Kwaliteitsbewaking bijoppervlaktewaterverwerkendebedrijven

Inleiding
Er zijn de laatste jaren veel artikelen over de
kwalitatieve aspecten van de drinkwater
bereiding verschenen.Velecommissies,werk
groepen, stuurgroepen en contactgroepen
hebben zich met deze problematiek beziggehouden, en hoewel hierbij veel positief
werk isverricht, isde vertaling van de
verkregen inzichten naar de dagelijkse
praktijk achtergebleven. Bij de opzet van
analyseprogramma's wordt aan aspecten die
samenhangen met de kwaliteitsbewaking verhoudingsgewijs te weinig aandacht besteed.

R. DE GROOT
NV Watertransportmij.
Rijn-Kennemerland

Uit de recente lozing van Chloornitrobenzeen in de Rijn blijkt, dat men niet
uitsluitend af kan gaan op meldingen van
derden, maar dat de waterleidingbedrijven
zelf voortdurend waakzaam moeten zijn.
Bijde WRK isdeafgelopen jaren danook als
proef een systeem van analyseren
opgebouwd, waarbij veel kennis is opgedaan
omtrent de bewaking van de kwaliteit op het
punt van organische micro-verontreinigingen.
In het volgende zal de filosofie achter dit
systeem worden uiteengezet. Hierbij komen
zowel juridische, toxicologische, analytische
als statistische aspecten aan de orde. Het
artikel besluit met een voorstel voor analyse
van deze stoffen in de toekomst, benevens
enkele opmerkelijke resultaten.
De WRK
Bij de WRK wordt water aan de Lek (Rijn)
onttrokken.
Dit water wordt ontdaan van zwevende stof
en een deel van de opgeloste stof met behulp
van coagulatie, bezinking en filtratie.
Hiernawordthet,eventueelnaeen transportchloring naar de duinen gepompt.
Deze duinen hebben naast een zuiverende
werking een afvlakkend effect op kwaliteitsschommelingen en dienen alsvoorraad voor
de verdere zuivering. Door de waterleidingbedrijven vanAmsterdam en Noord-Holland
wordt het water, na een verblijftijd van
enkele maanden, tezamen met het door
neerslag verkregen water weer opgepompt.
Vervolgens wordt het door beluchting,
actieve-koolbehandeling en filtratie tot
drinkwater gezuiverd.
De Rijn
In het stroomgebied van de Rijn leven enige
tientallen miljoenen mensen. Er zijn
honderden industrieën gevestigd, waaronder
veel zware chemische industrie. Ook iser op

de Rijn een intensieve scheepvaart, waarbij
veel schadelijke stoffen vervoerd worden.
Het behoeft dan ook weinig betoog, dat veel
ongewenste stoffen, directofindirect, bewust
of onbewust, met opzet of per ongeluk in het
Rijnwater terechtkomen. Een groot aantal
van deze stoffen vormt een gevaar voor de
drinkwatervoorziening.
Het hierboven geschetste beeld wekt de
verwachting dat de concentraties van veel
verontreinigingen grote schommelingen
kunnen vertonen, terwijl deze schommelingen in sommige gevallen bovendien in
korte tijd op kunnen treden.
In het IAWR Memorandum 'Vervuiling van
de Rijn en de onttrekking van drinkwater'
van 1973 wordt dan ook de noodzaak van
een grondige 'monitoring'vanongewenste en
toxische stoffen onderstreept.
Juridische aspecten
Volgens de waterleidingwet isde eigenaar
van een waterleidingbedrijf gehoudenzorgte
dragen, dat de leveringvan 'deugdelijk'
drinkwater in zijn distributiegebied gewaarborgd is.
In het waterleidingbesluit wordt dit, wat de
kwaliteit betreft, verder gepreciseerd:
'Drinkwater, dat deeigenaar aan anderen ter
beschikking stelt, maggeen stoffen bevatten
inzodanige hoeveelheden pereenheid water,
dat deze stoffen voor de gezondheid nadelig
kunnen zijn'. Vervolgens wordt voor een
aantal stoffen een opsomming gegeven van
de hoogst toelaatbare concentratie. Volgens
de toelichting op het waterleidingbesluit,
betekent dit echter niet, dat niet met name
genoemde stoffen onschadelijk zouden zijn.
