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Assessment Report' vandeEuropese Unie(EURAR)uit 2002*'.Op basisvan het maximaal toelaatbaar risicovoorblootstellingvan de mens
leiddeRIVMeen maximum toelaatbare waarde
van51.420Mg/lvoordrinkwater en drinkwaterbronnen af Op basisvan het Waterleidingbesluit stelt het RIVMechter voorom, evenals
voorsoortgelijke organische contaminanten,

MTBEinoppervlaktewater
problematischvoorde
drinkwatervoorziening?

uit vootzorg 1 pg/1tehanteren alsindicator- en
signaleringswaarde voorMTBEin drinkwater.
Ingeval vanoverschrijding vandezewaarde in
het drinkwater hoeft nog langgeen sprake van
onacceptabele risico's voorde volksgezondheid
tezijn, maar isnaderonderzoek nodig. Het
RIVMstelt voorom degeur- en smaakdrempel
alscrirerium tehanteren voordebereiding van
drinkwater. Dezedrempelwaarden van respectievelijk 15en40pg/1liggen echter ruim boven
devoorgestelde richtwaarde van 1 pg/1.
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afbeelding 1zijn ter illustratie hiervan mediane concentraties MTBEopdiverse drinkwaterMethylTertiar-ButylEther(MTBE), dat als loodvervanger terverbetering van deverbranding aan

relevante locaties in het Rijnstroomgebied

benzine wordt toegevoegd,isinternationaal sterk indebelangstelling komen testaan vanwege

weergegeven (in het IJsselmeer liggen overi-

potentiële problemen met betrekking totdedrinkwatervoorziening. In 2002 isdoorVEWIN'1,na een

gens allemetingen onder degehanteerde rap-

studie van hetRIVM2), reedsgewezen opdeeventuelegevolgen van deaanwezigheid van MTBE voor

portagegrens van 0,1 Mg/l)-De concentraties

dekwaliteit van hetdrinkwater, specifiek met betrekking totgeur ensmaak, enhet imago van de

MTBEbenedenstrooms van Lobith liggen lager

watersector inNederland. MTBE wordtjrequent aangetroffen indeRijn endeMaas. Reden omook

dan bij Lobith door vervluchtiging en,in min-

aandacht van dewaterbeheerders endeproducenten tevragen voordezestoj. Voordezestudie is

dere mate, afbraak.

gebruikgemaakt van meetgegevens van Rijkswaterstaat endewaterbedrijven. Sinds 2000 wordt
MTBEgemeten opdegrensmeetstations Lobith enEijsden in het kadervajl degezamenlijke alarm-

Demeest uitgebreide dataset voorde Rijn

bewaking.Sinds zooi zit MTBE in hetstandaard analysepakket van dewaterbedrijven. Het aantal

isbeschikbaar van Lobith.De MTBE-metingen

metingen van MTBE in regionale wateren isnog beperkt3'.

opdeze locatie(zieafbeelding 2)vertonen een
grillig patroon met veel kortdurende pieken

Dekwaliteitvanhetdrinkwater wordt

Risico's

bepaald doordesamenstellingvande drinkwa-

(tot enkele dentallen Mg/lMTBE). Gemiddeld

In 2004heeft RIVMeen rapport opgesteld

duurt een piekslechts één tot maximaal enkele

terbronnen (oppervlaktewater ofgrondwater) en

overderisico'svanMTBEin bodem, sediment,

dagen, wat wijst op incidentele lozingen

hetrendement vandetoegepastezuiverings-

grondwater endrinkwater 5 '. Deafleiding van

bovenstrooms.Voordebereiding van drink-

technieken.Dekwaliteit vandebronnen isvoor-

risicogrenzen werd afgestemd met het 'Risk

watet uit Rijnwatet isook van belang dat bij

alvanbelangvoordiestoffen diezuiveringstechnisch ongunstige stofeigenschappen
hebben(goedoplosbaar, polair,slecht afbreek-

MedianeconcentratiesMTBE(gebaseerdopbeschikbaremeetgegevensuit2004)inhetstroomgebiedvande

A/b.

baar).MTBEiseenvluchtige,kleurloze,sterk

RijnbijLobith,Nieuwegein(Lekkanaal;innamepuntWLB),Nieuwersluis(Amsterdam-Rijnkanaa1:inname-

polairevloeistof(Henryconstante van55

puntWLB),IJsselmeer(locatieVrouwezand)enHaringvliet(locatieHaringvlietsiuizen].

