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S A M E N V A T T I N G
In het kort wordt ingegaan op de criteria, die bestaan om te
beoordelen of ten aanzien van produktie, verwerking of lozing
van een verdachte organische verbinding maatregelen moeten
worden genomen.
Dit wordt toegespitst op het criterium afbreekbaarheid van de
verbinding. Er wordt ingegaan op de manier van afbraak, de
mechanismen die een slechte afbreekbaarheid verklaren en op
de relatie tussen struktuur en afbreekbaarheid. Na deze
achtergronden worden de verschillende methoden genoemd, die
gebruikt worden om de afbreekbaarheid te meten.
Tenslotte wordt er ingegaan op de wijze waarop het afbreekbaarheidsonderzoek aangepakt zal gaan worden. Doel hierbij is het
in handen krijgen van een methode voor de bepaling van de
afbreekbaarheid van een organische stof.
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1. I N L E I D I N G
In het milieu vinden allerlei kringlopen van elementen (zoals
stikstof, koolstof, zwavel en fosfor) plaats, waarvan de belangrijkste
de koolstofcyclus is. Boschke (1970) schreef hierover; "Geen
chemisch element "behoort zo typisch tot het fenomeen leven als
koolstof". De kringloop van processen in de koolstofcyclus is
weergegeven in figuur 1. Planten en sommige micro-organismen
nemen kooldioxide op en produceren daaruit organische stoffen,
die de voedselketen kunnen doorlopen en tenslotte worden
afgebroken tot eenvoudiger verbindingen, uiteindelijk tot kool
dioxide en water. Op deze wijze heeft zich in de loop van
miljoenen jaren een evenwichtstoestand tussen opbouw en.afbraak
van organische verbindingen gehandhaafd.
Door menselijke aktiviteiten zijn in de laatste tientallen jaren
vele organische verbindingen vrijgekomen, die als extra toevoer
in de kringloop van. de organische stoffen terecht kwamen. Hierbij
kan men denken aan plastics, pesticiden en detergenten. Men kan
zich voorstellen dat deze verstoring van het ingestelde evenwicht
gedeeltelijk kan worden hersteld door verhoogde afbraak. Door
de produktie van slecht (of niet) afbreekbare verbindingen wordt
dit bemoeilijkt. Het evenwicht zal zich dus gaan verleggen en
als de betreffende verbindingen potentieel schadelijk zijn, kan
een gehalte worden bereikt, waarbij deze schade daadwerkelijk
gaat optreden.
Het is dus noodzakelijk ver van dit gehalte verwijderd te blijven.
Dit vormt één van de grondslagen voor verdragen tegen de lozing
van deze stoffen in zee, zoals het Oslo-verdrag van 1972 en het
Parijs kustwaterverdrag van 1974, beschreven in MilieuwetgevingI-A (1976). In deze verdragen is vastgelegd welke stoffen niet en
welke stoffen onder bepaalde omstandigheden geloosd mogen worden:
de zwarte en de grijze lijststoffen. Naast lozing zou men.ook
een standpunt kunnen innemen ten aanzien van produktie en ver
werking van de desbetreffende verbindingen.
De belasting van de zee met afvalstoffen kan vanuit verschillende
gezichtspunten beoordeeld worden, zoals de visserij—, volks
gezondheids- en recreatiebelangen. Bij de beoordeling vanuit de
verschillende belangen spelen ook weer allerlei verschillende
overwegingen een rol. De beoordeling of lozing wel of niet is
toegestaan moet worden verricht op grond van gegevens over de
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verbindingen. Deze zijn echter niet allemaal direct voor handen,
maar moeten eerst nog worden verzameld.
Het effekt van een verbinding en eventuele schade wordt bepaald
door concentratie en tijdsduur van aanwezigheid van die verbin
ding in het milieu, hetgeen uiteindelijk wordt bepaald door aanen afvoer, verspreiding, afbraak en ophoping van de verbinding.
Dit is schematisch weergegeven in figuur 2. Voor het effekt op
de vis in zee zijn vooral de factoren aanvoer en afbraak van
belang. Voor het effekt op de mens ligt het accent voornamelijk
op de factoren ophoping in de vis en de concentratie van de
verbinding in de zee.
Als men een norm stelt gaat men uit van de toegestane concentra
tie, waarbij men verwacht dat ongewenste effecten nog niet optre
den. Uit deze concentratie volgt dan samen met ophoping en af
braak de norm voor de aanvoer, de lozing. Als dus van een verbin
ding de norm ten aanzien van lozing moet worden vastgesteld, zijn
er een drietal criteria waarnaar in combinatie moet worden
gekeken: schadelijkheid, bioaccumulatie en afbreekbaarheid.
1 Schadelijkheid_—_Toxiciteit
De te toetsen verbindingen zijn in twee hoofdgroepen in te delen.
Aan de ene kant de verbindingen, die een direct, goed gedefinieerd,
ongewenst effekt op de populatie van organismen in zee hebben,
de biotische effekten. Aan de andere kant de verbindingen, die de
omgeving veranderen en daardoor ongewenst het milieu van de orga
nismen aantasten, de abiotische effekten. Figuur 3 geeft een
onderverdeling van de effekten.
Onder de abiotische vormen van schadelijkheid kan men denken aan
fréons, die de ozonlaag van de atmosfeer beïnvloeden en aan
stoffen die door afdekking van het wateroppervlak verdamping voor
komen en daarmee de thermische kringloop nadelig beïnvloeden.
Een speciaal soort van schadelijkheid vindt zijn weerslag in de
zwarte lijst categorie "Persistente kunststoffen en andere persi
stente synthetische stoffen die drijven op of zweven in zeewater
en die een ernstige belemmering kunnen vormen voor visserij of
scheepvaart, die de mogelijkheden tot recreatie kunnen- verminderen
of een nadelige invloed kunnen uitoefenen op ander rechtmatig
gebruik van de zee". Deze abiotische aspecten van schadelijkheid
zijn uit het oogpunt van visserij in eerste instantie van minder
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"belang.
Wel van belang zijn de biotische effekten. Een eerste groep
onder de biotische effekten vormen de acute somatische (licha
melijke) effekten, die weergegeven worden door de toxiciteit.
Onder de acute biotische effekten vallen ook niet-somatische
vormen van schadelijkheid aan vissen, zoals het beïnvloeden
van de zintuigwerking. Naast acute toxiciteit zijn ook semichronische en chronische toxiciteit van belang. Verder moeten
_ ook carcinogene, mutagene en teratogene eigenschappen van een
verbinding worden meegenomen in de beschouwing.
Jammer genoeg bestaat er niet één soort somatische toxiciteit,
die met één testmethode te bepalen is. De toxische stoffen
kunnen op zeer verschillende wijzen inwerken op levende orga
nismen en iedere werking zou eigenlijk met een specifieke
testmethode moeten worden onderzocht.
In eerste instantie is er veel aandacht besteed aan de acute
toxiciteit. Er zijn echter vele vraagtekens te zetten achter
de betekenis van deze test. Meestal bepaalt men alleen de
letale concentratie voor 50 $ (= LC^ ) over een bepaalde
periode en niet meer (figuur 4). Het is echter veel reëler om
naar de LC^ (letale concentratie voor 5
van de testorganismen)
te kijken, omdat men graag een zo klein mogelijk sterftecijfer
wil. Het is dus noodzakelijk het verloop van de letaliteitdosis kurve vast te stellen.
Verder treden acute effekten bij zodanig hoge concentraties op,
dat alleen in geval van geconcentreerde puntlozingen, acute
toxiciteit zal optreden. Bij de concentraties zoals ze normaal
in zee voorkomen of zullen voorkomen is hier geen sprake van.
De latente en chronische effekten zijn echter veel moeilijker
vast te stellen en alleen in zeer goed bepaalde ecosystemen
kan men hierover meer te weten komen.
De gevoeligheid van de mens en die van andere organismen loopt
voor vele stoffen zeer uiteen en uit laboratoriumexperimenten
zijn conclusies daarom moeilijk te trekken. Extrapolatie van
proefdiergegevens naar de mens draagt bij tot een nog grotere
mate van onzekerheid.
De vraag is tenslotte, waar men zich op moet richten bij het
vaststellen van de normen. Mag alleen de vis niet doodgaan,
is de volksgezondheid bepalend of kiest men het meest gevoelige
q