Grootheden waarvoor inde huidige wet
normen zijn vastgelegd,zijn namelijk diegene
die gemakkelijk meetbaar zijn.
In de eerste plaats moet echter zoals hierboven gesteld, de hygiënische relevantie van
deze grootheden alsmaatstaf vooropnamein
de wet dienen. Met andere woorden, het is
noodzakelijk dat met het voortschrijden van
het analytisch en toxicologisch onderzoek en
het hiermee gepaard gaande verbeterde
inzicht in de betrekking gezondheid/waterkwaliteit, de wetgever dit artikel aanpast. De
in voorbereiding zijnde wijziging van de
bestaande wet lijkt hiermee ook rekening te
houden. Het iswellicht overbodig, dit nog
eens expliciet te vermelden, maar het is
slechts mogelijk aan de wettelijke eisvan
deugdelijkheid te voldoen, door het meten
van allevoor de kwaliteit belangrijke
grootheden, ook diegene die niet in de wet
zijn opgenomen. Het streven naar een
algemene kwaliteitsindex of een beperkt
aantal indices moet dan ook in dit kader als
minder zinvol worden bestempeld.
Internationaal iser met de afsluiting van het
Rijnchemieverdrag in 1976een eerste stap
gezet om lozing van de drinkwatervoor-

ziening bedreigende stoffen terug te dringen.
De toepassing ervan inde praktijk laat
evenwel op zich wachten.
Aangezien het wijzigen van een wet in het
algemeen een langdurige procedure is,lopen
de indewet vastgelegde normen achterbijde
praktijk van het kwaliteitsbeheer.
Voorveelnormengeldtdatzeeencompromis
vormen tussen datgene wat wenselijk isen
datgene wat haalbaar is.Daar bovendien de
ontwikkeling van de analysetechniek en het
toxicologisch onderzoek ergsnel gaat, zijn
vastgelegde normen alsnelonvoldoende om
een volledig kwaliteitsoordeel over een
watertype te geven.
Diegenen die voor de kwaliteitsbeoordeling
verantwoordelijk zijn dienen dan ook alles te
doen om op de hoogte te blijven van al
datgene,wat dekwaliteitvanhetwater mede
bepaalt.
Zij dienen zich dus actief op te stellen; waar
nodig zelf onderzoek te verrichten en voortdurend opde hoogte teblijven vande huidige
stand van analysetechniek en toxicologische
gegevens. Naast de in de wet vastgelegde
normen heeft de kwaliteitsdeskundige
tegenwoordig de beschikking over de in
Europees verband opgestelde zwarte en
grijze lijsten, waarop stoffen vermeld staan
die absoluut niet mogen voorkomen, resp.
ongewenst zijn.
Ook de Environmental Protection Agency in
de USA (EPA) heeft een lijst met zgn.
'prioritypollutants'opgesteld,diealsleidraad
kan dienen bijbeslissingen op grond van de
kwaliteit. Verder dient nogopgemerkt te
worden dat het vanuit het standpunt van
kwaliteitsbewaking ten behoeve van inname
van water minder zinvolisnormen op te
stellen voor zogenaamde groepsparameters.
Vanwege het niet éénduidig bepaald zijn van
deze parameters ishet namelijk principieel
onmogelijk een correlatie tussen de waarde
van de groepsparameter en de toxiciteit vast
te stellen. De vraag of het praktisch gezien
zinvol isom alle nieuwe gegevens in het
kwaliteitsoordeel tebetrekkenen uiteindelijk
inwettelijke normen vastteleggen,kan sinds
de invoering van de minicomputer op de
laboratoria bevestigend beantwoord worden.
Toxicologische aspecten
De laatstejareniserdoordehierboven reeds
genoemde snelle voortschrijding van
analytisch en toxicologisch onderzoek een
groot aantal toxische stoffen in oppervlakteen drinkwater aangetoond. Vansommigevan
deze stoffen komen de toxische eigenschappen aan het licht door hun invloed op
het milieu, bijvoorbeeld door vissterfte
(pesticiden en herbiciden) en door het
teruglopen van de populatie van bepaalde,
vaak aan het einde van voedselketens
staande diersoorten (PCB's, DDT). Ook
bedrijfsongevallen met stoffen als
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tetrachloor-p-dioxinedragenongewild bijtot
onze kennis omtrent de verbanden tussen
toxiciteit en gezondheid.
