkomst tussen GC-ITD (y) en
GC-NPD (x) is zeer goed. Voor bentazon
werd gevonden: y = 1,08.x - 0,003 (20
monsters; < 0,01-0,3 //g/l); voor atrazine:
y = 1,07.x - 0,003 (18 monsters;
< 0,01-0,24//g/l).
De GC-ITD zal op ons laboratorium naar
verwachting in steeds grotere mate de
routinematige bepaling van bestrijdingsmiddelen voor zijn rekening gaan nemen.
Vergelijkende metingen
Ter controle van de gehanteerde
bepalingen werden verschillende

toegepaste GC-MS-analyse niet onderscheidt van atrazine! Bij deze analyse was
overigens slechts 1massafragment (200)
gemeten. Dit voorval illustreert de eerder
beklemtoonde noodzaak om meerdere
massafragmenten te meten.
Bentazon en metolachloor in de Rijn
Zoals reeds eerder beschreven [11] bleek
uit de resultaten van een monsternametocht op de Rijn begin september 1987
dat BASE verantwoordelijk was voor de
lozing van bentazon. De gegevens van dit
onderzoek (43 monsters) zijn weergegeven in afb. 8.
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Het BASF-effluent is met GC-MS ook op
andere verbindingen onderzocht (isolatie
bij pH 2). In relatief hogere concentraties
zijn onder meer aangetoond: fenolen,
gechloreerde fenolen, trioxaan, cyclohexaan, benzeen, anilines, chloorfenylazijnzuur, tetrachloor-o-ftaalzuur en
bestrijdingsmiddelen zoals pyrazon
(ook wel chloridazon), trichloorazijnzuur,
chloorpropham (volgens BASF chloorbupham; [29]). Bij de bepaling worden
eventueel aanwezige zuren omgezet in
methylesters. Aangetoonde methylesters
kunnen echter ook als zodanig aanwezig
zijn geweest. Overigens beoogt deze
opsomming zeker niet volledig te zijn.
Zoals al opgemerkt worden basische
stoffen bij pH 2 niet of slecht geïsoleerd.
Dat desondanks toch basische stoffen zijn
aangetoond (anilines) betekent wellicht
dat de gehalten van deze stoffen hoog
waren.
De complete lijst met de door ons in het
BASF-effluent aangetroffen stoffen is op
17 maart 1988 tijdens het overleg met
BASF-vertegenwoordigers aan hen overhandigd.
Kennelijk is in elk geval pyrazon
(chloridazon) een schot in de roos
geweest, want op 18 maart werd (naast
bentazon) vergunning verleend voor het
lozen van onder meer pyrazon! Daarnaast
werd ook vergunning verleend voor niet
door ons in het BASF-effluent aangetroffen bestrijdingsmiddelen zoals
dimethoaat, vinclozolin en fenpropymorph. Nieuwe aanknopingspunten voor
drinkwateronderzoek dus.
De geloosde gehalten zijn in het verleden
vermoedelijk veel hoger geweest. Volgens
BASF is in de periode juni 1986 -juni
1988 het bentazongehalte in het effluent al
met een factor 4 gedaald [29].In de putten
van de WMO met een maximale verblijftijd van 7 jaar is een gehalte aangetroffen
van 6,5 fig/\ [5].
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Aß. 9- Concentratieveranderingen van bentazon, atrazineenmetolachloor tengevolge van voorzuivering,
duininfiltratie ennazuiveringbijGemeentewaterleidingen te Vogelenzang
(Voorzuivering: WRK te Nieuwegein) (1987-1988).

