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Ten geleide 

In Nederland worden door verschillende rijksinstitulen op 
systematische wijze metingen verricht ter bewaking van de 
aanwezigheid van schadelijke stoflen In het biotogische 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 het milieu als geheel ;e worden bekeken en 
moeten de meetprogramma's ook onderling op elkaar worden 
algestemd. Teneinde te voorzien in deze behoette en te komen 
tot een samenhangend overzicht van de verspreiding van 
stoffen door het gehele biologische milieu, is door de 
betrokken ministers (Welzijn, Volksgezondheio en Cultuur, 
Landbouw en Visserij. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en 
Verkeer en Waterstaat) op 1 november 1974 de 
Codrdinatie-Conmissie voor de metingen van Radioactiviteit 
en Xenobiotische stoffen (CCRX) ingesteld. Daaraan 
voorafgaand was bij Ministeriéle 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 at te 
stemmen en de onderlinge uitwisseling van meetgegevens 
tussen deze instituten te codrdineren. In de CCRX werken 
daartoe samen RIVM. RIKILT, RIVO. RIN, DBW/RIZA, ECN en 
KNMI (zie bijlage 4). De systematische metingen die door deze 
instituten in de CCRX worden ingebracht, vormen tezamen het 
Nationaal Meetprogramma van de CCRX (zie bijlage 1). Bij de 
chemisette verbindingen die gezamenlijk worden gemeten. ligt 
de nadruk vooral op de xenobiotische stoffen, lichaams-
vreemde stoffen die schadelijk kunnen zijn voor biologische 
systemen. De meting van effecten op biologische systemen zelf 
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 Meetprogramma 
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 cemmissie signaleert waar mogelijk 
iendenzen en kan op grond van de bewerkte meetgegevens 
aanbevelingen doen voor aanvullingen of wijzigingen van het 
meetprogramma. De meetuitkomsten en de daaruit getrokken 
conclusies worden sinds 1982 gepubliceerd in een beknopt 
jaarverslag. (Uitgebreidere jaarverslagen zijn verschenen van 
1963 tot en met 1981). Met deze beperking van de 
gepresenteerde feitelijke gegevens en met de grotere aandacht 

voor presentatie en vormgeving wordt beoogd het iaarverslag 
toegankelijk te maken voor een breder publiek. 
In het iaarverslag 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 overzichtsrapporten. 
waarin eens in de vier å vi|f iaar de situatie met betrekking tot 
elk van de stoffen uitvoerig zal worden geanalyseerd. In deze 
analyse zal van pnoritaire stoffen voor het milieubeleid ook 
worden nagegaan in hoeverre de systematische metingen. 
verricht in het kader van de CCRX, toereikend zijn vocr een 
goed inzicht in het voorkomen van deze stoffen in het milieu 
en voor onderbouwing en toetsing van eventuele milieu 
kwaliteitsnormen. In verband hiermee zijn hoofdstukken over 
benzeen en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in 1985 
en over chroom en chloorfenolen in 1986 in het jaarverslag 
opgenomen. 

Reeds verschenen evaluatierapporten: 
- Cholinesteraseremmende stoffen in Nederland 
- Cadmium, de belasting van het Nederlandse milieu 
- PCB's in Nederland 
- Kwik in het Nederlandse milieu 
- De radioactieve besmetting in Nederland ten 

gevolge van het kernreactorongeval in Tsjernobyl 
- Broom en broomverbmdingen 
- Betekenis van de Sandoz-calamiteit voor de 

bewaking van de kwaliteit van de Rijn 
- Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in het 

Nederlandse milieu 
- Koper in milieu en voeding in Nederland 

In voorbereiding zijn rapporten voor: 
- Stikstofverbindingen 
- Ozon 
- Arseen 
- Lood 

Voor zover naast het nieuwe jaarverslag behoefte bestaat aan 
meer gedetailleerde achtergrondinformatie ol een 
uitgebreidere beschouwing over een stof, kan tijdens de 
opbouw van de serie overzichtsrapporten worden verwezen 
naar de uitvoerige CCRX-verslagen die tot 1982 zijn 
uitgebracht. 
Voor gedetailleerde meetgegevens wordt, als voorheen, 
verwezen naar de verslaglegging van de instituten die de 
metingen hebben uitgevoerd. Alleen voor de 
radioactiviteitsmetingen zijn de uitkomsten tevens samengevat 
in een intern resultaten-jaarverslag dat op aanvraag 
verkrijgbaar is bij het CCF'X-secretariaat. 