Van veelandere stoffen wordt detoxiciteit in
het laboratorium bepaald door dierproeven
met o.a. vissen, ratten en bacteriën. Bij deze
proeven kunnenacuteenchronischetoxiciteit
vastgesteld worden. De chronische toxiciteit
kan verder onderzocht worden en onderverdeeld worden ino.a. kankerverwekkend
(carcinogeen), erfelijke eigenschappen
beïnvloedend (mutageen) en vruchtbeschadigend (teratogeen).
Ook werden recentelijk methoden ontwikkeld om op korte termijn uitspraken over
het mogelijk chronisch-toxische effect te
doen (Ames). Hiernaast zijn speciaal voor
water tests ontwikkeld, die de integrale
toxiciteit tot onderwerp hebben (hondsvistest, forelleneierentest). Bij toepassing van
deze tests bij het onderzoek van Rijnwater
bleek dit oppervlaktewater chronisch toxisch
te zijn. Tenslotte kan in dit verband nog
opgemerkt worden dat in de USA bij
onderzoek door de EPA in enkele gevallen
een positieve correlatie isgevonden tussen
het voorkomen van bepaalde vormen van
kanker en de consumptie van een bepaalde
soort drinkwater door bepaalde bevolkingsgroepen.
Analytische aspecten
De analyse van het oppervlaktewater kan in
het kader van de drinkwaterbereiding
meerdere doeleinden dienen.
Het eerste en in de ogen van de auteur het
belangrijkste ishetvolgende:Wilmen aan de
wettelijke eisvan deugdelijk drinkwater
voldoen, dan dient men de kwaliteit in de
meest uitgebreide zinvan het woord, van het
uitgangsprodukt te kennen. Met behulp van
deze kennis van het verband tussen kwaliteit
enerzijds en zuivering anderzijds kan men de
vraag beantwoorden ofhet oppervlaktewater
geschikt isom in behandeling te worden
genomen. Dit doel heeft dus duidelijk een
bewakingsfunctie. Een bewakingsfunctie kan
slechts gerealiseerd worden als voldoende
kennis van de zuivering aanwezigis.
Een tweede doel van wateranalyse ligt in de
noodzaak het zuiveringsproces te regelen.
Hiertoe moeten parameters die dit proces
medebepalenbekendzijn,zodatbij afwijking
van de gewenste waarde kan worden
ingegrepen.
Een derde doel isde terugkoppeling naar
wetgever en vervuiler. Wil men namelijk de
situatie indetoekomst verbeteren doormeer
en beter gefundeerde normen, zowel voor
drinkwaterbereiding alsvoor de lozing van
afvalprodukten op het oppervlaktewater dan
moet men deze normen zelf helpen
aandragen.
Het isduidelijk dat deze doeleinden nu
verschillende eisen aandeanalyse stellen met
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betrekking tot de keuze van de te bepalen
parameters, plaats en frequentie van
bemonstering, analysesnelheid en analysegrenzen.
Statistische aspecten
Uit verschillende onderzoeken, waarbij een
aantal parameters in het Rijnwater met hoge
frequentie werden gemeten isgebleken, dat
binnen een tijdsbestek van enkele uren
variaties van tientallen procenten in de
waarden van deze parameters optraden.
Wil men in deze situatie de kwaliteit van een
pakket water bepalen, dan kan men óf een
aantal steekmonsters nemen,ófeen continue
meting verrichten.
Uitgaande van de veronderstelling, dat alle
waarnemingen normaal verdeeld en onafhankelijk van elkaar zijn, kan men een
schatting maken van het aantal aselect te
nemen steekmonsters dat nodig isom een
betrouwbare uitspraak te doen omtrent de
waarde van het steekproefgemiddelde.
Bij de statistische uitwerking van analyses
van het chloridegehalte in de Rijn blijkt bij
voornoemde aannamen een monstemamefrequentie van tweemaal per week net
voldoende om een uitspraak te doen of er al
dan niet bij een bepaalde significantie, een
verschil tussen twee opeenvolgende jaargemiddelden bestaat.
