EnkeletoxicologischeaspectenvandeEG-drinkwaterrichtlijnen
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Voordracht uit de 35e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Europees milieubeleid en de gevolgen voor de waterleidingbedrijven',
gehouden aan de TH Delft op 6en 7 januari 1983.

Gaat men na waar de maximale toelaatbare
concentraties (MTC) voor verontreinigingen
in drinkwater volgens de EG-richtlijn
vandaan komen, dan blijken zij grotendeels
afkomstig te zijn van oudere lijsten met
enkele aanpassingen. Bijvoorbeeld de MTC
van 50 /u.g/1 voor chroom isal tevinden in de
Drinking Water Standards van de USA van
1946, overeenkomstig de toenmalige grens
van aantoonbaarheid. De waterleidingnormen zijn vooral historisch bepaald,
waarbij zo nu en dan, op grond van nieuwe
inzichten en toxicologische informatie.
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correcties werden aangebracht. Het resultaat
heeft het stempel van het oude en beproefde
en ik zou daar niets tegen inwillen brengen.
Intussen dringt zich meer en meer het
probleem op van de organische microverontreinigingen in oppervlakte-, grond- en
drinkwater en daaruit voortkomend de wens
om normen vast te stellen zonder
mogelijkheid van terugkijken.
In het kader van voedingsmiddelen is reeds
lang een procedure in gebruik voor de normstellingvanverontreinigingen en hulpstoffen.
Deze procedure die nogsteeds in ontwikkeling is,vindt navolging in andere
kaders, zoals bij de beroepsexpositie
(MAC-waarden), en ook in de waterwereld
begint zijvaste voet te krijgen, zij het met
eigen aanpassingen.
Prof. Zielhuis heeft enigejaren geleden
(1980) in deze cursus onder de titel
Chemische drinkwaterkwaliteit: normstelling en waarden, deze problematiek
uitvoerig behandeld [1 ].Om niet teveel in
herhaling te vervallen zal ikmij beperken tot
het behandelen van een paar algemene
problemen van de normstelling in het watergebied en tot het signaleren van onzekerheden en vraagpunten bij enkele van de
gegeven waarden.
Ikzou bijde procedure om tot normstelling te
komen twee fasen willen onderscheiden:
ten eerste het gebruik van de beschikbare
toxicologische informatie voor het geven van
een 'advieswaarde' en ten tweede het vaststellen van de norm. Voor deze bespreking
komt het beter uit met de tweede te
beginnen.
Het vaststellen vande norm
In overeenstemming met desbetreffende
studies van de Gezondheidsraad [2]zal hier
de term norm gebruikt worden voor grenswaarde of maximaletoelaatbare concentratie

e.d.. zodra deze verankerd zijn of worden in
een wettelijke regeling.Het doelwaarvoor de
normen worden vastgesteld staat in de wet,
bijvoorbeeld de bescherming van de volksgezondheid. De politieke behandeling maakt
het mogelijk dat ook met andere belangen,
bijvoorbeeld economische, rekening wordt
gehouden, zodat hetresultaat een compromis
kan zijn tussen wat door deskundigen op
volksgezondheidsgebied geadviseerd is
(advieswaarde) en wat politiek aanvaardbaar
of praktisch realiseerbaar is.Het is duidelijk
dat hoe groter het verschil zou zijn tussen
advieswaarde en norm, hoe meer de deskundigen gepikeerd zullen zijn en hoe
onzekerder de overheid zich zal voelen. Het
ligt voor de hand dat de overheid die
spanning vermijdt door dangeen norm vastte
stellen en af te wachten of een beleid te
kiezen om het doel langs andere weg te
bereiken.
Keren wij terug tot de beide Richtlijnen van
de EG en het hierop afgestemde waterleidingbesluit. De doelstelling isbeperkt tot
de bescherming van de volksgezondheid. Er
isook, apart, een viswaterrichtlijn vande EG.
De een staat los van de ander.
