Mutagene activiteit indrinkwater metalsbron grondwater

Een onderzoek bij tien pompstations*
Inleiding
In Nederland ishet grondwater de belangrijkste bron waaruit ons drinkwater wordt
bereid. Deze bron voorziet direct of indirect
in circa 70% van deNederlandse drinkwaterbehoefte (1 ]. Drinkwater dat uit grondwater
wordt bereid ondergaat inhet algemeen geen
uitgebreide zuivering. Eveneens wordt geen
chloor of andere oxydatieve behandeling in
de zuivering toegepast, dit veelal in
tegenstelling tot de bereiding van drinkwater
uit oppervlaktewater. De laatste jaren isuit
Nederlandse [2-7] en buitenlandse studies
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Samenvatting
In deze bijdrage wordt het mutageniteits (Ames test) onderzoek gerapporteerd dat
betrekking heeft op drinkwater concentraten afkomstig van tien pompstations.
Eveneensworden deresultaten vandegehalogeneerde koolwaterstoffen gepresenteerd
die in het drinkwater werden aangetoond. Tenslotte wordt de betekenis van de
gevonden resultaten in het kort bediscussieerd.
In het drinkwater van zesvan de tien pompstations werd voornamelijk promutagene
activiteit met stam TA98 aangetoond. Deze activiteit wordt zeer waarschijnlijk
veroorzaakt door van nature aanwezige organische stoffen.
In het drinkwater van drie pompstations werd trichloorethaan, trichlooretheen en
tetrachlooretheen aangetoond. Dit resultaat geeft aan dat het grondwater is
verontreinigd met vluchtige organische chloorverbindingen. Immers, bijde bereiding
van het drinkwater daar ter plaatse wordt geen chloorbehandeling toegepast.
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Materiaal en methoden
Concentratie procedure
Deze procedure isreeds elders uitvoerig
beschreven [2] en gaat in het kort als volgt:
Monsters drinkwater werden vlak voordat
het water het pompstation verliet gefiltreerd
(onder stikstofdruk) door een 0,45 /xm
membraan. Vooreen 7.000 voudige
concentratie werd ongeveer 150 liter
gefilterd water gefiltreerd door een mengsel
van XAD-4 en XAD-8 hars.
Elutie van de aan de harsen geadsorbeerde
organische componenten gebeurt met behulp
van dimethylsulfoxide (DMSO). Dit concentraat wordt de neutrale fractie genoemd.

[8- 12]gebleken, dat diverse oxydatieve
behandelingen en in het bijzonder chloor,
mutagene activiteit in het drinkwater kan
introduceren c.q. verhogen.
Daarnaast worden zowel vluchtige en niet
vluchtige gehalogeneerde organische
verbindingen geïntroduceerd indien het
water tijdens de zuivering met chloor wordt
behandeld (13-15).
Tijdens een vroeger Nederlands onderzoek
waarbij in twintig typen drinkwater naar
mutageniteit werd gekeken, bleek dat twee
van de vijf onderzochte steden die hun
drinkwater uit grondwater bereiden
promutagene activiteit (mutagene activiteit
waarbij een mengsel lever enzymen nodig is)
vertoonden (6-7).
Om na te gaan of de aanwezigheid van dit
soort mutagene stoffen die promutagene
activiteit geven karakteristiek isvoordit type
drinkwater, werd deze nadere studie
uitgevoerd. Immers drinkwater, dat isbereid
uit oppervlaktewater, vertoont veelal
meerdere typen mutagene activiteit [2-7].
Naast de mutagene activiteit ishet gehalte
aan gehalogeneerde koolwaterstoffen in het
drinkwater bepaald om een indruk te krijgen
of deze organische verontreinigingen een
bedreiging vormen voor de kwaliteit van het
grondwater.
In deze bijdrage wordt het mutageniteits
(Ames test) onderzoek gerapporteerd dat
betrekking heeft opdrinkwater concentraten
afkomstig van tien pompstations. Eveneens
* Hel experimentele onderzoek is uitgevoerd
bij het RIVM te Leidschendam.