Laat men de, mogelijk achterhaalde,
(subgroep statistiek van de RIWA, rapport
nr. 82-7) veronderstellingen van onderlinge
onafhankelijkheid en normale verdeling
vallen, dan daalt het aantal aselect te nemen
steekmonsters tot tenminste tien per jaar.
(Ca. 10steekproeven uit een populatie van
10 14 ).
Indien we met het oog op de kwaliteitsbewaking de fluctuaties in de kwaliteit van

dagtot dagwillenvolgen,moeten wevolgens
bovenstaande redenering waarschijnlijk zo'n
tienmaal perdagbemonsteren en analyseren.
(Ca. 10steekproeven uit een populatie van
10 11 ).
Aangezien deze frequentie praktisch
moeilijk te verwezenlijken is,moet een
andere oplossing worden gezocht.
Een mogelijke oplossing is,alsde analysenauwkeurigheid dittoelaat, het bijeenvoegen
van de steekmonsters tot een verzamelmonster en dit vervolgens te analyseren.
Een echte continue meting isbij organische
micro-verontreinigingen, gezien de veelheid
van parameters, moeilijk uitvoerbaar.
Continue monstername gecombineerd met
periodieke analyse van het aldus verkregen
monster, met een aan de afvoer van de rivier
aangepaste frequentie, geeft echterwel een
mogelijkheid, om ongewenste toename van
bepaalde parameters tijdig op te sporen.
Wil men een uitspraak doen over de
betrouwbaarheid van de analyse-uitkomst,
dan zal men tenminste een duplobepaling
moeten doen. Bij het hierboven beschreven
type analyse, dat vele honderden parameters
omvat leidt dit tot een verdubbeling van het
werk.
Door gebruik te maken van historisch
materiaal ishet wellicht mogelijk een
uitspraak te doen over de analyse-uitkomst
en aldus een duplobepaling te vermijden.
Kwaliteitsbewaking
Zoals uit de hierboven vermelde aspecten
blijkt ishet voornaamste doel van de
kwaliteitsbewaking het veiligstellen van de
levering van deugdelijk drinkwater. Op
welke wijze kan men aan deze eis voldoen?
Absolute zekerheid isalleen te verkrijgen
door het water direct nadat het de kraan bij
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de consument heeft verlaten op alle van
belang zijnde parameters te analyseren. Dat
dit in de praktijk onmogelijk is behoeft
verder geen betoog.
Een andere manierbestaat uithet analyseren
van het water vóórdat het gedistribueerd
wordt. Bovendien moet erdan voor gezorgd
worden dat de kwaliteit van het water
gedurende het transport naar de consument
niet kan verslechteren. De analyse van alle
van belang zijnde parameters moet in dit
geval, wil men bij overschrijding van een
bepaalde norm de waterlevering tijdig
kunnen blokkeren, continu gebeuren. Dit is
echter bij de huidige stand van analytische
techniek onmogelijk. Een andereoplossingis
het ophouden van het water tot de resultaten
van de analysebekend zijn;ditvergt evenwel
de bouw van extra reinwaterreservoirs. De
deugdelijkheid van hetafgeleverde water kan
op deze wijze redelijk gewaarborgd worden.
Aß. 3.
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Een moeilijkheid vormt dan nog de
verplichting tot levering. Wordt ereen norm
overschreden doordat er bijv. een toxische
stof in te hoge concentratie door de
zuiveringsinstallatie heendringt dan zou het
waterleidingbedrijf enige tijd niet aan deze
verplichting kunnen voldoen.
Naast controle van het gezuiverde water is
het, om aan de verplichting tot levering te
kunnen voldoen noodzakelijk, het water
reeds vóór inname en infiltratie in de duinen
tecontroleren opzijn potentiële geschiktheid
voor de drinkwaterbereiding. Dit brengt ons
bij de kern van dit betoog: de bewaking van
het oppervlaktewater. Wilmen zijn doel niet
voorbijschieten, dan geldt voor de bewaking
van het oppervlaktewater hetzelfde als voor
de bewaking van drinkwater:
óf continue meting van alle relevante
parameters, ófeenzodanigewerkwijze dat de
analyseresultaten vóór inname van een

bepaald pakket water bekend zijn.
