Bronnen van verontreiniging van grondwater en hun betekenis

1. Inleiding

min 10

De recente gevallen van verontreiniging
van het grondwater zullen bij velen het
beeld van grondwater als onverdachte bron
voor de drinkwatervoorziening hebben
aangetast. Werd tot voor kort de chemische
betrouwbaarheid van het grondwater nog
als een gegeven gezien, thans blijkt dat ook
bij grondwater met — voordien onvermoede — chemische verontreinigingen rekening
moet worden gehouden. De vraag doet
zich dan voor van a) hoe de verontreiniging
kan worden herkend en opgespoord, b) hoe
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belast met het toezicht op de hygiëne van
het milieu door het RID en RIV een
onderzoek verricht naar het landelijk voorkomen van vluchtige gehalogeneerde verbindingen in grondwater bestemd voor de
drinkwatervoorziening. Het onderzoek is
uitgevoerd middels gaschromatografische
analyse volgens de headspace techniek en
vloeistofextractie met een cyclohexaandiethylether mengsel. Afb. 2 geeft een
overzicht van de gevonden meetresultaten
voor de belangrijkste verontreinigingen peren trichloorethyleen. Onderzocht zijn 232
pompstations, waarbij in gevallen van concentraties hoger dan 1 ^ig/L de metingen
zijn herhaald.
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de verontreiniging kan worden bestreden
en c) hoe de verontreiniging kan worden
voorkomen. Voor een antwoord op deze
vraag is inzicht in de mogelijke bronnen
van verontreiniging een eerste vereiste.
In de laatste decennia heeft een belangrijke
toename plaatsgevonden van activiteiten die
een toename van (potentiële) bronnen van
verontreiniging tot gevolg hebben gehad,
waardoor in het algemeen de noodzaak tot
controle en beheersing is toegenomen. In
de jaren 1950-1976 is b.v. de produktie in
de industrie toegenomen met ruim een
factor 4 en in de chemische industrie met
een factor 12 (zie afb. la).
De intensivering van de landbouw heeft in
die periode geleid tot ruim een verdubbeling van de stikstofbelasting (zie afb. lb),
waarbij de verontreiniging met stikstofverbindingen naar kan worden aangenomen
relatief nog sterker zal zijn toegenomen.
Afb. la - Hoeveelheidsindexcijfers industriële
produktie Nederland, 1950-1976.
1970 = 100.
indexcijfer
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Gegevens: CBS

Afb. lb - Beschikbare stikstof (als N) afkomstig
van a) dierlijke mest veestapel b) kunstmest,
1950-1976.

Naast de toename in hoeveelheid zal daarbij ook het aantal verschillende stoffen die
in het milieu worden gebracht zijn toegenomen. Een indicatie van het aantal in het
milieu komende stoffen kan worden verkregen aan de hand van de informatie op
grond van de (nog in ontwikkeling zijnde)
wetgeving voor controle op in de handel
gebrachte chemische stoffen (Amerika:
TOSCA). In de VS zijn in het kader van
vooraanmelding van reeds gebruikte stoffen
— voor welke stoffen dan geen specifieke
toelatingseisen worden gesteld — ca. 50.000
stoffen geregistreerd.
Het gaat hierbij echter om in de handel
gebrachte stoffen. De bij het produktieproces vrijkomende en geloosde of als
afvalstof verwijderde stoffen vallen buiten
de betreffende regeling.
Het grote aantal bekende stoffen maakt
reeds duidelijk dat een beschouwing over
de bronnen van verontreiniging nooit
volledig kan zijn, zodat hier in eerste
aanleg de meer algemene aspecten zullen
worden besproken.
In het bijzonder zal daarbij aan de hand
van enkele recente gevallen van grondwaterverontreiniging worden ingegaan op
de betekenis van diffuse bronnen van
grondwater verontreiniging en methoden
om deze op te sporen.

Het blijkt dat bij een onverwacht groot
aantal grondwaterpompstations de betreffende verbindingen konden worden aangetoond. Hoewel bij lage niveaus rekening
moet worden gehouden met meetfouten
worden echter ook concentraties groter dan
0,1 /xg/L frequent aangetoond. Analyse van
de cijfers levert het volgende beeld: In
gevallen waar sprake is van een verontreiniging groter dan 10fig/L kan een bron
van verontreiniging als gevolg van lozing
in de bodem worden aangetoond of aannemelijk worden gemaakt. In deze gevallen
is sprake van een puntbron van verontreiniging. Het aantal pompstations met
waarden tussen 1en 10/xg/L dat bij herhaalde meting hoge concentraties te zien
gaf bleef beperkt tot 2. Gezien de ligging
van de betreffende pompstations moet ook
in deze gevallen aanwezigheid van een
puntbron mogelijk worden geacht. De
relatief hoge frequentie van pompstations
tussen 0,1 en 1,ug/L kon echter niet worden
verklaard met puntlozingen; ook enkele
goed beschermde pompstations zoals in
afgelegen natuurgebieden vielen in deze
Afb. 2 - Frequentie verdeling van grondwater
pompstations naar concentratie tri- en perchloorethyleen. Detectiegrens: 0.01 ßg/L.
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2.1. Vóórkomen in grondwater
Naar aanleiding van een geconstateerd
geval van verontreiniging van grondwater
bestemd voor de drinkwatervoorziening
met trichloorethyleen is op verzoek van de
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TABEL Ia - Emissie Trichloorethyleen.
Aantal geregistreerde bedrijven
dat in de lucht
Provincie*
emitteert
•

Limburg (Z)
Z. Holland
N. Holland
Utrecht
Gelderland
Overijssel
Collectief,
Nederland
Dry-cleaning
aerosolspray

