KIWA/VWN-colloquium 'Organische microverontreinigingen in drinkwater en oppervlaktewater'

Laatste fase van chloor als desinfectiemiddel?

'Gezien de neveneffecten, bestaat er geen
'veilige' chloordosis. Het gebruik van
chloor voor de desinfectie van drinkwater
zou derhalve verboden moeten worden.'
Met deze provocerende stelling opende
dagvoorzitter drs. G. Oskam de discussie
tjffc aan het slot van het
KIWA/VWNcolloquium
'Organische microverontreinigingen in
drinkwater en oppervlaktewater', dat op
31oktober jl. werd gehouden in de
Reehorst te Hde.
Zijn stelling was wel begrijpelijk, want de
voordrachten van het colloquium
handelden alle over mutagene en
carcinogene stoffen in water en telkens
kwam de rol van chloor bij de vorming
van die stoffen weer ter sprake.
De stelling werd door de ca. zeventig
deelnemers niet onmiddellijk overgenomen. 'Ghloor wordt niet voor niets
toegepast' en 'Voordat je chloor verbiedt
moet je eerst de alternatieve desinfectiemethoden hebben doorgelicht op hun
risico's', zo luidden enkele reacties.
Dr. H. Kool (Waterlab. Oost) stemde met
de stelling echter volledig in en merkte op,
dat de waterleidingbedrijven moeten
zorgen dat hun zuivering zo goed in orde
is, dat desinfectie hoogstens incidenteel en
plaatselijk nodig is. Voor desinfectiedoeleinden achtte hij de tegenwoordig
toegepaste chloordoseringcn overigens
volstrekt onnut: 'die doses zijn voor desinfectie veel te laag en kunnen hoogstens
de nagroei in het net beperken,' aldus
Kool.
Hydrofiele stoffen niet zo onschuldig
Het colloquium werd geopend met een
voordracht van A. Noordsij (KIWA) over
de analyse van mutagene en carcinogene
stoffen. Met de
huidige stand van de
techniek worden met
behulp van extractieen XAD-adsorptieflk
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I A mUIBS geïsoleerd. Voor de
hydrofiele (polaire) stoffen moeten andere
technieken worden ontwikkeld, vooral
omdat er aanwijzingen zijn, dat in het
meer hydrofiele materiaal wel terdege
mutageniteit wordt aangetroffen, in tegenstelling tot wat men daarover vroeger
dacht. Met behulp van gaschromatografie/
massaspectrometrie (GC/MS) kan een
groot aantal stoffen worden
geïdentificeerd. Ontwikkelen en toepassen