organisme voor het vaststellen van de norm.
Een andere wijze van toxiciteitsonderzoek, die in opkomst is,
bestudeert allerlei "biochemische en chemische effekten bij
organismen. Volgens verwachting moet het daarmee mogelijk zijn,
ver voordat de dood intreedt, een schadelijke verandering ten
gevolge van blootstelling aan een toxische stof aan te geven.
1.2. Bioaccumulatie
Niet in belangrijke mate voor de vis zelf, maar voor de kwali
teit van de vis en daarmee voor de gezondheid van terminale
predatoren, zoals mariene zoogdieren, visetende vogels en de
mens, is het van belang te weten, hoe een "persistente" ver
binding wordt opgehoopt in de voedselketen.
Als een stof in niet toxische concentratie aanwezig is en niet
accumuleert, zal deze ook de consument geen directe schade
berokkenen. Vindt er wel bioaccumulatie plaats, dan is het zeker
noodzakelijk de desbetreffende verbinding nader te beschouwen.
Naast de accumulatie in de vis bij blootstelling aan een bepaalde
concentratie, is het verder ook van belang de eliminatie uit
de vis te kennen. Eliminatie dan in de zin van het verdwijnen
van die stof uit de vis bij overbrengen naar niet vervuild water.
Bioaccumulatie en eliminatie kunnen een functie van de verhouding
vetoplosbaarheid en wateroplosbaarheid van de verbinding zijn,
want ophoping van organische stoffen vindt vaak in het vetweefsel plaats. Daarnaast kan echter ook binding aan eiwitten en
adsorptie aan kleine deeltjes een rol spelen, afhankelijk van
de aard van de verbinding.
De concentratie van de verbinding in het water bepaalt samen
met de bioaccumulatie factor ('ecological magnification') het
gehalte dat in de vis voorkomt. Mede op grond van de humane
toxiciteit kan dan de hoeveelheid van die stof, die maximaal
geproduceerd, verwerkt of geloosd mag worden, worden vastge
steld - Hagel (1975).
1.3« Afbreekbaarheid
Het derde criterium dat informatie geeft om een stof te kunnen
beoordelen, is de afbreekbaarheid. Als blijkt dat een stof zo
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snel wordt afgebroken,dat "bij lange na de schadelijke concen
tratie niet zal worden gehaald, is het niet langer nodig deze
stof als een grote bedreiging voor de vis en zijn voedselorganismen te beschouwen.
Het is dus noodzakelijk om van een verdachte verbinding ook de
afbreekbaarheid te bepalen en juist het onderzoek op dit gebied
begint eerst de laatste jaren goed op gang te komen.
Ook bij het RIVO zal nu aandacht worden besteed aan het afbreek
baarheidsonderzo ek. Het doel hierbij zal zijn het ontwikkelen
van methodieken voor het bepalen van de afbreekbaarheid van
verdachte stoffen, aan de hand van modelstoffen; het verkrijgen
van inzicht in de criteria, die daarbij een rol spelen, in de
relevantie van die methodieken, en verder in de toepasbaarheid
ervan.
Daarom zal nu verder worden ingegaan op de achtergronden en
methoden van afbreekbaarheidsonderzoek, tenslotte resulterend
in de aanpak die hierbij zal worden gekozen.

