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Voorwoord

De afbraak van natuurlijk,organisch materiaal in de bodem is reeds tientallen jaren een belangrijk onderzoeksthema van het Rijksinstituut voor
Natuurbeheer.
Aanvankelijk vond dit onderzoek plaats in de toenmalige afdeling Bodembiologie. Na de reorganisatie van deze afdeling tot eenafdeling Milieuverontreiniging isdenadruk komen teliggen op de relatie met bodemverontreiniging.
Bijafbraakprocessen in de bodem gaat het in eenaantal gevallen om
moeilijk of traag afbreekbare organische verbindingen die qua structuur
lijken op sommige xenobiotische verbindingen.Het lag daarom voor de hand
de beschikbare fundamentele kennis over afbraakprocessen toe te passen
voormicrobiologische bodemsanering. Daarbij is de uitgangsgedachte dat gezien de analogie tussen natuurlijke afbraakprocessen endiewelke bij
sanering een rol spelen -bij sanering primair het natuurlijke biologischeafbraakpotentiaalmoet worden geoptimaliseerd. Ineerste instantie
is dit experimenteel onderzocht in relatie tot isomeren van hexachloorcyclohexaan (HCH). De daarbij opgedane ervaring vormde deaanzet tot een
verzoek van de provincie Gelderland omeen literatuuronderzoek teverrichten naar deafbraak van een twintigtal bestrijdingsmiddelen,die in
de bodem van drie voormalige terreinen inde provincie waren aangetroffen.
Het voor Uliggend rapport bestaat uit drie delen:
1)Een uitvoerige samenvatting,waarin de conclusies van de studiebeargumenteerd worden weergegeven.
2)Een rapportage per chemische verbinding van deafbraakmogelijkheden, tezamenmet enkele meer algemene hoofdstukken over saneringstechnieken,mogelijkhedenvoormicrobiologische sanering engedetailleerde conclusies•
3)Technische informatie Der verbinding over de fysisch-chemische
eigenschappen, deafbraakroutes enafbraaksnelheden in relatie tot bodemfactoren.
Er isdus sprakevan een steeds verder doorgevoerde detaillering. Zowel
de beleidsambtenaar opplaatselijk, provinciaal en landelijk niveau als
de onderzoeker op het gebied van biotechnologische bodemsanering kan
hieruit informatie putten om tot beslissingen tekomenaangaande bodemsanering.
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SAMENVATTING

De bodemverontreinigingssituatie
Voordrie gevallenvanernstige bodemverontreiniging inGelderland isop
basis van literatuuronderzoek onderzocht inhoeverre hetmogelijk,ismet
behulp vanmicrobiologische aktiviteitendeze gronden tereinigen.Deze
driegevallen,terreinen vanbestrijdingsmiddelenfabrieken,zijn helaas
niet uniekmaarwel representatief voor eengroot aantalbodemverontreinigings gevallen ook inandere provincies inNederland.Behalve dit soort
vervuilde terreinen zijner nog vele andere soorten verontreinigingen
bijvoorbeeld met zwaremetalen ofmet olie-produkten. Intotaliteit kent
Gelderland ongeveer 860gevallen vanvermoedelijke bodemverontreiniging,
terwijl dit voor Nederland ongeveer 6000is.Deze bodemverontreiniging
beslaat nietalleen een groot grond-oppervlak,maar omvat vooral eenonverwacht groot aantal tonnen grond daar sommige verontreinigingen wel
vijf tot twintigmeter diep gaan.Volgens schattingen vanhet Rijksinstituut voor Volksgezondheid enMilieuhygiëne zouvande 13miljoenm te
3
saneren grond ongeveer 2miljoen m wellicht inaanmerking kunnen komen

3

voormicrobiologische sanering,omdat dievooral alifaten enaromaten
(oliën),polycyclische aromaten engechloreerde koolwaterstoffenbevatten
enomdat dekosten vangrond verbranden (thermische reiniging),volgens
3
schattingen,opkunnen lopen tot ƒ 650perm ,van grond schoon spoelen
3
(extractie)tot ƒ 350perm terwijl die vanmicrobiologisch reinigen
3
maximaal ƒ 160perm geschat zijn.Alsmicrobiologisch reinigen mogelijk
is, isdat zoweleconomisch als ecologisch (langs natuurlijke wijze en
geen reststoffen problematiek)zeeraantrekkelijk.
Indebodem vandedrie terreinen inGelderland bevinden zich,soms
tot opeen diepte van 18meter,mengsels vanverschillende (groepen)van
bestrijdingsmiddelen.Het betreft organochloorverbindingen (DDT,aldrin,
dieldrin,endrin,heptachloor,chloordaan,HCH,endosulfan enpentachloorphenol),organofosfaten (parathion,methyl-parathion,malathion,
diazinon,azinphos-methyl,dichloorvos,chloorfenvinphos,dimethoaat,
methidation,ethion,bromophos en fenitrothion),nitrophenolen (DNOC,
dinoseb endinoterb)en phenoxyherbiciden (2,4-DenMCPA). Naast deze
bestrijdingsmiddelenwerden er ook tetrachloorethyleen,xyleen,benzeen,
tolueen,minerale oliën enarseenaangetroffen.
Voor bovengenoemde verbindingen (uitgezonderd tetra enarseen)isdoor
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het Rijksinstituut voor Natuurbeheer eenuitgebreid literatuur onderzoek
verricht naar demicrobiologische afbreekbaarheid.

Natuurlijke afbraakprocessen
Degegevens over deafbraak van debodemverontreinigende verbindingen
moetenworden geïnterpreteerd binnen het ruimere kadervandeafbraak van
natuurlijk organischmateriaal indebodem (het zogenaamde zelfreinigende
vermogenvan grond). Voorhet totaalafbreken (mineralisatie)ofstapsgewijs omzetten (transformatie)vanplantaardig endierlijk organisch
materiaal tot voordeplantweer opneembare mineralen zijnmicro-organismenverantwoordelijk.Daarwaar hetmeeste organische materiaal terecht
komt,zullendemeestemicro-organismen zijn.Vooral inde bovenste 20cm
zijngrote aantallen envele soortenmicro-organismen aktief.Bij toenemende diepte komenmindermicro-organismen voordie bovendienminder
aktief zijn.Dit ismede eenverklaring waarom diepe verontreinigingen in
debodem niet aangetast worden,bovendien zijn demilieu-omstandigheden
opgrotere diepten vaak ongunstiger voorhet optimaal functioneren van
afbraakprocessen.Er zijn danook drie basale factorenwaarop deafbraak
vanorganischmateriaal functioneert (die bepalend zijnvoorde afbraak):
a)ermoetenmicro-organismen zijndie het specifieke organische substraat als groei ofenergie bronkunnen gebruiken,b)de structuur van
het organisch substraat isbepalend ofhetafbreekbaar isenhoe snel, c)
demilieu-omstandighedenmoeten gunstig zijnopdat de micro-organismen
kunnen functioneren (figuura ) .

|organismen|

Figuur a.Dedriebasale factoren diebepalend zijnvoor deafbraak van
organischemateriaal.
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Als éénvan deze drie factoren ontbreekt vindt deafbraaknietplaats.
Onder afbraak kanverstaanwordencompletemineralisatie,dit isvaak een
lange reeks vanaaneensluitende transformatie stappensoms doorverschillende soortenmicroben uitgevoerd. Onder transformatie wordt echter
ookwelverstaan één transformatie-stap,omdat dandeoriginele verbinding niet meer aantoonbaar is,hoewelhet gehele karkasvandeverbinding
nogaanwezigis.
Voornatuurlijk organisch materiaal inhet bos Hackfort inVorden
(Oost-Gelderland)heeftMinderman (1968)bepaald hoe snel organischmateriaalmet verschillende structuur verbindingen afgebrokenwordt onder
Nederlandse klimatologische omstandigheden.Terwijl suikers na 1jaar
voor 99%verdwenen zijn en polysuikers (cellulose)voor 75%,zijneenvoudige cyclische aromaten zoals fenolna éénjaar pasvoor 10%gemineraliseerd.Voor sommigenatuurlijke verbindingen kan hetzelfreinigend
vermogen vandegrond dus ook zeer traagzijn.

Invloed niet-biotische bodemfactoren
Behalvemicrobiologische processen kunnen ook abiotische bodemkundige,
fysische en chemische processen deafbraak,de omzetting ofde verdwijning beïnvloeden.Dit zijnvooral:
a)adsorptie:voornamelijk bepaald door dehoogte vanhetorganisch stofgehalte vandegrond en inmindere matedoor dehoogtevanhetkleigehalte;een laagvochtgehalte in lichte gronden kan hierop stimulerend
werken;daling vandepH (zuurgraad)kandeadsorptie gunstig beïnvloeden;een hogere temperatuur leidt tot eenverlaagde adsorptie;de
fysisch/chemischaard endaarmee de oplosbaarheid vanhet xenobioticum
zijnook van invloed op deadsorptie.
b)uitspoeling enafspoeling:hoe beter oplosbaar een stof deste sneller
isdeuitspoeling;door adsorptie wordt dit proces weer tegengewerkt.
c)vervluchtiging: lagedampspanning vanhetxenobioticum enhogetemperatuur zijnhiervor bevorderende factoren,terwijl laagvochtgehalte en
hoge adsorptie hiervoor nadeling zijn.
d)algemene abiotische processen:hydrolyse (splitsing doorH 0 ) , oxydatie,isomerisatie enionisatie doen destof sneller verdwijnen.
e)fotolyse:afbraak onder invloed vankortgolvig,energierijk zonlicht,
bevordert dit enkanalleenaanhet bodemoppervlak optreden.
Andere factoren dienaast de chemische omzettingen vooraldemicrobio-
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logische omzettingen beïnvloeden zijn.
o
f)temperatuur:bijhogere temperatuur (10naar 25C)verloopt demicrobiologisch afbraak altijd sneller;beneden bepaalde temperaturen (0C,
o
maar soms ook 10C)treedt vaak geenafbraakmeer op;hogere temperaturen
kunnen tot uitdroging leiden hetgeendemicrobiële aktiviteit sterkvertraagt endeadsoptie bevordert;langdurige hoge temperatuur hoeft niet
altijd onverdeeld gunstig tezijn.
g)vochtgehalte:indrogere gronden isdepersistentie groter.
h)pHvande bodem:in zuurdere gronden isdeadsorptie vaak hogerendus
deafbraak trager.
i)bodemtype:hoger organisch stofgehaltekandeadsorptie verhogen,maar
ook demicrobiële aktiviteit;de textuur ofkorrelgrootte verdeling bepaalt deverdeling vande poriegrootteenheeft effect opvochtgehalte en
aérobie;eenwisseling hiervan dooreen regelmatige grondbewerking doet
het verdwijnen vandexenobiotica vaak versnellen.
j)aérobie (zuurstof)enanaerobie (zuurstofloos):afwezigheid vanzuurstof kan tot ophoping van organischmateriaal leiden;processen lopen
veelal sneller onderaerobe omstandigheden,sommige stoffenkunnen echter
alleen door obligaat anaerobe microorganismenafgebroken worden;voor
veel pesticidenworden geenalgemene uitspraken gedaanofafbraak beter
verloopt onder aerobe ofanaerobe condities,toch ishet aantalwaarnemingen van aerobeafbraak de laatste jaren sterk toegenomen,
k)formulering:dedeeltjes grootte vandeaf tebrekenstof beïnvloed de
persistentie;hoegroter deklontenwaarin het geheelis "weggestopt",
deste kleiner ishet aantastbaar oppervlak.Emulsies zijninhet algemeen
snellerafbreekbaar dangranulaten.
1)concentratie:kleine hoeveelheden verdwijnen sneller dangrote;eris
echter ook eenbepaalde drempelwaarde waaronder geengroei vanmicroorganismen meer optreedt,co-metabolisme (langzame afbraak doorde toevallige aanwezige omzettingscapaciteit)kandanslechts tot verdere
afbraak leiden;hoge concentraties kunnen toxiciteit voormicro-organismen betekenen endeafbraak isvaak trager.
m)combinaties (bv.als verschillende stoffen gelijkende structuurformules hebben):weinig over bekend;zowelvertraagde alsversnelde afbraak
teverwachten.
Behalve dat het xenobioticum "beïnvloed"wordt oefent hetook een
invloed uit opdeaanwezige microorganismen. Inde tabela isdat voor

o
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groepen persticiden aangegeven opeenaantal belangrijke microbiologische
populaties enprocessen.

Tabela. Samenvatting (vanuitHill&Wright1983)vanheteffectvangroepen
pesticidenindebodemopbodemmicrobiologischepopulatiesenactiviteiten.
Parameters

Chloor.

"Drins"

arom.
Aantalbacteriën
Aantalactinomyceten

0,5-4:>

1-4:>

4-20:<

150:<

0,5-l,5:>

2,5-50:<«

Phenoxy-

Organo-

Nitro-

zuren

fosfaten

fenolen

0,5-l,5:>
4:=

0,5:>
4-6:<

3:=

4:»

20:<

4:=

4:<
Aantalschimmels

0,5-1,5:>
4:<

Aantalalgen

2-6:<

0,8-2:<

2,5:=

20:«
N-binders
2
(Azotobacter)
Symb.N-binders
2
(Rhizobium)
Cellulosesplitsers/
proces
Bodemademhaling

20:<

0-2,5:=
15:>
2:<en»

3:=
100:<

50:=en<
2,5:50:<
1-3:<

1-4:=

0,5-8:=

2-3:=

40:<
1-4:=

5:>

l,5-2:<

10:>

MCPA:»
1,5-2:=

0urease) 5:<
Ammonificatie

2:<

2:=en<

50:<

Bodemenzymen

30-40:<

5-50:120:<

Nitrificatie

0,5-2,5:>
15-100:<

Denitrificatie

1,5:>

1,5:»

2,5-100:<

0,5-1,5:>

0,5-4:=

20-40:<

150:>

0,5-2:>
40:=

Degetallen zijnuitgedrukt inhetaantalkg's (ofliters)dat perhectare
toegepast werd.
> wil zeggendat ereenverhoging isvanhetaantalofdeactiviteit;
» wil zeggendat ersprake isvaneensterkeverhoging;
= wil zeggendat ergeenmeetbare invloedis;
< wil zeggendatereenverlaging inaantalofactiviteitis;
<<wil zeggendatersprake is vaneensterkeverlaging.

1-3:=
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Verdwijningskarakteristiekenvan bestudeerde stoffen
Voorde traagheid vanafbraak wordt voorveelpesticiden enonnatuurlijke
verbindingen enelementen (xenobiotica)ookwelhet begrip persistentie
gebruikt.Ditwordt uitgedrukt inbijvoorbeeld t

of t ,respectieve50
95
lijkde tijdwaarin 50%of 95%vandestof verdwenen is (onafhankelijk

vandevermelding ofer sprake isvanéén transformatie-stap ofvan
completemineralisatie).Daarnaastwordt de t

waardevan destof ook
50
beïnvloed doorde oplosbaarheid inwater endeadsorptie aangrond.De
t

waarde isdusgeen reactie-constante die lineair is("eerste-orde"
50
reactie)! Deafbraak vanveel pesticiden zal ingrond eerdervolgens een

tweede-orde reactie verlopen enwellicht volgens een repeterende
tweede-orde reachtie (figuurb ) .

„ 1.0i
1-1

«J
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Figuur b.Afbraakcurves volgens verschillende orde-reacties.
Organochloorverbindingen:
DDT:dehalfwaardetijdin onsklimaat varieertvan 3tot 10jaar.Metbehulpvanwisselendemilieuomstandigheden (aeroob/anaeroob),doortoevoegenvanzeer bijzondere substraten endoor enten van specifieke stammen
micro-organismen isinhet laboratorium totalemineralisatie aangetoond,
inhet veld echter nogniet.Adsorptie,vooral aan organischmateriaal,
kaner belangrijke rolspelen voor langduriger persistentie.
Oplosbaarheid inwater is zeer laag endusook de uitspoeling,erkan
sprakevan hydrolyse zijnnaar DDE.Erisgeen sprake vanverdamping.
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ALDRIN:dehalfwaardetijd inonsklimaat zalvariëren van 1/4 tot 4jaar.
Inhet laboratorium isgedeeltelijkemineralisatie gemeten:vandenietgechloreerde vleugel van hetmolecuul.Adsorptie kanbelangrijk zijn:het
bindt envertraagt deafbraak.Uitspoeling,vervluchtiging of hydrolyse
vindennietplaats.
DIELDRIN:dehalfwaardetijden zijn 1-7 jaar.Demineralisatie vande
niet-gechloreerdevleugel vanhetmolecuul isaangetoond onderlaboratorium-omstandigheden,niet inhet veld.Adsoptie kanbelangrijk zijn,
uitspoeling enverdampenniet.
ENDRIN:dehalfwaardetijd kan 2-6 jaar zijn. Inhet laboratorium is
echter geenmineralisatie aangetoond.Adsorptie kanvanbelang zijn.Er
zijn tegenstrijdige meningen overbetere afbraak inaerobe ofanaerobe
omstandigheden.
HEPTACHLOOR:dehalfwaardetijd is ongeveer 10maanden tot 10jaar.Totale
ofgedeeltelijkemineralisatie isniet aangetoond.Adsorptie kanbelangrijk zijn enookhydrolyse.
CHLOORDAAN:dehalfwaardetijd van technisch chloordaan is 1-4jaar.
Totalemineralisatie isnooit vermeld inde beperkte literatuur.
Adsorptie kanbelangrijk zijn.
HCH-isomeren:dehalfwaardetijden variëren vanenkele dagen (laboratorium,optimalemilieu-omstandigheden)tot enkele jaren (veld). Totale
mineralisatie isaannemelijk gemaakt voor alpha engamma HCHinhet
laboratorium, het snelst bijaerobe condities enzonder extra organisch
materiaal.Adsorptie kan belangrijk zijnenenige uitspoeling vangamma,
wellicht vanalpha enzeker vandelta HCHis teverwachten.Beta HCH
heeft een uniek lagegeurdrempel.
ENDOSULFAN:dehalfwaardetijd vandealpha-isomeer (hetmeest voorkomend)
isgemiddeld 2maanden,terwijl dit vandebeta-isomeer wel 2jaarkan
zijn.Gedeeltelijkemineralisatie vandeniet-gechloreerde vleugel van
het molecuul isaangetoond inhet laboratorium.Onderaerobe omstandigheden enbijhogere pH's verloopt deafbraak sneller.Adsoptie enhydrolyse kunneneen belangrijke rolspelen.
PCP: dehalfwaardetijdkan sterkvariëren (2maanden tot 2jaar). Zeer
recent is totalemineralisatie,onder laboratorium condities,aannemelijk
gemaakt. Onder anaerobe condities verdwijnt de stof sneller.Adsorptie
kan belangrijk zijn.Uitpoeling ismogelijk.
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Organofosfaten:
PARATHION:dehalfwaardetijd kanoplopen tot 6maanden.Totalemineralisatie isaannemelijk gemaakt.Bijeenhoger vochtgehalte (anaëroob)enin
alkalisch milieu verloopt de afbraak sneller.Zoweldeadsorptie als de
uitspoeling kangroot zijn.
METHYL-PARATHION;dehalfwaardetijd isminder dan 2weken.Totale mineralisatie vindt plaats,het snelst onder anaerobeomstandighedenenwordt
bevorderd door toevoegen van extraorganischmateriaal.Zowel adsorptie
alsuitspoeling kunnen zeer belangrijk zijn.
DIAZINON:de halfwaardetijd varieert van 2tot 5weken.Totalemineralisatie isaangetoond,het snelst onderaerobe omstandigheden enniet
o
meer beneden 7C Adsorptie enuitspoeling spelen eenkleinerol.
AZINPHOS-METHYL:dehalfwaardetijd varieertvan 2tot 14weken,maar bij
zeer hoge concentraties werd het na 8jaarnog gemeten.Volledige mineralisatie isaangetoond.Er isweinig onderzoek naaranderekarakteristieken.Uitspoeling ismogelijk.
MALATHION:dehalfwaardetijd is zeerkort:tot 4dagen.Totale mineralisatie iszeerwaarschijnlijk het snelst onderanaerobecondities.
Uitspoeling ismogelijk.
DICHLOORVOS:over dezeverbinding isweinig bekend. Het is zeer sneluit
degrond verdwenen ende oplosbaarheid isextreem groot.Eenhoog organisch stofgehalte begunstigt deafbraak.
DIMETHOAAT:halfwaardetijd varieert van 1tot 5weken.Erisweinig over
demineralisatie bekend. De zeer grote oplosbaarheid doet snelle
uitspoeling vermoeden.
METH1DATHI0N:halfwaardetijd is ongeveer 10dagen.Complete mineralisatie
isaangetoond«
FENITR0THI0N:dehalfwaardetijd inhet laboratorium is 1-5weken.Totale
mineralisatie schijntmogelijk evenals hydrolyse.Extra organischmateriaalversnelt deafbraak.
BR0M0PH0S:de halfwaardetijd is ongeveer 6weken.Totale mineralisatie
wordt mogelijk geacht,maar isnooit aangetoond.Het kan sterk
adsorberen.
CHLOORFENVTNPHOS;dehalfwaardetijd varieert van 1tot 20weken.Totale
o
mineralisatie isnooit aangetoond.Beneden 6C treedt geenafbraak op.
ETHION:Er zijnweinig gegevens over deze stof beschikbaar.Inhet veld
isna 1jaar 70-80%verdwenen.
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Nitrophenolen:
DNOC:halfwaardetijd minder dan 3-4weken.Totale mineralisatie isniet
aangetoond,maar iswelwaarschijnlijk.Adsorptie speelt eenrol inzure
gronden.
DINOSEB:dehalfwaardetijdvarieert van 1tot 25weken.Totalemineralisatie isniet aangetoond,wordtwelmogelijk geacht.Beneden 11C
treedt geenafbraakmeer op.Destof kanbijeenlagepH (5,5)van 63tot
99% geadsorbeerd zijnendit vertraagt sterkdeafbraak.
DINOTERB:dehalfwaardetijd is ongeveer 2weken en totalemineralisatie
isaangetoond.De stofwordt zeer sterk geadsorbeerd.