Ik heb de grootst mogelijke waardering voor
het IMP 1980-84 en zijn doelstelling gericht
op het verkrijgen van een kwaliteit van het
oppervlaktewater die integraal tegemoet
komt aan meerdere functies, zowel met
betrekking tot de volksgezondheid als de
ecologische gesteldheid van het aquatische
milieu. Het iseen goede zaak dat we deze
doelstellingen eveneens verenigd zien in het
besluit Kwaliteitsdoelstellingen en metingen
oppervlaktewater van 1981.
In navolging hiervan zou ik ook de volksgezondheids- en ecologische doelstellingen
gezamenlijk in deze bespreking van de
normen willen betrekken.
Uitgaande van de simpele voorstelling dat
oppervlaktewater geschikt moet zijn voor de
bereiding van drinkwater alshet blijkens
indicatorsoorten (bijvoorbeeld vissen) een
ecosysteem herbergt van aanvaardbare
kwaliteit [3],zou ik aan de ecologische
doelstelling het primaat willen geven. Helaas
isde tijd daarvoor niet rijp omdat er nog te
veel onduidelijkheid bestaat over definities
en aanpak. Het IMPwijst op deze moeilijkheden en een speciale commissie van de
Gezondheidsraad ishier thans mee bezig. In
een binnenkort te verschijnen proefschrift
van W. Slooft' komt deze problematiek
eveneens uitvoerig aan de orde.
De advieswaarde
Dit isde getalswaarde die deskundigen aan
de overheid adviseren, met het oogop het
vaststellen van een norm. Zij isgebaseerd op
de gegevens uit het toxiciteitsonderzoek bij
proefdieren, eventueel aangevuld met
waarnemingen bij de mens of bijdieren of

planten. De extrapolatie van de toxiciteitsgegevens naar de advieswaarde levert de
minste moeilijkheden op alser geen aanwijzingen zijn gevonden voor carcinogeniteit
of mutageniteit. Men gaat erdan van uit dat
mensen en dieren in hun bestaan zodanig
door fysiologische multimoleculaire regelsystemen gestabiliseerd zijn.datzijookopde
lange duur bestand zijn tegen de belasting
van een alof niet lichaamsvreemde stof tot
een zekere drempeldosering waarboven de
stabilisatie tekort schiet en storende
afwijkingen of beschadigingen ontstaan.
Deze drempeldosis wordt in het toxiciteitsonderzoek benaderd door de dosering die bij
chronische belasting geen waargenomen
schadelijk effect bij de proefdieren heeft
veroorzaakt. Uit deze 'no toxiceffect level'
wordt door extrapolatie en toepassing van
veiligheidsfactoren een aanvaardbare
dagelijkse opname (acceptable daily intake.
ADI) bepaald. De wijze van extrapolatie en
degrootte vandeveiligheidsfactoren moeten
hier kortheidshalve buiten beschouwing
blijven (zie: 4).
Blijkt de stof carcinogeen te zijn. dan iseen
andere wijze van extrapolatie gewenst.
In veel gevallen berust de carcinogeniteit op
een reactievermogen van destof, of van een
actieve metaboliet ervan, met een plaats op
het DNA, bijvoorbeeld een alkylering van
een nucleofiele groep van een purine of
pyrimidine base. Het DNA in een celis
uniek; één enkele relevante reactie ('treffer')
kan een mutatie tot stand brengen, die
mogelijkerwijs de cel tot een kankercel
transformeert. Somszijnmeerdere treffers of
'hits' nodig. In deze voorstelling past geen
drempeldosis, de kans op een treffer blijft
ook bij lage dosering evenredig met de dosis.
De relatie tussen dosisen kansop kanker kan
als volgt worden weergegeven:
1(d) ~ d m waarin Ide incidentje van kankergevallen is,bij de proefdieren of mensen die
met een (dagelijkse) dosis d zijn belast. De
exponent m correspondeert met het aantal
benodigde relevante treffers vooreen
zodanige verandering van het DNA datdecel
het karaktervan een kankercel krijgt,
waaruit zich een gezwel kan vormen. In het
eenvoudigste geval ism = 1 en de incidentie
isevenredig met de dosis.
