Structuur-activiteitsrelaties bijdebeoordeling vanmilieu-risico's:
niet ideaal, wel nuttig

Inleiding
Er bestaan grote leemtes in onze kennis over
milieu-eigenschappen vanchemische stoffen.
Dit wordt snel duidelijk alsmen zich het
volgende realiseert. Van stoffen die bekend
zijn worden erongeveer 100.000minofmeer
bewust door de mens geproduceerd.
Over zo'n 10.000 weet men ietsvan het
gedrag in het milieu en inca. 1.000 gevallen
bestaat er wat meer inzicht inde milieueigenschappen. Tenslotte worden er minder
dan 500 stoffen in diverse kaders uitgebreid
onderzocht.
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Het onderzoek naar de ecotoxicologische en
milieu-chemische eigenschappen van stoffen
is kostbaar en de onderzoekscapaciteit is
beperkt. Daaruit isde behoefte ontstaan naar
manieren om milieu-eigenschappen van
stoffen snel in te kunnen schatten.
Deze behoefte isonder meer aanwezig inde
praktijk van het waterkwaliteitsbeheer.
Om een lozing op oppervlaktewater op
milieu-bezwaarlijkheid te kunnen beoordelen, zou men in het ideale geval moeten
beschikken over gegevens op het gebied van:
—giftigheid (voor waterdieren);
—ophoping (in waterdieren);
—biologische afbreekbaarheid (in water) en
—kankerverwekkende eigenschappen
(mutageniteit/carcinogeniteit).
Dergelijke kennis bestaat veelal niet. Het is
dan ook moeilijk om eisen te stellen aan de
inspanning die moet worden verricht om een
lozing te saneren. In deze situatie bieden
kwantitatieve structuur-activiteitsrelaties
(kortweg QSARs, Quantitative StructureActivity Relationships) enig houvast. Vanuit
deze behoefte isdoor DBW/RIZA een studie
verricht naar de praktische bruikbaarheid
van QSARs [1].
Het verband tussen chemische structuur
en toxiciteit
Het fundament van QSARs wordt gevormd
door de samenhang die er bestaat tussen de
structuur van stoffen en hun eigenschappen.
Het isvanuit de chemische procestechnologie
bekend dat uit de moleculaire structuur en
fragmentconstanten van verbindingen
(fysisch-)chemische eigenschappen kunnen
worden voorspeld. Een voorbeeld hiervan is
het verband tussen het aantal koolstofatomen
en het kookpunt voor een groep verwante
verbindingen.

Samenvatting
Kwantitatieve structuur-activiteitsrelaties, kortweg aangeduid als QSARs
(Quantitative Structure-Activity Relationships), kunnen bijgebrek aan toxiciteitsonderzoek op waterdieren een nuttig hulpmiddel vormen bij het inschatten van milieurisico's van chemische stoffen.
Thans kunnen reeds voorspellingen worden gedaan voor biologisch ophopingsgedrag
en giftigheid van organische verbindingen die noch reactief, noch geïoniseerd zijn.
Deze voorspellingen zijn vooral van belang bij het stellen van prioriteiten voor
saneringen van afvalwaterlozingen en voor toxicologisch onderzoek.

Deze (fysisch-)chemische eigenschappen
kunnen op hun beurt bepalend zijn voor de
eigenschappen van een stof in het milieu.
Van zo'n relatie werd rond de eeuwwisseling
voor het eerst gewag gemaakt. Het bleek dat
de mate van verdoving die een stof in
organismen veroorzaakte afhankelijk was
van het verdelingsgedrag van die stof tussen
olie en water.
Met de opkomst van de statistiek als wetenschap werd in de jaren '60 door Hansch [2]
een methode ontwikkeld om biologische
effecten (giftigheid, mutageniteit, carcinogeniteit) en lotgevallen (ophoping, afbraak)

