Organisch chemischeverontreinigingvandeRijn

Inleiding
In 1972 isdeeerste ministersconferentie over
de bestrijding van de vervuilingvan de Rijn
gehouden. Op deze conferentie is besloten
dat, naar analogie van de conventie van Oslo
(15 februari 1972),een zwarte en een grijze
lijst met stoffen opgesteld zou moeten
worden voor de Rijn. De zwarte-lijststoffen
zouden toteengroepbehoren dienietgeloosd
mogen worden, terwijl lozingsbeperkingen
zouden gelden voor de grijze-lijststoffen.
Het terugdringen van de chemische verontreiniging zal binnen het kader van het Rijnchemie verdrag gaan plaatsvinden [1,2,3].
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Aangezien de wetenschappelijke informatie
over het voorkomen van toxische verontreinigingen bij het opstellen van de zwarte lijst
beperkt was, isdeze lijst in hoge mate
opgesteld op basis van toxiciteit en produktieen lozingsgegevens (brongerichte aanpak).
Indien men alsdoel stelt dat het terugdringen
van de verontreiniging moet leiden tot een
gezond ecosysteem in de Rijn en bruikbare
grondstof voor drinkwater, dan zullen de
concentraties van toxische stoffen beneden
gegeven niveaus moeten liggen.
Om de lijsten zo doeltreffend mogelijk op te
kunnen stellen, zou men moeten beschikken
over een overzicht van alle inde Rijn
aanwezige stoffen, die ten gevolge van hun
concentratie een schadelijke werking zouden
kunnen hebben. Hieruit zou men, mede op
basisvan de aard vandeschadelijke werking,
de meest riskante stoffen kunnen afleiden en
op de zwarte lijst kunnen plaatsen.
Een programma om de lozingvan de zwartelijststoffen te beperken, zou moeten leiden
tot een verbetering vandewaterkwaliteit van
de Rijn.
De genoemde gang van zaken om de zwarte
lijst samen te stellen iseen ideaal beeld.
De vereiste wetenschappelijke informatie
was bij het opstellen van de zwarte en grijze
lijsten, wat betreft de organisch chemische
stoffen, beperkt voorhanden en dat is
tegenwoordig in veel gevallen nogsteeds zo.
Dat we nog steeds geen overzicht hebben
welke toxische verbindingen in de Rijn
voorkomen heeft zijn verklaring. De meeste
organische verbindingen zijn niet-gaschromatografeerbaar doordat ze niet vluchtig
genoeg of thermolabiel zijn. Aangezien de
gangbare analytische methoden op het
laagste nog relevante concentratieniveau
gaschromatografeerbaarheid eisen, worden

Samenvatting
In het bijzonder vanuit ecologisch standpunt ishet van belangom teweten wat de
concentraties van de zwarte-lijst stoffen inde Rijn zijn en welk toxisch effect ervan te
verwachten is.In dejaren 1980-1985isuitgebreidonderzoek opditgebied geschieden
de resultaten worden inditartikelsamengevat. Aangegeven iswelkezwarte-lijst stoffen
met analytisch chemische middelen in de Rijn zijn waargenomen. Vastgesteld is,dat
negen stoffen voorkomend op de zwarte lijst van de Internationale Rijncommissie
(IRC) niet zijn waargenomen. Ook isvastgesteld, dat er negen stoffen met een
extreem (hoge) acute toxiciteit zijn geïdentificeerd die niet op de zwarte lijst
voorkomen. De concentraties van vele stoffen op de zwarte lijst, gemeten bij Lobith,
zijn zodanigdat hun bijdrage aan detoxiciteit slechtsklein kanzijn.Nader toxicologisch
onderzoek zou dit moeten kwantificeren. De identiteit van de hoofdverantwoordelijken
voor de toxiciteit isnog onbekend.

