KNCV/NVT-symposium 'Microverontreinigingen in drinkwater'

Voorkeur voor 'principiële'normen voor pesticiden

De meeste lezers zullen weten, dat de
naam van dit tijdschrift niet volledig recht
doet aan het produkt waarmee zij zich
dagelijks bezighouden. Water is immers
meer, veel meer, dan H 2 0 . Wat het nu
precies meer is, dat verschilt van plaats tot
plaats en is afhankelijk van de bron. De
meeste stoffen in water zijn van een
natuurlijke oorsprong en zijn uit een
oogpunt van volksgezondheid of
ecologisch volstrekt onschadelijk of zelfs
nuttig. Maar van andere stoffen, en dan
vooral de stoffen die erin terecht gekomen
zijn door menselijke activiteiten, kan een
negatief effect op de gezondheid of op
ecosystemen niet worden uitgesloten
wanneer ze in te hoge concentraties voorkomen. Waterleidingbedrijven of waterbeheerders moeten dan maatregelen
nemen. Maar wat zijn nu eigenlijk 'te hoge
concentraties'? Die vraag domineerde het
symposium 'Microverontreinigingen in
drinkwater' dat op 9 mei jl. in de Utrechtse Jaarbeurs werd gehouden. De bijeenkomst was georganiseerd door de sectie
Milieuchemie van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging KNCV en
de sectie Milieutoxicologie van de Nederlandse Vereniging van Toxicologen NVT,
en richtte zich speciaal op chloringsprodukten en pesticiden.
Mutant X
Mutant X, of kortweg MX, is een stof, die
voor een belangrijk deel verantwoordelijk
kan zijn voor mutagene activiteit in drinkwater dat is gechloord. MX vormde het
onderwerp van de voordracht 'Production
of Mutant X during drinking water
chlorination' van dr. L. Kronberg (Turku
Universiteit, Finland). Kronberg onderzocht de chemische samenstelling en
structuur van MX met behulp van
monsters natuurlijk humeus water uit de
Hnse moerassen. Gewoon leidingwater
was daarvoor minder geschikt vanwege de
wisselende samenstelling en de lage
mutagene activiteit. Uit het onderzoek
bleek, dat MX een produkt is van de
chlorering van humusmateriaal in het
water. Er bestaan twee vormen van MX:
een dichte ring en een open structuur.
Daarnaast komt er een isomeer van MX
voor, EMX. De open MX-vorm is sterk
mutageen, EMX is dat wat minder, terwijl
de gesloten MX-ring niet of nauwelijks
mutageen is. MX is lastig te detecteren.
Maar wanneer de gemakkelijker vast te
stellen EMX aanwezig is, dan kan men
gevoegelijk aannemen dat er ook MX in
het water zit.
Kronberg trof MX niet aan in grondwater,
maar wel in gechloord oppervlaktewater.
Hij acht MX verantwoordelijk voor 4 tot
57% van de totale mutagene activiteit van

dat water. De combinatie van Cl2 en C10 2
bij de desinfectie biedt geen soelaas: het
water blijft in de Amestest mutageen,
waarbij MX voor 31 tot 54% van de
activiteit verantwoordelijk kan worden
gesteld. Gelukkiger werkt de combinatie
van O3en NH 2 C1 zoals die in Helsinki
wordt toegepast. In het leidingwater van
Helsinki draagt MX voor ten hoogste 4 à
5% bij aan de mutagene activiteit.
De zuurgraad van het water heeft een
belangrijke invloed op MX. Bij pH > 8 is
er sprake van een langzame afbraak; bij 4
< pH < 8 treedt er naast afbraak van MX
ook isomerisatie op naar EMX; bij een pH
< 4 valt het isomeer EMX juist weer terug
naar de basisvorm MX en bij pH = 2
bestaat nog uitsluitend MX.
Kronberg besprak aan het slot van zijn
voordracht enkele alternatieven voor de
desinfectie. De voorbehandeling met ozon
leidt niet tot een duidelijke vermindering
van MX-activitcit. De toepassing van
NH2C1 reduceert de activiteit aanmerkelijk, terwijl de combinatie van O3,
Cl 2 en NH 2 C1 de MX-activiteit zeer
behoorlijk reduceert. Kronberg
concludeerde, dat bij de chloring van
water MX, EMX en reductie- en oxydatievormen daarvan worden gevormd, in alle
mogelijke combinaties. Daarbij is MX de
meest mutagene vorm.
In de discussie na zijn voordracht
bevestigde Kronberg, dat het naar alle
waarschijnlijkheid de fenolen in het
humeuze water zijn, die verantwoordelijk
moeten worden gesteld voor de produktie
van MX en zijn nevenvormen.
Dihaloacetonitrillen in drinkwater
Nadat Rook in 1974 in gechloord
oppervlaktewater trihalomethanen (THM)
aantoonde, zijn nog vele andere
Produkten van de reactie van chloor met
humusmaterialen gevonden. Daaronder
zijn ook de dihaloacetonitrillen (DHAN's),
waarover drs. R.J. B. Peters (TU Delft)
een inleiding hield. Ze worden gevormd
bij de reactie tussen chloor en vrije aminozuren, eiwitten of aan humus gebonden
eiwitachtig materiaal. Enkele van deze
DIIAN's zijn mutageen in de Amestest en
mogelijk carcinogeen. In de Verenigde
Staten is in een drinkwatermonster een
totaal aan DHAN's van 42 /zg/1 gemeten,
terwijl van de afzonderlijke stof dichlooracetonitril (DCAN) in een monster 8 //g/l
werd gevonden. De DHAN's zijn niet
stabiel en hydrolyseren langzaam in water.
Bij een hogere pH neemt de halfwaardetijd snel af. Er is geen echt verband
gevonden tussen het voorkomen van
T H M en DHAN's. De spreker verwacht,
dat ook in Nederland DHAN's in drinkwater zullen voorkomen als gevolg van