Emissie
in de
lucht
(ton/jaar)

7
99
61
80
49
24

357
359
343
82
166
62

1100

200
88

—

Emissie
in

water
(ton/jaar)

—
—
15

—
—
2

* Gegevens: Emissie registratie; De registratie van
de overige provincies is nog niet afgerond.
TABEL Ib - Emissie Perchloorethyleen.
Aantal geregis•treerde bedrijven
dat in de lucht
Provincie*
emitteert

Emissie
in de
lucht
(ton/jaar)

Emissie
in

water
(ton/jaar)

Tabel Ia, b geeft een overzicht van de
emissies aan trichloorethyleen en perchloorethyleen in de tot nu toe geregistreerde
provincies. Het blijkt, dat de belangrijkste
emissies plaatsvinden naar de lucht en dat
de totale uitworp aanzienlijk is.
2.2.2. Effect luchtverontreiniging op
grondwaterkwaliteit
De verontreiniging van de lucht door trichloorethyleen zal voor een deel via
depositie (o.a. opname via de regen) op de
bodem terecht kunnen komen. Een snelle
indicatie van de grootte orde van het te
verwachten maximale effect kan worden
berekend als we aannemen dat geen afbraak en verspreiding via de lucht plaatsvindt. Een overzicht van de aldus berekende
gemiddelde emissiedichtheid voor trichloorethyleen wordt gegeven in tabel IL

* Gegevens: Emissie registratie; De registratie van
de overige provincies is nog niet afgerond.

Aangenomen wordt nu, dat de hoeveelheid
die jaarlijks wordt geëmitteerd weer op de
bodem met de neerslag terugkomt, maar
dan als diffuse verontreiniging. Bij een
emissiedichtheid van 100 mg/m 2 .jaar en
een neerslag hoeveelheid van 750 mmfijaar
zal dan de concentratie in het regenwater
(en dus bij benadering in het grondwater)
bedragen: 130 p.gjL. Bij deze schatting is
geen rekening gehouden met afbraak en
adsorptie processen. De aldus berekende

categorie en de vraag rijst of er diffuse
bronnen aanwezig zouden kunnen zijn.

TABEL II - Gemiddelde emissie dichtheid
Trichloorethyleen.

Limburg (Z)
11
Z. Holland
57
N. Holland
27
Utrecht
18
Gelderland
41
Overijssel
17
Collectief,
geheel Nederland
Dry-cleaning
1100

165
283
435
441
178
169

—
0,5
100

—

0.8

—

5000

2.2.1. Emissies van tri- en perchloorethyleen; emissieregistratie
Voor het verkrijgen van inzicht in emissies
vormt het systeem van de emissieregistratie
van het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne een belangrijke bron van
informatie. De gegevens uit dit systeem
kunnen onder andere inzicht geven in:
a. hoeveelheid geëmitteerde stof
b. bronnen van emissie
c. plaats van de emissie
Daarnaast kan het systeem informatie
geven over
a. emissie per bedrijfstak

Provincie

Opp km2)

Emissie (lucht)
individueel
geregistreerde
bedrijven
(ton/jaar)

Limburg(Z) ». 6 9 0 *.
Z. Holland
3226
N. Holland
2912
Utrecht
1395
Gelderland
5131
Overijssel
3928

515
108
118
59
32
16

357
359
343
82
166
62

Collectief*
Emissie
geheel Nederland
Dry-cleaning
200 ton/jaar
aerosolspray
88 ton/jaar

Emissie
per m 2
(mg/jaar)

Emissiefactor:
57 mg/inw . dag
25 mg/inw . dag

* Uit: (12)
** Geregistreerd oppervlak.

concentratie maakt echter reeds wel duidelijk, dat een verdere bestudering van
eventuele effecten van belang is. Ten aanzien van de factor afbraak kan het volgende
worden opgemerkt: Afbraaksnelheden voor
sommige gechloreerde koolwaterstoffen in
de lucht zijn vermeld in tabel lila, weergegeven als halfwaarde tijden. Voor trichloorethyleen is de halfwaarde tijd ca.
6 weken.
De afbraaksnelheid in water (en vermoedelijk ook in de bodem: biodegradatie) is
veel lager. Voor tri- en perchloorethyleen
worden hiervoor halfwaarde tijden genoemd
van resp. 2,5 en 6 jaar [1],zodat de afbraaksnelheid in lucht in eerste instantie
bepalend zal zijn voor de verdwijnsnelheid.
Aannemend, dat de degradatie in de lucht
verloopt volgens een eerste orde reactie,
dan geldt voor de verdwijnsnelheid van de
hoeveelheid trichloorethyleen door afbraak:
dM

ln2
Mt
dt
t%
waarbij \?/2 is de halfwaarde tijd en M t de
op tijdstip t aanwezige hoeveelheid trichloorethyleen.
= -kM, =

De emissie per tijdseenheid bedraagt:
dM
= Q
dt
Voor de situatie waarbij de toename in
aanwezige hoeveelheid door emissie wordt
gecompenseerd door de afbraak ('steady
state' toestand) geldt:
Q=

ln2
Mt

Bij X.y2 van 6 weken geldt:
Qi
Mt =

xty2 = 0.0277 x ty2 x Qj
52.1n2
= 0.166 Qj.
waarbij Qj de jaarlijkse emissie is.
De 'maximaal' te verwachten concentratie
in grondwater zal dan worden gereduceerd
tot 130x 0.166 = 22/j.g/L.
In de praktijk zal rekening moeten worden

b. emissie per type installatie

TABEL lila - Halfwaardetijden van enige chloorkoolwaterstojfen in de lucht.

