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Ten geleide 

In Nederland worden door verschillende rijksinstituten op 
systematische wijze metingen verricht ter bewaking van öe 
aanwezigheid van schadelijke stoffen in het biologische 
milieu De meetprogramma's van deze instituten zijn in de 
eerste plaats afgestemd op de behoeften van het eigen 
ministerie en als zodanig op verschillende compartimenten 
van het milieu gericht Tussen deze compartimenten (water, 
bodem, lucht en organismen) bestaat echter een nauwe 
onderlinge relatie, waarbij stoffen kunnen overgaan van het 
ene naar het andere compartiment. Voor een doelmatige 
bewaking van de situatie dient daarom ook over voldoende 
informatie over de toestand in de niet zelf gecontroleerde 
compartimenten te kunnen worden beschikt. Teneinde te 
voorzien in deze. wederzijdse behoefte van de betrokken 
ministeries en te komen tot een samenhangend overzicht van 
de verspreiding van stoffen door het gehele biologische 
milieu, is bi| Ministeriële Beschikking van 1 november 1974 
ingesteld de Coördinatie-Commissie voor de metingen van 
Radioactiviteit en Xenobiotische stoffen (CCRX). Daaraan 
voorafgaand was bij Ministeriële Beschikking van 1 augustus 
1963 ingesteld de CCRA. die zich alleen bezighield met 
radioactieve stoffen. 

De CCRX heeft tot taak de door verschillende rijksinstituten 
uitgevoerde systematische meetprogramma's op elkaar af te 
stemmen en de onderlinge uitwisseling van meetgegevens 
tussen deze instituten te coördineren. In de CCRX werken 
daartoe samen, het RIVM (tot 1-1-1984 RIV en RID)* het 
RIKILT. RIVO. RIN. RIZA, KNMI en het ITAL (zie appendix 4). 
De systematische metingen die door deze instituten in de 
CCRX worden ingebracht, vormen tezamen het Nationaal 
Meetprogramma van de CCRX (zie appendix 1). Bij de 
chemische verbindingen die gezamenlijk worden gemeten, 
ligt de nadruk vooral op de xenobiotische stoffen, dat wil 
zeggen op stoffen die vreemd zijn voc r biologische 
systemen. De meting van effecten op biologische systemen 
valt buiten het mandaat van de CCRX. 
De CCRX vervult haar taak door het verzamelen en in 
overzichtelijke vorm presenteren van de uitkomsten van 
de metingen die in het kader van het Nationaal Meet
programma zijn verricht. Deze metingen kunnen zowel 

betrekking hebben op water, bodem en lucht als op 
materialen van plantaardige en dierlijke oorsprong, inclusief 
voedingsmiddelen en eventueel de mens. De commissie 
signaleert waar mogelijk iondenzen en kan op grond van de 
bewerkte meetgegevens aanoevëingen doen voor 
aanvullingen of wijzigingen van het meetprogramma. De 
meetuitkomsten en de daaruit getrokken conclusies worden 
sinds 1982 gepubliceerd in een beknopt jaarverslag. Met 
deze beperking van de gepresenteerde feitelijke gegevens 
en met de grotere aandacht voor presentatie en vormgeving 
wordt beoogd het jaarverslag toegankelijk te maken voor een 
breder publiek. 
In het jaarverslag wordt voor elk van de in het Nationaal 
Meetprogramma opgenomen stoffen in het kort aangegeven 
hoe het met de aanwezigheid daarvan in water, bodem, lucht 
en/of voedingsmiddelen is gesteld. 
Voor een diepergaande evaluatie van de meetgegevens is 
gekozen voor rapportage in de vorm van overzichts
rapporten, waarin eens in de vier è vijf jaar de situatie met 
betrekking tot elk van de stoffen uitvoerig zal worden 
geanalyseerd. In deze analyse zal van prioritaire stoffen voor 
het milieubeleid ook worden nagegaan in hoeverre de 
systematische metingen, verricht in het kader van de CCRX, 
toereikend zijn voor een goed inzicht in het voorkomen van 
deze stoffen m het milieu en voor onderbouwing en toetsing 
van eventuele milieukwalitétsnormen. Binnenkort zullen 
overzichtsrapporten voor cadmium en 
cholinesteraseremmende stoffen verschijnen, terwijl een 
rapport over stikstofverbindingen wordt voorbereid. Voor 
zover naast het nieuwe jaarverslag behoefte bestaat aan 
meer gedetailleerde achtergrondinformatie of een 
uitgebreider beschouwing over de betreffende stof, kan 
tijdens de opbouw van de serie overzichtsrapporten worden 
verwezen naar de uitvoerige CCRX-verslagen uit voorgaande 
jaren. 
Voor gedetailleerde meetgegevens wordt, als voorheen, 
vei wezen naar de verslaggeving van de instituten die de 
metingen hebben uitgevoerd. Alleen voor de radio-
activiteitsmetingen zijn de uitkomsten tevens samengevat in 
een intern resultaten-jaarverslag dat op aanvraag verkrijgbaar 
is bij het CCRX-secretanaat. 

dr. H. Cohen 

' In dit laarverslag worden het RIV en het RID. die Der 1-1-1984 met 
het Instituut voor Afvalstoffenonder,reek zijn samengevoegd tot één 
instituut reeds genoemd onder de naam RIVM 



XENOBOISCHE 
STOFFEN 



•| Zwaveldioxyde (so2)
 1-3Monitorinfl 

1.1 Karakteristieken 

soort stof 
milieuverontreiniging 

eigenschappen 

zuurvormend oxyde 
luchtverontreiniging, voor
namelijk door verbranding van 
zwavelhoudende brandstoffen 
zoals olie en kolen ten 
behoeve van energie
opwekking en 
warmteproduktie (aandeel in 
Nederlandse emissies: 80 a 
85%); in mindere mate 
door het gemotoriseerde 
verkeer en door specifieke 
emissies van bedrijven 
bijdrage van buitenlandse 
bronnen (grensoverschrijdende 
luchtverontreiniging) 
gemiddeld 70%; in het 
Rijnmondgebied ca. 35%. 
Belangrijkste buitenlandse 
brongebieden: het Ruhrgebied 
en het industriegebied rondom 
Antwerpen en Gent 
verzuring van regenwater door 
vorming van zwavelzuur 
nadelige effecten op natuurlijke 
vegetatie (verarming van 
soorten); direct, bijv op 
korstmossen, of indirect, door 
zure depositie 
aantasting van bouw
materialen. 

1.2 Getallen 

1. zwavelgehalte van 
steenkool 

2. zwavelgehalte van 
stookolie 

3. zwavelgehalte van 
aardgas 

4. emissieplafond voor 
Nederland (I.M.P.-
Lucht 1984-1988) 

5. interim grenswaarden 
voor S02 in de bui
tenlucht over een jaar 
(I.M.P.-Lucht 
1984-1988) 

6. maximaal toelaatbare 
concentratie (I.M.P.-
Lucht 1984-1988) 

7. MAC-waarde 

- 0,8-1,0 gewichtsprocenten 

- 1,5-2,5 gewichtsprocenten 

- < 0,03 gewichtsprocenten 

- 475 miljoen kg S02 per jaar 

- gemiddelde dagconcentratie 
50-percentiel 75 figlm3 

95-percentiel 200 ^g/m3 

98-percentiel 250 pglm3 

- 830 Hg/m3 voor 1 uur 
500 pg/m3 voor 24 uur 

- 13 mg/m3 

Het zwaveldioxydegehalte van de buitenlucht wordt op ruim 
200 plaatsen in Nederland gemeten door meetstations van 
het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging. 
Voor de bepaling van het sulfaatgehalte van regenwater 
waren tot 1983 39 meetpunten in bedrijf (27 van het RID en 
12 van KNMI en RIV). In januari 1983 zijn de meetnetten 
samengevoegd, waarbij het aantal meetpunten is terug
gebracht tot 21. 

Figuur 1.1 Zwaveldioxyde in lucht. 
Landelijk gemiddelde 50-percentiel van over de dag 
gemiddelde concentraties 
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Het rekenkundige gemiddelde van de 50-percentielniveaus 
van SOj-concentraties, gemeten op de gelijkmatig over het 
land verdeelde "rasterstations", is een maat voor het 
algemene S02-niveau in Nederland. In figuur 1 1 is voor 
gemiddelde concentraties over 24 uur het verloop van dit 
niveau over de afgelopen jaren weergegeven. 
De verschillen in niveau tussen de opeenvolgende jaren lijken 
enerzijds te kunnen worden toegeschreven aan verschillen in 
weersomstandigheden (strenge o' milde winter, meer of 
minder wind uit de brongebieden), anderzijds aan 
verminderde emissies. 
In figuur 1.2 zijn de 98-percentielniveaus van de 24-uurs 
S02 concentraties uit het meetjaar april 1983 - april 1984 in 
kaart gebracht 

Figuur 1.2 Zwaveldioxide in lucht. 
98-percentielwaarden van daggemiddelden in ng/m3 

april 1983- april 1984. 
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Het 98-percentiel geeft een indicatie van de hoogte van de 
piekwaarden, die m dat jaar in perioden met ongunstige 
weersomstandigheden zijn opgetreden. 
Figuur 1 3 geeft het verloop over de afgelopen jaren weer 
van het sulfaatgehalte van het regenwater op een stedelijk en 
een landelijk meetpunt (gewogen jaargemiddelden; voor 
1978 gemiddeld over het 3e en 4 ' kwartaal). Het verloop op 
het meetpunt Epe komt overeen me» het in figuur 1.1 
gegeven verloop van het algemene SO?-niveau in Nederland. 

Figuur 1.3 Sulfaat in regenwater 
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1.4 Conclusies 

Het algemene S02-niveau, zoals dat door het 50-percentiel 
beschreven wordt, vertoont een dalende tendens. 
De interim-grenswaarden voor daggemiddelde en uur
gemiddelde S02 concentraties werden in de periode april 
1983 — april 1984 op geen enkel meetstation 
overschreden. 
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2 Stikstofoxyden en 
andere 
stikstofverbindingen 
(N - N02) 

2.1 Karakteristieken 
soort stof 

voorkomen 

produktie 

gebruiksdoeleinden 
milieuverontreinipi'-.j 

stikstof is een gasvormige stof, 
evenals ammoniak en de 
oxyden die eruit gevormd 
kunnen worden. 
In oplossing ontstaat uit 
ammoniak het basische 
ammonia en uit de oxyden 
ontstaan zuren, waarvan 
nitraten en nitrieten de 
zouten zijn. 
Stikstof kan ook vastgelegd 
worden in organische 
verbindingen 
stikstof is het hoofdbestand
deel van de atmosfeer 
in planten en dieren komen 
zeer veel verschillende stikstof
verbindingen voor 
van nature vinden voortdurend 
omzettingen plaats tussen de 
verschillende vormen waarin 
stikstof kan voorkomen 
in sommige landen worden 
minerale voorkomens van 
nitraat (chilisalpeter) en 
natuurlijke ophopingen van 
organische 
stikstofverbindingen (Guano) 
aangetroffen 
sti kstof kunstmeststoffen 
worden verkregen uit 
chilisalpeter, guano en door 
industriële binding van stikstof 
uit de lucht 
stikstofbemesting 
luchtverontreiniging door 
emissies van stikstofoxyden, 
hoofdzakelijk door 
verbrandingsprocessen 
(gemotoriseerd verkeer, 
elektrische centrales, industrie 
en ruimteverwarming). De 
mate van luchtverontreiniging 
is afhankelijk van de meteoro
logische omstandigheden 
aandeel van het wegverkeer 
aan de Nederlandse NOx -
emissie: ca. 50% 
transport over grote afstanden 
kan belangrijk bijdragen aan 
de hoogste concentratie
niveaus 

stikstofoxyden kunnen met 
koolwaterstoffen leiden tot foto-
chemische luchtverontreiniging 
stikstofoxyden en ammoniak 
(uit dierlijke mest) dragen bij 
aan de verzuring van het 
milieu 
door te hoge bemesting en 
latere uitspoeling ontstaat 
nitraatverontremigmg van 
grondwater 

voornaamste 
bronnen voor 
de mens 
eigenschappen 

2.2 Getallen 

oppervlaktewater
verontreiniging door o.a. 
faeces, urine en keuken
afvalwater 
voor nitraat en nitriet: voeding, 
met name bladgroenten 
voor stikstofoxyden: lucht 
stikstof is in zijn verschillende 
bindingsvormen een 
onmisbaar element in de 
natuur 
stikstofdioxyde (N02) is voor 
planten minder toxisch dan 
S02; van veel meer betekenis 
is de indirecte schade ontstaan 
via fotochemische processen 
N0 2 veroorzaakt in 
dierproeven emfyseem: het 
verlaagt ook de weerstand van 
de long tegen infectieziekten 
mogelijke aantasting ozonlaag 
in de stratosfeer 
stikstofoxyden worden in de 
lucht over grote afstanden 
getransporteerd en verdwijnen 
uit de atmosfeer door droge en 
natte depositie 
nitraten en nitrieten zijn goed 
oplosbaar in water en hebben 
daardoor een hoge mobiliteit in 
de bodem 

nitraat is voor de mens weinig 
schadelijk, nitraat kan door 
bacteriën in de mondholte en 
in het maagdarmkanaal 
worden omgezet in nitriet 
nitriet is veel giftiger voor de 
mens, het vermindert de 
opnamecapaciteit voor zuurstof 
van bloed 
nitriet kan met secundaire 
aminen nitrosaminen vormen 
die kankerverwekkend zijn 
Nitrosaminen zijn aangetoond 
in voedings- en genotmiddelen 
en in technische produkten 
(rubber, cosmetica, snijoliënl. 

1. jaarlijkse nitraatbelasting van 
Nederland via regenwater 

2. jaarlijkse oppervlaktewater
belasting door de bevolking 

3. jaarlijkse oppervlaktewater
belasting door industriële 
bronnen 

4. emissieplafond voor 
stikstofoxyden in 
Nederland (I.M.P.-Lucht 
1984-1988) 

70 miljoen kg berekend als 
stikstof 

60 miljoen kg berekend als 
stikstof 

20 - 30 miljoen kg 
berekend als stikstof 

500 miljoen kg/jaar 
berekend als N0 2 



normen voor de basis-
kwahteit van oppervlakte
water: 

totaa! stikstof 
(kjeldahl N + nitraat) 
nitraat + nitriet 
ammonium + ammoniak 
oppervlaktewater bestemd 
voor de bereiding van 
drinkwater 

2.0 gram stikstof/m3* 

10,0 gram stikstof/m3 

1,0 gram stikstof/m3 

10 gram stikstof/m3 

*als gemiddelde in het zomerhalf|aar in eutroliënngsgevoelige 
gebieden. 

6. interim grenswaarden 
voor N0 2 in de buitenlucht 
over 1 jaar (I.M.P.-Lucht 
1984-1988) 
over 24 uur gemiddelde N0 2 concentratie 

50 percentiel 
95 percentiel 
98 percentiel 

emergency level 
over 1 uur gemiddelde N0 2 concentratie 

50 percentiel 
95 percentiel 
98 percentiel 

emergency level 

50 fig/m3 

100j4g/m3 

120/jg/m3 

150jig/m3 

50 jjg/m3 

110(4g/m3 

135ng/m3 

300 jjg/m3 

7. door FAOA/VHO voorgestelde ADI-waarden 
natriumnitraat 5 mg/kg lichaamsgewicht 
natriumnitriet 0,2 mg/kg lichaamsgewicht 

8. gemiddelde nitraat-opname 
door de mens 

9. WHO-norm voor het nitraat
gehalte van drinkwater 

-opname 110 mg N03/dag 
(R.l. V-onderzoek 
duplicaat-maaltijden 
1976/1978) 

-opname 98 mg NOjdag 
(CIVO-TNO market-basket 
onderzoek 1976/1978) 

50 mg N05/litcr 

10. norm voor het nitraatgehalte 
van sla, andijvie, spinazie 4000 mg NOj/kg 
en kassla 5000 mg NO.-/kg 

11. jaarlijks in Nederland 
gebruikte hoeveelheid 
stikstofmeststoffen 

12. MAC-waarden 
stikstof dioxyde 
stikstofmonoxyde 

420 miljoen kg stikstof 

9 mg/m3 

30 mg/m3 

2.3 Monitoring 

Het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging is sedert 
1978 op 92 meetpunten ingericht voor het meten van 
stikstofmonoxyde en stikstofdioxyde. 