KADER 1- Karakteristieke
biologische grootheden
1. Giftigheid
Alskarakteristieke grootheden voor giftigheid
gelden effect-concentraties. Vooral deconcentraties waarbij geen nadeligeffect optreedt,de
No Observed Effect Concentration (NOEC),en
diewaarbij 50% sterftevaneengroep proefdierenoptreedt,deLethalConcentration 50(LC50),
zijnvanbelang.Dezeconcentraties zijnonder
meerafhankelijk vanhettypetestorganismeen
de blootstellingsduur.
2. Ophoping
Biologische ophopingwordtvoorwaterdieren uitgedrukt indezogenaamde Bioconcentratiefactor
(BCF).die isgedefinieerd alsdeverhoudingvan
deconcentratie vaneenstof ineenorganismeen
dieinhetomringende water.
3. Afbreekbaarheid
Demate waarinverbindingen biologisch worden
afgebroken kanworden beschreven metreacttesnelheidsconstanten of metdehoeveelheiddie
onder standaardcondities ineenbepaaldetijd
wordt afgebroken.Voor dit laatste hanteert men
het Biologisch Zuurstof Verbruik of BZV.
4. Mutageniteit
Alsgraadmeter wordt het aantalkerendater
schade aan het DNA (erfelijk materiaal) wordt
toegebracht gekozen. Ditwordt indemeeste
gevallenvastgesteld inproeven met microorganismen,dieworden blootgesteld aan
chemische stoffen.Ook kanalskengetalde
hoeveelheid stofdie het aantalkerenschademet
eenbepaalde factor doet stijgen worden
gehanteerd.
5. Carcinogeniteit
Voor kwantificering gebruikt mende frequentie
waarmee kwaadaardige gezwellenontstaan bij
langdurige dierproeven.Op ditterrein worden
ook welzeer specifieke kengetallenten behoeve
vanQSARs toegepast.

kwantitatief te relateren aan diverse
categorieën van chemische parameters.
Dit betekende het begin van onderzoek naar
en gebruik van QSARs. Zij werden in eerste
instantie vooral in de ontwikkeling van
genees- en bestrijdingsmiddelen toegepast,
maar vanaf medio jaren zeventig vonden zij
ook opgang in de milieu-wetenschappen.
Inmiddels isop dit laatste terrein een groot
aantal relaties opgesteld, zowel voor uiteenlopende klassen van verbindingen alsvoor
verschillende biologische verschijnselen.
De geboorte vaneen QSAR
QSARs bestaan uit een drietal elementen:
een karakteristieke biologische grootheid,
één of meer chemische parameters en een
wiskundig verband hiertussen. In dekaders 1
en 2 worden de eerste twee nader toegelicht.
De grondslag voor de methode zoals Hansch
die ontwikkelde ishet veronderstelde
algemene verband tussen een biologische
grootheid (BG) enchemische parameters die
hierop van invloed zijn (P,Q, en R bijv.) als
weergegeven in formule (1).Hierin staan de
kleine letters voor constanten.
[BG] = k * [ P ] a * [ Q ] b * [ R ] c

(1)

of, anders geschreven:
log [BG] = a *log [P] + b * log [Q]
+ c*log[R] + l o g k

(2)

Hoe gaat nu een QSAR-opsteller te werk?
Eerst wordt een groep van 5 - 50 verwante
stoffen gekozen, bijvoorbeeld aromatische
alcoholen. Vervolgens wordt van deze stoffen
de biologische grootheid gemeten die van
belang is (of deze gegevens worden uit de
literatuur gehaald) enéén ofmeer chemische
parameters worden berekend (of gemeten)
waarvan wordt vermoed dat die een rol
kunnen spelen. Tenslotte worden de
(logaritmen van de) verkregen waarden aan
lineaire regressie onderworpen, een
eenvoudige statistische techniek waarmee de
best passende waarden voor de constanten
worden berekend. Indien hetaldusgevonden
verband goed aansluit bijde uitgangswaarden
dan iseen QSAR geboren. In kader 3iseen
voorbeeld uitgewerkt.
Bestaan er nu geen gegevens over de desbetreffende biologische grootheid van een
aromatische alcohol dieniet indetest-set van
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KADER 2- Chemische parameters
Uitonderzoek op hetgebiedvanQSARstot
dusver isnaar voren getredendater enkele
groepen vanchemische grootheden zijn, dieeen
goedaanknopingspunt biedenvoorvoorspellingen
vanmilieugedrag.Onderstaandwordt hiervan
eenkort overzicht geboden.
1. Lipofiliteit
Hoebetereenstof invetoplost,hoemeerervanin
organismen terechtkomt endaarschade kan
aanrichten.Meest populaire parameter isde
octanol-water verdelingscoëfficiënt (K ow ).
Ook wordt regelmatig wateroplosbaarheid
gebruikt.
2. Electronengedrag
Hetgedrag,met namede mobiliteit, van
electronen is inbelangrijke matebepalendvoor
interactiesdieeenstofmetbiologischemoleculen
kanaangaan.Ditgedragkanworden beschreven
metfysisch-chemischeconstanten dieeenmaat
vormenvoor hetsplitsenvan verbindingen
(hydrolyse- of dissociatie-constanten, ofverwante parameters,zoals fragment-constanten).
3. Ruimtelijke structuur
Hiergeldt minof meer hetzelfde als vermeld
onder 2.Grootheden dievoorditaspect onder
meer worden gehanteerd zijnmoleculair volume,
vanderWaals-stralenvanatomen/atoomgroepen
en specifieke vorm-parameters.
4. Chemische structuur
Aandechemische structuur kunnen direct
bepaalde 'parameters'wordenontleend,zoals:
• aantal aromatische ringen;
• aantal koolstofatomen;
• aan-of afwezigheid van bepaalde
atomen/atoomgroepen of H-bruggen;
veelvuldig gebruikt bijSARs.
Daarnaast zijnook pogingen ondernomen
'complexiteit' vanmoleculenop systematische
wijzete kwantificeren. Redelijk succesvol,met
nameop hetgebiedvangeneesmiddelen, isde
zogenaamde 'moleculaire connectiviteits-index'
vanKieren Hall[3].