De gegevens in het systeem zijn verkregen
door

Naam:

Formule:

vinylchloride
1,1,-dichl.etheen
trichloorethyleen
perchloorethyleen
hexachl. butadieën
dichl. methaan
chloroform
tetrachl. methaan
1,2-dichl.ethaan
1,1,1-trichl.ethaan

CH 2 : CHC1
CH 2 : CC12
CC12 : CHC1
CC12 : CC12
CC12 : CCI .CCI : CC12

3.1
0.08
3.1
4 x 102.3

CH2CI2

3.8

HC13

4.5
4.1
3.9

a. registratie van emissies van individuele
bedrijven en individuele stoffen en stofgroepen en
b. schatting van emissies per oppervlakteeenheid en/of per inwoner in geval van
diffuse bronnen of een groot aantal vergelijkbare kleine puntemissies (z.g. collectieve registratie) van zowel natuurlijke als
kunstmatige bronnen.

CCI4
CH0CICH0CI
CH3CCI3

Cone, in
parts/10:! by mass

4.4

Uit: Pearson, C. R. McConnell, G. Proc. R. Soc. Lond. B. 189, 305-332 (1975).

Half-life
week
11

8
6
1(7)
12
33
23
10
17
26

TABEL 1IIb - Geschatte wereldproduktiecapaciteit
(1973) van belangrijke chloorkoolwaterstoffen
(103 tonjjaar)
methyleenchloride 400
10500
trichloorethyleen 1010 vinyl chloride
perchloorethyleen 1050 1,1 dichl.ethaan
19500
1,1,1-trichl.ethaan 450 tetrachl.koolstof
1000
methyleenchloride 400 methylchloride
350
chloroform
245
Uit: Pearson e.a.(1975).
gehouden met uitregenen, waardoor de
verblijftijd in de luchtfase en dus de afbraak zal afnemen. Anderzijds moet
rekening worden gehouden met factoren
als verspreiding, verdamping van de stof
uit de water- resp. bodemfase waarbij de
verdelingscoëfficient d.w.z. de concentratieverhouding van de stof in water en lucht
bij evenwicht een rol speelt. Zo blijkt een
stof als vinylchloride relatief minder in
water op te lossen en een veel lagere verdelingscoëfficient te hebben dan trichloorethyleen (tabel IV).
Bovenstaande berekeningen moeten echter
worden gezien als grove indicaties om
grootte orde effecten te kunnen bepalen
welke als signaalfunctie kunnen dienen.
Meling van in de praktijk voorkomende
concentraties wordt dan van belang voor
verdere evaluatie.
2.3. Metingen in de lucht en water
Zoals uit tabel V blijkt komt trichloorethyleen wijd verspreid in de lucht voor.
De stof is aangetoond in concentraties van
ca. 40 ppb (w/w) in lucht in sommige
stedelijke gebieden. Pearson en McConnel
[1] vonden in regenwater concentraties van
ca. 0,15 ju-g/L van tri- en perchloorethyleen.
In oppervlaktewater zijn de betreffende
stoffen steeds aantoonbaar (zie tabel VI).
De concentraties kunnen hier echter mede
een gevolg zijn van directe lozingen in het
opperv1aktewater.
Op grond van bovenstaande gegevens moet
worden geconcludeerd, dat de verontreiniging zodanig wijd verspreid is, dat een
effect daarvan op de verontreinigingsniveaus van het grondwater aannemelijk
moet worden geacht. Het ziet er naar uit,
dat de betreffende stoffen zo diffuus in
het milieu zijn verspreid, dat ze wereldwijd
kunnen worden aangetoond. De produktiecijfers van de betreffende stoffen geven
daarbij een extra indicatie van de te verwachten aanwezigheid (tabel M b ) .
Sommige gechloreerde koolwaterstoffen
kunnen, in weliswaar lage concentraties, in
de natuur worden gevormd.
Aanwijzingen hiervoor worden ontleend
aan de waarnemingen, dat voor milieuvreemde stoffen als freonen de concentratie
sterk afhangt van de geografische plaats,
terwijl voor b.v. chloorkoolstof een meer

TABEL IV - Physical properties of some aliphatic chlorohydrocarbons.

b.p./'C

Vapour
pressure
kPa (mmHg)
at 20 =C

— 24.2
40.1
61.3
76.8
83.6
74.1
— 13.9
31.9
87.0
121.2
23.8
— 29.8

499 (3756)
482 (362.4)
20 (150.5)
12(90.0)
8.4 (63.9)
12.8(96.0)
308 (2320)
65.9 (496.5)
7.7 (57.9)
1.8(14.0)
88.5 (667.4)
573 (4306)

215

0.2(0.15)

methyl chloride, CH3C1
methylene chloride, CH2C12
chloroform, CHCI3
carbon tetrachloride, CCI4
ethylene dichloride CH2C1. CH2C1
1,1,1-trichloroethane CC13 .CH 3
vinyl chloride CH 2 : CHC1
vinylidene chloride CH 2 :CC12
trichloroethylene CHC1:CC12
perchloroethylene C2CI4
fluorotrichloromethane, CFC13
difluordichloromethane, CF2C12
hexachlorobutadiene
CC12 : CCI .CCI : CC12

Solubilityin
water (20°C)
parts/10"
by mass

Partition
coefficient
water/air
(20 °C)

7250*
13200(25 CC)*
8200
785
8800
480
60 (10 °C)*
400
1100
150
1100
280(25 =C)*

3.3
8.1
8.6
1.1
26.4
0.71
0.02(10°C)
0.16
2.74
1.22
0.03
0.06
0.97

* Under 101.3 kPa (760 mmHg) pressure of organochlorine.
Uit: Pearson e.a. [1]
TABEL Va - Occurrenceof

chlorinated ffcj 'drocarbons in the atmosphere.
(Concentrations in parts per 1(P by mass.)
trichlor- perchlorethylene ethylene