In figuur 2.1 zijn de 98-percentielniveaus van de over 24 uur 
gemiddelde N02-concentraties uit het meetjaar 1983/1984 in 
kaart gebracht. Het 98-percentiel geeft een indicatie van de 
hoogte van de piekwaarden die in dat jaar onder ongunstige 
weersomstandigheden zijn opgetreden. 

Figuur 2 1 Stikstofdioxyde in lucht 
98-percentielwaarden van 24-uurs N02 -concentraties in 
ng/nv». april 1983 - april 1984 

Tabel 2.1 Landelijk gemiddelde 50-percentiel van 24-uurs 
gemiddelde NOx-concentraties in microgrammen 
per kubieke meter. 

periode 
april/april NO, NO 

26,0 
22,8 
24,4 
23,6 
24,0 

5,9 
3,5 
4,4 
3,3 
3,8 

79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de rekenkundige 
gemiddelden van de 50-percentielwaarden van de op de 
"rasterstations" gemeten 24-uursconcentraties. 

Figuur 2.2 Stikstofverbindingen in de Rijn bij Lobith 

/•? 

v " - " ^ ^ ÜL. 
^ s - * 

1) nitraatgehalte • uitgedrukt als N03N 
2) ammoniurngehalte - uitgedrukt als NH„-N 
3) nitraatvracht - uitgedrukt als N03-N 
4) ammoniumvracht - uitgedrukt als NH,,-N 
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Stikstofverbindingen worden op een groot aantal punten in 
het Nederlandse oppervlaktewater gemeten. 
In figuur 2.2 wordt een overzicht gegeven van de gehalten 
(lijn 1 en 2) en de vracht (lijn 3 en 4) van nitraat-stikstof en 
ammonium-stikstot m de Rijn bij Lobith. De afname van de 
hoeveelheden ammonium en de toename van de 
hoeveelheden nitraat worden veroorzaakt door het sterk 
toegenomen aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

Tabel 2 2 
Stikstofverbindingen in regenwater 

Jaar I 

Epe (landelijk) 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Nitrietstikstof 

in grammen 

0,02 
<0,01 

0,05 
0,0t 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
— 

Berenplaat (stedelijk) 

1978/79 
1980 
1981 
1982 
1983 

0,01 
0,04 
0,01 
0,03 
— 

Nitraatstikstof 

stikstof per m* 

0,3 
1.0 
0,9 
1.4 
0,9 
0.8 
0,6 
1,1 
0,6 

0,9 
0,9 
0,8 
1.0 
0,8 

Ammoniak-
stikstof 

1.8 
1,9 
1,6 
1.8 
1,2 
1,2 
1,1 
1.3 
0,9 

1.8 
3,2 
1,5 
2,0 
1,4 

Stikstofverbindingen met name stikstofoxyden en ammoniak 
verdwijnen uit de lucht door uitregenen. Tabel 2.2 geeft voor 
een aantal jaren een overzicht van de in regenwater 
aanwezige hoeveelheden stikstof in een landelijk en een 
stedelijk gebied. 

2.4 Conclusies 

De samenhangende problematiek van nitraat, nitriet en 
nitrosaminen in voedingsmiddelen vraagt de laatste jaren 
in toenemende mate de aandacht. 
Hierbij ligt ten aanzien van nitraat de nadruk op de 
gehalten in groenten en op de mogelijkheden om deze te 
verlagen. In 1982 zijn hiertoe residutoleranties voor nitraat 
in bladgroenten vastgesteld. 
Ten aanzien van nitriet ligt het accent op de mogelijke 
terugdringing van de toevoeging van deze stof in 
vleeswaren of het ontstaan ervan uit nitraat tijdens 
bewaring van voedingsmiddelen. 

Het algemene concentratieniveau aan stikstofoxyden, 
zoals dat door het 50-percentiel wordt beschreven, wijkt in 
de verslagperiode weinig af van dat uit de voorgaande 
jaren. Hetzelfde geldt ten aanzien van het 98-percentiel-
niveau van de stikstofdioxydeconcentraties. 
In de buitenlucht worden de hoogste N02-concentraties 
gemeten in de stedelijke gebieden. De hier gemeten 
verontreinigingsniveaus moeten voornamelijk worden 
toegeschreven aan de NO„ -uitworp door het 
gemotoriseerde verkeer. Op vijf plaatsen (Rotterdam
centrum, Haarlem, Badhoevedorp, Utrecht-west, 
Nijmegen) werd de interim-grenswaarde voor het 
50-percentiel juist iets overschreden. 
In Axel, Velsen en Tilburg vond eenmaal overschrijding 
plaats van het 150 jig/m3-niveau voor daggemiddelden. 
Uurwaarden, hoger dan 300 uglm* kwamen enkele keren 
voor (op zeven plaatsen in het land, voornamelijk op 
enkele dagen in november 1983). 

Bij de stikstofverbindingen nitraat, nitriet en ammonium, is 
de aandacht in eerste instantie gericht cp de belasting van 
het oppervlaktewater en grondwater en daaraan 
gekoppeld het drinkwater. 
Een directe bedreiging van de gezondheid van de mens is 
op dit punt nauwelijks aanwezig te achten. 
Uit de metingen is gebleken dat er de laatste jaren een 
toenemende belasting van grondwater met nitraten 
optreedt. 
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3 Ozon «y Tabel 31 Ozon in lucht 
Landelijk gemiddelde van het 50-percentiel van 
over 1 uur gemiddelde concentraties. 

3.1 Karakteristieken periode 
april/april 

50-percentiel 
in jig/m3 

soort stof 
voorkomen 

milieuverontreiniging 

eigenschappen 

3.2 Getallen 

oxyderende stof (oxydant) 
komt van nature in de 
atrr.os'eer voor; concentratie 
afhankelijk van de hoogte, 
door afbraakprocessen nabij 
het aardoppervlak vaak op 
enige honderden meters 
hoogte maximaal; ozonlaag in 
de stratosfeer op 20 a 25 km 
hoogte 
vorming van ozon door 
reacties van koolwaterstoffen, 
stikstofoxyden en zuurstof 
onder invloed van voldoende 
zonlicht (fotochemische lucht
verontreiniging) 
kan onder daartoe gunstige 
meteorologische 
omstandigheden gelijktijdig 
over grote delen van Europa 
plaatsvinden 
werkt oxyderend op allerlei 
stoffen; reageert met stikstof-
monoxyde (NO) onder vorming 
van stikstofdioxyde (N02); in 
gebieden met veel 
gemotoriseerd verkeer is de 
ozonconcentratie daardoor 
meestal relatief laag 
kan bij planten 
bladbeschadiging en groei-
verstoring veroorzaken 
veroorzaakt prikkeling van 
ogen en luchtwegen. 

natuurlijke 
ozonconcentratie 
reukgrens voor de 
mens 
ongunstige 
beïnvloeding van de 
elasticiteit van het 
longweefsel bij 
dierexperimenten 
Amerikaanse norm 
voor ozon
concentraties, 
gemiddeld over 1 uur 
aanbevolen grens
waarde van de WHO 
t.b.v. bescherming 
van de volks
gezondheid (maximaal 
uurgemiddelde) 
MAC-waarde 

als regel lager dan 60 ^g/m3 

ongeveer 200 ng/m3 

bij 400 jig/m3 

240 ^g/m3; overschrijding 
slechts toegestaan op één dag 
per jaar 

- 120)jg/m3 

0,2 mg/m'1 

79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 

45.2 
47,4 
43,5 
50,8 
43.7 

Het rekenkundige gemiddelde van de 50-percentielwaarden 
van 03-concentraties, gemeten op de gelijkmatig over het 
land verdeelde "rasterstations", is een maat voor het 
algemene 03-niveau in Nederland. Tabel 3.1 geeft, voor 
uurgemiddelde concentraties, een overzicht van de niveaus 
uit de afgelopen jaarperioden. 

Figujr 3 1 Ozon in lucht 
98-percentielwaarden van over een uur gemiddelde 
concentraties in jig/m3, april 1983 - april 1984 

3.3 Monitoring 

In figuur 3.1 zijn de 98-percentielniveaus van de 
uurgemiddelde 0 3 concentraties uit het meetjaar 1983 -
1984 in kaart gebracht. Het 98-percentiel geeft een indicatie 
van de hoogte van de piekwaarden die in dat jaar onder 
daartoe gunstige meteorologische omstandigheden 
zijn opgetreden. 

3.4 Conclusies 

Het algemene concentratieniveau aan ozon, zoals dat door 
het 50-percentiel beschreven wordt, was in de po. 10de april 
1983 - april 1984 lager dan in 1982 -1983 en vrijwel gelijk 
aan dat in het jaar daarvoor. De reeks meetgegevens is nog 
te kort om daarin thans reeds een duidelijk verloop te kunnen 
onderkennen. Het 98-percentielniveau was in 1983 -1984 in 
het midden en het zuiden van het land juist hoger dan in het 
voorgaande jaar. De Amerikaanse grenswaarde voor de 
1-uursgemiddelde ozonconcentratie (240 microgram/m3) 
werd in de verslagperiode op 5 van de 29 meetstations op 
meer dan één dag overschreden. 

In het kader van het Nationaal Meetnet vóór Lucht
verontreiniging worden sedert april 1979 op 29 meetstations 
ozonmetingen verricht. 
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Tabel 4 1 Kwikgehalte in vlees en vis (in mg/kg produkt) 

varkensvlees varkensnier mossel haring 

15/8 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

0.004 
0.004 
0.002 
0.001 
0.002 

< 0.001 

0.006 
0.005 
0.005 
0,003 

0.05 
0.06 
0.03 
0.04 
0.04 
0.04 

0.04 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.03 

In tabel 4.1 zijn de mediaanwaard»5'1 van de kwikgehaten in 
varkensvlees en varkensnier weergegeven, gebaseerd op 
maandelijkse bemonsteiingen. 
Voor mosselen en haring zijn gemiddelde waarden van 
kwikgehalten gegeven op grond van een jaarlijkse 
bemonstering. 

In de tabel 4.2 is de herkomst van onze gemiddelde 
dagelijkse kwikbelasting via voeding en drinkwater 
weergegeven. 

Tabel 4.2 Dagelijkse kwikbelasting 

Plantaardige voedingsmiddelen1" 3,6 fjg 
Vlees 1.6 
Melk, melkprodukten en eieren 1,8 
Vis. schaal- en schelpdieren 1,7 
Totaal dierlijke voedingsmiddelen 5,1 
Drinkwater 0,2 

Totaal voedsel en drinkwater 8,9 ng 

4.4 Conclusies 

uit de waargenomen kwikgehalten in regenwater kan 
worden geconcludeerd dat de neerslag slechts een 
geringe bijdrage levert aan de belasting van de bodem en 
het oppervlaktewater. 
uit de waargenomen kwikgehalten in oppervlaktewater 
blijkt een gunstige ontwikkeling t a v . de kwikbelasting. 
In 1983 werden in de rijkswateren geen overschrijdingen 
van de basiskwaliteitsnorm van 0,5 mg/m3 meer 
geconstateerd. 
de kwikgehalten die op het ogenblik in voeding worden 
aangetroffen zijn, met uitzondering van die gevonden in 
sommige soorten vis, zeer gering Met een gemiddelde 
van 0,12 mg/kg zijn deze gehalten voor vis echter 
dusdanig laag dat ook bij verhoogde consumptie van deze 
eetwaar geen onaanvaardbare risico's voor de gebruiker 
zullen ontstaan. 

(1) Onder de plantaardige voedingsmiddelen zijn vooral graan-
prpdukten (1 6 n9) en aardappelen (0,7 pg) de voornaamste 
kwikleveranciers. 
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5 Lood (Pb) 

5.1 Karakteristieken 

soort stof 
voorkomen 

produktie 
gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 

eigenschappen 

5.2 Getallen 

- metaal 
- wijd verspreid als looderts 

(Pb-bevattende mineralen) 
waaruit het metaal gemakkelijk 
winbaar is 

- als metaal uit erts 
- als antiklopmiddel in benzine; 

in accu's, als metaai m diverse 
toepassingen (munitie, soldeer, 
diverse legeringen); 
in verfstoffen en pigmenten; 
als bestrijdingsmiddel in de 
landbouw (niet in Nederland) 

- vooral via lucht als gevolg van 
het gebruik in benzine 

- via voedsel (65%), water (20%) 
en lucht (15%) 

- huidige belasting is 
niet verontrustend 

- toxisch voor mens en dier en in 
mindere mate ook voor planten 

- weinig mobiel in het milieu 
- opname door planten in het 

algemeen betrekkelijk moeilijk 
- organische lood verbindingen 

zijn in het algemeen giftiger 
dan anorganische. 

1. wereldproduktie 
2. loodgehalte in benzine 

vóór 1978 
sinds 1978 

3. looduitworn door 
verkeer 

4. lozingen in 
oppervlaktewater 

5. basiskwaliteit voor 
oppervlaktewater 

6. oppervlaktewater 
bestemd voor de 
bereiding van 
drinkwater 

7. Gezondheidsraad 
advieswaarde voor de 
buitenlucht glijdend 
driemaandsgemiddelde 
(overschrijding hiervan 
éénmaal per 2 jaar) 

8. EPA-norm voor 
driemaandsgemiddelde 
gehalte van de 
buitenlucht 

9. WHO-norm voor 
maximale Pb-opname 
voor volwassenen 

10. FDA-norm voor 
maximale Pb-opname 
voor babies tot 6 mnd 
voor kinderen van 
6-24 maanden 

11. MAC-waarde: 
tetraethyllood 
lood en anorganische 
loodverbindingen 

5,3 miljoen ton (1982) 

ca. 0,8 g/l 
max. 0,4 g/l 
in 1975 ca. 3300 ton 
in 1978 ca. 1400 ton 
ca. 200 ton per jaar (1980) 
terug te brengen tot ca. 50 ton 
in 1985 
50 mg/m3 

30 mg/m3 

1 tig/m3 

- 1,5ng/m3 

3 mg/week 

100pg/dag 

150 ^g/dag 

0,1 Pb/m3 

0,15 Pb/m3 

12. voorgestelde maximum 
gehalten voor lood in 
voedingsmiddelen: 
graanprodukten 
boerenkool 
aardappelen 
melk 
vlees 
vissen en schaaldieren 
schelpdieren 

0.5 mg/kg 
2,5 
0,2 
0.05 
0,4 
0,5 
2.0 

5.3 Monitoring 

Metingen van het loodgehalte van de buitenlucht worden in 
Nederland regelmatig uitgevoerd door diverse instituten. 
Ter illustratie is in figuur 5.1 het jaargemiddelde van het 
gehalte sinds 1973 weergegeven voor een tweetal 
monsterpunten. 

