Effecten vanmicroverontreinigingen uitregenwatersystemen op
aquatische organismen:problemen bijde voorspelling
Voordracht gehouden tijdens NVA-symposium "Microverontreinigingen uit regenwatersystemen' d.d. 27 november 1987.

Inleiding
Samenvatting
Gedurende een literatuurstudie zijn gegevensover concentraties van microverontreinigingen in diverse typen vuiluitworpen en ontvangende oppervlaktewateren
verzameld. Om het effect van microverontreinigingen op aquatische organismen te
voorspellen dienen niet alleen de maximale en gemiddelde concentraties maar ook de
karakteristieken van het ontvangende oppervlaktewater en het loten de verspreiding
van de microverontreinigingen inwateren sediment bekend te zijn.
De gevonden concentraties van microverontreinigingen inwater en sediment zijn
vergeleken met de adviesnormen voor beide compartimenten. Bovendien wordt een
classificatiesysteem gebaseerd op toxicologische effecten gepresenteerd. Gebleken is
dat de adviesnormen tamelijk frequent overschreden worden endat toxischeeffecten te
verwachten zijn.
De problemen bij het gebruik van deze beide methoden worden bediscussieerd.

Het uitgangspunt van dit artikel isde vraag:
wat moet men weten om de effecten van
microverontreinigingen op aquatische
organismen te kunnen inschatten? En welke
zijn de problemen die zich voordoen bijde
pogingen om de effecten te voorspellen?
Hierbij komen devolgende onderwerpen aan
de orde:
—de microverontreinigingen inde vuiluitworpen:
- de overstortingsfrequenties:
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TABEI. I - Totaalconcentraties (r=range; g—gemiddelde) vandezware metalen.
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—de verspreiding en het gedrag van
microverontreinigingen in de ontvangende
oppervlaktewateren;
—de adviesnormen;
—een toxicologisch classificatie-systeem;
—conclusies.
De microverontreinigingen inde
vuiluitworpen
Het onderzoek van deNWRW/STORA 38B
(1985) bracht aan het licht dat grote variaties
in de kwaliteit van het stedelijk afstromende
regenwater optreden. Die variaties zijn er
zowel binnen een specifieke gebeurtenis als
van voorval tot voorval. De concentraties
microverontreinigingen in de vuiluitworp
variëren met de intensiteit en de duur van de
regenval en zijn verder afhankelijk van het
jaargetijde en van de gebruiksfunctie van het
rioleringsgebied.
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De concentraties in het sediment zijn weergegeven in mg kgd.s.
De overige concentraties zijn weergegeven in jig/1.
M : De referentie vermeldde naast de range van concentraties geen gemiddelde waarden.
0 : Concentratie ligt beneden de detectiegrens.
Betekenis van de afkortingen:
owa: overstortend waterafvoer; oow en oos: owa ontvangend oppervlaktewater: waterfase en sediment;
rwa: regenwaterafvoer; row en ros: rwa ontvangend oppervlaktewater: waterfase en sediment.

Afb. I - Pollutogram voor chroom, koper enzink. Vit: Vande Ven, 1983.
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In sommige gevallen wordt aan hetbegin van
de overstorting of regenwaterlozing de
hoogste totaalconcentraties van stoffen meegevoerd. Dit wordt geïllustreerd in afb. 1,
afkomstig van een artikel van Van de Ven
[1983]. Dit pollutogram voor chroom,
koper en zink betreft een korte, felle bui.
Bij volume- of tijdsproportionele monsterprogramma's wordt uiteindelijk één
gemiddelde totaalconcentratie per stof per
vuiluitworp opgegeven; daarbij worden
echter eventueel voorkomende piekconcentraties, zoals die van afb. 1,
'uitgemiddeld'.
Deze gemiddelde concentraties van microverontreinigingen in de vuiluitworpen geven
daarom alleen een dobaie indruk welke
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T A B E L II - Vergelijking van de OFme!helaantal
overschrijdingen van de advieswaarden.
Locatie 1
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gemeten OF
theoretische OF
max. toel. OF
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9 - 13
6

water
grensw.
richtw;

in
15

0-3
6 - 10

sediment
grensw.
richtw.

