Bestrijdingsmiddelen en drinkwater

Inleiding
Door enkele ernstige calamiteitsverontreinigingen van drinkwaterbronnen
met bestrijdingsmiddelen (BM) krijgt de
problematiek van (potentiële) verontreiniging van het drinkwater door BM een
groeiende aandacht. Tot de bekendste
calamiteiten in het buitenland behoren de
verontreiniging van het grondwater op Long
Island, New York door aldicarb [1-3]enin
Nederland de grondwaterverontreiniging in
Drenthe door 1,2-dichloorpropaan [4].
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Aan de nogal trage reactie uit de wereld van
de drinkwatervoorziening op de gevaren van
de verontreiniging van het drinkwater door
BM liggen historische redenen ten grondslag.
Men kan hier een parallel met radioactieve
verontreiniging trekken.
In de jaren vijftig en zestigwasmen wel
bezorgd over de mogelijke gevolgen van de
verontreiniging van drinkwater door BM.
Toen betrof het de 'klassieke' pesticiden op
basis van organochloorverbindingen (DDT,
Lindaan, Toxophene, Aldrin enz.) en
organofosfaten (Parathion, Malathion e.d.).
Gedeeltelijk gold ditook voorenkele fenoxyherbiciden die voor het bestrijden van
onkruid in het wateren opdeoevers gebruikt
werden (2,4-D, 2,4,5-TP).
De organochloorpesticiden en de cholineesteraseremmers (organofosfaten en
carbamaten) behoren dan ook reeds lang tot
de 'conventionele' parameters van de
drinkwaterkwaliteit. De analyse van totale
gehalten van deze stoffen in het bron- en
drinkwater zijn routine geworden (zie het
Waterleidingbesluit).
De organochloorverbindingen en organofosfaten worden echter alleen in uitzonderlijke gevallen in het drinkwater
gevonden [3], De belangrijkste redenen
hiervoor zijn de lage mobiliteit van de
organochloorverbindingen, de redelijke
afbreekbaarheid van de meeste organofosfaten en fenoxyverbindingen, de effectieve
verwijdering tijdens de drinkwaterbereiding
en de adequate beschermingsmaatregelen
tegen verontreiniging van de drinkwaterbronnen.
Het resultaat hiervan wasdat de aandacht
voor BM als een drinkwater-kwaliteitsprobleem in dejaren zeventig sterk is
afgenomen. Men begon langzamerhand te
geloven dat het toelatings- en het
beschermingsbeleid,eventueel gecombineerd
met de verwijderingseffecten van de

Samenvatting
Door enkele ernstige calamiteitsverontreinigingen van drinkwaterbronnen met
bestrijdingsmiddelen, krijgt de problematiek van (potentiële) verontreiniging van het
drinkwater door bestrijdingsmiddelen een groeiende aandacht.
Uit de beschikbare gegevensoverdeverontreiniging vandrinkwaterbronnen, blijkt dat
het risico van overtreding van de EG-richtlijn inzake de drinkwaterkwaliteit voor
enkele 'nieuwe*typen bestrijdingsmiddelen vrijgroot is.De werkelijke omvang van de
verontreiniging isechteronbekend. Om eenbeter inzichtindeproblematiek te krijgen,
dienen analytische methoden voorspoorconcentraties van een aantal pesticiden
ontwikkeld te worden en dient een monitoring-systeem opgezet te worden.
Voorts ismeer informatie over het gedragvan 'nieuwe' bestrijdingsmiddelen tijdens de
drinkwaterbereiding noodzakelijk.