Figuur 5.1 Loodgehalte van de buitenlucht 

E 

s 

h 

— I — 
80 

1. Amsterdam-centrum 
2. Amsterdam-Buikslotermeer 

Monitoring in regenwater wordt uitgevoerd door het RIVM, 
samen met het KNMI en van oppervlaktewater (rijkswateren) 
door het RIZA. 
Ter illustratie zijn in figuur 5.2 de jaargemiddelden van de 
loodgehalten in regenwater weergegeven in een stedelijk 
(Berenplaat) en een landelijk gebied (Epe). Tevens is het jaar
gemiddelde van loodgehalte en van de vracht in de Rijn bij 
Lobith weergegeven. 

Figuur 5.2 Loodgehalten in water 

$ 20-

? i 
s 

,in!<l»«il<. tn " " '« 'lp r ' " " ^ t r T l / f i t'i' ' 
'379 w M 

1. loodgehalte in de Rijn bij Lobith 
2. loodvracht in de Rijn bij Lobith 
3. loodgehalte in regenwater bij Epe 
4. loodgehalte in regenwater bij Befenplaat 
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Onder supervisie van de Landbouwadviescommissie 
Milieukritische Stoffen (LAC) is in 1978 een signalerings
programma gestart voor zware metalen in diverse vlees- en 
vissoorten en eieren. 
In tabel 5.1 zijn de mediaanwaarden van loodgehalten in 
varkensvlees en varkensnier weergegeven. Deze gegevens 
zijn gebaseerd op maandelijkse bemonsteringen. 
Voor mosselen en haring zijn gemiddelde waarden van de 
loodgehalten gegeven op grond van jaarlijkse 
bemonsteringen. 

Tabel 5 1 Loodgehalten in vlees en vis (in mg/kg produkt) 

1977 
1978 
1979 
i960 
1981 
1982 
1983 

varkensvlees 

0,08 
0,08 
0,06 
0,02 
0,01 
0,01 

varkensnier 

0.07 
0.08 
0,10 
0.13 
0,14 
0,12 
0,03 

mossel 

0,79 
0,90 
0,77 
G.68 
0,37 
0.48 

haring 

0,10 
0,25 
0.08 
0,03 
0,04 
0,02 

In tabel 5.2 is de herkomst van onze gemiddelde dagelijkse 
loodbelasting via voeding en drinkwater weergegeven. 

Tabel 5.2 Dagelijkse loodbelasting. 

Plantaardige voedingsmiddelen(') 74,1 pg 
Vlees 7,8 
Melk, melkprodukten en aeren 7,2 
Vis, schaal- en schelpdieren 2,5 
Totaal dierlijke voedingsmiddelen 17,5 
Drinkwater 40,0 

Totaal voedsel en drinkwater 131,6 pg 

(1) Van de plantaardige voedingsmiddelen zijn vooral 
graanproduklen (22.4 «). groenten (15,7 ^g), vruchten (28,0 ̂ g) 
en aardappelen (6,6 itg) belangrijke loodleveranciers voor de 
dagelijkse ingestie. Ook wijn en gedestilleerd zijn met gemiddeld 
12,4 ng per dag een belangrijke bron van lood. 

5.4 Conclusies 

De grootste belasting van het milieu met lood wordt 
veroorzaakt door een diffuse verspreiding door het 
autoverkeer. Na de beperking van het loodgehalte in 
benzine op 1 januari 1978, is het loodgehalte van de 
buitenlucht duidelijk gedaald op plaatsen die in belangrijke 
mate door gemotoriseerd verkear worden beïnvloed. 
Dit blijkt eveneens uit de daling van het loodgehalte in 
regenwater. 
Een verdere verlaging van het wettelijk toegestane 
loodgehalte in benzine tot 0,15 gram per liter zal in 1986 
van kracht worden. 
Het niveau van het loodgehalte in de rijkswateren is 
zodanig dat in het algemeen geen gehalten boven de 
basiskwaliteit (50 mg/m3) worden gemeten. 
De concentraties van lood die in drinkwater worden 
gevonden, zijn in het algemeen aanmerkelijk lager dan de 
door de EG gestelde grenswaarde. In het geval van uit 
lood samengestelde binnenleidingen kan echter 
benadering of overschrijding van de grenswaarde 
voorkomen. 
Hoewel de berekende gemiddelde belasting van de 
consument door lood via de voeding op het eerste gezicht 
geruststellend lijkt, moet rekening worden gehouden met 
hoge waarden die incidenteel zullen voorkomen en waarbij 
de aanvaardbare grenzen kunnen worden benaderd 
of overschreden. 
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Tabel 6 1 Cadmiumgehalten in vlees en vis (in mg/kg 
produkt) 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

varkensvlees 

0.006 
0.008 
0,003 
0,003 
0.003 
0,002 

varkensnier 

1.36 
0,94 
0.82 
0.34 
0.33 
0.33 
0,18 

mossel 

0,24 
0,18 
0.20 
0.26 
0.12 
0.20 

haring 

0.008 
0.005 
0.007 
0.005 
0.003 
0.003 

In tabel 6.2 is de herkomst van onze gemiddelde dagelijkse 
belasting via voedsel en drinkwater weergegeven: 

Tabel 6 2 Dagelijkse cadmiumbetasting 

Plantaardige voedingsmiddelen 15,4 pg 
Vlees'21 

Melk, melkprodukten en eieren 
Vis. schaal- en schelpdieren 
Totaal dierlijke voedingsmiddelen 
Drinkwater 

Totaal voedsel en drinkwater 
Roken<3) 

6,5 
1.6 
0,5 

8.6 
1.0 

25,0 j jg 
3,0 itg 

(1) Van de plantaardige voedingsmiddelen zijn vooral graan en 
graanprodukien (4.7 pg) en aardappelen (5 pg) de voornaamste 
cadmiumleveranciers. 

(2) In orgaanvlees (vooral nieren) is het cadmiumgehalte 3 tot 30 
maal hoger dan in het normale vlees van dezelfde dieren. Doordat 
gemiddeld veel minder orgaanvlees dan ander vlees wordt 
gegeten is het aandeel van de cadmiumopname via orgaanvlees 
beperkt (1.7 pg). 

(3) Hoewel roken voor ca 10% bijdraagt aan de cadmium-
consumptie is de bijdrage tot de cadmiumopname door het 
lichaam relatief hoog (41%). 
Ou komt doordat cadmium in de rook via de longen veel 
gemakkelijker door het lichaam wordt opgenomen dan cadmium 
in voedsel (via het maagdarmkanaal). 

6.4 Conclusies 

De beschikbare gegevens wijzen erop dat de huidige 
gemiddelde belasting van de Nederlander met cadmium 
onder de WHO-norm blijft. Onder bepaalde omstandigheden 
(veel roken, hoge consumptie van bepaalde levensmiddelen) 
kan deze norm echter worden overschreden. In verband 
hiermee z>jn grenswaarden voorgesteld. De grote 
hoeveelheid cadmium die via verspreide verontreiniging in 
het milieu wordt gebracht, zoals door het gebruik van 
fosfaatmeststoffen verdient veel aandacht. Ook van belang is 
hierbij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw. 
In oppervlaktewateren wordt incidenteel, met name in de 
Maas een cadmiumgehalte boven de basiskwaliteit gemeten 
Het cadmiumgehalte van Rijnwater is in de periode 
1979-1983 sterk gedaald. Nader onderzoek naar het aandeel 
van natte en droge depositie in de cadmiumbelasting van de 
bodem en naar de bronnen van het cadmium in de lucht is 
aan te bevelen. 
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7 Zink <zn) 

7.1 Karakteristieken 

Ter illustratie zijn in figuur 7.1 de jaargemiddelden van de 
zinkgehalten in regenwater in resp. een stedelijk (Berenplaat) 
en een landelijk gebied (Epe) opgenomen. 
Tevens zijn de jaargemiddelden van de zinkgehalten en van 
de vracht in de Rijn te Lobith weergegeven. 

Figuur 7.! Zinkgehalte tr water 

soort stof 
voorkomen 

produktie 
gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 

eigenschappen 

metaal 
als erts (meestal zinkrjlende 
ZnS) 
ais metaal uit erts 
verzinken van staal; als metaal; 
in legeringen (messing): als 
zinkoxyde (zinkwit); als zicKStof 
in verven; diverse zinkzouten 
hebben een medicinale 
toepassing (dermatologie): in 
enkele pesticiden (zineb) 
door corrosie (vorming van 
oplosbare zinkverbindtngen) 
van zinkhoudende produkten 
via afvalwaterlozingen en 
emissies in de lucht van 
zinkverwerkende bedrijven 
met name van belang voor 
planten 
voornamelijk via voedings
middelen (vlees, zuivel-
produkten, granen, peul
vruchten) 
er zijn geen aanwijzingen dat 
de gezondheid van de mens in 
Nederland schade kan 
ondervinden door een te grote 
zinkopname 
is een essentieel element voor 
planten, dieren en mensen; 
komt o a voor in een aantal 
enzymen 
bij hoge doseringen kunnen 
toxische effecten optreden 
over het zinktransport in de 
biosfeer is weinig bekend. 

7.2 Getallen 

1. wereldproductie 
2. lozingen op 

oppervlaktewater 

3. basiskwaiiteit voor 
oppervlaktewater 

4. norm voor 
oppervlaktewater 
bestemd voor de 
bereiding van 
drinkwater 

5. viswater 
6. opname door de mens 

7. MAC-waarde: 
zinkchloriderook 
zinkoxyderook 

- 6,5 miljoen ton (1981) 
- totale belasting ca. 900 ton 

(1980); geschatte belasting in 
1985; ca. 700 ton 

- 200 mg/m3 

- 200 mg/m3 

- 200 mg/m3 

- opname: 3,7-25 mg/dag 
(RIV, 1978) 

- behoefte: ca. 7,5 mg/dag 
(WHO) 

- 1 mg/m3 

- 5 mg/m3 

7.3 Monitoring 

In regenwater wordt door het RIVM in samenwerking met het 
KNMI monitoring van zinkgehalten uitgevoerd; 
in oppervlaktewater (rijkswateren) door het RlZA. 

1 zinkgehalte m de Rijn bij Lobith 
2. zinkvracht in de Rijn bij Lobith 
3. zinkgehalte in regenwater bij Epe 
4. zinkgehalte in regenwater bij Berenplaat 

Een meetnet voor zinkgehalten in grondwater is bij het RIVM 
in opbouw. Onder supervisie van de Landbouw-
adviescommisie Milieukntische Stoffen wordt een 
signaleringsprogramma uitgevoerd voor zware metalen in 
diverse voedingsmiddelen. 
De tabel geeft ter illustratie het verloop van het over een jaar 
gemiddelde zinkgehalte in mosselen en haring. 

Tabel 7.1 Zinkgehalte in mg/kg produkt 

mosselen haring 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

18 
i9 
18 
23 
15 
19 

10 
13 
6,6 
5,2 
5,8 
5,4 

7.4 Conclusies 

De zinkopname in Nederland is zo laag, dat de gezondheid 
van de mens hierdoor geen schade kan ondervinden. 
Zinkverontreiniging is daarentegen wel van belang voor 
planten. Met name hierover dienen voor de Nederlandse 
situatie meer gegevens beschikbaar te komen (transport door 
het milieu en schadelijkheid voor planten). 

De zinkconcentraties in de rijkswateren zijn zodanig dat in het 
algemeen geen overschrijding van de norm voor de basis
kwaliteit wordt waargenomen. In 1983 is slechts een enkele 
maal in de Maas een zinkgehalte hoger dan 200 mg/m3 

gemeten. 
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3 Koper (Cu) 

8.1 Karakteristieken 

soort stof 
voorkomen 
produktie 
gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 

eigenschappen 

metaal 
als erts (sulfiden en oxyden) 
als metaal uit erts 
elektriciteitsleidingen e.d., 
buizen (o a waterleiding), in 
machines en gereedschappen; 
in fungiciden in de landbouw 
(in Nederland sterk terug
lopend), verf en inkt, als 
katalysator bij chemische 
processen: als groei-
tx;v rderend spore-element 
in de landbouw en de 
varkensteen 
vooral van belang voor plant 
en dier; er zijn geen 
aanwijzingen dat de 
gezondheid van de mens in 
Nederland schade ondervindt 
door een te grote koper
opname 
wordt vooral veroorzaakt door 
toepassing in de landbouw en 
de varkensteen 
leidingwater kan, door de 
invloed van zacht water op 
koperen buizen een 
belangrijke bron zijn 
voordat voor mens en dier 
gevaarlijk hoge 
koperconcentraties worden 
bereikt treedt al aanzienlijke 
schade in gewassen op. 
De voedselketen geeft 
daardoor een zekere 
bescherming voor de mens 
is een essentieel element voor 
planten, dieren en mensen, 
speelt een rol in een aantal 
enzymen 
klein verschil (een factor 10) 
tussen noodzakelijke en 
toxische hoeveelheid 
groot verschil in gevoeligheid 
tussen bijv. varkens (weinig 
gevoelig) en schapen en 
waterorganismen (erg 
gevoelig) 
accumuleert bij planten in 
hoofdzaak in de wortels 
lage mobiliteit in de bodem. 

8.2 Getallen 

1. wereldproouktie 
2. milieuverontreiniging 

via de landbouw in 
Nederland 

3. koperopname door 
de mens 

- circa 9,5 miljoen ton (1982) 
- als droge stof in mest van o a 

rundvee (136 ton) en varkens 
(767 ton)-1977 

- benodigde hoeveelheid ± 2 
mg/dag (schatting WHO) 
opname 0,2-5,9 mg/dag 
(RIV, 1978) 

4. lozingjn op 
oppervlaktewater 

5. basiskwaliteit voor 
oppervlaktewater 

6. oppervlaktewater 
bestemd voor de 
bereiding van 
drinkwater 

7. viswater 
8. MAC-waarde: 

koper (rook) 
koper (stof) 

8.3 Monitoring 

- directe lozingen op 
rijkswateren 40-50 ton per jaar 
(IMP 1978) 

- totale belasting 120 ton (1981) 
- geschatte belasting in 1985: 

90 ton 
- 50 mg/m3 

- 50 mg/m3 

- 30 mg/m3 

- 0,2 mg/m3 

- 1,0 mg/m3 

In regenwater wordt door het RIVM samen met het KNMI een 
monitoring van kopergehalten uitgevoerd; in oppervlakte
water door het RIZA. 
Ter illustratie zijn in figuur 8.1 de jaargemiddelden van de 
kopergehalten in regenwater in resp. een stedelijk 
(Berenplaat) en een landelijk gebied (Epe) opgenomen. 
Tevens zijn de jaargemiddelden van de kopergehalten en 
van de vracht in de Rijn te Lobith weergegeven. 

Figuur 8.1 Kopergehalte in water 

N B Met voor legenwater voor f>7;} ,ianry>qevf" 
gemiddelde WWcU de periode ' 9780 /0 ' i 
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1. kopergehalte in de Rijn bij Lobith 
2. kopervracht in de Rijn bij Lobith 
3. kopergehalte in regenwater bij Epe 
4. kopergehalte in regenwater bij Berenplaat 

Onder supervisie van de Landbouwadviescommissie wordt 
een signaleringsprogramma uitgevoerd voor zware metalen 
in diverse voedingsmiddelen. 
Tabel 8.1 geeft ter illustratie het verloop van de jaar
gemiddelden van de kopergehalten in mosselen en haring. 