2. M I C R O B I O L O G I S C H E

A F B R A A K

Een verbinding kan in het algemeen op verschillende manieren
afgebroken, verwijderd of omgezet worden: biologisch, chemisch
en fysisch. Als we denken aan het waterige milieu van de zee
kan fysische verwijdering plaatsvinden door verdampen, adsorp
tie of sedimentatie en afbraak onder invloed van licht. Chemische
afbraak vindt onder andere plaats door hydrolyse en oxydatie.
Er bestaan een aantal redenen waarom het onderzoek voornamelijk
op microbiologische afbraak wordt gericht. Ten eerste bezitten
micro-organismen in de natuur juist de functie van afbrekers van
organisch materiaal - Sepers (1977). Ten tweede vormen micro
organismen in waterig milieu na fytoplankton de groep met de
grootste biomassa. Ten derde zijn micro-organismen veelzijdig
en beschikken, of kunnen beschikken, over een groot scala aan
enzymsystemen om organische verbindingen af te breken - Bordovskiy (1965).
In laboratoriumexperimenten is aangetoond dat naast volledige
afbraak ( en dus ontgifting) van pesticiden, na eerste omzettingen
ervan polymerisatie ( en ook ontgifting) kan optreden onder
invloed van fenol-oxidasen. Of dit in de bodem inderdaad optreedt
is nog in onderzoek - Sjoblad en Bollag (1977).
Of een verbinding wel of niet biologisch afbreekbaar is, is
afhankelijk van de aanwezigheid van enzymsystemen die de orga
nische verbinding als substraat kunnen gebruiken. Hegeman (1972)
vindt het op grond van de pas korte (10 — 20 jaar) tijd dat de
milieuvreemde verbindingen in het milieu terecht komen, ten
opzichte van de tijd (meer dan 10^jaar) die de evolutie nodig
heeft gehad om de nu natuurlijke verbindingen af te kunnen
breken, niet verwonderlijk dat het mogelijk is dat er geen af
breekbaarheid van de mileuvreemde verbindingen kan v/orden aange
toond. Voorlopig zou de synthese of aanpassing van de daarvoor
benodigde enzymen nog plaats moeten vinden. Dit is de pessimis
tische kijk op de stand van zaken.
Gale (1952) concludeerde dat als een verbinding theoretisch
oxideerbaar was, er altijd wel micro-organismen zouden zijn,
die deze konden afbreken. Dit is een optimistischer uitspraak,
die gesteund wordt door de positieve resultaten uit de verschil

- 10 -

lende onderzoekingen, hoewel de relevantie ervan voor het milieu
zeker nog niet vastgesteld is - Baxter e.a.(l975).
Op het RIVO hanteert men de hypothese dat, wanneer een stof in
de na-tuur voorkomt, deze stof ook wordt afgebroken in de natuur.
Zou dat namelijk niet zo zijn, dan zou in de natuur een sterke
ophoping aantoonbaar moeten zijn van die stof. Behoudens voor
humuszuren is dit in het aquatisch milieu niet het geval.
Uitgaande van dit principe kan worden gesteld, dat de afbraak
vari een niet natuurlijke stof tenminste moet voortgaan tot een
wel in de natuur voorkomende stof, die dus zeker verder kan
worden afgebroken (met redelijke snelheid). Onder natuurlijke
stoffen'worden dan alle verbindingen verstaan, die in 'in vivo'
situaties gevonden zijn, echter niet de metabolieten van in
organismen terechtgekomen milieuvreemde verbindingen.
Het is daarom van belang te weten hoeveel en welke natuurlijke
organohalogeenverbindingen in het aquatisch milieu zijn aange
toond. In 1973 werden meer dan 200 natuurlijke organohalogeen
verbindingen geregistreerd, waarvan ongeveer 3/4 chloorverbin
dingen (alifatische, alicyclische en heterocyclische) en 1/4
broomverbindingen (voornamelijk broom gesubstitueerde benzeen
derivaten) - Siuda en De Bernardis (1973) en Chapman (1976).
Het aantal fluor en joodverbindingen lag rond de 10. Na 1973
zijn steeds meer en steeds complexer organohalogeenverbindingen
geregistreerd. De laatste tijd worden vooral veel broomverbindingen gemeld, voornamelijk als metabolieten van rode algen.
Dit maakt het steeds waarschijnlijker dat er goede afbraak
mechanismen voor organohalogeenverbindingen bestaan en dat ook
de als slecht afbreekbaar bekend staande niet natuurlijke orga
nohalogeenverbindingen in principe kunnen worden afgebroken in
de natuur.
Naast de gegevens over de afbraak van organohalogeenverbindingen
door micro-organismen, beschikt men ook over gegevens over
afbraak bij mens en dier. In de meeste gevallen worden deze
verbindingen omgezet door het 'mixed function oxidase' systeem
in de microsomale leverfractie. Ook in dit geval vormt het
bestaan van afbraak- of eigenli.ik ontgiftingswegen bij mens en
dier weer een aanwijzing voor het toch wel mogelijk zijn van
afbraak van deze slecht afbreekbare stoffen door micro-organismen.

