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Environmental Contamination conferentie inLonden

huisaansluitingen op PVC-hoofdriolen snel
en bedrijfszeker uit te voeren. Als tweede
nieuwe ontwikkeling waser een kunststof
kogelkraan voordruktoepassingen dieingasen waterdistributieleidingen als dienstkraan
kan worden ingezet.
Bureau Technique WintgensAG te Eupen
(België) introduceerde het nieuwe
'Flo-tote tm' flowmetersysteem.
WISA BV te Arnhem toonde als noviteit de
WISA Debietbegrenzer, die de functies van
debietbegrenzen, stopkraan en watermeter
in één produkt combineert. Daarnaast waren

In Londen isvan 10-13juli een conferentie
gehouden onder de titel 'Environmental
Contamination'. Onderstaand artikel doet
vooral verslagvan hetgeen betrekkinghad op
kwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren.
Algemeen
De conferentie werd geopend met een
plenaire zitting die vier lezingen omvatte.
Daarna volgden zesseriesvan drie parallelle
zittingen. Deze bestonden uit twee series van
drie lezingen ineen uurgevolgd dooreen half
uur discussie. Na de eerste serie was
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op de WISA-stand te zien PE-klemkoppelingen, keerkleppen, in-en uitstroommechanismen en een scala van toiletreservoirs
waaronder de WISA 500, het slankste 9-liter
toiletreservoir ter wereld.
WouterWitzelBVteEnschede introduceerde
volgens de laatste ISO-normen genormeerde
vlinderkleppen.
In de stand van Yokogawa Electrofact te
Amersfoort was een nieuwe serie van
industriële pH- en geleidendheidsmeters te
zien met omschakelbare bereiken en
uitgangen in IP54 of IP65 behuizing.
Zegwaard BV te Delft bracht voor het eerst
in Nederland het uit Engeland afkomstige
systeem voor leidingvervanging: 'Moling'.
Daarmee isZegwaard in staat om zonder
opbreken van het wegdek of bestrating
leidingen van gietijzer, asbestcement, gresof
ongewapend beton inwendiguittebreken en
gelijktijdig te vervangen door HDPE- of
MDPE-leidingen van dezelfde inwendige
diameter of groter.
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een koffie- of theepauze ingevoegd, waarin
tevens posters werden gepresenteerd. In de
lezingen en posters kwameengroteverscheidenheid aan onderwerpen op het gebied van
lucht-, water- en bodemverontreiniging.
Het conferentieboek, dat de teksten van de
lezingen geeft en bij de aanvang van de
conferentie beschikbaar was, omvat
820 bladzijden tekst formaat A4. De titels
van de genoemde voordrachten, gepubliceerd
in de Proceedings of the Conference on
Environmental Contamination, staan aan het
slot van dit verslag vermeld.
R. Perry [1] gaf een algemeen overzicht van
milieuproblemen in de westelijke wereld en
ontwikkelingslanden. De verschillen zijn
groot op het gebiedvan drink- en afvalwater.
In ontwikkelingslanden isde sterfte door het
ontbreken van betrouwbaar drinkwater en
voldoende sanitaire voorzieningen nog
aanzienlijk. In de westelijke landen isin de
laatste eeuw de aandacht verplaatst van dit
soort problemen naar het voorkomen van
microverontreinigingen in water.
Bij het invoeren van milieumaatregelen
spelen naast wetenschappelijke ook politieke
overwegingen en emoties een rol.
Een voorbeeld isdeverlagingvanhet gehalte
lood in benzine onder druk van de publieke
opinie. De verlaging van het loodgehalte
leidt tot verhoging van het energieverbruik
en van de gehalten aromaten. Deze laatste
zijn opzichschadelijk, maarverhogen ook de
emissies door auto's van de kankerverwekkende PCA's. Een ander voorbeeld dat
beslissingen over het milieu zelden zwart-wit
zijn, vormt de vermindering van polyfosfaten
inwasmiddelen inhetkadervande bestrijding
van de eutrofiëring.
Ook Huismans [2]besprak de beheersmaatregelen voor milieuvervuiling en met
name het aandeel van United Nations

Environment Programme (UNEP).
Een eerste actieplan kwam tot stand op de
conferentie van Stockholm in 1972,waar de
zwarte en grijze lijsten van milieuverontreinigende stoffen ontstonden. In het kader van
UNEP isrecent een lijst opgesteld van voor
het milieu gevaarlijke stoffen en processen
die wereldwijd van belang zijn. Een internationale groepdeskundigen gafhiervoor het
volgende voorstel:
—de metalen cadmium, lood en kwik
—kooldioxide, stikstofoxiden, fotochemisch
oxiderende stoffen en zwaveldioxide en
derivaten
— eutrofiëring
—produktie en gebruik van kolen en andere
fossiele brandstoffen
— olieverontreiniging
—onoordeelkundig gebruik van pesticiden.