De bovengenoemde relatie gaat in deze
eenvoudige vorm niet op voor elke kankerverwekkende stof. Er zijn complicerende
factoren, bijvoorbeeld le. de bij lager
dosering toenemende duurvande latentietijd
die gemiddeld bij extrapolatie naar lagere
doseringen de normale levensduur van het
proefdier of de mens zou kunnen overschrijden: 2e. de onzekerheid over het
rendement van DNA-herstelreacties bij
verschillende doseringen en 3e. het
rendement van metabole activeringsreacties,
die bijveel kankerverwekkende stoffen inhet
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lichaam plaats vinden, endatvan
concurrerende inactiveringsreacties
(detoxicaties) kunnen bijdehoge dosering,
die inhetexperiment nodig isom meetbare
resultaten teverkijgen, anders zijn danbij de
lage milieuconcentraties. De Gezondheidsraad [5] heeft bovendien nogeenander type
carcinogene werking onderscheiden waarbij
pas kanker ontstaat alsdestof een ander
effect totstand heeft gebracht, bijvoorbeeld
een aanzet totextra groei vaneen bepaald
weefsel. Devoorwaarde isdan geschapen
voor hetontstaan vankanker door andere
oorzaken ofeventueel door destof zelf.Het
effect vandestof datalsvoorwaarde dient
kan welaaneendrempel gebonden zijn. Bij
sommige stoffen ishetmoeilijk omdit
belangrijke onderscheid tussen beide typen
kankerverwekkende stoffen temakenen
vaak ontbreekt voldoende informatie.
Bij deonvoorwaardelijke carcinogenen zou
dus in principe geen onschadelijke dosis
kunnen worden aangegeven tenzij goede
argumenten voor hettegendeel aangevoerd
kunnen worden eninde Verenigde Statenis
daaruit deconclusie getrokken dat
carcinogene stoffen ontoelaatbaar zijn endat
de officiële norm voor eencarcinogene stof
als verontreiniging vaneen voedingsmiddel,
lucht ofdrinkwater nulmoetzijn.Men moest
echter welerkennen datdeaanwezigheid van
kleine hoeveelheden carcinogenen inhet
milieu onvermijdelijk is.Daarom isookinde
VS alseerste benadering een meer
pragmatische aanpak vanhet probleem
gekozen, waarbij gebruik gemaakt wordtvan
de bovengenoemde formule (ofeen vande
voor datdoel aangepaste formules) omuitde
beschikbare resultaten vanhet proefdieronderzoek ofde epidemiologische gegevens
bij de mens een risicoschatting temakenvan
de in hetmilieu voorkomende concentraties
van destof. Indien informatie overhetaantal
benodigde treffers ontbreekt wordt deberekening gebaseerd ophetmeest ongunstige
gevalvanéén-hit-kinetiek. Blijkt debelasting
van de mens,diemetdegegeven milieuconcentratie vandestof correspondeert,
geen groter kankerrisico tegeven dan
1 op 10 5 ; 1 op 106 of 1 op 107,danvalt
daarover tepraten enkanereen tijdelijke
advieswaarde opworden gebaseerd.
Het zaleen ieder duidelijk zijn datde
uitkomsten vandergelijke extrapolatiesin
hoge mate onzeker zijn. Bijvoorbeeld,
uitgaande vanproefdieren bestaat al
onzekerheid over eenmogelijk verschilin
gevoeligheid voor de stof tussen proefdier
en mens.
In andere landen dandeVerenigde Statenen
ook in Nederland heeft menzich niet opeen
formele uitspraak over kankerverwekkende
stoffen vastgelegd; hetbeleid isgericht opde
beoordeling vanelke stof afzonderlijk.