9
13

(1
0-3

grensw.: aantal stoffen dat de advies-grenswaarde
overschrijdt
richtw. : aantal stoffen dat de advies-richtwaarde
overschrijdt

stoffen mogelijk effecten op aquatische
organismen in het ontvangende oppervlaktewater kunnen hebben.
Om relaties te leggen met effecten op
aquatische organismen ishet van groot
belang om ook de piekconcentraties te
meten. De combinatie van gemiddelde en
maximale concentraties inde vuiluitworp
geven het beste inzicht bij de voorspelling
welke stoffen problemen opleveren voor de
aquatische organismen.
Deze piekconcentraties kunnen zo hoog zijn
dat acuut toxische effecten te verwachten
zijn.
De concentraties van zware metalen in twee
typen vuiluitworpen en ontvangende
oppervlaktewateren staan in tabel I:de
gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse
literatuur. In het literatuuronderzoek naar
microverontreinigingen [Visser en Lijklema.
1988]zijn de meest voorkomende stoffen en
nog enkele andere typen vuiluitworpen en
oppervlaktewateren in tabellen opgenomen.
In de eerste plaats kan men uit deze tabel
lezen dat de verdeling van de concentraties
over de range geen normale verdeling is.
Aan de hand van de koperconcentraties
volgen nog enkele toelichtingen op tabel I.
In overstortend rioolwater kunnen de kopergehalten hoog oplopen; er zijn waarden
gevonden tot 2.175 /j.g/\Cu. Let wel: in alle
ranges staan gemiddelde concentraties per
vuiluitworp. Had men de pieken binnendevuiluitworpen gemeten dan was het
maximum van deze range nog veel hoger
geweest dan 2.175 yug/l Cu.
De concentraties koper van overstortend
rioolwater zijn veel hoger dan die in regenwater; de hoogste concentratie in regenwater
was 179 /Ltg/I Cu.
De concentraties in het oppervlaktewater
(zowel de waterfase als het sediment) dat
overstortend rioolwater ontvangt zijn hoger
dan in regenwater ontvangend oppervlaktewater; dit geldt ook voor de gemiddelde
waarden.
Uit de verzamelde gegevens blijkt dat de

concentraties arseen, cadmium, koperen
kwik in overstortend rioolwater hoger zijn
dan in regenwater. In afgevoerd regenwater
zijn de concentraties chroom, lood (beide
afkomstig van verkeer) en zink (afkomstig
van corrosie van zinkhoudende materialen)
hoger. Nikkel komt in beide typen vuiluitworpen in ongeveer gelijke concentraties
voor (tabel I).
De overstortingsfrequenties
Naast de piekconcentraties in de vuiluitworpen heeft ook het aantal vuiluitworpen
betekenis voor de effecten op aquatische
organismen.
Door het Zuiveringschap Amstel- en
Gooiland [1986] isde overstortingsfrequentie
van zeven locaties gedurende één jaar
bijgehouden. Deze optredende overstortingsfrequentie kan vergeleken worden met de
theoretisch optredende overstortingsfrequentie en de maximaal toelaatbare
overstortingsfrequentie.
De theoretisch optredende overstortingsfrequentie kan afgeleid worden uitdeberging
in het rioolstelsel en de afvoercapaciteit van
het eindgemaal.
De maximaal toelaatbare overstortingsfrequentie isbepaald op grond van het
waterkwaliteitsplan van het zuiveringschap.
Daarbij isrekening gehouden met de grootte
en de kwaliteitseisen van het ontvangende
oppervlaktewater en het oppervlak van de
stedelijke bebouwing.
Men kan voor verschillende locatiesdezedrie
overstortingsfrequenties (OF's) vergelijken
met het aantal stoffen, dat de advieswaarden
in het ontvangende oppervlaktewater (water
en sediment) overschrijdt.
Deze advieswaarden zijn opgesteld door de
werkgroep Normering van het
Onderwaterbodemoverleg [1986],
Deze advieswaarden worden in het volgende
hoofdstuk besproken. De resultaten staan in
tabel II.
Op locatie Iwas de optredende OF veel
hoger (39) dan de theoretisch berekende OF
( 14) en ook hoger dan de maximaal
toelaatbare OF (3). Het bleek dat in het
water en het sediment van locatie 1 veel
stoffen de advies-grenswaarden
overschreden. Bij de locaties 3-7 was de
optredende OF veel lager: namelijk 10-23.
Daar overschreed een enkele respectievelijk
geen stof de grenswaarde.
Het aantal stoffen dat de advies-riehtwaarde
overschreed, was in het water en sediment
van locatie 1 ook hoger dan van locaties 3-7.
Het overschrijden van de grenswaarde wordt
niet toelaatbaar geacht. Bij het overschrijden
van de riehtwaarde worden op korte termijn
maatregelen aanbevolen om de belasting
terug te dringen. Ook dit wordt in het
volgende hoofdstuk besproken. Het groot
aantal optredende overstortingsfrequenties