Op een aanvullende lijst werden genoemd
arseen, asbest, chloorfluorkoolwaterstoffen,
polychloor bifenylen en polychloor
paraffinen. Ook deze stoffen verdienen
aandacht maar zijwerden nietinde hoofdlijst
opgenomen.
Organische verontreiniging inlandbouw
Gambrell en medewerkers [3]gaven een
overzicht van hun onderzoek naar DDT en
Toxaphene in en rond lake Providence, een
vroegere zijtak van de Mississippi in
Louisiana. Het gebruik van persistente
bestrijdingsmiddelen isreeds tien jaar
geleden gestaakt, maar de residu-gehalten in
visblijven noghoog.Het verbod omtevissen
kon nog niet geheel worden opgeheven.
Door afspoeling en erosie isereen toevoer
van bestrijdingsmiddelen naarhetmeer, waar
deze in de anaërobe sedimenten vrij snel
worden afgebroken. De aërobe afbraak van
residuen op de velden rond het meer isveel
langzamer, maar zal de situatie op een termijn
van tien jaar voldoende doen verbeteren.
Davis en medewerkers [4]gaven een
overzicht van gegevens over organische
verontreinigingen inzuiveringsslib dat in de
landbouw wordt gebruikt. Op dit gebied is
nog weinig systematisch onderzoek
uitgevoerd. De directe overdracht van
PCA's, PCB's en organochloorpesticiden uit
grond naar gewas lijkt gering tezijn, behalve
bij gewassen zoalswortelen. De directe
opname van zuiveringsslib door vee bij het
grazen kan leiden tot overdracht van
organische verontreinigingen uit dit slib naar
melk. De voorlopige resultaten van eigen
potproeven met sla op met lindaan
behandelde grond wijzen openige overdracht
van deze stof naar het genoemde gewas.
Fairbanks en O'Connor [5]onderzochten het
effect van gesteriliseerd zuiveringsslib op de
adsorptie en afbraak van di (2 ethylhexyl)
ftalaat en PCB's ingrond. Slibvergroot de
adsorptie en afbraak. Daardoor nemen de
mobiliteit en persistentie af. Slib vermindert
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ook devluchtigheid van PCB's.Daardoor zal
de toepassingvanzuiveringsslibingeen geval
het gevaar van genoemde verontreinigingen
in grond verhogen.
Intropische landen wordt DDTnogtoegepast
in de landbouw. Volgens Foxall en Maroko
[6] wordt in Kenya jaarlijks nog 70 ton DDT
gebruikt in de katoenteelt. Zij vonden dat de
snelheid waarmee DDT uit grond- en
katoengewas in Kenya verdwijnt aanzienlijk
hoger isdan in gematigde klimaatzones.
Dit isvoornamelijk het gevolg van de hogere
vluchtigheid van het pesticide bij grondtemperaturen die oplopen tot boven 60°.
Anorganische verontreinigingen inde
landbouw
Burridge en Barrow [7]gaven resultaten van
een lange termijn onderzoek naarde effecten
op grond en gewas van zuiveringsslib dat met
zware metalen was verontreinigd. Dertien
jaar na de toepassing van het slibwaren de
extraheerbare hoeveelheden Cr, Cu, Ni en
Zn veelhoger indemetslibbehandelde grond
dan in onbehandelde grond. De metalen
werden niet door de grond geïmmobiliseerd.
Het zuiveringsslib verhoogde de gehalten Ni
en Zn indeplant sterk en hetCu-gehalte ook,
maar minder sterk.
Voor Cr was er geen aanwijzing voor
verhoogde opname door gras of gewassen.
Bij Ni bestond er een vrijwel liniair verband
tussen extraheerbare gehalten in grond en de
gehalten in Engels raaigras en klaver.
Adams en Sanders [8]onderzochten de
invloed van pH en andere grondeigenschappen op de hoeveelheden metalen
afgegeven door met zuiveringsslib
behandelde gronden. De afgifte van Zn. Cu
en Ni aan een verdunde Ca Cl2-oplossing
bleek toe tenemen alsdepHdaalde beneden
een drempelwaarde, die nog afhing van de
grondsoort. De gevonden waarden varieerden van 5,8 tot 6,5 voor Zn, van 6,2 tot 6,5
voor Ni en van 4,5 tot 5,0 voor Cu. De twee
lichte gronden gaven meer metalen af dan
een zwaardere grond. De onderlinge
verschillen in afgifte tussen de lichte gronden
werden in hoofdzaak bepaald door de
kation-uitwissel-capaciteit en het gehalte vrij
Al. De resultaten geven een aanwijzing dat,
mits de pH constant blijft, de met zuiveringsslib toegevoegde metalen op den duur minder
oplosbaar worden.