Continue meting is,we hebben het hiervoor
algezien, nietmogelijk. Deandere werkwijze
isechter door het afstemmen van plaats en
frequentie van monstername en frequentie
van analyse op de stroomsnelheid van de
rivier, wel uitvoerbaar. Echter wederom met
de restrictie dat dekansopverslechtering van
de kwaliteit tussen plaats van monstername
en plaats van inname minimaal moet zijn.
Ook kan men door de bouw van een extra
bekken (analysebekken) vóór het inname
punt van het eigenlijke voorraadbekken aan
de gestelde eis voldoen.
Een andere benaderingswijze isde bewaking
met behulp van biologische testsystemen.
Hiertoe isbij de KIWA een systeem
ontwikkeld waarbij het te bewaken water
continu door aquaria met forellen stroomt,
waarbij deze reageren op acuut toxische
concentraties van verontreinigende stoffen.
Alsaanvullingopdechemischeanalyseiseen
dergelijk bewakingssysteem waardevol, daar
ook gereageerd wordt op analytisch niet
aantoonbare verbindingen.
Samenvattend ziet een mogelijk bewakingssysteem er dus alsvolgt uit:
1. Zeer intensieve chemisch-analytische
bewaking van het in te nemen water.
2. Biologische bewaking tegen acuut
toxische, analytisch niet aantoonbare
verbindingen.
3. Controle van de zuivering.
4. Periodieke analyse van het afgeleverde
water.
Keuze van analysemethode, monsterplaats
en monsterfrequentie
Uitgaande vandehiervoorgenoemde criteria
wordt bij wijze van proefde kwaliteit van het
door de WRK ingenomen water bewaakt
tegen de aanwezigheid van te hoge concentraties micro-verontreinigingen. Bij analyses
van Rijnwater isgebleken dat het overgrote
deel van het aanwezige organische materiaal
bestaat uit, vanuit toxicologisch standpunt
bezien, minder relevant materiaal. Hieronder
bevinden zich humusstoffen, suikers,
vetzuren en aminozuren; allemaal stoffen
van biologische herkomst, die in de
concentraties waarin ze voorkomen weinig
problemen geven. Men dient evenwel te
bedenken dat bijchloring van dit water wel
problemen kunnen ontstaan, doordat uit
deze op zich ongevaarlijke stoffen, toxische
reactieprodukten worden gevormd. Naast
deze stoffen die tezamen 80-90% van het
organische stofgehalte uitmaken worden
zogenaamde organische micro-verontreinigingen aangetroffen. Deze micro-verontreinigingen vormen een zeer heterogeen
mengsel. In het laatste decennium werden
honderden verschillende stoffen in de Rijn
geïdentificeerd. Onder dezestoffen bevinden
zichveletoxischestoffen. Naast commerciële
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TABEL I- Analyse Rijnwater teLobith 15-9-1980 (indien stofnamen meer dan eenkeer voorkomen, betrefthet verschillende isomeren).