heeft zijn weerslag op de soortensamenstelling van de aquatische organismen
van locatie 1.De algen, die opdeze locatie
zijn aangetroffen, zijn indicatief voor
verontreinigd water en een instabiel milieu.
Mevrouw Seheffer, medewerkster van het
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland heeft
inmiddels meegedeeld dat maatregelen zijn
getroffen om de overstortingsfrequenties
van locatie 1 terug te dringen.
Verspreiding en gedrag van
microverontreinigingen inhet
ontvangende oppervlaktewater
De meeste kwaliteitsgegevens van het
ontvangende oppervlaktewater die in de
literatuur vermeld staan, zijn gemiddelde
waarden van totaalgehalten.
De totaalgehalten zijn: de opgeloste fractie
te zamen met de geadsorbeerde fractie.
Het middelen slaat op een periode van
bijvoorbeeld een maand of een jaar.
Deze gegevens hebben slechts beperkte
waarde wanneer men de risico's voor
aquatische organismen wil trachten te
schatten. Dit geldt ook voorde mediane
waarden.
Om relaties te leggen met effecten op
aquatische organismen ishet van groot
belang om naast degemiddelde concentraties
ook de maximale concentraties te meten.
Omdat sommige organismen in de
waterkolom en weer andere organismen in
het sediment leven ishet noodzakelijk om de
concentraties in beide compartimenten te
meten. Meten in het sediment levert nogal
eens problemen op omdat de grens tussen
sediment en water niet altijd goed vast te
stellen is.
In de praktijk komt het erop neer dat men
naast de totaalconcentraties de opgeloste
fractie meet, zo noemt men de fractie die een
filter met poriënwijdte van0.45 /xmpasseert.
Overigens hoeven de opgeloste gehalten niet
overeen te komen met de biologisch
beschikbare fracties. Met de term
biologische beschikbaarheid wordt bedoeld:
het verschijnsel dat door organismen slechts
een deel van de aanwezige hoeveelheid
microverontreinigingen wordt opgenomen.
De biologisch beschikbare fractie is
vermoedelijk de opgeloste + de makkelijk
dissocieerbare fractie.
Het gedrag van microverontreinigingen in
het water en sediment wordt door een groot
aantal fysisch-chemische en biologische
processen bepaald. Om de verspreiding en
het lot van een stof inhet aquatische milieu te
kunnen evalueren zal men ook de processen,
die de concentraties beïnvloeden, moeten
kennen. Deze processen zijn met name: adsorptie -verdamping -fotolyse -oxydatiehydrolyse-reductie - hydratatie -

ONDERWATERBODEMS
NATUURLIJK NIVEAU —
ALTIJD ACCEPTABEL
STREEFWAARDE
AANVAARDBAAR VOOR
MIDDELLANGE TERMIJN
RICHTWAARDE
VERBETERING GEWENST
OP KORTE TERMIJN
GRENSWAARDE
ONACCEPTABEL

Afb. 2 - Deadviesnormen. Uit:Onderwaterbodemoverleg, 19H6.

biodegradatie -biotransformatie en
bioaccumulatie.
De processen ende invloeden hiervan zijn
bijzonder complex. Slechts enkele aspecten
kunnen hier worden aangestipt. Inhet
rapport over microverontreinigingen [Visser
en Lijklema, 1988] wordt uitgebreid opdeze
processen ingegaan.
De optredende gehalten vlak naeninde
nabijheid vaneen lozingzullen vooral
beïnvloed worden door verdelingsprocessen,
zoals adsorptie en verdamping. Afbraak- en
omzettingsreacties echter spelen op langere
termijn eenrolvan betekenis.
De aard ende bezinkeigenschappen vande
zwevende stof spelen eenessentiële rolbijde
verspreiding van microverontreinigingen.
En danmet name deorganische fractievan
de zwevende stof, want daaraan zijn de
microverontreinigingen veelal geadsorbeerd.
Ook bioaccumulatie iseen belangrijk
verspreidingsproces: deconcentraties in de
organismen kunnen hoog oplopen.
Welke echter de biologisch beschikbare
fractie isen watdebetekenis vanbioaccumulatie is,isnogniet duidelijk.
Ten aanzien vandezo-even genoemde
processen zijn metveel stoffen allerlei
laboratoriumexperimenten gedaan.
Maar het vertalen vande uitkomsten
daarvan naar deoppervlaktewateren isnog
erg moeilijk.
Behalve dezojuist genoemde processen
spelen ookdeafmetingen, demengcondities
en defysisch-chemische omstandighedenvan
het ontvangende oppervlaktewater een
belangrijke rol.
De kennis vandeze complexe processenis
(nog) niet voldoende. Zeker nogniet
voldoende omhetverloop vande
concentraties naeen lozingalsfunctie van
tijd en plaats goed te voorspellen.
De adviesnormen
De werkgroep Normering vanhet
Onderwaterbodemoverleg heeft adviesnormen geformuleerd [1986]. Erzijn grens-,
richt- en streefwaarden voor de waterkolom
en hetsediment opgesteld. Menspreektvan
adviesnormen omdat deze normen nunon