Marquenie en Simmers [9]bepaalden de
biologische beschikbaarheid van Cd, Hg,
PCB's en PCA's voor de aardworm.
Hun onderzoek betrof een zeven jaar braakliggende stortplaats voor verontreinigde
bagger aan de kust van het Erie-meer.
Aanzienlijke verschillen tussen gehalten in
grond en aardwormen toonden aan dat de
biologische beschikbaarheid van verontreinigingen niet uit analyses van grond
alleen kan worden afgeleid.

Voor het bepalen van de biologische
beschikbaarheid van Cd, Cu, Pben Zn in
grond bevelen Davies en Houghton [ 10]het
gebruik van radijs aan.
Berrow en Reaves [11]bepaalden het
achtergrondniveau voor zware metalen in
grond door het meten van elf sporenelementen in ruim 4.000 monsters van
ca. 1.000onverontreinigde grondprofielen in
Schotland. Bij de bespreking van hun
resultaten betrokken zijde voorlopige EGrichtlijn voor toepassing van zuiveringsslib in
de landbouw.
Verontreinigingen inrivierwater en
kustwateren
Wilken en Weiier [12]onderzochten de
gehalten zware metalen in water en slib nabij
de Elbedam bij Geesthacht. Zij geven schattingen voor de vrachten aan zware metalen
en bespreken het stromingsafhankelijke
transport van de metalen naar de haven van
Hamburg.
Anderson en medewerkers [13]beschreven
het preconcentreren van zware metalen uit
oppervlaktewater door neerslaan met dithiooxaalzuur-diamide.
Het Balaton-meer in Hongarije ismet een
oppervlakte van 593 km 2 het grootste zoetwatermeer in midden-Europa. Het trekt
'szomers ca. 900.000 recreanten. Voor het
handhaven van een goede waterkwaliteit is
het nodig de toevoer van nutriënten naar het
meer te beperken. Jolankai [14]besprak de
problemen rond het bepalen vande bijdragen
uit puntbronnen en diffuse bronnen.
Het meer wordt gevoed door 32 rivieren en
beken. Bij de wijnbouw aan de noordzijde
van het meer werd tot voor kort een aanzienlijke fosfaatbemesting toegepast.
Veldmetingen en modelberekeningen
vormden een steun bij het invoeren van
maatregelen ter beheersing van de
nutriëntentoevoer.
De gehalten zware metalen insedimenten in
de lagune van Venetië en de aangrenzende
kustwateren werden onderzocht door Orio
[ 15f. Een sterke verontreiniging was
aanwezig nabij het industriegebied van
Marghera. De horizontale verdeling van de
verontreiniging gaf een inzicht in het
transportmechanisme binnen delaguneen de
diffusie naar de golf van Venetië. Uit
verticale profielen bleek de verhouding
tussen het natuurlijke niveau en de
anthropogene bijdrage. Het natuurlijk
niveau nabij Venetië stemt redelijk overeen
met de eerdergenoemde Schotse gegevens
[11]:
Variaties in de samenstelling van de aardkorst geven overigens een aanzienlijke
spreiding in de natuurlijke gehalten.
De giftigheid van mengsels van twee metalen
isonderzocht door Sellers en Ram [16]met
gebruik van de inzee voorkomende fos-
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foriserende bacterie Photobacterium
phosphoreum. In de discussie werd twijfel
uitgesproken over de vraag of de resultaten
ook voor het zoete water geldig zijn.
Salamons [17]onderzocht verontreinigingen
in de sedimenten. De concentraties van Cd,
Zn, Cu en Pbinporiënwater van zuurstofloze
sedimenten worden bepaald door de vaste
metaalsulfiden, waardoor deze concentraties
in het algemeen laagzijn. Ingewikkeld en nog
slecht bekend zijn de processen in de overgangszone naar de waterfase.
Bij toenemende gehalten complexvormers,
bijv. door het invoeren van NTA inwasmiddelen, en afnemende pH daalt de overdracht van metalen naar het sediment.
Wanneer een anaëroob sediment door
baggeren bijv. in een zuurstofrijke omgeving
komt, kunnen sommige sporenelementen,
o.a. cadmium, vrijkomen.
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