Tabel 8.1 Kapergehalte in mosselen en haring (in mg/kg 
produkt) 

mosselen haring 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1,5 
2,1 
2,3 
1,9 
2,1 
1,8 

0,9 
1,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 



8.4 Conclusies 

- Er dienen meer g. jevens beschikbaar te komen over het 
transport van koper onder Nederlandse omstandigheden, 
met name met het oog op de schadelijkheid van koper 
voor planten. 
Hierbij verdient de toediening van koper aan varkens 
speciale aandacht in verband met de grote hoeveelheden 
koper die daardoor via de mest uiteindelijk in de bodem 
terechtKomen. 
Over de koperopname door de mens zijn voldoende 
gegevens beschikbaar. 

- Het niveau van de kopergehalten in de rijkswateren is 
zodanig dat geen gehalten boven de basiskwaliteit worden 
gemeten. 



9 Arseen <AS) 

9.1 Karakteristieken 

soort stof 

voorkomen 

produktie 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontraniging 

"oornaamste bronnen 
voor de mens 

eigenschappen 

element, vanouds bekend 
vanwege de- giftigheid 
in arseenkies en als 
verontreiniging in koper-, lood-
en tinertsen 
als bijprodukt bij koper-, lood-
en tinproduktie 
arseen en arseenverbindingen 
werden toegepast voor 
aardappelloof doding 
(natriumarseniet), voor 
houtconservering, voor 
conservering van weekmaker 
in PVC, metaallegeringen 
(acculord) en humane 
geneesmiddelen 
door het gebruik van 
natriumarseniet en door 
verbranding van steenkool en 
in mindere mate ook van olie. 
Het gebruik van zuiverings-, 
haven- en rivierslib 
voedingsmiddelen, met name 
zeedieren (merendeels als 
natuurlijke organische arseen-
verbindingen) 
anorganisch driewaardig 
arseen is erg giftig, de 
meeste organische arseen
verbrndingen (vijfwaardig) zijn 
nauwelijks giftig. Arseen is 
mogelijk een essentieel 
element en kan de toxiciteit 
van seleen verminderen en 
omgekeerd. De mobiliteit van 
arseen in de bodem is 
afhankelijk van de chemische 
vorm en wordt bevorderd 
door fosfaatbemesting en 
vertraagd door ijzer-, 
aluminium- en calcium-
verbindingen. Ophoping kan 
plaatsvinden door het gebruik 
van beschrijdirigsmiddelen. In 
Nederland is de toepassing 
van natriumarseniet alleen 
toegestaan in de teelt van 
pootaardappelen. Planten zijn 
gevoelig voor arseenovermaat. 

9.2 Getallen 

1. geschat gebruik in 
Nederland 

2. arseengehalte in 
steenkool 

3. arseengehalte in olie 
4. jaarlijkse lozingen op 

Nederlands 
oppervlaktewater 

280 ton arseen 1979 
125 ton arseen 1980 
ca. 90% hiervan wordt 
gebruikt voor aardappel
loofdoding 
2-20 mg/kg 

0,05-1 mg/kg 
15-20 ton 

10. 

norm voor de basis-
kwaliteit van 
oppervlaktewater 
norm voor opper
vlaktewater bestemd 
voor de bereiding 
van drinkwater 
WHO grenswaarde 
voor drinkwater 
door WHO 
geadviseerde ADI 
gemeten gemiddelde 
dagelijkse opname 
via voedingsmiddelen 
MAC-waarde. 
arseentrioxyde 
arseen en 
verbindingen 

50 mo/m3 

- 20 mg/m' 

50 mg/m3 

120 fig per persoon per 
dag anorganisch arseen 
22 (<g per persoon per dag 
totaal arseen 

0,05 mg/m3 

0,5 mg As/m3 

9.3 Monitoring 

In regen- en oppervlaktewater worden routinematige 
metingen van het arseengehalte uitgevoerd. In regenwater 
door het RIVM in samenwerking met het KNMI, in 
oppervlaktewater (rijkswateren) door het RIZA. 

Figuur 9.1 Arseengehalte in water 

5 & 
c 

1. arseengehalte in de Rijn bij Lobith 
2. arseenvracht in de Rijn bij Lobith 

De afgelopen jaren lagen de arseengehalten in regenwater 
steeds op een laag niveau - onder 1 mg/m3 -. Met ingang 
van 1983 wordt het arseengehalte in regenwater alleen nog 
te De Bilt gemeten. De lijnen 1 en 2 in fig. 9.1 geven een 
overzicht van de jaargemiddelden van de arseengehalten en 
vracht in de Rijn bij Lobith in de afgelopen jaren. 
Arseengehalten in varkensvlees, rundvlees, kippevlees en 
eieren worden in het kader van het VREK-programma onder 
supervisie van de Landbouwadvescommissie Milieukritische 
Stoffen gemeten door hot RIKILT. 
In dit zelfde kader analyseert het RIKILT vismonsters die 
jaarlijks door het RIVO worden getrokken op hun 
arseengehalte. 
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Tabel 9.1 Arseengehalten in vlees en vis (in mg/kg produkt) 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

rundvlees 

0005 
0.005 
0,003 
0,004 
0,004 

paling 

0,12 
0,18 
0,14 
0,10 
0,23 
0.08 

mossel 

2.5 
3,2 
1.9 
2,6 
1,9 
2.5 

h?.,ing 

2.5 
3,6 
1.7 
2,9 
4,5 
2,9 

In tabel 9.1 zijn de mediaanwaarden van arseengehalten in 
rundvlees weergegeven. Voor mosselen, paling en haring zijn 
gemiddelde waarden van de arseengehalten gegeven op 
grond van jaarlijkse ben." ïstering. In verband met de 
aanhoudend lage arseengehalten in rundvlees zijn deze 
bepalingen met ingang van 1983 gestaakt. 
In zeeprodukten kan arseen in hoge concentraties 
voorkomen Gebleken is dat arseen hierbij evenwel wordt 
aangetroffen als arsenobetaïne, een onschuldige verbinding. 

9.4 Conclusies 

Er is weinig reden tot zorg ten aanzien van de opname van 
arseen door de mens omdat de gemiddelde dagelijkse 
opname (22 pg/dag totaal arseen) lager is dan de door de 
WHO geadviseerde maximaal toelaatbare hoeveelheid van 
120 pg/dag voor anorganisch arseen. Voor arseen zijn 
daarom geen grenswaarden voor voedingsmiddelen 
voorgesteld. 
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*| 0 Broom (Br) 

10.1 Karakteristieken 

soort stol 

voorkomen 

produktie 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen voor 
de mens 

eigenschappen 

broom is evenals chloor, fluor 
en jodium een halogeen 
van nature komt broom 
meestal voor in de vorm van 
goed oplosbare zouten 
(bromiden) 
broom wordt commercieel 
gewonnen uit natuurlijke 
pekel met een hoog bromide
gehalte. De Verenigde Staten 
is met 66% van de wereld-
produktie de belangrijkste 
broomproducent 
ongeveer 75% van het 
wereldbroomverbruik gaat 
naar de produktie van 
ethyteendibromide dat wordt 
gebruikt als toevoeging aan 
benzine.-
Daarnaast komt broom in 
diverse verbindingen voor in 
brandvertragers, blusmiddelen, 
geneesmiddelen, bestrijdings
middelen en fotochemicalien 
verkeer; door toepassing van 
ethyteendibromide in benzine, 
door toepassing van methyl
bromide als bestrijdingsmiddel 
voedingsmiddelen; voor een 
belangrijk deel betreft dit 
natuurlijke gehalten aan 
bromide. Daarnaast in brood 
door toevoeging van bromaat 
aan het meel (deze toevoeging 
wordt sinds 1983 niet meer 
toegepast). 
Sommige groenten bevatten 
anorganische bromideresiduen 
tengevolge van het gebruik 
van methylbromide als 
bestrijdingsmiddel 
anorganische 
brcomverbindingen 
voor zover bekend is broom 
geen essentieel element voor 
mem, dier of plant. Door de 
goede oplosbaarheid van 
broomzouten is het betrekkelijk 
beweeglijk in de bodem. 
Er zijn geen aanwijzingen dat 
bromide in de grond 
accumuleert 
bromiden zijn merendeels 
weinig giftig; kaliumbromide is 
vroeger veel gebruikt als 
kalmeringsmiddel 
chronische bromidevergiftiging 
bij de mens kwam in het begin 
van deze eeuw voor door 
overmatig gebruik van 
geneesmiddelen waarbij grote 
hoeveelheden, dagelijks 
400-700 mg broom in de vorm 
van bromide, werden 
ingenomen. Dat leidde tot 
effecten op het centrale 
zenuwstelsel, de huid, het 
maagdarmkanaal en de 
kliersecretie 

organische broomverbindingen 
de belangrijkste zijn ethyteen 
bromide en methylbromide. 
De toxiciteit van deze 
verbindingen is veel groter dan 
die van de anorganische 
verbindingen. Methylbromide 
hydrolyseert in de bodem tot 
anorganisch tyomide, dit 
bromide wordt door planten 
opgenomen. Methylbromide is 
in vet oplosbaar, anorganische 
bromiden zijn wateroplosbaar 
hoewel methylbromide geen 
extreem giftig gas is geeft het 
werken ermee wel zeer grote 
risico's, onder andere door de 
afwezigheid van directe 
prikkeling, kleur en reuk 
waardoor onopgemerkt 
ernstige blootstelling kan 
plaatsvinden. 

10.2 Getallen 

1. werekjproduktie 
2. Nederlands gebruik 

methylbromide 
waarvan: 
voor grondontsmetting 
ethyteendibromide als 
antiktopmiddel 

3. halveringstijd 
methylbromide: in lucht 

in bodem 
4. door WHO geadviseer

de ADI-waarde voor 
anorganisch bromide 
door RIVM voorgestelde 
ADI voor anorganisch 
bromide (gebaseerd op 
dierexperimenten, zie 
conclusies) 

5. MAC waarde: 
methylbromide 
broom 

6. gemiddelde totale 
(hoofdzakelijk 
anorganisch) bromide
consumptie in 
Nederland 

7. norm voor het totaal 
(hoofdzakelijk 
anorganisch) bromide
gehalte in sla en enkele 
bladgroenten 
overige groenten 

8. enige residu-toleranties 
voor totale, hoofdzake
lijk anorganische 
bromidegehalten in 
voedingsmiddelen: 
graan en meel 
aardbeien 
overig fruit 
overige plantaardige 
produkten 

9. natuurlijke broom-
gehalten in 
zeevisserijprodukten: 
vissen 
schaal- en schelpdieren 

- 330.000 ton broom (1982) 
- 3000 ton Br. (1980) 
- 1000 ton (1982) 

- 95% 
- 640 ton Br. 

- ca. 7 maanden 
- ca. 6 dagen 
- 1 mg bromide per kg 

lichaamsgewicht 

- 0,12 mg/kg lichaamsgewicht 

- 60 mg/m3 fin USA 20 mg/m3) 
- 0,7 mg/m3 

- 7 è 9 mg per persoon per dag 

- 50 mg/kg 
- 30 mg/kg 

- 50 mg/kg 
- 20 
- 5 
- 5 

- 6 mg/kg 
- 6C mg/kg 

on 



10.3 Monitoring 

Er is in Nederland veel onderzoek gedaan naar de 
bromidegehalten in voedingsmiddelen. De resultaten hiervan 
zijn per voedselgroep in tabel 10.1 vermeld. 

Tabel i0 1 Bromidegehalte in voedingsmiddelen 

Voedselgroep Gemiddelde 
mg/kg 

Graanprodukten 12.7 
Aardappelen en aardappelprodukten 3,4 
Bladgroenten, tomaten, komkommers 2.1 
Wortelen, knollen 2.0 
Peulvrucnten 1,7 
Vruchten 0,82 
Vlees, vleeswaren, gevogelte, eieren 3,1 
Zeevis 6.0 
Melk en melkprodukten 3,6 
Oliën en vetten 11,0 
Suiker, zoetbeleg, snoep 1,3 
Dranken, inclusief drinkwater 0,19 

In visserijprodukten komen zowel anorganische als 
gecompliceerde organische broomverbindingen voor. 
Van deze laatste groep stoffen is weinig bekend. 
In Nederland wordt geen systematische monitoring van 
broom in bodem, oppervlaktewater of lucht uitgevoerd. 
In het Westland is veel onderzoek verricht naar de emissie 
van bromide in oppervlaktewater en van methylbromide in 
oppervlaktewater en lucht als gevolg van het gebruik van 
methylbromide in de tuinbouw. Dit heeft onder andere 
geleid tot ermssiebeperkende maatregelen in deze sector. 
Er zijn aanwijzingen dat het soms verhoogde bromide
gehalte in melk gerelateerd is aan hoge natuurlijke bromide
concentraties in de bodem van veenweidegebieden. 

10.4 Conclusies 

Gedurende de laatste jaren is veel onderzoek verricht naar 
de bromidegehalten in de grond en in gewassen, in verband 
met het gebruik van methylbromide als 
grondontsmettingsmiddel in de tuinbouw en de maatregelen 
om de bromidegehalten in gewassen te beperken. Daarnaast 
is veel onderzoek gedaan naar de bromidegehalten in melk 
en ook van andere voedingsmiddelen is inmiddels een aantal 
gegevens bekend geworden. 

Door onderzoek met vrijwilligers onder leiding van het RIVM 
is intussen meer duidelijkheid verkregen over de voor de 
mens aanvaardbare belasting met bromide. In dit onderzoek 
is 4 mg anorganisch bromide per kg lichaamsgewicht per 
dag als mogelijk nc-effect-level gevonden. Deze waarde dient 
nog in vervolgonderzoek te worden bevestigd. Bij Aül-
waarden berekend uit de no-effect-level bij de mens, wordt in 
verband met risico-groepen, een veiligheidsfactor van 10 
gehanteerd. De bovengenoemde waarde van 4 mg/kg 
lichaamsgewicht leidt dan tot een ADI-waarde van 0.4 mg/kg 
lichaamsgewicht per dag, hetgeen lager is dan de door de 
WHO geadviseerde waarde van 1 mg/kg. 

In verband met de belasting van de mens via voedings
middelen en het milieu blijft het gewenst om verdere 
aandacht te geven aan maatregelen gericht op de 
beheersing van de neveneffecten van de toepassing van 
methylbromide. 



1 1 Pölychlooitoifenylen 
(PCB's) 

6. normen voor voedings
middelen 

- aal en paling: max. 5 mg/kg. 
overige dierlijke 
voedingsmiddelen normen in 
ontwerp 

11.1 Karakteristieken 11.3 Monitoring 

soort stoffen 

voorkomen 
produktie 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 
eigenschappen 

synthetische gechloreerde 
bifenyten. 
In de handel verkrijgbare 
PCB's bestaan steeds uit een 
complex mengsel van vele 
gechloreerde bifenyten die 
van elkaar verschillen in het 
aantal en de plaats van de 
chtooratomen 
residuen in het milieu 
chemische synthese uit 
aardotiefractjes 
in transformatoren en 
condensatoren als koelvloeistof 
en als isolator, in hydraulische 
systemen e.d. 
De vele vroegere toepassingen 
in "open" systemen 
(als impregneermiddelen, 
smeermiddelen e.d) zijn in de 
EG nu verboden. 
In Nederland wordt gestreefd 
naar een volledige eliminatie 
van het gebruik van PCB's 
residuen in het milieu ontstaan 
door bodemverontreiniging, 
lozingen in het oppervlakte
water en luchtverontreiniging 
(o.a. ook bij onvolledige 
verbranding van afvalstoffen). 
De stoffen worden in het milieu 
verspreid en geaccumuleerd in 
de voedselketen. 
Ze concentreren zich in de 

Residuen worden vooral 
gevonden in vette vissoorten 
uit verontreinigde oppervlakte
wateren en verder in dierlijk vet 
in het algemeen 
dierlijk vet in de voeding, 
moedermelk 
tamelijk (bij lage chlorerings-
graad) tot sterk (bij hoge 
chloreringsgraad) persistent in 
het milieu 
overdracht via de 
voedselketen; ophoping in 
dierlijk vet. 