Source of sample

trichloi
ethane

Runcorn Works perimeter
40--64
15-40
^ 16
Runcorn Heath
12--42
0.2-5
6.2-11
Liverpool/Manchester suburban area
1 -21) <0.1-10 <0.1-6
Moel Famau, Flintshire
2-4
1--9 <0.1-2.5
Rannoch Moor, Rrgyllshire
0.3-1
1-1.5
2.5--8
Forest of Dean, Monmouthshire*
3
2.8
5

carbon
tetrachloride
10-70
2.5-8
1-20
0.7-3
4-5
0.4

chloro- trichlorofluoroform
methane
,10-40
<0.1-3.6
3-8
<0.1-0.4
0,1-0.5
9

14-46
2-6
5
—
12-13
2.4

* Single sample.
Uit: Pearson e.a. [1]
TABEL Vb - Air analyses.
Concentration (ppb v/v)
Location
Liverpool (Childwall)
Widnes (Pex Hill)
Delamere
Frodsham
Moel Famau (N.Wales)
Rannock Moor (Scotland)
Forest of Dean
Hengelo (Open Country)
Hengelo (Centre)
Weiwerd
Munich (Centre)
Munich 1km f.c.
Munich 5km f.c.
Munich 10km fc.
Munich 20kmf.c.
Uberackern
Ranzel
Langel
Unkendorf
Bruxelles Nord
Uccle
Uccle
Namur
Saint Auban
Lyon (Centre)
Lyon 20kmf.c.
Monte Tauro (Sicily)
Floridia (Sicily)
Melilli (Sicily)
ND - Not detected.
Uit: Correia e.a.[2]

Country
U.K.

NL

D

B

F

CC12 = CHC1
Trichloroethylene
0.34-1.19
1.53
0.51-1.36
0,68-3.40
0.17-1.53
0.42-1.36
0.85
<0.02-0.17
<0.02-0.09
<0.09
0.85-3.92
0.17-3.59
0.17-5.45
0.17-3.06
ND
1.36-8.5

0.68-1.02
0.68-1.36
ND
0.17-1.36
0.17-8.15
<0.83-4.23
<0.83-2.54

1

1 ppb (v/v) = 6 ppb (w/w)

CC12 = CC12
CCI3 = CH 3
Tetrachloroethylene 1,1,1-Trichloroethane
0.07-0.68
0.03
0.03-0.14
<0.01-1.35
<0.01-0.34
0.04-0.14
0.4
0.03-0.08
0.01-0.13
0.03-0.08
0.27-0.81
0.14-3.38
0.14-1.49
ND-2.30
0.14
0.13-2.30
0.81-2.02
1.62-3.24
<0.41
0.27-0.41
0.14-0.41
0.14
0.14-1.22
0.07-4.7
2.84-5.0
2.16-4.72
0.27-0.41
0.27
0.68-1.35

0.17
0.34
0.03-0.20
0.05-1.01
0.34-0.68
0.17-0.25
0.47
0.02-0.05
<0.02-0.13
<0.02
ND
0.17-0.67
ND-0.50
ND-0,34
ND
1.51-1.68
1.51-6.55
<0.50
0.17-0.39
<0.17
ND
ND-0.34
<0.84-2.01
<0.84-0.84

1 ppb (v/v) = 8ppb (w/w)

HoO(14) 1981,nr. 1

uniforme aanwezigheid werd gevonden
[3, 4, 5,6].
3. Andere diffuse bronnen van
verontreiniging
Uit bovenstaande gegevens wordt de indicatie verkregen, dat emissies van ca.
100 ton/jaar per provincie in principe van
belang kunnen zijn voor de grondwaterkwaliteit. In tabel Vila, b zijn bij wijze van
voorbeeld de geregistreerde emissies van
hoeveelheden groter dan 100 resp. 1000 ton
voor een bepaalde provincie samengevat
voor de individueel geregistreerde stoffen.
Luchtverontreiniging kan ook in belangrijke
mate bijdragen tot de verontreiniging met
zware metalen. Door Smeenk en Vermeulen
[7] is deze depositie destijds vergeleken
met de aanvoer via rivierwater ineen
infiltratiegebied; zij concludeerden, dat het
aandeel van de atmosfeer inde totale toevoer aan micro-elementen voor de infil-

Verdeling aantal bedrijfstakken

•

naar emissiegrootte

EÜ Verdeling totale emissie p e rklasse
6771
n:a a n t a l b e d r i j f s t a k k e n
n30

<1

1-10

10-100

>100

tratiegeul 1-4%bedraagt. Per m 2 totaal
wingebied isdat ca. 26 -70 %. Interessant
is echter ook de vraag wat de kwaliteit van
het water zou zijn, in vergelijking totde
gevonden waterkwaliteit als al het opde
bodem neergeslagen metaal in water zou
worden opgenomen. Intabel VIII zijn deze
concentraties vergeleken met de waarden
van het gewonnen grondwater. De verhouding van beide waarden levert een maat
voor de toename van de verontreiniging
van een waterwingebied als gevolg van de
luchtverontreiniging. Bij waarden groter
dan 1zal de verontreiniging inhet gebied
door luchtverontreiniging toenemen.