5 - 5 0 verbindingen was opgenomen, dan
hoeft men alleen de chemische parameter(s)
te bepalen en deze in de QSAR in te vullen.
Een demonstratie wordt geboden in kader 4.
Het isook mogelijk relaties tussen structuur
en milieu-eigenschappen te formuleren, die
niet een getalswaarde als uitkomst geven
maar een classificering. Op grond van
chemische eigenschappen wordteen stof met
behulp vanzo'n relatie ingedeeld bijdegroep
actieve (bijvoorbeeld afbreekbare of
carcinogene) of niet-actieve stoffen.
Deze relaties, die in de regel een ingewikkelder karakter hebben, worden bij voorkeur
aangeduid alsstructuur-activiteitsrelaties of
SARs (Structure-Activity Relationships).
De statistische techniek die bij het opstellen
hiervan wordt gehanteerd is patroonherkenning. Het principe hiervan wordt in
kader 5 uiteengezet.

637

stoffen kan worden beschreven. Men kan
namelijk de giftigheden van stoffen met een
gelijksoortig werkingsmechanisme op een
bepaalde manier 'optellen'.
Tegenover deze mogelijkheden staat een
aantal belangrijke beperkingen. Ten eerste
moet worden opgemerkt dat de methodologie
van het opstellen van QSARs voor een deel
nog niet goed isontwikkeld,endat daarnaast
—en dit isbelangrijker - de methoden niet
geheel correct worden toegepast.

enig houvast wil hebben voor het beoordelen
van chemische stoffen. QSARs zouden
hiertoe kunnen worden ingezet:
• bij de ontwikkeling van produkten, met
name fijnchemicaliën;
• bij het vaststellen van prioriteiten voor
nader onderzoek van potentieel gevaarlijke
stoffen;
• bij de keuze van het soort vervolgstudie dat
voor een bepaalde stof nuttigof noodzakelijk
is (giftigheid, biologische afbreekbaarheid
etc.) en
• bij het vaststellen van een snelle
risico-inschatting in geval van een calamiteit.

Fouten die regelmatig worden gemaakt
hebben betrekking op de correlatiecoëfficiënt, de statistische parameter die
aangeeft hoe goed een gevonden verband bij
de uitgangswaarden aansluit. Ter verwerving
van een zo gunstig mogelijke waarde worden
bijvoorbeeld 'uitbijters' weggelaten of
worden meer chemische parameters in de
QSAR opgenomen dan verantwoord is.
Ook kunnen onzuiverheden ontstaan indien
de uitgangsgegevens, bijvoorbeeld meetwaarden uit de literatuur, niet vergelijkbaar
zijn. Daarnaast zijn er nog diverse andere,
vaak statistisch-technische, overwegingen