Afb. 10- Concentratieveranderingen van bentazon enatrazineindenazuiveringvan Gemeentewaterleidingen te
Vogelenzangzonderenmetdoseringvan 3 resp. 6mg/lactievepoederkool.
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Gehalten in de zuivering
In afb. 9 zijn de gehalten van bentazon,
atrazine en metolachloor weergegeven.
De voorzuivering omvat coagulatie en
snelfïltratie; de nazuivering bestaat uit
ontharding, beluchting, poederkooldosering, snelfïltratie en langzame
zandfiltratie.
De doorslag in het drinkwater is duidelijk,
ook van een stof als metolachloor, welke
stof slechts in zeer lage gehalten in het
aangevoerde ruwe water aanwezig is.
Door de zuivering als geheel wordt
bentazon het slechtst tegengehouden
(ca. 20% daling). Voor atrazine en
metolachloor is de daling groter (ca. 40%).
Alleen de gehaltedaling van atrazine bij
duininfiltratie is statistisch significant.
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Adsorptie
De log Kow van atrazine bedraagt
2,33 [15].
Uit berekeningen van de adsorptie van
organische stoffen bij duininfiltratie [17] in
een proefraai in het infiltratiegebied te
Leiduin is gebleken dat stoffen met een
Kow van deze grootte-orde in enkele
jaren zullen doorslaan indien geen
omzetting optreedt. De doorslag van
atrazine is in deze proefraai ook in de
praktijk vastgesteld [17]. Het is niet
waarschijnlijk dat er in andere bodemgedeelten door hogere organische stofgehalten geen doorslag optreedt. Hogere

organische stofgehalten leiden tot een
grotere denitrificatie bij de bodempassage.
Atrazine blijkt ook door te slaan in dat
deel van het bodempakket waar de
hoogstvoorkomende denitrificatie wordt
waargenomen.
Het bentazonmolecuul heeft zure eigenschappen (pKa =3,2), waardoor het bij
in de praktijk gangbare neutrale pHwaarden van 7-9 vrijwel volledig als anion
voorkomt [1].
In vergelijking met atrazine is bentazon
daardoor veel mobieler en blijkt praktisch
geen adsorptie aan grond met diverse
organische stofgehalten te vertonen [1 en
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(ca. 6//g/1) in oeverfiltraat van de IJssel na
een verblijftijd van 7 jaar [5],
De doorslag van bentazon is inmiddels
ook gebleken bij andere oeverinftltratiebedrijven [21]. Het is te verwachten dat
hier na bodempassage ook atrazine zal
worden aangetroffen.

Dagen looptijd
6 m i n . kontakttijd
« 12 m i n . kontakttijd
V 30 m i n . kontakttijd
< 24 m i n . kontakttijd

•

TOEVOER
A 18 m i n . kontakttijd

Afl, 11 - Concentratieverandering van benutzeningeïnfiltreerdrivierwater dooractieve-koolfütratie
(NoritRow 0,8Supra) bijverschillende contacttijden en looptijden.
Aß. 12 - Bcntazon- enatrazinegehalten indrinkwatervan Gemeentewaterleidingen te Vogelenzang
varia/februari 1987.
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18]. Op grond van het voorgaande wordt
voor atrazine en bentazon bij duininfiltratie praktisch geen concentratiedaling door adsorptie verwacht.
Omzetting
Uit de literatuur blijkt dat zowel atrazine
als bentazon kunnen worden omgezet
[6 en 16]. De omzetting van atrazine is
vooral een aëroob proces [20], alhoewel
anaërobe omzetting ook is waargenomen
[19]. De omzetting van bentazon verloopt
alleen aëroob [6].
Zoals uit afb. 9 blijkt, is de omzetting van
bentazon tijdens duininfiltratic nihil.