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat ook
persistente gechloreerde koolwaterstoffen
als HCH, DDT etc. in regenwater kunnen
worden aangetoond tot concentraties van
ca. 1 0 0 n g / L [ l l , 14].
DDT kon in lucht worden aangetoond (in
1965) in concentraties van 1-20 ng/m 3 .
4. Analyse van debronnen van
verontreiniging
Voor het vroegtijdig herkennen en voorkómen van mogelijke verontreinigingenis
het van belang om inzicht tehebbenin
(potentiële) bronnen van emissies.

TABEL VI - Water samples.
Concentration (ßgß—i = ppb
Location

Country

U.K.
Hoenningen D
Luelsdorf
Wesseling
River Salzach
Marienberg
Ueberackern
River Isar
Source ofriver
Munich
Downstream of
Munich
Lake Starnberg
Lake Lerchenau
Twente Canal Hengelo
NL
Twente Canal Delden
Eems
Oostfriese Gaatje (South)
Oostfriese Gaatje (North)
Ranselgat
Huibertgat
River Durance Pont Oraison F
Ste Tulle
Liverpool Bay
River Rhine

CC12 = CHC1
Trichloroethylene

CC12 = CC12
Tetrachloroethylene

0.3-3.6
1-1.5
2-2.5
1.5-2
0.4-2.1
25-73.9
0.02-0.03
0.2-0.6
2.5-3.2

0.12-2.6
1.5
2-2.5
1.75
0.6-1.9
3.3-19.6
0.01-0.02
0.1-1.0
1.9-2.5

0.13-0.15
3.2-8.5
0.26
<0.2
11.0
7.5
0.7
0.2
<0.2
6-25
<3-9

0.15-0.20
2.0-2.8
0.3
<0.2
16.0
6.6
1.4
1.7
1.4
<10-46
<5

w/w)
CCls — CH 3
1,1,1-Trichloroethane
<0.25-<3.3

0.07
<0.1
<0.1
0.3
0.1
0.3
0.2
ND
ND

Emissieklasse (ton / jaar)

ND — Not detected. Uit:Correia e.a.[2]
Gegevens: Emissierogistratie

Afb. 3a - Individueel geregistreerde trichloorethyleen emissies.
Afb. 3b - Individueel geregistreerde perchloorethyleen emissies.
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Verdeling aantal bedrijfstakken
naar e m i s s i e g r o o t t e
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1-10

Emissieklasse (ton
/ jaar)

G e g e v e n s: E m i s s i e r e g i s t r a t i e

:

10-100

TABEL Vila - Lucht emissies groter dan 1000 tonjjaar in een provincie in 1974 (Zuid-Holand)*.
Stof (groep)

Emissie inde
lucht (ton/jaar)

2220
Aceton
Aluminiumoxide
1418
Ammoniak
2151
Calciumfosfaat
2917
Derivaten van granen
zaden e.d. (veevoeder)
2276
Dichloormethaan
3601
Emissies, autogeen snijd H) en gutsen 1247
Emisses, stralenen slijpen vnl.
ijzer/ijzeroxiden
1377
Ethanol
2221
Etheen
3012
1297
Ethylacetaat
Hexaan.n4430
IJzererts
7390
Koolstofmonoxide
14227
Koolwaterstoffen, alifatisch
C2 t/mC6
10334
Koolwaterstoffen, alifatisch
C4 t/mC7
19496
Koolwaterstoffen Clt/m C4
5141
Koolwaterstoffen C4 t/m C8
1767
Gegevens enmomenclatuur: emissieregistratie.

Stof(groep)
Koolwaterstoffen C4 t/m C10
Koolwaterstoffen
Kunstmest
Methaan
Methanol
Roest
Roet, verbranding gas
Roet, verbranding olie
Siliciumdioxide
Stikstofdioxide
Terpentina (whitespirit)
Tolueen
Verdunner, scherp (nitroverdunner
Verdunner, vnl. arom.
koolwaterstoffen
Verfresten (spuitstof)
Verontreinigingen, van graan
Vinylchloride
Waterstof
Waterstofchloride
Zetmeel
Zwaveldioxide

Emissie in de
lucht (ton/jaar)
4682
4037
2318
2703
1102
2647
2132
8378
1278
59433
1890
1616
2584
1090
1048
7878
2341
9193
3370
2291
204.402

Uit oogpunt van preventie is het van
belang om te weten waar de potentiële
bronnen gelegen zijn en wat hun potentiële
emissie is. Voor de prioriteitstelling t.a.v.
de sanering van de verontreiniging is het
van belang te weten welke maatregelen het
meeste effect zullen sorteren. In dit verband
is het nutig om te bezien of een bedrijfstaksgewijze aanpak mogelijk is.
Een analyse van de bronnen van emissie
van trichloorethyleen uit gegevens van de
emissieregistratie laat zien, dat in een
relatief groot aantal bedrijfstakken trichloorethyleen wordt gebruikt (afb. 3a). De
grootste emittenten (en vermoedelijk ook
wel de grootste gebruikers) zijn echter
maar onder een beperkt aantal bedrijfstakken aanwezig: 90 % van de totale
emissie wordt veroorzaakt door 24 % van
de bedrijfstakken. De betrokken bedrijfstakken met hun emissie grootte staan
vermeld in tabel IXa.
In het kader van het sanerings- en vergunningenbeleid is het vaak gewenst om te

Verdeling aantal installaties
naar emissie grootte

I Verdeling emissie perklasse
Aantal installaties:306

< 0.1

.1

0.1-0.3 0.3-1.0

1-3

3-10

10-30 30-100 100-300

emissieklasse (ton/jaar)

E+MBOIBO

Gegevens:Emissieregistratie

Afb. 4a - Individueel geregistreerde trichloorethyleen emissies.
Afb. 4b - Individueel geregistreerde perchloorethyleen emissies.
Verdeling aantal installaties
naar emissie grootte
Verdeling emissie perklasse
Aantal installaties:218

weten op welke locaties (installaties) de
grootste emissies plaatsvinden. De indeling
in bedrijfstakken geeft immers nog geen
inzicht in de omvang van de individuele
puntlozing. In afb. 4 is daartoe een indeling
gemaakt van emissies naar installaties.
Zoals in afb. 4a is aangegeven omvat een
relatief klein aantal grote bedrijven (in-

TABEL Vllb - Lucht emissies groter dan 100en kleiner dan 1000 tonljaar in een provincie
(Zuid-Holland) in 1974*.