Verder kunnen QSARs een rol spelen bij het
onderzoek naar werkingsmechanismen.
Vooral op hetgebied van toxiciteit (giftigheid)
is dit van belang. Men veronderstelt dat een
(statistisch) goede QSAR voor een bepaalde
categorie van stoffen betekent dat het
waarschijnlijk isdat deze stoffen op een
overeenkomstige wijze op organismen aangrijpen. Naast devergrotingvan hetinzichtin
biologische consequenties geldt als voordeel
dat de toxiciteit van mengsels van dergelijke

KADER 3- Totstandkoming vaneenQSAR(uit [4])
Webeschouwendestoffen benzeenen11 chloorbenzeen enalseffect isdeLC50voorguppenbij14dagen
blootstellingsduurgekozen.Vermoedwordtdatdelipofiliteit ('vetoplosbaarheid') vandestoffeneenrolspeelt.
Deze chemischeeigenschapwordt uitgedruktindeoctanol-water verdelingscoëfficiënt Kow.De logaritme
van K owkandirectworden berekendmetdemethodevanRekker [5],doorsommeringvandebijdragenaan
log [K ow ] vanfragmentenvandedesbetreffendestoffen.
LCso (>mol/l)
• gemeten

STOF
Benzeen
mono-Clb
1,2-Clb
1,3-Clb
1,4-Clb
1,2,3-Clb
1,2,4-Clb
1,3,5-Clb
1,2,3,4-Clb
1,2,3,5-Clb
1,2,4,5-Clb
penta-Clb

log [LC M ]
(mol/l)

813
170
39,8
50,1
26,9
12.9
13.2
18.2
3.72
3,72
1,41
0,708

2,13
2,81
3,53
3,53
3,53
4,20
4,20
4,20
4,94
4,94
4,94
5,69

3,09
3,77
4,40
4,30
4,57
4,89
4,88
4,74
5,43
5,43
5,85
6,15

Substitutie ineenprogrammavoor lineaireregressielevertalsresultaat:
log [LC 5 0 ]= 0,85 log [K ow ] - 1,37
Decorrelatiecoëfficiënt bedraagt 0,98endestandaardafwijking 0,13.Erissprakevaneensignificant
verband meteengoedecorrelatie.
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QSARs: een nuttig hulpmiddel,
nog niet ideaal
Er zijn diverse situaties waarin men graag

log [Kowl
• berekend
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Welke QSARs lenen zichvoorgebruik
Het grootste succes isgeboekt op het gebied
van toxiciteit van niet-reactieve, nietgeïoniseerde verbindingen. Deze, zo
vermoedt men, zijn werkzaam volgens een
(niet-specifiek) verdovingsmechanisne,
waarbij de sterkte van het effect wordt
bepaald door de mate van opname in een
organisme. Dit proces blijkt uitstekend te
kunnen worden beschreven met de octanolwater-verdelingscoëfficiënt. Voor het
opstellen van de desbetreffende QSARs,
weergegeven in kader 4, zijn aldan niet
gechloreerde alkanen, alkenen, alkanolen,
benzenen, xylenen en toluenen gebruikt.
Toxiciteitsvoorspellingen voor dit type
stoffen kunnen dus reeds in redelijke mate
worden verricht.
Het blijkt dat de toxiciteit van anders
werkzame verbindingen alsregelhogerisdan

die de milieu-onderzoeker verzuimt te
maken.
Maar ook methodologisch gedegen QSARs
kennen begrenzingen. Voorspellingen
gedaan met relaties die via lineaire regressie
zijn verkregen (zie kader 3en 4) kennen
minimaal een onnauwkeurigheid van een
factor 2tot 5.Deze waarden vormen dusniet
meer dan een grootte-orde-indicatie.
De uitspraken die uit SARs volgen zullen
zelden met meerdan 70% waarschijnlijkheid
correct zijn.
Een ander knelpunt ishet geldigsheidsbereik
van een QSAR. Het isvaak niet met zekerheid bekend of een te beoordelen verbinding
behoort tot de groep van verbindingen
waarvoor een bestaande QSAR is opgesteld.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat nooit
voor alle verbindingen QSARs beschikbaar
kunnen komen.

KADER 4- Structuur entoxiciteit voor waterdieren:enige voorbeelden
A. Berekening vandeoctanol-water verdelingscoëfficiënt [5]
Methode van Rekker
fenylgroep
CH2-groep
alifatische OH-groep

= 1,90
= 0,53
= - 1,44

log [K 0 wl

=

C.H, — CH, — OH

0,99

Alsvoorbeeldstof isfenylmethanol gekozen.Op bovenstaandewijzevolgtdechemische parameterK ow
direct uitdechemische structuur vandezeverbinding. Daarnaast isdeoplosbaarheid (S)bekendendeze
bedraagt 40g/l.