11.2 Getallen 

1. aanwezige hoeveelheid 
in gesloten systemen in 
Nederland 

2. gebruik in Nederland 

3. belasting van de mens 
via de voeding 

4. aanvaardbare 
dagelijkse opname 

5. normen voor opper
vlaktewater 

- ca. 540 ton (1980) 

in 1972 nog 4 0 1 ; nu minder 
dan 1 ton per jaar 
omstreeks 7-20 pg per dag 

voorlopige richtwaarde 1 pg 
per kg lichaamsgewicht 
IMP-norm voor basiskwaliteit 
oppervlaktewater is 
0,01 mg/m3 

Het PCB-gehalte in lucht is door het IMG TNO in de periode 
1979-1961 in Delft, 55 maai gemeten. Het gemiddelde van 
deze metingen bedroeg circa 1 ng/m3. de hoogste waarde 
was 3 ng/m3. 
In een aantal Nederlandse oppervlaktewateren is een beperkt 
monitonng-programma voor PCB's uitgevoerd. De resultaten 
van dit onderzoek zijn echter, deels als gevolg van de 
gebruikte analysemethode (perchlorering), niet eenduidig 
interpreteerbaar. Met ingang van 1983 is overgeschakeld op 
de bepaling van individuele crMoorbifenyien met behulp van 
capillaire gaschromatografe. Tevens is in 1982 gestart met 
een uitgebreider onderzoek naar het voorkomen van PCB's 
in Nederland in verschillende compartimenten van het 
aquatische milieu: sediment, zwevend slib en organismen. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking tussen 
RIZA, RIVM. DGMH en RIVO De eerste resultaten wijzen uit 
dat de grote rivieren inclusief Ketelmeer en Hollands Diep/ 
Haringvliet het meest verontreinigd zijn met PCB's. 

Tabel 11.1 PCB-gehalten in aal en sediment van enige 
Nederlandse wateren 

Rijn, Lobith 
Waal, Tiel 
Boven-Merwede 
Hollands Diep 
Usselmeer, Noord 
Maas. Eijsden 
Maas. Heusden 
Roer, vlodrop 

aal* 
totaal PCB 

mg/kg produkt 
8.3 

13,2 
13,6 
6.0 
2.7 
4,6 
9.0 

36.0 

sediment 
som van 5 PCB's 

mg/kg organisch koolstof 
4,3 
3.6 
9.4 
3.3 

< 2** 
3.2 
2.3 
3,4 

'Geschat op basis van de gehalten van 20 exact bepaalde 
individuele componenten. 

' 'Geen individuele PCB's aantoonbaar, detectiegrens 0.01 mg/kg 
droge stof 

Analyses van PCB's zijn opgenomen in het signalerings
programma van de Landbouwadviescommissie voor wat 
betreft visserijprodukten, pluimveevet. eieren, rundvet, 
kalfsvel en varkensvet. 

De detectiegrens van de gebruikte methode voor de analyse 
van vetten en eieren is vrij hoog (omstreeks 0,3 mg/kg), en 
slechts in 1 monster varkensvet werd in 1983 het voorkomen 
van PCB's geconstateerd. 

De Zuivelcontrole-instellingen onderzoeken sinds medio 1977 
het gehalte van PCB's in melk- en zuivelprodukten (meest 
boter en kaas). De maandelijkse mediaanwaarden, alsmede 
de jaarlijkse mediaanwaarden van gevonden gehalten zijn 
weergegeven in figuur U.1. 

Onder supervisie van de LAC worden vanaf 1971 van 
verschillende visgronden regelmatig vismonsters getrokken 
die worden onderzocht op PCB's. Sinds 1978 worden 
individuele gechloreerde bifenyten onderzocht. 
In label 11 2 wordt het gemiddelde gehalte in haring uit de 
Rijnmond en in aal uit het Usselmeer weergegeven voor een 
hexachloorbifenyf. De variatie in de gevonden gehalten is 
overigens te groot om conclusies te mogen trekken over een 
trend voor deze jaren. 



Tabel 1i.? Gehalte aan 2,4.5-2 .4 .5' hexachloorbifenyl m 
mg/kg op produktbasis 

Haring Aal 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

0.025 
0.022 
0.034 
0.019 
0.024 
0.022 

0.108 
0.124 
0.28 
0.14 
0.30 
0.19 

Het gehalte aan PCB's in humaan vet is opgenomen in 
fig. 12.11. 

internationale overeenkomsten om de verontreiniging van de 
grote rivieren tegen te gaan) tegen het gebruik van PCB's en 
tegen de verontreiniging van het milieu met PCB's zijn 
daarom dringend gewenst. 
Tevens is het noodzakelijk dat verder onderzoek gedaan 
wordt naar de oorzaak van de verontreiniging van melk met 
PCB's. Tot nu toe is het niet gelukt hiervoor een 
bevrerJgende verklaring te vinden. 
Meer kennis is nodig omtrent de transportmechanismen van 
PCB's in het milieu. Ten behoeve van een beter inzicht hierin 
is het gewenst dat onderzoek wordt gedaan naar de 
individuele componenten van PCB's in het milieu en in 
voedingsmiddelen. 

Door het RIN zijn PCB's aangetoond in ekster- en 
mereleeren in gehalten variërend tussen 0.2 en 2,3 mg/kg 
versgewicht. 

11.4 Conclusies 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat PCB-verontreimojng 
van het milieu resulteert in een niet onaanzienlijke belasting 
van de mens met PCB's via rJerfjke voedingsmiddelen. 
Bij een recente evaluatie van de toxicologische aspecten van 
PCB's door het RIVM blijkt dal de maximaal aanvaardbare 
opname voor de mens van 0,001 mg/kg-dag een factor 100 
lager is dan een dosering die bij proefdieren nog effecten op 
de voortplanting veroorzaakt. Deze opnamegrens voor de 
mens moet als te hoog worden beschouwd. De beschikbare 
gegevens zijn echter onvoldoende om een goed 
onderbouwde nieuwe opnamegrens op te baseren. 
Liefhebbersconsumptie van met name aal uit verontreinigde 
wateren kan een opname van PCB's tot gevolg hebben 
tussen de aanvaardbare dagelijkse ooname en het "no-
effect" niveau. Verdere maatregelen (waaronder 

Figuur 11.1 
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"12 Bestrijdingsmiddelen 
op basis van organo 
chloorverbindingen 

12.1 Karakteristieken 

12.2 Getallen 

soort stoffen 

voorkomen 
produktie 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 
eigenschappen 

synthetische organische stoffen 
met als gemeenschappelijk 
kenmerk dat het gechloreerde 
koolwaterstoffen zijn die 
minstens één ringstructuur 
bevatten. 
residuen in het milieu 
chemische synthese uit 
aardoliefracties 
meest als insekticiden en 
acariciden. DDT, aldrin en 
dieldrin zijn in Nederland 
verboden op grond van de 
EG-Richtlijn. 
Dicofol, dienochloor, 
endosulfan, endrin, lindaan en 
Methoxychloor worden nog 
steeds toegepast. Ze zijn 
minder persistent dan de drie 
bovengenoemde stoffen, 
residuen in het milieu komen 
voor als gevolg van vroeger en 
in sommige landen nog 
voortdurend agrarisch gebruik. 
Ook zijn er industriële 
toepassingen of gebruik in het 
milieu en in huizen voor 
gezondheidsbescherming. 
De stoffen worden in het milieu 
verspreid en geaccumuleerd in 
de voedselketen. 
Ze concentreren zich in de 
vetfase. 

Residuen in voedingsmiddelen 
worden veroorzaakt door 
toepassingen in de gewas- of 
voorraadbescherming of 
indirect door contaminatie van 
het milieu. 
Residuen in dierlijke produkten 
zijn meestal afkomstig uit vee
voeders en soms het gevolg 
van bodemverontreiniging; bij 
lindaan ook van directe 
toepassing als 
bestrijdingsmiddel tegen 
ectoparasieten. 
dierlijk vet in de voeding 

meestal insekticide 
eigenschappen (m.u.v. a- en 
(J-HCH en DDT-metabolieten). 
Ook toxische eigenschappen 
voor de mens: acuut, hoge 
dosering werkt op zenuw
stelsel: 
chronisch, lage dosering, 
leverbeschadiging 
tamelijk tot sterk persistent in 
het milieu 
overdracht via de voedselketen 
ophoping in dierlijk vet 

1. wereldproduktie 
2. gebruik in Nederland 

3. belasting van de mens 
via de voeding: door 
WHO geadviseerde 
ADI 

4. normen voor 
oppervlaktewater 

geen cijfers bekend 
verboden, behalve lindaan 
(y-HCH) jaaromzet lindaan in 
Nederland 25 ton 
zie tabel 12.3 

IMP-norm voor basiskwaliteit 
oppervlaktewater is 0.1 mg/m3 

voor het totale gehalte aan 
pestiöden en 0.05 mg/m3 voor 
individuele pesticiden. 

12.3 Monitoring 

Het gehalte van organochloorbestrijdingsmiddelen in lucht is 
te Delft in de periode 1979-1981 55 maal gemeten door IMG-
TNO. De gevonden gemiddelde waarden voor de 
verschillende verbindingen varieerden tussen 0,01 en 0,4 
ng/m3. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd naar de 
omstandigheden bij de toepassing waarbij kans bestaat op 
luchtverontreiniging; dit is het geval bij enkele toepassingen 
van lindaan. 

In de rijkswateren worden door het RIVM en het RIZA 
wekelijks tot maandelijks metingen uitgevoerd naar DDT en 
andere organochloorverbindingen. DDT zelf en andere 
stoffen van het DDT-complex (DDE, o.p.'-DDT) zijn reeds vele 
jaren op geen van de monsterpunten in aantoonbare 
hoeveelheden aangetroffen. Dit geldt eveneens voor 
heptachloor, heptachloorepoxyde, dieldrin en aldrin. 
Wel waargenomen stoffen zijn HCB, »-HCH en y-HCH. 

In figuur 12.1 wordt een overzicht gegeven van de 
ontwikkelingen van het gehalte en de vracht van HCB, 
o-HCH en y-HCH in de Rijn bij Lobith. Geconcludeerd kan 
worden dat de belasting var, de Rijn met HCB in de periode 
1973-1977 vrijwel stabiel is geweest. Daarna is er sprake van 
een daling. 
Ten aanzien van de belasting van de Rijn met o-HCH en 
y-HCH kan worden opgemerkt dat in de periode 1974 t/m 
1977 nen aanmerkelijke verbetering is opgetreden. In de 
periooe daarna is sprake van een stabilisatie op een laag 
niveau voor y-HCH, terwijl »-HCH sinds 1981 niet meer 
aangetroffen is. 
In de Maas bij Eijsden is over de gehele periode sprake van 
een vrij stabiele situatie op een relatief laag niveau. 

Het onderzoek naar organochloorverbindingen in dierlijk vet 
door het RIVM in opdracht van de Veterinaire Hoofdinspectie 
van de Volksgezondheid is sinds 1981 gestaakt, aangezien 
de gehalten niet verontrustend hoog waren, met uitzondering 
van PCB's en HCB in bepaalde gebieden. 
Het repressieve onderzoek naar gehalten aan organochloor
verbindingen in voedingsmiddelen dat door de Keurings
diensten van Waren wordt uitgevoerd, is dikwijls gericht 
op verdachte partijen en heeft daardoor geen 
monitoringkarakter. 

Met ingang van 1974 is in het kader van de werkzaamheden 
van de LAC-stuurgroep "Vee, Vlees en Eieren" een 
signaleringsprogramma ingesteld ten behoeve van 
onderzoek naar de gehalten van organochloorverbindingen 
in rundvet, kalfsvet, varkensvet en eieren. In het begin van 
1975 werd dit programma uitgebreid met slachtkuikenvet. 
Sinds de tweede helft van 1981 is ook schapevet in het 
programma opgenomen. Bij de monstername en het 
onderzoek zijn de VD, de AID, het RIKILT en het CIVO-TNO 
betrokken. 
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De resultaten voor HCB en y-HCH in rundvet, varkensvet en 
pluimveevet over de periode 1978-1983 zijn in figuur 12.2 t/m 
12 4 opgenomen Hieruit blijkt dat de gehalten merendeels 
laag zijn en een dalende tendens vertonen over de 
afgelopen jaren. 
In Nederland worden door de Residubeschikking 
(die gebaseerd is op de Bestrijdingsmiddelenwet) eisen 
gesteld aan de maximale gehalten van organochloor-
bestrijdingsmiddelen in onder andere varkensvet, rundvet, 
kalfsvet, eieren, slachtkuikenvet on melkvet. 

In tabel 12.1 wordt een samenvatting gegeven van de 
relevante toleranties die in 1983 van kracht waren. 

Via een periodiek meetprogramma van de LAC stuurgroep 
"Visverontreiniging" worden sinds 1972 ook gegevens 
verzameld over de aanwezigheid van organochloor
verbindingen in voor de handel belangrijke vissen, schaal- en 
schelpdieren. Sinds 1978 is de bemonstering beperkt, gezien 
de meestal zeer lage gehalten. De resultaten voor enkele 
vissoorten (die het meest gecontamineerd zijn) zijn vermeld in 
tabel 12.2 over de periode 1978-1983. 
De gehalten zijn merendeels laag. De resultaten laten niet toe 
om conclusies te trekken over een ontwikkeling in een 
bepaalde richting. 

De zuivelcontrole-instellingen verrichten sinds 1972 uitvoerig 
onderzoek naar de verontreiniging van melk- en zuivel-
produkten met organochloorbestrijdingsmiddelen. 
Met dit onderzoek wordt vooral beoogd een indruk te krijgen 
van het verloop van de verontreiniging als ook om controle 
uit te oefenen op de naleving van de voorschriften met 
betrekking tot de daarin opgenomen residutoleranties. 
De bemonsteringsfrequentie van een fabriek bedraagt zes 
monsters per jaar. In het winterhalfjaar worden meer 
monsters onderzocht dan in het zomerhalfjaar. In 1983 zijn in 
totaal 772 monsters onderzocht in het kader van 
voorgenoemd surveying-programma. 
De maandelijkse mediaanwaarden over 1983 zijn grafisch 
weergegeven in de figuren 12.5 t/m 12.10. Ter vergelijking 
zijn de overeenkomstige waarden over de twee voorgaande 
jaren eveneens uitgezet. 

Het RIVM doet van tijd tot tijd onderzoek naar de gehalten 
aan organochloorverbindingen in humaan vet. 
De resultaten over de jaren 1969-1982 zijn uitgezet in figuur 
12.11. In 1976 en 1978 zijn tevens de gehalten in dag-
voedingen bepaald. De hieruit berekende opname per dag, 
en ter vergelijking de aanvaardbare dagdosis (ADI) volgens 
de WHO voor enkele stoffen, zijn opgenomen in tabel 12.3. 
Het RIN heeft ekster- en mereleieren op een aantal oiganc-
chloorverbindingen onderzocht. Voor de resulaten wordt 
verwezen naar het jaarverslag over 1982. 

Tabel 12.1 

Toleranties van enkele organochloorverbindingen voor 
verschillende vetten en eieren (uitgedrukt per kg vet). 