Aardolie
Acetyleen
Acrylonitril
Afbraakprod. verhitting olie en teer
<250 CC
Idem >250 CC
Aluminiumsilicaat
Benzeen
Bifenyl/difenyl, mengsel
Butaan, n Butadieen, 1,3Butanol, 1Butanon, 2—
Butecn, 1Butoxyethanol, 2—
Butylacetaat
Butylpyrocatechol, p-tertCalciumfluoride
Calciumoxide
Cement, klinker
Chloorethaan
Dichloorethaan, 1, 2 Dimethylether
Dimethylformamide
Distikstofoxide
Emissies elektrisch snijden en gutsen
Emissies, totaal, lassen normaal
staal, basische elektroden
Epoxyethaan, 1, 2 Epoxypropaan, 1, 2 Ethaan
Fluorverbindingen, anorganisch
Hoogovenslak
Hout (zaagsel)
IJzer
IJzer (III) oxide
Isobutaan
Kalkammonsalpeter
Kaolien
Koolwaterstoffen, aromatisch
C6 t/mC9
Koolwaterstoffen, aromatisch

.-.

1=44'

10-

0-

•
01-03

0.3-1

I

1-3

3-10

emissie klasse (ton/jaar)
Gegevens: Emissieregistratie

f

1: 5,0

398
388
279
503
229
570
873
101
711

119
431
390
179
113
710
136
254
159
107
107
597
104
619
147
128
261
104
152
136
186
733
41D

403
357
284

195
220
274
368

Koolwaterstoffen, C4
Koolwaterstoffen, polycyclisch, uit
gedestilleerde steenkoolpek, vangbaar
Koolwaterstoffen, verbranding aardgas
Koolwaterstoffen, verbranding gas
(exclusief aardgas)
Koolwaterstoffen, verbranding olie
Koolwaterstoffen, verbrandingsmotoren
Koperslak
Melkpoeder
Methoxyethanol, 2 Methyl, buteen, 2 Methylacrylaat
Mcthyl-2-pentanon, 4 Oplosmiddelen, organisch
Petroleumcokes
Petroleumether (kookpunten, benzine)
80-110 C C
Petroleumether (kookpunten, benzine)
100-140 CC
Propaan
Propecn
Pyriet
Roet, alsgrondstof of produkt
Roet, verbranding koolwaterstoffen
Roet/Vliegas, verbranding vaste
brandstoffen
Sojaschroot
Steenkool
Styreen
Tetrachlooretheen
Titoanverbindingen
Trichloorethaan
Trichloooretheen
Ureum
Verontreinigingen, van sojaboncn,
oliehoudende zaden
Vinylacetaat
Xyleen
Zwavel
Zwaveltrioxide
Zwavelzuur

emissieregistratie.

TABEL VITI - Atmosferische

depositie en potentiële (berekende) invloed op de waterkwaliteit.

Kwik
IJzer
Koper
Chroom
Cadmium
Mangaan
Zink
Lood

Spreiding der*
meetresultaten
(/tg . m - 2
etmaal - 1 )
0 , 1 4 - 1,28
129,2 - 987,7
36,0 -1487,5
0,72- 11,9
0,366,0
30,6 - 187,2
134,4 -2927,4
10,8 - 71.4

Gemiddelde *
waarden
(M • m - 2
etmaal- 1 )
0,64
388,6
500,4
5,25
2,21
89,6
796,1
34,3

Berekende concenGemeten
tratie in 750mm
concentratie
neerslag (a)
ruw water**
(#5/1)
(/«g/1)
0,23
189
245,5
2,56
1,08
43,6
388
16,7

10-30 30-100 100-300 »300

E+M61|6O

Emissie inde
lucht (ton/jaar)

Stof (groep)

* Gegevens en momenclatuur

Element
r

Emissie inde
lucht (ton/jaar)

Stof (groep)

30

20

stallaties) een groot percentage van de
totale emissie van trichloorethyleen. Een
zelfde beeld is aanwezig t.a.v. de emissie
van perchloorethyleen. In tabel Xa, b staan
de grootste emittenten naar installatie vermeld volgens de bedrijfstakbenaming. In
bovenstaande beschouwing is echter de
collectief geregistreerde emissie niet in

* Metingen: Smeenk, J. G.M.M., Vermeulen, A.J., H 2 0 (12)1979,blz. 125-128.
Depositie in infiltratiegebied Leiduin.
** Smeenk, J. G.M.M., Persoonlijke mededeling. Gemiddelde waarde 1974.