Mogelijkheden voor verwijdering van
bentazon, atrazine en metolachloor
Poederkool
Het effect van poederkool is zowel met
laboratoriumexperimenten als op bedrijfsschaal onderzocht.
Met laboratoriumexperimenten met
monsters met ca. 2 //g/l bentazon, atrazine
en metolachloor zijn de poederkooltypes
Norit SA-4 en W-20 onderzocht, welke
respectievelijk een meer en minder
geactiveerde kool vertegenwoordigen.
Zoals verwacht is het effect van poederkooldosering op de gehaltedaling van
atrazine (ca. 50%) veel sterker dan bij
bentazon (ca. 30%; poederkooldosering
5 mg/l; contacttijd 20 minuten).
Metolachloor komt grotendeels overeen
met atrazine. Boven een poederkooldosering van 5 mg/l tot 20 mg/l vindt
geen verdere verbetering van het effect
plaats. Bij contacttijden langer dan
20 minuten (tot 240 minuten) neemt de
concentratiedaling toe tot ca. 60% voor
bentazon en 75% voor atrazine. De twee
poederkoolsoorten onderscheiden zich
wat dit betreft nauwelijks.
In het licht van deze resultaten zijn de
uitkomsten van de bedrijfsexperimenten
teleurstellend (afb. 10). Bij een aangevoerd gehalte van ca. 0,4 //g/l bentazon
levert een poederkooldosering (W-20)
van 3-6 mg/l ca. 15% extra verwijdering
van bentazon . De nazuivering verwijdert
overigens ook zonder actieve kool nog
20-30%!

Bij atrazine is omzetting tijdens duininfiltratie duidelijk waarneembaar.
De locale omstandigheden zijn kennelijk
erg bepalend voor het zuiveringseffect.
Zo is het atrazinegehalte in reinwater van
Castricum duidelijk verlaagd ten opzichte
van de aanvoer (net als in Leiduin).
In Wijk aan Zee komt het aangevoerde
atrazine daarentegen merendeels in het
reine water terecht [22].
Een mogelijke indicatie voor de geringe
afbraak van bentazon onder anaërobe
condities (en/of bij lage temperaturen)
wordt ook gegeven door de aanwezigheid
van aanzienlijke gehalten bentazon

Voor atrazine is het beeld wat gunstiger,
ca. 35% extra verwijdering bij een aanvoer
van ca. 0,1 //g/l. De nazuivering verwijdert
hier ook zonder kool nog 10-30%.
Het betere resultaat voor atrazine komt
overeen met de uitkomst van het
laboratoriumexperiment. In absolute zin
vallen de uitkomsten van het bedrijfsexperiment tegen.
Zowel laboratorium- als bedrijfsexperimenten zijn met hetzelfde water
uitgevoerd. Het is mogelijk dat het lagere
gehalte bij het bedrijfsexperiment
verantwoordelijk is voor de geringere
verwijdering.
Granulaire kool
De resultaten van een proefopstelling met
Norit ROW 0.8 Supra zijn voor bentazon
weergegeven in afb.11.
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Bij deze experimenten blijkt atrazine een
veel tragere doorslag te vertonen dan
bentazon. Overigens zijn de resultaten
voor bentazon zeer bevredigend: na een
looptijd van 280 dagen is in het effluent
na 30 minuten contacttijd nog geen
bentazon aantoonbaar (< 0,01 //g/l).
Leiduin rein: bentazon, atrazine,
metolachloor, enz.
In afb. 12 zijn de gehalten van bentazon
en atrazine in drinkwater sinds het begin
van de metingen weergegeven. Tot en
met mei 1988 is er nog sprake van vrijwel
permanente normoverschrijding voor
bentazon en atrazine. Sinds die tijd
bevindt atrazine zich praktisch steeds
onder de norm; voor bentazon is dat het
geval met ingang van oktober 1988.
Verschillende factoren spelen hierin een
rol.
Volgens BASF zou [29] reeds in april 1988
door behandeling met poederkool een
belangrijke vermindering van de lozing
zijn gerealiseerd. In het onttrokken ruwe
water is echter pas sinds oktober 1988 van
een duidelijke gehaltedaling sprake.
Daarnaast zijn vanaf mei 1988 zuiveringstechnische maatregelen genomen
(dosering poederkool, bijmengen diep
duinwater). Hen statistisch significante
bijdrage hiervan is alleen bij bentazon
geconstateerd.
Sinds maart 1989 beschikt BASF over een
definitieve installatie ter verwijdering
van bentazon uit het afvalwater.
Uit de gegevens tot en met augustus 1989
blijkt sinds die tijd geen duidelijk effect op
het bentazongehalte van het drinkwater.
De indruk is dat de belangrijke verlagingen in de bentazonlozing reeds in de
loop van 1988 hebben plaatsgevonden.
Voor metolachloor is nooit normoverschrijding vastgesteld. Ook de later
(te laat!) bekend geworden calamiteuze
lozing van ca. 1.600 kg metolachloor op
19 oktober 1988 en navolgende dagen
door CIBA Geigy heeft niet geleid tot
normoverschrijding. Normaal lozingsniveau volgens opgave CIBA Geigy:
1-2 kg/etmaal, dat wil zeggen ca.
0,01-0,02 //g/1 in de Rijn. Zoals in afb. 13
weergegeven zijn achteraf in monsters van
Lobith en Ilagestein uit de periode eind
oktober-begin november 1988 sterk
verhoogde metolachoorgehalten vastgesteld. Door de te late melding zijn
hierdoor naar schatting gedurende
1-2 weken gehalten met een maximum
van ca. 0,5-1 //g/1 ingenomen.
Alhoewel tijdens de zuivering direct na
'aërobe' bodempassage (onvolledige
denitrificatie) inderdaad sterk verhoogde
gehalten zijn gesignaleerd, zijn de

