KIWA/VWN-colloquium 'Organische microverontreinigingen in grondwater'

Afbraakprodukten pesticiden moeten opgenomen in Milieu-criterianota

De afbraakprodukten van bestrijdingsmiddelen zijn vaak polair, slecht te
detecteren en te analyseren, moeilijk uit
het ruwe water te zuiveren en mogelijk
gevaarlijker dan de middelen zelf. Daarom
moet de Milieu-criterianota voor deze
afbraakprodukten dezelfde norm hanteren
als voor pesticiden wordt voorgesteld.
De nota moet op dat punt worden aangescherpt.
Daarover waren sprekers en deelnemers
aan het KIWA/VWN-colloquium 'Organische microverontreinigingen in grondwater', dat op 21 november jl. in Bunnik
werd gehouden, het volkomen eens.
'Men heeft vaak het idee dat er bij
biologische omzetting van bestrijdingsmiddelen in de bodem onschuldige
stoffen worden gevormd, maar dat is lang
niet altijd het geval,' zei ir. C. G. E. M. van
Beek (KIWA). Drs. P. Lagas (RIVM)
noemde de criterianota en de EG-richtlijn
onduidelijk op het punt van de afbraakprodukten, en pleitte voor snelle regelgeving op dit punt, nu het probleem ervan
is onderkend. 'In het concept van de
criterianota stonden de afbraakprodukten
opgenomen, maar in de huidige versie
zijn ze onder druk van de Landbouw
geschrapt,' aldus Lagas. Gelukkig kon
dr. T. 'Lrouwborst (ministerie van VROM)
vanuit de zaal hierover duidelijkheid
verschaffen: 'Het is wel degelijk de
bedoeling dat relevante, dus xenobiotische
schadelijke afbraakprodukten vallen onder
het regiem van de normen die de nota
voorstelt. Niet alleen voor het totaal
(0,5 //g/l), maar ook voor de afzonderlijke
stoffen (0,1 ng/V),' zo reageerde hij op de
stelling van Lagas.
Raadsels
Het probleem bij organische micro's en
hun metabolieten is, dat we er nog maar
zo weinig van weten. Om welke stoffen
gaat het eigenlijk, welke afbraakmechanismen kennen we, onder welke
omstandigheden treden die op, en wat is
het effect van de zuivering? Dat waren de
vragen waar het colloquium zich vooral op
richtte.
De voordrachten gaven achtereenvolgens
een beeld van de aanwezigheid van
organische micro's in grondwater
(ook oevergrondwater en duininfiltraat
werden besproken) en van hun gedrag in
de bodem.
Organische micro's in het opgepompte
ruwe water
Het KIWA heeft onderzoek gedaan naar
de aanwezigheid van organische microverontreinigingen in het ruwe water van
de Nederlandse grondwaterpompstations,
waaronder ook oevergrondwater was

begrepen. Ir. C. G. E. M. van Beek
(KIWA) gaf een overzicht van de
bevindingen, waarbij
hij erop wees, dat er
nogal wat verschillen
zijn in de diverse
winningen. Bij oevergrondwater hebben
we te maken met
verblijftijden in de
orde van jaren, bij
freatisch water gaat het om tientallen
jaren, bij semispanningswater ligt het in
de orde van honderd jaar en bij
spanningswater kan het nog veel langer
zijn. Het onderzoek beperkte zich tot
vluchtige lipofiele verbindingen, waarvan
er in totaal 31 verschillende werden
aangetroffen. De stoffen werden gevonden in concentraties van enkele tienden
van microgrammen (aromaten) tot enkele
microgrammen (alifaten). Daarbij viel op,
dat oevergrondwater de grootste
verscheidenheid aan verontreinigingen liet
zien, terwijl in het grondwater hoogstens
een of twee verbindingen werden vastgesteld.