Blijkt destof mutageen tezijn zonder

aanwijzing voor carcinogeniteit of eventueel
met negatieve resultaten bij het
carcinogeniteitsonderzoek, dankanalleen
gesteld worden datdeaanwezigheid vande
stof ongewenst iszonder dathet(thansnog)
mogelijk isomeenextrapolatie vande
resultaten vanhetonderzoek naareen
concreet gezondheidsrisico bijdemenste
geven [6],
Enkele algemene problemen bijde
waternormen
Een vandesteeds terugkomende problemen
bij het bepalen vanadvieswaarden voor
stoffen indrinkwater isdateenzelfde stof
ook invoedingsmiddelen ofin deluchtkan
voorkomen. Menbeschikt over een aanvaardbare totale belasting dieop
toxicologische gronden aandedierproevenis
ontleend. Hoegroot maghetaandeel hierin
op rekening vandrinkwater gesteld worden?
Vaak wordt ditaandeel op 10% gesteld,
maar ditisuiteraard eenarbitraire keuzedie
wellicht alleen gemotiveerd isdoor het
standpunt datdezuiverheid van drinkwater
hoog genoteerd staat inonze verwachting.
Bij de EPA-advieswaarden [7] voorde
drinkwaternormen iswel rekening gehouden
met een bijdrage vanuit deconsumptievan
vis,dieopeen gemiddelde van 18,7gperdag
isgenomen. Alsbasis voor deberekeningis
het gehalte genomen datinviszou kunnen
voorkomen, dieafkomstig isuit oppervlaktewater datdestof indezelfde concentratie
bevat alshetdrinkwater. Ditgehalte wordt
bepaald door de bioconcentratiefactor.
In het algemeen, hoemeer lipofiel een
organische verbinding is,hoehogerhet
gehalte indevisenhoeminder ervande
totale aanvaardbare opname overblijft voor
het drinkwater. Voor dezware metalen die
ook sterk indevisworden geconcentreerd
geldt hetzelfde.
Ten tweede moet melding gemaakt worden
van demoeilijkheid datweweinigweten over
de totale toxiciteit vanmengselsvan
meerdere stoffen, terwijl debelastingvan
zowel demens alsdedieren inhet
oppervlaktewater infeite steedseen
gecombineerde belastingmetvele stoffen
tegelijk is.Uitdeervaring met combinaties
van geneesmiddelen enookbijenkele
vergiften isbekend datde gecombineerde
toxiteit vaneenmengsel vantwee stoffen
overeen kan komen metdesomvande
bijdragen vandebeide stoffen (additiviteit)
of datdegecombineerde toxiciteit kleiner
(onafhankelijkheid ofantagonisme) ofgroter
(potentiëring) is.Uitnader onderzoek blijkt
dan alsregel welwaarop hetzij antagonisme
of potentiëring berusten. Uit toxicologisch
oogpunt krijgen decombinatie-effecten van
zware metalen steeds meer aandacht, zoals
bijvoorbeeld hetveterinair belangrijke
antagonisme vankoper en molybdeen.

Bij waterdieren ishierover nogmaar weinig
bekend enzodra hetgaat ommengselsvan
tientallen of honderdtallen stoffen, danishet
aantal mogelijkheden vancombinatieeffecten zogroot, datnadere analyse
onbegonnen werk lijkt. Toch heeft
Könemann zich inonslaboratorium opdeze
problematiek gestort. Alsmodel isallereerst
gekozen voor betrekkelijk indifferente
organische verbindingen ende
LC50-bcpaling bijvissen (jonge guppen).