Rijn te LObith

Lek te Hagestein .

0.3

Na bodempassage ('aëroob')

0,2
0.1
O
0.2
0,1
0
0.1
o
0.1
o
oktober
1988

november

I december

Afb. 13 - Metolachloorgehalten in rivierwater, na bodempassage, in verzameld water na duininfiltratic (Leiduin
ruw) en drinkwater in relatie tot de lozing door Ciba Geigy op 19 oktober 1988 (gehalten in fig/l). (Resultaten
betreffende Rijn en Lek afkomstig van WRK Nieuwegein).
(Rijn: iveekverzamehnonsters; overige monsters: Steckmonsters). ('Aëroob'/'Anaëroob': zie tekst).

gehalten in het drinkwater ruim beneden
de norm (0,1 //g/l) gebleven. Piekafvlakking door verblijftijdspreiding speelt
hierbij een belangrijke rol. Deze spreiding
wordt nog versterkt door verschillen in
adsorptie ten gevolge van een variërend
organisch-stofgehalte van de bodem.
Bij een 'aërobe' bodempassage (U5) is de
adsorptie blijkbaar gering: de retentie
bedraagt 1,2-1,4, hetgeen duidt op een
laag organisch-stofgehalte van de bodem
(0,02-0,04%). Bij een 'anaërobe' bodempassage (denitrificatie praktisch volledig)
(U3) zijn gemiddelde organische-stofAfb. 14 - Structuur van tctrachloororthoftaalzuur
(TCOFZ) en enige verwante stoffen.
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gehalten in de bodem aangetroffen van
0,12-0,33%, zodat de doorslagtijd hier kan
oplopen tot 34-67 weken. Tot 27 weken is
hier geen doorslag waargenomen.
(De eenmalige verhoging in januari is
vermoedelijk een artefact). In het drinkwater is tot ca. 31 weken geen gehaltestijging opgetreden. Naar verwachting
vertoont U3 de sterkste retentie; het
grootste deel van de metolachloorgolf is
vermoedelijk dan ook al gepasseerd
(verdund) of mogelijk omgezet.
Alhoewel de metolachloorcalamiteit dus
nog goed is afgelopen, leren deze
ervaringen dat het bedrijf niet kan
blindvaren op het bestaande alarm- en
bewakingssysteem van de Rijn.
Enzovoort
Inmiddels is gericht onderzoek naar de
aanwezigheid van andere bestrijdingsmiddelen in drinkwater, die in de
BASF-lozing werden geconstateerd, in
gang gezet.
Het door BASF geloosde pyrazon kon niet
in drinkwater worden aangetoond. Het bij
BASF aangetoonde tetrachloor-orthoftaalzuur dimethylester lijkt daarentegen wel
in het drinkwater door te dringen [32],
Zoals gezegd is deze stof mogelijk als zuur
(TCOFZ) in de lozing aanwezig: bij de
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analyse worden zuren omgezet in
methylesters.
Wat betreft drinkwater is het inmiddels
zeker dat het tetrachloor-orthoftaalzuur en
niet de overeenkomstige ester aanwezig is.
Dit blijkt uit het feit dat in neutrale
isolaten geen methylesters van TCOFZ
worden aangetroffen. Een eventueel aanwezige ester van TCOFZ zou in tegenstelling met het zuur reeds bij neutrale pH
moeten worden geïsoleerd. Dit strookt
met het feit dat in zure isolaten zonder
derivatisenng het overeenkomstige