Phenoxy-herbiciden:
2,4-D: dehalfwaardetijd varieert van 2tot 6weken en totalemineralisatie isaangetoond enverloopt het snelst onderaerobecondities.
Adsorptie speelt vrijwelgeen rol.Deoplosbaarheid is redelijkgroot,
maar er isweinig bekend vanuitspoeling.
MCPA:dehalfwaardetijd is 1-50dagen.Totalemineralisatie isaannemelijk,maar isnooit aangetoond. Onderanaerobeomstandigheden isdeafbraak trager.Adsorptie speelt geen rol.Deoplosbaarheid iszeergroot.
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Condities bijafbraakexperimenten inrelatie tot decondities vande te
saneren lokatie
Debovenvermelde verdwijningskarakteristiekenvande verontreinigende
stoffen inde literatuur beperken zichvoornamelijk totconcentraties van
1-10 ppm. Over concentraties die reëler debodemsaneringsproblematiek benaderen (100ppm)zijngegevens bekend vanDDT,aldrin,heptachloor,HCH,
PCP,malathion,dimethoaat,fenitrothion enDNOC.Vooraldrin enheptachloorwerd na 14jaarnog 16ppmaangetroffen.Over zeerhogeconcentraties zijngegevens bekend vanalpaHCH (4000ppm), PCP (1200 ppm),;
parathion (95 000ppm),methyl-parathion (379000ppm)enazinphos-methyl
(70900ppm).Bijdeze concentraties werd deafbraaktijd sterk vertraagd.
Na 8jaarwas nog 700ppmazinphos-methylaanwezig, terwijlnormaliter de
halfwaarde tijd tussen 12en 100dagenligt.
Beperkende factor indeafbraak van hoge concentraties iswaarschijnlijk deoplosbaarheid inbodemvocht endaarmee dusde beschikbaarheid
voormicro-organismen of het ontstaanvangrote hoeveelheden giftige
tussenverbindingen.Eenhoge concentratie hoeft perdefinitie deafbraak
niet tevertragen,maar hetduurt langer als de snelheid evenredig ismet
de beschikbaarheid. Hierbijkunnen evenwichts reacties een belangrijke
rol spelen zoals adsorptie/desorptie.Zodra eenmicrobenpopulatie ophet
verontreinings-substraat kangroeien,kanhet substraat (logaritmisch)
sneller gemineraliseerd worden,mits de overigemilieu-omstandigheden
onbeperkt gunstig zijn.Dit is ingrond bijna nooit het geval,vandaar
dat afbraak praktisch vaak via een lagere ordeverloopt dan theoretisch
voorspeld (figuurb ) .
Overde gevolgen vancombinaties vanmiddelen envoordeafbraaksnelheid is vrijwel niets bekend« Het gelijktijdig aanwezig zijnvanheptachloor en dieldrin hadgeen invloed opde t

waarde vanbeide verbindin95
gen.Bijeengezamenlijk aanwezig zijnvanalpha-,beta-,gamma-en
delta-HCH,verdwenen dealpha-engamma-isomeerwel,maar de beta-isomeer
(200ppm)daarentegen niet.Het na elkaar toedienenvanpesticiden kan
zowel deafbraak-versnellend (2,4-DenMCPA)als -vertragend (2,4-Den
DNOC)werken.Deafbraak vannatuurlijk organischmateriaal endeop
landfarming niveau reeds aangetoonde afbraak van olie-verontreinigingen
moetenworden beschouwd als een proces vangelijktijdigeafbraakvan
diverse verschillende componenten.Gelijktijdige afbraak van diverse
verschillende stoffen iseennormaalverschijnsel,dat echter voor
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xenobiotica nognauwelijks bestudeerd is.
Inconcreto beschouwend de organische componenten die indedrie
Gelderse terreinenaanwezig zijn,ishet volgende perspectief teschetsen.Vanalle aanwezige verbindingen isvanbeta-HCH recentelijkaangetoond dat het nietmicrobiëel aangetast wordt (geen transformatie engeen
mineralisatie).Vanaldrin,dieldrin,endrin,heptachloor,chloordaan en
endosulfan ismaargedeeltelijkemineralisatie aangetoond zodat erwaarschijnlijk een "verankerde"gechloreerde vleugel (Camphor-structuur)
overblijft.Vandeoverige stoffen ismineralisatie aangetoond,maar soms
(DDT)onder zeer kunstmatige en daardoor dure (extra organismen,extra
substraat,veranderlijk milieu)omstandigheden« Deoverige gechloreerde
verbindingen zijnmineraliseerbaar,al zaldit zeer langzaam plaatsvinden.Omeen indicatie tekrijgenvanafbraaktijd onder Nederlandse klimatologische omstandighedenzoudeafbraak van enkelvoudige natuurlijke
aromaten (fenol e.d.)modelkunnen staan.Dezeis 10%per jaarendeconcentratie isdanwellicht nadelig laag.Voor saneringssituaties vandeze
aard,met een hogere concentratie,zouinde richting van 5jaar gedacht
moeten.Bijdeze groep passen ookandere gechloreerde structuurgelijkende
stoffen als chloorfenvos,bromophos en 2,4-D enMCPA.De organofosfaten
zijngoed afbreekbaar endaarvoor dient een tijdspanne van 1-3 jaargeschat teworden.Vandaar dat degrond vande drie terreinen indriefractieskanworden opgesplist:a)de beta-HCH plus "drin"fractie,b)de
overige gechloreerde koolwaterstof enaromaten fractie enc)deniet-aromatische organofosfaten fractie.Voor fractie a is ophetmoment microbiologische sanering niet relevant.Voor fractiebmoet opeen periode
van 5jaar gerekend worden, terwijldit voor fractie c 1-3 jaaris.
Als deafbraak onderveldomstandighedenbestudeerd gaatworden,is
homogenisatie vandegrond (2-5mm zeef)noodzakelijk teneinde eenrepresentatieve monstername tegaranderen.Omafbraak teversnellen is temperatuursverhoging via afdekking met zeileenmogelijkheid.Regelmatig
frezen (omgooien)vangrond werkt ook stimulerend opdeafbraak,evenals
het handhaven vangoede bodemstructuur (verdeling lucht,vloeistof,vaste
fase). Het landfarmingssysteem zalaltijd beheerd moetenworden.Deze
"beperkende" eisen zullen de prijs vanmicrobiologisch bodemsanering
zeker opschroeven.Het feit datminimaal 2miljoenm grond in Nederland
voor dezemethode inaanmerking komt,isdemoeitewaard omhierin extra
energie testoppen.Extra argumenten voorverdere aandacht voormicrobio-
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logische saneringstechniekenzijnverder het feit dat het totgrond leidt
dieweermultifunctioneel isenals zodanig kanworden toegepast.Ook kan
het recent opgang gekomenuitgebreide fundamentele onderzoek naarde
afbraak vangechloreerde aromaten bijdragen tot effectuering vanmicrobiologische saneringsmogelijkheden.
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1 INLEIDING

Aanleiding totonderzoek,en probleemstelling
Ookde provincie Gelderland kenteengrootaantal lokatieswaar sprake is
van ernstige bodemverontreiniging. In 1983was de schatting vandataantal 650enisopgelopen tot 860 (juli 1985).
Het groeiende aantal suggesties datveelorganische verontreinigingen
doormicro-organismen indegrond alsvoedings-en energiebron gebruikt
kunnenworden voorhungroei,waarbijdeze verontreinigingen afgebroken
worden,maakt datverschillende instellingen,bedrijven en adviesbureaus
zichoriënteren opde toepassingsmogelijkhedenvan microbiologische
(biotechnologische)bodemsaneringstechnieken.Dit gebeurt vooral omdat
men verwacht datvia de inzet vandeze bodemmicro-organismen degoedkoopste methode ontwikkeld kanworden endus de laagste prijs betaald
behoeft teworden. Immers,dekosten vanverbranden van verontreinigde
grond bijhoge temperatuur kunnen volgens schattingen oplopen totƒ 650
3
perm en dievan schoonspoelen van vuile grond met specifieke extractie3
middelen totƒ 350perm ,terwijlgesuggereerd wordt (99)dat dekosten
3
vanmicrobiologisch reinigen het bedragvan ƒ 160perm nogniet overschrijden.Devraag is of deze goedkoopgeachte methode inprincipe
toepasbaar isvoor vele bodemverontreinigendeverbindingen.
Het beoordelenwelke saneringstechniek inaanmerking komtvoorwelke
vorm vanverontreiniging vraagt veel specialistische kennis,onder andere
omdat elke techniek zijn specifieke nazorg kent.Thermische reiniging
dient streng gecontroleerd tewordenvianabehandeling van de ontstane
gassen,reinigen doormiddel vanextractie behoefteen strenge controle
opovergebleven extractievloeistof.

Doelstelling van het onderzoek
Omde toepasbaarheid vanmicrobiologische saneringstechniekenna tegaan
methet oog opdrie lokaties inGelderland, dieverontreinigd zijnmet
mengsels vanbestrijdingsmiddelen,iseen literatuurinventarisatie uitgevoerd.Voor alleaangetroffen verbindingen is inde literatuur gezocht
naar gegevens overhunafbreekbaarheid door bodemmicro-organismenennaar
demilieu-omstandighedenwaaronder dezeafbraakkanplaatsvinden.
Omde achtergrond vanbiotechnologischebodemsaneringstechnieken
enigszins begrijpelijk temakenwordt indit rapport hetalgemene proces
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van deafbraak vannatuurlijk organisch materiaal beschreven enwordt
iets vermeld over derolvan deuitvoerders (micro-organismen)daarin.
Hetbegrip "afbraak"kanmisverstanden opleveren. Inde literatuur
wordt onder afbraakvaak verstaanéén transformatie stap inde omzetting
van dechemische component inplaats vanalle transformatie stappengezamenlijk,die tot totalemineralisatievan decomponent moet leiden.Eén
transformatie stap leidtwel tothet verdwijnen vandeorigineleverbinding,maar niet totde complete eliminatie vande afbraak(tussen)-produkten.Hierin schuilt éénvan degrootste gevarenvan biotechnologische
sanering:de schijnvan het nietmeeraanwezig zijnvandeverontreiniging.Een scherpe controle opdeaanwezigheid van tussenverbindingen
(intermediairen)isnoodzakelijk aangezien die inenkele gevallen
toxischer (gechloreerde fenolen)enpersistenter (DDE)kunnen zijndande
oorspronkelijke verbinding. Indeafbraakschema's vande tebespreken
verbindingen en inde samenvatting vande literatuurgegevens zaltelkens
duidelijk aangegevenworden of er sprake isvangedeeltelijkeof complete
afbraak.
Aan dehand van twee relevante soortenmicrobiologisch bodemsaneringsonderzoek,deafbraakvanoliënenhexachloorcyclohexaan isomeren,zal
aangegevenwordenwat deervaringen enperspectieven zijn.
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2 ALGEMENE ACHTERGRONDEN

2.1 Wetgeving
In 1971werd inNederland een voorontwerp vanWet Inzakebodemverontreiniging uitgebracht.In 1973werd doordeRaad vanEuropaeenaantalaanbevelingen vastgelegd in "Europees Handvest voor deBodem". Indithandvestwordt gewezen opdeuitzonderlijkebetekenis vandebodemvoorhet
levenvanmens,dier en plant.De regeringenworden opgeroepen toteen
rationeel gebruik vande bodemwaarbijniet alleenmet deonmiddellijke
behoefte rekening wordt gehouden,maarwaarbij inhet bijzonder hetbehoud vandebodem oplange termijnmoetwordengewaarborgd.Op 17november 1976wordt motie 14 100XVIInr.13ingediend bijdebehandeling in
deTweede Kamer van de begroting vanhetMinisterie van Volksgezondheid
enMilieuhygiëne.Op 23november 1976wordt deze (motie-de Boois c.s.)
met algemene stemmenaangenomen.Dezemotie luidt:DeKamergehoord de
gedachtenwisseling overwetgeving tenbehoeve van bodembescherming;ervan
overtuigd dataantasting en vervuiling van debodem veelaleenonomkeerbaar proces ismetmoeilijk tevoorziene gevolgen;spreekt als haar
mening uitdat eenalgemene wet noodzakelijk is,diehetmogelijkmaakt
alle bodembedreigende handelingen te toetsen;engaat over totde orde
van dedag.
Inhet kader hiervan zijn in 1983indicatieve richtwaardengesuggereerd ter beoordeling van denoodzaak tot onderzoek ensanering van
diverse verontreinigingen in debodem.Deindicatieve richtwaarden zijn
indrie categorieën verdeeld nl.A-,B-enC-waarden.DeA-waarde wil
zeggen dat de concentratie van degemeten component ongeveer gelijk is
aan dehoeveelheid die vannature voorkomt indegrond ofgelijk isaan
dedetectielimiet (geldt voor xenobiotica);er isniet of nauwelijks
sprake van bodemverontreiniging.BijdeB-waardeis erduidelijk sprake
vanverontreiniging enmoet verder onderzoek uitwijzen ofenzo jawelke
maatregelen getroffen moetenworden terbescherming vanhetmilieu.Bij
deC-waarde endeoverschrijding daarvan is deverontreiniging zo ernstig
dat onderzocht moetworden of enzo jaopwelkemanier degrond gesaneerd
moet worden.Eenenander in samenhangmet demobiliteit vandeverontreinigingen)enmet het bodemgebruik.Vooreenaantalanorganische en
organische verbindingen zijn dezewaarden in tabel 1weergegeven. Indeze
tabel zijndebestrijdingsmiddelennauwelijks gespecificeerd. Deorga-
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Tabel1.Toetsingstabelvoordebeoordelingvandeconcentratieniveausvan
diverseverontreinigingenindebodem.
Indicatieverichtwaarden:A-referentiewaarde
B-toetsingswaardet.b.v.(nader)onderzoek
C-toetsingswaardet.b.v.sanering(-onderzoek)
Voorkomenin:

Grond (mg/kg
droge stof)

Component/niveau

A

B

C

A

B

Aromatischeverbindingen
benzeen
ethylbenzeen
tolueen
xyleen
fenolen
aromaten (totaal)

0,01
0,05
0,05
0,05
0,02
0,1

0,5
5
3
5
1
7

5
50
30
50
10
70

0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
1

1
20
15
20
15
30

Polycyclischekoolwaterstoffen
naftaleen
anthraceen
fenanthreen
fluorantheen
pyreen
benzo(a)pyreen
pck's (totaal)

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
1

50
100
100
100
100
10
200

0,2
0,1
0,1
0,02
0,02
0,01
0,2

7
2
2
1
1
0,2
10

30
10
10
5
5
1
40

Gechloreerdekoolwaterstoffen
alifatischechloor-kwst (indiv.)
alifatischechloor-kwst (totaal)
chloorbenzenen
(indiv.)
chloorbenzenen
(totaal)
chloorfenolen
(indiv.)
(totaal)
chloorfenolen
(totaal)
chloorpck's
PCB's
(totaal)
E0C1
(totaal)

0,1
0,1
0,05
0,05
0,01
0,01
0,05
0,05
0,1

5
7
1
2
0,5
1
1
1
8

50
70
10
20
5
10
10
10
80

1
1
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
1

10
15
0,5
1
0,3
o,5
o,2
o,2
15

50
70
2
5
1,5
2
1
1
70

Bestrijdingsmiddelen
org.chloor-(indiv.)
org.chloor-(totaal)
pesticiden (totaal)

0,1
0,1
0,1

0,5
1
2

5
10
20

0,05
0,1
0,1

0,2
0,5
1

1
2
5

Overigeverontreinigingen
tetrahydrofuran
pyridine
tetrahydrothiofeen
cyclohexanon
styreen
benzine
mineraleolie

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
20
100

5
10
10
10
10
1
20

4
2
5
6
5
100
1000

Grondwater (Pg/1)

40
20
50
60
50
800
5000

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
10
20

C

20
10
20
15
20
40
200

5
60
50
60
50
100

60
30
60
50
60
150
600
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nische chloorverbindingen worden inalifatische encyclische verbindingen
opgesplitst, terwijluiteindelijk,alle pesticiden bijelkaar opgeteld
worden.Ditgeeftwellicht aandat deopstellers vande toetsingstabelóf
geen raad hebbengeweten met deverscheidenheid van pesticiden óf alleen
gechloreerde koolwaterstoffen van belangachten.

2.2 Omvang bodemverontreiniging nationaal en provinciaal
Bijde inventarisatie in 1982-1983vanhetaantal gevallen vanmogelijke
bodemverontreiniging kwammenvoor Nederland ophet getal 4361.Een
overzicht vandeverdeling van deze lokaties isweergegeven infiguur 1.
Inmiddels (1986)ishet aantalvermoedelijke gevallen vanbodemverontreiniging al tot 8000opgelopen.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid enMilieuhygiëneheeft in 1985
een schatting gemaakt vandeomvang van bodemsaneringsoperaties tothet
jaar 2000.Als ongeveer 1500locaties totdie tijdgeëlimineerd zouden
3
kunnenworden,danzou dat gaan om ongeveer 13miljoenm grond. Hiervan
3
zou 3,4miljoen m grond afgegraven moetenworden.Dehoeveelheid grond
met a)alifatenenaromaten (oliën),b)polycyclische aromaten,c)vluchtigegechloreerde koolwaterstoffenend)niet vluchtige gechloreerde
koolwaterstoffenzou respectievelijk a) 1,43 ;b)0,22 ;c)0,34 en d)
3
3
0,17miljoen m zijn.Deze in totaal 2,16miljoen m grond zou eventueel
inaanmerking kunnenkomen voormicrobiologisch reinigenomdat deaanwezige verbindingen inpotentie microbiologisch afbreekbaar zijn.De hoeveelheid grond met zwaremetalen enCyaniden,dieniet microbiologisch
3
afbreekbaar zijn,is respectievelijk 0,97 en 0,27miljoenm .
Voorde provincie Gelderland ishetaantalaangemelde lokaties van 647in
1983gestegen tot 860in 1985 (figuur 2 ) .Deze zijnverdeeld over 87
gemeenten en bestaan ongeveer eenhalfmiljoen hectare land.Aan drievan
deze locaties zalindit rapport nadere aandacht worden besteed voorwat
betreft demogelijkhedenvanhet saneren van deze gronden,waarbijde
nadruk op debiologische sanering zalliggen.Bijdeoriënterende onderzoeken endenadere onderzoeken isvastgesteld dat dezegronden zoverontreinigd warenmet bestrijdingsmiddelen enafvalprodukten vande
fabricage ervan dat de C-waarden ver overschredenworden (afgezienvan
uitspoeling engrondgebruik).
Indebodem van deze terreinen inGelderland bevinden zich,soms tot op
eendiepte van 18meter,mengsels vanverschillende (groepen van)be-
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Figuur 1.Overzicht vanaantallen lokatiesvanbodemverontreiniging per
provincie tenaanzien waarvan inde saneringsprogramma's 1981,
1982en 1983,saneringsmaatregelen zijnvoorgesteld (Reader
"inleiding indemilieukunde", 1984).
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strijdingsmiddelen.Het betreft organochloorverbindingen (DDT,aldrin,
dieldrin,endrin,heptachloor,chloordaan,HCH,endosulfan enpentachloorphenol),organofosfaten (parathion,methyl-parathion,malathion,
diazinon,azinphos-methyl,dichloorvos,chloorfenvinphos,dlmethoaat,
methidation,ethion,bromophos en fenitrothion),nitrophenolen (DNOC,
dinoseb endinoterb)en phenoxyherbiciden (2,4-Den MCPA). Naast deze
bestrijdingsmiddelenwerden erook tetrachloorethyleen,xyleen,benzeen,
tolueen,minerale oliënenarseen aangetroffen.

2.3 Beschikbare saneringstechnieken
Inéénvan deeerste rapporten overbodemsaneringstechnieken:
"Inventarisatie saneringstechnieken voor bodemverontreinigingen" (24)
werden zevenbeheersingstechniekenonderscheiden: 1)civiele technieken
omverspreiding vanverontreinigingen tebeperken; 2)fysische en/of
chemische technieken omverspreiding vanverontreinigingen tebeperken;
3)in situ (terplaatse)reinigingstechnieken; 4)afgraven;5)afvoer van
verontreinigde grond; 6)mobiele installaties omgrond tereinigen; 7)
waterzuivering.
Inmiddels wordt beperking van deverspreiding van verontreiniging niet
meerals daadwerkelijke saneringstechniek gezien.De saneringstechniek
wordt ter plaatse toegepast of vindt plaats naafgraven enverwerken.De
tweevormen vansanerings-of bodemreinigingstechnieken zijnelkonder te
verdelen in thermische-,extractie-ofmicrobiologische (biotechnologische)technieken.Eenglobale omschrijving vandeze techniekenis ontleend aan Hoogendoorn (1984).

Thermische technieken
Deverontreinigingen worden met behulpvanwarmte uitdegrond verwijderd. Naafgraven geschiedt dit ineen proces-eenheid dieverwarmd wordt
door direkt contakt met verhitte lucht danwel indirekt viawarmtewisselaars. Inproces-eenhedenwaar slechts relatief lage temperaturen optreden zalvaak geenvolledige verbranding van deverontreinigingen plaatsvinden.Nabehandeling vanhierbijontstanegassen isdannoodzakelijk.
Ingevalvan reiniging ter plaatse wordt warmte indevormvan stoomof
hete lucht indegrond gebracht.Deindampvormovergegane verontreinigingen stijgenvervolgens naar deoppervlakte waarna zonodig nabehandeling plaatsvindt.
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Extractie technieken
Extractie is het proces waarbij degrond doorwassingmet eenprocesvloeistof gereinigd wordt.Alsproces-vloeistof zalineenaantalgevallenwater gebruikt worden,maar ookgebruik van een organisch oplosmiddel
behoort inprincipe totdemogelijkheden.Behalve door deproces-vloeistof kunnenafzonderlijke extractietechnieken ook onderscheiden worden
door dewijzewaarop de rest-verontreiniging afgescheidenwordt (flotatie-techniek).

Microbiologische ofbiotechnologische technieken
Deverontreiniging wordt doormicrobiologische activiteit geëlimineerd.
Wanneer daartoe deverontreinigde grond afgegraven wordt kandeze bijvoorbeeld na homogeniseren en/of mengenmet voedingsstoffenop land
gedeponeerd worden toteen dikte van 40-60cm (landfarming).Onderde
heersende klimatologische omstandighedenmoeten deverontreinigingen dan
gemineraliseerd worden.
Composterenvanverontreinigingen zoukunnen gebeuren via de toevoeging
vanaanzienlijke hoeveelheden organisch materiaalwat totextrawarmteontwikkeling moet leiden enversnelde afbraak.Deze laatste techniek is
vooralsnog niet inde praktijk realiseerbaar enis daarom niet indit
overzicht opgenomen.
Insitu reiniging viamicrobiologische afbraak kan bijondiepeverontreinigingen totmaximaal 40-60cm plaatsvinden (=landfarming).Bijdieper
gelegenverontreinigingen zaldemicrobiologische reiniging pas plaats
kunnenvindenna het bewerkenvandegrond dooromwoelen ofna injecteren
of doorspoelen van specifieke voedingsstoffen,elektronen-acceptoren,
micro-organismen of enzymen (bio-extractie).

Onafhankelijk vande toegepaste techniekmoet altijd met enigegrondbewerking rekeningwordengehouden.Intabel 2ishet overzicht van technieken schematisch weergegeven.

2.4 Saneringstechnieken inrelatie totdechemische structuurvande
verontreiniging
Vanbelang isopwelke categorieën vanverontreiniging deverschillende
technieken toegepast kunnenworden.Inhetalgemeen wordt onderscheid
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Tabel 2.Overzicht vangangbare,inontwikkeling zijnde of potentiële
toepasbare reinigingstechnieken voor grond,verontreinigd met
chemicaliën(99).