KADER 5- Principe van patroonherkenning:een statistische
techniek voor SARs
Patroonherkenning,ookwel 'clusteranalyse'
genoemd, iseentechniek waarmee kwalitatieve
correlaties kunnenworden achterhaald tussen
eenaantal (N)chemische parameters endeaanofafwezigheid vaneenspecifieke biologische
activiteit.
Doorgaansworden50 - 500verbindingen inde
test-setopgenomen.Elke verbinding,zokanmen
zichvoorstellen,komtovereenmeteenpuntin
een N-dimensionaleruimte,waarvande
parameters de 'assen' vormen.Door eenjuiste
keuze, ijking en 'stand'vandeassenkunnende
wei-actieve ende niet-actieveverbindingenzich
alseensoort 'wolken' (clusters) gaan groeperen
inde N-dimensionale ruimte. Indienereen
adequate wiskundige scheidingvandeclusters
kanworden geformuleerd,wordtditeenSAR
genoemd.
Onderstaand iseeneenvoudig voorbeeld
uitgewerkt.
Isdeze SAR eenfeit, danworden alle verbindingen hier ingebracht enwordt nagegaan
welk percentage aandejuistezijdevande
scheiding, of metanderewoordentotdejuiste
wolk,wordt geclassificeerd.Meestal isdit
70 - 95%. Dit noemt meninterneverificatie.
Het isevenwelook noodzakelijk deSARte
toetsen door minofmeer vergelijkbare
verbindingenwaarvanhet bekend istot welke
groepze behoren intevoeren.Vaak ishet
resultaat van deze externe verificatie
bedroevend. Zeldenwordt erdanbeterdan70%
gescoord, bijeentoevalskansvan50%.
Onderzoek naaroptimaalgebruik vandeze
methode isbeslistzinvol.

B. Berekening vaneffectconcentraties en bioconcentratiefactor
Fenylmethanol isreactief nochgeïoniseerd.Voordittypestoffen kanmetbehulpvandeQSARsuitde
onderstaande tabel eenschatting vaneenaantalmilieu-eigenschappen wordengemaakt.
• Alleconcentraties zijn uitgedrukt in mol/l.
• Detestduur staat alssuperscript bijdeeffectconcentratie weergegeven.
» BCFstaat voor bioconcentratiefactor (ziekader 1).
BruikbareQSARsvoorgiftigheid enbiologische ophoping
Nr

Organisme

1.
2.
3.

Watervlo
Voorn
Gup

QSAR

4.
5.

Watervlo
Voorn

log
log
log
og
log

Diverse vissen

log BCF

NOEC16d
LC50*ïh
LCM"d
LC 5 0 « h
LC 5 0 « h

( 1 - 3 : K ow ; 4 - 5 : S)
0,99 * log ^ O W 0,87 - log ^ow 0,87 • log Kow 0,60 * log S 0,71 • log S -

1,82
1,41
1,13
2,06
2,49

1,00 * log K ow - 0,75

NasubstitutievandechemischeparametersK owenSindezeQSARswordendevolgendewaardenvoorde
karakteristieke biologische groothedenterzakevangiftigheidenbiologische ophopingverkregen.
MetQSARs berekende milieu-eigenschappen
QSAR-nr.

Organisme

Effect

Concentraties in mg/l

1.
2.
3.

Watervlo
Voorn
Gup

NOEC16d

4.
5.

Watervlo
Voorn

I G 48h

170(<300)
580 ( 460)
1100
190
465 (<460)

6.

Diverse vissen

LU

50

LO

50

I C »eh

BCF

1,7

Inditgevalblijkeniniedergevaldeeffectconcentraties depraktijkgoedtebenaderen.Deexperimenteel
bepaaldewaarden,voorzoverbekend,staanindelaatste kolomtussenhaakjesweergegeven.Frappantis
vooral hetresultaatvanOSAR-nr. 5.
Gemeten bioconcentratiewaarden zijn niet beschikbaar.