Verbaasd
Overigens worden ook in het diepe
grondwater onder beschermende lagen
nog verontreinigingen gevonden, zoals
trichlooretheen. 'Dat heeft ons hogelijk
verbaasd, met name toen we het bij een
tweede analyse op dezelfde plaats niet
meer konden aantonen,' aldus Van Beek.
Een verklaring zou kunnen zijn de lekkage
van oude putten.
De aantallen stoffen gevonden in oeverfiltraat zijn zeer veel hoger dan die in
duininfiltraat, terwijl in ondiep grondwater
meer wordt gemeten dan in het diepe
watervoerende pakket. In kalksteenwinningen wordt even weinig gevonden
als in de diepe winningen. Het lijkt er dus
op dat er een directe relatie is tussen de
leeftijd en de kwetsbaarheid. Van Beek
waarschuwde voor een dergelijke
gedachtengang: 'Die leeftijd is helemaal
niet van belang als het gaat om mobiele en
persistente stoffen. Het mag dan wat
langer duren, maar je komt ze tenslotte
toch tegen.' Wanneer men nagaat om wat
voor termijnen het dan gaat, is het
duidelijk dat Van Beek de ideeën van de
beleidsmakers over duurzame ontwikkeling na aan het hart liggen.
Elders is het allemaal nog veel erger.
Van Beek gaf een vergelijking van de
Nederlandse situatie met die in diverse
buitenlanden waaruit hij concludeerde
dat in Nederland de kwaliteit van het
onttrokken water goed is.
In de discussie na zijn voordracht gaf de
spreker nog aan dat als je een grond-

waterbron goed wilt beschermen, het
intrekgebied als beschermingsgebied moet
worden gekozen.
Bestrijdingsmiddelen in het bovenste
grondwater
Om het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen te toetsen doet het RIVM sinds
1985 onderzoek naar voorkomen en
gedrag van bestrijdingsmiddelen in het
bovenste grondwater. Daarover berichtte
drs. P. Lagas (RIVM). Oorspronkelijk
richtte het onderzoek zich vooral op
kwetsbare grondsoorten, maar de
laatste twee jaar is
ook het grondwater
onder 'minder kwetsbare' grondsoorten
onderzocht.
De 35 meetputten
waaruit het water vier
maal per jaar wordt bemonsterd, zijn
geplaatst onder landbouwpercelen met
aardappel-, maïs- en bloembollenteelt en
op onbeteelde terreinen, zoals onder meer
langs spoorlijnen. Behalve onder kwetsbare grondsoorten worden ook onder de
minder kwetsbare grondsoorten bestrijdingsmiddelen aangetroffen. In totaal ging
het om 25 verschillende organische microverontreinigingen, waarvan 15 bestrijdingsmiddelen. Naast de bestrijdingsmiddelen zelf zijn ook verschillende
afbraakprodukten en bijmengsels aangetoond. Uit de resultaten blijkt, dat de
hoogste concentraties worden gevonden
voor afbraakprodukten, die vaak meer
polair van karakter en mobieler zijn dan
de moederverbinding en daardoor meer
problemen opleveren bij de zuivering van
het grondwater ter bereiding van drinkwater, aldus drs. Lagas. Hij concludeerde
dat het huidige toelatingsbeleid voor
bestrijdingsmiddelen onvoldoende is en
dat er met name voor de afbraakprodukten snel regelgeving nodig is.
Het diepe grondwater
Ook drs. L. M. Puijker (KIWA) trok de
conclusie dat het
toelatingsbeleid zou
moeten worden verscherpt, na zijn
inleiding over het
onderzoek naar
bestrijdingsmiddelen
in grondwater op
grotere diepte en in
diverse situaties. Er worden weliswaar
minder middelen aangetroffen op dit
ogenblik, maar 'het is de vraag of dat zo
blijft,' aldus Puijker. Zeven verschillende
bestrijdingsmiddelen zijn inmiddels in het
diepe grondwater vastgesteld, terwijl er
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voor zes andere sterke indicaties zijn.