de meeste organische verbindingen niet
waargenomen. Dus ook veel toxische verbindingen zullen aan de waarneming onttrokken zijn. De stoffen die in de Rijn zijn
waargenomen en bijvoorbeeld in dit artikel
voorkomen, hebben fysisch chemische eigenschappen zodat ze gaschromatografeerbaar
zijn, dat wilzeggen zijzijn redelijk vluchtigen
thermostabiel. Met specialistische methoden
zou het mogelijk zijn om deze toxische
verbindingen op te sporen; in het geval van
de Rijn isdit nog niet gebeurd. Van een
toxicologische evaluatie kan dus maar ten
dele sprake zijn.
Aangezien de wetenschappelijke informatie
beperkt was,zijn andere wegen ingeslagen
om tot de samenstelling van de zwarte lijst te
komen. Het isechtergoed,datmenzichdeze
beperking blijft realiseren. Een regelmatige
wetenschappelijke evaluatie van de bestaande
zwarte lijst en wetenschappelijk onderzoek
gericht op het opsporen van nog onbekende
toxische verbindingen, die eventueel aan de
zwarte lijst toegevoegd zouden moeten
worden, isgewenst. De zwarte lijst zal een
dynamisch karakter moeten krijgen.
Een zwarte lijst waar mee gewerkt wordt,
dient zichzelf op den duur overbodig te
maken, omdat de produkten niet meer
gefabriceerd worden of omdat de afvalprodukten niet meer geloosd worden.
De lijst die door de Internationale Rijncommissie (IRC) opgesteld is,bevat
voornamelijk stoffen die in aanzienlijke
hoeveelheid geproduceerd of gebruikt
worden in het gebied van de Rijn. Bij de
keuze van de stoffen voor de zwarte lijst
spelen de toxische eigenschappen van deze
stoffen een belangrijke rol.
De lijst die bij de IRC ontstaan isbevat 83,
meest organische verbindingen. Zoals reeds
vermeld zijn de meeste van de verbindingen
die op de zwarte lijst staan produkten of
worden gebruikt in het produktieproces.
Slechts enkele van deze verbindingen
(isomeren van hexachlorocyclohexaan en
polycyclische aromaten) zijn op tevatten als

afval in een produktieproces. Deze afvalprodukten zijn langs analytisch chemische
weg in het rivierwater vastgesteld en worden
toxicologisch belangrijk geacht.
Om deze afvalprodukten op de zwarte lijst te
plaatsen isdus de wetenschappelijke
informatie gebruikt, die voortkwam uit het
voorkomen in de rivier. De ideale procedure
kon in deze gevallen gevolgd worden.
Omdat wetenschappelijke informatie ontbrak
over het voorkomen van toxische verbindingen in de Rijn isin de periode 1981
t/m 1985 veel onderzoek verricht in het
voormalige Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (RID), het vroegere Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV) en
later in het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), naast
de activiteiten van DBW/RIZA, KIWA en
RIWA. De resultaten van de RIVMonderzoekingen, die betrekking hadden op
de wetenschappelijke evaluatie van de
zwarte-lijststoffen en het opsporen van
toxische organisch-chemische verbindingen
in het Rijnwater, zijn deels nog niet
gepubliceerd.
Onlangszijn ineen rapport van het RIVM[4]
de resultaten van deze onderzoekingen
samengevat. In dit artikel wordt ingegaan op
enige belangrijke conclusies, die uit de
onderzoekingen van het RIVM volgen.
De resultaten in het RIVM-rapport hebben
onder andere betrekking op monitoringsprogramma's in de periode 1981t/m 1985.
Voor een overzicht van de monitoringsprogramma's in de Rijn van 1986 tot heden
kunnen de kwartaalrapporten van Rijkswaterstaat gebruikt worden [5].In de
RIWA-jaarrapporten [6]treft men de
resultaten van de monitoringsprogramma's
van een aantal instituten aan.
Komen de zwarte-lijststoffen indeRijnvoor?