Op allerlei manieren is getracht afbraak van voornamelijk
gechloreerde organische verbindingen aan te tonen. Hierbij is
vooral gewerkt met reincultures, verkregen door selektie uit
bodem- en watermonsters (meestal met fenol of benzeen als kool
stofbron in het ophoopmedium). In vele gevallen werd inderdaad
een afbraak met reincultures aangetoond, meestal nog met de te
toetsen stof als enige bron van koolstof en energie, maar dit
heeft verder weinig waarde voor toepassing op het ecosysteem.
Om de nagebootste situatie zoveel mogelijk te doen gelijken op
de reële situatie is men afgestapt van de reincultures en over
gegaan op zowel technische als natuurlijke gemengde populaties,
bijvoorbeeld alctief slib populaties. Hiermee zijn redelijke,
maar nog geen overtuigende resultaten geboekt. Vooral het
adaptatie-effekt vooraf ging hierbij een grote rol spelen,waar
door in feite ook weer een ongewenste selektie in de samen
stelling van de populatie werd verkregen.
In nagebootste ecosystemen - Metcalf e.a. (1971) - met verschil
lende soorten organismen uit de voedselketen,werd ook goede
afbraak gevonden, maar waarschijnlijk niet alleen microbiologisch
Naast biologische afbraak werd ook fysische en chemische afbraak
waargenomen en ook normale fysische verschijnselen zoals verdam
pen en adsorptie traden op.
Splitsing van de C — Cl binding is aangetoond bij methaanvormende
a^s
bacteriën, waarbij HCCln wordt gebonden aan vitamine
HCCln_^ en een Cl~ vrijkomt - Wood e.a.(1968). Dit proces vindt
anaëroob plaats. Andere enzymatische splitsingen van de koolstof
halogeen binding zijn beschreven door Goldman (1972).
Op welke wijze afbraak plaatsvindt, aëroob (door heterotrofe
micro-organismen), anaëroob (door nitraatreducerende, sulfaatreducerende of Jnethaanvormende bacteriën) of gemengd (gesugge
reerd door Pfaender en Alexander —1972) is nog niet duidelijk
geworden. Het is best mogelijk dat dit afhankelijk is van de
af te breken verbinding. Tot nu toe is en wordt in de meeste
gevallen gewerkt met aërobe systemen, maar ook met anaërobe
systemen is resultaat geboekt — Tu en Miles (1976) en in enkele
gevallen zelfs beter resultaat - Sethunathan (1973).
Anaërobe afbraak is energetisch gunstiger dan aërobe afbraak wat
betreft de directe splitsingsreaktie van de C — Cl binding.
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Verder is anaërobe afbraak gunstig te noenfi, omdat er voorname
lijk gasvorming (CO, CC^, CH^, Hg, Ng, HgS, lagere vetzuren en
koolwaterstoffen) optreedt, en er nauwelijks produktie van bio
massa plaatsvindt, tengevolge van lagere energiewinst anaëroob
dan aëroob bij het doorlopen van de katabolische routes. Ander
zijds kan men zich voorstellen dat aerobe afbraak gunstiger is,
omdat voor transport van de af te breken verbinding meer energie
nodig kan zijn, dan anaëroob groeiende micro-organismen op kunnen
brengen.
Uit verschillende onderzoeken, zowel aëroob als anaëroob, is
gebleken dat de microbiologische afbraak van de gechloreerde
organische verbindingen vooral plaatsvindt als cometabolisme —
Tu en Miles (1976), Horvath (1972). Onder cometabolisme wordt
het metaboliseren van een niet groei ondersteunend substraat
begrepen, gedurende groei van een organisme op een bruikbare
koolstof- en energiebron. Horvath (1972) schreef over cometabo
lisme dat dit verschijnsel zo vaak gevonden was, dat het een
bijzonder belangrijke wijze van microbieel metabolisme schijnt
te zijn.
Cometabolisme kan volgens Pfaender en Alexander (1972) als volgt
aanleiding geven tot een lage afbraaksnelheid. De verbinding
kan door enkele micro-organismen worden afgebroken, maar wordt
niet als enige bron van kooolstof en energie gebruikt. De omge
ving biedt op deze wijze geen selektief voordeel. De afbraak
organismen concentratie zal dan laag blijven met lage afbraak
snelheid. Door toevoegen (of aanwezig zijn) van een bruikbare
koolstof- en energiebron kan een hogere populatiedichtheid worden
verkregen en bij hogere celdichtheden vindt dan versnelde afbraak
plaats. Een complex substraatsysteem kan op deze manier aanleiding
geven tot een verhoogde afbraaksnelheid. Dit is vastgesteld door
Novak en Ramesh (1975).
Ten aanzien van het aquatisch milieu kan nog opgemerkt worden dat
de microbiële afbraak in de diepzee veel langzamer plaatsvindt
dan in het oppervlaktewater. Uit allerlei onderzoek is gebleken
dat de afbraaksnelheid in de diepzee een factor 10-100 lager is
dan in het oppervlaktewater - Jarmasch e.a.(1971). Er vindt
daarom een geringe microbiologische omzetting plaats in de diep
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zee, alhoewel er voldoende zuurstof aanwezig is. Microbiologische
afbraak in het aquatisch milieu kan. aëroob plaatsvinden in het
oppervlaktewater tot 100 meter diepte en anaëroob van 100 tot en
met 500 meter diepte of in en vlak boven de bodem, waar
en
CH^ vorming plaatsvindt.
Uit het voorafgaande volgen een aantal mechanismen, die de slechte
afbreekbaarheid van de organohalogeenverbindingen kunnen verklaren.
Door Alexander (1973) is een lijst met 15 mechanismen naar voren
gebracht om de persistentie te verklaren.
De voornaamste microbiologische en fysische mechanismen zijn:
— het niet bestaan van een aktief micro-organisme om deze stoffen
af te breken, dus het niet constitutief of induktief bezitten
van enzymen om afbraak te bewerkstelligen;
- het toxisch zijn van substraat of produkt voor het metabolisme
van het organisme;
- het niet bijeen zijn van verschillende micro-organismen, die
met elkaar in staat zijn de verbinding af te breken;
- het in te lage vrije concentratie aanwezig zijn van het substraat,
bijvoorbeeld ten gevolge van adsorptie aan deeltjes;
— het afwezig zijn van groeifactoren, waardoor geen geschikte popu
latiedichtheid voor de afbraak wordt bereikt; en
— het niet intracellulair kunnen aanpakken van de verbinding, ten
gevolge van permeabiliteitsproblemen.
Verder is uit tot nu toe verricht onderzoek gebleken, dat er een
zekere relatie bestaat tussen de struktuur van de verbinding en de
afbreekbaarheid ervan. - Van Hal e.a.(l976). Bij invoeren van een
halogeensubstituent wordt de afbraak geremd en de remming neemt toe
in de volgorde Cl - Br - I , Ingols e.a.(l966). Substitutie op de
(O-plaats geeft een gemakkelijker afbraak dan op deß— plaats. De
afbreekbaarheid neemt af met een toenemend aantal halogeensubstituenten. Voor gesubstitueerde aromatische koolwaterstoffen geldt
een volgorde voor snellere afbraak van para - ortho - meta. De
moeilijke afbreekbaarheid bij vervanging van H door Cl aan een
aromatische koolwaterstof kan worden verklaard door het sterisch
effekt en vooral het negatief induktief (-1) effekt. Het opnemen
van een handvat, in de vorm van een C=0 of C~^-0H groep, in een
verbinding kan de afbraak bijzonder verbeteren. Dit is voor op
1