Ames Salmonella/microsome test(Ames test)
Deze procedure isreeds elders uitvoerig
beschreven [2,17] en gaat in het kort als
volgt: Aan Petrischalen (90 mm), die
ongeveer 20 ml 1,2% noble agar met Vogel
Bonner medium E, biotine en 2% bactodextrose bevat, wordt 3 ml gesmolten
topagar dat 0,1 nutrient broth cultuur
TABEL I— Enige kenmerken vandegrondstof waaruit
drinkwater wordt bereid.
Pompstation
nummer

3

freatisch
niet freatisch
niet freatisch

> 70
> 10(1
> 40

4

niet freatisch

> 20

5

7

kalksteen
formatie
freatisch.'
niet freatisch
niet freatisch

> 60
> 60

H

niet freatisch

> 100

M

freatisch
niet freatisch

> 40
> 75

1
i

6

In alle geallen werd het zogenaamde XAD
fikraat opgevangen, aangezuurd met behulp
van HCl tot pH = 2en opnieuw gefiltreerd
door een mengsel van XAD-4 en
XAD-8 hars. Elutie vond dan zoals eerder
beschreven plaats.Ditverkregen concentraat
wordt de zogenaamde zure fractie genoemd.

Grondwater

Diepte van
produktieputten
in m-mV*

!()

n.v.t.

Grond
type
zand
zand, klei
zand, klei,
leem. veen
klei, leem,
veen
kalksteen
zand. klei,
leem
/and, klei,
leem
/and, klei.
leem
/and
/and, klei,
leem

— meters beneden maaiveld

TABEL II - Overzicht vanmutageniteit indrinkwater bereid uit grondwater.
Mutagene activiteit in de Ames test
TA 98 +S9*

TA 98*
Pompstation
nummer

Bemonsteringsperiode:

-,z

+.Z
niet
getest
-. Z

+
+
-. z
-, z

6
7
8
9
II)

N
Z

. Z. N

-,Z.N

geen mutageen effect; mutageen effect
mutageen effect mogelijk te wijten aan toxische effecten
neutrale fractie toxisch
zure tractie toxisch.

Bemonsteringsperiode:
1
2
3
-,Z
+.Z

-,Z
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getest
+. Z

t. N
t. N
+

±,Z.N
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Afb. I - Mutagene activiteit (stam TAV8} indrinkwater dat bereid isuit grondwater.
De pompslatiomutmmers verwijzen naarde 10pompstations weergegevenintabel I. Het resultaat<

bacterie stam (TA98 of TA 100) en alof niet
0,5 ml S9 (mengsel van lever enzymen)
bevat, toegevoegd
De stofwisseling van bacteriën verschilt van
die van zoogdieren. Om demogelijke invloed
van zoogdierenstofwisseling op de onderzochte drinkwatermonsters na te bootsen
wordt een leverenzympreparaat, de
zogenaamde S9-mix afkomstig van ratten,
toegevoegd.
Alle drinkwaterconcentraten (0,25 mlen
0.50 ml)werden in drievoud getest.
De resultaten werden als mutageen
aangemerkt alseen duidelijke dose-response
effect werd geconstaterd. Diverse controles
werden uitgevoerd om na tegaan of toxische
effecten, (groei) stimulerende effecten, de
aanwezigheid van histidine, het resultaat niet
dermate beïnvloedde, dat een resultaat inde
Ames test ten onrechte alsmutageen werd
beoordeeld.

respondeertmet3,5 literwaterequivalent per plaat.

Chemische analyses
De analyse van de diverse parameters in het
drinkwater isalsvolgt uitgevoerd:
Extraheerbare organohalogeenverbindingen
(EOX) en Vluchtige organohalogeen
verbindingen werden met behulp van microcoulometrie geanalyseerd [18,20].
Adsorbeerbare organohalogeenverbindingen
(AOX) werd met behulp van actief kool en
microcoulometrie bepaald [19].
Opgelost organisch koolstof (DOC) werd
geanalvseerd met een Beekman TOC
analyser. Trihalomethanen (THM) werden
gaschromatografisch bepaald.
Resultaten
Mutageniteit in drinkwater
Zoals eerder vermeld gaven resultaten van
een eerdere mutageniteitsstudie aan [6,7]
dat in het drinkwater van twee van de vijf
onderzochte pompstations die grondwater

