Oppervlaktewaterkanstinken:
oorzakenengevolgen

Tilapia-viswordt inenrond Luik opde markt
gebracht eninmeerdere specialiteitenrestaurants geserveerd. Ookvindt export
plaats naar Frankrijk en Zwitserland.
Dezevisisonderzocht ophetvóórkomen van
radioactieve stoffen enzware metalen door
de Universiteit van Luikenhetministerie van
Volksgezondheid inBelgië. Voordat het
experiment begon wasreeds bekend dat
vrijwel alle radioactieve stoffen zich hechten
aan het sediment endezwevende deeltjes in
het rivierwater (Blanchard/Kahn, US 1971).
Ecologisch onderzoek vandeMaas.blz.9,
samenvatting enconclusies). Nahet
onderzoek inBelgië bleek datde
radioactiviteit ongeveer 100pCi/1versevis
bedroeg; ditislager danderadioactiviteit in
visdie normaal voorkomt indeMaas.Dit
wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door
de hoge groeisnelheid vandevissoort,de
verblijftijd ismaximaal 1 jaar
(Dr. J. Cl. Philipart. Univ. Luik).
Opgrond vaneeneersteonderzoek werdeen
uitvoerig vervolgonderzoek naarhet
voorkomen vanradioactieve stoffen niet
nodig geacht. Besloten ishet routinematige
waterkwaliteitsonderzoek vanhet RIZA op
het meetpunt Eysden indeMaas uitte
breiden metdebepaling vanradio-nucliden
in slib. Deresultaten vandit onderzoek
worden opgenomen inde kwartaalverslagen
dieinsamenwerking methetRIVenhetRID
worden gepubliceerd. Voorts wordt inhet
kader vande Coördinatiecommissie
metingen vanRadioactieve en Xenobiotische
stoffen aandacht besteed aanhet voorkomen
van radioactiviteit onder andere inhet
aquatisch milieu. Jaarlijks worden de
resultaten vanhetdoor de onderscheiden
instituten verrichte onderzoek gepubliceerd
en aande Kamer aangeboden, alsdusde
minister.
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Het eerste specialistische congres over
'Off-flavours intheAquatic Environment'is
van 14-18juni gehouden inEspoo,een
voorstad van Helsinki (Finland). Er waren
ongeveer 90deelnemers uit 13landen,
waaronder Canada, deVerenigde Staten.
Australië enJapan. Van Nederlandse zijde
waren er 9 deelnemers. Het symposium
handelde over hetvóórkomenvan
hinderlijke reuk- en smaakveroorzakende
stoffen inoppervlaktewater alsgevolgvan
lozingen enalsgevolg vandevormingvan
deze stoffen door bepaalde organismen.
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Deze stoffen veroorzaken stinkend water,
een slechte reuk ensmaak vandrinkwateren
een ernstig smaakbederf van vele visserijproduktcn. Heteconomisch belang van dit
laatste verklaart voor eengroot deelde
belangstelling overdegehelewereld voorhet
onderwerp enhetfeit datdit eerste
svmposium inFinland isgehouden, waar
grote problemen zijn opdit gebied.
De in totaal 37 voordrachten van het
symposium zijn ineenviertal onderwerpen
verdeeld, te weten:
1. zintuiglijke karakterisering en meting;
2. chemisch onderzoek;
3. biologie enbiochemieen
4. bestrijding vanreuk- en smaakproblemen.
Wat betreft dezintuiglijke waarneming van
reuk en smaak vandrinkwater iser onder
andere veel onderzoek inFrankrijk verricht.
In ditverband werd door DeGreef ook het
RID-onderzoek gepresenteerd meteen
groot consumentenpanel inRotterdam voor
de smaakbeoordeling vanhet drinkwater.
Onderzoek naar methoden voor reuk-en
smaakwaarneming ligt op psychofysisch
terrein. Het werken metpanelsvan
proefpersonen bestaande uitof ervaren
proevers ofconsumenten vereisteen
vérgaandeverfijning vande uitvoeringeneen
standaardisatie enijking. De keuze vande
ijkstoffen isbelangrijk en moeilijk.