indicatief zijn. Deberekende en/of gemeten
concentraties kunnen aandeze adviesnormen
getoetst worden. Het aantal overschrijdingen
van de adviesnormen kanhierna geschatof
geregistreerd worden. In hetkort volgt
hier de betekenis vande adviesnormen
(zie ook afb.2).
De streefwaarden geven aanwatonder alle
milieuomstandigheden acceptabele niveau's
zijn. Daarbij wordt aangenomen datgeen
ongewenste effecten meer kunnen optreden.
Voor langere termijn dient hetbeleid enhet
beheer zich hierop te richten.
Aan de andere kant vinden wedegrenswaarden. Hiermee geeft mendegrensaan
tussen een volgens de huidige inzichten
ontoelaatbare ennogvoorlopig maximaal
toelaatbare niveau's. Aan grenswaarden
moet voldaan worden.
Voor het beleid en beheer ishetgewenstdat
in het brede gebied tussen grenswaarden
(waaraan nuvoldaan moet worden)en
streefwaarden (waarnaar oplange termijn
gestreefd moet worden) een tussenstation
wordt gekozen datalsrichtpunt kandienen
voor de middellange termijn. Deze richtwaarden worden opdiemiddellange termijn
(bijvoorbeeld 15-20 jaar) acceptabel geacht.
Indien een water niet aande richtwaarden
voldoet dient getracht teworden debelasting
van dat oppervlaktewater te reduceren.
Aan deze drie kwaliteitsniveau^ zijn adviesgetalswaarden toegekend voor de waterbodem en voor het oppervlaktewater.
TABEL III — Helpercentage overschrijdingen vande
grens- enrichtwaarden vankoper, lood en zink en
fhtorantheen inhetontvangende oppervlaktewater.
Oversc irijding
grensw aarden
Waterfase
koper
lood
zink
fluorantheen
Sediment
koper
lood
zink
fluorantheen

Overschrijding
richtwaarden

17%
22
9
31

(23)
(23)
(23)
(16)

78%
70
39
69

(23)
(23)
(23)
(16)

0
3
0
20

(35)
(36)
(35)
(15)

18%
29-35
3
67

(35)
(36)
(35)
(15)

Het aantal locaties waar gemeten is.staat tussen haakjes.