als drinkwaterbron gebruiken voornamelijk
promutagene activiteit (met toevoeging van
een mengsel van lever enzymen) met stam
TA98 werd aangetoond.
In dit onderzoek werden tien pompstations
drie maal onderzocht ineen periode van twee
jaar (1983/1984).
Tabel Igeeft enige globale kenmerken met
betrekking tot de grondstof waaruit het
drinkwater wordt bereid.
De mutageniteitsresultaten van de
tien pompstations zijn in afb. 1 weergegeven
en samengevat in tabel II.
De resultaten tonen duidelijk aan dat zesvan
de tien pompstations promutagene activiteit
met stam TA98 vertoonde en viervandetien
pompstations directe mutagene activiteit
(mutagene activiteit waarbij geen mengsel
van lever enzymen istoegevoegd) met stam
TA98. Geen van de pompstations vertoonde
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mutagene activiteit met stamTA 100.Vande
pompstations die (pro)mutagene activiteit
vertoonden gaven drie pompstations,
namelijk 4, 7en 10,alle drie de
bemonsteringen mutagene activiteit te zien,
terwijl pompstations 2en 3gedurende twee
bemonsteringen promutageniteit vertoonde.
Alleen pompstation 6 vertoonde gedurende
de eerste bemonstering promutageniteit.
Twee pompstations, namelijk 1 en 5,
vertoonden geen enkele directe mutagene
activiteit (mutagene activiteit zonder
toevoeging van een mengsel lever enzymen)
en promutagene activiteit met stam TA98
gedurende alle drie de bemonsteringen.
Dit gold ook voor pompstation 9, echter
voor twee bemonsteringen. Wat betreft het
drinkwater van pompstation 9 bleek, dat het
concentraat (eerste bemonstering) naast
mutageniteit eveneens toxische effecten
vertoonde ten opzichte van de test bacteriën.
Eenzelfde effect werd bijmeerdere drinkwaterconcentraten gezien. Deze resultaten
zijn dan ook moeilijk te evalueren.
Slechts in een enkel geval werd directe
mutageniteit met stam TA98 geconstateerd.
Dit was het geval bij pompstation 2, 6, 7
(eerste bemonstering) en 4 (derde
bemonstering).
Gehalogeneerde koolwaterstoffen in
drinkwater
Alle typen drinkwater werden geanalyseerd
op opgeloste organische koolstof (DOC) en
vluchtige- en niet vluchtige gehalogeneerde
koolwaterstoffen.
Tabel IIIgeeft de resultaten na analyse van
alle tien de typen drinkwater gedurende de
drie bemonsteringen.
VOX werd niet met behulp van microcoulometrie in drinkwater aangetoond.
Indien echter gebruik werd gemaakt van een
gaschromatografische analyse, bleek dat in
pompstation 1,5en 6gedurende alle
bemonsteringen wel degelijk vluchtige
gehalogeneerde koolwaterstoffen, nl.
trichloorethaan, trichlooretheen en
tetrachlooretheen. in het drinkwater
aanwezigtezijn. In de pompstations 1, 2en3
werd een gering gehalte aan extraheerbare
organohalogeen verbindingen (EOX) aangetoond. Adsorbeerbare organohalogeenverbindingen (AOX) werd in vijf van de tien
pompstations aangetoond. De gehalten
waren echter relatief laag,met uitzondering
van het AOX-gehalte in het drinkwater van
pompstation 3.
Discussie
Een eerdere studie naardeaanwezigheid van
mutagene stoffen intwintigtypen drinkwater
in Nederland toonde aan,dat tweevandevijf
pompstations, die grondwater als drinkwaterbron gebruiken voornamelijk

TABhL III - Gehalten aan opgelost organische koolstof engehalogeneerde koolwaterstoffen indrinkwater bereiduit
grondwater gedurende drie bemonsteringen.
Organische parameters*
Pompstation
nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DOC
mgC/l

VOX
MgCM

EOX
MgCI/1

AOX
itigCl/1

THM
Mg'l

VHO
Mg'l

0,2-0.6
2.0-3.0
5.8 - 7.5
0.1 - 0.5
0,1 - 0 , 3
NA
1.9-2.1
1.8-2.5
1.2- 1,5
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