Factoren die een belangrijke rol spelen bij
de verspreiding van bestrijdingsmiddelen
in de bodem, zijn de mobiliteit en de
persistentie, de omvang van de toepassing
en de omstandigheden waaronder het
middel wordt toegepast. Zo kunnen
klimatologische omstandigheden erg
belangrijk zijn: verspreiding bij nat of bij
droog weer kan een factor 10 verschil
opleveren in het effect.
Alle aangetroffen middelen overschrijden
de normen van de milieucriterianota.
Dat is niet zo'n wonder, want van alle
toegelaten en verboden middelen en hun
metabolieten overschrijden meer dan 77
de daarin gestelde criteria voor oplosbaarheid en persistentie. Op grond van de
gebruiksomvang en de mogelijke bedreiging voor de grondwaterkwaliteit is voor
meer dan 41 van die middelen nader
onderzoek dringend nodig, aldus Puijker.
Over dikegulac, dat in hoeveelheden van
2 //g/l is gevonden in oevergrondwater,
merkte hij nog op dat de toezegging van
de lozer BASF om begin oktober van dit
jaar de lozing te zullen stoppen kennelijk
niet haalbaar was. Eind oktober werd in
het Lekkanaal nog eenzelfde concentratie
van de stof gemeten, terwijl het nog later
ook in Wiesbaden nog is aangetroffen.
Duininfiltratie
Enkele jaren geleden onderzocht het
laboratorium van Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWA) het water
na duininfiltratie om te kijken welke
verbindingen mogelijk door omzettingen
in het water voorkwamen. Daarbij werden
bentazon en tetrachloororthoftaalzuur
(TCOFZ) gevonden en met name de
commotie over bentazon heeft de
aanvankelijke doelstelling van het
laboratorium wat verdrongen, zo zei
ir.J. G. M. M. Smeenk (GWA) in zijn
inleiding over orgafe^
nische microverontWk
reinigingen en duininfiltratie. Daar stond
' ~ ,
tegenover, dat er nu
veel meer informatie
h^^
ter beschikking is
i l l
gekomen over het
I WÊÊÊ gedrag van sloffen in
de zuivering.
Wat doet dat duin eigenlijk? Basen,
aromaten en ethers worden in belangrijke
mate tegengehouden; fenolen, esters en
organische zuren aanmerkelijk minder.
Van neutraal materiaal daalt de
concentratie in de zuivering, maar het
zwak zure, polaire materiaal blijft zitten,
aldus Smeenk. 'Je moet je echter niet
blindstaren op een concentratieafname.
De vraag is, wat je ervoor terugkrijgt.'
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Van de dichloorfenolen bijvoorbeeld
werd verwacht, dat die 'door de zuivering
heen zouden lopen', maar daar bleek toch
een vermindering op te treden, waardoor
gedacht wordt aan omzetting. Met name
de combinatie van aërobe en anaërobe
omstandigheden kan voor diverse stoffen
leiden tot een behoorlijke afname door
omzetting, zo is gebleken bij uitgevoerde
kolomproeven. Atrazine, bentazon en
TCOFZ werden noch bij aërobe noch bij
anaërobe omstandigheden in de kolomproeven afgebroken, maar TCOFZ bleek
toch in de zuivering voor een deel te
worden verwijderd. Mogelijk spelen
daarbij S0 4 -reducerende condities een rol.
Voor verwijdering door omzetting zijn de
redox-niveaus, de bodemsamenstelling en
de temperatuur van belang. Bij duininfiltratie is er een ruime redox-variatie
van aëroob tot SO_(-reducerend, zodat er,
afhankelijk van lijd en plaats, veel
mogelijkheden zijn voor omzettingen,
aldus Smeenk. Hij acht omzetting de
bepalende factor voor de concentratievermindering. Adsorptie speelt natuurlijk
ook een rol, met name voor de demping
van pieken, maar biedt geen echte
oplossing.