<0,1
720
9
<1
0,2
80
21
3

249
186
206
104
537
443
276
138
127

918
229
132
112
596
117

212
539
901
152
120
273
679
412
647
546
273
232
247
369
840
121
202
774
184
287
241

Toename
factor

>2,3
0,27
27
>2,6
5,4
0,55
18
5,6

H 2 0(14) 1981,nr. 1

rekening gebracht. Het aandeel van de
collectieve emissies van perchloorethyleen
is relatief erg hoog: 5000 ton per jaar uit
ca. 1100 'dry-cleaning' bedrijven tegenover
288 ton per jaar voor trichloorethyleen
(zie tabel II). Voor perchloorethyleen vormt
de collectieve emissie derhalve een relatief
belangrijke factor. Nadere analyse van de
TABEL lXa - De bedrijfstakken gerangschikt naar
afnemende lozingsgrootte van trichloorethyleen
in tonjjaar(>30ton).
Lozingsgrootte
in ton/jaar
(> 30ton)
Naam bedrijfstak
296
139
102
95
82
73
73
62
50
42
36
33

Papierwarenindustrie
Overige Metaalwarenindustrie
Elektr. Mot. Generatoren,
Transformatoren
Grafische industrie
Wasserijen, Chem. Reiniging
Ververijen e.d.
Kunststof verwerkende industrie
Hef- e.a. transportwerktuigen
industrie
Smederijen, metaalopp.
bewerkingsbedr. e.d.
Elektrische draad- en kabelindustrie
Schroef- enmassadraaiwerk
veren e.d. ind.
Luchtvaartbedrijven
Overige elektrotechnische ind.

Bron: emissie registratie.
TABEL IXb - De bedrijfstakken gerangschikt naar
afnemende lozingsgrootte van perchloorethyleen
in tonijaar(>30ton).
Lozingsgrootte
in ton/jaar
(> 30ton)
Naam bedrijfstak
528
254
218
108
71
66
56
49
48
47
38
32

Wasserijen, Chem. Reinigen,
Ververijen e.d.
Metalen-emballage-industrie
Chem. Bestrijdingsmiddelen ind.
Overige Metaalwarenindustrie
Smederijen, Metaalopp.
bewerkingsbedr. e.d.
Overige elektrotechnische industrie
Elektrotechnische industrie
Schroef- en massadraaiwerk
veren e.d. ind.
Elektr. Mot.Generatoren,
Transformatoren
Vliegtuigbouw en vliegtuigreparatieind.
Overige Chem. Produkten industrie
Verwarmings- en kookapparaten
industrie

TABEL Xa - Individueel geregistreerde emissies
van trichloorethyleen in lucht, in volgorde van
grootte van emissie >30tij door installaties.
Emissie t/j

Naam bedrijfstak

296,0
90,5
56,3
50,4
50,4
42,3
40,3
38,3

papierwarenindustrie
grafische industrie
metalen emballage-industrie
electrische draad- en kabelindustrie
chemische reiniging
machine-industrie
kunststofverwerkende industrie
instrumentenindustrie

TABEL Xb - Individueel geregistreerde emissies
van perchloorethyleen in lucht, in volgorde van
grootte van emissie >30Ijj door installaties.
Emissie t/j

Naam bedrijfstak

254,0
218.4

metalen emballage-industrie
bereiding vaninsecticiden en
bestrijdingsmiddelen
chemische reiniging
idem
vliegtuigbouw/reparatie
chemische reiniging
schroeven, massa-draaiwerk
chemische reiniging
electrotechnische industrie
chemische reiniging
chemische reiniging

66,5
62,5
47,9
44,8
44,4
40.3
37,0
36,3
32.3

emissies door installaties (tabel Xla) laat
zien, dat meer dan de helft van de geregistreerde tri-emissies afkomstig is van
installaties voor het reinigen van textielwaren en ontvetten van metalen. Voor
perchloorethyleen vormen chemisch reinigen
en reinigen en ontvetten in de metaalindustrie eveneens belangrijke emissies.
Bovenstaande gegevens beogen een indruk
te geven langs welke weg een systematische
evaluatie van bronnen en emissie mogelijk
is via de emissieregistratie. In principe zijn
voor andere geregistreerde stoffen en stofgroepen analoge berekeningen mogelijk.

TABEL Xla - De installatiesoorten dieTrichloorethyleen emitteren, gerangschikt naar afnemende
grootte van de gesommeerde hoeveelheid TRI per installatiesoort. Tevens zijn de grootste ende
kleinste emissies van elke installatiesoort vermeld.

Installatiesoort
1. Reinigen, ontvetten, beitsen, fosfateren,
chromateren, passiveren
2. Fabricage van papieren zakken
3. Overige drukprocede's
4. Chemische reiniging vankledingen
andere textielwaren
5. Vormgeving aan kunststoffen
6. Verspanende en niet-verspanende
bewerkingen
7. Opbrengen vanmetallische lagen op
metaal of andere materialen door
galvaniseren, dippen etc.
8. Het opbrengen van verf op metaal
A. Totaal vande installaties
(met emissies groter dan 10 ton/j.)
B. Totaal van alle installaties
C. A als percentage van B

Gesommeerde
emissie van de
installatiesoort
in ton/jaar

Aantal
installaties

Grootste
emissie
in ton/jaar

Kleinste
emissie
in ton/jaar

806
296
91

163
1
1

56

,024

8:
45

4
4

51
40

,050
1,462

43

27

14

,040

34
15

13
10

9
6

,016
,011

.412
.503
94

223
$06
73

TABEL Xlb - De installatiesoorten diePerchloorethyleen emitteren, gerangschikt naar afnemende
grootte vande gesommeerde hoeveelheid PER per installatiesoort. Tevens zijn de grootste ende
kleinste emissies van elke installatiesoort vermeld.