drinkwaterbereiding voldoende garantie zou
geven tegen verontreiniging door alle BM.
De gevolgen van de ontwikkeling van de
toepassing van nieuwe BM werden
nauwlettender gevolgd door de ecologen dan
door mensen uit de drinkwaterwereld.
In dit artikel wordt een typisch geval van een
verontreiniging van het drinkwater door BM
beschreven en wordt een beknopt overzicht
gegeven van de stand van zaken ten aanzien
van de normering, de aanwezigheid van BM
in het grond-, oppervlakte- en drinkwater en
het gedrag tijdens de drinkwaterbereiding.
Verontreiniging vangrondwater op
Long Island
De geschiedenis van de verontreiniging van
het grondwater met aldicarb lijkt een
beschrijving waard omdat zijveel kenmerken
bevat die typisch zijn voor de problematiek
van de verontreiniging van drinkwater door
BM. Oost Long Island in de staat New York
iseen gebied met een intensieve aardappelteelt. Grondwater vormt de belangrijkste
bron van de drinkwatervoorziening voor de
circa drie miljoen inwoners. De geohydrologische omstandigheden, die
gekarakteriseerd worden dooreen aquifer
van glaciale zanden, een hoog grondwaterniveau en veel neerslag vormen ideale
condities voor transport van de
verontreinigingen naar het grondwater.
In het verleden werd de aardappelteelt
voortdurend geplaagd door de Coloradokever en het aardappelcysten-aaltje, die
oorspronkelijk met klassieke pesticiden
bestreden konden worden. In de loopvan de
tijd trad echter resistentie op tegen deze
pesticiden. Als reddingvoordeboeren kwam
aldicarb op de markt dat zeer effectief bleek
te zijn.
Aldicarb iseen stof met een hoge orale en
dermale toxiciteit (LD S0 voor ratten isoraal
0,8 mg/kgen dermaal 3 mg/kg),dieindeVS
in 1974 door de EPA toegelaten werd.
De stof kan, alsgevolgvan de hoge wateroplosbaarheid, de lage adsorbeerbaarheid en
de beperkte afbreekbaarheid onder aërobe
omstandigheden bij lagepH [5],dat wil
zeggen onder de karakteristieke condities

van Long Island, het grondwater snel
bereiken.
In 1976werd opgrond vaneen studie naarde
nitraatverontreiniging op Long Island door
het Long Island Horticultural Laboratory [3]
voorspeld dat aldicarb in korte tijd in het
grondwater kan doordringen. Deze waarschuwing werd echter onvoldoende
dramatisch gepresenteerd omenige aandacht
te trekken.
In 1979 werd in de putten vlakbij de
aardappelvelden aldicarb gevonden.
Een analytisch onderzoek toonde aan dat
circa 2 5 % van de geteste putten, aldicarb in
concentraties van 1 tot 400 /ag/1bevatte.
De EPA heeft toen aanbevolen het water uit
deze putten niet te gebruiken voor het
drinken en baden (het laatste inverband met
de vrij hoge dermale toxiciteit).
Door het ontbreken van een federale norm
voor aldicarb indrinkwater heeft het
'Department of Health' van New York een
richtwaarde van 7 /xg/1(inclusief de toxische
metabolieten aldicarb-sulfon en aldicarbsulfoxide) vastgesteld. De putten voorde
openbare watervoorziening waarin
concentraties boven deze waarde gevonden
werden, zijn gesloten. Aan de eigenaren van
particuliere putten werd aanbevolen het
water met hogere concentraties dan de richtwaarde niet te drinken. Op grond van een
oriënterend onderzoek, dat aantoonde dat
een effectieve verwijdering vanaldicarb door
actieve-koolfiltratie mogelijk is,heeft de
producent van aldicarb (Union Carbide)
actief-koolfilters in de watervoorzieningssystemen geïnstalleerd en zich bereid
verklaard de filters te onderhouden totdat de
concentraties afgenomen zouden zijn tot een
waarde kleiner dan 7 /xg/I.
Intussen groeide de onrust onder de
bevolking en de autoriteiten werden
'bombarded with letters and callsfrom home
owners very anxious about the safety of their
drinking water'.
Begin 1980 werd de toestemming voor de
toepassing van aldicarb op Long Island door
de EPA op verzoek van Union Carbide
ingetrokken.
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In dezelfde tijd werd onderzoek naar de
verontreiniging van het grondwater in andere
aardappelteeltgebieden inde VS verricht.
Dit onderzoek toonde aan dat de verontreiniging door aldicarb vaak voorkomt.
Op Long Island bleek men intussen niet in
staat de invloed vandegenomen maatregelen
te evalueren. De belangrijkste oorzaak
hiervan was onzekerheid over de betrouwbaarheid van de chemische analysesen de
evaluatie van de analysegegevens.
Om de kwaliteit van de analyses te
controleren werden naar twee laboratoria.
die tijdens de calamiteit de analyses verricht
hadden, onder andereblancomonsterszonder
aldicarb gestuurd. Eén van de laboratoria
rapporteerde een concentratie aan aldicarb
in blanco monsters tussen 4 en 15tig/l met
een gemiddelde van 7 /xg/l. De gevonden
concentraties in de monsters met aldicarb
verschilden een factor 2.
De evaluatie vandeanalytische gegevensmet
name voor de bepaling van een trend van de
verontreiniging werd verder bemoeilijkt door
zeer sterk en snel schommelende concentraties in het grondwater als functie van tijd
en de ligging van de putten.
Het is niet gelukt in de literatuur informatie
te vinden hoe het met de calamiteit op Long
Island isafgelopen. Dit kan gezien worden
als een positief teken alsmen veronderstelt
dat de kwaliteit van het grondwater zich na
het verbod van het gebruik van aldicarb
heeft hersteld. In het omgekeerde geval is
er namelijk geen gebrek aan informatie te
verwachten.
TABEL Ia - Huidige WHO-richtlijnen voor bestrijdingsmiddelen [Ut. 8],
(Mg/I)
DDT
Aldrin en dieldrin
Chlordaan
Hexachloorbenzeen
Heptachloor en
heptachloor epoxide
Lindaan
Metoxvchloor
2,4-D