Gechloreerde koolwaterstoffen
tetrachloorkoolstof*)
1,2 dichloorethaan*)
1.1.1 trichloorethaan
1.1,2.2 tetrachloor-1,2 difluorcthaan
1.1.1,2 tetrachloor-2,2 difluorcthaan
1.1.2 trichloorethaan *)
hexachloorethaan *)
tctrachlooretheen *)
1,2-dichloorpropaan *)
1.1,1,2 tetrachloorpropaan
1-chloorbutaan
dichloorbuteen
pentachloorbutadicen
hcxachloorbutadieen *)
broomdichloormethaan *)
1.2 dibroomethaan
bromoform*)
chloorcyclohexaan
bis{chloorpropyl)ether*)
trichloordipropylether
tetrachloordipropylether
chloordibroompropaan
chloorbenzeen*)
chloortolueen*)
chloortolucen*)
o-dichloorbenzeen *)
m-dichloorbenzeen *)
p-dichloorbcnzeen *)
3-tri(fluormethyl)benzeenamine
dichloortolueen
trichloorbenzeen *)
o-chloor-nitrobenzeen*)
m-chloor-nitrobenzeen*)
p-chloornitrobcnzeen *)
trichloortolueen
chloornitrotoluecn *)
chloornitrotoluccn *)
trichloortolueen
trichloortolueen
tetrachloorbenzeen*)
trichloortolueen
di(chloorfenyl)ethanon
chloornitrotolueen
dichloornitrobenzecn *)
dichloor (methyl)benzeenmethanol
2,4,5,6 tetrafluor 1,3 benzeendiamine
dichloornaftaleen
trichloorbifenyl *)
pentachloorthio-anisol
2-chloorbcnzoylchIoridc
sulfinyl, bis 4-chloorbenzeen
chlooranthraquinon
hexachloorcyclohexaan
hexachloorbenzeen*)

Aromatische koolwaterstoffen
benzeen*)
tolueen*)
xyleen
ethylbenzeen*)
ethenylbenzeen
c3-benzeen
c6-benzeen
tri-isopropylbenzeen
1,2,3,4 tetrahydromethylnaftaleen
o-terfenyl
naftaleen*)
acenafteen*)
pyreen*)
fluorantheen*)
hexahydropyreen
Alifatische koolwaterstoffen
cyclohexaan
dimethylcyclopentaan
trimethylpenteen
methylcyclohexaan
trimethylpenteen
ethenylcyclohexaan
tetramethylhexaan
dicyclopentadieen
Fenolen
dimethylfenol *)
pentylfenol
C 9-fenol
C 1O-fenol
propoxyfenol
t-butylfenol
t-butylcresol
di-chloorfenol*)
trichloorfenol*)
broomfcnol
nitrocresol
butylthiofenol
Stikstofverbindingen
trimethylpyridine
ethyl-methylpyridine
ethyl-dimethylpyridine
dicyclo-dihydropentadieenpyridine
butylpyridine
dimethylaniline
N-ethylaniline
N.N-diethylaniline
chlooraniline*)
dichlooraniline *)
trichlooraniline *)
dichloor-nitroaniline
toluidine

Produkten zoals pesticiden, gechloreerde
oplosmiddelen en PCB's, komen veel afvalstoffen en bijprodukten van bepaalde
produktieprocessen voor, zoals: anilines,
fenolen, genitreerde aromaten en
gechloreerde ethers. Vooral van deze laatste
categorie worden regelmatig relatief hoge
concentraties gevonden. De meest gangbare
analysemethode voor het merendeel van dit
soort stoffen is gaschromatografie.
Wil men echter bij een zó complex mengsel
nog tot een behoorlijke identificatie van de
samenstellende elementen komen, dan is
naast een gaschromatograaf een massaspectrometer onontbeerlijk (GC/MS).
Bij het beoogde soort analyses isde hoeveelheid verkregen informatie echterzogroot dat
deze GC/MS-combinatie weer aangevuld

n-ethyltoluidine
n-ethyltoluidine
di-ethyltoluidine
di-ethyltoluidine
di-butyltoluidine
chloortoluidine
dichloortoluidine
nitro-toluidine
diethyl-xylidine
di-ethylxylidine
quinoline
methylquinoline
methylquinoline
dimethylquinoline
dimethylquinoline
fenylisoquinoline
nitrobenzeen*)
o-nitrotolueen
m-nitrotolueen
p-nitrotolueen
nitroxyleen
nitroanisol
nitropropylbenzeen
nitrofenetol
nitronaftaleen
dinitrotolueen*)
trimethylindol
trimethyloxindol
trimethyldihydroindof
benzonitril
methylbenzonitril
ethoxybenzeenamine
fenyl-2-oxide(t)diazeen
n.n.trifenylacetaatamide
difenylamine
n-methylbenzothiazoloamine
n-fenylmethyleenbenzeenmethaanaminc
5-fenyl-2,4 imidazolinedion
2-methylamino-fenyl-2-ethanon
n-butyltoluamide
H-carbazol
azobenzeen
Zuurstofverbindingen
ethyl-methyldioxolaan
4-ethyldioxolaan
dimethylpentanon
dimethylpentanol
methylpropanol
methylpentanol
dimethylhexaandiol
ethylideenbis(oxy)bispropaan
3 methylheptanol
butylcyclobutanol
trimethylcyclohexanon

moet worden met een computer
(GC/MS/DS). Een gelukkige bijkomstigheid
van deze aanvulling met een computer ligtin
de mogelijkheid toxicologische gegevens in
het computergeheugen op te slaan en bij
overschrijding van bepaalde normen een
alarmsignaal te geven.