- stoomstrippen

-verdampen (+300C)
- incl.nabehandeling
gassen
thermische technieken
o
- verdampen (+700C)
- incl.evt.nabehandeling gassen
Afgraven en verwerken

- verbranden (>800C)

- op waterbasis

extractie technieken

- met organischevloeistoffen

- flotatie

- landfarming
biotechnologische
technieken

Insitu

- compostering

rthermische technieken

- stoomstrippen

•extractie technieken

- op waterbasis

- landfarming
biotechnologische
technieken

- bio-extractie
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gemaakt inzesgroepen verontreinigingen:
1.alifaten (b.v.oliën)en enkelvoudige aromaten (b.v.benzeen);
2.polycyclische aromaten (b.v.naftaleenenanthraceen);
3.vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (b.v.vinylchloride,tri,
tetra enenkele pesticiden;
4.niet vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (b.v.HCHenDDT);
5.zwaremetalen enmetalloiden (b.v.A s ) ;
6.complexgebonden Cyaniden.
Vanbelang isinwelke grondsoort deverontreiniging terecht isgekomen.
Deeenvoudige indeling ishierbijzand,leem,klei enveen.Intabel 3is
weergegeven welke potentiële toepassingen vanbodemreiniging er zijn voor
dediverse categorieën verontreinigingen,naafgraven van degrond. Inde
praktijk vanmicrobiologische reiniging is totnu toealleennog voor
zandgrond succesvolle ervaring opgedaanmet deafbraak vanalifaten en
enkelvoudige aromaten.Afgezien van microbiologische aspektenwordt dit
veroorzaakt door hetgemakkelijkerhanteerbaar zijn (homogeniseren,
mengen,e.d.)van zand danvan klei enveen.

2.5 Kosten saneringstechnieken
Gezien genoemde ervaring (tabel 3)ishetaantrekkelijk om schattingen
van dekostenvande drie reinigingstechnieken naast elkaar teleggen.De
kostenworden,behalve door de vastekosten vanapparatuur e.d«,bepaald
door de energiebehoefte (vooralbijthermische reiniging),ofdoor de
gebruikte toevoegingen zoals chemicaliën,nutriënten,elektronen-acceptors (zuurstof,nitraat of sulfaat)e.d. (bijextractie-enbiotechnologische technieken).
Het is duidelijk datafgraven en grond verplaatsen geld kost;over kosten
nâafgraven zijngegevens opgenomen in tabel 4.Deveronderstelling is
gerechtvaardigd dat reinigingen terplaatse lagere kostenmet zich meebrengen dannaafgraven omdat onder andere transport-en opslagkosten
afwezig zijn.
De teverwachten kostenvan microbiologisch reinigen ofvanbiotechnologische technieken liggen duidelijk lagerdande thermische enextractie
technieken.Uit het oogpunt vankostenishet dan ook begrijpelijk dat
onderzoek naar demogelijkheid vanbiotechnologische sanering van gronden
met de eerder genoemde verontreinigings-componenten plaatsvindt!
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Tabel 3.Toepassingsmogelijkhedenvan reinigingstechnieken na afgraven
bijzand-enleemhoudende gronden (Z)enbijklei-en
veengronden (K)(99).
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Tabel4.Karakteristieke aspekten enkosten van reinigingstechnieken na
afgraven(99).
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Thermische technieken

ol-

* stoomstrippen

Fl. 125/250

* uitdampen (+300C)incl.

o/-

nabehandeling vangassen o/-

125/250

o
* uitdampen (+700C)

160/500

o
* verbranden (>800C)

250/650

Extractie
* extractie opwaterbasis

80/320

+

* extractie met organische
vloeistof

+

* flotatie

+

160/320

80/320

+

Biotechnologische technieken
* landfarming

* compostering

+

+

+

40/160

+

40/160
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Reststoffenproblematiekin relatie totkosten
Naast deeigenlijke sanering brengt ook dealeerder vermelde reststoffenproblematiek kostenmet zichmee.Immers,hetgaat nietalleen omhet
latenverdwijnen van deverontreinigingscomponent,maar óók omdezekerheid dat ergeenandere verontreinigingscomponentenzijnontstaan en,zo
dat isgebeurd,deeliminatie ervan.
Bij thermische technieken ligt de reststoffenproblematiekniet inde
grondmassa,ofwat daarvan over is,maar inde ontstane gasfase.Nabehandeling van degassen isnodig enkan zwaar drukken ophetkostenaspect.
Bijextractietechnieken ligt de reststoffenproblematiek inde extractie
vloeistof.Dezevloeistof moet ook opéénofanderemanierweer schoongemaakt worden.
Demicrobiologische reiniging inbeginselmoet volledig zijn (totale
mineralisatie)en totbenedendeA-waarde.Daarbijmoetde afbraakroute
bekend zijnende tussenprodukten dienen ookafbreekbaar tezijn.
Verhoogde toxiciteit en beweeglijkheidvan de tussenprodukten vragen
extra maatregelen zoals het afschermen vanvoedselketens engrondwater.
Omdeze redenen zalhet gewenst zijn demicrobiologisch tereinigengrond
zowelaan onderkant als bovenkant met ondoorlaatbaar plastic af te
schermen.Gezien deNederlandse klimatologische omstandigheden (o.a.lage
temperatuur)zaleenmicrobiologische reiniging een aantal jaren in
beslag nemen.Zowel het afschermen als de lange schoningsperiode zijn
kostenverhogendeaspecten.

2.6 Biologische afbraakprocessen
Biotechnologisch reinigen van grond iseenproces dat direct verbonden is
met het natuurlijke biologische bodemproces vandeorganische stofafbraak:het zelfreinigend vermogen vandegrond.Dit ishet proces van
omzetting vanplantaardig en dierlijk organischmateriaal totvoorde
plantewortels opneembare voedingsstoffen(mineralisatie).
Het af tebrekennatuurlijke organischmateriaalbestaat uit eenverscheidenheid vancomponenten.Bladmateriaal kan een cellulose-gehalte
hebben van 10-50%.Cellulose isniet zogemakkelijk afbreekbaar (75%per
jaar),maar deafzonderlijkeafbraakprodukten als glucose zijnwel snel
afbreekbaar.Ook fenolen enandere aromatische verbindingen wordenafgebroken,maar nog langzamer dan cellulose.Infiguur 3is schematisch de
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-10%fenol5

jaren
Figuur 3.Deafbraak vanorganisch materiaal (verschillende structuurverbindingen) onder Nederlandse klimatologische omstandigheden.
" - 7 5 % Cellulose 2 0 "w i lzeggen dathetplantaardig materiaal
voor 2 0 %uitcellulose bestond endatna 1jaar 7 5 %daarvan
gemineraliseerd i s .( 1 6 8 ) .

1957

1958

1959

Figuur 4.Demaandelijkse gemiddelde lucht-en bodemtemperatuurvanhet
gebied waar deafbraak vanorganisch materiaal plaatsvond
(251).
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snelheid weergegevenwaarmee onder Nederlandse klimaatsomstandigheden
(figuur 4)ineenbosgrond het organischmateriaal gemineraliseerd wordt.
Nadat het bladmateriaal opdegrond isgevallen,is binnenéén jaar 99%
vande suikers verteerd enzijnongeveer 10%van de fenolachtige verbindingen afgebroken.De structuur vande organische verbinding bepaalt voor
een belangrijk deelhetgemakwaarmee dezeverbinding afgebroken("gemineraliseerd")wordt.Deaanwezigheid vanchloride aaneen aromatische
component leidt inhet algemeen toteen lagereafbraaksnelheid vandie
verbinding.Het gegevendat bestrijdingsmiddelenveelaleen aromatische
verbinding als kernstructuur hebben,aldanniet met aangehechte chloriden,maakt hetbegrijpelijk dat ze slechts langzaamafbreekbarzijn.

Omvang endistributiemicro-organismeninde bodem
Pas ruim 100jaargeleden is o.a.dankzijLouis Pasteurhet inzicht ontstaan dat afbraak van organische verbindingen eenmicrobiologisch gebeurenis.
Daarvoor bestond dealgemene gedachte dat organisch materiaal als het
ware langzaam verbrand werd indebodem.Aan dehand vanhetvoorbeeld in
figuur 5wordt duidelijk waardoor deze essentiële rolvanhetmicroleven
over het hoofd isgezien.Slechts ongeveer 5%van de fractie organisch
materiaal (7%van de totale bodemmassa)bestaat uit bodembiotaen75%
daarvan ismicroflora. Indienwe hetmicroleven uitdrukken inaantallen
individuen pergramgrond,dan levert datweliswaar zeerhoge aantallen
op (tabel 5 ) ,maar de organismen zijnuiterst klein;gemiddeld 1/1000mm
lang.Belangrijk is zich te realiseren dat deze organismen een zeer grote
fysiologische verscheidenheid bezitten eneenzeerhoog stofwisselingsniveaukunnenhebbenendus een zeergroot enveelzijdig afbraakpotentieel.De organismen zijnniet homogeen overhet bodemprofiel verdeeld.
Daar waar hetmeeste organisch materiaal is -indebovenste 20cm -bevinden zichdemeestemicro-organismen (tabel 6 ) .Bijtoenemende diepte
neemt het aantalmicro-organismen snelaf.Bijvervuiling opgrote diepte
iscontact met bodemorganismen minimaal eniserdus eenkleinere kansop
afbraak.

Biologische beperkingen van afbraakprocessen
De laatste 40jaarwordt debodem steeds frequenter en intensiever belast
met industriële enagrarische chemicaliën.Deze chemicaliënkomen bewust
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Tabel5.Eenvoorbeeldvangemiddeldeaantallenengroottevan
mlcroorganismeningrond.

Aantal
Bodemmicroorganisme

Grootte

(pn0

(perggrond)
"810
7
10
6
10
5
10
4
10

bacteriën
actinomyceten
schimmels
gisten
algen
protozoën

1

0.,1-

1

1-

10

10

-

50

2

-

50

10

10
c
10'

viren

0.,1-

- 100

0..01-

0.1

Tabel6.Eenvoorbeeldvandeverdelingvanenkelesoortenmicroorga3
nismenopverschillendediepten(getalxlO pergramgrond) (7).

Diepte

aerobe

anaerobe

(cm)

bacteriën

bacteriën

actinomyceten

schimmels

algen

3-

8

7800

1950

2080

119

25

20-

25

1800

379

245

50

5

35-

40

472

98

49

14

0,5

65-

75

10

1

5

6

0,1

135-

145

1

0,4

—

3

*~
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of onbewust,direkt ofviaeenomweg uiteindelijkindegrond terecht.
Alvorens een stofmicrobiologisch afgebrokenkanworden,moet aan een
aantalvoorwaardenworden voldaan.Zo zaleen populatie vanbodemmicroorganismem zichveelalmoetenaanpassen aan deafwijkende chemische
structuur van synthetische verbindingen invergelijking totnatuurlijke
organische verbindingen.Daarbijdientmen zich terealiseren dat dit
adaptatie-proces begint ophetmoment dat dezeverontreinigingen inde
grond terecht komen enwel binnen deinvloedsfeer vandemicro-organismen.
In tabel 7zijnde factoren bijelkaar gezet die depersistentie vande
chemische componenten beïnvloeden.
Hetmoet duidelijk zijndat de structuur van deverbinding,het fysiologischvermogen van bepaalde bodemmicro-organismenendemilieu-omstandigheden indegrond dedrie centrale factoren zijn die bepalen of een
stof in degrond "geschoond" (gemineraliseerd)kanworden (figuur6 ) .
Ook de concentratie van deverontreinigingscomponent kandeafbreekbaarheidmede beïnvloeden.Een hoge concentratie kan eenremmende invloed
hebben op deafbraaksnelheid doorvergiftiging van demicrobiële populatie. Dit probleem isop telossendoormenging met andere grond ofdoordat demicrobenpopulatie gaandeweg eenhogere resistentie ontwikkelt.Een
lage concentratie kan deafbreekbaarheid ook beperken omdat de stofals
hetware niet "gezien"wordt en de populatie ookgeenenzymenzalontwikkelen omerop tegroeien enzodeafbraak opgang tebrengen.Slechts
door reeds aanwezige enzymen (co-metabolisme,co-oxydatie,"fortuitous"
toevallig metabolisme)dieals functie hebbendat zijqua structuur
vergelijkbareverbindingen afbreken,kandeverbinding toch afgebroken
worden,zijhet zeer langzaam (figuur7 ) .
Inde drie lokaties inGelderland isdeconcentratie vandechemicaliën,het aantalverschillende soorten chemicaliën doorelkaar,de diepte
indegrond ensomsdemenging met gips ofkalk redenombijvoorhand
niet teoptimistisch tezijnovermicrobiologisch reinigen.De combinatie
van stoffen is eenextra moeilijkheidsgraad. Immers,deafbraak vanéén
soort verbinding vraagt inhet algemeenanderemilieu-omstandighedendan
deafbraak van eenander soort verbinding.Het optimaliseren vanverschillendemilieu-omstandighedenzalvaakna elkaar plaatsvinden,waardoor de factor tijd een belangrijke rolzalgaanspelen.
Aan de hand van twee typen ingang zijnde onderzoeksprojecten -deaf-
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Tabel 7.Factoren diekunnenbijdragen aandepersistentie vaneenverbinding
(99).

1. Biologische factoren

2.

1.1 Hetorganisme/enzymdat 2.
deverbinding moet aanpakkenbestaatniet.
1.2 Het organisme/enzym is
nog niet terplaatse
aanwezig.
1.3 (Eénvan)de vereiste
enzymenwordt nietgeïnduceerd.

(Bio)chemischefactoren
1 Deverbinding wordt 3.
indecelopgenomen.
2. 2Deverbinding ofde
omzettingsproduktie
zijn toxischendoden
organismen dieessentieelzijnvoordeafbraak (tehogeconcentraties).

2. 3 Er iseenaantalverbindingenaanwezigwaaronder antagonisten
die remmendwerken op3.
*) Met betrekking totde
eikaars omzetting bv.
relatie substraatconcendoor inactivering en
tratie/reactiesnelheid
storing vandeenzymbestaat ereenessenreacties (niet-competieelverschil tussen
titieve -encompetienzymreacties endeomtieve remming);
3.
zetting van verbindingen
door gehelemicroorga- 2.
»4De concentratie vande
nismen:inhet laatste
verbindingen zijn te
gevalgaat de curve die
laag envallen beneden
de relatie beschrijft
eenbepaaldedrempelniet door de oorsprong.
waarde.*)Ditkanook
optreden alsgevolg 3.
van 3.1en3.2.
1.4 Er is competitie tussen
microbiëlespecies.

5Debenodigde nutriënten,N,P,S,mineralene.a.essentiële
bouwstenen voorcelgroei,zijnonvoldoende ofnietaanwezig,
groei,zijnonvoldoendeaanwezig of niet
aanwezig.

3. Fysisch-chemische
factoren
1 Deverbinding isniet
beschikbaar alsgevolg
vanadsorptie aan
gronddeeltjes ofaan
niet-actievemicroben,
zieook 2.4 Vangelijkeaard isdemogelijkheid dat dereactieve groep vande
verbinding,waaraan
dezemoet wordenaangepakt dooreenenzym,
nietbereikbaar is.
2 Opeengrotere schaal
isdeverbinding heterogeen inde grond
verspreid (kwestie van
bereikbaarheid).
3 Destructuur vande
grondmaakt transport
van verontreiniging,
afbraakprodukten zowelals nutriëntenonmogelijk.
4 Erheersen niet de
juiste fysisch-chemischemilieuomstandigheden (zuurstofgehalte,pH,temperatuur,
osmolariteit,vochtgehalte,etc.)ter
plaatse.
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rbacteriënen

materiaal
•organisch

85%

materiaal

7%
totale

actinomyceten 40%
•plantewortels

10%

•schimmels enwieren40%

-levend 15%•bodemorganismen --|.micro-enmesofauna 3%

bodem

(bodembiota)5%
mineraal

regenworm 12%

-materiaal
93%

•anderemacrofauna 5%

Figuur 5.Eenvoorbeeld vanwat de samenstelling vandebodembiota in
gewichtsprocenten kan zijn ineengrasland (229).
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Figuur 6. Dedrie centrale factorendie bepalend zijnofeenstof
afgebroken kanworden.
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Figuur 7.Tweevoorbeelden vande relatie populatie enverdwijning van
eenchemische stof.
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braak van olie envanhexachloorcyclohexanen -zal Inconcreto ingegaan
worden op deverschillende aspecten vanbiotechnologische bodemsanering.

2.7 Olie-afbraak ingrond, twee case-studiesvan biotechnologisch
reinigen
Er isverschil tussen olie en olie.Ruwe olie kan inverschijningsvorm
variërenvaneen lichtgele vloeistof tot een zwartehalfvaste massa.Het
bestaat inhet algemeen voor 85-90%uit koolstof en 10-14%uitwaterstof.
Daarnaast komener lage percentages niet-koolwaterstoffeninvoor: 0,2-7%
zwavel 0,1-2%stikstof,0-1,5%zuurstof en sporen zwaremetalen,vooral
nikkel en vanadium.
Ruwe olie bevatdevolgende groepenkoolwaterstoffen:
- Paraffinen (rechte ofvertakte alkanen,waarbijhet aantal C-atomen kan
variëren van 1tot 30);alifatische verbindingen.
- Naftenen (cyclo-alkanen,cyclo-paraffinen).Voornamelijk cyclo-pentaan
en cyclohexaan ringen waaraan alkylgroepenvast kunnen zitten.
- Aromaten (mono-aromaten,als benzeen, tolueen enderivaten;gecondenseerde,polycyclische aromaten als naftaleenen bv.benzopyreen).
-Asfaltenen (restprodukten vanhet raffinage proces).
Via destillatie worden uit hetmozaïek van ruwe olie technische bruikbare fracties verkregen (figuur 8 ) . Ook die fracties zijnweer mengsels
met specifieke kenmerken. Tabel 8geeft hiervan eengemiddeld beeld.
Ook voor deafbraak vanolie geldt dat dit afhankelijk isvandeaanwezigheid vaneengeschikte microflora,de fysisch/chemisch structuur van
de component endemilieuomstandigheden.
Veelal is demicroflora enhet potentiële vermogen omaf tebrekenwel
aanwezig.De structuur van de oliën isbepalender:rechteketens koolwaterstoffen zijn inhet algemeen gemakkelijkerafbreekbaar dan vertakte
ketens;hoe langer deketenhoe langer deafbraak duurt,maarkorteketens (minder dan 10C-atomen) zijnvaak te toxischvoor snelleafbraak;
onverzadigde koolwaterstoffen (alkenen)worden langzamer afgebroken dan
verzadigde (alkanen);alifatische ringen zijn inhet algemeen moeilijker
afbreekbaar danketens,terwijlaromatische verbindingen ook langzaamafgebrokenwordt;hoemeer ringen (polycyclisch)aanwezig zijndes telangzamer verloopt deafbraak.Potentieel zijnalle olie-verbindingenmicrobiologisch afbreekbaar,maar als deze ineengrote onoplosbare "klont"
voorkomen dankandit zeer ontoegankelijk zijnvoordemicroflora.
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c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c
paraffine

benzeen

anthraceen

c c-c c
I
I
I
c-c-c-c-c-c-c-c
isoparaffine

naftaleen

phenanthreen

0
0
ooo
benzopyreen

benzanthraceen

Figuur 8.Enkele bruikbare oliefracties.
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Tabel8.Mineraleoliebenamingenkenmerken (210).
BenamingSoort. Keten-

Aromaten

Kook- Damp-

Additieven
Hoeveel

massa lengteTot.DMSO BTX trajectspanning Type
o
à 15C
extract
absoluut
kg.m
% (PCA) %
C
kPaà15C
LPG

510-580C-C

0
2 5
Benzines 720-760C-C 40
4 10

0

0

<1

25

-42-0

heid
g/liter

180-720 methanol

25-200 16-40

1

anti-oxidant 0.1
detergenten 0.1

Nafta's 650-760C-C

10-40<1
5 10
780-820C-C 20 <1
7 15

0-5

Petro-

<1

kleurstof

0.01

anti-icing

0.1

anti-klop

1

anti-roest

0.01

40-2007-40
140-2700.10-0.25furfural
0.01

leum
JetFuel790-820C-C
A-l

20 <1
7 15

140-2700.10-0.25anti-icing

1

anti-oxidant 0.01
anti-statie 0.001
anti-roest

JetFuel750-800C-C
B
Diesel- 820-860C-C

25 <1
5 15

50-2705-7

20 0-10
8 20

170-360 <0.2

20 0-10
9 24

180-370 <0.2

zieJFA-l
flow-inprovers

olie
Huis-

800-870C-C

0.1

flow-inprovers

brandolie

0.1

furfural

0.01

kleurstof

0.01

Stook- 950-995C -C
65
20 40
olie

-

300+

<0.01

Smeer- 860-990C -C
0-60
12 40
olie

-

300+

<0.01

BTX=gehalte(vol%)benzeen,tolueenenxyleen

0.01

diverse
0-200
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Milieufactorendiedeafbraakvanoliein sterke mate beïnvloeden
zijn:
-zuurstofhuishouding;toevoer van voldoende zuurstof is belangrijk,
omdatmicroorganismen voor deoxidatie vanolieveel0 nodig hebben.
Voor volledige afbraak van 1gram olieisongeveer 3,5gram zuurstof
nodig.
-nutriëntenbalans;debijdeafbraak betrokken micro-organismen hebben
voorgroei ookanderenutriënten zoals stikstof,fosfor,kalium,zwavel
enz.nodig.
- temperatuur;het temperatuur-optimum ligt inhetalgemeen tussende
20-30°C.
-vochtgehalte;enerzijds is ervoldoende vocht nodig voordemicrobiële
ontwikkeling enhet transport vannutriënten,anderzijds verstoort een
teveelaan vocht degasuitwisselingwaardoor een tekort aan zuurstof
ontstaat.
-de pH;elkmicro-organisme heeft eenoptimale pHom tegroeien,eneen
traject waarbinnen het zich kanhandhaven.Deafbraak van organische
verontreinigingen verloopt het best inhet pH traject 6,5-8,5.
- remstoffen;toxischvoormicro-organismen zijnhoge concentraties opgeloste zwaremetalen of hoge concentraties van vluchtige componenten in
de olie.
Eenolieprodukt is eenmengsel van verbindingen dat niet indezelfde mate
gelijktijdig wordt afgebroken.Een tijdelijke toename vaneen bepaalde
fractie naast afname vaneenandere fractie isgoedvoorstelbaar (238).
Geldner (1984)beschrijft desanering vaneen lokatie inWestDuits2
land,waarbijeenoppervlakte van 10.0000m met huisbrandolie enaromatischekoolwaterstoffenwas verontreinigd. Dezewas 20-25jaaroud en
bevond zich ineen 8-10m dik zandpakket van onderenafgesloten door
slecht doorlatende klei,terwijl hetgrondwater op 5m dieptezat.De
schatting was dat 20-30ton alifatische koolwaterstoffen eneen onbekende
hoeveelheid aromaten aanwezig waren.De "insitu"reiniging vond als
volgt plaats.Injectiepompen werdenaangebracht (ziefiguur 9 ) .Drie jaar
werd gepompt om deoplosbare fractiekoolwaterstoffen teverwijderen.
Daarna werd kunstmatige grondwaterstroming aangebracht.Water (18m per
-1
uur)verrijkt met nitraat (400mg 1 ) ,als elektronen-acceptor inplaats
o
o
van zuurstof,enverwarmd (22-25Cinplaats van 12-13C)werd geïnfiltreerd enweer opgepompt.Naongeveer 10maandenwasnaar schatting 16
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tonkoolwaterstoffenafgebroken.Aromatenwerden nietmeerwaargenomen en
het aantal olieafbrekende micro-organismenwas 1000keer zohoog als bij
aanvang.Deschattingwas datna totaal 17maandenpompenplus 3jaar
voorpompen desanering voltooid zouzijn.
De firmaMourik (175)claimt debiologische afbraak van 9tonbenzine
in 1000tonverontreinigde grond in 6weken.Daartoemoest degrond wordenafgegraven, "gehomogeniseerd",verrijktmet voedingstoffenengestort
inbaksystemen met onderin verwarmings-enbeluchtingselementen. Voor de
zuurstof voorziening werd 600-2400m lucht per uur gebruikt.Eengroot
bezwaar vanditsysteemkan zijn dat ersprake isvanverdamping (20%of
meer)in plaats vanmicrobiële afbraak.Ondanks dezemogelijke verdamping
isdeafbraaksnelheid groot.De emissie naardeatmosfeer ismeetbaar
maat kan vermedenworden als dedoorleide lucht via filters opgevangen en
gezuiverdwordt.
De "in situ"sanering,zoals door Geldner bestudeerd,vergt,los van
voorbehandeling, 1,5 jaar ende "landfarming" sanering,zoals bestudeerd
doorMourik,vergt 6weken.Over dekosten zijngeen gegevens bekend.