1
0.03
0,3
0.01
0.1
3
30
100

TABEL Ih - Voorstel vande WHO-richtlijnen voorenkele
herbiciden (Consultations on Herbicidesin DrinkingWater,
Rome, 11-13 February and 13-18 July, 1987).
(Mg/D
Atrazin
Molinaat
Alaehloor
Bentazon
MCPA
Metolachloor
Pendimethalin
Propanil
Simazin
Trifluralin
Pvridaat

2
7
0.3
25
0.5
5
17
175
17
170
60

Normering
In Nederland zijn de normen voor BM in het
drinkwater vastgelegd in het waterleidingbesluit. Volgens het besluit mag het totaalgehalte aan pesticiden de concentratie van
0,5 /xg/l en het gehalte aan individuele
verbindingen de concentratie van 0,1 /xg/l
niet overschrijden. Dit komt overeen met de
Europese Richtlijn inzake Drinkwaterkwaliteit (80/778/EEC).
Het uitgangspunt bij het vaststellen van de
EG-richtlijnen van 0,1 /xg/lvoor de
individuele pesticiden wasde veronderstelling dat een dergelijk niveau voldoende
bescherming gaf voor de BM en dat
dergelijke stoffen niet in drinkwater behoren
voor te komen [6].
In het algemeen lijken de vrijstrenge EGrichtlijnen, mede door hun eenvoud, geschikt
als basis voor maatregelen voor bescherming
van het grondwater. Eén vande bezwaarlijke
aspecten is het feit dat de concentratie uit de
richtlijn in vele gevallen onmogelijk
gecontroleerd kan worden door het
ontbreken van voldoende gevoelige
analytische methoden [37].
De normstelling vandeWHO endieindeVS
en Canada isgebaseerd op de evaluatie van
de gezondheidsrisico's. De filosofie en
uitvoering van deze normstelling iselders
beschreven [7],
In tabel Izijn de bestaande WHO-richtlijnen
voor BM en het recente voorstel van de
richtlijnen voor herbiciden weergegeven.
Voor de interpretatie van de WHO-richtlijnen zijn de volgende aspecten van belang:
—Voor het vaststellen van de richtlijnen
voor de andere BM dan herbiciden gaat men
ervan uit dat voor het drinkwater 1%van de
Acceptable Daily Intake (ADI) wordt
gereserveerd. Voor herbiciden wordt 10%
van de ADI gebruikt. Er wordt namelijk
verondersteld, dat het gevaar van
verontreiniging van voedsel door herbiciden
aanzienlijk kleiner isdan door andere BM.
Voor het drinkwater kan derhalve een groter
deel van de ADI gereserveerd worden voor
herbiciden, waardoor de richtlijnen voor
herbiciden minder streng zijn dan voor de
andere BM.
—De verschillen in de richtwaarden voor
diverse BM zijn niet altijd het gevolg van de
verschillen in toxiciteit, maar van het feit dat
voor enkele BM nog niet voldoende
toxiciteitsgegevens bekend zijn en daarom
hogere veiligheidsfactoren bijde berekening
van de richtlijnen gebruikt moeten worden.
Derhalve wordt slechts een voorlopige
richtlijn vastgesteld. Een voorbeeld van een
dergelijke verbinding isMCPA, waarvoor
een vrij strenge richtwaarde is voorgesteld
(zie tabel Ib).
—Bij het vaststellen van de richtlijn wordt af
en toe rekenine gehouden met metabolieten

TABF.L II — Huidige 'Maximum Concentration Levels'
(MCI.) voor BM in Canada ende VS (ßg/l) [9, 10].