anhydride wordt gevonden (zie afb. 14).
Het anhydridide wordt mogelijk door verhitting tijdens de GC-analyse uit TCOFZ
gevormd. De anhydridevorming bevestigt
ook het ortho isomeer; uit het para en
meta isomeer is geen anhydride te verwachten. Het type isomeer is van belang,
aangezien een nauwverwante stof als
dimethylester van het tetrachloorparaftaalzuur als bestrijdingsmiddel
bekend staat (chlorthal-dimethyl; ook wel
dacthal of DCPA). Zie afb. 14.
Van TCOFZ is slechts een vermelding van
gebruik als fungicide bekend [31].
Aanvankelijk was het onzeker of TCOFZ
onder de bestrijdingsmiddelennorm van
0,1 ,ug/l zou dienen te vallen.
De EG-richtlijn spreekt over bestrijdingsmiddelen en aanverwante stoffen;het
waterleidingbesluit noemt organochloorpesticiden en hun isomeren (TCOFZ is te
beschouwen als het hydrolyseprodukt van
zo'n isomeer).
Het ministerie van VROM heeft uiteindelijk geoordeeld dat TCOFZ niet onder de
bestrijdingsmiddelennorm valt.

Afb. 16- Tetrachloororthoftaalzuur
indeRijnHg/l).
24-28februari 1989.
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Contra-expertise door RIVM heeft de
identiteit van de gevonden stof bevestigd.
De gevonden gehalten liggen echter een

Aß. 15- Gehalten van tetrachloororthoftaalzuur (TCOFZ) inaangevoerd WRK-wateren drinkwater
(Leiduinrein)bijGemeentewaterleidingen te Vogelenzang.

Dagnr. vanaf 2 4 - 1 0 +
Leiduin Rein

factor 3-4 lager dan door ons gevonden,
maar zijn wel > 0,1 //g/1.
Zoals uit afb. 15 blijkt, levert de zuivering
een opvallend grote bijdrage aan de
verlaging van het gehalte.
Bij nader onderzoek blijkt dit effect
volledig tijdens duininfiltratie op te treden.
Vermoedelijk is dit het gevolg van omzetting tijdens anaërobe bodempassage.
Uit laboratoriumproeven met kolommen
gevuld met duinzand blijkt dat TCOFZ
vrijwel volledig verdwijnt onder anaërobe
omstandigheden, terwijl dat in een aërobe
kolom niet het geval is.
TCOFZ gedraagt zich bij koolfiltratie op
overeenkomstige wijze als bentazon.
Een in februari 1989 uitgevoerd onderzoek van een aantal op diverse locaties in
het Rijntraject genomen monsters toont
aan dat het TCOFZ in de Rijn komt
tussen Karlsruhe en Mainz (afb. 16).
Aangezien in dit traject het TCOFZ in het
effluent van de BASF zuiveringsinstallatie
in relatief hoge gehalten voorkwam, is
nader overleg met BASF gevoerd.
Naar aanleiding hiervan is door BASF
intensief onderzoek naar de TCOFZ-bron
uitgevoerd, die uiteindelijk gelocaliseerd
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kon worden bij de produktie van kleurstoffen (ftalocyaninen). TCOFZ bleek
hierbij als een tot dan toe onbekend en
ongewenst bijprodukt te ontstaan.
Het elimineren van de TCOFZ-lozing zou
ca. 2 jaar in beslag nemen.
In het vervolgonderzoek zullen onder
meer de geloosde anilinederivaten aan
bod komen.