OganocMoor-
ver binding 

Toleranties 

varkensvet, rund
vet en kalfsvet 

mg/kg mg/kg 

slacht melk en 
kuikenvet melk 

produkten 
mg/kg mg/kg 

HCB 
o-HCH 
(l-HCH 
todaan (, HCH) 
Tctaal HCH {» + p + ,) 
Heptachloor + hepta 
chloorepcMyde 
Aldrin + dieldrin 
Endrin 
Chloordaan 
DDT ( • metabototen) 

0.5 

0.5 
0.2 
0.1 
0.05 
1.25 

0.7 

0,5 
1 
1 
0.2 
5 

0.5 

0.7 

0.2 
0,2 
0.? 
0,35 
1.25 

0.3 

0.3 

0.15 
0.15 
0.02 
0.05 
1,25 

'Toleranties zijn in ontwerpstadium 

Tabel 12.2 Visserijprodukten 

Bepalingen van de gehalten van organochloorverbindingen 
in visserijprodukten over de periode 1978-1983. 
Monstername éénmaal per jaar in het IJssetmeer door het 
RIVO, analyse door RIKILT. Resultaten in mg/kg produkt. 
In 1979 werd niet bemonsterd. 

1978 
1980 
1981 
1982 
1983 

HCB 
snoekbaars aal 

< 0,005 0,032 
0,010 0,030 
0,022 0,050 
0,017 0,11 
0,004 0,016 

y-HCH 
snoekbaars aal 

0,002 0,017 
0,009 0,013 
0,002 0,050 
0,002 0,018 

<0,001 0,012 

Tabel 12.3 Gemiddelde opname van organochloor
verbindingen door de mens uit de voeding in jig/dag. 

1976 
1978 

HCB 
1 
1 

0-HCH 
1 
2 

y-HCH 
2 
2 

dieldrin 
2 
2 

p.p.'-DDE 
2 
3 

ADI (36)': 600 15 3002) 

1)PADI3) ingetrokken 
2) voor totaal DDT-complex 
3) PADI = ADI voor een persoon van 60 I 

Figuur 12.1 

12.4 Conclusies 
Gehalten en vrachten van organochloorverbindingen in de Rijn bij 
Lobith (jaargemiddelden) 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in oppervlaktewater de 
verontreiniging met organochloorbestrijdingsmiddelen in de 
afgelopen jaren duidelijk is gedaald. De gehalten in dierlijke 
voedingsmiddelen vertonen eveneens een lichte daling. 
De opname van deze stoffen via de voeding is alleen voor 
dieldrin op een nive?u waarbij de ADI wordt benaderd. 
Niettemin is de belasting van de bevolking met veel 
organochloorbestrijdingsmiddelen in humaan vet nog zeer 
duidelijk aanwezig. Blijvende aandacht voor de verdere 
terugdringing van deze persistente stoffen blijft ondanks het 
verbod voor de toepassing ervan in Nederland nog nodig. 

U 
E 0.1 

A vo 'A 1 gefiStefHCH 
2 vractilrHCH 
3 gehalte HCB 
' wacht HCB 

V 
.>^*»-

— r — i r—i ) r—i r — T — — r 
1973 1974 1975 197» 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
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Figuur 12.9 
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Figuur 12.11 

Mediaanwaarden van organochloorverbtndingen in humaan vet 
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1 3 Cholinesterase-
remmende stoffen 

Figuur 13.1 

Jaargemiddelden van de concentratie en vracht aan 
cholinesteraseremmers in de Rijn. 

13.1 Karakteristieken 

soort stof 

voorkomen 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 
«genschappen 

esters van carbarnine-zuur en 
esters van organische fosfor-
zuren, die worden gebruikt als 
bestrijdingsmiddel 
komen van nature 
waarschijnlijk niet voor 
bestrijdingsmiddelen, met 
name insektibden: b.v. 
malathion, dichloorvos, 
phosdrin, merinfos, fenthion, 
carbaryl en propoxur 
wordt veroorzaakt door 
toepassing van deze 
bestrijdingsmiddelen in o a de 
landbouw 
voedsel 

stoffen met zeer uiteenlopende 
eigenschappen komen in deze 
groep van stoffen voor. In het 
algemeen worden 
cholinesteraseremmers in 
het milieu veel beter 
afgebroken dan organochloor-
bestrijdingsmiddelen. 
De halveringstijd van deze 
stoffen in oppervlaktewater is 
in het algemeen enkele weken 
de stoffen hebben een 
remmend effect op het enzym 
acetylcholinesterase — dat een 
essentiële functie heeft in de 
prikkeloverdracht in het zenuw
stelsel - waardoor sterfte door 
verkramping kan optreden. 

vracht 
gehalte 

^. -i 

~i—i—r-

13.4 Conclusies 

Voor cholinesteraseremmende stoffen wordt in de Rijn en in 
de Maas nog slechts incidenteel een gehalte boven de norm 
voor basiskwaliteit voor water van 1,0 mg/m3 gemeten. 

13.2 Getallen 

1. norm voor basis - 1,0 mg/m3 

waterkwaliteit 
2. MAC-waarde malathion - 10 mg/m3 

13.3 Monitoring 

In figuur 13.1 is een overzicht gegeven van het verloop van 
de concentratie en de vracht aan cholinesteraseremmers in 
de Rijn bij Lobith. Zoals uit de figuur blijkt is zowel het gehalte 
als de vracht aan cholinesteraseremmers in de jaren 1975/76 
zeer sterk gestegen. 
Deze stijging is waarschijnlijk toe te schrijven aan tijdelijke 
lozingen tengevolge van nieuwe produktieprocessen. 
Na 1976 is het gehalte en de vracht weer gedaald tot 
waarden zoals deze vóór 1975 voorkwamen. In de periode 
1979-1983 is de situatie gestabiliseerd. Ook in de Maas bij 
Eijsden is een zelfde verschijnsel waar te nemen, zij het 
minder extreem. 
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"14 Polycyclische 
aromaten 

14.1 Karakteristieken 

soort stof - organische verbindingen 
bestaande uit twee of meer 
onverzadigde (aromatische) 
ringstructuren 

voorkomen - in roet, asfalt-, pek- en teer-
produkten. Ook sommige 
planten en micro-organismen 
kunnen enkele polycyclische 
aromaten vormen 

produktie - enkele polycyclische aromaten 
zoals anthraceen en pyreen 
worden gewonnen uit 
steenkoolteer en aardolie-
residuen 

toepassing - in de organisch-chemische 
industrie met name in 
kleurstoffen 

milieuverontreiniging - polycyclische aromaten 
worden gevormd bij 
verbranding van o a 
steenkool, olieprodukten, hout 
en houtskool. Ook het verkeer, 
met name dieselmotoren, is 
een bron van verontreiniging. 
Ze komen in de atmosfeer als 
aerosoldeeitjes met een lange 
halveringstijd waardoor ze over 
grote gebieden worden 
verspreid 

voornaamste bronnen - voedsel en lucht 
voor de mens 
eigenschappen - van een aantal polycyclische 

aromaten is bekend dat ze 
sterk kankerverwekkend zijn, 
bijvoorbeeld benzo(a)pyreen 
en benzo(a)anthraceen. 

14.2 Getallen 

1. Norm voor basiskwaliteit van oppervlaktewater 0,2 mg/m». 
2. Oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drink

water 0,2 mg/m3 

14.3 Monitoring 

Door het IMG-TNO worden sinds 1981 in de lucht op drie 
plaatsen (Rotterdam, Delft en Naaldwijk) de gehalten bepaald 
van een twintigtal polycyclische aromatische koolwaterstoffen. 
De monsters worden geanalyseerd met hogedrukvloeistof-
chromatografie (HPLC) in combinatie met fluorescentie-
detectie, waardoor de bepalingsgrens aanzienlijk verlaagd is 
in vergelijking met de in het verleden gehanteerde methode. 
In de winter zijn de luchtconcentraties in het algemeen 
hoger ten gevolge van het groter gebruik van stookolie en 
steenkool. 
De concentraties van de polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen variëren van nul (<0,01) tot enkele 
nanogrammen per m3 buitenlucht. 
Ook voor levensmiddelen bestaat sinds kort een beperkt 
onderzoeksprogramma naar het voorkomen van 
polycyclische aromaten daarin. 

in tabel 14.1 is voor het meetpunt Delft het verloop van 
ftuorantheen en benzo(a)pyreen over de laatste jaren 
weergegeven. 

Tabel 14.1 Gehalte van twee polycyclische aromaten in de 
buitenlucht te Delft 

Periode 

mei-okt 
nov-dec 
jan-febr 
mrt-apnl 
mei-okt 
nov-dec 
jan-febr 
mrt-april 
mei-okt 
nov-dec 
jan-febr 

1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 

benzo(a)pyreen 
ng/m3 

0.3 
1.4 
1.7 
0.8 
0.3 
2.7 
0.6 
0.6 
0.3 
1,3 
0.8 

flucantheen 
ng/m3 

1.7 
4.4 
5.2 
3.0 
1.5 
3.6 
2.2 
6.3 
1.2 
2.5 
2.0 

Door het RIVM worden sinds 1 januari 1983 de gehalten van 
11 polycyclische aromaten in regenwater gemeten te 
Witteveen, De Bilt en vlissingen. (Zie tabel 14.2). 
Evenals in lucht zijn in regen in de winter de concentraties 
van de gemeten verbindingen hoger dan in de zomer. 
De verschillen tussen de lokaties zijn zeer gering. 

Tabel 14.2 Polycyclische aromaten in regenwater in 1983 

Periode benzo(a)pyreen fluorantheen 
mg/m3 mg/m3 

winter 0,02-0,05 0,20-0,40 
zomer < 0,01-0,01 0,03-0.07 

Tabel 14.3 Jaargemiddelen* van de gehalten aan poly
cyclische aromaten in de Rijn bij Lobith. De gehalten zijn 
bepaald door het RIZA. 

Jaar mg/m3 

1980 0,45 
1981 0,28 
1982 0,25 
1983 0,14 

'totaal voor de zgn 6 van Borneff, zijnde: benzo(b)fluorantheen, 
bertzo(k)fluorantheen, benzo(ghi)peryleen, benzo(a)pyreen, 
fluorantheen en indeno (1, 2, 3-cd)pyreen 
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14.4 Conclusies 

In de jaren 1980-1983 zijn de gemeten gehalten van 
polycyclische aromaten In Rijnwater gedaald. De norm 
voor de basiskwaliteit wordt echter zowel In de Maas als In 
de Rijn overschreden. 
In de komende jaren wordt een stijging verwacht in de 
concentraties aan polycyclische aromaten in de lucht door 
de overschakeling van het gebruik van aardgas op olie en 
steenkool voor het opwekken van energie. 
Op grond van veldmetingen en modelberekeningen door 
het RIVM wordt geconcludeerd dat aerosolgebonden 
polycyclische aromaten voornamelijk in wolken door regen 
worden ingevangen terwijl gasfase polycyclische aromaten 
voornamelijk onder wolken door regen 
worden ingevangen. 
Derhalve wordt verwacht dat veranderingen in 
Nederlandse emissies naar de lucht in een relatief geringe 
mate doorwerken op de gehalten in Nederlands 
regenwater. 
Op grond van de verwachte toename van de emissies en 
mede gezien de mogelijk carcinogene eigenschappen 
dienen de metingen van de concentraties van 
polycyclische aromaten zowel in water als in lucht op het 
huidige niveau te worden voortgezet. 
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15 Astest 15.3 Monitoring 

15.1 Karakteristieken 

soort stof 

voorkomen 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 

eigenschappen 

van nature voorkomende 
knstallijne anorganische 
silicaten met een 
karakteristieke vezelvorm. 
De meest voorkomende 
soorten zijn chrysotiel (wit), 
crocidoliet (blauw) en amosiet 
(bruin) 
de belangrijkste wingebieden 
liggen in Canada, Zuid-Afrika 
en Rusland 
in asbestcement (buizen en 
bouwmaterialen), rem-
voeringen en frictiematerialen, 
brandwerende panelen, 
warmte en elektrische isolatie
toepassingen 
door asbestverwerkende en 
-bewerkende bedrijven, door 
onvoldoende afgedekte 
asbestafvalstortplaatsen, bij 
sloop van asbestbevattende 
constructies en door slijtage 
van remvoeringen 
beroepsmatige blootstelling bij 
mensen die werken in de 
asbestverwerkende industrie. 
Uit elektronenmicroscopische 
metingen is echter gebleken 
dat asbestvezels ook in lage 
concentraties in de buitenlucht 
voorkomen 
asbestvezels zijn buigzaam en 
sterk tegelijk, kunnen 
overlangs splijten in steeds 
dunner vezels, zijn bestand 
tegen hitte en een aantal 
chemische invloeden 
door inademing van asbest
vezels kunnen ziekten ontstaan 
zoals asbestose, mesothelioom 
(een zeldzame kwaadaardige 
kanker van het longvlies) en 
longkanker. 

Het asbestgehalte in de buitenlucht wordt niet systematisch 
bepaald. Metingen zijn zeer moeilijk uit te voeren omdat 
gebruik moet worden gemaakt van elektronenmicroscopie 
In Nederland is in opdracht van het toenmalige Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne door TNO in 1979/1980 
een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de concentratie 
asbest in de buitenlucht. De resultaten zijn samengevat in 
tabel 15.1. 

Tabel 15.1 Asbestconcentraties in de Nederlandse 
buitenlucht 

Bronnen 

Industrie 

Steden 

Achtergrond 

: omgeving van 
asbest- of asbest-
produkten-
verwerkende 
industrieën; 
verkeerstunneis. 

: grote en middel
grote steden, 
omgeving met 
veel verkeer, 

: landelüke 
omgeving met 
weinig verkeer 

15.4 Conclusies 

Vezelconc. 
vezels/m3 

10"-105 

103-104 

102-103 

Massaconc. 
ng/m3 

5-300 

0,1-5 

0,1 

Het is bewezen dat asbestvezels bij inademing carcinogeen 
zijn voor de mens. Weliswaar is de asbestconcentratie in de 
buitenlucht in het algemeen laag en is het effect daarvan 
moeilijk meetbaar, maar het bestaan van een veilige 
concentratie is niet aannemelijk. 
Daarom geldt dat de verspreiding van asbestvezels in het 
milieu zoveel mogelijk moet worden tegengegaan. 
In Nederland is het verboden crocidolietasbest te bewerken 
en te verkopen. Op grond van de Warenwet zijn eisen 
gesteld aan asbestbevattende produkten om de verspreiding 
van asbestvezels in het milieu te beperken. 