Installatiesoort
1. Chemische reiniging vankledingen
andere textielwaren
2. Reinigen, ontvetten, beitsen, fosfateren,
chromateren, passiveren
3. Het opbrengen van verf op metaal
4. Debereiding vaninsekticiden en
bestrijdingsmiddelen
5. Hetafwerken van metalen inhet
algemeen (excl. hetopbrengen van lagen)
6. Fabricage vanandere elektronische
componenten
7. Hetafvullen in andere verpakkingen
(chem. eindprod.) excl. spuitbussen
8. Debereiding (incl. confectioneren)
van andere chemische eindprodukten
9. Op- en overslag vanvloeibareen
gasvormige chemicaliën en oplosmiddelen
(excl. gasflessen)
10. Opbrengen vanmetallische lagen
op metaal of opandere materialen
door galvaniseren, dippen etc.
11. Fabricage van elektrotechnische
Produkten in het algemeen
A. Totaal vande installaties
(met emissies groter dan 10 ton/j.)
B. Totaal van alle installaties
C. A als percentage van B

Gesommeerde
emissie van de
installatiesoort
in ton/jaar

Aantal
installaties

Grootste
emissie
in ton/jaar

Kleinste
emissie
in ton/jaar

799

58

57

,002

459

53
11

44
245

,120
,055

48

,120

14

10,955

28.^

1

218
3

50
37
25
18

1
2
1
,028

14
14

4

13

1

1.932
1.995
97

142
218
65

1,351
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T A B E L XII - Analyse van gemelde milieuincidenten met gevolg
bodemverontreiniging.
(bodemincidenten: 16 % van totaal aantal
incidenten)

relatief aantal (%)

Oorzaak incident
Wegvervoer (ongevallen bij
transport, lekkage tanks etc.)
Transportleidingen
Opslag
Overladen (morsen etc.)
Na brand en explosie
Afval; lozing in de bodem
Diversen

21
21
7
7
2
21
21

5. Puntbronnen en incidenten
Puntbronnen van verontreiniging zullen
veelal het gevolg zijn van calamiteiten en
incidenten, daar het vergunningenbeleid
erop gericht is herkenbare bronnen van
verontreiniging reeds in een vroeg stadium
te beperken. Op dit moment moet er tevens
rekening mee worden gehouden, dat er nog
puntbronnen bestaan die in het verleden
zijn aangebracht, of die het gevolg zijn van
illegale lozingen. Analyse van bij de hoofdinspectie milieuhygiëne in een bepaalde
periode gemelde gevallen van geconstateerde milieu-incidenten (tabel XII) laat
zien dat een belangrijk deel (16 %) van de
incidenten (mede) betrekking heeft op
bodemverontreiniging. 21 % van de gevallen met bodemverontreiniging had betrekking op afval en directe lozing in de
bodem. In 70 % van deze gevallen was
sprake van een bewuste lozing welke voor
het merendeel reeds lange tijd geleden heeft
plaatsgevonden.
Daarnaast treedt verontreiniging op bij
wegvervoer (lekke tanks bv. na ongevallen)
en een belangrijke categorie wordt ingenomen door transportleidingen. OnzorgvuldigT A B E L X l I I a - Indicatieve

opgaven

heid bij overladen vormt eveneens een
belangrijke categorie. In bovenstaande gegevens is geen rekening gehouden met de
recente inventarisatie en melding van afvalbergen door de provincies. De hieruit vrijkomende gegevens kunnen een belangrijke
informatie verschaffen over (potentiële)
bronnen van verontreiniging van het grondwater. De hoeveelheid afval die jaarlijks
wordt geproduceerd (zie tabel XITIa, b)
geeft tevens een indicatie van de in het
verleden 'verwijderde' hoeveelheid afval.
Voor een nadere beschouwing over de gevolgen van stortplaatsen voor de grondwaterkwaliteit wordt naar elders [15]
verwezen.

Bovenstaande gegevens geven wellicht de
indruk, dat er met het grondwater heel wat
aan de hand is en kan zijn. Opgemerkt
moet echter worden dat, hoewel het grondwater niet meer automatisch als kwalitatief
onverdacht kan worden aangemerkt, dit
water in kwalitatief opzicht veelal beter is
dan oppervlaktewater. Wel hebben recente
gevallen duidelijk gemaakt dat ook bij het
T A B E L X I I I b - Hoeveelheid chemische afvalstoffen, verdeeld naar soorten (Bron:
SVA).

Categorie

ton/jaar

Waterige vloeistoffen
Vloeistoffen met cyanide,chroom (6) e.d.
Zuren, logen, concentraten
Dunslibs
Emulsies
Stoffen op organische basis
Vaste stoffen op anorganische basis
Totaal
(1980)

Hoeveelheid in kg/inw.

Huishoudelijk afval, art. 4
Bijzondere componenten uit huishoudelijk afval
Grof huisvuil, art. 17
Veegvuil en marktafval
Niet-vaste afvalstoffen uit steden
Bedrijfsafval via reiniging

3.700.000
p.m.
420.000
260.000
125.000
1.250.000

260
p.m.
30
20
10
90

Afvalstoffen via reinigingsdienst

5.755.000

410

Bedrijfsafval dat samen met huishoudelijk afval
kan worden verwerkt
Bouw- en sloopafval
Zuiveringsslib ( 4 % d.s.)
Ziekenhuisafval
Agrarisch overschot 60.000.000 ton
Havenslib, bagger (40 % d.s.)
Resten van kolenstoken
Resten van vuilverbranding 500.000 ton
Gieterijzand

2.100.000
6.000.000
5.000.000
85.000
1.000.000
29.000.000
200.000
250.000
300.000

150
430
355
6
70
2100
15
18
20

Voorlopig totaal

43.935.000

3164

Toegevoegd moet worden:
Zwerfvuil.
Diverse afvalstoffen uit alle bedrijfstakken die
niet samen met het huishoudelijke afval kunnen

11.100
500
22.400
6.400
21.900
96.400
98.300
282.000

Hoeveelheid in ton
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