De keuze vanwaterdieren berust niet alleen
op derelevantie voor oppervlaktewater,
maar bovendien opdevereenvoudigingvan
de problematiek. Deinvloed van metabole
omzettingen, diebijlanddieren, zoals ratten,
in belangrijke mate totantagonismen en
potentiëring kunnen bijdragen, wordt hier
aanzienlijk geringer. Deaangeboden stof
blijft gedurende detoets in onveranderde
concentratie aanwezig en eventuele
metabolieten hopen zich niet op,maarer
treedt uitwisseling methetwater opviade
kieuwen. Deresultaten vanhet onderzoek
van Könemann [8]kunnen alsvolgt worden
samengevat: Bijcombinaties van lipofiele,
alifatische en aromatische koolwaterstoffen,
alcoholen, estersenhun chloorverbindingen,
voor zover zeniet sterk reactief zijn
(bijvoorbeeld alkylerend werken), blijkt
steedsdathetmengsel eentoxiciteit heeftdie
bij benadering correspondeert met
50% letaliteit alsdesomvande LC50
fracties vanelke aanwezige stof samen 1
bedraagt. Diegold bijvoorbeeld vooreen
mengsel van 50niet reactieve organische
verbindingen vanhet type datmeninhet
water vandegrote rivieren kan aantreffen;
elk aanwezig ineenconcentratie van 1/50
van zijn eigen LC50. Ditmengsel vanop
zichzelf onwerkzame concentraties vande
componenten gaf 50% sterfte bijdeguppen.
Er isdusvolledige additiviteit. Ookbij
combinaties vanchloorfenolen wordt dit
waargenomen. Hetisbelangwekkend datde
toxiciteit vandeze groep meer of minder
lipofiele en weinig reactieve organische
verbindingen vrijwel volledig bepaald wordt
door de lipofiliteit vandestoffen. Könemann
berekende voor deze stoffen een
kwantitatieve structuur-activiteits-relatie
(QSAR) alsvolgt:
log 1/LC50 = 0,871 log P o c t - 4 , 8 7
waarbij P oct departitie-coëfficiënt vande
stof tussen n.octanol enwater voorstelt.
Op grond vandetebepalen P oct -waardeisde
toxiciteit voorspelbaar enditgeldt ookvoor
fenolen en chloorfenolen mits rekening
wordt gehouden metdepKa-waarde.Dit
toxicologisch homogene karakter vandeze
chemisch uiteenlopende verbindingen
correspondeert metdeoude ervaringmet
stoffen dienarcose kunnen geven. Het grijpt
terug ophetwerk vanMeyer enOverton aan
het begin vandeze eeuw dieaantoonden dat
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de werking van vluchtige anesthetica
gerelateerd isaan de vetoplosbaarheid.
Er zijn nog vele onzekerheden op dit gebied
die onze aandacht hebben, zoals de vraagof
ook additiviteit verwacht moet worden ophet
niveau van de op chronisch toxiciteitsondcrzoek gebaseerde no toxiceffect level.
Het werk wordt voortgezet doorHermansen
Leeuwangh, die ook andere soorten stoffen,
zoals aromatische amines in het onderzoek
betrekken [9],
De gecombineerde expositie van de
consument aan meerdere micro-verontreinigingen tegelijk via drinkwater zal voor
zover het de niet carcinogene verbindingen
betreft, waarschijnlijk weinig moeilijkheden
opleveren zolang bijde vaststelling van de
advieswaarden de hiervoor gangbare ruime
veiligheidsfactoren in acht worden genomen.
Er zijn aanwijzingen uit experimenteel
onderzoek dat bij mengsels van echte
genotoxische carcinogene stoffen de risicobelasting gebaseerd moet worden op de som
van de bijdragen van elke component.
De betekenis voor de waterkwaliteitsbeoordeling isdat een globale voorspelling
van de toxiciteit voor waterdieren gemaakt
kan worden van lozingen van mengsels bij
bijvoorbeeld een chemisch bedrijf, voor het
aandeel van de componenten die tot de niet
reactieve lipofiele organische verbindingen
behoren. Men zou de bijdrage van elke
component met zijn log P oct -waarde en zijn
gemeten concentratie kunnen uitdrukken in
bijv. een toxiciteitsequivalente tolueenconcentratie en alle equivalenten bij elkaar
kunnen optellen [10].Danvolgtdaaruit dete
verwachten toxiciteit van het mengsel in
termen van de LC50vantolueen.Erzou voor
de berekening ook een andere toxiciteitsmaat dan de LC50genomen kunnen worden.