15.2 Getallen 

1. wereldproduktie 

2. in Nederland 
verwerkte hoeveelheid 
asbest 

3. MAC-waarde 

4. emissie naar lucht 
in Nederland 

5-7 miljoen ton waarvan 95°/o 
witte, 4% blauwe en 1% 
bruine asbest 
1980; 25.000 ton 
1982; 10.000 ton 

2 asbestvezels/ml lucht 
(uitgezonderd crocidoliet) 
0,2 crocidolietvezels/ml lucht 
1490 kg/jaar 
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15 Dioxinen 

16.1 Karakteristieken 

16.2 Getallen 

1. no-etfectlevelTCDObij - 0,001 pg/kglichaamsgewicht 
chronische orale 
toediening aan ratten 

2. voorgestelde ADI - 0.004 ng/kg lichaamsgewicht 

soort stof 

voorkomen 

produktie 

gebruiksdoeleinden 
milieuverontreiniging 

eigenschappen 

polychloor di benzo- para
dioxinen, die in het spraak
gebruik dioxinen worden 
genoemd, zijn een groep van 
aromatische chloor
verbindingen. Enkele van de 
verbindingen uit deze groep 
(met name 2, 3, 7, 8 - tetra-
chloordibenzoparadioxine) 
behoren tot de meest giftige 
stoffen die we kennen 
als ongewenste verontreiniging 
in bestrijdingsmiddelen en des-
mfectantia. Dioxinen zijn 
aangetoond in vliegas en rook
gassen van afvalverbrandings
installaties 
primaire produktie van 
dioxinen vindt niet plaats. 
Dioxinen kunnen echter als 
ongewenst bijprodukt worden 
gevormd bij de bereiding van 
chloorfenolen waardoor ze 
voorkomen in bestrijdings
middelen die chloorfenolen 
bevatten of daarvan afgeleide 
stoffen 
geen 
door het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen op basis 
van chloorfenolen en door 
emissies van afval
verbrandingsinstallaties. 
Belangrijke verontreinigings-
gevallen hebben zich in het 
verleden voorgedaan 
tengevolge van calamiteiten bij 
de produktie van chloorfenolen 
en daarvan afgeleide stoffen 
en stortingen van chemisch 
afval. 
de giftigste van de dioxinen is 
het 2, 3, 7, 8-TCDD. Deze stof 
heeft bij de mens chlooracné 
en een gestoorde leverf jnctie 
tot gevolg 
de hoger gechloreerde 
dioxinen zijn relatief minder 
toxisch, maar absoluut toch in 
zeer hoge mate 
dioxinen met een lager aantal 
chlooratomen tonen een 
gevarieerd beeld en enkele 
van deze dioxinen hebben 
LDso waarden in de grootte
orde van grammen per kilo
gram lichaamsgewicht 
TCDD is in het milieu stabiel 
gebleken maar wordt onder 
invloed van ultraviolet licht 
afgebroken. Er zijn 
aanwijzingen dat het In de 
bodem in het algemeen niet 
uitspoelt, een halveringstijd 
heeft van 1-1 Vi jaar en niet 
door planten uit de grond 
wordt opgenomen. 

16.3 Monitoring 

Uit onderzoek, dat is uitgevoerd door de Gemeente 
Universiteit van Amsterdam, is gebleken dat stoffen 
behorende tot de groep van polychloor-dibenzo-para-
dioxinen, alsmede van de qua eigenschappen verwante 
groep polychloor dibenzofuranen in vliegas en vliegstof van 
afvatverbrandingsinrichtingen aanwezig kunnen zijn. 
Geëvalueerde kwantitatieve gegevens over de gehalten in 
het vliegas en vliegstof van individuele stoffen behorende tot 
de genoemde groepen, zijn vooralsnog niet voorhanden. 

16.4 Conclusies 

Hoewel dioxinen naar alle waarschijnlijkheid slechts in 
beperkte hoeveelheden en lage concentraties in het milieu 
geraken (ongelukken uitgezonderd) rechtvaardigen de 
uitzonderlijke toxische eigenschappen van deze verbindingen 
een nader onderzoek naar aard en omvang van de belasting 
van het milieu door met name vuilverbrandingsinstallaties met 
deze stoffen. 

32 



RADIOACTIEVE 
STOFFEN 



Karakteristieken 

soort stof - isotopen van elementen met rtiet-stabiete 
atoomkernen, die scontaan in een andere 
configuratie kunnen overgaan onder 
uitzending van ioniserende straling en 
daardoor bij kunnen dragen tot de 
stralingsbelasting van de mens. Na korte 
of lange tijd wordt, al dan niet via radio
actieve tussenprodukten een stabiele, niet 
radioactieve configuratie bereikt 

voorkomen - radioactieve stoffen komen van nature in 
de biosfeer voor. waardoor alle levende 
organismen bepaalde hoeveelheden van 
deze stoffen bevatten. 
De grootste hoeveelheid wordt geleverd 
door het kalium dat van nature het radio
actieve kalium-40 bevat. Daarnaast bevat 
de grond geringe concentraties aan 
uranium en thorium met door radioactief 
verval daaruit ontstane radioactieve 
dochters als radium en radon. 
Onder invloed van kosmische straling 
ontstaan in de atmosfeer o.a. waterstof-3 
(tritium), beryllium-7 en koolstof-14 
("kosmogene" radtonucliden). 
Ofschoon de concentraties van boven
genoemde nudiden gering zijn. leveren ze 
momenteel, samen met de kosmische 
straling, de grootste bijdrage tot de 
stralingsbelasting van de Nederlandse 
bevolking. 

Radtonucliden kunnen ook kunstmatig 
worden geproduceerd. Zij kunnen ook 
ongewild worden gevormd als bijprodukt 
van een gewenst proces. Zo ontstaan bij 
de spUjting van uranium in kernenergie
centrales radioactieve spfijtingsprodukten 
en onder invloed van de hiermee gepaard 
gaande neutronenstraling radioactieve 
corrosieprodukten 

produktie - kunstmatige radionucliden worden 
voornamelijk geproduceerd in kern
reactoren en deeltjesversnellers. 
Ze ontstaan bovendien als bijprodukten bij 
de splijting en fusie van atoomkernen in 
kernreactoren en komen vrij bij de 
explosie van nucleaire wapens 

gebruiks- - radioactieve stoffen worden o.a. toegepast 
doeleinden in de industrie, in de geneeskunde en bij 

het wetenschappelijk onderzoek 
milieu- - bij de experimenten met bovengrondse 
verontreiniging explosies van kernwapens in de jaren na 

1945 zijn grote hoeveelheden radïo-
nucliden in de atmosfeer terechtgekomen. 
Deze stoffen komen als radioactieve 
neerslag ("fall-out") op het aardoppervlak. 
De gevonden activiteitsniveaus 
veroorzaken geen hoge extra stralings
belasting voor de mens, maar veiligheids
halve neemt men aan dat de stralings
effecten cumulatief zijn en bovendien pas 
vele jaren na de blootstelling aan straling 
tot uiting kunnen komen. 
Na de stopzetting van de bovengrondse 
Kernwapenproeven door de Verenigde 
Staten en de Sovjet Unie in 1962 daalde 
de hoeveelheid radioactieve stoffen in de 
atmosfeer aanzienlijk, maar de 
aanwezigheid ervan in de biosfeer is nog 
steeds meetbaar. De bijdragen van de 
latere Chinese proefexplosies kunnen 
goed worden vastgesteld, zij het dan dat 
deze in vergelijking met het totaal gering 
zijn geweest. 

De radioactieve neerslag veroorzaakt een 
vrij gelijkmatige depositie van rarJo-
nuckden. zonder duidelijke lokale 
verschien. Hetzelfde gekit voor de 
lozingen door laboratoria, ziekenhuizen, 
enz., terwijl lozingen van radioactieve 
stoffen door kernenergiecentrales meer 
plaatselijke verontreinigingen kunnen 
veroorzaken. Verder kunnen via de lucht 
en de rivieren radioactieve stoffen het land 
birmenkom-an die afkomstig zijn van 
nucleaire instatates in het buitenland. 
De belangrijkste componenten van de 
radioactieve neerslag zijn tegenwoordig 
strontium-90 (Sr-90) en cesium-137 
(Cs 137). nucMen met een halveringstijd 
van ca. 30 jaar. Daarnaast zijn bij de kern
wapenproeven grote hoeveeVieden 
waterstof-3 (H-3. tritium) en koolstof-14 
(C 14) geproduceerd, die ook thans nog 
goed in de biosfeer aantoonbaar zijn. 
Ale gebruikers van radioactieve stoffen 
hebben hiervoor een vergunning nodig. 
Lozingen van bepaalde hoeveelheden 
radioactiviteit in lucht en water kan dmv. 
deze vergunning worden geregeld. 
De leningsvoorwaarden voor exploitanten 
van kernreactoren staan lozing van 
beperkte hoeveelheden sptijtings- en 
geactiveerde corrosieprodukten in de 
lucht en in het oppervlaktewater toe. 
Een verontreiniging met natuurlijke radio
actieve stoffen kan ontstaan bij de 
verwerking van uraniumhoudende grond
stoffen, zoals fosfaatertsen ten behoeve 
van kunstmestfabricage 

voornaamste - de kunstmatige radionuchden leveren 
bronnen voor slechts een geringe bijdrage aan de totale 
de mens stralingsbelasting van de mens. 

De kosmische straling, de natuurlijke 
rarJonucHden in de omgeving van de 
mens en in zijn lichaam, waarvan radon 
en kalium-40 de belangrijkste zijn, 
medische handelingen met radtonucliden 
en röntgenstraling leveren tezamen bijna 
de totale uitwendige en inwendige 
stralingsdosis. 
De belangrijkste bronnen van de 
kunstmatige radioactieve stoffen voor de 
mens zijn de voedingsmiddelen, vooral 
melk en zmvelprodukten, vlees, tarwe en 
groenten 

eigen- - ioniserende straling kan schade aan-
schappen brengen aan levende organismen. 

De rarJonucliden zelf vertonen chemisch 
en fysiologisch dezelfde eigenschappen 
als de overeenkomstige met-radioactieve 
vorm van de bewuste elementen. 
Sommige radionucliden verblijven slechts 
kort in het lichaam, hetzij doordat ze snel 
worden uitgescheiden of doordat ze een 
korte fysische halveringstijd hebben. 
Andere daarentegen kunnen zich in 
bepaalde organen ophopen en daar 
gedurende hun gehele beslaan straling 
afgeven. De stralingsdosis die wordt 
afgegeven, hangt af van de energie van 
de straling die per nuclide verschilt. 
De dosis kan plaatselijk zijn, maar ook 
over het gehele lichaam worden 
afgegeven. Teneinde het risico van de 
straling te kunnen beoordelen kan met de 
rekenmethode als aangegeven in 
publikatie nr. 26 van de International 
Commission on Radiological Protection 
(ICRP), uit de doses op de verschillende 
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organen een zogenaamde effectieve 
lichaamsdosis worden berekend 

eenheden - de hoeveelheid van een radioactieve stof 
wordt uitgedrukt in de Sl-eenheid 
oecquereS (Bq). De oude eenheid is de 
curie (O): 1 0 - 3.7 x 10'° Bq. 
De strabngsdosis. gecorrigeerd voor 
verschoten in biologische werkzaamheid 
van de verschSende soorten ioniserende 
strakng die radonucbden kunnen 
uitzenden, wordt uitgedrukt in de Sl-
eenheid sievert (Sv.) Deze vervangt de 
oude eenheid rem: 1 Sv * 100 rem. 
De effectieve strafingsdosis wordt 
eveneens uitgedrukt in Sv. 

Getallen 

t totale effectieve stralingsdosis die de ca. 2000 -jiSv 
mens per jaar ontvangt ten gevolge van 
natuurlijke straling in gebieden met een 
normale strafingsachtergrond 

2. jaarlijkse dosislimiet voor individuele - 5000 jiSv 
leden van de bevofki.ig ten gevolge van de 
toepassingen van radioactieve stoffen (boven 
de natuurlijke straKngsdosis) volgens een 
RichtNin van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen 

3. norm jaargemiddelden H-3 voor de basis- 185 kBqfrn3 

kwaliteit van oppervlaktewater 

Monitoring 

Het CCRX-meetprogramma is gericht op het bepalen van de 
verontreiniging in de biosfeer met kunstmatige rarJonuclideri. 
De andere stralingsbronnen die de voornaamste oorzaken 
van de stralingsbelasting voor de Nederlander vormen, zijn 
niet opgenomen in het meetprogramma. 

Atmosfeer en depositie 
Sinds 1956 wordt de radioactiviteit in het luchtstof en de 
depositie gemeten: de jaargemiddelden van de concentraties 
kunstmatige p-activiteit van het luchtstof zijn vermeld in fig. 1. 
Na de stopzetting van de bovengrondse kernwapenproeven 
in 1962 is het gehalte aan radioactiviteit in het luchtstof en de 
depositie sterk gedaald. Een aantal Chinese explosies heeft 
daarna nog kleine verhogingen in de activiteit veroorzaakt. 
In 1983 was de radioactiviteit in luchtstof en depositie van 
fl-totaal, Sr 90 en Cs 137 gedaald tot waarden, die na 1963 
nog niet eerder waren bereikt. 
Het verloop van de depositie van H-3 is eveneens in fig. 1 
uitgezet. H-3 is ook in grote hoeveelheden vrijgekomen bij de 
proefexplosies met kernwapens en het wordt tevens geloosd 
door kernenergiecentrales. Het blijkt dat de depositie van dit 
nuclide sinds 1974 aanzienlijk is gedaald. 

Bodem 
Metingen van grond worden niet meer verricht: het is nl. 
mogelijk om met voldoende nauwkeurigheid de radioactieve 
verontreiniging van de grond m.b.v. andere gegevens 
te berekenen. 

Oppervlaktewater en drinkwater 
Al jaren lang handhaaft de radioactieve verontreiniging van 
het oppervlaktewater in Nederland zich op een laag peil. 
H-3 levert hierbij de grootste bijdrage, maar uit fig. 2 blijkt dat 
het H-3 gehalte in de grote rivieren sinds 1975 sterk 
is gedaald. 

Figuur 1 Totale tf-actnnteit (mtkym3) in h*t luchtstof in De Bit en de 
^Hdtposee (kéq/mz) in Bothoven 

l Eerst» en tweede stopzetting van de bovengronds* kernwapen
proeven door de USA en de USSR 

Figuur 2 3H in rivierwater. 

Het H-3 gehalte in Maaswater is echter circa tweemaal zo 
hoog als in Rijnwater. 
De gehalten in oppervlaktewater blijven echter ruim onder de 
norm voor de basiskwaüteit. Het H-3 gehalte in drinkwater ligt 
op het niveau van 10 kBq/m3, duidelijk verhoogd is het 
gehalte in drinkwater bereid uit Maaswater. 

Voedsel 
Door de sterke afname van de radioactieve verontreiniging 
van de atmosfeer is ook de besmetting van de gewassen na 
1963 sterk verminderd. Dit heeft weer tot gevolg gehad dat 
de radioactiviteit in plantaardige en dierlijke voedings
middelen sindsdien eveneens aanzienlijk is gedaald. In fig. 3 
wordt dit geïllustreerd voor melk. De gehalten aan de 
belangrijkste radionucliden, Sr-90 en Cs-137, zijn de laatste 
jaren vrijwel gelijk gebleven en zij bedragen thans slechts 
enkele procenten van de gehalten in 1963. 

Het gehalte aan radioactieve stoffen in vis en andere visserij-
produkten wordt jaarlijks onderzocht. Sommige schaal- en 
schelpdieren zijn in staat bepaalde spoorelementen sterk te 
concentreren en zij zijn goede indicatororganismen voor het 
aantonen van radioactief besmet water. 
In alle monsters werden kleine hoeveelheden Cs-137 
gevonden en in de vis kon zo nu en dan ook wat Cs-134 
worden aangetoond. 
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Tabel 1. Condustes 
De gemiddelde door de Nederlandse bevolking in 1963 
ontvangen stralingsdosis ten gevolge van kunstmatige 
radioactiviteit in het milieu met ter vergelijking de van nature 
ontvangen strakngsdosis. 