Belangrijkste aandachtspunten in 1986 

Een zorgwekkende ontwikkeling is de snel toenemende 
verzunng en de staging van net nitraaigenaite van het 
grondwater m zandgronden met een agransche bestemmmg 
Betrekkelijk recent is de wichtingsiase (1978-1983) van het 
grondwatermeetnet afgesloten en nu reeds kan een 
verdubbeling worden vastgesteld van het aantal meetpunten 
op 10 meter dtepte. 25°o. waar lagere pH's dan 5 werden 
geconstateerd. 
Wordt gekeken naar een pH-waarde van 4 (nog sterker 
verzuurd grondwater) dan wordt een sterkere toename 
aangetrotten. een verdubbeling van het aantal meetpunten 
alleen al in 1986 van 5 naar 10°o Op 25 meter diepte wordt 
een soortgeli|k beeld aangetrotten 
De kornende jaren zullen metingen en modelontwikkelmg grote 
aandacht blijven vragen om het resultaat van de maatregelen 
ten aanzien van verzunng en vermesting ook in de 
milieucompartimenten zichibaar te maken. 

Bi| regenwatermetmgen is een grote verhoging gekonstateerd 
van de y-HCH (Imdaan) depositie in 1986. Deze verhoging 
bedroeg een factor 10 op jaarbasis in Vlissmgen. 8 in de Bilt 
en 5 in Witteveen. Op maandbasis is deze factor aanzienlijk 
hoger voor de maand mei en in mindere mate voor oktober In 
de eerste maanden van 1987 is de depositie van p-HCH weer 
lager dan die in 19f 6 maar nog verhoogd ten opzichte van 
1985 Een verklanng voor de gemeten verhoging is nog met 
gevonden. Verder onderzoek zal hiernaar worden mgesield. 

Als derde punt wil de commissie de aandacht vestigen op de 
reeds |aren zorgwekkende toestand van het oppervlaktewater 
in het glastuinbouwgebied van Zuid-Holland. Door het gebruik 
van bestri|dingsmiddelen worden in dit oppervlaki ;water 
gemiddelde gehalten aan cholinesteraseremmende stoffen 
aangetroffen die 2 tot 300 maai (afhankelijk van de plaats) 
hoger zijn dan de norm voor de basiskwaliteit van 
oppervlaktewater. Het maximum lag op 5000 maal de norm. 
Op lokaal niveau kan hier worden gesproken van ecologisch 
dood water. 

De gevolgen van het kernreactorongeval in Tsiernobyl en van 
een brand in de chemicaliénopslaghal bij de firma Sandoz in 
Bazel hebben in 1986 een grote mzet van mensen en middelen 
gevraagd van de instituten veremgd in de CCRX. 

In Europa behoort Nederland tot de gebieden die in relatief 
lichte mate door de radioactieve besmetting ten gevolge van 
het kernreactorongeval in Tsiernobyl zijn gelroffen. 
De strålingsdosis die de Nederlander in 1986 gemiddeld 
ontving als gevolg van de aanwezigheid van kunstmatige 
radioactieve stoffen in het milieu, is door het 
kernreactorongeval in Tsjernobyl verhoogd tot ca. 60 pSv voor 
volwassenen. ca. 70 psV voor tien;angen en ca. 110 pSv voor 
ééniarigen. In 1985 bedroeg deze dosis ca. 8 pSv. Ter 
vergelijking diene dat de Nederlander jaarlijks ca. 2000 pSv uit 
natuurli|ke bronnen ontvangt. zodat Tsiernobyl' deze dosis in 
1986 met 3 å 5% heeft verhoogd Voor de |aren na 1986 
worden doses van ca 20 MSV per jaar verwacht voor de 
verhoging van de stralingsbelasting van de gemiddelde 
Neaerlander ten gevolge van genoemd reactorongeval. 