Ongeacht de mogelijke toepassingen heeft
dit onderzoek in ieder geval opgeleverd dat
lage concentraties van verontreinigende
organische verbindingen, die men van te
verwaarlozen belang achtte, toch bij elkaar,
alshet ermaar genoegzijn,betekenis krijgen.
Een beleid dat zich uitsluitend op normen
voor aparte stoffen baseert zouer ongemerkt
toe kunnen leiden dat hetwatertoxischis.Dit
onderstreept het belang van een biologische
monitoring van ons oppervlaktewater en met
name de grote rivieren, alscontrole op het
beleid.
Enkele getalswaarden uitde Richtlijnen
Naast algemene problemen heeft elke in de
richtlijnen genoemde norm zijn eigen
problemen. Enkele hiervan zullen thans
aandacht krijgen, waarbij het interessant is
om deze waarden te vergelijken met de
zorgvuldig overwogen voorstellen die de
Environmental Protection Agency (EPA)
van de Verenigde Staten in 1979voor 64
'priority toxic pollutants' heeft gepubliceerd
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[7] om hierover discussie en commentaar uit
te lokken.
De hiernavolgend gebruikte nummers zijn
die van de EG-richtlijn.
No. 32 'Andere gechloreerde koolwaterstoffen die niet onder parameter nr. 55
vallen'. Er iseen richtniveau van 1 iig/1
aangegeven en een opmerking dat de
concentratie aan haloformen zoveel mogelijk
verlaagd moet worden. Het Ontwerpbesluit
Waterleidingwet stelt in tabel IV voorwaardelijk een maximale concentratie van 1 /xg/l
per afzonderlijke stof. De EPA heeft zichin
zijn advieswaarden op het standpunt gesteld
dat chloroform carcinogeen is.Op grond van
een risicoschatting en één-hit-kinetiek
correspondeert een gehalte van 2,1fig/\ met
een kankerrisico van 1 op 105.Daarbij werd
het met deze concentratie inwater overeenkomend gehalte invismeegerekend in de
totale belasting voor de mens.
Daarmee zitten wijmidden in de problemen,
want afgezien van de onzekerheid van de
extrapolatie staat detoxicologische grondslag
aan kritiek bloot. Chloroform isniet
mutageen in de Ames'test en er bestaat
ernstige twijfel of de bij chloroform
waargenomen lever- en ook longtumoren bij
bepaalde muizenstammen betekenis hebben
bij de mens. Meer onderzoek over het
mechanisme van deze carcinogeniteit is
dringend noodzakelijk. De overheid heeft
terecht terughoudendheid betracht door
geen maximaal toelaatbare concentratie
volgens tabel Ivan het waterleidingbesluit
vast te stellen. Een reden te meer tot
voorzichtigheid isdat ook de andere
halomethanen, die in drinkwater (na
chloring) kunnen voorkomen nog onopgeloste toxicologische problemen opleveren.
De meeste chloor- en broommethanen zijn
mutageen en verscheidene vertonen dezelfde
soort carcinogeniteit bij muizen als
chloroform. De broommethanen zijn
reactiever en giftiger dan de corresponderende chloormethanen. De EPA stelt op
grond van een overeenkomstige risicoberekening (1 op 1()5)waarden voor
chloormethaan, broommethaan en bromoform van dezelfde grootte voor als voor
chloroform (2 /xg/l). Er ontbreekt voldoende
inzicht over de opname van deze stoffen via
de voeding en de lucht. Het isverder
interessant dat joodmethaan van nature door
bepaalde zeewieren wordt gevormd. Hieruit
ontstaat in zeewater tevens chloormethaan,
dat in de atmosfeer kan worden aangetoond
[11]. Zoals uit de voordracht van Kruithof
[12] uit de cursus van 1981volgt,zijn er nog
grote technische moeilijkheden te overwinnen om te kunnen voldoen aandewensen
van het Besluit.