van nieuwe massaspectrometrischc
technieken moet het mogelijk maken ook
verbindingen in beeld te brengen die met
de nu gebruikelijke technieken niet
kunnen worden gemeten. Vooral de
hydrofiele verbindingen vragen een eigen
aanpak, waarbij de combinatie vloeistofchromatografie-massaspectrometrie een
belangrijke rol kan spelen, aldus Noordsij.
Voor de bewaking van de drinkwaterkwaliteit is het een eerste vereiste, dat
(geno)toxische stoffen worden
gesignaleerd, en dat vastgesteld wordt dat
ze in een zuiveringsstap worden
verwijderd.
Hij gaf een beeld van de huidige stand
van zaken op het punt van detectie en
analyse van organische micro's en
verwees voor een gedetailleerd beeld naar
zijn eerdaags te verschijnen KIWAmededeling 'Organische stoffen in
(drink)water; evaluatie van tien jaren
KIWA-onderzoek'.
Organische micro's door chloring
De vorming van een groot aantal
organochloorverbindingen, veroorzaakt
^__
I H door de toevoeging
van chloor aan water,
was het onderwerp
van de inleiding van
dr. ir. E. W. B. de Leer
(TNO Delft). Chloor
reageert met natuurlijke organische
stoffen,
zoals fulvine:
zuren. Het niet-polaire hoofdprodukt van
deze reactie is chloroform of ook wel de
gebromeerde vormen wanneer in het
water bromide aanwezig is
(trihalomethanen). Het onderzoek van
Rook in het begin van de jaren zeventig
lag aan de basis van de belangstelling van
de spreker voor stoffen gevormd bij
chloring. Andere niet-polaire produkten
zijn chloral, diverse gechloreerde
propenal- en butanal-isomeren en
dihaloacetonitrillen (CHX 2 -CN). Omdat
enkele dihaloacetonitrillen mutageen
bleken in de Amestest, zijn hun
concentraties in het water van diverse
drinkwaterbedrijven gemeten.
Deze bleken te variëren tussen 0 en 1 //g/l.
De polaire chloringsprodukten vormen
echter het hoofddeel van de toename in
AOX die gemeten wordt na waterchloring.
Di- en trichloorazijnzuur (DCA en TCA)
vormen hiervan een belangrijk deel,
waarbij vooral TCA voor kan komen in
concentraties tot enkele tientallen //g/1.
TCA is tevens een erkend bestrijdingsmiddel en mag daarom in drinkwater de
0,1//g/l niet overschrijden. TCA is
mogelijk carcinogeen.
Naast DCA en TCA wordt een groot aan-
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tal andere organochloorzuren gevormd
door de reactie van chloor met fulvinezuren. Een bijzondere groep vormen de
gehalogeneerde N-chloramides, die als
intermediair kunnen optreden bij de
vorming van dihaloacetonitrillen.
Een belangrijke stof in deze categorie is
Mutant-X, dat blijkens Fins onderzoek
wel tot 50% van de mutageniteit in
humusrijke waters na chloring kan
verklaren. Nederlands onderzoek van
mevrouw Versteegh (RIVM) heeft aangetoond, dat het aandeel in Nederlandse
waters van MX in de mutageniteit beperkt
blijft tot maximaal zo'n 20%, zo meldde de
spreker ter geruststelling. Hij liet aan de
hand van de structuurformules de
verschillende mechanismen zien die aan
de vorming van organohalogeenverbindingen ten grondslag liggen.
Zijn visie op het mogelijk ontstaan van
dioxines uit de bewuste verbindingen kon
hij wegens tijdgebrek niet meer volledig
weergeven.
Drinkwater, grondstof en zuivering
Dr. ir. Th. Noij (KIWA) presenteerde
vervolgens de resultaten van het in het
kader van het VEWIN-Speurwerk door
het KIWA verrichte onderzoek naar de
kwaliteit van drinkwater bereid uit
oppervlaktewater. Hij bracht daarbij de
kwaliteit van het geproduceerde drinkwater in relatie met de aard van de grondstof en de toegepaste zuivering en
concludeerde, dat het nodig is de aandacht
meer te richten op de
polaire stoffen en de
daarvoor vereiste
zuiveringsmethoden.
Als projectleider van
het project 'Drinkwater uit Oppervlaktewater' was
spreker verantwoordelijk voor de produktie van KIWAmededeling 107 met dezelfde titel, waarvan de eerste exemplaren tijdens het
colloquium ter beschikking van de deelnemers kwamen. Ter illustratie citeren we
de laatste alinea van de samenvatting.
'In een toxicologische evaluatie van de
met GC/MS geïdentificeerde verbindingen werd gevonden dat in het ruwe
water in totaal 48 verschillende
verbindingen aanwezig waren, waarvoor
in één of meerdere mutageniteitstesten
een positief resultaat werd geboekt.
Van deze 48 verbindingen kunnen er 12
aangemerkt worden als zijnde mutageen
voor de mens. Hiernaast werden er 13
verdacht carcinogene verbindingen in het
ruwe water aangetroffen. Drie verbindingen blijken zowel mutageen als
verdacht carcinogeen te zijn. Dit houdt in
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dat er in totaal 22 verschillende
verbindingen werden aangetoond waarvoor in principe een nul-niveau
gehanteerd dient te worden. Van deze
22 stoffen bleken er 12 de zuivering te
kunnen passeren.'

Amestest
Voor de evaluatie van de genotoxiciteit
van watermonsters worden diverse
zogenaamde kortdurende genotoxiciteitstesten toegepast waarvan de Amestest
(Salmonella-mutageniteitstest) de meest
gebruikte is. Daarover handelde de
inleiding van drs.J. van Genderen
(KIWA), die de voorspelbaarheid van de
aanwezigheid van
carcinogene verbindingen met de
Amestest ter discussie
stelde. Kanker en
mutageniteit zijn
slechts ten dele aan
elkaar gerelateerd. Daarom wordt door
verschillende onderzoekers gesuggereerd
dat de voorspellende waarde van kortdurende genotoxiciteitstesten kan worden
verhoogd door een specifieke combinatie
van testen te gebruiken. Ook voor het
testen van complex samengestelde
monsters, zoals bijvoorbeeld die uit oppervlaktewater, is een dergelijke combinatie
van testen aanbevolen.