0 . 7 - 1.4
0 , 7 - I.X
0 , 7 - 1.8
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
7.1 - 10.7
21.3-35,5
3 . 6 - 14.2
NA
NA
3 . 6 - 7.1
3 . 6 - 7.1
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

0,3-0,6
NA
NA
NA
0 , 4 - 1,0
0 . 6 - 1,0
NA
NA
NA
NA

DOC — Opgelost organisch koolstof
VOX = Vluchtige organohalogeen verbindingen
FOX = Extraheerbare organohalogeen verbindingen
AOX = Adsorbeerbare organohalogeen verbindingen
THM = Trihalomethanen
VHO = som van (trichloorethaan + trichlooretheen + tetrachlooretheen)
NA = Niet aantoonbaar

promutagene activiteit met stam TA98
vertoonde [6, 7].Om na te gaan of deze
gevonden resultaten representatief zijn voor
drinkwater dat uit grondwater wordt bereid,
werden tien pompstations driemaal
onderzocht op mutagene activiteit in de
periode 1983-1984."
De resultaten van dit onderzoek geven aan,
dat in het drinkwater van zesvan de tien
pompstations voornamelijk promutagene
activiteit met stam TA98 werd aangetoond.
Hoewel zeer incidenteel directe mutageniteit
met stam TA98 werd waargenomen in
drinkwater van vier pompstations isde
conclusie gerechtvaardigd dat de resultaten
met stam TA98 gedurende de drie
bemonsteringen globaal eenzelfde beeld
opleveren. Dit wordt nog versterkt door het
feit dat inhet geheel geen mutagene activiteit
met stam TA 100werd waargenomen.
Eenzelfde resultaat, nl. het aantreffen van
voornamelijk promutagene activiteit met
stam TA98 in oeverfiltraat en anaërobe
grondwater, werd eveneens verkregen door
Noordsij et al [21] respectievelijk
Van der Gaag [22jen bevestigen dus het
eerder verkregen beeld, dat, indien
mutagene activiteit in grondwater aanwezig
is, dit in anaërobe grondwater wordt
aangetroffen en voornamelijk van
promutagene aard is.
Wat betreft de resultaten met betrekking tot
de gehalogeneerde koolwaterstoffen blijkt
dat in het drinkwater van drie pompstations
trichloorethaan, trichlooretheen en tetrachlooretheen werd aangetoond. Dit resultaat
geeft aan dat het grondwater is verontreinigd
met vluchtige organische chloorverbindingen.
Immers, bij de bereiding van het drinkwater
daar ter plaatse wordt geen chloorbehandeling toegepast.
In het drinkwater van drie pompstations
werd een gering gehalte aan EOX