2,4-D
2,4,5-TP
Aldrin + dieldrin
Carbarvl
Chlordaan
DDT
Diazinon
Endrin
Heptachloor + heptachloor epoxide
Lindaan
Methoxychloor
Methylparathion
Parathion
Toxafeen
Pesticiden, totaal

Canada

USA

100
10
0,7
70
7
30
14
0.2
3
4
100
7
35
5
100

100
10

0.2
4
1(1(1

5

TABEL III - Een voorstelvoorde Amerikaanse
'Recommended Maximum Contaminant Levels' (RMCLi
en de huidige Canadese 'ObjectiveConcentrations'
<figil) [8.9].
USA
Aldrin + Dieldrin
Alaehloor
Aldicarb + aldicarbsulfoxide en -sulfon
Carbarvl
Carbofuran
Chlordaan
DBCP
1,2-Dichloorpropaan
2,4-D
DDT
Diazinon
Endrin
EDB
Ileptachloor en heptachloor epoxide
Lindaan
Methoxychloor
Methylparathion
Parathion
Pentachloorfenol
2,4,5-TP
Toxafeen

Canada
5*10" 5

0
9
0,5
36
0
0
6
70

0
0
0,2
340

5* 10"5

1
5* 10"5
t*I0" 3
5»10" 5
5*10" s

1* 10"3
1* 10~3
220
52
0

en nevenprodukten en vrijwel nooit met het
risico van de vorming van de reactieprodukten tijdens de drinkwaterbereiding en
met de mogelijke invloed hiervan op de
organoleptische eigenschappen van het
drinkwater.
Toch kunnen sommige pesticiden, hun
nevenprodukten en deverontreinigingen van
de technische produkten, in zeer lage
concentraties reuk- en smaakproblemen
geven [22, 241. Sommige afbraakprodukten
hebben een lagere smaak- en reukdrempel
dan de BMzelf. Bekende voorbeelden zijn de
chloorfenolen die tijdens de afbraak van
fenoxyherbiciden ontstaan [8].
In de Amerikaanse en Canadese normstelling
worden naast de 'Maximum Contaminant
level (MCL)', de Recommended Maximum
Contaminant Levels (RMCL) respectievelijk
de Objective Concentrations gebruikt (zie
tabellen II en III).
Het hoofdbeginsel van de opzet van de
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en van organofosfaten in drinkwater zijn
schaars. Zoals reeds vermeld zijn de
belangrijkste redenen een verminderde
aandacht voor de problematiek van BM in
drinkwater indejaren zeventigen het gebrek
aan gevoelige analysemethoden voor vele
andere BM [37],
De meeste gegevens over BM in drinkwater
zijn afkomstig uit de VS.Een kort uittreksel
van de resultaten van enkele Amerikaanse
studies staat intabel IV.De gegevens uitdeze
tabel zijn slechts een zeer grove indicatie
van de omvang van de verontreiniging.
Er wordt duidelijk meer aandacht besteed
aan de aanwezigheid van BM in grondwater
dan in het drinkwater. Omdat invelegevallen
het grondwater zonder verdere zuivering als
drinkwater wordt gebruikt, komen de
gegevens over concentraties in het
grondwater dikwijls overeen met die over de
concentraties in het drinkwater.
In Nederland werd recent door het RIVM
een veldonderzoek [11]verricht naarde
aanwezigheid van 12 bestrijdingsmiddelen
(alachloor, aldicarb, amitrol, atrazin,
chloorprofam, 1,3-dichloorpropeen, dinoseb,
DNOC, fentinacetaat, methylisothiocyanaat
(metaboliet), captan, ETU) in het ondiepe
grondwater in diverse bodemtypen.
Een viertal stoffen (atrazin, dinoseb,
1,3-dichloorpropeen en aldicarb) werd aangetoond in concentraties boven de normwaarde in de EG-richtlijn voor drinkwater.