No. 44. Arsenicum. Er iseen maximaal
toelaatbare concentratie aangegeven van 50
/xg/l; een oud getal dat ook al in de 1942

Drinking Water Standards van de USA iste
vinden. Maar de advieswaarde van de EPA
gaat uit van epidemiologische waarnemingen
op plaatsen waar arseen van nature in hoge
concentratie indrinkwater aanwezigisen het
voorkomen van huidkanker bij de mens. De
berekening isgebaseerd op gegevens uit een
onderzoek in Taiwan en één-hit-extrapolatie
en komt uit op 0,02 iig/1voor een kankerrisico van 1 op 105. De interpretatie van de
carcinogeniteit van arseen isnog moeilijk; er
zijn verschillen inwerkzaamheid afhankelijk
van de vorm waarin het voorkomt (organisch
of anorganisch); de aanwijzingen ook uit de
beroepsexpositie van carcinogeniteit bij de
mens zijn onmiskenbaar maar het isnooit
gelukt om dit aan een proefdiermodel te
bevestigen.
Verder zijn er gebieden waar het arseengehalte in drinkwater niet lager isdan op de
plaats van het onderzoek in Taiwan en daar
vindt men geen verhoogd optreden van
huidkankers.
No. 49. Kwik. De richtlijn voor drinkwater
geeft een max.toelaatbare concentratie van1
tig/1en in de richtlijn voor oppervlaktewater
bestemd voor de drinkwaterbereiding wordt
in de kolommen G een richtwaarde van 0,5
/xg/l aangegeven. De EPA heeft grote
aandacht geschonken aan het zowel voorkomen van kwik in anorganische vorm alsin
de vorm van methylkwik. Zij heeft rekening
gehouden met de sterke ophoping van
methylkwik in vis.Zij gaan uit bij hun
berekening van:
Ie. een laagst waargenomen effect-niveau
van 200-500 tigHg(alsmethylkwik) perdag
voor een man van 70 kg;
2e. een bioconcentratie van methylkwik in
vis van 6.200;
3e. een consumptie van 21 wateren 18,76g
vis (in evenwicht met het kwikgehalte in dat
water: dus met een 6.200xhogere concentratie) en een veiligheidsfactor van 10(omdat
het uitgangsniveau geen no effect level is).
Het resultaat iseen advieswaarde van 0,2
ju.g/1 voor totaal kwik.
Hierop isveel kritiek mogelijk, het totale
kwikinwaterzal maartendelealsmethylkwik
voorkomen. De bioconcentratiefactor isnog
onzeker en hangt onder meer af van de
leeftijd van de visen op dat niveau iseen
analytische bepaling van methylkwik inwater
technisch nauwelijks mogelijk.
Persoonlijk zou ik voor oppervlaktewater,
bestemd voor de bereiding van drinkwater,
mijwillen oriënteren op hetaanwezige residu
van kwik,voornamelijk alsmethylkwik, inde
aanwezige vis.Een max. toelaatbare concentratie zou op die basis niet in aanmerking
komen, maar wellicht weleen voorhet beleid
bruikbaar richtgetal. Berekent men de kwikconcentratie in de vis in evenwicht met
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Hoofdstuk VI: verdere bepalingen
- gelijkstelling Rijnmond met een
provincie
- geheimhoudingsplicht

(art. 30)
(art. 31)

Hoofdstuk VII: strafbepalingen
- strafbaarheidsstelling en
opsporing
(art. 33-36)
Hoofdstuk VIII: overgangs- en
slotbepalingen
- inwerkingtredingen
intrekking

/soleren van de - gevolgen van de - activiteit
t.o.v. het omringende milieu; feeheersen en
controleren van de situatie of de locatie. In
concrete situaties betekent dit dat op
plaatsen waar genoemde activiteiten worden
verricht enwaarcontact met (neerslag-)water
mogelijk is.adequate bodembeschenningsmaatregelen getroffen dienen te worden. In
het algemeen dient hiertoe ter plaatse een
waterdichte bodemafsluiting door middel van
kunststoffolies of andere waterdichte
constructies te worden gerealiseerd.