2.8 Afbraakvanhexachloorcyclohezaan (HCH),een case-study van biotechnologisch reinigen«

Tussen 1948en 1952produceerde Stork-Chemie inTwente gamma-HCH,een
zeer effektief insektendodend middeldat verkocht werd onderde naam
Lindaan.Bijdeproduktie van 14kg gamma-HCHwerdenechter ook ongeveer
65kg alpha-HCH,7kg beta-HCH, 7kg delta HCHplus enkele kilo's reststoffen geproduceerd« Inhet algemeenwerd alleen gamma-HCHverkocht.De
andere stoffenwerden afgevoerd (gestort).Rondom HengeloenOldenzaalis
de laatste jarenopveel plaatsen HCH inde bodem aangetroffen totop
dieptenvan 3meter,terwijl gehalten tot 7000mg HCHperkggrond werden
gemeten.
Inde zomervan 1982stelde ProvincialeWaterstaat Overijssel aande
afdelingMilieuverontreiniging vanhetRijksinstituutvoor Natuurbeheer
(RIN)de vraag ofHCHmicrobiologisch afbreekbaar was.DeHCH bleek zo
heterogeen doorde grond tezitten dat hetmetenvan microbiologische
afbraakmoeilijkwas,omdat het nemen enmetenvankleine grondmonsters
dermate grote spreidingen opleverde datgeen significant resultaat kon
wordenvastgesteld. Bijde eerste bemonstering bevatten demonsters hoge
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concentraties HCH,bijde tweede (4weken later)lageconcentraties en
bijdevolgende bemonstering (weer 4weken later)opnieuw zeerhoge concentraties.Hetwerd duidelijk dat slechts bijeenhomogene verdeling van
HCHindegrond sprakekon zijnvanverantwoorde metingenvanHCH-concentraties enuitspraken overmicrobiè'leafbraak.
Uit een verontreinigd perceelwerden daarom opnieuw grondmonsters
genomendie somswitte HCH-kalkkorrels bevatten.Dezegrondmonsters werdendoor een 2mm zeef gehomogeniseerd. In 100ml pottenwerd 25gram
gebracht.Eendeelvande pottenwerd gesteriliseerd (teneinde deaanwezigemicro-organismen tedoden. Inhet laboratorium werd bijeenconstano
tetemperatuur van 20Cdeafbraak gemetenonder zowelzuurstofrijke
(aëroob)als zuurstofloze (anaëroob)omstandigheden.Onderanaerobe
omstandigheden daalde de alpha-HCHconcentratie,dieaanvankelijk ongeveer 5000mg perkggrond was,met 10mg perdag terwijl dedaling onder
aerobe omstandighedengemiddeld 14mg perdagwas.Inde gesteriliseerde
pottenwas ergeen sprake vaneendaling vande HCH-concentratie(52).
Met deze resultatenwittigden nader onderzoek naar depraktische haalbaarheid vanmicrobiologische HCHafbraak,vooral ook omdat erbij lage
o
temperatuur,9C,HCHafbraak was gemeten.Destelde hoofdafdeling Bodem
vanVROM geld beschikbaar voor zowelveldexperimenten (uitgevoerd door
het RIN)als nader fundamenteel onderzoek overde afbraakroute enover
optimaliseringsomstandigheden (uitgevoerd door devakgroep Microbiologie
van deLandbouw Universiteit).
Het grootste probleem voor deeerste veldproef was hetgoedhomogeniseren van deverontreinigde grond (licht lemig zand, 0,9%organischmateriaalenkalkrijk 30%;pH 7.7).Daarmet name vochtig homogeniseren haalbaarwas,werd besloten deeerste veldproef met slurrie (vochtgehalte van
de zandgrond 30%)uit tevoeren onderanaerobe enaerobe omstandigheden.
Inplastic vuilniscontainers (ca.90kggrond;alpha-HCH concentratie ca.
400mg perkggrond)werd de proef ingezet.Het beluchten van de slurrie
mislukte.De zomervan 1985wasbovendien tamelijkkoud (bodemtemperatuur
o
8-15 C)ennaéén seizoen (april-december 1985)bleekergeenafbraak van
HCH tezijnopgetreden.Insubmonsters van deze slurrie inhet laboratoo
riumwas bij9Cmet eengoede aérobiedaarentegenwelHCHafbraak opgetreden.Hetwerd duidelijk dat deafbraakvanalpha-HCHgoed verloopt
vooral onder zuurstofrijkeomstandigheden.Tot danwerd inde internationale literatuur aangenomen datdeafbraak vooral onderanaerobe om-
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standigheden zou plaatsvinden.
In januari 1986werd opnieuwgrond gehomogeniseerd,maarniet als
slurrie. Dezegrondwerd inplastic containers (60kggrond)ineen
glazenkas gezet.Sommige containers bevatten slurrie,maar nu continu
goed geäereerd,anderen bevatten normaal vochtige grond.
Deeerstemaand varieerde de temperatuur inde slurrie engrond tussen 8
o
o
en 20C,met eengemiddelde van 12C.Na 4weken was dealpha-HCHconcentratie inde beluchte slurrie gezakt vangemiddeld 400naar 80mg perkg
en in devochtige grond vangemiddeld 400naar 200mg perkg grond.
Dankzijdeze resultatenwerd besloten in 1986opnieuw eenveldproef inte
zetten onder vooralaerobe condities.Dit experiment is inmiddels afgesloten,maar de resultaten nog niet volledig verwerkt.
Een extra probleem vormt beta-HCH.Deverontreinigde gronden bevatten
vooralalpha HCH,dat onder goedemilieu-omstandigheden afbreekbaar
blijkt te zijn.Tot nu toe isde afbreekbaarheid vanbeta-HCHechter nog
niet aangetoond indeze gronden. Inde internationale literatuur worden
voorbeelden gegeven van de afbreekbaarheidvan beta-HCH.De concentratie
isvaak heel laag en beta-HCH isdandeenige vorm van verontreiniging.
Wellicht dat inde teonderzoeken HCHgronden eerstalpha-HCH afgebroken
moetworden alvorens deafbrekende micro-organismen aan beta-HCHbeginnen. Ofmogelijk zijner voor deafbraak vanbeta-HCHandere milieu-omstandigheden nodig.Nader onderzoek moet dit uitwijzen.

Foto 1.Slurrie-vaten (zulke vattenwerden in Tubbergen ingegraven).
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3 WERKWIJZE LITERATUURONDERZOEK

3.1 Bronnen
Bijhet Centrum voor Landbouwpublicaties enDocumentatie (Pudoc)inWageningen is ereen literatuuruitdraai ("retrospectiveliterature search")
gemaakt voor die pesticiden dieals verontreiniging gevonden zijnopdrie
terreinen inGelderland. Deze literatuuruitdraai betrof artikelen vanaf
1970en is doorgenomen engeselecteerd op zowel review-als specifieke
artikelen.Uit de literatuur verwijzingen indeze artikelen isandereen
oudere literatuur gehaald.
Vooraanvullende informatie isgezocht in:
-dedossiers overbestrijdingsmiddelen (alleen deniet-vertrouwelijke
informatie)vande Directie Bodem,Water,StoffenvanVROM: Commissie
voor Toelating vanBestrijdingsmiddelen (CTBverzamelde gegevens =46);
- de bestrijdingsmiddelen documentatie van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid enMilieuhygiëne,met name tenaanzien van demiddelen
ethion,dichloorvos,dinoseb,dinoterb enmethidathion waarover de
uitdraai weinig literatuur had gegeven;
- het bestrijdingsmiddelenoverzicht van het institut für Bodenbiologie
FAL (Braunschweig),waar gewerkt wordt aan eenmonografie overde
afbraak van bstrijdingsmiddelen (K.H.Domsch);
- de literatuuroverzichten Mitteilungen Biologische Bundesanstalten
Abteilung Land und Forstwirtschaft vanaf 1970voor deafbraak van
organofosfaten;
- algemene microbiologische tijdschriften.

3.2 Gegevens terreinen Gelderland
Dedrie lokaties die deaanzet totdit rapport gaven zijnchemische
industrieterreinen. Op deze terreinen zijn ineen zeergroot aantal
lokaties zowel grondmonsters op diverse dieptes,als grondwater (via
peilbuizen)monsters op diverse dieptes (soms tot 75m)verzameld en
geanalyseerd op deeerder vermelde componenten.Deze componenten konden
inzeer uitzonderlijke mengverhoudingenaanwezig zijn.Als voorbeeld de
grondanalyse (uitgedrukt inppm (mg/kg))van debodem vaneen slootop
150cmdiepte:alpha HCH:8;gamma HCH: 11.000;aldrin:430;dieldrin:
80; DDE:520;DDD:28.000; DDT: 3500;endosulfan: 9200, terwijlde
concentraties polychloorbifenylen lager dan 0,1 ppmwaren.Gelukkig is
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dit één van de meest extreme voorbeelden. Op een ander punt bleek, naast
80 ppm gamma HCH, voornamelijk, DDT (2300 p p m ) aanwezig te zijn met de
andere concentraties lager dan 1 ppm. En op e e n derde monsterpunt werd
40.000 ppm Arseen gemeten op 1meter diepte. De verontreinigingen zijn zo
heterogeen v a n samenstelling, dat een totaal beeld moeilijk te geven i s .
Daarnaast was ook de ruimtelijke verdeling zeer heterogeen. Zo werd onder
een "lekbak" 1900 ppm xyleen in de grond gemeten en 1580 ppm dinoseb, en
in het grondwater direct daaronder respectievelijk 4 0 0 0 en 17000 ppm,
terwijl soms op 15 meter afstand niets werd a a n g e t r o f f e n . Niet alleen
horizontal maar ook vertikaal kwamen extreme verspreidings profielen
v o o r . In een grondwatermeting op 75 meter diepte werd o.a. fenitrothion
e n diazinon aangetroffen.

3.3 Fasering en indeling studie
Na de retrospectieve literatuurrecherche is de geselecteerde literatuur
v e r z a m e l d , gelezen en verwerkt tot zowel uitgebreide o v e r z i c h t s b e s c h r i j vingen en afbraakschema's per stof als tot verkorte beschrijvingen en
s c h e m a ' s . Hoewel de aandacht primair op de microbiologische afbraak van
de componenten gericht w a s , is in beperkte mate ook aandacht besteed aan
hun fysisch/chemisch gedrag in de bodem.
Per middel kon het aantal beschikbare publicaties sterk variëren. Over
het klassieke middel DDT zijn meer dan 120 publicaties beschikbaar, w a a r van sommigen al 30 jaar oud, terwijl over m e t h i d a t h i o n , ethion, b r o m o p h o s , D N O C , dinoseb en dinoterb per stof maar 0-5 officiële publicaties te
vinden z i j n . In deze laatste gevallen boden de dossier van de Directie
BWS enige aanvulling. Van een evenredige aandacht a a n elke verbinding kan
dan ook niet gesproken w o r d e n . Over de gechloreerde koolwaterstoffen en
de phenoxy herbiciden zijn veruit de meeste officiële publicaties g e schreven. Over lindaan c a . 7 0 , pentachloorfenol c a . 3 0 , aldrin c a . 7 0 ,
endosulfan c a . 2 5 , 2,4-D c a . 100,M C P A c a . 30 en parathion c a . 6 0 .
Verwacht mag worden dat op korte termijn na het afronden van dit rapport
nog meer nieuwe en veel relevanter publicaties zullen zijn v e r s c h e n e n .
Immers de microbiologische bodemsanering zal zich behalve in Nederland
ook in het buitenland steeds meer in de belangstelling mogen v e r h e u g e n .
Dit gaat gepaard met een spin-off naar de onderzoekswereld, zowel de
praktische als de fundamentele onderzoekswereld« Fundamenteel onderzoek
naar de afbraak van gechloreerde aromaten vindt zeer intensief plaats met
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publicatiegolven als resultaat.
Hetafronden vaneen literatuuronderzoek,als ditmoest daarom opeen
qua informatievoorziening willekeurig tijdstip gebeuren,zonder datgesprokenkanwordenvaneenduidelijke afronding vanhetonderzoekaande
afbraakaspecten.
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4 DE INVLOEDVAN STOFEIGENSCHAPPEN ENOMGEVINGSKARAKTERISTIEKEN OP
MICROBIELE AFBRAAKPROCESSEN

4.1 Algeneen
Hoewel inhetkader vanbodemsanering veelvuldigwordt aangegeven dat
microbiologische saneringsmethoden inprincipe toepasbaar zijn,isde
praktische haalbaarheid van dezemethoden afhankelijk vaneen aantal
stofeigenschappenenbodemkarakteristieken. Per bestrijdingsmiddelverschilt het belang vandeze eigenschappen enkarakteristieken. Niettemin
kan eenalgemeen overzicht worden gegevenvanalle inde literatuur aangegeven factorendie op deafbraak van invloed zijn.Indit hoofdstuk
wordt eerst eenglobaal overzicht gegevenvandeverschillende processen
die bestrijdingsmiddelen kunnen ondergaan.Daarna de invloed vandemiddelen op debodemmicroflora.Vervolgensworden per onderzocht middel kort
de gegevens overafbraakduur,afbraakprocessen engevormde metabolieten
samengevat.
Bijbestrijdingsmiddelenwordt een onderscheid gemaakt tussenpersistente enniet-persistente middelen,die respectievelijk zeer lang of kort
indebodem aanwezig blijven.
Vaakwordt de t

of t ,respectievelijk de tijd waarin 50%of 95%van
50
95
een pesticide verdwenen is,als maat voor persistentie gebruikt.Dezet
50
waarde,de "halfwaarde"tijd,wordt bepaald door de microbiologische
afbreekbaarheid endoor het wèl (deoplosbaarheid inwater)ofniet (de
adsorptie aangrond)beschikbaar zijnvoormicro-organismen enook door
andere fysisch-chemische processen.Dewaarde is dus geenreactie-constante die lineair is:onafhankelijkvandeconcentratie van destof en
met een constante afbraak per tijdseenheid ("eerste-orde" reactie).Voor
zeergemakkelijk afbreekbare verbindingen (suikers)zalindebodemeerder eennulde-orde reactie gelden envoorveel pesticiden zalwaarschijnlijkeerder een tweede-ordegeldenof zelfs een repeterende tweede-orde
reactie (figuur10).
Eenpesticide heeft enerzijds effect ophetbodemleven,anderzijds ondervindt eenpesticide ook invloeden vanbodem en bodemleven (bodemmilieu).
Een stofkanvolledig afgebroken worden (mineralisatie)of slechtsgedeeltelijke afbraak ondergaan (transformatie),waarbijhet belangrijk is
welkemetabolieten gevormd worden.Desnelheid waarmee endemanierwaarop pesticiden verdwijnen zijnookafhankelijk vandeeerder genoemde drie
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factoren:deaanwezigheid van relevantemicro-organismen;de chemische
aard vanhet pesticide zelf,enhetmilieu waarineen pesticide terechtkomt.
Inhet bodemmilieu zijn twee processen belangrijk voorafbraak enomzetting:a)fysisch-chemische processen enb)microbiè'leprocessen.Milieufactoren als temperatuur,bodemtype,aeratie endergelijke beïnvloeden
hetverloop vandezeprocessen.Ookdosis (concentratie),formulering en
eventuele aanwezigheid van andere pesticiden bepalen de afbraaksnelheid.
4.2 Chemische aard vaneen pesticide
De chemische structuur bepaalt eigenschappen als dampspanning enwateroplosbaarheid,dievan belang zijnvoor defysisch-chemische enmicrobiè'le
afbraakprocessen.Bijeenhoge dampspanning verloopt inhet algemeen de
vervluchtiging beter (190). Dechemische structuur isvandirecte invloed
op degeschiktheid vaneen stof voormicrobiëleafbraak.Lageoplosbaarheid,endaarmeewaarschijnlijk slechtebeschikbaarheid,gaatvaak samen
met slechtemicrobiè'leafbraak.Affiniteit tenopzichte vanklei-en
humusdeeltjes endaarmee deneiging totadsorptiewordt grotendeels door
de chemische structuur bepaald (190). Erbestaan reeds jarenenkelealgemene uitspraken over de relatie tussende structuur vaneenverbinding en
de biologische afbreekbaarheid (6).Korte alifatische koolwaterstoffen,
alsmede verzadigdeenvertakte alifatischeverbindingenworden moeilijker
afgebroken danlange,onverzadigde of onvertakte verbindingen.Ook hebben
specifieke substituentenendeplaatsvanhunaanhechting invloed opde
biologische afbreekbaarheid. Vergelekenmet deongesubstitueerde stof
vertraagt een substituent meestal deafbraak. Iseen stof erg persistent
dankan dit aandevoor afbraak ongunstige milieuomstandigheden liggen,
maar het kanook zijndat de stof op zich totaalofdeels resistent is
voor biologische afbraak onder alle omstandigheden (6).

4.3 Fysisch-chemische processen
Fysisch-chemische processen kunnen alsvolgt onderverdeeld worden:
1.adsorptie
2. uitspoeling en afspoeling
3.vervluchtiging
4.algemene processen als bijvoorbeeld hydrolyse
5.fotolyse
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Adsorptie
Adsorptie isde reversibele ionaire binding van eenpesticide aanvooral
organischmateriaal enkleideeltjes inde bodem.Deadsorptiewordt beTnvloed door bodemtype,vochtgehalte,pHen temperatuur vandebodem ende
aard vanhet pesticide (92;160):
- bodemtype.Vooralhet organische stof-enkleigehalte isbelangrijk.
Bijeenhoger gehalte daaraan isdebinding vaneenpesticide groter.
Verschillende soortenkleimineralen zoals illiet (vooralin Nederland),
kaoliniet enmontmorilloniet verschillende ladingskarakteristieken
gedragen zichanders.Inhet algemeenheeft organischmateriaal een
hoger enmeer divers adsorptievermogen dankleimineralen.
- vochtgehalte vande bodem. In (zeer)lichte gronden isdeadsorptie van
een pesticide onder natte omstandigheden geringer danonder droge.Dit
geldt niet altijd voor zwaardere grond.Daarkan eenpesticide ook
geadsorbeerd blijven bijeen toename invochtgehalte.
- pHvan debodem.Meestal neemt deadsorptie toe inzuurdere gronden
(lagere p H ) .BijpHdaling (bijbodems ishet normale pHgebied 4,0 tot
8,5)worden depesticiden vannegatief geladen anionenneutraalof
zelfs positief geladen kationen,zodatmeer binding aanhet negatief
geladen adsorptie complex optreedt.
- temperatuur van de bodem.Verhoging vande temperatuur leidt totverlaagde adsorptie (exotherm proces),deels door een grotere oplosbaarheid van een stof bijeenhogere temperatuur.
-aard van het pesticide.Dezebepaalt deaffiniteit voor organische
stof-enkleideeltjes ende oplosbaarheid vaneenstof endaarmee ook
demate vanadsorptie.Tussen oplosbaarheid enadsorptie bestaat een
inverse relatie.
Adsorptie endesorptie zijnbelangrijk omdat zevan invloed zijnopde
meeste andere processen die uiteindelijk bepalenwat ermet een pesticide
gebeurt.Binding aangronddeeltjes,hetniet beschikbaar zijnvan een
pesticide,geeft bescherming tegenafbraak (6;160).

Uitspoeling enafspoeling
Inhet algemeen geldt dat pesticiden,diematig totgoed oplosbaar zijn
inwater,sneller uitspoelen uit debodem danslecht oplosbaremiddelen,
zoals b.v.deorganochloorverbindingen (61;92;160).Bijuitspoeling
spelen twee processen een rol:moleculaire diffusie,waarbijhet trans-
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port tot enkele centimeters beperkt blijft enmassa transport (meestal
synoniemmet uitspoeling),waarbijhet pesticide opgelost inwater door
degrond beweegt(92).
Hoge adsorptie belemmert deuitspoeling (92).Het isookvanbelang omna
tegaan ofgevormdemetabolieten makkelijk of slechtuitspoelen.

Vervluchtiging
Dampspanning,bodemtextuur,vochtgehalte,adsorptie en temperatuur beïnvloeden devervluchtiging vaneen pesticide.Ineenkoele,droge bodem
met een hoog organisch stof-of kleigehalte treedt normaal,wegens de
hoge adsorptie,weinig vervluchtiging op.Dit geldt ookvoor redelijk
vluchtige verbindingen (92;160).

Algemene chemische processen
Algemene chemische reacties kunnen onafhankelijkvandebodem verlopen,
of gekatalyseerd worden doordebodem« Onafhankelijke reacties zijn:
hydrolyse,oxydatie,isomerisatie (niet-enzymatlsch)en ionisatie (160).
DepHkanvan invloed zijn opdeze reacties,maareffektenzijnper pesticide verschillend (160). Deaanwezigheid van bepaalde stoffen inde
bodemals b.v.FeCl ,A1C1 ,klei,organische stof kunnenafbraak van
pesticiden somsversnellen (gekatalyseerde reacties)(92).