DDT gelijkende verbindingen aangetoond door Metcalf e.a.(l972).
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3. A F B R E E K B A A R H E I D S M E E T M E T H O D E N
Voor het "beoordelen van de afbreekbaarheid zijn allerlei methoden
ontwikkeld, waarin afbraak van de "persistente" verbinding werd
gemeten. De afbraak is zowel op indirecte als op directe wijze
gemeten. De meeste van deze methoden zijn ontwikkeld voor het
beoordelen van de afbraak van detergenten en zijn zonder meer
overgenomen voor het bekijken van de afbraak van organohalogeenverbindingen.
In volgorde van opklimmende ingewikkelheid van hanteren van appa
ratuur en interpreteren van resultaten en ook toenemende mate van
gelijkenis op het natuurlijke systeem, worden nu de verschillende
methoden genoemd en kort toegelicht.
3.1. Indirecte methoden
Bij deze methoden wordt de afbraak beoordeeld op grond van zuur
stofverbruik en groei tijdens afbraak.
- Ademhalingsmetingen. Als een organische stof aëroob wordt af
gebroken, is er zuurstof nodig en door nu het zuurstofverbruik
te meten, wel of niet in combinatie met de verandering van het
organisch stofgehalte, kan de afbraak worden beoordeeld. Het
zuurstofverbruik kan worden gemeten via Warburg-manometrie, BODen COD-bepalingen. Een bijzondere methode hieronder is de "endo
gene ademhalingstoets", waar, als er geen afbraak plaatsvindt,
NH^ wordt gevormd. Een modificatie van de meting van het zuur
stofverbruik is te kijken naar de kooldioxideproduktie.
- Groei op nutriënt deficiënte media. Als een organisme de te
toetsen stof als koolstof en/of energiebron kan gebruiken door
afbraak van die stof, kan men dit testen door in het medium de
koolstof- en/of energiebron weg te laten en te kijken of er groei
optreedt.
Nadeel van deze indirecte methoden is het feit van het toevoegen
van de te testen stof als enige koolstof- en energiebron. Verder
is er in de meeste gevallen sprake van één geselekteerd micro
organisme dat de afbraak moet verzorgen, en het is niet onwaar
schijnlijk, dat voor elke wel een organisme te vinden of te maken
is, dat die verbinding afbreekt - Gale (1952), maar of dat organisme
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in de natuur werkelijk een kans krijgt, is nog maar de vraag.
De nieuwste ontwikkeling op het gebied van de indirecte methoden
om afbreekbaarheid te testen, is gebruik maken van toxiciteitstesten. Gekeken wordt of na (microbiologische) behandeling van het
met toxische verbindingen verontreinigde water dit water nog steeds
toxisch is. Een bijzonder groot probleem hierbij vormt de keuze
van de te gebruiken indicatororganismen.
3.2. Directe methoden
Bij deze methoden wordt direct het lot van de "persistente" stof
in een cultuur onderzocht. Dit kan óf door het waarnemen van een
afnemen van de hoeveelheid van die stof, óf door het volgen van
het ontstaan van metabolieten. Dit laatste kan erg goed gedaan
worden door het werken met tracerverbindingen.
— "River die-away" test. De te onderzoeken stof wordt in de cultuur
gebracht, waarbij dan de afname in de hoeveelheid (het "wegster
ven") wordt nagegaan. Deze methode kan in schudkolven of in
percolatiekolommen worden uitgevoerd, afhankelijk van het gewenste
milieu. Het voordeel van een percolatiekolom is, dat alle micro
organismen worden vastgehouden in het systeem. Het nadeel van deze
"die away" methode is, dat de substraatconcentratie de beperkende
factor voor de afbraak vormt.
Een belangrijke variant is het werken met geadapteerde organismen.
Dit zijn organismen, die door het aanbieden van een specifiek
substraat, verrijkt zijn uit een grotere populatie van organismen
en daardoor een selektie, geadapteerd aan het substraat vormen.
Hierdoor is een snellere afbraak van dit substraat mogelijk. Een
nadeel van het werken met geadapteerde organismen is, dat in de
natuur die selektie nog niet heeft plaatsgevonden bij het aan
bieden van het substraat en eigenlijk dan pas gaat beginnen.
— Metabolieten test. Deze methode berust op het aantonen van
specifieke afbraakprodukten. In de meeste gevallen gebruikt men