Redoxcondities
De redoxcondities vormden ook het
sleutelbegrip van de voordracht van
ir.J. Hrubec (RIVM)
over het proefinstallatie-onderzoek
naar het gedrag van
organische microverontreinigingen
onder aërobe en
anaërobe omstandigheden. In de proefinstallatie van het RIVM te Leiduin werd
een langdurig modelonderzoek verricht
naar het gedrag van enkele organische
micro's tijdens bodempassage in verschillende grondsoorten. Hoofddoel was
de invloed van de bodemsamenstelling op
de kwaliteitsveranderingen bij infiltratie
van ver voorgezuiverd Rijnwater te
bestuderen. Uit het onderzoek bleek de
grote invloed van de aard van het
organisch materiaal in het infiltratiepakket
op het gedrag van vrijwel alle onderzochte
organische micro's. Het gedrag van de
meeste van die stoffen bleek vooral door
biologische processen te worden bepaald,
waarbij de redoxomstandigheden een
belangrijke rol spelen.
De omzetting van organische microverontreinigingen en de eventuele
vorming van potentieel schadelijke stoffen
worden ook aanzienlijk beïnvloed door de
watertemperatuur.

Verder wijst het verloop van het zuurstofgehalte en de redoxpotentiaal tijdens de
proeven erop, dat bij duininfiltratie van
ver voorgezuiverd rivierwater met lage
concentraties reducerende stoffen, het
reducerend vermogen van het infiltratiepakket in de loop der jaren uitgeput kan
raken, wat vérgaande consequenties kan
hebben voor de kwaliteitsveranderingen
tijdens de duininfiltratie. 'Duininfiltratie
levert een belangrijke bijdrage tot de
verwijdering van organische microverontreinigingen. Omzettingen kunnen
echter ook bedenkelijk zijn, zoals die van
2-chloornitrobenzeen naar 2-chlooraniline
onder anaërobe omstandigheden. Anilines
zijn gevaarlijker dan nitrobenzenen. Een
veilige nazuivering blijft daarom noodzakelijk,' zo besloot ir. Hrubec.
Afbraak door micro-organismen
Afbraak of degradatie van organische
verbindingen is het verschijnsel waarbij
door veranderingen in de moleculaire
structuur een stof uiteenvalt in eenvoudiger componenten. In het gunstigste
geval zijn dat kooldioxyde, water en
onschadelijke stoffen. Daarover handelde
de laatste voordracht van het symposium
door dr. G. Schraa
(Landbouwuniversiteit Wageningen).
Hij wees met nadruk
op de beperkingen in
de definitie van
persistentie: Een
verbinding is ineen
bepaald milieu persistent als hij gedurende een bepaalde tijd
onveranderd blijft.
Veel organische verbindingen in grondwater zijn chemisch inert en kunnen
alleen door biologische omzettingen
worden afgebroken. De snelheid waarmee
micro-organismen deze organische verbindingen omzetten, wordt bepaald door
een aantal factoren. In de eerste plaats
hangt deze af van de aard van de verbinding. Zowel de structuur (herkenbaarheid voor bestaande microbiële enzymen),
de aanwezigheid van substituenten
(sterische hindering), als de fysische
eigenschappen (wateroplosbaarheid,
sorptie aan bodemmateriaal) spelen een
rol. Ten tweede is een aantal milieufactoren van belang: aanwezigheid van
additionele nutriënten, temperatuur,
redoxpotentiaal, aanwezigheid van
specifieke electronenacccptoren
(0 2 , N 0 3 - , S0 4 2-) en natuurlijk de
concentratie van de verontreiniging. Als
derde factor speelt de aard van de microbiële populatie een rol. Afhankelijk van de
soort verontreiniging zal een bepaalde
combinatie van deze drie factoren nood-
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zakelijk zijn om afbraak te krijgen.
De afbraakkinetiek kan bij hoge concentraties heel anders zijn dan bij lage. Bij
hoge concentraties kan de verontreiniging
ook toxisch zijn voor de bewuste organismen, zodat er geen omzetting optreedt.