De eerste vraag die men zich bij de evaluatie
van de zwarte lijst zal stellen isof de daarop
voorkomende stoffen in de Rijn worden
waargenomen met analytisch chemische
methoden. Om deze vraag te kunnen be-
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antwoorden iseen overzicht gemaaktvanalle
organische stoffen dieéénofmeerdere malen
in de Rijn gedetecteerd, geïdentificeerd en
gepubliceerd zijn. Dit resulteerde in een
verzameling van 384 organische verbindingen. Er isnaar gestreefd om de 'reguliere'
lozingen in de lijst op te nemen. Immers als
men het resultaat vancalamiteiten meeneemt
dan komt men tot een veel grotere reeks
stoffen. In het geval van de Sandozcalamiteit
in 1986 zou men moeten rekenen op de
bestrijdingsmiddelen die Sandoz zelf
produceert, doch ook op een grotere reeks
pyrolyseprodukten, die bij een brand
ontstaan. Wel zullen in het overzicht van de
384 organische stoffen zeker stoffen voorkomen, die vastgesteld zijn na een onbekende
calamiteit.
Het blijkt, dat er negen stoffen op de zwarte
lijst van de IRCstaan,die nooit inde Rijn zijn
waargenomen (alswe de zwarte lijst van de
Europese Gemeenschap nemen zouden er
26 stoffen niet in de Rijn waargenomen
zijn) (zie tabel I):
T A B E L I- Stoffen die op de zwarte lijstvande IRC
voorkomen, doeh niet in de Rijn vastgesteld zijn.
— chloroprene (2 chlorobuta-l,3-diene)
—cyanuric chloride (2,4.6-trichloro 1,3,5-triazine)
— disulfoton*
— linuron
— methamidophos
— monolinuron
—tributyltin oxide
—triphenyltin acetate
—triphenyltin hydroxide
* Dezestofis welbijdecalamiteit bijSandozin 1986inde
Rijn gekomen; hijreguliere bepalingen isdisulfoton niet
waargenomen.

Voor een deel vandezeverbindingen bestaan
geen chemische analysemethoden en kan met
het feit, dat ze niet worden waargenomen
terugvoeren op het ontbreken van de geschikte analysemethode. Het gaat hier in het
bijzonder om de organische tinverbindingen.
Aan de andere kant hadden verbindingen,
zoals disulfoton en methamedophos waargenomen moeten zijn alsze aanwezig waren
in analyseerbare hoeveelheden. Indien van
bepaalde stoffen uit tabel Ialsnog wordt
vastgesteld dat ze in de Rijn voorkomen,
dan zal nagegaan moeten worden of ze in
toxicologisch significante hoeveelheden
voorkomen.
Staanalleinde Rijngeïdentificeerde toxische
verbindingen opde zwarte lijst?
Zoals eerder vermeld iser een overzicht van
alle in de Rijn geïdentificeerde organische
stoffen opgesteld. Deze stoffen zijn vervolgens in vier toxicologische klassen
ingedeeld. Deze classificatie loopt van de
extreem acuut toxische verbindingen tot de
zwak acuut toxische verbindingen. Extreem
acuut toxische stoffen hebben bij zoet-

waterorganismen een L(E) C 50 < 1mg/l,
terwijl de zwak acuut toxische stoffen een
L (E) C 5 0 > 100 mg/l hebben. Er blijkt, dat
er negen extreem accut toxische verbindingen
in de Rijn geïdentificeerd zijn, die niet op de
zwarte lijsten van de IRC en van de EG
(Europese Gemeenschap) voorkomen.
De stoffen waar het om gaat zijn vermeld
in tabel II.
TABEL II — Extreem acuut toxische organische
verbindingen geïdentificeerd inheiwatervandeRijnenniet
voorkomend op de zwarte lijsten van IRC en EG*.
p-anisidine
pcntachloorbenzeen
diazinon
pentaehloorethaan
hydrochinon
nicotine
p-nonyl-phenol
tctrachlorophenol (isomeren)
dimethyl phtaalzuur
* De orde van grootte van de concentraties is niet
expliciet bepaald; de concentratie moet echter
minstens in de ng/liter range zijn. anders was
identificatie niet mogelijk.