Fotoly8e
Fotolyse isafbraak onder invloed vanzonlicht.Fotolyse kanalleenaan
het bodemoppervlak plaatsvinden en iswaarschijnlijkgeen belangrijke
afbraakweg indebodem (92;160).De fotolyse gebeurt bijminder energierijk licht (zonlicht waar hetkortgolvige ultraviolet uitgefilterd isin
deatmosfeer),daarom isdeaanwezigheid van "photosensitizers"van
belang.Dit zijn chemische stoffen dieoverdracht vanenergie uit licht
naar ontvangende pesticiden vergemakkelijken.De afbraakroute wordt niet
gewijzigd doordeze stoffen (92;158).

4.4 Microbiologische processen
Schimmels,bacteriën enactinomyceten zijnvan primairbelang bijmicrobiëleafbraak vanpesticiden (26;160).Organische stoffendienenals
voedings-en/of als energiebron voormicro-organismen.Dit geldt ook voor
een organisch pesticide dat inde bodem terechtkomt. Ishet pesticide
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beschikbaarvoormicro-organismen (inbodemoplossing),dankan eenorganisme,dat in staat isomdat pesticide als energiebron envoedselbron te
gebruiken zichsnelvermeerderen, totdat het pesticide afgebrokenis.
Daarnaneemt hetdeze populatie weer inaantalaf (160).
Vansommige pesticiden (b.v.DDT)isbekend dat zebijeen opeenvolgende
reeks vanverschillende laboratoriumomstandigheden volledig afgebroken
kunnenworden doormicro-organismen, terwijl zeindenatuur tochzeer
persistent zijn.Deoorzaak hiervan iswaarschijnlijk dat verschillende
micro-organismen gezamenlijk noodzakelijk zijnonder verschillende
milieu-omstandigheden.Tevens zijn soms extra voedingsstoffenmetvergelijkbare structuur nodig omafbraak teinduceren.
Soms kunnenmicro-organismen een bepaald substraat metaboliseren,maar
het niet vangroei benutten (co-metabolisme).Er treedt dangeenselectief voordeel opvoor demicro-organismen die in staat zijnomhetsubstraat om tezetten.Dit leidt tot trageafbraak (92;8; 119;110).Vaak
zijnmicro-organismen echter in staat ommolekulen met een sterk gelijkende structuur ookaf tebrekennaaanpassing aan de originele structuur
(enzyminductie,weinig specifieke enzymen).Ook intermediairenkunnen
afgebrokenworden (simultane adaptie), ofhomologe structuren kunnen
worden gemetaboliseerd (kruisadaptie).Afbraak vanverwante structuren
kan wel trager verlopen danvan deoriginele structuur (119).
Inhet algemeenwordenvaker bacteriën geïsoleerd dieeenpesticide volledig afbreken,danschimmels,die slechts instaat zijnomkleineveranderingen, teweeg tebrengen (26).Echtervoor volledige afbraak van PCP
werd als eerste een schimmel geïsoleerd.
De afbraak vaneen pesticide indebodemverloopt meestal volgens een
sigmoi'de patroon.Inhet steile stuk isdeafbraak voornamelijk microbieel. Bijherhaalde toepassingen vaneenmiddel kaneen snellere afbraak
optreden zonder aanpassings("lag")periode,doordat demicrobiële populatiegewend isaanafbraak vandie stof (119).
Factorendie inhet algemeen hetmicroleven endaarmee demicrobiologische afbraak bevorderen zijn:eenhogere bodemtemperatuur,voldoende
vocht,zuurstof of eenandere elektronenacceptor,normale pH,enaanwezigheid van organischmateriaal (92;160).Het effect van organische
stof opmicrobiële afbraak isniet met zekerheid tevoorspellen.Enerzijds vergroot aanwezigheid van organische stof deadsorptie,waardoor de
beschikbaarheid vaneenpesticide voorafbraak geringerwordt,anderzijds
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zorgt organische stofvoor betere groeiconditiesvoormicro-organismen en
zodoende voor snellereafbraak (160).
Factorendiebiologische afbreekbaarheid vaneen stofbelemmeren zijn:
ontoegankelijkheid vanhet substraat,afwezigheid vaneen bepaalde essentiëlegroeifactor,toxiciteit vanhetmilieu,inactivering van bepaalde
enzymen,eenbepaaldemolekuulstructuurdieenzymactiviteitverhindert,
of fysiologisch onvermogen vaneenmicrobiëlepopulatie totafbraak(6).
Infiguur 11zijnalle factorenweergegeven diegedrag en lotvaneen
pesticide inde bodem beïnvloeden.Adsorptie speelt eenbelangrijke rol
inhet geheel.Naastbovengenoemde processenworden indeze figuur nog
opname door enverwijdering met gewas enopname door bodemfauna genoemd
alsmanier waarop een pesticide uit debodemverdwijnenkan.Beide processen zijn echter vangering belang (160).
Opgemerkt moetworden dat indepraktijk vaak processennauwmet elkaar
verweven zijnenhet vaak nietmogelijk isomeen strikte scheiding tussenafzonderlijkeprocessen temaken.

4.5 Metabolieten
Volledig afgebroken pesticidenworden omgezet tot anorganische eindprodukten (Cl ,H O , CO ) ,maar vaak vindter slechts eenbeperkte trans2
2
formatie plaats.Het isvan belang om tewetenwelkemetabolieten er
gevormd wordenenhoe deze stoffen zichverder gedragen.Vragendie
daarbijopkomen zijndevolgende (158):
- zijn de gevormde metabolieten stabielgenoeg omeindresidu teworden?
- hebben zulke eindresiduen sterke affiniteit tot biologische systemen?
- zijn deze eindresiduen schadelijk voorenig biologisch systeem?
Bovenstaande vragenhebben betrekking oppersistentie en toxiciteit van
metabolieten.Toxiciteit van eenafbraakprodukt kan,evenals persistentie, toenemen,gelijkblijven ofafnemenvergelekenmet de uitgangsstof.
Veelmetabolieten hebbenaffiniteit voor organische stof enworden geadsorbeerd. Vaakvalt danniet meer teachterhalen wat erpreciesmee
gebeurt,hoewel het belangrijk isom teweten onderwelke omstandigheden
een (toxische)metaboliet weervrijindebodem komt (190).
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Figuur 11.Overzichtvan alle factorendiehet gedrag vaneen pesticide
indebodembepalen.
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4.6 Factoren van invloed opafbraak enomzetting van pesticiden

Temperatuur
Demeeste processen (endaarmee deafbraak)verlopen sneller bijhogere
temperatuur (61;240).VolgensMcEwan &Stephenson (1979)vermindert de
adsorptie bijhogere temperatuur,waardoor ermeer pesticide beschikbaar
komt voor afbraak,die dansnellerverloopt.Edwards (1974)steltdat
warme bodems uitdrogen,waardoor adsorptie verhoogd wordt,wat ongunstig
isvoor deafbraak.Hoge temperatuur hoeft dusniet onverdeeld gunstig te
zijn.Er isnauwe samenhang met andere factoren als b.v.bodemtype,
vochtgehalte van debodem ensoort verbinding,diehetuiteindelijke
effect van temperatuurverhoging bepalen.

Vochtgehalte
Indrogere bodems zijnmiddelen vaak langer persistent dan indemeer
vochtige (61;240).Water concurreert met een pesticide omadsorptieplaatsen,envaak succesvol,zodat (vooral in lichte gronden)in vochtige
bodemsmeer pesticide beschikbaar isvoorafbraak (61;160).Daarnaast
heeft vochtgehalte ook effect opvervluchtiging, inhet algemeen neemt
deze af indrogere bodems (61). Per pesticide verschilt de invloed van
vochtgehalte opafbraak enverdwijning (61;240).Regenvalbepaalt mede
dehoeveelheid pesticide die uit-ofafspoelt(61).

pHvande bodem
DepHkan deafbraak direct beïnvloeden:alsde stabiliteit vaneen
chemische stof pH-afhankelijk is,of indirect als het eeneenverandering
inmicrobiè'lepopulatie of inadsorptie van een pesticide teweeg brengt
(240). Inzuurdere gronden isdeadsorptie meestal groter,zodat afbraak
daar geringer zalzijn (160).

Bodemkarakteristieken
Volgens Walker &Allen (1984)ishet effect vanhet bodemtype eenvande
minst begrepen aspecten van persistentie inde bodem.Allerlei factoren
spelen een rol:textuur,voedingstoestandvan debodem,organische stofgehalte enpH.Vooral het organische stof-enkleigehalte zijn belangrijk.
Een hoger organisch stofgehalte gaat gepaard met eenhogeremicrobiële

-54-

activiteit,maar ookhogere adsorptie (61;240).Inorganische bodems
(organisch stofgehalte groter dan 10%)ishet adsorptie-effect dominant,
zodat stoffeneengrotere persistentie hebbenvergelekenmet lichtere
bodems (240). Jagnow (1984)stelt datmoeilijk afbreekbare organische
stof persistentie-verhogend werkt,terwijlgemakkelijk afbreekbareorganische stof eenhogeremicrobiè'leactiviteit bewerkstelligt enzopersistentie-verlagend werkt.
Hetkleigehalte isookvan belang voor persistentie.Bijeenhoger kleigehalte is deadsorptie hoger,zodat afbraakminder is.Het ismoeilijk
om effecten vanklei-en organisch stofgehalte onderling teonderscheiden
(61;240).
De textuur van debodem bepaalt mede deverdeling vanporiegrootte.Dit
heeft,samenmet aggregatie,effect ophetvochtgehalte enaeratievande
grond. Inhet algemeen is in lichte gronden de persistentie geringer
(240).

Aérobieenanaerobie
Zeer inhet algemeen (niet specifiek voor pesticiden)stelt Alexander
(1965)dat afwezigheid van 0 kan leiden tot ophoping van organisch
materiaal.Dit kankomen door accumulatie van toxische stoffenvoor
micro-organismen,gebrek aanelektronenacceptoren (0 isvaak deuitein2
delijke elektronenacceptor)ofdoordat 0 direct verbruiktwordt inhet
afbraakproces.Voorpesticidenwordengeen algemeneuitspraken gedaanof
afbraak beter verloopt onder aerobe ofanaerobe condities.DeHexachloorcyclohexaan (HCH)problematiek heeft echter geleid totmeeraandacht voor
afbraak onder deaerobe omstandighedenvanHCH (52),terwijl tot 1980
aangenomenwerd dat deze afbraak vooral onderanaerobeomstandigheden
plaatsvond.

Formulering van pesticide
De deeltjesgroottevan de formulering beïnvloedt depersistentie.Korrels
zijnhetmeest persistent,gevolgd door emulsies,"miscibleliquids"
(mengbare vloeistof), "wettable powders" (vochtige poeder)en"dust"
(kleine particles)(61).

4.6.1 Concentratie van pesticide
Bijhethanterenvanhet begrip t

wordt gemakshalve aangenomen datde
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halfwaardetijd onafhankelijk isvandeconcentratie pesticide.Gevonden
isechter dat kleine hoeveelheden pesticide snellerkunnenverdwijnen dan
grote hoeveelheden (92).Alexander (1985)vond dat ervoormicrobiologischeafbraak eendrempelconcentratie bestaat tewetende laagste concentratiewaarbijgroeivanmicro-organismen kanplaatsvinden.Dedrempelwaarde varieert met het soort organisme.Beneden deze drempelconcentraties (ordevangrootte:ppbofminder)treedt geenmicrobiëleafbraak op,
eenbepaalde stof kandan zeer lang inhetmilieu aanwezig blijven.Soms
worden demineraliserende organismen geremd,maar deco-metaboliserenden
niet(8).
Inhet algemeen valt teverwachten datmiddelen inhoge concentraties
relatief langer aanwezig blijvenindebodem dan lage concentraties.Zeer
lage concentraties (<ppb's)worden vaakniet opgemerkt enzodoende niet
afgebroken door micro-organismen.

4.6.2 Combinaties van pesticiden
Er isweinig bekend over het effect vancombinaties van verschillende
middelen ophunafbraak indebodem.Wanneer verschillende middelen samen
indebodem terecht komen,kunnenerverschillende dingengebeuren.Er
kan sprake zijnvan fysisch-chemische wisselwerkingen onderling:demiddelenkunnen bijvoorbeeld elkaar adsorptie beïnvloeden.Pesticiden kunnen
ookonderling reageren ofmet huneigenof eikaars metabolieten,watgevolgenkan hebben voor werking enafbraakduur (13).Redenenhiervoor zijn
deaf-of toename vandemicrobenpopulatie ende remming of inductie van
voor afbraak verantwoordelijke enzymen (13).Versnelde afbraakkanook
optreden na "kruisadaptie":demicro-organismen brekennaaanpassing aan
eenbepaald molekuul,soort gelijke chemische structuren afmet behulp
vanweinig specifieke enzymen (119; 13). Ervrijweinig bekend over combinaties van pesticiden indebodem enconsequenties voorafbraak.
Resultaten uit het laboratorium zijnniet zondermeer door te trekken
naar het veld,omdat daarvele factoren eenwisselende rolspelen dieeen
onvoorziene invloed kunnen hebben opdeafbraak vaneen pesticide(13).

4.7 Effekten van pesticiden opmicro-organismen
Inhet bovenstaande is steeds gesproken over invloeden dieeen pesticide
inde bodem ondervindt.Een pesticide oefent natuurlijk ook invloed uit
opde aanwezigemicro-organismen. Ecologische processenwaarinmicro-
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o r g a n i s m e n e e nzeer b e l a n g r i j k e r o lspelen zijn hetm o b i l i s e r e n e n v a s t l e g g e n v a nv o e d i n g s s t o f f e n v o o r p l a n t e n a ld a nn i e t i ns y m b i o s e m e th o g e re p l a n t e n v i aa f b r a a k o r g a n i s c h m a t e r i a a l , N - m i n e r a l i s a t i e , N - b i n d i n g
viawortelknolletjes enmycorrhiza's (160;110).Pesticiden enmetabolietenkunnenhetverloop van deze processen verstoren,doorhuneffecten op
micro-organismen.Ditkunnen zijn:
- directe toxiciteit voor dierlijk enplantaardig leven indebodem
- genetische veranderingen inpopulatie,zodat resistentie ontwikkeld
wordt voor het pesticide zodat het toch afgebroken kanworden
- sublethale effekten,resulterend inveranderingen ingedrag,metabolisme of reproduktieaktiviteit (vooral tenaanzien van microfauna)
- opname door bodemflora of -fauna enverdere ophoping invoedselketens (biomagnificatie)
Jagnow (1984)onderscheidt direkte enindirekte neveneffecten opmicroorganismen en stimulerende of onderdrukkende invloeden.De uitwerking
wordt bepaald door deconcentratie,de toxiciteit ende persistentie van
eenmiddel.Belangrijk hierbij zijndemanierwaarop eenmiddelwerkt,de
selektiviteit,de fysiologische toestand van depopulatie,endeduur van
de persistentie (hoe lang oefent eenmiddel invloed uit?). Een direkt
neveneffekt isbijvoorbeeld dat eenpesticide zijn eigen afbraakinducerenkan doorals energiebron tedienen.Eenindirekt effekt kan destimulering van eenbepaald soort micro-organisme zijn,berustend opuitschakeling van concurrenten of antagonisten doorhet pesticide.
Er isniet éénbepaald sleutelproces oféén bepaalde groepmicro-organismen dateen indicatie geeft van de remmende invloed vanhet pesticide op
het functioneren van de bodemicroflora.Zoremt deMCPAde nitroficatie
maar stimuleert deademhaling. Omeen zogoedmogelijk beeld tekrijgen
van dat functioneren biedt hetmeten vaneengroot aantal parameters het
beste beeld« Demeest frequent gemeten parameters zijn:aantallen van
bacteriën,schimmels,actinomyceten,algen,Rhizobia,Azotobacters,
pathogenen enantogonisten van pathogenen enverder deprocessennitrificatie,denitrificatie, stikstof-fixatie,afbraak cellulose enander organisch materiaal,bodemademhaling,enzymactiviteiten enammonificatie
(98).
Indemeeste gevallen is een populatiewelweer in staat om zich teherstellen na toediening van een pesticide.Blijvende nadelige effekten zijn
niet vaak geconstateerd (160;110).Bedachtmoet worden dat het hier wel
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T a b e l 9. Samenvatting (vanuit H i l l &Wright 1 9 8 3 ) v a nh e teffect v a ng r o e p e n
p e s t i c i d e n i nd ebodem o pb o d e m m i c r o b i o l o g i s c h e populaties e na c t i v i teiten.

Parameters

Chloor.

"Drins"

arom.

Aantalbacteriën

0,5-4:>
4-20:<

Aantalactinomyceten

0,5-l,5:>

1-4:>
150:<
2,5-50:<«

Phenoxy-

Organo-

Nitro-

zuren

fosfaten

fenolen

0,5-1,5:>

0,5:>

4:=

4-6:<

3:=

4:»

4:<
Aantal schimmels

20:<

0,5-1,5:>

4:=

4:<
Aantalalgen

2-6:<

0,8-2:<

2,5:=

20:«
N-binders
2
(Azotobacter)
Symb.N-binders
2
(Rhizobium)
Cellulosesplitsers/
proces
Bodemademhaling

20:<

0-2,5:=

3:=

15:>
2:<en»

100:<

50:=en<
2,5:=
50:<
1-3:<

1-4:=

0,5-8:=

2-3: =

40:<
1-4:=

5:>

l,5-2:<

10:>

MCPA:»
1,5-2:=

(urease) 5:<
Ammonificatie

2:<

2:=en<

50:<
Bodemenzymen

30-40:<

5-50:=
120:<

Nitrificatie

0,5-2,5:>
15-100:<

Denitrificatie

1,5:>

1,5:»

2,5-100:<

0,5-1,5:>

0,5-4:=

20-40:<

150:>

0,5-2:>
40:=

Degetallen zijnuitgedrukt inhetaantalkg's (of liters)dat perhectare
toegepast werd.
> wil zeggendat ereenverhoging isvanhetaantalofdeactiviteit;
» wil zeggendat ersprake isvaneensterkeverhoging;
= wil zeggendatergeenmeetbare invloedis;
< wil zeggendatereenverlaging inaantalofactiviteitis;
« wil zeggendater sprake isvaneensterkeverlaging.

1-3: =
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handelt om toediening van inde landbouwgangbare concentraties.Watgebeurt bijextreemhoge concentraties blijft eenvraag.
In tabel 9issamengevat (vanuit Hill&Wright 1983)het effect vangroepen pesticiden indebodem op bodemmicrobiologische populaties enactiviteiten.
Vande gelijktijdigebestudering vanzowelde pesticideafbrekende microbiè'lepopulatieals deanderemicrobiëlepopulatie zijngeen publicaties
bekend.Een publicatie is invoorbereiding over de relatie alpha HCH
microflora en totalemicroflora ineen landfarming systeem (RIN-onderzoek).

4.8 Afbraakgegevens van deverontreinigende verbindingen
Perbestudeerd middel wordt eenkorte samenvatting gegeven overvoorafbraak belangrijke aspecten.Uitgebreide informatie,met literatuurverwijzingen,is tevinden indeel 2.

4.8.1 Organochloorverbindingen
1. DDT
Halfwaardetijden (t )voor DDTlopenuiteen van 3-10 jaar tot zelfs meer
dan 35jaar (bosgrond);inde tropen zijndegemeten halfwaardetijden
aanmerkelijk korter:van 3tot 8maanden.De t
de t

bedraagt 4tot 30jaar;

in de tropenvarieert van 3maanden tot 1jaar.Bovenstaande gege-

vens gelden voor doses van 1,12 tot 112kg/ha,vooreenuitgebreide reeks
grondsoorten (veelal lemig)met een basischkarakter (pH 6.9-8.5),voor
o
hogere bodemtemperaturen (20-30C)enonder zowelaerobe als anaerobe
condities.
Micro-organismenkunnen eengroot aantalmetabolieten vormen,waarvan DDD
(minder toxisch dan DDT)en DDE (stabieler dan DDT)demeest bekende
zijn. Onderanaerobeomstandighedenwordt vnl. DDDgevormd (41-100%)
onder aerobe zowelDDDals DDE (0-4%,bijuitzondering 90%). Deanaerobe
omzetting verloopt sneller.DDTkandoor toedoen vanverschillende microorganismen onderwisselend anaerobe enaerobe condities endoor enten met
speciale substraten enmicro-organismen (Hydrogenomonas en Fusarium
oxysporum)via DBP/DDM in CO omgezet worden,zijhet ingeringehoeveelheden.DDD,DDEenanderemetabolieten kunnenookbijfysisch-chemische
reacties ontstaan.Totalemineralisatie onder veldomstandigheden is zeer
onwaarschijnlijk.
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2.ALDRIN
Dehalfwaardetijd vanaldrin varieert van 0,3 tot 4jaar bijdoseringen
van 1,12 tot 22,4kg/ha.Inde tropenzijndewaardenkleiner:van 1,2
tot 3maanden.Na 3jaar ismeestal 95%verdwenenhoewel somsna 15jaar
nog demetaboliet dieldrinaangetroffenwordt.Dezewaardenwerdengemeten indiversegrondsoorten (van zand totklei;van 0.1 tot 40%organisch
materiaal;pHvan 4.9 tot 7.2)enonderdiverse temperatuur omstandigo
heden (6-46 C ) . Inhet laboratorium blijkenhogere dosis (+220kg/ha),
o
~~
laag vochtgehalte,lage temperatuur (6C)enhoog organisch stofgehalte
deafbraak tebelemmeren.Dieldrin (datgedeeltelijk tot CO afgebroken
kanworden)ishet belangrijksteafbraakprodukt van microbiologische
omzetting.Vanaldrin zelf is totalemineralisatienietaangetoond. Naast
dieldrin kunnenookwateroplosbare metabolieten gevormdworden.Totale
mineralisatie isnognooit aangetoond.
3.DIELDRIN
Halfwaardetijdenvoor dieldrin lopenuiteen van 1tot 7jaar en inde
tropenvan 1,5 tot 10maanden (5jaarals uitzondering).De t

voor
95

dieldrin bedraagt ongeveer 8tot 13jaar (uiterstegrenzen: 6-29 jaar),
inde tropenkan dit 6maanden zijn.Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd
opdoses van 1,12 tot 5,6 kg/ha inzowel lichte (zand)als zware (leem)
gronden (C%:0.07-3%)onder veelal basische omstandigheden (pH6.8-8.7)
o
envaak hogere bodemtemperaturen (tot 30C ) . Toevoeging vanzinkversneldedeafbraak ineenonderzoek (t :0,5 ir.).Onder laboratoriumomstanJ
50
digheden isaangetoond dat dieldrin tot CO kan afbreken (2%in 7weken
ingrond).Hierbijgaat het omdeniet-gechloreerdevleugelvanhet molekuul. Dieldrinkandeels doorvervluchtiging uit degrond verdwijnen.Bij
fotolyse kan fotodieldrin ontstaan.Metabolieten zijnonderandere transaldrindiol, -ketoaldrin enfotodieldrin.Mineralisatie isnietaangetoond.
4.ENDRIN
Inhet veld bedraagt dehalfwaardetijdvoor endrin 2,2 jaar (dosis 1,12
kg/ha). De t

waarde isgemiddeld 7jaarmet als uitersten 3en 20jaar.