^C-tracerverbindingen, waarbij via het volgen van de tracer de
afbraak kan worden waargenomen. Vooral bij moeilijk afbreekbare
en onbekende verbindingen is dit een goede methode.
— Doorstroomcultures. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van het testen van de afbraak worden gevormd door de continue
flow experimenten, waarmee eigenlijk een van de betere imitaties
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van de natuur is verkregen.
De voordelen van de doorstroomcultures zijn:
+ een natuurlijke adaptatie aan het substras.t,
+ cometabolisme is eenvoudig te onderzoeken, en
+ de analyses worden eenvoudiger door meer beschikbaar analyse
materiaal.
Van deze doorstroomcultures zijn 3 typen bekend.
Aktief slib systemen.Deze systemen zijn bijzonder geschikt voor
het bekijken van de afbreekbaarheid van niet vluchtige verbindingen.
Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke populaties, waarin door
de tijd heen sprake kan zijn van adaptatie. Zowel het volledig
continue als het semi-continue type zijn gebruikelijk, waarvan
vooral het semi-continue type heeft aangetoond beter geschikt te
zijn in verband met betere adaptatie. Dit systeem is door de
OECD aanbevolen als testsysteem voor detergenten.
Percolatiesysternen zijn andere systemen, aangepast aan het ge
wenste milieu, waarin ook continue af- en toevoer kan plaatsvinden.
Hierbij zitten de micro-organismen vast op de kolom, wat een groot
voordeel is. Jenkins e.a.(l976) hebben met een aëroob recirculatie
filter een 2-3 maal snellere afbraak (van detergenten) aange
toond dan in geaëreerde vaten. Percolatiesystemen zijn bijzonder
geschikt voor anaëroob werken.
Chemostaatsystemen vormen de laatste ontwikkelingen op het gebied
van doorstroomcultures. Hierin wordt een groeifactor beperkend
genomen en worden een groot aantal andere omstandigheden nauw
keurig geregeld. In de tot nu toe bekende gevallen nam men als
beperkende factor de koolstofbron, die tevens de te testen verbin
ding was en in zeer geringe hoeveelheden werd toegevoegd. Dit
geeft natuurlijk weer geen juist beeld, omdat bekend is dat vele
slecht afbreekbare stoffen via een cometabolisme worden afgebroken.
Het is beter een andere groeifactor als beperkende factor te
nemen of naast de testen verbinding nog enkele koolstof- en
energiebronnen toe te voegen.
Een methode die tegenwoordig erg gebruikelijk is voor het meten
van de afbreekbaarheid van een verbinding, is een combinatie van
de "die away"- en de doorstroomcultuur—test. Als een stof niet
afbreekbaar blijkt te zijn tijdens de "die away" test, wordt over
gegaan op testen in doorstroomcultures. Deze methode van onderzoek
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wordt bijvoorbeeld toegepast op het Laboratorium voor Maatschap
pelijke Technologie van het TNO.
Geen enkele van de besproken systemen vormt een volledig juiste
weerspiegeling van het natuurlijk milieu en daarom is het nood
zakelijk, voorzover mogelijk, ook veldonderzoek te gaan plegen.
Gebleken is, dat soms, als in het laboratorium een verbinding niet
of slecht afbreekbaar was, deze verbinding in het natuurlijk
milieu wel gemakkelijk werd afgebroken - Novak en Ramesh (1975).
Voor het kunnen toepassen van laboratorium of semi-praktijk
onderzoek op de natuur, moeten de mechanismen en kinetiek van de
afbraak goed bekend zijn. Men moet rekening houden met allerlei
niet in de hand te houden factoren zoals seizoenvariaties, typen
organismen en concentraties van organismen.
Een tussenoplossing tracht men nog te bieden door het ontwikkelen
van kleine ecosystemen: de "microcosms". Hierin worden diverse
organismen van de voedselketen verzameld en ook dan wordt er
gekeken naar de afbraak van de te onderzoeken verbinding —
Metcalf e.a. (1971).
Een ander aspect, dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen,
is de anaërobe afbraak in het bodemsediment. Ook in de bodem
kunnen allerlei afbraakprocessen plaatsvinden, wezenlijk anders
dan aan of net onder het wateroppervlak en misschien wel aanvul
lend op de waterkolomreakties.