Consequenties voor de bedrijfstak
In de laatste voordracht van het
colloquium gaf dr. H. Kool (Water: 3? laboratorium Oost)
een overzicht van de
resultaten van tien
jaar mutageniteits• ,
onderzoek in drink-,
grond- en oppervlaktewater. Daarbij
'IvÉk
besprak Kool ook de
1 vK
effecten van de
zuivering op de verwijdering of vorming
van mutagenen. Een van zijn conclusies
luidde, dat duininfiltratie, ozon en actieve
koolfiltratie de mutageniteit in belangrijke
mate reduceren. Over het toepassen van
chloor voor nadesinfectie (ten onrechte
'veiligheidschloring' genoemd, aldus
spreker) was hij duidelijk: het is toch
zonde om een goed produkt te verpesten
door er chloor aan toe te voegen,
waardoor je de mogelijkheid van de
vorming van mutagene en carcinogene
stoffen introduceert. 'Zuiveringsmethoden
waarin mutageniteit kan worden
geïntroduceerd, moeten worden
afgeschaft,' aldus Kool.

Hetcolloquium trokzo'nzeventigdeelnemers, vooraluitde waterkivaliteitshoek.

Discussie
'Diverse zuiveringsmethoden, zoals ozon
en actieve kool, werken uitstekend om
natuurlijke mutageniteit uit het ruwe water
te halen. We verpesten het dan weer door
chloor toe te voegen,' zo vatte voorzitter
Oskam de laatste voordracht samen.
Hij vervolgde met de stelling die we in het
begin van dit artikel al aanhaalden, en
concludeerde na de daarop volgende
discussie, dat we chloor nog wel
toepassen, maar dat het water beter zou
zijn als we het nalieten. Aan De Leer
vroeg Oskam vervolgens of er bij
toepassing van een alternatief desinfectiemiddel, chloordioxyde, ook stoffen als dien trichloorazijnzuur kunnen worden
gevormd! Dat kan wel, aldus De Leer,
wanneer het chloordioxyde reageert met
bepaalde organische verbindingen.
Uit drie mol chloordioxyde kan dan één
mol chloor ontstaan, wat dan weer op de
eerder beschreven manier organochloorverbindingen kan opleveren. Maar de
voor na-desinfectie toegepaste doses
chloordioxyde zijn zo laag, dat er op deze
wijze ook maar heel weinig chloor kan
ontstaan.

in staat zijn het leeuwendeel van de
mutagene stoffen uit water te isoleren,'
aldus Noordsij, die door de voorzitter
werd aangesproken als 'de grote isolator'.
De laatste stelling van de voorzitter
luidde: 'Drinkwater dient geen mutagene
activiteit te bevatten in een volume van
5 liter water'. Deze stelling was letterlijk
overgenomen uit het betoog van dr. Kool,
die hem dan ook ogenblikkelijk onderschreef en nader toelichtte. 'We maken
ons druk over pesticiden wanneer de
norm van 0,1//g/l wordt overschreden.
Maar dat is geen toxicologische norm.
De in de laatste stelling voorgestelde
normering heeft wel toxicologische waarde. Bovendien maak ik me over die mutageniteit veel drukker dan over pesticiden.
Eén molecuul van een carcinogene stof is
genoeg om kanker te veroorzaken.'
Ter afsluiting concludeerde de voorzitter,
dat er veel stoffen aantoonbaar zijn in de
grondstof, en dat we daar in sommige
gevallen nog het een en ander aan toevoegen. 'Zuiveringsmethoden die
mutagene activiteit kunnen introduceren
zouden we niet meer moeten toepassen of
zoveel mogelijk moeten vermijden.'

Naar aanleiding van een volgende stelling
van de voorzitter: 'Mutagene activiteit in
(drink)water is tot nu toe sterk onderschat, omdat alleen het lipofiele aandeel
hierin is onderzocht', reageerde Noordsij
met zijn visie op het karakter van de
hydrofiele fractie. 'We weten niet hoe
groot de mutagene activiteit is in die
fractie, maar ik heb de indruk dat het
vooral gaat om humeus materiaal van
natuurlijke (biogene) komaf. Ik zou graag
aantonen dat we met het XAD-onderzoek
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