Paxm ! /mol;wateroplosbaarheid van 34,9g/l bij
io°C;logKoevan 1,05).Zowelonderaërobeals

0,6

anaërobeomstandigheden wordtMTBElangzaam afgebroken. Doordeze eigenschappen
beschouwen dewaterbedrijven MTBEalseen
aandachtsstofbij dedrinkwaterbereiding. Dein
Nederland toegepasteconventionele zuiveringstechnieken verwijderen MTBEweinig effectief51.
Infiltratie resulteertookniet ineen effectieve
verwijdering;MTBEgedraagtzichhierbij vergelijkbaar metbijvoorbeeld bentazon en trichlooretheen4'.Onderzoekheeft aangetoond dat bij
behandelingvan hetoppervlaktewater met
UV'/waterstofperoxide,zoalsdat momenteel
plaatsvindt bij pompstationAndijk(PWN),
MTBEwelvooreengrootdeelafgebroken wordt.
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PLATFORM

oorzaak hiervan isopdit moment nog onbekend. Hoewel deze achtergrondconcentratie
lager ligt dan designaleringswaarde voor

Lobitheen achtergrondconcentratie aanwezig
isvan0,1tot 0,5pg/1MTBE.Dit wijst op een
continue,diffuse, bovenstroomse belasting. De

6,0

drinkwater (1pg/1MTBE),ishet zorgwekkend
dat deachtergrondconcentratie lijkt te zijn
toegenomen in deafgelopenjaren (van0,19
Mg/1in 2001naar 0,38pg/1in 2004).Bovendien
neemt de frequentie van alarmmeldingen voor
geconstateerde vtrontrrinigingen door MTBE
in deRijn toe.

MTBE in de Maas
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ConcentratiesMTBEbijLobith[meetgegevensAqualarm,2004).

A/b.3:

MedianeMTBE-concentrattes[gebaseerdopbeschikbaremeetgegevensuit2004)inhetstroomgebiedvande

Deconcentraties MTBEbij het grensmeetstarionEijsden variëren metdeafvoer vande
Maas;bij lageafvoer (gedurende de zomermaanden)worden relatiefhoge MTBE-concentraties
waargenomen. HetgedragvanMTBEin de
Maasisdaarmeevergelijkbaar aan bijvoorbeeld
fluoride enchloride.In tegenstelling tot de Rijn
worden inhetNederlandsedeelvanhetMaasstroomgebied sterkverhoogde MTBE-concentratieswaargenomen ten opzichtevan het
grensmeetstation (zieafbeelding 3}. Deoorzaak
vandesterke toenamebenedenstrooms van Eijsden(sindseind 2003)blijkt eenlekkende pijpleidingvanSabic(Chemelot terrein) tezijn. Door
dezeleidingwordenMTBEenBTEXgetransporteerd,waarvan eenbehoorlijke vracht isweggelektindebodem.Wanneerhetlekontstaanis,is
nogniet achterhaald.Het lekis inmiddels
gedichtensaneringvandebodem vindt
momenteel plaatsdoorafpompen van de drijflaag;verderesaneringsmaatregelen zijn nog
noodzakelijkomdecontinue uitstroom van
MTBEenanderebrandstofcomponenten in de
Maastestoppen.Hetspaarbekken teHeel(het
innamepunt vanWMLligtinhet Lateraalkanaal)zouechterwelinvloedkunnen ondervinden vanMTBE.Demogelijkheid bestaat dat,
bijverdereinname,opdenduur designaleringswaardevoorMTBEinhet bekkenwater
wordtoverschreden,ofdatMTBEin aantoonbarehoeveelheden in hetgeproduceerde drinkwateraanwezigzalzijn.Daarom heeft WMLhet
innamecriterium verlaagd van 10naar 5pg/1
MTBE.