chloring. Hij denkt daarbij aan totale
concentraties in de orde van 1/(g/l, ruim
onder de in de VS vastgestelde 'No
observed effect levels'. Voor DCAN is de
NOEL-waarde bijvoorbeeld 8 mg/kg
lichaamsgewicht/dag. De DHAN's leveren
een bijdrage van 1à 2% in de totale
mutagene activiteit in drinkwater.
Wat is de norm voor
trichloorazijnzuur?
Trichloorazijnzuur (TCA) blijkt in
gechloord water voor te komen in
concentraties vergelijkbaar met die van
chloroform. In niet gechloord Maaswater
variëren de concentraties tussen 2 en 5
//g/l; in de Rijn ligt die rond de 1,2 en in
niet gechloord polderwater varieert de
concentratie van < 0,4 tot 3,5 //g/l, aldus
drs. B. B. Hoogcarspel (DWL 's-Gravenhage), die sprak over de analyse van deze
stof. In een Westduits zwembad werden
concentraties gevonden van 20 tot
140 //g/l, terwijl in zwaar gechloord
Amerikaans rivierwater waarden werden
gemeten van 100 tot 2000 //g/l.
Tabel I geeft aan welke concentraties
gevonden zijn in het drinkwater, zowel in
Nederland als in de VS en de BRD.
Tabel I- 'Frühhorazijnzuur in drinkwater.
Water

Gechloord?

Land

TCA (//g/l)

af pompstation
drinkwaternet
drinkwaternet

niet
licht
licht
zwaar

NL
NL
NL
NL

<0,2
0,2-10
0,7-0,9
12-22

drinkwaternet
drinkwaternet
drinkwaternet

zwaar
zwaar
?