Of deze stoffen frequent en in significante
hoeveelheden voorkomen zal vastgesteld
moeten worden in een onderzoek naar
genoemde stoffen. Eerst dan kan bepaald
worden of dit kandidaten voor de zwarte
lijst zijn.
Wat isde bijdrage aan het toxisch effect van
de zwarte-lijststoffen?
De wijze van selectie van de stoffen voor de
zwarte lijst garandeert, dat het gaat om
stoffen met toxische eigenschappen.
Hoe groot het toxisch effect in de rivieris
hangt afvan deconcentratie vandiestof inde
rivier. Analyses waarbij de concentratie van
de stof bepaald wordt kan een inzicht verschaffen in het mogelijk toxisch effect van de
stof in de rivier. Het kan voorkomen, dat het
toxisch effect van een stof dicht bij het
lozingspunt aanmerkelijk is.Een stuk
verderop isdit flink gedaald omdat de stof
intussen afgebroken isen verdunning is
opgetreden. Snel afbreekbare toxische
stoffen kunnen hun toxisch effect inde rivier
snel verliezen. Neemt men daarentegen een
slecht afbreekbare ofpersistentestofdan kan
het toxisch effect over lange afstand merkbaar
blijven. Het kan dus voorkomen, dat een
persistente toxische stof op het lozingspunt
een kleiner effect heeft dan een goed
afbreekbare stof; op de lange duur ishet
effect van de persistente stof belangrijker.
Het feit, dat met de toxische eigenschappen
en de persistentie van de stoffen in de
selectieprocedure van de zwarte-lijststoffen
rekening isgehouden isbegrijpelijk. In het
verleden, toen dezwarte lijst opgesteld werd.
speelden in het bijzonder de persistente bestrijdingsmiddelen zoals DDT en Dieldrin een
belangrijke rol. Deze bestrijdingsmiddelen

waren vaak dermate persistent, dat ze niet
alleen hun effect in de Rijn sorteerden, maar
via de zee voor een mondiale verontreiniging
zorgden. Door het terugdringen van het
gebruik van dergelijke bestrijdingsmiddelen
is de verontreiniging ook teruggelopen.
Het ziet er naar uit, dat de aandacht nu ook
meer gericht kanwordenopmeer afbreekbare
toxische verbindingen. Deze zullen allicht
geen belangrijk effect op mondiaal terrein
hebben. In de Rijn kunnen zeook met een
beperkte levensduur weleen effect hebben.
Als nauwkeurige lozingsgegevens beschikbaar zijn en de toxiciteit en persistentie
bekend zijn, dan zou het toxisch effect in de
rivier te voorspellen zijn. Op basis van
stofeigenschappen en modelberekeningen is
hierin theoretisch inzicht te verkrijgen.
Om het model op te kunnen stellen zijn
metingen in de Rijn zelf nodig. De aangewezen weg isom analytisch chemisch de
concentratie van de stof in de rivier te meten
en vervolgens met de toxiciteitsgegevens het
toxisch effect in de rivier te bepalen.
Om een inzicht in het toxisch effect van de
zwarte-lijststoffen in de Rijn te krijgen zijn
gedurende enige jaren metingen verricht bij
Lobith om de concentratie van zwarte-lijststoffen vast te stellen. Het resultaat was,dat
de concentraties zodanig waren dat een
merkbaar chronisch toxisch effect alleen van
diestoffen teverwachten is,dieindecategorie
'extreem acuut toxisch' voorkomen. Hierbij
iseen factor 100gehanteerd tussen chronische
en acute toxiciteit [4].Het gebruik van acuut
toxische gegevens om de chronisch toxische
gegevens uit af te leiden vindt zijn oorzaak
doordat er meer literatuurgegevens over
acute toxiciteit zijn. De stoffen die mogelijk
chronische toxiciteit veroorzaken zijn:
PCB's, 3,4-dichlooraniline, parathion en
dimethoaat. Een toxicologische evaluatie is
nodig om vast te stellen of er inderdaad
sprake isvan een chronisch toxisch effect.