Indebovenstaande afbeelding zijn aldehyden
(A)enketonen (K)alspunten weergegeven in
een vlak (2-dimensionale ruimte) waarvan de
assen worden gevormd door een tweetal
chemische parameters, hetkook-enhet
smeltpunt. Het isinditgeval direct duidelijk, dat
detwee categorieën vanverbindingen een
afzonderlijke wolkofcluster vormen.
EenstofZ waarvan wealleen wetendathetofwel
eenketon, ofwel eenaldehyde is,zullen wijdan
ook vanwege zijn ligging waarschijnlijk als
aldehyde classificeren. Een software-pakket
voorclusteranalyse kan dit doendoor eenlijnte
genereren die declusters scheidt enteberekenen aan welke zijde vandelijnZligt,nadat
wehiervansmelt-enkookpunthebben ingevoerd.
Eenandere mogelijkheid is,dathet programma
degemiddelde afstand tussenZenalleA's
vergelijkt metdie tussen ZenalleK's.
Inbeide gevallen wordt geconcludeerd: Ziseen
aldehyde.

639

H 2 0 ( 2 I ) 1988, nr.

uit toepassing van voornoemde QSARs
volgt. Het verdovingseffect treedt dus bij
vrijwel alle stoffen op, alleen bij reactieve
en/of geïoniseerde verbindingen komt daar
nog iets bij. De met deze QSARs berekende
waarden hebben dan ook de status van
minimum toxiciteit.
Voor enkele groepen van andersoortige
verbindingen zijn wel QSARs beschikbaar,
zoalsvoor fenolen, anilines,esters, epoxiden,
organo-tinverbindingen, naftalenen,
aldehyden, pyridinesen nitrobenzenen.maar
deze zijn slechtsbeperkt bruikbaar. Dit komt
omdat het onderzoek vooralsnogmeerophet
achterhalen van mechanismes isgericht.
De toxiciteiten van de genoemde typen verbindingen zijn vaak reedsvoldoende bekend.
Bijbioconcentratie hebben wein vergelijking
tot de andere effecten en lotgevallen met een
eenvoudig mechanisme te maken, namelijk
de verdeling van een stof tussen twee fasen.
Als de stof maar:
• niet reactief of geïoniseerd is;
• niet te snel wordt omgezet;
• een molecuulgewicht heeft dat kleineris
dan 300 en
• een verdelingscoëfficiènt heeft die kleiner
dan 10 6 - 10 7 is,
mag men de relatie alsgenoemd in kader 4
voor voorspellingen gebruiken.
Voor mutageniteit, carcinogeniteit en
biologische afbreekbaarheid bestaan
weliswaar enige (regressie-)QSARs, maar zij
gelden slechts voor zeer kleine groepen van
verbindingen. Bovendien - en dat geldt
vooral voor afbraak - bestaat er een grote
verscheidenheid indegekozen karakteristieke
biologische grootheden, waarvan de waarden
ook nog regelmatig ter discussie staan.
De QSARs voor dezeeigenschappen worden
dan ook nog niet voor gebruik aanbevolen.
Omdat op deze drie terreinen het achterhalen van de relevante chemische parameters
nog centraal staat, ishier vaker gebruik
gemaakt van cluster-analyse. Deze techniek
is, zoals in kader 5 wordt aangegeven,
geschikt voor het achterhalen van relevante
factoren. De resultaten tot dusver lijden
vrijwel allemaal aan methodologische
manco's. Een statisticus die de moeite nam
alle SARs van voor '83 door te lichten kwam
tot de conclusie dat ongeveer de helft geen
hogere waarschijnlijkheid van correcte
classificatie opleverde dan de toevalskans.
Conclusie luidt hier: liever nogmaar geen
gebruik van maken.
Perspectieven
Het onderzoek naar en de belangstelling
voor QSARs nemen voortdurend toe. Indien
studies naar toxiciteitsmechanismen
samenhangende resultaten zullen gaan