In luchtstof, dat vroeg in het voorjaar
wordt aangevoerd uit Zuid-Europa, is
atrazine aangetroffen [25].

Bentazon en atrazine in regenwater
Meetresultaten
Bentazon en atrazine zijn ook aangetroffen
in regenwater en oppervlaktewater dat
Aft. 17 - Bentazon- en atrazinegehaltcn
in regenwater (l 988).
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alleen via atmosferische depositie
gecontamineerd zou kunnen worden
(vennen in bos-, heide- en duingebieden).
De gegevens zijn samengevat in afb. 17 en
hebben betrekking op zowel natte als
droge depositie in Noordwijk, Heemstede,
Vreeland en Eibergen.
Atrazine was hiervoor al in regen
aangetoond in Duits onderzoek [10].
Bovendien werden toen ook nog mecoprop, dichloorprop, alachloor, metolachloor en organofosforverbindingen aangetroffen. Medio 1988 is in Duits onderzoek naast andere bestrijdingsmiddelen
opnieuw atrazine aangetroffen [24].
Atrazine en bentazon zijn inmiddels in
'Hollandse' regen ook door anderen
aangetroffen [4].
Introductie in regenwater
Voor de verklaring van de aanwezigheid
van atrazine en bentazon in regenwater
zijn verschillende mogelijkheden.
Een oorzaak is de verwaaiing van
aerosolen die bij de verspuiting worden
gevormd. Een andere mogelijkheid is de
verstuiving van grond welke met deze
middelen is behandeld.

Betekenis
Op het belang van de aanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen in regenwater is al
eerder gewezen [7, 10 en 11],
Inmiddels is in samenwerking met het
Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
een project gestart dat tot doel heeft het
effect van bestrijdingsmiddelen in
regenwater op planten en bomen verder
na te gaan.
Nabeschouwing
De doorslag van (matig) polaire verbindingen bij oever- en duininfiltratie is
bekend [12 en 13]. Bij duininfiltratie was
nog geen normoverschrijding gevonden.
Uit de gegevens betreffende oeverinfiltratie in 1982-1984 [13] komen echter
reeds duidelijke aanwijzingen voor
mogelijke normoverschrijding naar voren.
Ook de betekenis van lage pH-isolatie
voor een betere beoordeling van de
drinkwaterkwaliteit is al eerder onderkend
[27 en 30].
De boodschap is duidelijk: zowel
zuiveringssystemen als drinkwaterkwaliteitscontrole dienen te worden
verbeterd. Het belang van de 'bentazonaffaire' is gelegen in het feit dat men zich
ook buiten de vakwereld (politiek,
consument) terdege van deze noodzaak
bewust is geworden. Op verschillende
terreinen heeft dit grote invloed gehad:
een versnelde aanpak van de Bx\SFlozing, ingrijpende beslissingen over
verbetering van zuiveringssystemen;
bezinning op het gebruik van bestrijdingsmiddelen (alternatieven, toelatingseisen),
versnelde ontwikkeling en toepassing van
analysemethoden.
Het rendement van goede drinkwaterkwaliteitscontrole in combinatie met
brongericht onderzoek en publiciteit is
duidelijk. Hierbij is ook van belang dat er
een lozingsbeperkende werking van
uitgaat, waardoor de mogelijk lozingsstimulerende effecten van zuiveringsverbetering kunnen worden tegengegaan.
Een andere belangrijke les van de
bentazonaffaire is dat de verantwoordelijkheid voor drinkwaterproduktie uit een
rivier als de Rijn nauwelijks te dragen is
indien de waterleidingbedrijven niet beter
worden geïnformeerd over aard en
hoeveelheid van geloosde stoffen.
Dit betekent onder meer dat er naast de
bestaande groepspecifieke gegevens
(DOC, AOX en dergelijke) meer stofspecifieke informatie van lozingen moet
worden verzameld. Dergelijke informatie

moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor
belanghebbende waterleidingbedrijven.
In dit verband is het interessant dat in de
publiciteit veel aandacht is besteed aan de
vraag of het publiek niet sneller had
moeten worden ingelicht [14].
Vrijwel onbesproken is daarentegen het
punt dat BASF belangrijk had kunnen
bijdragen aan een snelle ontdekking van
de bentazon-problematiek door de waterleidingbedrijven op de hoogte te stellen
van de bentazonlozing. Kennelijk moeten
waterleidingbedrijven zelf maar uitvinden
wat er wordt geloosd en welke problemen
dat veroorzaakt. Dit werkt natuurlijk echt
vertragend. Bentazon werd al vele jaren
geloosd!
Uit de bentazonaffaire is gebleken welk
een enorme impact drinkwaterkwaliteitsproblemen op de consument kunnen
hebben. Voor de drinkwaterlaboratoria
betekent dit dat zeer veel zorg moet
worden besteed aan niet alleen snelle
maar ook goede waterkwaliteitsinformatie.
Het belang van een snelle invoering van
kwaliteitsborgingssystemen bij de
laboratoria wordt hierdoor nog eens
onderstreept.
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Voor sanering regionale
waterbodems f550 miljoen
nodig
Zo'n negen miljoen kubieke meter waterbodem van regionale beheerders is
zodanig verontreinigd dat sanering noodzakelijk is. Daarvoor is een bedrag van
550 miljoen gulden nodig. Daar komt nog
35 miljoen gulden bij voor nader onderzoek. Dat blijkt uit een inventarisatie die
minister May-Weggen (verkeer en waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd.
Het kabinet heeft tot 1994 een bedrag van
30 miljoen gulden uitgetrokken voor de
sanering van regionale waterbodems.
De rest van het geld zal na dat jaar
beschikbaar moeten worden gesteld, aldus
een woordvoerder van Verkeer en
Waterstaat.
De inventarisatie is gebaseerd op
gegevens van regionale beheerders.
Verder onderzoek en sanering zal worden
verricht door deze beheerders en de
provincies.
Vorig jaar werd bekend dat in de rijkswateren meer dan 20 miljoen kubieke
meter waterbodem is verontreinigd
(ANP).