In de voornoemde redenering zijn alleen de
verbindingen uit de extreem acuut toxische
categorie van belang geacht. De stoffen uit
de hoog acuut toxische categorie zijn weggelaten. Gezien de gemeten concentraties in
de Rijn isgeen chronisch toxisch effect
waarschijnlijk [4].Hierbij is voorbijgegaan
aan een eventueel additief effect tussen de
verschillende toxische verbindingen. Of een
effect te verwachten isuit een eventuele
samenwerking van verschillende toxische
verbindingen vereist verder toxicologisch
onderzoek, gecombineerd met analytisch
chemische bepalingen.
Staan de stoffen, die het meest belangrijke
toxischeeffect veroorzakenopdezwartelijst?
In het voorgaande hebben we nog geen
enkele stof van de zwarte lijst aan kunnen
wijzen die een belangrijk aandeel in het
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toxisch effect in de Rijn heeft kunnen
verklaren. Men zou zich kunnen voorstellen,
dat er in het geheel geen stof aan te wijzen is,
die een belangrijk deel van het toxisch effect
voor zijn rekening neemt. Het zou een toxisch
effect kunnen zijn,dat samengesteld isuiteen
groot aantal toxische steentjes die bijdragen
aan het totale toxisch effect.
Onderzoek isverricht om er achter te komen
of er hoofdverantwoordelijken onderde
toxische en mutagene verbindingen zijn aan
te wijzen. Indien dit het geval zou zijn. dan
zou men achter de identiteit van deze stoffen
willen komen. Het resultaat van dit onderzoek is,dat er een sterke aanwijzing isdat er
hoofdverantwoordelijken zijn. Het blijkt, dat
als men Rijnwaterconcentraat chromatografisch in fracties deelt en die fracties
toxicologisch onderzoekt, de toxiciteit in
bepaalde fracties voorkomt. De feitelijke
identificatie van de toxische (en mutagene)
componenten isnog niet uitgevoerd. Wel is
onder andere bekend geworden, dat de
toxische hoofdcomponenten thermolabiel
zijn en de mutagene hoofdcomponent(en)
weinig vluchtig zijn. Opgemerkt dient te
worden dat het hier om mutagene stoffen
gaat die als mutagenen in het Rijnwater
voorkomen en niet om stoffen die mutageen
worden na een chloringsproces.zoals MX
(3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy2(5H)-Furanone) [7,8]. Gezien de fysischchemische eigenschappen van de toxische en
mutagene stoffen ishet begrijpelijk, dat ze
niet gaschromatografeerbaar zijn en met de
gebruikelijke chemische analysemethoden
onopgemerkt blijven. Gezien de fysischchemische eigenschappen ishet ook niet te
verwachten, dat ze op de huidige zwarte lijst
voorkomen. Ook hieriseen taak voorverder
wetenschappelijk onderzoek om deze hoofdverantwoordelijke toxische en mutagene
verbindingen op te sporen.
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Conferentie Actief
Biologisch Beheer
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Van 8-11 augustus 1989zaldoor Rijkswaterstaat en de Koninklijke Academie van
Wetenschappen de internationale conferentie
'Biomanipulation, tool for watermanagement'
worden georganiseerd (Artis. Amsterdam).
Biomanipulatie —gedefinieerd als het
beïnvloeden van de planten- en dierengemeenschap in het water, zodanig dat het
biologisch systeem zelf wordt ingeschakeld
bijde bestrijding vanovermatige algengroeiwordt meer en meer gezien alseen veelbelovende maatregel die het herstel van de
waterkwaliteit kan versnellen. Praktische
mogelijkheden liggen vooral op het gebied
van visstandsbeheer en het bevorderen van
de ontwikkeling van water- en oeverplanten.