TABEL IV - Het voorkomen vanenkele BM inhetdrinkwater inde VS\lit. 9\.
Concentraties
(Mg/l)

Frequentie
Alachloor
Aldicarb
Carbofuran
Dibroomchloorpropaan
(DCBP)
1,2 Dichloorpropaan
Hcptachloor
Lindaan
Metoxychloor
Pentaehloorfenol
2,4,5-TP
Atrazin
Simazin

circa 4 % van de monsters
circa 4 % monsters van grondwater in Wisconsin.
Florida, Maine, Virginia, North-Carolina
New York. Wisconsin grondwater (frequentie onbekend)
Hawaï, California, Arizona. South Carolina, Marfyland
(frequentie onbekend)
circa 1% van de monsters
zelden
zelden
zelden
zelden
Florida (circa 2%)
30% drinkwater uit oppervlaktewater
drinkwater uitdeOhio rivier
12°/) drinkwater uit oppervlaktewater

Amerikaanse RMCL's wordt samengevat in
deze preambule:
'The RMCL must be set to prevent the
occurrence of any known or anticipated
adverse effect. It must include an adequate
margin of safety, unless there isno safe
treshold for a contaminant. In such acase,
the recommended maximum contaminant
level should be set at zero level'[9].
TABEL V - Bestrijdingsmiddelen diein concentraties
groter clan0,1/xg/1ingrondwater in Duitsland zijn
gevonden \lit. I3\.
Max. concentratie
(Mg/l)
Atrazin
Bromacil
Chloorfenvinfos
Chlooridazon
Chloortoluron
Chlopvralid
2.4-D"

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropeen
Dimethoat
Dinoseb
Isoproturon
MCPA
Mecoprop
Metabenzthiazuron
Metazachloor
Methylisothiocyanaat
Metobromuron
Metolachloor
Metoxuron
Pendimathalin
Phenmedipham
Propazin
Pyridaat
Simazin
Tcrbutylazin
2.4.5-T
Vinclozolin

17

> 10
I-50
tot 20
gemiddeld 3.7
0,005-0,25
0,01
gemiddeld 0.033
maximum 12
0.03-0,3
0,1-2,9
0,087-15.9
0,1-4.4

De Canadese 'Objective Concentrations' zijn
gebaseerd op de in de literatuur gevonden
laagste detectiegrens van de GC/MS
analytische methode [10].De WHO-richtlijnen en de Amerikaanse en Canadese
normen kunnen voornamelijk bij calamiteiten
nuttig zijn. Vanwege het feit dat de
voorbereiding van de normen meestal jaren
duurt zijn deze slechts voor een zeer beperkt
aantal BM vastgesteld. Hieronder bevinden
zich zeer weinig 'nieuwe' BM die het meest
frequent in het water gevonden zijn.
BM indrink- en grondwater
De gegevens over de aanwezigheid van
andere BM dan organochloorverbindingen

0.15
0,4

>0,1
0.19
1,1
0,3
>0,1
8620
0,4
>0.1

>0.1
2,0
1000
0.33
0,38
0,14
0.47
0.45
0.21
>0,1
>0,1
0.24
>0,l
1.0
1.0
17
>0.1

TABEL VI — Resultaten van eenonderzoek naarhet
voorkomen van herbiciden ingrondwater in Italië [20].
Max. concentratie
(Mg/l)
Atrazin
Simazin
Propazin
Bentazon
Alachloor
Molinate

0,1-0,9

12
10
0.4
40
1.6
65

TABEL VII - Overzicht van het voorkomen vaneenaantal BM in Nederlandse oppervlaktewateren (in\ig/l) [/•/].
1983

1982
max

ü-HCH
ß-HCH
quintozeen
2-AB

dicamba
MCPA
mecoprop
simazin
atrazin
desmetryn/metribuzin
prometryn
evanazin
triadimefon
triadimenol
carbendazim
thiabendazol
aldicarb
aldicarb-sulfoxide
metalaxyl
iprodion
azinfosmethyl
dichloorvos
heptenofos
malathion
mevinfos
parathion
triazofos
tolclofosmethyl
pyrazofos
pentaehloorfenol
dinoseb
dinoterb
DNOC