Voordat deze monsters met deze apparatuur
geanalyseerd kunnen worden, dienen de
organische micro-verontreinigingen uit het
water te worden geïsoleerd. Daar bovendien
het concentratieniveau aan de detectiemogelijkheid van de apparatuur dient te
worden aangepast isook nog een
concentreringsstap noodzakelijk. Aan deze
laatste eisen kan worden voldaan door het
monster met behulp van een doseerpomp
door een met een adsorbens (XAD-hars)

isoforon*)
ClOH160 terpeen
ClOH1602 terpeen
dimethyl (ür.ddipropyl)malonaat
m-oxodecanoaat
C15H2202zuur
fenylethanon
benzaldehyde
methyl(methylbenzyl)ether
ethylbenzaldehyde
hydroxybenzofenon
dimethylbenzaldehyde
benzofuraan
benzeendiol
methyl-3(methyl) benzeenethanol
difenylether
dimethylbenzofuranon
methylfenylbutenon
bistolyethers
dihydrodimethylindenon
dimethylftalaat *)
diethylftalaat
di-isobutylftalaat
di-butylftalaat*)
Silicum verbindingen
hexamethyldisiloxaan
octamethyltrisoloxaan
octamethylcyclotetrasiloxaan
decamethylcyclopentasiloxaan
Fosfo rverbindingen
trimethylthiofosfaat
triethylfosfaat
tri-isobutylfosfaat
tri-butylfosfaat
tri(chloorethyl)fosfaat
tri-fenylfosfaat
ethylhexyl-difenyl fosfaat
trifenylfosfineoxide
Zwavelverbindingen methylthïofeen
trimethyldisulfide
2,2'thiobis-2-methylpropaan
dimethylbenzeensulfonamide
n-butylbenzeensulfonamide
difenylsulfon
methylisofthiazol
Diversen
atrazine
ferroceen
arseno tri-thiousacid-trifenylester
*) Komen voor op EPA- en EG-lijsten.

gevulde kolom te pompen en later de
geadsorbeerde stoffen met een geschikt
oplosmiddel te desorberen en deze oplossing
al dan niet na verdere concentrering te
analyseren. Door de zuigleiding van de
doseerpomp niet in een monstervat, maar
rechtstreeks in de rivier te hangen, kan op
een eenvoudige wijze een continue monstername gerealiseerd worden.
De voordelen van een dergelijke opzet zijn
hiervoor reedsbesproken. Deplaatsdievoor
de continue monstername werd gekozen was
het meetponton van het RIZA te Lobith. De
redenen voordeze keuzewaren devolgende:
1. De verblijftijd vanhetwatertussen Lobith
en het innamepuntvandeWRK te Vreeswijk
bedraagt, afhankelijk vandewaterafvoer één
dag tot één week.
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Men kan dus door éénmaal per dag het
verzamelmonster te analyseren de gemiddelde samenstelling bepalen van het gedurende
die dag voorbijgestroomde water.
Met andere woorden vóórdat het water het
innamepunt bereikt, isonder alle omstandigheden van waterafvoer de samenstelling
bekend.
2. Alle substantiële lozers bevinden zich
stroomopwaarts van Lobith. Tussen Lobith
en Vreeswijk bevindt zich geen noemenswaardige industrie die op de Lek loost.
3. De monstername kan zeer reproduceerbaar geschieden doordat een grote
monsterpomp het water op een vaste diepte
buiten de kribben aanzuigt en viaeen ruim
gedimensioneerde leiding aan boord brengt.
Uit deze monsterleiding wordt dan weer het
doseerpompje gevoed.
4. Aangezien het meetponton praktisch op
de grens ligt kunnen de analyseresultaten bij
internationaal overleg met alsdoel sanering
van de Rijn, gebruikt worden.
5. Enkele triviale redenen zoals de aanwezigheidvanelektriciteitende mogelijkheid
de installatie onder dak te brengen.