opleveren, zullen meer (bruikbare) QSARs
voor stoffen met specifieke werkingsmechanismen beschikbaar komen. De nadruk
bij het opstellen van (Q)SARs zal bij
mutageniteit, carcinogeniteit en biologische
afbreekbaarheid liggen op het ontwikkelen
van zorgvuldig samengestelde, gestandaardiseerde gegevensbestanden, waaruit de
uitgangsgegevens kunnen worden geput.
Gezien de grote behoefte naar houvast bij
beoordeling vanstoffen enerzijds endesnelle
ontwikkelingen op het terrein van QSARs
anderzijds, zou het wenselijk zijn in
Nederland over een, liefst gebruikersvriendelijk, QSAR-informatiesysteem te
kunnen beschikken.Doorde Rijksuniversiteit
Utrecht, het RIVM en DBW/RIZA zijn
inmiddels initiatieven in deze richting
ontplooid.
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2,5 Miljoen gulden voor verdere
ontwikkeling korrelreactor
Minister Nijpels heeft ƒ 2 miljoen toegezegd
als bijdrage in de investeringskosten voor de
bouw van twee extra korrelreactoren.
Daarnaast geeft Nijpels een half miljoen
gulden voor een semi-technisch onderzoek.
Deze financiële toezegging deed de minister
tijdens de officiële overhandiging van het
eindtrapport Technische Commissie Korrelreactor (TCK) door professor Koot.
De commissie heeft de mogelijkheden
onderzocht om met behulp van een korrelreactor fosfaat uit het afvalwater te winnen
en deze weer te hergebruiken. De belangrijkste conclusies uit het rapport van de TCK
zijn, dat de techniek nog niet ver genoeg
ontwikkeld isom in de praktijk op grote
schaal te worden toegepast, maar dat de
resultaten van het onderzoek hoopgevend
genoeg zijn om onderzoek enontwikkelingin
versneld tempo voort te zetten.
Om ervaring op te doen met verschillende
typen afvalwater beveelt de commissie aan
om behalve de proefreactor, die nu in
Westerbork wordt gebouwd, nog twee
reactoren te bouwen. De kosten van de twee
reactoren worden op twaalf miljoen gulden
geraamd. Tevensisnogeen bedrag nodigvan
drie miljoen gulden voor aanvullend
onderzoek.

Minister Nijpels heeft zich regelmatig
voorstander getoond van de ontwikkeling
van technieken waarmee fosfaat zodanig uit
het afvalwater wordt verwijderd zodat het
weer kan worden hergebruikt. Ook in
internationaal verband wordtgewerkt aan de
defosfatering. Zo isvorigjaar oktober
overeenstemming bereikt over een
Rijnactieprogramma waarin een reductie is
opgenomen vancirca 50% vande fosfaat- en
ammoniumbelasting inhet stroomgebied van
de Rijn in de periode 1985-1989.^
Op dit moment vindt intensief overleg plaats
tussen betrokken partijen (ministeries van
VROM, EZ en VenW, Hoechst, STORA en
de Unie van Waterschappen) om tebezien op
welke wijze de aanbevelingen van de
commissie gerealiseerd kunnen worden.
Gezien het belang hiervan heeft minister
Nijpels onder enkele voorwaarden,
f 2,5 miljoen toegezegd. De minister isvan
mening dat ook de waterbeheerders nu hun
verantwoordelijkheid moeten waarmaken.

BASF betaalt niet mee aan
extra zuiveringskosten
Bentazon-lozing
Het Westduitse chemiebedrijf BASF betaalt
niet mee aan de extra zuiveringskosten die
een aantal Nederlandse waterleidingbedrijven
heeft gemaakt om het drinkwater zoveel
mogelijk te vrijwaren van de insecticide
Bentazon. BASF loost dat bestrijdingsmiddel
in de Rijn bij Ludwigshafen.
'De lozing van Bentazon vindt in een zo lage
concentratie plaats dat er geen gevaar isvoor
de volksgezondheid. Bovendien heeft het
bedrijf een aantal maatregelen genomen die
de concentratie sterk heeft verminderd',
aldus een woordvoerder van het concern.
BASF reageert daarmee op een brief van zes
waterleidingbedrijven waarin het concern
verantwoordelijk wordt gesteld voor de
kosten die gemaakt zijn om het Bentazon uit
het drinkwater te halen. Zo gaf onder meer
de gemeente Amsterdam acht ton uit aan
spoedmaatregelen die het hoofdstedelijke
drinkwater tegen Bentazon moeten
beschermen.
Een woordvoerder van de zes waterleidingbedrijven zei dat de zeszich zullen beraden
over het standpunt van BASF .'Wij hadden
niet verwacht dat BASFde aansprakelijkheid
volledig van de hand zou wijzen.
Een advocatenkantoor isde juridische
mogelijkheden van een procedure aan het
inventariseren. Daarovermoeten de bedrijven
onderling nog overleggen'. (ANP)