USA-1
USA-2
BRD

4-54
34-161
< 1-3

Een probleem voor deze stof is de normstelling. Behalve als chloringsprodukt
komt TCA ook voor als bestrijdingsmiddel, en daarvoor geldt, zoals bekend
een norm van 0,1 //g/l voor drinkwater.
Hoogcarspel achtte een dubbel normenstelsel zinvol: een toxicologische norm
naast een norm gebaseerd op wenselijkheid.
Niet zeuren maar zuiveren
De overheid en de waterleidingbedrijven
moeten zich wat meer realiseren dat het
leidingwater de goedkoopste nutsvoorziening is en dat ook blijft, zelfs al zou
de prijs van het drinkwater met 50 of
100% stijgen. De consument heeft zo'n
prijsstijging best over voor goed en veilig
drinkwater. De bedrijven moeten hun
zuiveringsproces optimaliseren en in het
algemeen werken aan verbetering van
produktie en distributie. Oppervlaktewater
dient uitsluitend nog via voorraadvorming
te worden gebruikt; de verblijftijden
moeten zoveel mogelijk worden verkort
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en er moeten koppelnetten komen.
Daaraan moeten de waterleidingbedrijven
de komende vijf jaar werken, zodat ze
daarna opgewassen zijn tegen de
bedreigingen. De waterleidingbedrijven
moeten 'niet zeuren maar zuiveren'. Dat
zei dr. ir. A. M. van Dijk-Looijaard in haar
voordracht over risico-analyses en normstelling voor organische micro's in drinkwater. Zij acht het volstrekt juist om
verontreinigingen aan de bron aan te
vatten maar vindt daarnaast verbeteringen
in de zuivering en de distributie noodzakelijk.
De normstelling voor organische microverontreinigingen rust op drie uitgangspunten: toxicologie, esthetiek en ethiek.
De bestaande normstelling is niet in alle
gevallen volledig, nu het aantal organische
microverontreinigingen dat in drinkwater
kan worden geanalyseerd, snel stijgt. Voor
een aantal (groepen van) verbindingen
zullen zo spoedig mogelijk drinkwaternormen moeten worden vastgesteld, aldus
Van Dijk. Om tot een norm voor carcinogenen te komen past men risico-analyse
toe, maar de resultaten van mathematische extrapolatiemodellen, die daarbij
worden gebruikt, kunnen zeer verschillend zijn. Er moet een objectief
niveau van 'aanvaardbaar risico' worden
vastgesteld.
Preventieve aanpak
Door de toename en verfijning van de
meettechnieken wordt de omvang van de
verontreiniging van de bronnen van het
drinkwater steeds duidelijker. Aan de
hand van een drietal cases maakte
ir. R. H. F. Kreutz (VEWIN) duidelijk wat
voor de bedrijfstak van de openbare
Driekwartvan depesticiden dientvoorgrondontsmetting.
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drinkwatervoorziening de gevolgen zijn.
Zowel grondwater- als oppervlaktewaterverwerkende bedrijven worden
gedwongen tot extra zuiveringsmaatregelen, waarvan de kosten, als de
vervuilers niet tot betaling kunnen worden
gedwongen, door de consument moeten
worden opgebracht. Kreutz pleitte voor
een preventieve aanpak, die zich dient te
richten op de toelatingscriteria voor
milieuvreemde stoffen zoals pesticiden, en
op de toepassing ervan. Ook in de
bedrijfsvoering in de landbouwsector valt
veel te verbeteren, zodat een aanzienlijke
vermindering van de belasting van het
oppervlaktewater en het grondwater kan
worden bereikt. En tenslotte dienen er
maatregelen genomen te worden om
emissies van milieugevaarlijke stoffen te
beperken en het vrijkomen ervan bij
calamiteiten zoveel mogelijk uit te sluiten.
Drentsche Aa
Dat het met de analyse van stoffen in het
water nog niet zo bijster slecht gesteld is,
liet E. W. Flentge (Milieuchemisch
Laboratorium De Punt, Groningen) zien
in zijn voordracht over de chemische en
analytische problematiek van pesticiden in
oppervlaktewater, geïllustreerd aan de
Drentsche Aa. Hij wees erop, dat van de
bestrijdingsmiddelen slechts 40% in de
landbouw wordt gebruikt, en de rest daarbuiten. Het stroomgebied van de
Drentsche Aa, die een derde van de
watervoorziening van de Stad Groningen
dekt, wordt jaarlijks belast met 167.300 kg
aan bestrijdingsmiddelen. In totaal gaat
het daarbij om 55 verschillende werkzame
stoffen, waarvan 74% als grondontsmettingsmiddel dient, 14% als

herbicide, 6% als fungicide, 5% als loofdoder en 1% als insecticide. Flentge
besprak de bestaande analysemethoden
uitgebreid en wees erop, dat voor de
toekomst vooral ootC'inzicht in de
metabolieten zal moeten worden
opgebouwd.
Toxicologische benadering
De laatste spreker van het symposium,
dr. G. M. Alink (LU Wageningen), pleitte
voor een toxicologische norm voor
pesticiden. Dat leidt tot minder verwarring
bij het publiek en ook bij de gebruiker, die
nu geconfronteerd wordt met een
discrepantie tussen de drinkwaternorm en
de bestrijdingsmiddelenwet met een
toxicologisch onderbouwde grenswaarde.
De wenselijkheid van de nul-optie is ook
afhankelijk van de haalbaarheid ervan.
Zou het, aldus Alink, niet beter zijn om
naast de wettelijke norm ook een volksgezondheidkundige norm te stellen? Bij
calamiteiten kan dan onmiddellijk aan de
hand van die norm worden gezegd of er
een gevaar is, en stopzetting van de waterlevering daarom noodzakelijk. Er zijn
bovendien grote verschillen tussen de verschillende pesticiden, wat pleit tegen een
uniforme normering: de WHO-richtlijnen
voor pesticiden variëren van 0,03 tot
100 //g/l. Overigens achtte Alink een
norm, gebaseerd op detectielimieten zoals
vastgesteld in het Waterleidingbesluit, op
zichzelf niet verwerpelijk wanneer die
norm ook haalbaar is en er een goede
voorlichting is over de gekozen uitgangspunten.
Discussie
In de discussie bleek men in het algemeen
geen voorstander van het hanteren van
een toxicologische norm in plaats van de
ethische norm van 0,1 //g/1voor afzonderlijke pesticiden. Kreutz gaf aan, dat de
waterleidingbedrijven vasthouden aan de
bestaande norm, simpel omdat de
bewuste stoffen niet in drinkwater thuishoren. Bij calamiteiten en incidenten
waarbij die norm wordt overschreden kan
dan de beslissing van de inspectie over de
te nemen maatregelen best gebaseerd zijn
op toxicologische gegevens.
Van Dijk verklaarde zich fel tegen twee
lijsten: 'We hebben immers al zoveel
problemen met die ene norm'.
Dagvoorzitter dr. ir. E. W. B. de Leer sloot
het symposium af met de opmerking, dat
de VEWIN in haar ijver de norm voor
pesticiden als ethische, principiële norm
gehandhaafd te zien, en haar streven voor
sanering aan de bron, behoort tot de
belangrijkste milieu-actievoerders van ons
land.
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