- 18 -

4. A A N P A K

V A N

H E T

O N D E R Z O E K

Voor het verrichten van het onderzoek naar de afbreekbaarheid
van model— en teststoffen is gekozen voor de continue cultuur
volgens het chemostaatprincipe als microbiologisch afbraak
systeem.
Door één groeifactor, in dit geval de hoeveelheid aanwezig
organisch koolstof, beperkend te nemen, kan een stationaire
•---= toestand in de continue cultuur bereikt worden.
4«1. Werkmethoden en -materialen
In figuur 5 is een principeschema van de chemostaat weergegeven.
Voor het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van apparatuur,
aangeboden op dit gebied, van de firma's Biolafitte en Gallen
kamp.
Om de factor fotodegradatie in de hand te houden zal in het
donker gewerkt moeten worden. Eventuele chemische omzettingen
kunnen onderzocht worden in steriele systemen.
De continue cultuur zal in eerste instantie aëroob bedreven worden,
door de toevoer van lucht (+ 25 l/hr) en door roeren van de kweekvloeistof. De begin pH zal ongeveer 8.0 (natuurlijk zeewater)
bedragen en de temperatuur zal op ongeveer 15 °C. geregeld worden.
Het werkvolume zal, afhankelijk van het fermentortype, op
ongeveer 1 liter geregeld worden.
Omdat regelen van de pH de toevoer vereist van chemicaliën, die
de samenstelling van het te gebruiken kunstmatige zeewater zullen
doen veranderen, zal hiervan, zeker in het begin, worden afgezien.
Eventuele schuimvorming zal niet verholpen worden, omdat het
chemisch onderdukken van de schuimvorming het systeem op ontoe
laatbare wijze verandert.
Als ent wordt IJmuidens zeewater gebruikt. In de fermentor wordt
500 ml. medium geënt met 500 ml. IJmuidens zeewater, waarbij door
batchgewijs kweken de ent op een redelijk biomassa-niveau gebracht
wordt. Als een redelijke hoeveelheid biomassa bereikt is, kan
worden overgegaan op het continu kweken van de micro-organismenpopulatie.
Het medium (de voedingsstoffenoplossing) is in tabel 1 gegeven
en is kunstmatig zeewater, dat verrijkt is met koolstof, stikstof
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en fosforbronnen. Als bron van koolstof zijn een 12-tal compo
nenten in concentraties van 2
200 mg/l aanwezig, terwijl nog
een 14-tal verbindingen in micro-concentraties van 100-200 fXg/l
aanwezig zijn. Het totale organisch stofgehalte van het medium
bedraagt ongeveer 800 mg/l en het koolstofgehalte ongeveer
340 mg/l. Er zijn een groot aantal koolstofbronnen toegevoegd
om het naast elkaar voorkomen van micro—organismen in de chemostaat en ook cometabolisme te "bevorderen. Om koolstof inderdaad
de "beperkende factor te laten zijn, wordt er extra^fosfor-en
stikstof aan het medium toegevoegd in de vorm van KgHPO^ en
NH^NO^. Deze extra hoeveelheden zijn berekend op grond van een
gemiddelde samenstelling van bacteriën : C^ H^ 02C)N10P2S ^.
De te onderzoeken verbinding wordt in een concentratie van
ongeveer 1 $ ten opzichte van de totale hoeveelheid aanwezig
koolstof toegevoegd, dus ongeveer 3,5 mg C/l. Deze toevoer kan
zowel discontinu (shotsgewijze) als continu, in het medium of
apart, plaatsvinden.
Bij het onderzoeken van de afbraak wordt adaptatie vooraf zo
goed mogelijk uitgesloten.
q