Ook is het mogelijk dat de aangetroffen
verontreinigingen 'vreemd' zijn voor de
organismen. Dan is aanpassing nodig,
waarbij het wel eens zo'n 100 dagen kan
duren voordat in anaërobe omstandigheden de omzetting op gang komt. Daarin
schuilt ook het gevaar van het hanteren
van een vaste halfwaardetijd. Er zijn
omstandigheden denkbaar dat het lang
duurt voor de omzetting begint, maar
daarna wel vrijwel volledig is.
Een ander probleem vormt natuurlijk de
aard van de omzettingsprodukten.
Trichloorbenzenen kunnen degraderen tot
dichloor- en tenslotte tot monochloorbenzenen. De laatste stoffen zijn écht
persistent onder anaërobe omstandigheden, maar worden wel onder aërobe
omstandigheden, bijvoorbeeld in het
duinpakket, afgebroken. Belangrijk is ie
bedenken, dat micro-organismen niet alles
kunnen wat we hen toedichten, aldus
Schraa.
Samenvatting
Dagvoorzitter ir.J. van Puffelen
(DWL 's-Gravenhage) vatte de resulraten
van de verschillende
onderzoeken nog
eens samen.
In het opgepompte
ruwe water treffen we
31 verschillende
organische microverontreinigingen
aan; in het ondiepe
grondwater 25,waaronder een aantal
bestrijdingsmiddelen, en in het diepe
grondwater minstens 7. In vergelijking
met het buitenland staan we er redelijk
gunstig voor. Welke factoren spelen bij de
verspreiding van de stoffen een rol? Dat
zijn de eigenschappen van de bodem zelf
(kwetsbaarheid; klei, veen, organische
stof, pH, structuur), de eigenschappen
van de verontreinigingen (mobiliteit,
persistentie, accumulatie in bodemorganismen), mate van gebruik, hoe wordt
de stof gebruikt, zitten er in het middel
schadelijke bijmengingen (dep) en de
omstandigheden, het weer.
Waar moet je nu de beheersing van het
probleem gaan zoeken. Via de milieucriteria zullen vooral mate en manier van
gebruik moeten worden aangepakt, aldus
Van Puffelen. Daarvoor moet de Eandbouw worden aangesproken. Het is
daarbij belangrijk te bedenken, dat slechts
1% van de stof die gebruikt wordt ook

werkelijk werkt op de plaats en voor het
doel waarvoor het middel wordt ingezet
[pers. mededeling Van Haasteren].
De Milieucriterianota is een handvat
waarmee we wat moeten doen. De normstelling in de nota zal dan wel moeten
worden aangescherpt, en afbraakprodukten zullen er ook meer nadrukkelijk in moeten worden opgenomen.
Wat er nu precies gebeurt in de bodem, is
nog niet helemaal duidelijk. Adsorptie is
redelijk modelmatig te volgen, maar is
eindig en begrensd. We weten wel wat we
eraan hebben. Afbraak lijkt oneindig te
zijn, maar wel met duidelijke randvoorwaarden als redox-situatie, temperatuur, etc. Bovendien is duidelijk, dat we er
niet van moeten uitgaan dat de afbraakprodukten altijd zo onschuldig zijn als we
steeds hebben gedacht.
Discussie
Om de discussie op gang te brengen
poneerde de dagvoorzitter een aantal
stellingen, waarvan de eerste luidde: 'Het
gebruik van chloor voor de regeneratie/
behandeling van putten zou moeten
worden verboden'. Deze stelling sloot
naadloos aan op een stelling van
drs. G. Oskam tijdens een vorig
KIWA/VWN-colloquium op 31 oktober jl.
(zie H 2 0 (22) 1989, nr. 23, pag. 712-713).
Maar ook in de reacties daarop school
grote overeenkomst met die op de stelling
van Oskam: 'Dan zullen we toch eerst de
alternatieven moeten onderzoeken.' De
dagvoorzitter was echter genadeloos: 'Als
je chloor niet verbiedt, wordt er naar de
alternatieven nooit gekeken!'