De getalswaarden zijn verkregenvia
metingen inRijkswateren. Een nadeel echter
is, datde normen niet gebaseerd zijn op
toxicologisch onderbouwde effecten.
Uit het literatuuronderzoek bleek datdeze
advies-getalswaarden eenmakkelijk handvat
zijn omdegevonden concentraties tetoetsen.
In de waterkolom kanmennamelijk de
gemeten totaalconcentraties corrigeren voor
de hoeveelheid zwevende stof;wantde
verdeling vande microverontreinigingen
over een opgeloste fractie eneen
geadsorbeerde fractie isonder andere
afhankelijk vanhetgehalte aanzwevend
materiaal. Daarom dient men inde waterfase
ook het gehalte vandezwevende stof te
bepalen.
Bovendien, kanmendegevonden waardenin
het sediment corrigeren voor de samenstelling vanhetsediment. Daarom dientmen
van het sediment hetgehalte organische
koolstof ende lutumfractie te bepalen.
Ik wilerde nadruk opleggen dathet toetsen
van degevonden concentraties aande
advieswaarden permeting dient te geschieden
en niet aandehand vangemiddelde waarden,
omdat dit laatste eenvolkomen vertekend
beeld zou geven.
In het literatuuronderzoek isvanalle stoffen
per meting nagegaan ofersprake wasvaneen
overschrijding vande adviesnormen.
In tabel IIIwordt terillustratie het percentage
overschrijdingen vanenkele zware metalen
en fluorantheen (eenPAK=een
polycyclische aromatische koolwaterstof)
weergegeven.
In dewaterfase overschrijdt koper op17%
van de23 locaties degrenswaarden; volgens
de normen isdit ontoelaatbaar.
Het percentage overschrijdingen vande
richtwaarden isveel hoger (78%). Inhet
sediment worden degrenswaarden nergens
en de richtwaarden op 18%vande
35 wateren overschreden. Volgens de
opgestelde normen zoudebelastingvandeze
laatste wateren verminderd moeten worden.
In de waterfase overschrijden lood enzink
respectievelijk 22en9% vande23 wateren
de grenswaarden. En inhet sediment
respectievelijk 3en0%.Het percentage
overschrijdingen vanderichtwaarden zijn
voor beide metalen zowel indewaterfase als
het sediment veel hoger, waarbij vooral lood
in het oogspringt.
Bij fluorantheen valt opdatde overschrijdingen vandegrenswaarden vrij hoog
zijn zowel in hetwater alsinhet sediment.
Op basis vandethans voorliggende
advieswaarden lijken ervoor deze vier
stoffen indewaterfase nabij lozingspunten
wat grotere kwaliteitsproblemen te bestaan
dan in het sediment.
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Een toxicologisch classificatie-systeem
De hierboven beschreven adviesnormen zijn
niet gebaseerd op toxicologisch
onderbouwde effecten; daarom zijn de
gevonden waarden ook getoetst aan een
toxicologisch classificatiesysteem.
De toxicologen Könemann en Visser [f983]
en Slooft' [ongepubliceerd] hebben voor een
groot aantal stoffen een classificatie-systeem
gemaakt. Dit systeem geeft een indruk van
de concentraties waarbij effecten op
aquatische organismen te verwachten zijn.
De stoffen zijn hierbij ingedeeld in4 klassen.
De klassen zijn: f. extreem toxisch; 2. zeer
toxisch; 3. matig toxisch en 4. zwak toxisch.
Het nadeel van dit systeem isdat de toxische
concentraties verkregen zijndoormiddelvan
laboratoriumproeven, die moeilijk te
vergelijken zijn met de omstandigheden in
het veld. Bovendien geldt dit systeem alleen
voor de opgeloste fracties inde waterfase.
Er zijn geen correcties mogelijk voor het
zwevende materiaal. En tenslotte zijn de
toxiciteitsgegevens gebaseerd op effecten op
slechts enkele soorten, namelijk vissen en
watervlooien. Ondanks genoemde bezwaren
zijn met behulp van het toxicologische
systeem de overschrijdingen vastgesteld.
Voor koper, lood, zink en fluorantheen zijn
die overschrijdingen weergegeven in
tabel IV.
TABEL IV - Percentage overschrijdingen vande NOEC
(per monsterpunt).
Overschrijdingen
Koper
Lood
Zink
Fluorantheen

17% (23)
4 23)
0

(16)

Het aantal locaties waar gemeten isstaat tussen haakjes.

Koper wordt in het toxicologisch classificatiesysteem ingedeeld in de klasse: extreem
toxisch. Koper overschrijdt in 17% van de
locaties de NOEC: 'no observed effect
concentration' ;dat wilzeggen dat in 17%van
de bekeken oppervlaktewateren (in de
waterfase) effecten op aquatische
organismen te verwachten zijn. De 'no
observed effect concentration' slaat op de
chronische toxiciteit; dus de niet-lethale
effecten zoals effecten op reproductie en
groei. Lood wordt ingedeeld in de klasse:
zeer toxisch tot extreem toxisch. Van lood
was het percentage overschrijdingen van de
N O E C 4 % , dat wilzeggen: in 4% van de
wateren zijn effecten te verwachten.
Van zink kon geen overschrijding van de
N O E C vastgesteld worden omdat zink nietin
het systeem was opgenomen.
Fluorantheen (dat zeer toxisch is)
overschreed nergens de NOEC.
Het aantal overschrijdingen iseen gunstige
weergave van de werkelijkheid. Bij deze
methode isnamelijk geen rekening gehouden