q

4»2. Biomassa en verblijftijd
Op grond van enkele bekende gegevens kan een schatting gemaakt
worden van de hoeveelheid te verkrijgen "biomassa. Verder kan de
verblijftijd berekend worden,die nodig is voor de afbraak van
een verbinding. Uit deze verblijftijd kan de toevoèrsnelheid
van het medium en van de te onderzoeken verbinding vastgesteld
v/orden.
Algemeen geldt er dat de opbrengst aan micro-organismen op een
koolstofbron ongeveer constant is: 0.5 g.drooggewicht aan micro
organismen (afgekort DW) per g. verbruikte koolstofbron. De
toevoer van koolstof is gegeven als 800 mg organische stof/l
(= 340 mg C/l) en hieruit volgt voor de biomassa een waarde van
400 mg/l, een 'dunne' cultuur.
Gebleken is dat de afbraaksnelheid van organische verbindingen
en ook van "persistente" verbindingen recht evenredig is met
de biomassa, zodat er bij hogere biomassa een snellere afbraak
plaatsvindt - de Kreuk en Hanstveit (1976). Door dus met meer
koolstofbronnen in hogere concentraties te werken, wordt én
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cometabolisme "bevorderd én de afbraaksnelheid verhoogd.
Als men de hoeveelheid "biomassa aan micro-organismen in zee
(geschat tussen 0.04 en 0.1 mg/lWatson e.a.-1977 ) vergelijkt
met die, zoals "berekend is voor de chemostaat, kan er een
verhouding berekend worden. Met deze verhouding kan uit verblijf
tijden gemeten voor verbindingen in de zee, de verblijftijd in
de chemostaat geschat worden en andersom. Bij een verblijftijd
van 10 jaar in de zee wordt een verblijftijd in de chemostaat
berekend van 10—20 uur. Hieruit volgt dan een mediumtoevoersnelheid van 50-100 ml/hr bij een werkvolume van 1 liter.
Het gebied van toevoersnelheden, waarmee gewerkt zal worden,
zal ongeveer vaan 5-500 ml/hr lopen, overeenkomend met verblijf
tijden van 2-200 uur in de chemostaat en van 1-100 jaar in zee.
De afbraak zal onderzocht worden door deze eerst te
meten bij een korte verblijftijd en vervolgens, als er geen
afbraak geconstateerd kan worden, deze te verdubbelen.
4.3. Werkschema
Het werkschema ziet er als volgt uit.
1. Het testen van de fermentoropstellingen door het zowel batch
als continu kweken van een reincultuur ( Saccharomyces
uvarum) in een eenvoudig medium (glucose als enige koolstofen energiebron, met verder anorganische zouten, groeifactoren
en vitaminen).
2. Het batchgewijs opkweken van de zeewater ent tot een redelijk
grote biomassa bereikt wordt, waarmee
3. toxiciteitsproeven gedaan kunnen worden.
4. Continu kweken van de verkregen gemengde cultuur in het
kunstmatige, verrijkte zeewater.
5. Onderzoeken van. de afbreekbaarheid van modelstoffen in de
chemostaat en tenslotte
6. het onderzoeken van de afbreekbaarheid van als milieukritisch
aangemerkte verbindingen.
De toxiciteitsproeven zullen bestaan uit het kweken van de ge
mengde micro-organismen populatie in een eenvoudig medium met
verschillende concentraties van de te onderzoeken verbinding.
De invloed van de verbinding op de micro-organismen wordt onder
zocht via de invloed op de groei, door het meten van de turbi-
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diteit. Figuur 6 geeft hiervan een voorbeeld. Andere methoden
zijn het bepalen van de invloed op de respiratie of het substraatverbruik, Alle drie de methoden zijn beschreven door Blok en
Ten Berge (1975). Een iets andere methode bestaat uit het testen
van de toxiciteit door het bekijken van de groeiremming van
micro-organismen op een agar onder invloed van schijfjes, die in
oplossingen van verschillende concentraties van de te testen
verbinding gedompeld zijn. Dit is niet toepasbaar bij vluchtige
verbindingen. Deze methode is voor gechloreerde biphenylen
toegepast door Bourquin en Cassidy (1975) en het principe is nog
eens weergegeven in figuur 7.
Als modelstoffen wordt gedacht aan glucose en reeksen van gesub
stitueerde azijnzuren en fenolen. Van de mileukritische verbin
dingen zullen in eerste instantie de organohalogeenverbindingen
worden onderzocht en met name gechloreerde verbindingen. Op deze
verbindingen is annex 1 van het Oslo-verdrag van toepassing, dat
wil zeggen een verbod tot lozing tenzij ze goed afbreekbaar
blijken te zijn.
Het onderzoek of een verbinding wel of niet afbreekbaar is moet
plaatsvinden via specifieke analyse van de verbinding en zijn
afbraakprodukten.
Totaal organisch koolstof (TOC) analyse en meting van de biomassa
en de hoeveelheid zuurstof opgelost in de cultuurvloeistof geven
daarnaast een indruk over de mate van aktiviteit van de microorganismen en de mate van cometabolisme van de verbinding.
Na het opzetten van het aërobe afbraaksysteem moet getracht worden
zo snel mogelijk ook onderzoek te beginnen naar de anaërobe af
braak. Een systeem dat daarvoor bijzonder geschikt lijkt, zijn
percolatiekolommen, die ook volgens het doorstroomprincipe
kunnen worden gebruikt.
In samenwerking met TNO, RIZA en RIV zal waarschijnlijk in oktober
1977 een afbraakonderzoek gedaan worden volgens de "die away"
methode.
In de toekomst zal het verder om chemisch-analytisch aangetoonde
afbraak te steunen nuttig zijn de verschillende stappen in dit
onderzoek te bevestigen met *^C en/of "^Cl-tracer onderzoek.
Bij uitvoering van het onderzoek is het ook noodzakelijk overleg
te plegen met andere onderzoekers die op dit gebied en aanver
wante gebieden werkzaam zijn.
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Tabel 1.
Mediumsamenstelling - Kunstmatig Zeewater, saliniteit 35 o/oo.
Alle stoffen worden opgelost in dubbel gedestilleerd water (bidest)
- Anorganische zouten oplossing; hoeveelheden in grammen.
NaCl
27,96
MgCl2.6 H20
8,30
MgS04.7 H20
3,28
CaS04.2 H20
1,817
K2S04
0,885
NaHCO^
0,185
Na2C03.10 H20
...
0,055
MgBr2
10 ml, van een oplossing van 0,79/100 ml.
H^BO^
10 ml. van een oplossing van 0,26/100 ml.
SrClg. 6 HgO
10 ml. van een oplossing van 0,23/100 ml.
NaP
2 ml. van een oplossing van 0,15/100 ml.
NH4N03
0,143
K2HP04
0,112
basismedium organische stoffen
20 ml.(Dit wordt apart
aanvullen tot 1 1. met tidest.

gesteriliseerd)

- Basismedium organische verbindingen; hoeveelheden in grammen,
glucose
10,0
lactose
8,0
sucrose
6,0
xylose
5,0
inositol
1,0
Na-capronaat
1,0
Na-acetaat
1,0
citroenzuur
0,4
laurylalcohol
1,0
glycerol
»JlÇLmI. van een oplossing van 2,0/100 ml.
glycol
10 ml. van een oplossing van 1,0/100 ml.
Brain Heart Infusion 8,0
micromedium organische verbindingen 10 ml.(Dit wordt apart
aanvullen tot 1 1. met bidest.
gesteriliseerd)
- Micromedium organische verbindingen; hoeveelheden in milligrammen
fenol
100
mandelzuur
100
nicotinezuur
100
benzoëzuur
100
ftaalzuur
100
salicylzuur
100

p-OH benzoëzuur
50
m-OH benzoëzuur
50
indool
100
choline chloride
100
kresolen
10 ml. van een oplossing van 1 g./lOO ml
1-naftol
50
2-naftol
50
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aanvullen tot 100 ml. met bidest.
Zowel de anorganische zouten oplossing als het micro- en het
basismedium organische verbindingen dienen gesteriliseerd te
worden door filtratie.
De gehalten aan koolstof, stikstof en fosfor van de verschillende
oplossingen zijn als volgt:
anorganische zouten oplossing, C 339»2 mg/1; N 50 mg/l en P 20 mg/l,
basismedium organische verbindingen, C 16,88 g/l en
micromedium organische verbindingen, C 7,785 g/l.
De pH van het kunstmatige zeewater ligt rond 8,0.