0,16
0,47

1.;
100

2,<
42
28
3,7
1,5
0.2
12
0.7

1,7
690
0,5
1.2

med

0,12
0,16
31

max
0.03
0.34
0.76

1984
med

max

0,01
0.06
0.06

0.01
0,26
0,75
3.3

0.2

2.0
0,98
0,17
0,43

29

1985
med

max

med

0,39
29

0.02

14
1,7
0,7
0,1

0,3
0.6

0,1
0,1
1,8
1.8
250

0,08
19
0,1

0,96
0,43

-

0.22

0.6

49
37
4,6
12
4,1
0,33
0,26
5,4
0,04
0.12
1.6
2,6
14
2,2
0,86
1,3

2,2

4.4

0.07
1,8
0,3 1
0,06
0,17
0.23

-

0,22
0,52
1.7
0.19
0,04

-

1.6

0,22
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De resultaten van het onderzoek van het
KIWA naar BM in het grondwater in de
veenkoloniën, naar grondontsmettingsmiddelen bij de fabrieksaardappelteelt en
naar herbiciden die bij de maïsteelt in
zandgebieden worden gebruikt zijn kort
geleden gepubliceerd [12].In het grondwater
onder de aardappelvelden zijn vrij hoge
concentraties van 1,2-dichloorpropaan,
1,2,3- en 1,2,2-trichloorpropaan gevonden.
Onder de maïsvelden zijn in ondiep
grondwater regelmatig atrazin, cyanazin,
simazin en bentazon aangetroffen in
concentraties groter dan 0,1/Ag/l.
In tabellen Ven VI staan tevens de gegevens
over BM in het grondwater in Duitsland en
Italië weergegeven.
De gegevens uit Duitsland zijn vermeld
omdat deze het resultaat zijn van vrij
omvangrijke studies. De Italiaanse gegevens
hebben betrekking op degroep herbiciden
die in het voorstel van de WHO 'Drinking
Water Guidelines' zijn opgenomen (tabel Ib).

De Italiaanse gegevens laten met name zien
dat in de gebieden met een intensieve
toepassing van de BM de verontreiniging vrij
omvangrijk kan zijn. Zo werden in de
provincie Piemonte van de in tabel VI
vermelde BMatrazin incirca68%,simazinin
circa 30%, propazin in circa 15% en
bentazon in circa 25% van de onderzochte
monsters gevonden in concentraties van
meer dan 0,1 /Ag/l.
BM in het oppervlaktewater en inhet
oeverinfiltraat
Veel van de gegevens over de concentraties
van BM in oppervlaktewater zijn afkomstig
van de analyses tijdens calamiteiten die het
gevolg zijn van run-off uit landbouwgronden
na regenval of na lozingvan het spoelwater
van de spuitapparatuur. In deze gevallen
kunnen hoge concentraties aangetroffen
worden.
Een systematisch onderzoek naar BM in het
oppervlaktewater in Nederland wordt
verricht door het RIVM [ 14].Een overzicht

TABEL VIII - Gemiddelde concentraties vanenkele herbiciden inhet Rijnwater enoeverfiltraattijdensde lageafvoeren
in het najaar van 1985 [16,17].
Concentraties (ug/l)
Rijn
1. Oberrhein
(Karlsruhe)

Atrazin*
Simazin*
Tributylazin
Metolachloor
Metazachloor
Propazin
Cyanazin
Atrazin
Simazin

2. Mittelrhein
(Bonn)
3. Niederrhein
(Düsseldorf), Lobith)

Oeverinfiltraat

1,02
0.35
0,05
1,67
u.a.

<0,01
< 0,04
0,28-0.61
0-0,1

Atrazin
Simazin
Terbutylazin
Metolachloor
Metazachloor

0.28
0.1

0,64

0,14
0,18
0,85
0.72

* Gemiddelde concentratie van atrazin in 1986in profiel Karlsruhe bedroeg 0,7 u.g/1 en van simazin 0,15 ug/l.
In het oeverfiltraat werden atrazin inconcentraties van 0,25 ug/1en simazin 0,05 ug/l aangetroffen,
n.a. — niet aangetoond

TABEL IX - Indicatieve verwijderingseffecten vandrinkwaterbereidingsprocessen tenaanzien vanenkele BM
(volgens 27,34).