Bron 

Uitwendige bestiakng door Cs 137 
Inwendige bestraling door Sr 90 
Inwendige bestraling door Cs-137 

Totaal 

Natuurlijke bronnen in gebieden 
met normale stralingsachtergrond* 

Gemiddelde jaardosis 
JJSV 

6 
l a 4; gemiddeld 3 

1 

8 a 11; gemiddeld 10 

2000 

'Uit: kxvang Radiation: Sources and biological «Meets. 
1982 Report o» the United Nations Soentftc Commune on the 
Effects ol Atomic Radoton (UNSCEAR); Artntx B. par. 85-88, 
Table 17 

Oe strakngsdosis die de Nederlander in 1983 gemiddeld 
ontving als gevolg van de aanwezigheid var \unstmatige 
radioactieve stoffen in het milieu, btjkt minder dan één 
procent te bedragen van de tü afcngidruii. die de mens 
jaarliiks uit natuurlijke bronnen ontvangt. 
De kernenergie-initilatia» in Nederland en de dcht bij onze 
grenzen gelegen Belgische en Westduüse matalatm leveren 
geen significante bijdrage tot de stralingsbelasting van de 
Nederlandse bevoéung 

De gsdetaHerde resuttaten van de radioactrwtetametinoan 
zijn opgenomen in het interne jaarverslag MR. 84-01 van juni 
1964 van de CCRX-Werkgroep Meettechnieken Radio
activiteit. Du jaarverslag is voor Cj*»ntare»eerdsn verkrijgbaar 
bij het algemeen secretariaat van de CCRX. 

Figuur 5 Jaarlijkse effectieve strakngsdosis t.gv. kunstmatige radanucMfn 
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Appc *ndix 1 

Beknopt overzicht Nationaal 
Meetprogramma CCRX 

Xwwbiotischt stoften 

Stof 

zwaveldioxyde 
(S02<) 

sulfaat (SOj) 

stikstofoxyden 
(NO, N02) 

stikstof
verbindingen 
(nitriet, nitraat, 
ammonium) 

ozon (O3) 

kwik(Hg) 

lood (Pb) 

Medium 

lucht 

regenwater 

lucht 

regenwater 

oppervlakte
water 

drinkwater 

lucht 

oppervlakte
water 

dierlijke 
organen (1), 
vlees en 
eieren (2) 
visserij-
produkten (3 

Plaats van monster
neming 

220 meetstations 
van het Nationaal 
Meetnet voor 
Luchtverontreiniging 

21 meetpunten ver
spreid over het land 

92 meetstations van 
het Nationaal Meetnet 
voor Lucht
verontreiniging 

21 meetpunten ver
spreid over het land 

rijkswateren 

293 pompstations 

29 meetstations van 
het Nationaal Meetnet 
voor Lucht
verontreiniging 

rijkswateren 

slachterijen en 
legbedrijven 

diverse visgronden 

> 
regenwater 21 meetpunten ver

spreid over het land 

oppervlakte- rijkswateren 
water 

dierlijke slachterijen en 
organen (1) legbedrijven 
vlees en 
eieren (2) 

visserij- diverse 
produkten(3) visgronden 

Metende 
instantie 

RIVM 

RIVM/KNMI 

RIVM 

RIVM/KNMI 

RIZA 

RIVM 

RIVM 

RIZA 

RIKILT, CIVO/ 
TNO 

RIVO 

RIVM/KNMI 

RIZA 

RIKILT, CIVO/ 
TNO 

RIVO 

cadmium (Cd) 

zink (Zn) 

koper (Cu) 

arseen (As) 

broom (Br) 

polychloor-
bifenylen 
(PCB's) 

organochloor-
bestrijcHngs-
middelen 

regenwater 

oppervlakte
water 

dierlijke 
organen (1), 
vlees en 
eieren (2) 

visserij-
produkten (3) 

regenwater 

oppervlakte
water 

visserij-
produkten (3) 

regenwater 

oppervlakte
water 

visserij-
produkten (3) 

regenwater 

oppervlakte
water 

visserij-
produkten (3) 

In Nederland 

rund-, kalfs-
en varkens-
vet 

pluimveevet 
en eieren 

metkvet 

visserij-
produkten (3) 

oppervlakte
water 

rund-, kalfs-, 
varkens- en 
schapevet 

pluimveevet 
en eieren 

21 meetpunten ver
spreid over het land 

rijkswateren 

slachterijen en 
legbedrijven 

diverse visgronden 

21 meetpunten ver
spreid over het land 

rijkswateren 

diverse visgronden 

21 meetpunten ver
spreid over het land 

rijkswateren 

diverse visgronden 

1 meetpunt 

rijkswateren 

diverse visgronden 

RIVM/KNMI 

RIZA 

RIKILT, CIVO/ 
TNO 

RIVO 

RIVM/KNMI 

RIZA 

RIKILT/RIVO 

RIVM. KNMI 

RIZA 

RIVO 

RIVM/KNMI 

RIZA 

RIVO 

wordt geen monitoring uitgevoerd. 

slachterijen 

slachterijen en 
legbedrijven 

zuivelfabrieken 

diverse visgronden 

rijkswateren 

slachterijen 

slachterijen en 
legbedrijven 

RIKILT 

CIVO/TNO 

Controle
station voor 
melk-
produkten. 
Botercontrole-
station 
Friesland 

RIVO 

RIZA/RIVM 

RIKILT 

CIVO/TNO 

melkvet zuivelfabrieken Controle
station voor 
melk-
produkten 
Botercontrole-
station 
Friesland 

visserij- diverse visgronden RIVO 
produkten (3) 



cholinesterase- oppervlakte- ri|kswateren 
remmende water 
stoffen 

RI2A 

polycyclische lucht 
aromaten 

Rotterdam. Delft. 
Naaldwijk 

oppervlakte- rijkswateren 
water 

IMG-TNO 

RIZA 

asbest In Nederland wordt geen monitoring uitgevoerd. 

dioxinen In Nederland wordt geen monitoring uitgevoerd. 

(1) Varkens- en rundernieren: bemonsterd in Groningen, Noord-
Holland en Limburg, onderzocht door het RIKILT 

Kippelevers: bemonsterd in Gelderland, onderzocht door het 
CIVO/TNO 

Onderzoek ter control* ven nucleaire installaties 

Medium Plaats van monster
neming 

Onderzoek op Metende 
instantie 

melk In de nabijheid van 
kernreactoren: 
Petten, Doóewaard, 
Borssele. Arnhem, 
Doel. Mol. Jülich. 
Lingen, Kalkar 

Sr-90. Sr-89, RIVM 
Cs-137, 1-131 

gras Petten, Dodewaard. 
Borssele, Arnhem, 
Doel. Mol, 
Jülich, Lingen, 
Kalkar 

P en ytotaal, RIVM 
K-40. Sr-90, 
Sr-89. y-stralers 

(2) Varkensvlees en rundvlees: landelijk bemonsterd, onderzocht 
door het RIKILT 

Pluimveevlees en eieren: landelijk bemonsterd, onderzocht door 
het CIVO/TNO 

(3) Garnaal, mossel, tong. kabeljauw en haring van verschillende 
visgronden langs de Nederlandse kust: aal en snoekbaars uit het 
IJsselmeer. 

N.B. Het aantal meetpunten voor regenwater is par 1-1-1983 terug
gebracht tot 21. Arseen wordt wegens de veelal zeer geringe 
concentratie alteen nog te De Bilt bepaald. 

Radioactieve stoffen 

Medium 

luchtstof 

depositie 

Plaats van monster
neming 

De Bilt. Eelde, 
Eindhoven, De Kooy, 
Vlissingen 

Bilthoven 

Onderzoek op 

0-totaal 

p-totaal, spec, 
nucliden 

Metende 
instantie 

KNMI 

RIVM 

oppervlakte- Rijn en Maas bij de o- en 0- totaal. RIZA 
water grens, Westerschelde H-3 

spec, nucliden RIVM 

IJsselmeer (10 meet- a- en /Motaal, 
punten), Roer bij de H-3 
grens 

RIZA 

melk 

visserij-
produkten 

Berenplaat/ 
Biesbosch 

Lek (Vreeswijk). 
Amsterdam-Rijnkanaal 
(Jutphaas), 
Buurarbeek 

Noordzee langs de 
kust (4 meetpunten) 

Mengsel uit West-, 
Noord-, Oost- en Zuid-
Nederland 
1:1:1:1 

Nederlandse 
kustwateren 

H-3 

H-3 

H-3, Sr-90, 
Cs-134, Cs-137 

Sr-90, Sr-89 
Cs-137, 1-131 

r-stralers 

RIVM 

RIZA 

RIVM 

RIVM 

RIVM 
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Appendix 2 dr. J. van Tie! 

Samenstelling van de coördinatie
commissie voor de metingen van 
radioactiviteit en xenobiotische 
stoffen op 31 december 1983 

Ud-voorzitter: 
dr H. Cohen 

Plaatsver. voorzitten 
Ir. J.H. Jansen 

Lid: 
ir. MEE. Enthoven 

plv. 

directeur-generaal van het 
Rijksinstituut voor Volks
gezondheid en Milieu
hygiëne 

directeur van het Rijks
instituut voor Zuivering van 
Afvalwater 

hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid voor de 
Milieuhygiëne 
dr. J. Weber, inspecteur van 
de Volksgezondheid in 
algemene dienst 

dr. E. Meeter directeur van het Medisch-
Biologisch Laboratorium -
TNO 

plv. ir. J.F. Bleichrodt 

prof. dr. D.VV. van Bekkum 

dr. M.J. Frisse! 

dr. J.M. Dobbelaar 

ir. M. Heuver 

ir. W. van der Kleij 

ir. J.H. Jansen 

directeur van het Radio
biologisch Instituut van de 
Gezondheidsorganisatie -
TNO 

plv. dr. K.J. v.d. Berg 

hoofd van het Laboratorium 
voor Stralingsonderzoek van 
het Rijksinstituut voor Volks
gezondheid en Milieu
hygiëne 

plv. dr. L. Strackee 

veterinair hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid/-
directeur van de Veterinaire 
Dienst 

plv. drs. AG de Moor, 
inspecteur in algemene 
dienst 

directeur van het Rijks-
Kwaliteitsinstituut voor Land
en Tuinbouwprodukten 

plv. dr. W.G. de Ruig, 
laboratoriumchef van de 
afdeling Additieven 

hoofd van de hoofdafdeling 
A van de hoofddirectie van 
de Waterstaat 

plv. ir. J.C. Schweig 

directeur van het Rijks
instituut voor Zuivering van 
Afvalwater 
mw. H.J.B, de Regt, staf
functionaris Radioactiviteit 

ir. C.J. van Oaatseiaar 

ir. P. Santema 

drs. P.H. Berben 

drs. K.H. Postuma 

prof. dr. A.J. Wiggers 

drs. C.C.J.M. van der Meijs 

drs. G.J. van Esch 

dr. L.B.J. Stuyt 

prof. dr. F. ten Hoor 

prof. dr. ir. G.J. Vervelde 

mw. dr. L.M. Dalderup 

hoofddirecteur van het 
Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut 

plv. drs. AP. van Uiden, hoofd 
van de Afdeling Fysisch 
Meteorologisch onderzoek. 

kernfysisch adviseur bij het 
Directoraat-Generaal van de 
Arbeid 

directeur van het Rijks
instituut voor Drinkwater
voorziening 

plv. dr. F.J.J. Brinkmann 

hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid, belast met 
het toezicht op 
levensmiddelen 

plv. drs. L.J. Schuddeboom, 
inspecteur in algemene 
dienst 

directeur van het Rijks
instituut voor Visserij-
onderzoek 

plv. dr. P. Hagel 

directeur van het Rijks
instituut voor Natuurbeheer 

plv. drs. P. Fucs 

voorzitter van de Landbouw-
adviescommissie Milieu-
kritische stoffen 

plv. H.J. Mol, medewerker van 
de Directie Voedings- en 
Kwaliteitsaangelegenheden 
van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij 

directeur van de Sector 
Toxicologie en chemisch 
Levensmiddelenonderzoek 
van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu
hygiëne 

plv. vacature 

voorzitter van de 
Gezondheidsraad 

plv. dr. H. Rigter 

voorzitter van de 
Voedingsraad 

plv. ir. W. Bosman 

vertegenwoordiger van de 
Directie Landbouwkundig 
Onderzoek van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij 

plv. ir. J. Hartmans 

Medische dienst van het 
Directoraat-Generaal van de 
Arbeid 

plv. 

30 



Lid-stgtmtsn stcrotaris: 
mr. J Ch Comelis 

dr. J.G. Wessels Boer 

ir. B.G.M. v.d. Wetering 

plv. directeur van de Directie 
Stralenbeschermmg van het 
Ministerie van Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer 

vertegenwoordiger van het 
Ministerie van Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer 
ir. W.J.M. Sprong 

vertegenwoordiger van het 
Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 

voor 

voor 

LM-tschnisch sscrtarts voor radioactieve stoften: 
ir J.F. Stoutjesdijk wetenschappelijk 

medewerker bij het Rijks
instituut voor Volks
gezondheid en Milieu
hygiëne 

LM-ttchnisch secretaris voor xonobiotischs- stoften: 
H.J Mol vertegenwoordiger van het 

Ministerie van Landbouw en 
Visserij 
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Appendix 3 Monitoring 

Verklarende woordenlijst 

ADI (Acceptable 
Daily Intake) 

Basiskwaliteit 

Aanvaardbare dosis die door de 
rrens gedurende zijn gehele leven 
dagelijks kan worden opgenomen 
zonder schade hiervan te 
ondervinden. 

De baeiskwaliteit van oppervlakte
water kan worden omschreven als 
een zodanige kwaliteit van het 
water, dat het geen overlast (met 
name stank) voor de omgeving 
veroorzaakt, er niet vervuild uitziet 
(drijvend vuil, verkleuring), goede 
levenskansen biedt voor een 
aquatische levensgemeenschap, 
waarvan hogere organismen, zoals 
diverse vissoorten deel uit kunnen 
maken en dat tevens ecologische 
belangen buiten het water (bijv. 
vogels en zoogdieren die water-
dieren consumeren) worden 
beschermd. Met de invoering van 
de "basiskwaliteit" als water
kwaliteitsdoelstelling wordt beoogd 
een minimum aan te geven in het 
geheel van waterkwaliteits
doelstellingen, een minimum dat in 
beginsel geldt voor alle 
Nederlandse oppervlaktewateren 
en dat op korte termijn bereikt zou 
moeten worden (Indicatief Meer
jaren Programma 1980-1984 
voor de bestrijding van de 
verontreiniging van het 
oppervlaktewater). 

Percentiel 

Monitoring is het proces van 
regelmatig terugkerende metingen 
van een of meer onderdelen of 
indicatoren van het milieu voor 
goed omschreven doeleinden 
volgens vooraf vastgestelde tijd- en 
plaatsschema's, gebruik makend 
van vergelijkbare en 
reproduceerbare methoden voor 
het kenschetsen van het milieu
onderdeel of -indicator en voor het 
verzamelen van de gegevens. 
Monitoring levert feitelijke informatie 
over de huidige toestand van het 
milieu en over de wijze waarop 
deze zich heeft ontwikkeld. 
(Definitie van de United Nations 
Interagency Working Group on 
Monitoring van het United Nations 
Environment Programme - UNEP). 

Een percentielwaarde geeft aan 
hoe hoog de concentratie is, waar 
beneden een bepaald percentage 
van de waarnemingen ligt 
(bijvoorbeeld 50%, 95% of 98%). Zo 
is de mediaan het 50-percentiel van 
de waarnemingsreeks. 

Gewogen : De gemiddelde concentratie van 
gemiddelde een stof in regenwater, berekend 

met de in de bemonsterings
perioden gevallen hoeveelheden 
regen als gewichtsfactor. 

MAC-waarde : Maximaal aanvaardbare 
concentratie van een stof in lucht 
bij beroepsmatige blootstelling. 

Mediaan De mediaan van een reeks 
waarnemingen is een zodanig 
gelegen waarde, dat 50 procent 
van het aantal waarnemingen 
groter is dan deze waarde en 
50 procent kleiner (de "middelste" 
waarde). 
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