Zijn volgende stelling suggereerde een
unieke positie van de duininfiltraiie als
processtap in de drinkwaterbereiding vanwege het naast elkaar bestaan van aërobe
en anaërobe condities. Dat moge zo zijn,
reageerde de zaal, maar dat heb je dan
ook wel nodig, want je werkt met oppervlaktewater als grondstof. Overigens heb
je ook bij oevergrondwater en gewone
grondwaterwinningen te maken met
aërobe en anaërobe omstandigheden. Dus
gaat de stelling niet zo erg op. 'Oké', zei
Van Puffelen, 'een beetje uniek dan.' Een
nadeel van de bodempassage is dat je
geen zicht hebt op wat er precies in de
bodem gebeurt. Je meet na het oppompen
een concentratie-afname, maar je weet
niet precies wat er in het duinpakket aan
afbraakprodukten is achtergebleven.
'Het is een balans,' aldus van Puffelen.
'Er ontstaan onschadelijke maar ook meer
polaire persistente afbraakprodukten.'
'De omzettingsprodukten van organische
microverontreinigingen moeten duidelijker in milieu-normstelling inclusief
drinkwaternormen worden neergelegd,' zo

luidde een volgende stelling.
Daarover bestond bij de zaal volstrekte
consensus. Dr. Trouwborst reageerde op
de stelling met de opmerking dat de
Bestrijdingsmiddelenwet wel spreekt over
bestrijdingsmiddelen inclusief relevante
afbraakprodukten. Het was eleganter
geweest als dat in de criterianota ook was
gedaan. 'Het is goed er voortdurend aandacht aan te geven,' aldus Trouwborst.
Van Beelen (RIVM) merkte op, dat je
door biomonitoring al effecten kunt meten
zonder dat je de betrokken stoffen 'en hun
vijfenveertig degradatieprodukten hebt
gekarakteriseerd.' Ook Trouwborst is van
oordeel dat je met normering niet moet
wachten tot je alle betrokken stoffen kunt
benoemen.
'Is het niet mogelijk', zo opperde Hoekstra
(Prov. Gelderland), 'om de fabrikanten te
laten aangeven welke metabolieten er
onder welke omstandigheden vrijkomen?'
'Daarover kunnen we het snel eens zijn,'
aldus de dagvoorzitter, 'want de industrie
is hier niet vertegenwoordigd.' Hij achtte
het idee voor nieuwe middelen wel haalbaar, maar voor de bestaande middelen
toch een wat moeilijke weg. De inhaalactie
van het RIVM bij de beoordeling van de
gebruikte stoffen geeft wellicht mogelijkheden.
Ir. Hrubec waarschuwde er nog voor, dat
vele metabolieten niet aanwijsbaar
afkomstig zijn van gebruikte bestrijdingsmiddelen.
Zuiveringstrein
De discussie spitste zich tenslotte toe op
de vraag of men er niet aan zal ontkomen
de komende jaren een hele trein aan extra
zuiveringstrappen in het zuiveringsproces
te moeten opnemen. Zonder actieve kool
kan het al kennelijk niet. Volgens dr.
Trouwborst is het uitgangspunt van het
overheidsbeleid, dat met de bestaande
zuiveringstechnieken goed drinkwater kan
worden geleverd. In de waterleidingwet is
vastgelegd, dat wanneer een bedrijf daar
niet aan kan voldoen vanwege bijvoorbeeld milieuvervuiling, bij de overheid
kan worden aangeklopt. De overheid
moet dan zorgen dat het milieu in orde
komt. 'Ja, maar zo werkt het in de praktijk
niet,' aldus Van Puffelen. 'Je moet eigenlijk altijd in zo'n situatie zélf stappen
ondernemen. Dat is geen onwil maar
onmacht van de overheid, kijk maar naar
de diffuse verontreinigingsbronnen.'
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