Verbinding

Chemische
oxydatie
(behalve
ozon)

Aldrin
Chlorclaan
2.4-D
DDT
Diazinon
Dieldrin
Endrin
Heptachloor
Lindaan
Metoxvchloor
Parathion
2,4,5-TP
Toxofeen
+ < 2 5 % verwijde ring
++ 25-50%

Coagulatie
+ filtratie

Ozonisatie
+++ +

+
++

+
+
+

+
++++
++++
++

+
+

+

+
+++

+++

+
++

+
+

+
+++
++++

50-75%
> 75%

Adsorptie
op actieve
kool
+++ +
++++
+++
++++
++++
++++
+++ +
+++ +
+++ +
++++
+++ +
+++
+++ +

Kalk
ontharding

++
++

++++
+

van de resultaten staat in tabel VII.Naast de
in de tabel vermelde BM worden gelijktijdig
de belangrijkste afbraakprodukten, zoals
aniline, chlooranilines en chloor- en
nitrofenolen geanalyseerd. De gemeten
concentraties van vele van deze afbraakprodukten liggen inde orde van tienden tot
enkele /Ag/l.
Interessant voor de drinkwatervoorziening
zijn de resultaten van het onderzoek van het
Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Groningen
naar de aanwezigheid van BM in de
Drentsche Aa, dat als bron voor de drinkwatervoorziening van Groningen, Haren en
Eelde dient. Tijdens de tweejaar durende
studie werden verhoogde concentraties van
atrazin, simazin, dinoseb, dichloorpropaan,
2,4-D en MCPP gevonden.
De snel schommelende concentraties in het
rivierwater varieerden van 0 tot maximaal
1-2 Mg/l [15].
Omdat voor de Nederlandse drinkwatervoorziening met name de concentraties van
BM in de grote rivieren van belang zijn,
wordt in tabel VIII de concentratie van
enkele BM inhet Rijnwater respectievelijk in
het oeverinfiltraat van enkele Duitse
drinkwaterleidingbedrijven vermeld.
Opgemerkt dient te worden dat de
concentraties BM in het grondwater
respectievelijk in de kleine rivieren
hoofdzakelijk door het gebruik in de
landbouw bepaald worden, terwijl de
concentraties in het Rijnwater aanzienlijk
door industriële lozingen beïnvloed worden.
In het oeverinfiltraat werden in Nederland
2,4-D en MCPA gedetecteerd [18].
Opmerkelijk zijn de vrij hoge concentraties
bentazon indrinkwaterdat uit oeverinfiltraat
bereid wordt. In monstersreinwatervandrie
Nederlandse waterleidingbedrijven werden
gehaltes van 0,6 à0,7 /xg/1aangetroffen [19].
Ook het drinkwater na de duininfiltratie van
Rijnwater bleek bentazon te bevatten in
concentraties van 0,1tot 0,7 /xg/1 [39].
Het doordringen van bentazon door de
grond tijdens deoever-en duininfiltratie isin
overeenstemming met de resultaten van het
onderzoek van Loch et al. [40],dat
aangetoond heeft datdit middeleen vrijhoge
mobiliteit bezit.
Ondanks de gebrekkige informatie lijkt op
dit ogenblik het gevaar van verontreiniging
van het drinkwater met BM via oppervlaktewater groter dan via grondwater.
Verwijdering engedragvanBMtijdensde
drinkwaterbereiding
De meeste literatuur overhetgedragvanBM
tijdens de drinkwaterbereiding stamt uit de
jaren zestig en uit het begin van de jaren
zeventig en heeft meestal betrekking op
chloorkoolwaterstoffen, fosfor- en
fenoxyverbindingen [26-29],
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In tabel IX staat een overzicht van de
potentiële verwijderingseffecten van de
drinkwaterbereidingsprocessen ten aanzien
van de 'klassieke' BM.
Uit de tabel istezien dat hetmeest effectieve
proces de adsorptie op actieve kool is.
Wat de oxydatie-processen betreft blijkt met
name ozon enkele BM effectief te oxyderen
[21, 28, 29].Bij een combinatie met UVkan
zelfs een snelle afbraak van anders moeilijk
oxydeerbare BM,zoals DDT, bereikt worden
[30]. Bij aanwezigheid van humusstoffen
kunnen enkele BM (aldrin), die anders
gemakkelijk afgebroken worden, echter niet
met ozon geoxydeerd worden [31].
Aan de andere kant heeft hetonderzoek naar
de toepassing van ozon voor de oxydatie van
BM bewezen dat hierbij toxische reactieprodukten kunnen ontstaan. Zo werd door
Günther et al. [32]gevonden, dat bij
ozonisatie van parathion paraoxon ontstaat,
en volgens Richard en Brenner [33]wordt
tijdens ozonisatie van malathion malaoxon
gevormd. Paraoxon kan ook ontstaan tijdens
de chloring van het water [21].
Met coagulatie en filtratie heeft men
wisselende resultaten bereikt [21, 24].
De resultaten zijn duidelijk afhankelijk van
het feit of de stof in oplosbare vorm
voorkomt of aan zwevend materiaal
gebonden is.De verwijdering van aan
zwevend materiaal gebonden BM door
coagulatie kan vrij effectief zijn.
Van de schaarse gegevens over het gedrag
van de 'nieuwe' BM tijdens de drinkwaterbereiding zijn met name die van Koffskey en
Lykins [28] en van Norman et al. [38]van
belang.
Uit het onderzoek van Koffskey en Lykins
[28] blijkt dat bij de behandeling van het
Mississippi-water met atrazinconcentraties
van 20-250 ng/l en alachloorconcentraties
van 15-600 ng/l door intensieve ozonisering
(een contacttijd van circa 30 minuten en een
rest-ozongehalte van circa 0,5 mg/l) circa
80% van beide stoffen getransformeerd
werd. Met actieve-koolfiltratie (20 minuten
verblijftijd) werden de stoffen volledig
verwijderd.
Norman et al. [38] hebben het gedrag van de
triazines en aceetanilidesdie in tabel VIII
staan, bestudeerd. De resultaten wijzen erop
dat met ozonisering (dosering 1-3 mg 0 3 /l)
een matige transformatie vande bestudeerde
BM (20-50%) en een volledige verwijdering
gedurende een lange periode bereikt kan
worden.
Een noemenswaardige curiositeit isde
vorming van trichloorazijnzuur (TCA)
tijdens de chloring van het water. TCA iseen
herbicide dieopdezwartelijst vanwaterwingebieden staat en iséén van de belangrijkste
reactieprodukten van de chloring van het
water dat humuszuren bevat. Op grond van
gepubliceerde gegevens [35,36] kan ver-