aangetoond. De oorzaak hiervan isniet
bekend, maar het iswaarschijnlijk dat deze
geringe gehalten van natuurlijke oorsprong
zijn. Hetzelfde geldt voor de gevonden
gehalten aan AOX, met uitzonderingvan het
AOX-gehalte in pompstation 3. In dit
pompstation werd duidelijk een verhoogd
gehalte aan AOX (maximale waarde
35,5 /j.gCl/l) aangetoond.
Dergelijke AOX-gehalten zijn echter niet
ongewoon, indien men te maken heeft met
oeverinfiltraat zoals door Noordsij et al. [21]
is aangetoond. Aangezien dit pompstation
zijn grondwater onttrekt inde nabijheid van
een zijarm van de rivier de Rijn, kan het
verhoogde AOX-gehalte verklaard worden
door aan te nemen dat het grondwater enig
oeverfiltraat bevat.
Op grond van de gevonden resultaten ishet
zeer aannemelijk dat de aangetoonde
(pro)mutagene activiteit met stam TA98 in
het grondwater veroorzaakt wordt door
organische verbindingen die van nature
aanwezig zijn. Dit op grond van het feit dat
het grondwater afkomstig van pompstation 4,
7 en 10goed beschermd wordt tegen
verontreinigingen door de aanwezige
klei/leem lagen (niet freatisch grondwater)
hetgeen bevestigd wordt door de chemische
analyses. Daarbij komt nogdat het drinkwater afkomstig van pompstation 10bereid
wordt uit zo goed alszeker enkele duizenden
jaren oud grondwater [23].
Indien men uit oogpunt van mutageniteit het
drinkwater bereid uit grondwater vergelijkt
met drinkwater bereid uit oppervlaktewater
dan blijkt, dat men in drinkwater, met als
bron oppervlaktewater, naast promutagenc
activiteit met stam TA98 veelal ook nog drie
andere typen mutagene activiteit aantreft
namelijk directe activiteit met TA98 en
directe en promutagene activiteit met stam
TA 100 [4, 6, 7], Deze laatste drie typen
mutagene activiteit worden niet of slechts
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zeer incidenteel in drinkwater aangetroffen
dat uit grondwater is bereid.
Tenslotte zij opgemerkt, dat de betekenis an
een positieve Ames test in drinkwater reeds
eerder, namelijk in 1985,in een H 2 0-artikel
door Van der Gaag [24] isbehandeld. Dit is
dan ook de reden, dat op deze plaats niet
nader op deze problematiek wordt ingegaan.
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Waterkwaliteit bij begraafplaatsen
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De auteurs verzoeken u, indien u beschikt
over resultaten van onderzoek naarde
kwaliteit van oppervlakte-, drain- of grondwater nabij begraafplaatsen, deze te zenden
aan de heer Van der Honing.
Literatuur
Brinkmann. F.J. J. et al (1987). Drainwater van begraafplaatsen, ontvangend oppervlaktewater en grondwater.
Onderzoek van degehalten vanenigeaandeontleding van
dierlijke weefsels en organen gerelateerde organische
parameters. Toxicologisch onderzoek met waterorganismen. Juli 1987. R.I.V.M.-rapport nr. 840276001.
Haaren, drs. F. W. .1. van ( 1951 ). Kerkhoven alsbron van
waterverontreiniging. Water, 35 nr. 16.p. 167-172.
Honing. H. van der et al (1987). Kwaliteitsonderzoek
oppervlakte-, drain- engrondwater nabij begraafplaatsen.
Augustus 1987. Rapport Zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden.

• •

•

Putregeneratie
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de leden van de Taakgroep Putverstopping.
Het personeel van het pompstation
C. Rodenhuis te Bergambacht isveel dank
verschuldigd voor hun enthousiaste aanpak
bij de experimentele regeneraties.
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including pH and CO, 2 ", did not have any influence.
Finally the guidelines and standards for CIO, are
discussed. The temporary advised Dutch guideline of
0.2 mg/1(dosage) issufficient for activated carbon treated
drinking water. In other Dutch drinking water types
however, no CIO, will remain after a reaction timeof
10 minutes aswas also found in the Dutch pumping
stations where presently CI0 2 isused for disinfection.
In view of the favorable results regarding disinfection at
these pumping stations it isrecommended to further
investigate the bacteriostatic effect of C10 2 and especially
also of CIO," at low doses.

H 2 0 ( 2 1 ) 1988. nr. 12:327
U.D.C. 556.531 551 : 556.31 : 718

Rectificatie
In het artikel van ir. A. W. van der Vliesin
het vorige nummer van H 2 0 (pag. 285 e.v.)
zijn twee storende fouten geslopen.
De titel van het artikel moet luiden:
'Riolering: Van noodzaak tot beheersbaar
systeem'.
De laatste regel boven het kopje 'Grondwaterbeheer' op pagina 286 moet alsvolgt
worden gelezen:
'Dit isalleen te realiseren dooreen duidelijk
beleid op landelijk niveau'.

H. VAN DER HONING, F.J. J. BRINKMANN.
W. P. J. VAN DER ENDE and A. HOOIMEUER:
Quality of surface water, drainwaterand groundwater
near cemetries
In this studv the quality of surface water, drain water and
groundwater wasinvestigated. The sampleswere analysed
on 22 fysico chemical parameters, 15micropollutants of
which 6 are related to the decomposition of dead bodies
and 2 microbiological parameters. The toxicity was tested
by contaminating Daphnia magna and Poecilia reticulata.
Not investigated was the occurence of pathogenic virusin
the water. Compared withstandards and reference waters,
no significant higher concentration was found, so the
resultsdid not indicatean influence ofthecemetrieson the
water quality. The study dit not cover all possible risks.
Therefor it isconcluded that drainwater from especially
new cemetries better can be transported to a sewage
treatment plant.