Toxicologische aspecten EG-richtlijnen
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drinkwater volgens de EPA-advieswaarde,
dan komt men op een gehalte van 1,24ppm.
Dit isongeveer in overeenstemming met de
richtlijn van de Amerikaanse Food and Drug
Administration voor het eetbare gedeelte
van vis(1 ppm). Bijeenvroegere gelegenheid
had ik mij met het oog op oppervlaktewater
georiënteerd op een gehalte van 0,2 ppm in
vis[3].

(art. 37-41)

In schema II isde basisprocedure voor de
behandelingen van gevallen van bodemverontreiniging volgens de Interimwet
schematisch weergegeven.
7. Slotopmerkingen
Ik hoop dat umet het hier gegeven overzicht
een inzicht hebt gekregen inde problematiek
van de bescherming van de bodem en de
betekenis daarvan voor de waterleidingbedrijven. Het zal uverder duidelijk zijn dat
het hier niet alleen een juridisch, maar ook
een technisch complexe en weerbarstige
materie betreft. Het zal dan ook nogwel
enige tijd duren voordat juridisch en
technisch de milieuhygienische randvoorwaarden zijn uitgewerkt voor de diverse
bodembedreigende handelingen. De
ervaringen die met name de laatstejaren met
bodemverontreinigingsgevallen zijn
opgedaan en de resultaten van uitgevoerd
onderzoek —welke o.m. gepubliceerd
worden in de rapportenreeks Bodembeschermingvan het Ministerie van VROM—
vormen inmiddels de uitgangspunten voor
een verscherpt bodembeschermingsbeleid.
Zo zijn bijvoorbeeld vooractiviteiten waarbij
verontreinigende (afval-)stoffen op of in de
bodem worden gebracht —zoals op afvalstortplaatsen, opslagdepots voor verontreinigde grond. mest. vliegas,gipsen kolen,
sliblagunes en bezinkingsvijvers - reeds
algemene uitgangspunten geformuleerd
waaraan de aan te brengen technische
voorzieningen getoetst zullen worden:
- direct contact tussen de verontreinigende
stoffen en het grond- en oppervlaktewater
dient te worden vermeden:
- verspreiding in de bodem van verontreinigd water afkomstig uit de verontreinigende
(afval-)stoffen dient te worden voorkomen;
- de situatie waarin de stoffen op of in de
bodem zijn gebracht dient beheersbaar tezijn
en. in de toekomst, te blijven;
- regelmatige controle op de situatie en op
de effectiviteit van de getroffen voorzieningen dient plaats te vinden.
Met andere woorden: uitgangspunt voor de
beoordeling van de bodemkwaliteit
bedreigende activiteiten ishet IBC-adagium:

Het isduidelijk dat dergelijke voorzieningen,
die geheel in de lijn liggen van de
EG-grondwaterrichtlijn. gemakkelijker voor
puntbronnen te formuleren en in de praktijk
te realiseren zijn dan het technisch (en
juridisch) aanpakken van belangrijke diffuse
verontreinigingsbronnen zoals zure regen of
het (overmatig) toepassen van meststoffen,
zuiveringsslib of bestrijdingsmiddelen [12].
Hier is nog een lange weg tegaan, maar
belangrijk isvooral dat een ieder zich bewust
wordt van de kwetsbaarheid van de Nederlandse bodem en het 'kostbare' grondwater
en van de oorzaken die nu. in de naaste of in
de verre toekomst, ernstige en mogelijk zelfs
onherstelbare schade voor ons leefmilieu tot
nevol" kunnen hebben.
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