met gecombineerde effecten met andere
stoffen. Bovendien wordt de ernst van de
overschrijdingen niet aangegeven. Ook is
met ditsysteem geen rekeninggehouden met
de toxische effecten die de stoffen in het
sediment kunnen hebben op de daar levende
organismen.
Tijdens het onderzoek bleek ook dat het
classificatie-systeem een te grove maat was;
uit laboratoriumexperimenten kan worden
opgemaakt dat sommige stoffen veel
toxischer zijn dan uit het systeem blijkt.
Conclusies
Er isvia de bestaande literatuur onderzoek
gedaan naar het voorkomen van microverontreinigingen in diverse typen
vuiluitworpen en de ontvangende
oppervlaktewateren. Bovendien isgetracht
om met behulp van beoordelingssystemen de
effecten op aquatische organismen te
voorspellen.
Een belangrijke conclusie van het onderzoek
is dat microverontreinigingen in een groot
aantal oppervlaktewateren, die vuiluitworpen
ontvangen, effecten zullen hebben op
aquatische organismen.
Daarnaast zijn twee beoordelingssystemen
gebruikt en geëvalueerd. De twee methoden
die hier besproken zijn leveren nog niet
gelijkluidende resultaten op.Gezien hun
achtergrond, die hierboven in het kort zijn
beschreven, isdat niet verwonderlijk.
De adviesnormen, die zijn opgesteld door de
Werkgroep Normering van het
Onderwaterbodemoverleg, zijn een praktisch
handvat, maar behoeven nog nadere
toxicologische en ecologische onderbouwing.
De methoden om de toxicologisch
onderbouwde effecten tevoorspellen moeten
nog verder ontwikkeld worden.
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However, as a result of the variation between overflowevents, no unambiguous relationship between the
distributions of heavy metals and the distribution of
suspended solids could be detected.

H 2 0 ( 2 2 ) 1989. nr. I; 13
L'.D.C. 628.21 :504.45.054
D. DE Z W A R T and R. LUTTIK:
The impact ofcombinedseweroverflowsonsurfacewater
quality, part I:micro pollutants
Focused on the role and fate of heavy metals and organic
micro pollutants, part of the results ispresented of a two
year study on the environmental impact of CSO events on
a water regulation ditch with acomparatively high flow
rate. A s a consequence of aconstant Howof non-CSOcontaminated water from the River Rhine, most changes
in the chemical composition of the receiving water are
limited to about 24 hours. Except for a measurable
mobilisation of PCA's trom recently settled sediments,
chemical water quality does not reflect history in between
CSO events. Part of the micro pollutants contained in
CSO water (lead, copper, zinc, cadmium and PCA's)
adhere to suspended matter. Sedimentation of the
particles transfers the contamination to thesoil.
However, due to adsorption/desorption kinetics, the
concentrations of most pollutants in the top layer of the
sediment are restored tobackground levelsinafewweeks.
The study revealed that constant flushing of the receiving
svstem minimizesthe effects. In creating flushed CSOsites
it should be kept in mind that the system will reflect the
quality of the water used to flush. Furthermore some
attention is needed for the spreading of pollutants to
down-stream areas.

H 2 0 ( 2 2 ) 1989. nr. 1; 19
U.D.C. 556.123 :691.11.03 :628.33/35
A. J. F. LUTTIKHUIS:
A b a t e m e n t o f contamined storm-water at a wood
preserving plant

Wood that is less durable, ispreserved against biological
affect by infusing with preservatives. The preservatives
that are mostly applied arecreosote and mixturesof watersoluble salts with copper, chromium and arsenic
compounds. Creosote contains PAC and phenolics.
Storm water becomes contaminated asitflowsover
infused wood. In storm water, from ayard with storage of
creosote infused wood, concentrations of PAC and
phenolics are measured up to lens of mg/1.
Contamination ofstorm watercan beprevented by roofing
in the storage of fresh infused wood. The leach from
preservatives out of wood that isinfused with salt-type
preservatives can probably bereduced bya supplementary
steamfixation. Biological treatment (activated sludge) of
the contamined storm water from astorageyard with
creosote infused wood isquite possible. PAC and
phenolics have been removed out of the water for more
than 9 5 % .
Contaminated storm water from ayard with storage of
wood that isinfused with creosote and salt-type
preservatives isafter biological treatment of the water
mainly re-used to dissolve salt-type preservatives and for
steamproduction.

H 2 0 (22) 1989, nr. 1; 26
U.D.C. 632.954 :628.12 (492*1400)
A. STAKEI.BEEK:
Bromacil-pollution near a p u m p i n g station
At the end of 1986, the herbicide Bromacil was
found in the drinking water produced by a p u m p i n g
station of the Provincial Waterworks of North Holland.
T h e pollution, which was present in the wells of the