Op de conferentie zullen de mogelijke
effecten van dergelijke ingrepen op de
waterkwaliteit en de visstand worden
besproken. Het isde bedoeling dat de
conferentie leidt tot een discussie tussen
onderzoekers en beheerders van waterkwaliteit en visstand. Het programma omvat
experimenteel onderzoek in modelsystemen,
praktische toepassingen in proefgebieden en
wiskundige modelstudies.
Nadere informatie isverkrijgbaar bij:
Congresbureau van Namen en Westerlaken.
Postbus 1558, 6501 BN Nijmegen,
t e l . : 0 8 0 - 2 3 44 71.
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Themadag 'Calamiteuze
Waterverontreiniging'

De NVA en de VWN organiseren een
gezamenlijke themadag 'Calamiteuze Waterverontreiniging', te houden op vrijdag,
24 februari 1989, in De Reehorst te Ede.
Het programma omvat onder meer de
volgende voordrachten:
Taken overheden bijmilieucalamiteiten,
door mr. Munnichs (Ministerie van Binnenlandse Zaken).
Hoe zijn in het algemeen de taken en
verantwoordelijkheden van verschillende
overheden (rijk —provincie - gemeente)
geregeld bij milieucalamiteiten. Taakafbakening met waterbeheer.
Taken en verantwoordelijkheden van het
waterbeheer, door ir. A. J. M. Overgaag
(Hoogheemraadschap Rijnland).
Wat zijn de mogelijkheden, onmogelijkheden, verantwoordelijkheden van het
waterbeheer om in geval van calamiteuze
waterverontreiniging op te treden.
Calamiteitenplannen beheerders op provinciaal/waterschapsniveau alsmede rijksniveau.

Taken en verantwoordelijkheden vande
drinkwatersector, door mw. ir. J. WillemsenZwaagstra(PWN).
Welke mogelijkheden zijn er om te voorzien
in de behoefte aan drinkwater na milieucalamiteiten.
Signalering van calamiteiten, door
ir. F. Dijkman (Hoofd Afdeling Rivieren
DBW/RIZA).
Behandeling van (internationale)
waarschuwings- en informatieprocedures,
alsmede chemische en biologische methoden
voor on-line bewaking van de waterkwaliteit
in de rijkswateren.
Voorkomen van calamiteiten, door
ing. C. M. Moons (Hoofd van de Afdeling
Hinderwet Ministerie VROM-DGMH).
Behandeling van mogelijkheden en
noodzakelijke maatregelen bij bijvoorbeeld
industrie en vervoer gevaarlijke stoffen
(Tebodin-rapport) teneinde het risico van
waterverontreinigingen bij ongevallen te
verkleinen.
Lessen van Tsjernobyl en Sandoz,
door ir. J. Kaspers (Plv. hoofd afdeling
Algemeen Waterbeleid Hoofddirectie vande
Waterstaat).
Behandeling van opzet en conclusies van
Project Kern Ongevallen Bestrijding (PKOB)
en Rijn Actie Plan (RAP) alsmede
'toekomstfilosofieën'.
De dagvoorzitter isir. M. K. H. Gast,
directeur Gemeentewaterleidingen
Amsterdam.
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Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer
NVA-cursus Waterkwaliteitsbeheer Oppervlaktewater 1989
In januari van dit jaar startte in de vorm van
een proefcursus de eerste cursus Waterkwaliteitsbeheer. Aan deze start iseen
aanzienlijke voorbereiding voorafgegaan.
Deze had vooral betrekking op de samenstelling van de syllabus. Ruim 20 deskundigen
uit wetenschappelijke en bestuurlijke hoek,
maar ook van zeer uiteenlopende vakdisciplines gaven aan dit omvangrijke werk
hun medewerking. De uiteindelijke
coördinatie werd verzorgd door enkele leden
uit de commissie opleiding van de NVA.
Dank zij de medewerking van velen is
hiermede een eerste samenvattende versie
van uiteenlopende vraagpunten in het