In India tradna 2maanden 70-85%reductie op (dosisvan 0,75 tot 1,12kg
aktieve ingrediënt (a.i.)/ha).Dewaarnemingen geldenvoor verschillende
grondsoorten (zand-leem;pH 4.2-6.8; C%0.9-8.25)onder zowelaerobeals
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anaerobeomstandigheden enveelalbijhogere bodemtemperatuur.Znhad een
positieve invloed ophet verdwijnen vanendrin.Onder laboratoriumcondio
tiesversnelden droogte,hogere temperatuur (25C ) ,anaerobecondities en
lage pH (4.2)deverdwijning vanendrin.Eengering aantalmicro-organismenkan endrin omzetten ino.a.ketoendrin (5%),endrinaldehyde enonbekendemetabolieten (46%).Ketoendrinkan ookdoor fotolyseontstaan.
Totalemineralisatie isnooit aangetoond.

5.HEPTACHLOOR
Dehalfwaardetijd bedraagt 10maanden eninde tropen 2,5maanden;t
waarden lopenuiteenvan 3-5 jaar (bijdoseringen van 1,1-5,6kg/ha). Bij
eendosering van 100ppm (130-140kg/lOcm/ha)werd na 16jaarnog 16%
residugevonden.Een t

van 7-12 jaar correspondeert waarschijnlijkmet

hoge doseringen.Dezewaarden werden inverschillende grondsoorten gemeten (zand-leem;pH 4.4-7.1;C% 0.36-18.1). Inhet laboratorium blijken
o
hoge temperaturen (46C)en vochtige grond (invergelijking met luchtdroog)deafbraak tot heptachloorepoxide tebevorderen.Micro-organismen
zetten heptachloor om inonder andere heptachloorepoxide (van 0,4 tot
100%)en 1-hydroxychloordeen,datookdoor hydrolyse ontstaat.Mineralisatie vanheptachloor isniet aangetoond.

6. CHL00RDAAN
Voor technisch chloordaan (o.a.20-75%O£-enß-chloordaan,ca.9%heptachloor)gelden halfwaardetijdenvan 1-4 jaar,de t

bedraagt 15jaar
90

(dosis:van 1,12 tot 11,2kg/ha). Voor HCS3260 (70%OL-en 30%ß-chloordaan)varieert de t

van 4tot 15maanden,afhankelijk van dosering

(5,6-11,2 kg/ha), bodem (leem-zand)enmilieuomstandigheden.Alpha
chloordaan verdwijnt dus sneller danbeta.Het aantal onderzoekingen is
beperkt evenals hetaantalmilieu-omstandigheden.Inhet laboratorium kan
éénmicro-organisme (Nocardiopsis)chloordaan omzetten indiverse Produkten, o.a.dichloorchloordeen, oxychloordeen.Mineralisatie isniet gevonden.
7. HCH isomeren
Gegevens over dehalfwaarde tijden vandeHCHisomeren (alpha,beta,
gamma endelta)variëren van 7dagen (laboratorium)tot 15jaren.De
literatuur verschaft veel tegenstrijdigeinformatie.
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Uitzeer recentegegevens isduidelijk gewordendatalpha HCHtotaal
mineraliseerbaar is.Ditvindt vooralplaats onder aerobeomstandigheden.
Veelmicro-organismendragen eraan bij.Hoehoger de temperatuur des te
sneller deafbraak.
Hoewel eenaantal literatuurgegevensdeafbraak vanbetaHCHaangevenwas
mineralisatie inrecente uitgebreide studies (15)nietaantoonbaar.Gamma
HCHblijkt onder zeerveelomstandighedengoed afbreekbaar.Gegevens over
deafbraak vandelta HCHzijnsporadisch,maar geziendestructuur moet
afbraak (totalemineralisatie)verwacht worden.Mineralisatie van alpha
engamma HCHis aangetoond.

8.PENTACHLOORFENOL (PCP)
Depersistentie vanPCPonder veldomstandigheden isvaakmaar gedurende
eenkorte onderzoeksperiode gemeten enbleekdan hoog tezijn.Inluchtdroge grond enbijeen laag organisch stofgehalte blijft PCPhet langst
aktief. De persistentie van PCPin laboratorium varieert 15-60dagen,afhankelijk van bodemconditie endosis (tot 100kg/ha). Inanaerobe rijstgrond (inhet laboratorium)loopt de t

uiteen van 10-70dagen,in

aerobe rijstgrond van 20-120dagen (bijconcentraties van ongeveer 100
ppm (= 130-140kg/10cm/ha).Microbiologische afbraak inhet laboratorium
verloopt aëroobbeterdananaëroob (51%versus 0,7%).Erkunnen zeer veel
afbraakprodukten ontstaan,o.a. tetrachloorfenolen, -anisolen etc.Onder
geconditioneerdeomstandigheden ismineralisatie teverwachten:CO en
Cl ,maar inhet veld is dit nogniet gemeten.Hogeconcentratie PCP (200
ppm)remt dezeafbraak.Bijfotolysevanwaterige oplossing kanook CO
2
ontstaan,een reactiedie snellerverloopt bijhogere pH.

9. ENDOSULFAN
Dehalfwaardetijd voor endosulfan (70%OL-en 30%ß-endosulfan)varieert
van ca. 10-60dagen:OL-endosulfan 40-175dagen,en voorß-endosulfan
350-800dagen (doseringen:0,6-6,7kg/ha). Inde tropen (India)tradca.
70% reductie opna 2maanden.Deze waarnemingen vondenplaats indiverse
ongedefinieerde grondsoorten onderveldomstandigheden. Inhet laboratorium bleek in tientallen verschillende lichtere grondsoorten (C%0.342.09;pH 5,2-7,2)onder zowelaerobealsanaerobe omstandighedenCO-vor2
ming op te treden (0,1-5,4%). Ookwerdenverschillende metabolieten in
telkens andere verhoudingen gevormd (152).Micro-organismenkunnen een
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groot aantalmetabolietenvormen,vnl.endosulfansulfaat (10-75%)en
endosulfandlol (28-73%).Endosulfandiol kan ook door hydrolyse ontstaan,
deze reactieverloopt het bestbijhogepH (>8).Totalemineral!satieis
nooit aangetoond,maarweldemineralisatie vaneendeelvanhet molekuul
(lage CO -opbrengst).

4.8.2 Organofosfaten
1. PARATHION
Dehalfwaardetijd zowel inveld-als laboratoriumproeven varieert van 24
uur tot 180dagenbijconcentraties van 10-75kg/ha.Hetgrootstegedeeltevande stof (99%)is inhet algemeenverdwenen binnen 150dagen.In
een zeer groot aantal verschillende grondsoorten (zand-veen;pH 4.7-9.3;
C% 0.27-48.7)onder zowel zeer drogeals zeer vochtige omstandigheden bij
o
veelal hogere temperatuur (20Cofmeer)werden deze waardengemeten.
Zéér hoge concentraties (ca.2000en 6000kg/ha)inhet veld zijnpasna
16jaar vrijwel geheel verdwenen.Parathion is totaalmineraliseerbaar!
Deafbraak verloopt voornamelijk microbiologisch. Ineen veldproef
versnelde het toevoegen van een aangepaste bacteriecultuur deafbraak 2
tot 20keer invochtige grond.Deafbraak onderanaerobeomstandigheden
o
verloopt sneller.Hogere temperatuur (>25 C ) , hoger vochtgehalte (>40%)
enalkalisch milieu stimuleren deafbraak inhet laboratorium.

2. METHYL-PARATHION
Zowel onder veldomstandigheden (2,5kg/ha)als in laboratoriumproeven
(10-140kg/ha)verdwijnt methyl-parathionvrijwelgeheel (+95%)binnen
15dagen.Onder laboratoriumomstandigheden is ineengroot aantal grondsoorten (zand-klei;organisch materiaal gehalte 0.9-7.2%;pH5.6-7.3)
onder zowelaerobe als anaerobe omstandighedenbijveelal hoge temperao
tuur (23Cofmeer)totalemineralisatie gemeten.Bijconcentraties van
1400-35.000kg/hawordt na 45maandennog 1tot 68%teruggevonden.
Methyl-parathion ismineraliseerbaar,deafbraak verloopt voornamelijk
microbiologisch.Toevoegen van rijststroineen laboratoriumproef stimuleert deafbraak.

3. DIAZINON
Dehalfwaardetijdzowel inveld-als laboratoriumproeven bijconcentratiesvan 1tot 10kg/ha varieert van 10-35dagen.Na 10-20weken is90%
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van de beginconcentratie verdwenen ineengroot aantal grondsoorten
(zand-veen;organisch stofgehalte 1.9-48.7%;pH 5.0-8.0)onder zowel
o
aerobe alsanaerobe omstandigheden bijvooral hogere temperatuur (15Cen
o
meestal 20Cof meer). Totalemineralisatie treedt oponderaerobe omstandigheden endeafbraak isvoornamelijk,microbiologisch.Een hogere
o
vochtigheid, temperatuur (ca.30C)enorganisch stofgehalte stimuleren
deafbraak.Er isweinig onderzoek verricht overafbraak beneden pH6.

4. AZINPHOS-METHYL
Dehalfwaardetijd inveld-en laboratoriumproeven bijconcentraties van
1-35kg/ha varieert van 12-100dagen.Destof isvoormeerdan 95%verdwenen na 1jaar indiverse grondsoorten (leem-klei;organischstofgehalte 0.8-2.66%; pH6.0-8.4)bijzoweldrogeals natte omstandigheden en
ook bijlage temperaturen.Bijzéérhoge concentraties (15.000-50.000
kg/ha)wordt na 8jaarnog 2-3%teruggevonden.Mineralisatie isaangetoond.De afbraak verloopt voornamelijk microbiologisch. Droge omstandigheden (2%vochtgehalte inplaats vannormaal 50%)vertragen deafbraak 4
tot 6keer. Inbasische gronden vindt deafbraak snellerplaats.

5. MALATHION
De halfwaardetijd vanmalathion,zowel inveld-als laboratoriumproeven
(5-30kg/ha)varieert van 1-4dagen.Na 1-2wekenis 90tot 100%vande
stof verdwenen.Het onderzoek vond vooralplaats inzwaardere gronden
(lemig;pH 3.9-12.1;organisch stofgehalte 0.34-7.2%)bijhoge temperao
tuur (25Cofmeer)onder zowelaerobe als anaerobeomstandigheden.
Totalemineralisatie isnietaangetoond maar zeerwaarschijnlijk.De
afbraak verloopt voornamelijk microbiologisch,op deeerste hydrolysestap
na. De belangrijkstemetabolietenzijn thiophosphaat enmonomethylphosphaat.Chemische hydrolyse verloopt het beste onderalkalische omstandigheden.

6. DICHLOORVOS
Over deafbraak vandichloorvos isweinig bekend. Inenkele laboratoriumproeven (dosis gelijkaan 10kg/ha)was hetgrootste gedeelte vande
binnen enkele dagenverdwenen.Viahydrolyse splitst hetmolecuul zichin
een fosfaat dat verder totaalafbreekbaarmoet zijnenindichlooracetaldehyde.Deze laatsteverbinding kanpersistent zijn.Hetverdwijnen van
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de stof iseencombinatie vanmicrobiè'leen fysisch/chemische processen.

7. DIMETHOAAT
Dehalfwaardetijd inveld-en laboratoriumproeven (0,5-10kg/ha)varieert
van 4-37 dagen.Na 40-50dagen is het grootste gedeeltevande stof verdwenen ineengroot aantal verschillende grondsoorten (zand-klei;organisch stofgehalte 0.5-7.2%;pH 5.4-7.9). Debelangrijkstemetabolieten
zijndimethoxon endimethoaatcarboxylzuur. Deafbraak is grotendeels
microbiologisch.Totalemineralisatieisnooit bestudeerd,maar wordt wel
aannemelijk geacht.Eenmeer basischmilieu stimuleert defysisch/chemischehydrolyse.Verhoging van de concentratie vertraagt deafbraak.

8. METHIDATHION
Inveld-en laboratoriumproeven (doses gelijk aan 3,6of 1000kg/ha)is
methidathion binnen 16weken grotendeels verdwenen.Dehalfwaardetijd
wordt op 10dagen geschat ineenvijftal verschillende grondsoorten.De
stof kan totaalworden gemineraliseerd doormiero-organismen.

9. FENITR0THI0N
Inbosgrond was de t

50dagen enwas na 336dagenalles verdwenen.De
50

halfwaardetijd ineen laboratoriumproef (7kg/ha;pH 6.2;organisch stofgehalte 1.6%) varieert van 10-30dagen.Na 60dagen isde stof grotendeels verdwenen.Totalemineralisatie is inhet laboratorium aangetoond
onder aerobe omstandigheden en isvermoedelijk onder anaerobe omstandigheden eveneens mogelijk.Deafbraak van fenitrothionverloopt nahydrolysemicrobiëel.
10. BR0M0PH0S
Dehalfwaardetijden ineenveldproef (2kg/ha;pH 5.7;organisch stofgehalte 5.7%) eneen laboratoriumproef (10kg/ha)warenrespectievelijk
41en 89dagen.Inandere veldproeven is 90%van de stofverdwenen na 16
weken. Indeliteratuur wordt vermeld datmineralisatie mogelijk is,het
is echter niet aangetoond. De belangrijke splitsing inhetmethylfosforzuur gedeelte en het 2,5-dichloor 4-broomfenolgedeelte moet gevolgd kunnenworden tot eenmineralisatie vanbeide gedeelten.Deafbraak vanhet
dichloorbroomfenol zalwellicht analoog verlopen aanverscheidene gechloreerde aromatische verbindingen. Deafbraak verloopt danmicrobiologisch.
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11. CHLOORFENVINPHOS
Dehalfwaardetijd inveld-als laboratoriumproeven (2-10kg)varieert van
1-20weken indiversegrondsoorten (leem-veen;organisch stofgehalte
o
1.9-48.7%;pH 5.7-8.0)bij 20Cof hoger enonderaerobeomstandigheden.
Na 7maanden kan 70-80%vandebeginconcentratie verdwenen zijn.Overhet
verdwijnen vandeontstane metabolieten isgeen informatie bekend,maar
naafsplitsing vande fosforgroep zalhet 2,4-dichloorphenylethaan
1,2-dioluiteindelijk via 2,4-dichloorfenolafgebrokenmoetenworden.
Mineralisatie isniet aangetoond,maar wel teverwachten.

12. ETHION
Inhet veld (2,2en 4,4 kg/ha;pH 7;organisch materiaal 49%)was na1
jaarnog 20-30%vandebeginconcentratie aanwezig.Dehalfwaardetijd in
een laboratoriumproef (7kg/ha)indezelfde grond eneen leemgrond was
ca. 8weken.Nameer dan 24wekenwas 95%vande stof verdwenen.De
afbraak iswaarschijnlijk grotendeels microbiologisch vanaard.Over
metabolieten enmineralisatie zijngeengegevens bekend.

4.8.3 Nitrophenolen
1. DNOC
o
Ineen laboratoriumproef in lemigegrondmet pH 6.9 bij 20Cen 10kg/ha
was 90%vande stof verdwenen na 3weken.Alsmetabolieten wordt nitriet
aangetroffen enzouden cathechol enhydroxytolueen temetenmoeten zijn.
Deze laatste verbindingen zijnmineraliseerbaar enmoet DNOCdusmineraliseerbaar zijn.Eenhogere concentratie (>35kg/ha), een zuurder milieu
eneen hoger organisch stofgehalte remmendeafbraak.Er treedt vrijwel
o
geenafbraak op beneden 11C.

2. DINOSEB
Dehalfwaardetijd inhet laboratorium (5-100mg/ha)in verschillende
grondsoorten varieert van 4-165 dagen.Opéénuitzondering nais90%
verdwenen binnen 100dagen.De afbraak isdeels microbiologisch, waarbij
6-acetamido-2(l-methylpropyl)-4,6-dinitrophenolontstaat.Evenals bij
DNOC bestaat het vermoeden dat deze stof gemineraliseerd kanworden.
Adsorptie treedt op inzuurdere gronden: (99%bijpH 5.5-6.3),niet bij
een pH 7.3.
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3. DINOTERB
o
Dehalfwaardetijd ineen laboratoriumproef (2mg/kg)bij23Cisongeveer
o
8 dagen.Na 20-30dagen is 90%verdwenen.Bij 15Cis t 15dagen ent
50
85dagen.Dinoterb ismineraliseerbaar (ca.23%CO na 50-60dagen). De

90

wijzevanafbraak isniet bestudeerd,maarmoet gaanvolgens deroute van
dinitrofenolen.

4.8.4 Phenoxyherbiciden
1. 2,4-D
Dehalfwaardetijd inhet veld (lemig zand;pH 4.8;organisch stofgehalte
6.3%) en in laboratoriumproeven (7-700kg/ha;zand-klei;organisch stofo
gehalte 1.2-8.4%;pH 3.8-7.3)veelal bij 20Cof hoger onderaerobeen
anaerobe omstandighedenvarieert van 2-42dagen.Binnen 100dagen is90%
verdwenen.Deafbraak verloopt het beste onder aerobe omstandigheden.
2,4-D wordt gemineraliseerd.

2. MCPA
De halfwaardetijd in laboratoriumproeven (2-1400kg/ha)indiverse grono
den (zand-klei;organisch stofgehalte 1.14-17.8%;pH 4.6-7.6)bij 23Cof
hoger onder aerobe omstandigheden varieert van 1tot 50dagen.De stof is
geheelverdwenenbinnen 150-170dagen.Deliteratuur vermeldt dat CO kan
2
ontstaan,maar het isnog nietaangetoond. Deafbraak verlooptmicrobiologisch enhet beste onderaerobe omstandigheden.
4.8*5 Aromaten

Demicrobiologische afbraak onder aerobe omstandigheden van enkelvoudige
aromatische verbindingen zoals benzeen,xyleen,tolueen enfenolgeschiedt veelalvia catecholendanvia openspringen vande ringverbinding (figuur 12).Mineralisatie kanplaatsvinden.Deafbraakroutes zijn
uitgebreid bestudeerd (80a).
Inde bodem onderNederlandse klimatologische omstandighedenverloop de
aromatenafbraak langzaam,vanwege debetrekkelijk lage temperatuur.Ook
onder warmere omstandigheden zalhet afbraakproces langzaam opgang komen,
omdatweinig micro-organismende noodzakelijkeenzymen (mono-oxygénaseof
di-oxygenase)hiervoor hebben.Dehalfwaardetijd in het veld ligt inde
grootte orde van jaren (168).
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Onder optimale omstandigheden zalookdemineralisatievanpolycyclischearomatenalsnaftaleen,anthraceenenzelfsalsbenzopyreen plaats
kunnen vinden.
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Figuur 12. Schematisch o v e r z i c h t van de o x i d a t i e van eenvoudige aromaten
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COOH

•68-

5 DISCUSSIE

Invoorafgaande hoofdstukken isaangegevenwelke bodemeigenschappen in
hetalgemeen een rolspelen bijdeafbraak van bestrijdingsmiddelenen
welke gegevens ervandeverschillende middelen bekend zijnoverhun
afbraak.
In dediscussie zalworden ingegaan opwelke processen enwelkeomstandigheden een rolspelen bijdeafbraak vandebestudeerdemiddelen.
Aangezien deorganochloor-verbindingen persistenter blijken tezijn dan
de organofosfaten,nitrophenolen enphenoxy-herbiciden worden zeook in
deze twee groepen apart gesproken.
Vervolgens zullen deze resultatenwordengeplaatst inhetkader vande
uit tevoeren sanering vandebetreffende drie terreinen.

5.1 Fy8J8ch-chemi8che processen

5.1.1 Adsorptie
Organochloorverbindingen
Uit debestudeerde literatuur,voornamelijk gericht opdemicrobiologische afbraak,wordt niet duidelijk inwelkemateadsorptie belangrijk
is. Voor DDTwordt vermeld dat na 28dagen 20%geadsorbeerd is (laboratoriumproef);bijdieldrin wordt 6,5%geadsorbeerd (142).Voorandere verbindingen zijnerniet zulke duidelijke cijfers over adsorptie.Na raadplegen van literatuur aangaande deadsorptie zijn adsorptie-karateristieken in relatievewaarden in tabel 10weergegeven. Deoplosbaarheid vande
organochloorverbindingen iserg laag enverwacht kanworden dat adsorptie
danvrijhoog zal zijn.Er bestaat voor deze verbindingen eeninverse
relatie tussen adsorptie enoplosbaarheid (92;160).Dezeadsorptie kan
dannaast de chemische aard een belangrijke reden zijnvoordehogepersistentie van dezemiddelen:ze zijnniet beschikbaar voorafbraaken
blijven onveranderd gebonden aangronddeeltjes.

Organofosfaten,nitrophenolen en phenoxyherbiciden
Inhet algemeen speeltadsorptie voor deze groep eenniet teverwaarlozen
rol. Deorganofosfaten zijnvrijgoed oplosbaar enadsorberenverhoudingsgewijs weinig aan bodemdeeltjes.Als het organisch stofgehalte toeneemt,neemt deadsorptie toebijvoorbeeld bijdiazinon (46). Bromophos
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adsorbeert sterk,aanbodemslootmateriaal,of dit ookgeldtvoor landbouwgronden isniet bekend. Inhetgevalvanmethyl-parathionspeelt adsorptiewel degelijk een rol,vande toegevoegde hoeveelheid bleek 29%extraheerbaar en 41%geadsorbeerd enhet restant verdwenen.Eenzelfde proef
met parathion gaf als resultaat 65%extraheerbaar en 27%gebonden (143).
Bijafbraak-karakteristiekenbehoren ookadsorptie/desorptie evenwichten.
Bijdenitrofenolen dinoseb endinoterb speelt adsorptie eengrotererol.
Aangetoond werd datdinoseb voor 63-99%konadsorberen aankleigrond bij
eenpHvan 5,5.Aan dezelfde grond bijeen pHvan 7,3 tradgeen adsorptie
op (46). Dinoterb adsorbeert tot wel 70%aanbodemdeeltjes inzand en
leemgrond na 30-60dagen (46). Voor DNOCdaarentegen speelt adsorptie een
geringe rol.Welwerd aangetoond dat er ietsmeeradsorptie optreedt in
meer zuurdermilieu (124). Voor de phenoxyherbiciden 2,4-D enMCPA speelt
adsorptie vrijwelgeenrol.