/lora
STORA-rapporten 1989
Door de STORA werden in 1989 zes
rapporten uitgebracht.
89-01 Landbouw en waterkwaliteit
Een van de belangrijkste diffuse bronnen
van verontreiniging van het oppervlaktewater door stikstof, fosfor, kalium,
chloride, sulfaat, zware metalen,
bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen
en veevoederadditieven is de landbouw.
Het rapport inventariseert de kennis
omtrent het aandeel van deze stoffen in
de belasting van het oppervlaktewater,
naar aard, transportweg, bindingsgedrag
en uitspoelingsgedrag. Tot de belangrijke
gesignaleerde kennislacunes op deze
terreinen behoort de bijdrage van ondiepe
uitspoeling van bovengenoemde stoffen
aan de verontreiniging van oppervlaktewater.
(57 pagina's, f 15,-).
89-02 Toepassing van blokdestructie bij
de CZV-bepaling van afvalwater
Met destructieblokken kunnen grote
aantallen CZV-bepalingen veel efficiënter
worden uitgevoerd dan met de kookplaten
of gasbranders, die in de ontwerpNEN-6633 zijn voorgeschreven. In hun
commentaar op deze norm verzochten de
waterkwaliteitsbeheerders dan ook
opname van het destructieblok als
verwarmingsbron in de definitieve NEN.
Het rapport beschrijft het inventariserend
onderzoek naar ervaringen met blokdestructie, praktisch onderzoek met
diverse blokken en een verscheidenheid
aan monsters, en een methodenevaluerend ringonderzoek met acht
laboratoria. Aangetoond kon worden dat
de blokdestructie qua resultaten en
reproduceerbaarheid gelijkwaardig is aan
de verwarmingsmethoden uit NEN 6633.
(50 pagina's, f 13,-).
89-03 Zuurstofvariatie in Nederlandse
wateren in relatie tot biologische
waterkwaliteitscriteria
Aan het zuurstofgehalte is in achtereenvolgende IMP's veel waarde toegekend;
de jongste versie beschouwt het als
maatstaf voor de zuurstofhuishouding
'aangezien het voor het leven in het water
in de eerste plaats hierom gaat'.
Het zuurstofgehalte is echter niet constant;
produktie en ademhaling van plantaardige
organismen veroorzaken een dagelijkse
ritmiek met een minimum tussen vijf en
negen uur 's ochtens en een maximum
tussen drie en zes uur 's middags.

Het onderzoek vond plaats in de watertypen 'genormaliseerde beek', 'sloot' en
'plas' en richtte zich op de variaties in
zuurstofconcentraties naar tijd en ruimte
en hun relatie met criteria voor biologische waterkwaliteit (voornamelijk
gebaseerd op macrofauna).
(102 pagina's f 19,-).
89-04 Capaciteitsvergroting van
carrousels
Ruim drie miljoen vervuilingseenheden
worden behandeld in zeer laagbelaste
oxydatiesloten, uitgevoerd als Carrousel.
Een groot aantal daarvan is biologisch
en/of hydraulisch volledig belast of overbelast, met als gevolg een overbelasting
van de nabezinktanks, een tekort aan
zuurstofinbrengcapaciteit en overschrijding van de effluentkwaliteit.
Het rapport beschrijft zeven systemen die
capaciteitsvergrotingen tussen 20 en 150%
mogelijk maken met handhaving van de
bestaande installatie, voor twee effluentkwaliteiten en voor capaciteiten van
20.000, 50.000 en 100.000 i.e. De behaalde
effluentkwaliteiten, de bedrijfsvoering, de
milieu-effecten en de kosten van deze
systemen worden gegeven; het bijbouwen
van een Carrousel diende daarbij steeds
als referentie.
(74 pagina's, f 15,-).
89-05 Kenmerken van niet rechtstreeks
door afvalwater beïnvloed binnenwater
De IMP's Water definiëren de basiswaterkwaliteit aan de hand van circa
veertig, overwegend fysische en
chemische parameters. Over het achtergrondniveau van deze parameters was - in
de periode rond 1983 - weinig bekend.
Het beschreven onderzoek richtte zich op
een uitvoerige bepaling van de fysische,
chemische en biologische kenmerken van
niet rechtstreeks door afvalwater
beïnvloede binnenwateren gedurende
twee achtereenvolgende jaren. Het onderzoek betrof de CUWVO-watertypen wèl
en niet-gekanaliseerde laaglandbeken,
meren en plassen, sloten en tochten,
kanalen en vaarten, alsmede zand- en
grindgaten. De biologische bemonsteringen en analyses betroffen de levensgemeenschappen van diatomeeën,
makroflora en makrofauna.
(376 pagina's, f50,-).
89-06 Waterkwaliteitsbeoordeling van
boezem- en polderwateren (Voorstudie)
In het rapport 88-06 werd een biologische
toets ontwikkeld voor de waterkwaliteitsbeoordeling van genormaliseerde beken.
Deze voorstudie beoogt de ontwikkeling
van een dergelijk systeem voor de
wateren in het lage deel van Nederland en