Financiële consequenties
Zal een intensievere bewaking van het
oppervlaktewater doorhettoenemen van het
aantal te meten parameters en het opvoeren
van de frequentie tot een buitensporige
kostenstijging leiden?
Deze vraag kan men ontkennend beantwoorden.
De prijs van 1 m 3 voorgezuiverd Rijnwater
bedroeg in 1981ongeveer 19cent.
Hiervan werd ongeveer 0,3 cent direct voor
de bewaking van het oppervlaktewater uitgegeven. Bij opvoeren van de frequentie van
tweemaal per week tot dagelijks zal dit
bedrag stijgen tot 0,5 cent daar het voor een
groot deel uit vaste lasten en afschrijving
bestaat. Daar ook binnen het laboratorium
de automatisering van de dataverwerking
snel voortschrijdt zal het aantal parameters
dat ineen bepaalde tijd verwerkt kan worden
toenemen.
Anderzijds iser door de mogelijkheid het
gehele bewakingssysteem te automatiseren
een kostenverlaging te verwachten. Bij een
kostenvergelijkend onderzoek tussen
GC/MS/DS en GC/HPLC methoden, voor
de bepaling van de EPA 'priority pollutants'
gaf de GC/MS/DS methode, betrouwbaarder informatie voor minder geld.
Resultaten en conclusies
Tabel I geeft een opsomming van de tijdens
één analyse aangetoonde verbindingen. Van
deze stoffen komt een veertigtal voor op de
EPA- en EG-lijsten. Vele van deze stoffen
zijn chronisch toxisch.
De mogelijkheid omeen plotselinge toename
van individuele organischestoffen tijdigwaar

te nemen wordt getoond in afb. 1.Men ziet,
dat stoffen waarvan de concentratie
gedurende lange tijd laag is,plotseling een
concentratietoename vertonen. Erishierdus
sprake van incidentele lozingen.
Bijzondere aandacht verdient een lozing van
chloornitrobenzeen die eind september
1982 plaatsvond. Vanwege de mogelijk
carcinogene eigenschappen van deze stof en
de hoogte van de concentratie (afb. 2) isde
WRK genoodzaakt geweest gedurende
10 dagen de inname van water te staken.
Uit Duitsland zijn over deze verontreiniging
geen meldingen gekomen.
Door deomstreeks dietijd lageafvoer vande
Rijn, was er voldoende tijd om op de situatie
intespelenenhetanalyseprogramma zodanig
aan te passen, dat ter hoogte van het
innamepunt van de WRK het tijdstip van
norm-overschrijding kon worden vastgesteld
(afb. 3).
Aldus werd voorkomen dat de verontreiniging het voorraad-systeem kon
binnendringen.
Het laat zich evenwel aanzien dat bij hogere
afvoeren de proeffrequentie van tweemaal
per week te laag zou zijn geweest om dit doel
te bereiken.
Uit het vele feitenmateriaal dat het
onderzoek heeft opgeleverd zijn nog enkele
conclusies te trekken:
1. Naast componenten die,weliswaar in
wisselende concentratie het gehele jaar door
aanwezig zijn, komen regelmatig concentratieverhogingen van bepaalde stoffen voor
tot 5 à 10/xg/l.
2. Bij wassend water komen ondanks de
hoge afvoer vaak hoge concentraties
organische micro-verontreinigingen voor.
De indruk bestaat dat bijvoorkeur in deze
perioden wordt geloosd. Na enige tijd van
hoge waterafvoer worden bij vallend water
relatief lage concentraties gemeten.
3. Bij lage watertemperaturen komen
relatief veel vluchtige gechloreerde oplosmiddelen voor.
4. In perioden met hoge temperaturen en
lage afvoer treedt een aanzienlijke biologische afbraak op.
5. In perioden met veel neerslag komen veel
atmosferische verontreinigingen in het water
terecht.
Overlapping van al deze verschijnselen leidt
tot een, in de tijd gezien, zeer wisselende
samenstelling van het Rijnwater. De
resultaten van het onderzoek bevestigen dan
ook de noodzaak tot een intensieve
kwaliteitsbewaking.
Samenvattend kan men stellen dat door een
afgewogen keuze van analysetechniek en
wijze vanbemonstering naast hetgebruik van
computers een intensieve bewaking van het
oppervlaktewater mogelijk is.
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