5.1.2 Uitspoeling
Organochloorverbindingen
De organochloorverbindingen zijn slechtwateroplosbaar,uitspoeling lijkt
geengrote rol te spelen.Edwards (1974)stelt datniet teverwachten
valt dat per jaarmeer dan 2%van een toegediende hoeveelheid organochloorverbinding zaluitspoelen. Inde bestudeerde literatuur zijnweinig
cijfers hierover gevonden.Bijdieldrin bleek 15-20jaarna toepassing
het grootste deelvanhet residu inde bovenste 30cmvandegrondaanwezig tezijn (233). Ineen labproef met chloordaan (200ppm)wasna 80
dagen bij regelmatige toediening vanwater nog 99%indebovenste 10cm
grond terug tevinden (250).
Inveelgevallenworden bijomzetting van debestudeerde middelen
wateroplosbare metabolieten gevormd,diemogelijk snelleruitspoelen.
Belangrijk isdandemate van toxiciteit enpersistentie vandezeafbraakprodukten endeplaatswaar zeuiteindelijk terechtkomen.
Organofosfaten,nitrophenolenen phenoxyherbiciden
Ondanks degoedewateroplosbaarheid vande organofosfaten,nitrophenolen
enphenoxyherbiciden isuitspoeling vrijwel niet van betekenis.Ditwordt
waarschijnlijkveroorzaakt doorde snelle afbraak vandezestoffen.
Alleenvanfenitrothionwordt vermeld dat er enigemate van uitspoeling
kan optreden inhet najaar inzandige grond(46).
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5.1.3 Vervluchtiging
Organochloorverbindingen
In de literatuur zijn weinig gegevens gevonden over vervluchtiging van
organochloorverbindingen. Bij een laboratoriumstudie met dieldrin op het
bodemoppervlak,bleek de vervluchtiging 18%te zijn in vochtige grond en
7% in droge grond. Na onderwerken was in geen van beide gevallen na 6
maanden dieldrin vervluchtigd (249). In droge grond verloopt vervluchtiging slechter dan in vochtige. DDT zou, gebaseerd op laboratoriumresultaten, vervluchtigen met 0,1 kg/ ha/jaar (82).Freed et al. (1972) stellen
dat 0,18 kg DDT/ha/jaar door vervluchtiging verdwijnen kan. De bijdrage
van vervluchtiging aan het verdwijnen van organochloorverbindingen uit de
grond is niet geheel duidelijk. De dampspanning van de verbindingen is
tamelijk laag, ze zijn relatief niet-vluchtig. Er wordt vaak aangenomen
dat vervluchtiging bij deze stoffen slechts een kleine rol speelde, maar
anderzijds zou vervluchtiging (zie DDT) toch aanzienlijk kunnen zijn
(61). De hoogste dampspanning hebben heptachloor, aldrin, chloordaan en
lindaan ( - H C H ) . Relatief grote hoeveelheden van deze stoffen zullen door
vervluchtiging uit de bodem kunnen verdwijnen. Ook bij vervluchtiging
moet rekening gehouden worden met de dampspanning van de metabolieten.
DDE is b.v. 8maal vluchtiger dan DDT,wat van belang kan zijn voor de
totale hoeveelheid stof die vervluchtigt (61).
Organofosfaten, nitrophenolen en phenoxyherbiciden
Vervluchtiging speelt geen rol bij organofosfaten en phenoxyherbiciden.
Van de nitrophenolen kan van dinoseb korte tijd na toediening zoveel
verdampen, dat schade aan het gewas wordt waargenomen (124). DNOC kan als
vrij zuur verdampen bij hogere pH, laag kleigehalte en hogere temperatuur
(124). De praktische waarde hiervan is onbekend.

5.1.4 Hydrolyse
Organochloorverbindingen
Ook over hydrolyse is weinig gevonden in de literatuur. DDT kan tot DDE
omgezet worden, een reactie die gekatalyseerd wordt aan het oppervlak van
kleimineralen en ijzeroxiden ( 6 8 ) .Heptachloor wordt in droge grond
chemisch omgezet in 1-hydrochloordeen (28).Endosulfan kan gehydrolyseerd
worden tot endosulfandiol, een pH-afhankelijke reactie, die het best verloopt bij hoge pH. (151;4 6 ) .
Het is vaak onduidelijk of een reactie die in de bodem verloopt een
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puur fysisch-chemische reactie is ofdat erookmicrobiologische omzettingen een rolspelen.Het is dan ooknietgoedmogelijk omprecies het
belang vandit soort reacties aan tegeven.
Organofosfaten,nitrophenolen enphenoxyherbiciden
Voormalathion,dimethoaat endichloorvos geldt dat hydrolyse optreedt en
het beste verloopt inalkalische omstandigheden.Inhetgevalvandiazinonverloopt de reactie beter inzuurmilieu envoor parathion geldt dat
zowel zuuralsalkalischmilieugunstigis.

5.1.5 Fotolyse
Qrganochloorverbindingen
Fotolyse isgeenbelangrijke verdwijn-routevoor pesticiden inde bodem,
omdat ditalleenaanhet bodemoppervlak plaatsvindt (92;160).Toch iser
vrijveel bekend over reacties die organochloorverbindingen inzon-of
UV-licht ondergaan.VanPCP is bekend dat inwaterige oplossing volledige
afbraak kanoptreden onder invloed vanzonlicht.De reactie verloopt
beter bijhogere pH (253).Endosulfan bleekna 200dagenvoor 50%verdwenen tezijnuit deoppervlaktelaag vandegrond (46).Gevormdemetabolieten (dieldrin,fotodieldrin,foto-aldrin)zijnsoms toxischer enpersistenter dan deuitgangsstoffen (aldrinendieldrin).
Vraag blijft inhoeverre fotolysewerkelijk bijdraagt aan verdwijning
van pesticiden uit degrond.Experimenten zijnveelal gedaanonder laboratoriumomstandigheden waar werd gewerktmet UV-licht met een golflengte
die indenatuurniet voorkomt.
Organofosfaten,nitrophenolen en phenoxyherbiciden
Van 2,4-D enMCPA is aangetoond dat zijdoor fotolyse afgebroken kunnen
worden.Volgens Hill&Wright (1978)ishet UVinhet zonlicht echter
niet voldoende om 2,4-D om te zetten ineen polyphenol.Ditvermindert de
praktischewaarde.

In tabel 10zijnweergegeven fysisch/chemische eigenschappen vande
onderzochte stoffen.

5.2 Microbiologische afbraakprocessen
Organochloorverbindingen
Alleen lindaan,alpha HCHen pentachloorfenol kunnen doormicro-organismenvolledig afgebroken worden, terwijlhet voor DDTaannemelijk temaken
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is. Allemiddelen ondergaanwelmicrobiologische omzettingen.Gevormde
metabolieten kunnen eengelijke,lagere ofhogere toxiciteit en/of persistentie dandeoriginele stofhebben.
Het (meeste)onderzoek naar microbiëleafbraak processen gebeurt inhet
laboratorium, onder gecontroleerde omstandigheden,vaakin voedingsmedia
enmet monocultures.Het ismoeilijk omresultaten door tetrekken naar
hetveld.Dit blijkt b.v.bijDDT,dat inhet laboratorium onderwisselend anaerobe enaerobe omstandighedenendoor toedoenvandiversesubstratenenmicro-organismen volledig afgebrokenwordt tot CO .Inhet
veld gebeurt dit niet.Ook bijdieldrin isiets soortgelijks aande hand.
Ineenmet dieldrinverontreinigde schudculture kanMucoralternans 20%
dieldrin in 2dagenomzetten tot CO .Wordt echter eensporesuspensie van
M.alternans opmet dieldrin verontreinigde grond aangebracht,danvindt
ergeen omzetting plaats (9).Het iswaarschijnlijk datalleen deniet
gechloreerde vleugelwordt gemineraliseerd. Dit laatste iseveneens bij
endosulfan,aldrin,endrin,heptachloor enchloordaan teverwachten.Het
meest resistente brokstukwordt bijdeze 6verbindingen gevormd doorde
gechloreerde enkelvoudige aromatische verbindingen met als hetware een
extra sluitbeugel (de "Camphor" structuur).Overigens isdeze camphoropzich-structuur welmineraliseerbaar (80a).
Organofosfaten,nitrophenolenen phenoxyherbiciden
Demeeste organofosfaten ende phenoxyherbiciden 2,4-D enMCPA kunnen
microbieelafgebrokenworden.Vandenitrophenolen DNOCendinoseb isook
bekend dat zemicrobieel afgebroken kunnenworden,vandinoterb isdit
volkomen onbekend« Vanwege deovereenkomst inchemische opbouwvandinoseb endinoterb ishetwaarschijnlijk dat de laatste ookmicrobieel afgebroken kanworden.
Gemakshalve wordt vaak aangenomen dat de afbraak van chloorbenzenen,
chloorfenolen enchloornitrofenolen (195),aangetoond onder laboratoriumomstandigheden,ookwel inhet veld plaats vindt.Het feitdat vanveel
organische chemicaliën eendeelwerd gemineraliseerd, leiddevaak totde
aanname van totalemineralisatie.Het feit dat stoffenmicrobiè'elafgebroken kunnenworden wilnog niet zeggen dat er totaalgeenfysischchemische stappen inhet gehele afbraak-proces voor (kunnen)komen.
Bijonderzoek naarmicrobiologisch afbraak isvaak getracht één organisme
teisoleren,dat alle afbraakstappenvoorzijn rekening nam,terwijlvaak
inde natuur eenconsortium (eenaantal organismen gezamelijk)verant-
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woordelijk zalzijnvoorafbraak.Hethierbovenvermelde type onderzoek
vindt vooral onder laboratorium-condities plaats en isgericht omde
specifieke afbraak-weg tekennenen ookom,via uitwisseling van
genetischmateriaalvan specifieke soorten,totdeontwikkeling van
organismen tekomendiewel instaat zijnalleen deverbindingen af te
breken.
Infiguur 13is eenoverzicht gegevenvande t

waardenvan debestu50

deerde pesticiden.

5.3 Factorenvan invloed opafbraaken omzetting

5.3.1 Temperatuur
Organochloorverbindingen
Voor demeeste organochloorverbindingen geldt dat deafbraakduur inde
tropen aanzienlijk lager isdan indegematigde gebieden.De temperatuur
is zeerwaarschijnlijk debelangrijkste oorzaak hiervoor,hoewel precieze
milieuomstandigheden onbekend zijn.Inhet laboratorium werd ondergecontroleerde omstandigheden voor aldrinenheptachloor inderdaad aangetoond,
dat afbraak (verdwijning)van dezemiddelen sneller verloopt bijeen
o
hogere temperatuur.Bij46Cis na 56dagen nog respectievelijk 84%en
o
o
73%aanwezig,bij 6Cis dit significant hogerenbij0C treedt helemaal
geenafbraak op (138;139).Ook endrinverdwijnt sneller uit debodem bij
o
o
25Cdan bij 3C (12).Onder Nederlandse klimatologische omstandigheden
bleek alpha HCHanaëroobniet afbreekbaar, terwijlbijhogere temperatuur
datwelplaats vond.
Organofosfaten,nitrophenolen en phenoxyherbiciden
_
Een temperatuur van 30Cof iets daarboven is over het algemeen gunstig
o
voor deafbraak vanalle bestudeerdemiddelen.Bij 15Cof lager isde
afbraak duidelijk langzamer (183). DNOCbreekt bijtemperaturen lagerdan
o
o
11Cnauwelijks af.Chloorfenvinphos isbeneden 5-6 Cnietmeer afbreeko
baar (218). 2,4-D bijvoorbeeld breekt bij 5Cnogwel af,maar zeer langzaam,en beneden deze temperatuur niet ofnauwelijks meer (218).
5.3.2 Vochtgehalte
Organochloorverbindingen
Water is zowelnodig voor processenals hydrolyse als voorhet functioneren vanmicro-organismen.
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Figuur 13. Schematische overzicht van de t

waarden vande bestudeerde
50
verbindingen; (+)alser sprakeisvankompletemineralisatie;
(-) als ersorake isvan transformatie;(?)alser aangenomen

wordt,hoewel nooit bewezen,dat+plaatsvindt.
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Algemeenwordt gesteld dat persistentie indroge grond hoger isdanin
vochtige door degrotere adsorptie indroge grond. Ineenaantal gevallen
- bijaldrinenPCP-isdit vrijduidelijk,bijheptachloor isdit
minder uitgesproken.Bijendosulfan verloopt deafbraak sneller inonderwaterstaande grond danindroge grond.Mogelijk speeltwisseling in
anaerobie/aerobie hier echter ookeen rol.Opvallend isdat verschillende
metabolieten gevormd worden bijverschillende vochtgehalten:indroge
grond is dit endosulfansulfaat,innatte (onderwaterstaande)grond isdit
(naast endosulfansulfaat)endosulfandiol (193). Devorming vanverschillendemetabolieten kan eendirect gevolg zijnvan verschillendevochtgehalten,maar ookkunnen anderemicro-organismen werkzaam zijndie een
andere omzetting bewerkstelligen.
Organofosfaten,nitrophenolenenphenoxyherbiciden
Parathion verdwijnt invochtige grond veelsneller danindroge.Innatte
grond gebeurt dit nog sneller,maar ditkanookeencombinatie effect
zijnvan vocht enanaerobie (236). Dehalfwaardetijd vanazinphos-methyl
o
bij 6Cen eendroge grond is bijna 500dagen,in tegenstelling tot 30
o
dagen bij 25Ceninnatte grond (254).
Aangetekend moetworden dat bijveelexperimenten het vochtgehalte wordt
gegeven in procenten zonder dat iets bekend isover vochtkarakteristieken
van degrond« Concluderend kannietteminworden gezegd dat indroge grond
nauwelijks of geenafbraak optreedt.

5.3*3 pHvande bodem
Organochloorverbindingen
Het effect van pHopafbraak van organochloorverbindingen isnietduidelijk onderzocht.Wel zijner proevengedaanmet verschillende bodemtypes
waarvan de pHverschilde -naast andere factoren -zodat het precieze
effect van pHonzeker blijft.Eendirect pH-effect isgeconstateerd bij
endosulfan.Hydrolyse tot endosulfandiol (ineen steriel voedingsmedium)
verloopt het beste bijeenhoge pH.Stabiliteit vanendosulfan is
pH-afhankelijk.Ook (volledige)afbraak van PCPonder invloed vanzonlicht iseenpH-afhankelijke reactie diehet best bijhoge pHverloopt.
Een indirect pH-effect is te zienbijendrin.Omzetting tradwel op in
grond met lagepH (4,2),maar niet bijneutrale pH (6,4) (181). Indit
geval vindt inzuregrond wel transformatie plaats,integenstelling tot
de theorie,die stelt dat inzuurdere grond adsorptie hoger iszodat er
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minderafbraak teverwachtenvalt.
Organofosfaten,nitrophenolenen phenoxyherbiciden
Ookhier isvoor het effect vande pHgeenvaste richtlijn tegeven.
2,4-D,malathionenparathion ondergaan meer hydrolyse inalkalisch
milieu.Diazinondaarentegen juistmeer inzuurmilieu.
VanDNOC isbekend dat in zuurmilieumeeradsorptie optreedt (124)vandaardat afbraak beterverloopt inalkalischmilieu.

5.3.4 Bodemkarakteristieken
Organochloorverbindingen
Bijaldrin vertraagt eenhoger organisch stofgehaltevandegrond de
omzetting,mogelijk wegens hogere adsorptie.BijPCPisgevonden dat
persistentie groter is inzwaardere gronden. Inander onderzoek wordt de
persistentie ende toxiciteit van PCPmet een biotoets gevolgd. Inmuck
soilsmet eenhoogorganisch stofgehalte isPCP (bijeen tweemaal zo
hogedosering)minder lang effectief dan inlichtere gronden (241).
Enerzijds kandatkomen door verhoogde adsorptie,anderzijds door de
hogere microbiè'leactiviteit inmuck soils,zodatafbraak sneller verloopt. Ineen drogegrond met een laag organisch stofgehaltewerd heptao
chloor volledig omgezet tot 1-hydroxychloordeen in 24uur tijd (46C,
waarschijnlijk via een fysisch-chemische reactie).Bijeenhoger organisch stofgehaltewerd de omzetting geremd(28).
Wordt anaerobegrond verrijkt met extra organisch materiaal (alfalfa)dan
vindt er een snellere omzetting vanDDTinDDDplaats door bacteriën
(82). Ook bijendosulfan leidt toevoeging van organische stof ineerste
instantie tot een verhoogde afbraak (CO ) ,maar na eenaantal weken
stabiliseert dit (152). Gemakkelijk afbreekbare organische stof dieaan
degrond toegevoegd wordt kandeomzetting van pesticiden versnellen:
groterebiomassa endaardoor groter afbraak-potentiaal.Stijgt het moeilijk afbreekbare organische stofgehalte (humus)van debodem,danwordt
afbraak soms geremd,waarschijnlijkdoorhogereadsorptie.
Toevoeging van zinkpoeder aandegrond blijkt omzetting vandieldrin te
versnellen (34).Waar dit opberust isonduidelijk.Grondbewerking bevordert bijDDTenaldrin de omzetting (verdwijning).
Organofosfaten,nitrophenolen en phenoxyherbiciden
Inveel experimenten met deze verbindingen wordt vermeld dat verhoging
vanhet organisch stofgehalte vandebodem leidt toteen vertraagde
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afbraak. Dehalfwaardetijd van chloorfenvinphos (218)ineenbodemmet
17%organischmateriaalwas 18weken,ineenbodemmet 1,9% organisch
materiaal daarentegen 9weken.Dezeverhoging van depersistentie wordt
veroorzaakt dooreenverhoogde adsorptie (46)waardoor hetmiddelminder
beschikbaar isvoormicro-organismen enfysisch-chemische processen
(137). Adhya etal.(1981)wijten hetniet afbreken vande laatste procentenmethyl-parathionen fenitrothionaanadsorptie.
Organische stofkanook positieve effectenhebben.Toevoegen vanrijststroaan debodemversnelt demicrobiëleafbraak van DNOC(1).
Toevoegen van organische stof kanaanvankelijk de afbraak versnellen door
eenpositieve invloed ophetmicrobenleven,maar kan ook totuitstelvan
het specifieke afbraakproces leiden.

5.3*5 Aérobieenanaerobie
Organochloorverbindingen
Voor eenaantalmiddelen is afbraak onderaerobe als zowelanaerobe
condities nietvergelijkenderwijs onderzocht waardoor ergeen uitspraken
mogelijk zijn.Bijenkele organochloorverbindingen iswel onderzocht
onderwelke omstandigheden afbraak het besteverloopt.
BijDDTverloopt deanaerobe eerste transformatie-stap snel.Debelangrijkstemetaboliet is DDD (191;82).Aerobe omzetting verloopt ineen
aantal gevallen slechter ennaast DDDwordt DDEgevormd.Er zijnechter
ook studies gedaanwaar aerobe omzettingwel goed verliep (156). Onder
wisselend anaerobe enaerobe condities endoor toedoenvan diverse
micro-organismen kan DDT totaal gemineraliseerd worden (189). Voor PCP
wordt onder anaerobe (veld)omstandighedeneenkortere halfwaardetijd
gemeten danonder aerobe (131). Inhet laboratoriumwerd echter PCPin
aerobe grond sneller dan inanaerobe grond omgezet (179). Endrinwordt
sneller afgebroken inanaerobegrond;beluchting vertraagt deafbraak
(81).
Bijendosulfangaat de omzetting sneller inaerobe daninanaerobe grond
(152).
Uit recent onderzoek blijkt dat deafbraakvan alphaHCHveel sneller
gaat onder aerobe omstandigheden dan onder anaerobe.Dit hoeft niet in
tegenspraak tezijnmet vroegere resultatenwaar afbraak onderanaerobe
omstandighedenwerd vermeld,daar ingrond aerobe enanaerobeniches vlak
naast elkaar kunnen liggen.

-79-

Organofosfaten,nitrophenolenen phenoxyherbiciden
Vanalle bestudeerde organofosfaten isniet altijd bekend ofenhoede
afbraak onder anaerobe omstandigheden plaatsvindt.Zowel parathion,
methyl-parathion als fenitrothionblijken onder anaerobeomstandigheden
sneller teverdwijnen danonder aerobe (1;236). Onderanaerobeomstandighedenontstaat deaminovormvandeze stoffen,dienietverderafgebrokenwordt (201).
De tochalgemeen betere afbraak onderaerobe omstandigheden isverklaarbaar,aangezien dat voormicro-organismen energetisch gunstiger is.Iwata
etal. (1973), vonden slechts inéénvan 6gronden eenversnelde afbraak
van parathion onder anaerobeomstandigheden;misschien teverklaren door
debodemstructuur. Onder anaerobe omstandigheden treedt bijdiazinon een
accumulatie opvan 2-iso-propyl-4-methyl-6-hydroxy pyrimidine.
Waarschijnlijk isditweer teverklaren door het niet kunnen openen van
debenzeenring. Inéén proef isaangetoond datmalathion onderanaerobe
omstandigheden 2maal zo snelafbreekt als onder aerobe (191).
Deafbraak van de phenoxy-herbiciden 2,4-D enMCPAwordt sterk geremd
door deafwezigheid van zuurstof(46).
Voor zover bekend verloopt totaleafbraak van organofosfaten,nitrofenolen en phenoxyherbiciden onder aerobe omstandigheden over hetalgemeenhet beste.