MaasbijEijsden(Grensmaas),Heel(Lateraalkanaal;innamepuntWML),Belfeld,Keizersveer(Bergsche
Maas)enBrakel(AjgedamdeMaas;innamepuntDZH).
Tabel1:

MTB£-concenrrariesmreinwatergeproduceerduitoppervlaktewater(in\ig/\]

Pompsution/
distributienet

drinkwaterbedrijf

mediane
concentratie

maximum periode
concentratie

aantal
metingen

5
8

Vitens

<o,o5

<o,05

10/02-06/04

WML
PSDe Punt
WG
PSKatwijk
DZH
PSScheveningen
DZH
distributienet DZH
DZH
distributienet PWN Bergen PWN
distributienet PWN Andijk PWN
PSLeiduin
WLB
WLB
PSWeesperkarspel
WLB
distributienet Amsterdam

<o,05

<o,05

01/03-10/04

<0,02

<0,02

01/02-12/03

18
111

08/02-09/04

111

0,12

o,59
o,53
o,55

08/02-09/04

10/02-09/04

43

0,04

0,09

04/04-06/04

10

<o,o3

04/04-06/04

0,07

05/04-09/04

PSWeerselcseweg
PSHeel

0,14
0,10

<o,o3
o„o6
<o,o3
0,04

0,06

04/04-09/04

8
5
6

0,28

05/04-09/04

17

Dewaargenomen concentraties in deAfgedamdeMaas (innamepunt Brakel,DZH) hangen mogelijk samen met delange verblijftijd
(verdunning, vervluchtiging en/of omzetting).

MTBE in drinkwater
Uit degeïnventariseerde meetgegevens
vandewaterbedrijven blijkt dat MTBEin meer
dan dehelft vandeonderzochte locaties regelmatig wordt waatgenomen in lage concentraties in rein water (drinkwater) dat geproduceerd isuit oppervlaktewater (zietabel1).
Uitdemeetgegevens voor rein water blijkt
dat in allegevallen deaangetroffen maximale
concentraties vanMTBEindrinkwater onder
devoorlopige richtwaarde van 1 ug/1liggen en
daarmee geen risico voorconsumenten van het
drinkwater vormen.
H 2 O -••• 12-1005
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Conclusies en aanbevelingen
HoeweldehuidigeconcentratiesMTBEin
drinkwaterdesignaleringswaardevan1 u.g/1
nognietoverschrijden,bestaatvoldoendeaanleidingomkritischtezijnoverdeaanwezigheidvanMTBEinhetNederlandseoppervlaktewater.Redenenhiervoorzijnzowelhet
niveauvandeMTBE-concentraties inoppervlaktewateralshetlagerendement vandein
Nederlandtoegepaste zuiveringstechnieken
voorverwijderingvaneenstofalsMTBE.
Zowelbeleidalsonderzoekdienenoogtehebbenvoordediffuse endeincidenteleverontreinigingvandeRijnenMaasmetMTBE.Een
efficiënte aanpakomproblemenmetMTBEte
voorkomenzalalleensuccesvolkunnen zijn
indienwordtgestreefd naareengezamenlijke
(engrensoverschrijdende) aanpak.
Gezamenlijke aanpak
VEWINheeft deonderzoeksresultaten
inmiddelsonderdeaandachtgebrachtvande

ministeriesvanVerkeerenWaterstaaten
VROM.Beidedepartementen werkensamen
aanhetinkaartbrengenvandediffuse bronnentenbehoevevanhetmilieubeleid inzijn
algemeenheid endeimplementatievande
Kaderrichtlijn Waterinhetbijzonder.Naastde
prioritaireenandererelevantestoffen wordt
MTBEdaarnualsnieuweaandachtstofaan
toegevoegd.SamenmetR1WARijnendeIAWR
isVEWINingesprekmetdepetrochemische
industrieoverdiensverantwoordelijkheid om
problemenmetMTBEtevoorkomen.De
industriepaktdatserieusopenisopdit
momentaanhetbekijken ofvanhunkantverklaringenzijn tevindenvoordewaargenomen
pieken.
NaaraanleidingvanhetlekbijSabicisde
behoefte ontstaanomookRIWAMaasbijdit
contacttebetrekken.IntussenverkentVEWIN
oferaanknopingspunten liggenomtegaan
pleitenvoorduurzamealternatievenvoor
MTBE,zoalsbio-ethanol. f
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