Hoewel hetnodige bekend isvan
drempelreukwaarden (Threshhold Odor
Concentration,TOC; niet teverwarrenmet
de Totaal Organische Koolstof TOC)en
drempelsmaakwaarden vanveel stoffen iser
weinig bekend van 'TOC-waarden'van
mengsels van stoffen.
Tijdens hetsymposium iseen werkgroep
gevormd omdeverschillende geuren inhet
watermilieu internationaal te karakteriseren
en hiervoor eenreferentiedoos van stoffen

samen testellen. Het resultaat vanditwerk
waseen lijst van 13 verschillende geurenmet
de bijbehorende namen vanstoffen, die
daarvoor verantwoordelijk zijn.
Het kwantitatief meten vanreuk en smaak
berust opde verdunningsmethode.
Montiel (Fr.)koos als verdunningswater
'onverdacht' grondwater met ongeveer
gelijke zoutsamenstelling alshette
onderzoeken oppervlaktewater. De beste
temperatuur vanhetwater bijhet onderzoek
is25-30 °C.Deomstandigheden bijde
uitvoering metpanels vangetrainde
personen moeten scherpzijn omschreven.
Standaardisatie en ijking zijn absoluut
noodzakelijk gebleken.
Het chemisch onderzoek dient altijd in
combinatie meteenzintuiglijke waarneming
plaats tevinden. In vrijwel alle voordrachten
isingegaan opdemogelijke stoffen, die
verantwoordelijk kunnen zijn voorde
hinderlijke reuk ensmaak. Het verband
tussen deze twee werd niet inalle gevallen
overtuigend aangetoond, hetgeen vaak zeer
moeilijk is.Dateen bepaalde reuk ofsmaak
aanéénstoftewijten is,iseerder uitzondering
dan regel. Toch werden diverse voorbeelden
gepresenteerd, waarbij hetgehele reuk-en
smaakprobleem werd teruggebracht totde
chemische analyse vanéénstof. Het meest
bekende voorbeeld isgeosmine, dateen
muffe, modderachtige geur veroorzaakt.
De 'TOC-waarde' vangeosmine islaag,
namelijk 10ng/1. Deontdekstervan
geosmine, mrs. Gerber uitde Verenigde
Staten, vertelde opanekdotische wijze
hierover. De definitieve bevestiging vande
juistestructuur van geosmine vond pasplaats
in 1976nadesynthese ervan door Ayer.
In de Verenigde Staten isdeanalysevan
geosmine door McGuire volledig ontwikkeld
tot een direct inzetbaar middel bijde
beheersing vanreuk- ensmaakproblemen in
reservoirs bestemd voor drinkwaterin
Californie. De onderste analysegrensvan
deze analyse is2ng/1.De methode berust op
een 'closed loop stripping' metactieve kool
alsadsorbent enextractie metzwavelkoolstof
gevolgd door gaschromatografie.
Geosmine isbij4 °Cnoggoed biologisch
afbreekbaar, zodat kwikchlorideals
conserveermiddel moet worden gebruikt.
Indien ereen parallelle zintuiglijke
waarneming moet plaatsvinden wordt
methyleenchloride alsextractiemiddel
gebruikt. Door McGuire c.s.worden 600van
dergelijke analysen perjaar uitgevoerd.
Voor een tweede stof, 2-methylisoborneol,
een kamferachtige stof die eenmuffe geur
veroorzaakt, isdesituatie ongeveer gelijk.
De 'TOC-waarde' van2-methylisoborneol is
hoger danvangeosmine. namelijk 25 ng/1.
Een derde door mrs. Gerber genoemde stof
is isopropylmethoxypyrazine, dieeen muffe
'aardappelgeur' heeft meteenTOC, die nog
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een factor 100lager ligt dan die van
geosmine. Deze en talloze andere,
geïdentificeerde stoffen worden vooral door
actinomyceten, bacteriën met een
schimmelachtig uiterlijk, gevormd. Zeer veel
identificaties van reuk- en smaakstoffen in
water zijn door Whitfield (Aus.) uitgevoerd.