5.3.6 Formulering
Organochloorverbindingen
Zeldenwordt inpublicaties vermeldwelke formulering gebruikt is bijeen
onderzoek.Tochkan deafbraak beïnvloeden.BijPCPisgevonden datde
formulering verschiluitmaakt voor afbraak.Na toediening van 25lbNa
PCP/a wasna 100dagen geen residu-toxiciteit meetbaar,terwijldat wel
het gevalwasna toediening van 5lb PCP/a in "Stoddard solvent" (226).
Zeldenwordt vermeld welke formulering gebruikt isbijeenonderzoek.
Organofosfaten,nitrofenolen en phenoxyherbiciden
Voor parathion,inextreem hoge concentraties (250-5000kg/ha),werd
gemetendat deemulsie veel sneller afbreekbaar isdanhet granulaat
(17). Voormethyl-parathion in zeerhoge concentraties (tot 379.000ppm)
werdengelijkluidende resultaten vermeld (34;35). Voor lageconcentraties (5-16ppm)chloorfenvinvos is ookdeafbraak vande emulsie-vorm
beduidend sneller dandegranulaat-vorm(21).
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5.3.7 Concentratie van pesticide
Organochloorverbindingen
Debestudeerde literatuur verschaft weinig gegevens oververschil inafbraak-kinetiekbijverschil inconcentraties.Debeschikbare concentratie
(oplosbaarheid)zoude belangrijkste factor kunnen zijn.
Hoge concentraties belemmeren deverdwijning bijde organochloorverbindingen aldrin,heptachloor,DDTenendosulfan.Voordeanderemiddelen is
het effect van concentratie niet bestudeerd. Het isdaarom nietmogelijk
omeenalgemeneuitspraak tedoenoverdeprecieze relatie tussenhoge
concentraties enafbraaksnelheden. Ineenaantal gevallen schijnt het
alsof deverdwijning niet sterk belemmerd wordt door eenhoge dosis.Bij
endosulfan verdwijnt eenhogere dosis (350ga.i./a)procentueeleven
snel als een lagedosis (41,9g a.i./a),maar het duurde bijhogeconcentratie 100dagen langer voordat dewaarde tot 0,05 ppmgedaald was (193).
Ook bijandere stoffen zijn procentueel deverschillen inresiduniet zo
groot.BijDDTwordt na 15jaar b.v. 18%DDT+ DDE teruggevonden bijeen
dosis van 10lb/a;bij 100lb/a isdit 24%(142). Dit betekent,ervan
uitgaand dat 10lb/a 10cmondergewerkt een concentratie vanca.8ppm
oplevert,dat erna 15jaar nog 1,4 ppmaanwezig is,terwijlerbij 100
lb/a nog 19,2ppm residu is.Eenklein verschil inafbraaksnelheid levert
wel grote residuverschillen op.Walker &Allen, (1984)wijzendaar ook
op. De bestudeerde literatuur gaf voorde organochloorverbingen nauwelijks gegevens over afbraaksnelheden bijextreem hoge concentraties,of
over extreem lage concentraties dieniet afgebrokenwordenomdat ze
beneden dedrempelwaarde voorafbraak zijn.
Bijeenconcentratie van ongeveer 4000ppm alpha HCHwerd een halfwaarde
tijd van 18en 24weken gemeten onder respectievelijk aerobe enanaerobe
o
omstandigheden bij 20C (52).Bijeenconcentratie van 100ppmgamma HCH
o
bij 25Cwas dehalfwaardetijd 40dagenwas (191).
Organofosfaten,nitrophenolen enphenoxyherblciden
Bijde organofosfaten parathion,methyl-parathion enazinphos-methyl remmen extreem hoge concentraties deafbraak insterkemate.Bijparathion
duurt totale afbraak 16jaarbijdoses van 2000en 6000kg/ha tegenca.
150dagenbijnormale hoeveelheden.Barles et al (1979)gevenaan dat hoe
hoger de concentratie is (250-5000kg/ha)des telangzamer de afbraak
verloopt.Methyl-parathion verdwijnt normaal binnen 15dagen,vandoses
van 1400-35.000kg/hawordt na 45maanden nog 1-68%teruggevonden (34;

35). Ookhier verloopt deafbraak snellerbijlageconcentraties.
Azinphos-methylisna toediening van concentraties van 15.000-50.000
kg/ha na 8jaarnogaanwezig terwijl bijnormale doses de t

12-100

50
dagen is.Voordeanderemiddelen ishet effect vanhoge concentraties op
afbraak enverdwijning niet onderzocht.
Dat afbraakdrempels voor zeer lage concentraties bestaanisvoor 2,4-D
aangegeven door FaustenAly (1964). Dergelijke afbraakdrempels kunnen
ookvoor natuurlijke verbindingen bestaanalsaminozuren.Engezienhet
inhet algemeen aanzienlijke effect vanadsorptie moeten afbraakdrempels
voor vele xenobiotische organisch chemicaliën bestaan.Bijhet opstellen
van indicatieve richtwaarden behoort hier zeker rekening meegehouden te
worden.
Het iswaargenomen dat een verbinding (monuron)bijeenbepaalde
concentratie gemineraliseerd werd,maarbijveelhogere concentraties
geco-metaboliseerd en danveel langzamer verdwijnt (6).Ditkan temaken
hebbenmet een toxischeffect van eendergelijk hogeconcentratie opde
afbrekerspopulatie.Zodra het remmend effect op de mineraliseerde
populatie opgeheven is,versnelt deafbraakweer.

5.3.8 Combinaties vanmiddelen
Organochloorverbindingen
Over de consequenties van aanwezigheid van combinaties vanmiddelen voor
afbraak is vrijwel geengegevens inde literatuur tevinden.Inéén
studiewerd dieldrin samenmet heptachloor toegediend;de t

waarde voor
95

dieldrin veranderde hier niet door(72).
Technisch chloordaan bevat vrijveelverontreinigingen waaronder heptachloor (10%).Halfwaardetijdenvariëren van 1-4 jaar.Halfwaardetijden
voorHCS3260,(vrijwel zuiver chloordaan),zijnkorter: 4-11maanden.
Mogelijk vertraagt deaanwezigheid vanheptachloor deafbraak,maar dit
isniet geheel zeker omdat de proeven onderverschillende omstandigheden
zijn uitgevoerd.
Organofosfaten,nitrophenolen en phenoxyherbiciden
Voor deze stoffen zijneen paarvoorbeelden gevonden over effecten van
combinaties opafbraak:
0,5mg/kg en 5mg/kg dinoseb remmen duidelijk deafbraak van 2,4-D (105).
DNOC remt inlage concentraties reeds deafbraak 2,4-D ensimazin (105).
Voorbehandeling vangrond met 22mg/kg of 50mg/kg 2,4-D remt deafbraak

-82-

van DNOC (20mg/kg). Parathion endiazinon remmen biodegradatievan
acylanilide,acetamideenphenylcarbamaat herbiciden (117a). Isgrond
voorbehandeld met 2,4-D (100ppm),dan breekt MCPA (100ppm)in 11,5
dagen voor 80%af.Decontrole breekt af in 62-108dagenwaarbijopgemerkt moetworden dat 2,4-D enMCPA zeer verwante stoffen zijn.Ingrond
voorbehandeld metMCPA,breekt 2,4-D in 2dagenaf,terwijlde controle
in 13,3-18,7dagenafbreekt (12a).
Over combinaties van organochloorverbindingen met organofosfaten,nitrophenolen of phenoxyherbiciden isgeen literatuur gevonden.Wel isbekend
dat ontsmetting van langbouwgrond met chemische middelen deafbraak van
herbiciden vertraagt(64a).Verwacht magworden dat,als diversemiddelen,
met verschillende effecten op verschillende groepen organismen,samen
terechtkomen inde bodem ditnadelige gevolgen heeft voorhetgeheel van
aanwezige micro-organismen en zoookvoorhet afbrekend vermogen vande
grond.

5.4 Literatuur
Nabespreking van processen enfactoren van invloed opafbraak vande
diverse groepen pesticiden ishet belangrijk omnog eenaantalopmerkingen teplaatsen over de gebruikte literatuur:
- deze is toegespitst op situaties waar eennormaal landbouwkundig
gebruik van pesticiden bestaat.Dit betekent dat erweinig gegevens
zijn over extreem hoge concentraties,combinaties vanmiddelen e.d.;
gegevens diewelvanbelang zijnm.b.t.bodemsanering.
- de literatuur isvaak vaag overdemilieuomstandighedenwaaronder proeven gedaan zijn.Gegevens over grondsoort,pH,temperatuur e t c ontbrekenniet zelden.Omdat zoveel factorenvan belang zijn,ishet tamelijk
moeilijk om proeven onderling tevergelijken.Decomplexiteit vanafbraakmaakt het tochal lastig ombepaalde effecten toe te schrijven
aanbepaalde factoren.
-proeven zijnvaak uitgevoerd onder laboratoriumomstandigheden,de
resultaten zijnmoeilijk door te trekken naarveldsituaties.
- vaak is eralleenaandacht voorwat ermet het oorspronkelijkepesticidegebeurt.Of ermetabolieten gevormd wordenenwelke eigenschappen
diehebben,blijft meestal onvermeld.
Dit alles maakt het bijna ondoenlijk om totexacte uitspraken tekomen
onderwelke condities afbraak enverdwijning van een pesticide of een

combinatie ervan optimaalverlopen.Het openbaarmakenvan industrieel
onderzoek naardeproduktiemethode ennaardeafbreekbaarheid ende
toxiciteit vandegevormde verbindingen zouhet inzicht inmicrobiologische bodemsaneringsmogelijkhedenweleens kosteloos kunnenverhogen.
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6 PERSPECTIEF VOORMICROBIOLOGISCHE BODEMSANERING VAN DEDRIE GELDERSE
TERREINEN

De bodemsaneringsproblematiek isnog van zeer recente datum, terwijlhet
onderzoek naar deverdwijning vanvooral persistente stoffen zich tot
voorkort richtte opdeafbraak vanlage landbouwkundige toedieningsconcentraties.Het perspectief dat hiergeschetst wordt,isdanooksubjectief engebaseerd opkennis van de literatuur over afbraakvanpesticiden,praktische onderzoekservaring indemicrobiologische bodemsanering
en praktische ervaring inhet onderzoek naar de afbraak van natuurlijk
organischmateriaal.
Van de vier groepen verbindingen,-gechloreerde koolwaterstoffen,
organofosfaten,nitrofenolen en phenoxy-herbiciden -iserindeeerstgenoemde groep éénverbinding (beta-HCH)waarvan recent bekend gewordenis
dat dienietmicrobiologisch afbreekbaar is;alhoewel oudere literatuur
wel het verdwijnen daarvan vermeldt.Verderwordt van de "drins"(aldrin,
dieldrin enendrin envoor de eenvoud ook heptachloor,chloordaan en
endosulfan)vermeld dat zegedeeltelijk mineraliseerbaar zijn,maar dat
slaat gezien de resultaten opdeniet-gechloreerdevleugelvanhetmolecuul. Over het "verankerde"gechloreerde restant (camphor-structuur)is
niets bekend wat betreft afbraak,hoewelde ongechloreerde camphor-structuurmineraliseerbaar is.Als tenaanzien vanbeta-HCHende verankerde
"drin"-restanten geen succesvol onderzoek plaatsvindt naar mogelijke
afbraak,danmag indepraktische saneringssituatie niet gehoopt teworden dat deze verbindingen tochnogwel zullenverdwijnen.Dit betekent
dat devervuilde grond opgesplitst moetworden indelenvanstofgerichte-structuur-gelijkende verontreiniging. Dedrin-grond endebetaHCH-grond zou dan opgeslagen moetenworden tot onderzoek heeft aangegeven
onderwelkemilieu omstandigheden erwel sprake vanafbraak kanzijn.
Eventueel kandezegrond via verbranding of extractie verwerktworden.
Vande overigevermelde gechloreerde verbindingen is inpotentie afbraak
aangetoond (ookvan DDT!). Opkleine schaalmoet ineenpraktijksituatie
onderzocht wordenofafbraak haalbaar isvoor combinaties vandeze
pesticiden envoordeaanwezige hogere concentraties.
Daar deorganofosfatenvolledig en snelafbreekbaar zijn,zouden gronden
met deze verbindingen bijelkaar gehoudenmoetenworden.Eenandere reden
omgrond apart tehouden is,datvoordezeverbindigen (vooral parathion

enmalathion)anaerobe condities gunstig zijnendit specifieke milieu
dan speciaal aangelegd kanworden.
Uitgaande vandemogelijkheid vanhet opsplitsen vande tesaneren
grond instructuur-gelijkende subeenheden zouden deplekkenmet vooral
chloorfenvos enbromophos beter bijdeafbreekbaar geachte gechloreerde
verbindingen gestort engemengd kunnenwordendaardezeverbindigen ook
eengechloreerde benzeenstructuur hebbengekoppeld aaneenfosfaatstructuur enerdaardoor opeenlangereafbraakduur gerekend moetworden.Ook
dephenoxy-herbiciden 2,4-D enMCPAkunnenomdezelfde redenbijdeze
groep gevoegd worden.In tabel 11iseenindeling gegevenvandebestudeerde pesticiden naar structuurgelijkenis enmate van afbreeksnelheid.
Teneinde deuitgangssituatie van devervuilde grond exact tekennen,
is eengoede bemonstering nodig.Ditkanalleen ingoed gehomogeniseerde
grond.Homogeniseren vandegrond in 2-5mm deeltjes eneen kwantitatieve
bemonstering en chemische analysevandeaanwezige verbindingen isnoodzakelijk omdeafbraak-balans exact tekunnen bijhouden.Hierbijmoeten
regelmatig deconcentraties van deuitgangsstoffen,van de te verwachten
metabolietenenafhankelijk vande stoffen,de chloride-ionen worden
gemeten.Gelijktijdig dient aan demicrobiologische en ecotoxicologische
aspekten aandacht teworden besteed.De populatie,diein staat is stoffenaf tebreken,dient inaantal enactiviteit gemeten teworden.Het
functioneren vandeonder-stress-staande overige microben-populatie dient
eveneens teworden gemeten via eenaantalalgemene microbiëleactiviteitenalsademhaling,nitrificatie,etc.Het ecotoxicologische beeld moet
verder aangevuld wordenmet hetmeten vanhet functioneren vanb.v.
wormen,protozoën,nematoden ofandere representatieve bodembeesten in
zoweldevaste faseals de vloeibare fasevan deze grond.
Omhet afbraak proces zomogelijk teversnellenmoet getracht worden
debodemtemperatuur teverhogen door b.v« afdekkenmet plastic.Het
regelmatig omgooien (als eggen,frezen,etc.)vandegrond zorgt,voor
herindeling vandegrond en isook vaakafbraak versnellend zoals bijDDT
aangetoond«
De factor tijdmoet niet teoptimistisch worden bekeken.De ervaring
inafbraak van enkelvoudige aromaten (10%per jaar)envanalpha-HCH(20%
per seizoen)leert,dat voor afbraak vandegechloreerde koolwaterstoffen
ingrond 5-10 jaar zal staan onder Nederlandse landfarmingcondities.
Voor afbraak vandeeenvoudige organofosfaten ofvan oliën zal 1-3 jaar
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staan« Deze landfarming systemenmoeten zonuendanworden "bewerkt".
Het bovengeschetste optimisme overafbraakpotentie,gekoppeld aan
terughoudendheid overafbraakduur zalgevolgenhebbenvoordekostenberekening vanmicrobiologische bodemsanering.Het feit datwe,inNederland
3
alleenal,temakenhebbenmetminimaal 2miljoenm met pesticiden en
olie verontreinigde grond alleenal is redengenoeg eraandacht aante
besteden.
Aangezien afbraak ingecontroleerde systemen (bioreactors)beter en
sneller tebereikenis,ishet verzamelen vanafvalstoffenaandebronen
vervolgens overbrengen naar een bioreactor eenveelefficiëntere enuiteindelijk ook eengoedkopere methode omhet probleem vanafvalstoffen op
telossen.
Tabel 11.Indeling van de bestudeerde xenobiotica naar structuurgelijkenis en afbraaksnelheid.

nader onderzoek-

5-10jaar-

1-3 jaargroep

beta-HCH

DDT

parathion

aldrin

alpha-HCH

methylparathion

dieldrin

gamma-HCH

diazinon

endrin

delta-HCH

azinphosmethyl

heptachloor

pentachloorfenol

malathion

chloordaan

chloorfenvos

dimethoaat

endosulfan

bromophos

methidathion

2,4-D

fenitrothion

MCPA

ethion
DNOC
dinoseb
dinoterb
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7CONCLUSIES

Microbiologische afbreekbaarheid vanpesticiden inrelatie tot concentratie
Deorganochloorverbindingen zijn persistenter dannitrophenolen,phenoxyherbiciden ende organofosfaten.Ditwordt vooral veroorzaakt doorde
ingewikkelde onnatuurlijke structuurformule vande pesticiden.Bovenstaande conclusie isechter gebaseerd oponderzoek waarbijnormale,inde
landbouwgangbare,concentraties zijngebruikt.Deze liggen inhetalgemeen inde ordevangrootte van 1tot 10ppm.Van concentraties van 100
ppm,die relevanter zijnals we het hebben over vervuilde terreinen die
gesaneerd dienen teworden,zijn slechts afbraakgegeven over DDT,aldrin,
heptachloor,hexachloorcyclohexaan, pentachloorfenol,malathion,
dimethoaat,fenithrotion,en DNOC.Over zeer hoge concentraties zijner
slechts gegevens overalpha HCH (4000ppm), pentachloorfenol (1200ppm),
parathion (30000-95000ppm),methyl-parathion (48000-379 000ppm),
azinphosmethyl (25000-70 900ppm). Bijdeze extreem hoge,maar wellicht
zeer praktische concentraties als het gaat om sterkvervuilde industrieterreinen wordt deafbraakduur sterk vertraagd,doordat dezehogere concentraties giftig zijnvoordemicro-organismendie deafbraak moeten
bewerkstelligen enook omdat tussenverbindingen soms giftig zijn enhet
opgang gekomenafbraakproces weer gaan remmen.Ookgoedmineraliseerbare
organofosfaten kunnendannog jarenaanwezig zijn.

Totale of gedeeltelijke afbreekbaarheid
Van devolgende middelen isaangetoond dat zepotentieel totaalmineraliseerbaar zijn:
- de organochloorverbindingen: DDT,alpha engamma HCHenPCP;
- deorganofosfaten:parathion,methyl-parathion,diazinon,azinphosmethyl,methidathion,fenitrothion;
-het nitrophenol dinoterb;
-het phenoxyherbicide 2,4-D.
Vermoedelijk totaalmineraliseerbaar zijn bromophos,nitrophenolen,DNOC,
dinoseb enMCPA.Voor deandere (hierbestudeerde)pesticiden is totale
afbraak niet aangetoond. Voor deorganofosfaten is teverwachten dat dit
tochwelgebeurt.

Milieu-omstandigheden
Vooral de temperatuur isvan invloed op deafbraaksnelheid.Deorganochloorverbindingen verdwijnen inde tropen sneller daninde gematigde
o
gebieden.Bij30Cverloopt afbraakvan organofosfaten snelenbij 10C
lager zal het ongeveer 2maal zo langzaam gaan. InNederland is temperatuuréén vandebelangrijkste beperkende milieufactor voor snelleafbraak.De conditie vande grond speelt ookeenbelangrijke rol.
Indroge grond (demicrobiologische aktiviteit isdanzeer laag)zijnde
bestudeerde pesticiden persistenter daninvochtigegrond.Degrondsoort
kan een rolspelen.
Overde zuurtegraad (de pH)vandegrond zijngeenalgemene uitspraken tedoen,permiddel ishet effect anders.Eenhogere pHvandegrond
is inhet algemeen beter voor afbraak daneen lage.EenlagepHwerkt
adsorptie-verhogend enookdaardoorafbraak-vertragend.
Eenhoog organisch stofgehalte vandebodemvertraagt deafbraak vande
pesticiden,inhetalgemeen door eenhogere adsorptie endaarmee geringere beschikbaarheid. Toevoeging vanmakkelijk afbreekbare organische
stof versnelt ineenaantal gevallen,zowel bij organochloorverbindingen
als bijorganofosfaten deafbraak,maar kan ookafbraak vertragend werken
bijvoorbeeld bijhexachloorcyclohexaan. De toevoeging vanextra organisch
materiaal dient vooral om een grotemicroblëlebiomassa tekrijgen.Het
leidt vaak toteenaanvankelijkevertraging van deafbraakvandexenobiotica,omdat demicro-organismen eerst de gemakkelijkste verbindingen
omzetten en steeds later de steeds moeilijker afbreekbare.
Het is niet tezeggen of inhet algemeen aerobedanweianaerobe condities
afbraak bevorderen. Voor eengroot deelvan destoffen isdit niet onder
zocht. Bijdeorganofosfaten verloopt afbraak het snelst onder aerobe
omstandighedenbehalve voor parathion,methyl-parathion enmalathion.Bij
deorganochloorverbindingen verschilt dit per stofensituatie.
Metabolieten
Inhet algemeen iserweinig bekend over demetabolieten die gevormd
worden bijafbraakprocessen.Erisweinig aandacht voordeaard enhet
gedrag van dezeafbraakprodukten. Tochkan dit zeer belangrijk zijn omdat
metabolieten toxischer,beweeglijker of persistenter dande uitgangsstof
kunnen zijn.Bijmicrobiologische sanering dientmenmetnamehiermee
rekening tehouden.

o
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Combinatles van verontreinigingen
Over combinaties vandebestudeerde pesticiden enconsequenties daarvan
voor afbraak is zeerweinig bekend.Tochisdit zeerbelangrijk omdat in
verontreinigde grondmeestal diversemiddelen tegelijkvoorkomen.
Hetkangebeuren dat stoffen gezamenlijk langzamer afgebrokenworden.In
aanwezigheid van dinoseb of vanDNOCwordt deafbraak van 2,4-D geremd,
terwijl 2,4-D deafbraak van DNOC remt.Als stoffennaelkaar aanwezig
zijn,kan deafbraak versneld worden:voorbehandeling vangrond met 2,4-D
stimuleert deafbraak vanMCPAenook inomgekeerde volgorde.Voorbehandeling kan echter ookafbraak vertragend werken.Demicrobenpopulatiedie
voor deafbraakverantwoordelijk is,isdan inpricipewelaanwezig,maar
kan niet functioneren door de remmende invloed van deandere vervuilende
component.

Gebrekaankennis en ervaring
Het bijna compleet ontbreken van gegevens overafbraak ingrond van combinaties vanxenobiotica geeft aandat ernog eenheelnieuwveld van
onderzoek braak ligt.Gebrek aankennis enervaring houdtnietautomatisch indat ergeen perspectieven zijn inmicrobiologisch bodemsanering.
Immers demineralisatie van benzeen,fenolen,chloorbenzenen (1-5)en
chloorfenolen blijkenmogelijk tezijn.Ookmineralisatie van de camphorof cyclodieën-structuur, (basisstructuur van "drins"zonder dechlorering), blijkt mogelijk dus waarom zouniet onderzocht gaanworden onder
welke omstandigheden deze "drins"mineraliseerbaar zijn.
Afbraak vannatuurlijk organischmateriaal iseenproces vangelijktijdige afbraak vandiverse,complexe verbindingen.Vannature is dit een
langzaam proces onder onze Nederlandse klimatologische omstandigheden.
Hetvoorbeeld vandesuccesvolle olie-afbraak (eencomplexmengsel van
diverse verschillende verbindingen)isreden omgematigd optimisch te
zijnover deafbraak vanandere combinaties.De afbraak vanalpha-HCHin
aanwezigheid vanbeta-HCHgeeft aandat simultane aanwezigheid niet bij
voorbaat remmend vooralle afbraak processen is.Zodra bewezen is onder
laboratorium condities,zonder extra fancy organismen,substraten en
milieu-omstandigheden, dat combinaties totaalafbreekbaar zijndan,zal
dat inprincipe inhet veld ookwel plaats vinden,maarna fancy toevoegingen enveel langzamer.Met deafbraaksnelheid vanaromatische ringverbindingen (fenol)onder natuurlijke omstandigheden als voorbeeld,moet
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verwachtwordendatbijzeermoeilijke verbindingen met eenperiode van
5-10 jaar rekening gehouden dient teworden bijmicrobiologische
sanering.
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