ondersteld worden dat de TCA-concentratie
in drinkwater dat bereid wordt in een
zuiveringssysteem waarin chloring
opgenomen is,onder normale omstandigheden in de orde van microgrammen per
liter zal liggen.
Conclusies en samenvatting
- De gegevensoverBM inhet oppervlakte-,
grond- en drinkwater in vele landen wijzen
erop dat een aantal BM voorkomt in
concentraties die hoger zijn dan de
EG-richtlijnwaarde. Deze gegevens zijn
echter vaak gebaseerd op incidentele
waarnemingen en de werkelijke omvang van
de verontreiniging is onbekend.
- De meest effectieve maatregelen ter
voorkoming respectievelijk beperkingvande
verontreiniging van drinkwater door BMis
het toelatings- en beschermingsbeleid.
Een betere controle van de effecten van dit
beleid is noodzakelijk. Hiervoor moeten
gevoelige analysemethoden voor spoorconcentraties van een aantal BM ontwikkeld
worden.
- Drinkwaterbereiding kan een belangrijke
barrière tegen de verontreiniging door BM
vormen. Informatie over het gedrag van BM
tijdens de drinkwaterbereiding isechter zeer
schaars. De meeste aandacht werd tot nu toe
besteed aan BM die in het te zuiveren water
vrijwel niet voorkomen en die daarom
nauwelijks een bedreiging voor de
drinkwaterkwaliteit vormen. Nader inzicht is
nodig inde verwijderingseffecten van diverse
zuiveringsprocessen voor de BM en hun
metabolieten en in de mogelijke vorming
van schadelijke reactieprodukten tijdens
de zuivering.
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