In Australië wordt de gehele schaaldierenen kreeftproduktie bedreigd door ernstige
smaakproblemen, die worden getypeerd als
knotlookachtig-rotte uienachtig.
Whitfield kon alsverantwoordelijke stoffen
bis-methylthiomethaan, dimethyltrisulfide.
een octadienol en diverse aromatische
koolwaterstoffen metgc-ms-werk aanwijzen.
Bepaalde bacteriën, namelijk
Pseudomonas-species spelen een hoofdrol in
het ontstaan van deze stoffen.
Aromatische koolwaterstoffen zijn
afkomstig van milieuverontreiniging door de
mens.
Verschillende Finse onderzoekers en -sters
gingen inopde problemen ten aanzien vande
reuk en smaak van drinkwater en de slechte
smaak van veel visprodukten in Finland.
Dit in geheel Scandinavië en Canada
voorkomende probleem wordt vooral
geweten aan de gechloreerde afvalprodukten, die ontstaan bij het bleken met
chloor van houtpulp en het gebruik van
chloorfenolen voor houtbescherming.
Door Paasivirta b.v.werden tetrachloorfenol
en trichlooranisol, een afbraakprodukt van
de chloorfenolen, alsde belangrijkste
boosdoeners aangemerkt.
Bemmelmans van CIVO-TNO heeft
onderzoek verricht naar de 'jodiumsmaak'
van gemarineerde Oostzee-haring.
Aangetoond kon worden dat deze
ongewenste smaak waarschijnlijk wordt
veroorzaakt door monobroomfenol.
Deze stof isniet aanwezig in de haring voor
behandeling, maar ontstaat waarschijnlijk
door het marineren, omdat onder de
oxidatieve omstandigheden uit bromide
broom wordt gevormd, dat
bromeringsreacties laat verlopen.
Slater uit Canada vermeldde vele
verschillende smaak- en reukstoffen, die
werden gevormd in cultures van
25 verschillende blauwalgen. Het eerste
bericht over een relatie tussen blauwalgen en
een 'modderachtige' smaak van visstamt al
uit 1910.
Daarmee werd het derde deel van het
symposium overdebiologieenbiochemie van
het ontstaan van reuk- en smaakproblemen
begonnen. Geosmine en 2-methylisoborneol
worden nog steeds gezien alsde twee
belangrijkste stoffen, die worden gevormd
door blauwalgen als Anabena,
Aphanizomenon. Microcystis, Oscillatoria
en Symploca. Niet alleen blauwalgen, maar
ook andere micro-organismen, zoalsde reeds
vermelde actinomyceten, kunnen deze

stoffen afscheiden. Ook door Wood in
Engeland wordt geosmine gezien als
nummer 1 op de lijst van veroorzakers van
hinderlijke reuk en smaak van water in
reservoirs bestemd voor drinkwater.
Hij toonde aan, dat een groei van
streptomyceten opafgestorven plantenresten
een belangrijke bijdrage leverde in de
geosmineproduktie. Van Bremen van het
Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
weet het ontstaan van een muffe smaak aan
het water uit drie reservoirs in augustus 1980
aan het onder-water-zetten van een groot
landoppervlak met plantenresten. Hij kon
geen verband aantonen met groei van
actinomyceten en blauwalgen.
Verschillende onderzoekers rapporteerden
over vele andere, onder andere door
blauwalgen afgescheiden stoffen diereuk-en
smaakoverlast veroorzaakten.
Slater noemde acetofenon, cyclohexanon.
fenylacctonitril enOd-pineen.terwijl een
'tabakachtige' geur werd veroorzaakt door
ß-cyclocitral. Jüttner uit West-Duitsland
benadrukte de rol van sulfides en amines en
toonde door middel van biosynthese aan, dat
deze stoffen vooral van biogene herkomst
waren en veel minder een gevolg van een
directe milieuverontreiniging.
Als belangrijkste veroorzaker noemde hij
Synechococcus species.
De bestrijding vanreuk- en smaakproblemen
is meestal niet eenvoudig. De Japanner Yagi
presenteerde vele gegevens over de
verwijdering van geosmine en
2-methylisoborneol bij de zuivering van
water uit het meer Biwa tot drinkwater.
Langzame zandfiltratie kon 360 ng/1
geosmine tot 6 ng/1 terugbrengen.
Snelfiltratie en poederkooladsorptie zijn
minder effectief. Montiel uit Frankrijk
maakte een uitstekend overzicht van de
mogelijkheden om reuk- en smaakstoffen te
verwijderen. Veel gegevens werden
gepresenteerd overhetgedragvan genoemde
stoffen na dosering van oxidatiemiddelen als
chloor, chloordioxyde, ozon en
kaliumpermanganaat.
Ook aan de preventie van de vorming van
reuk- en smaakstoffen werd door
verschillende sprekers aandacht geschonken.
Cultures van bacteriën met name van
Bacillus cereus werkten na toevoeging in een
aantal praktijkvoorbeelden preventief.
Met name in kweekvijvers voor zeewolf
bereikte Lovell inde Verenigde Staten goede
resultaten. Ook Montiel prees deze methode
aan en noemde ook speciale virussen die
hiervoor zouden kunnen worden gebruikt.
De Fransman Danglot twijfelde overigens
weer sterk aan het nut en de mogelijkheden
van een dergelijke preventieve maatregel.
McGuire vermeldde een preventie van groei
van blauwalgen door de toevoeging van
koperethanolaat, dat door de geringe

oplossnelheid beter zou werken dan
kopersulfaat. Een dergelijke methode wordt
in Nederland in het algemeen vanwege de
milieuverontreiniging of de
drinkwaterverontreiniging door koper als
ongewenst gezien.Tenslotte presenteerde
De Kruijf van het RID veel informatie over
de wijze waarop in Nederland reuk- en
smaakstoffen bij de drinkwaterproduktie
worden verwijderd.
Samenvattend kan worden gesteld, dat het
symposium erggeslaagd was. De indruk is
gewekt, dat vrijwel allesvan wat er op de
wereld aan onderzoek gaande isop het
gebied van reuk- en smaakstoffen in het
watermilieu isgepresenteerd. De discussies
waren zeer levendig en opbouwend voor alle
aanwezigen. Als geheel was het de moeite
waard.
Het verslag zalte zamen met alle
discussiebijdragen doorde IAWPRCworden
uitgegeven alsspeciaal nummer van 'Water
Science and Technology' in het voorjaar van
1983. Inlichtingen over de doos met
standaardstoffen voor karakteristieke geuren
kunnen bij dr. T Kuusi, Biologinkuja 1,
SF-02150 Espoo 15worden verkregen.
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'AGroundwater Primer'
Het IRC te Rijswijk heeft als 'occasional
paper' een introductie in de geohydrologie
uitgebracht. Het door G. J. Heij en C. R.
Meinardi in de Engelse taal geschreven
'A groundwater primer' behandelt in zes
hoofdstukken van elk ongeveer twintig
pagina's de basisbegrippen van het onderzoek naar gedrag en voorkomen van
grondwater.
De auteurs hebben deze uitgave als lesmateriaal bedoeld. Het boek zou gebruikt
kunnen worden bij het hoger beroeps onderwijs en in de eerste fase van het
universitair onderwijs. Daarnaast zou het
van nut kunnen zijn voor ieder die in de
praktijk met grondwater te maken heeft,
hetzij beroepsmatig, hetzij als geïnteresseerde leek. De prijs van 'A groundwater
primer' bedraagt ƒ 1 4 - en het is te bestellen
bij International Reference Centre for
Community Supply and Sanitation, Postbus 5500, 2280 HM Rijswijk.