De gevolgen van het reactorongeval in Tsiernobyl worden 
uitvoerig besproken in het CCRX-verslag De radioactieve 
besmetting in Nederland ten gevo'ge van hel kernreactor 
ongeval in Tsjernobyl' van oktober 1986. 
Het ongeval te Tsjernobyl heeft aangetoond dat de bestaande 
nucleare alarmregelmgen dienen te worden aargepast. 
gezien de zeer grootschalige dimensies die bi| een dergelijk 
ongeval in het geding kunnen zijn. Tenemde in zulke gevallen 
tijdig gewaarschuwci te zijn is het gewenst te beschikken over 
een aulomatisch coniinu signaleringssysteem voor eventuele 
besmet:ingen afkomslig van relatief dichtbij gelegen nucleaire 
installa'ies. Tevens is een betere beschikbaarheid van goed 
uitgeruste ineetwagens vereist, terwi|l met een daarvoor 

uitgerust vhegtuig nuttige aanvullende gegevens kunnen 
wuruen verkreyen. Tensiutie is in ue penOue iict hei ungélur 
een groot beroep gedaan op een klem aantal deskundigen. 
Om hierm verbetenng te brengen dient de omvang van het 
gekwal'ficeerde personeel bi| de ri|ksdiensten te worden 
vergroot Inmiddels is over deze en andere aanbevelmgen door 
de regering een besluit genomen en zullen voor de bestnjdmg 
van de gevolgen van kemongevailen en het operationeei 
houden van de nucleaire alarmmetingen structureel 28 
mensen extra worden mgezet. 

Op zaterdag 1 november 1986 raakte als gevolg van een 
brand in de chemicalien-opslaghal bi| de firma Sandoz te 
Bazel met het bluswater een grote hoeveelheid pestic:den in de 
Hi|n. 
Het betrof in hoofdzaa' organofosforesters (voornamelijk 
disultoton. thiometon en parathion) en kwikverbirdmgen 
(voomameli|k ethylkwikacetaat) De gifgolf bereikte Nederland 
op 9 november 1986 
In de piek werden te Lobith concentrates gemeten van 
5 mg/m3 disulfoton en 2 mg/m3 thiometon. Normaal worden 
deze stoffen niet gemeten boven de detectiegrens (0.1 mg/m3). 
Het gehalte aan parathion was maximaal 0.03 mg/m3 De kwik-
gehalten ti|dens het passeren van de gifgolf waren drie keer 
hoger dan normaal 
In het tra|ekt tot Lobith waren als gevolg van verdunning en 
dispersie de concentrates reeds zover gedaald dat in 
Nederland geen vissterfte meer is opgetreden. Het water uit de 
gifgolf bij Lobith bleek in laboratoriumexperimenien giftig voor 
watervlooien te zijn. 
Uit veldonderzoek is gebleken dat sterfte is opgetreden onder 
bepaalde groepen insectenlarven (muggelarven en 
kokeriuffers): er werden echter geen toxische eftecten op 
slakken. mosselen en vlokreeften waargenomen. Eveneens uit 
veldonderzoek kan worden afgeleid dat geen negatieve 
ecofogische elfecten zijn opgetreden in hel mariene milieu. In 
visvlees van snoekbaars en paling is geen toename van de 
gehalten aan organofosforbestri|dingsmiddelen en kwik 
opgetreden. Op grond van de beschikbare gegevens kan 
worden gesteld dat blootstelling van melkvee via het drinken 
van verontreinigd water niet geleid kan hebben tot eftecten op 
deze dieren of tot effecten bij de mens via de voedselketen 
De Sandczcalamiteit heeft voor twee waterleidmgbedri|ven 
geleid tot het staken van de inname van Ri|nwater. 

De verspreiding van de gifgolf over de Nederlandse Rijntakken. 
het Benedenrivierengebied. het Usselmeer en het kustwater is 
vastgelegd in een intensieve meetcampagne waarin op grote 
schaal van meetschepen gebruik is gemaakt. In het algemeen 
kan worden opgemerkt dat modellen hebben bewezen nuttige 
beheersmstrumenten te zijn bij deze calamiteit. Voor een deel 
zal het aanpassen en afregelen van de modellen mogeli|k zi|n 
op basis van de nu verzamelde meetci|fers. 
Het is evenwel gewenst dat aanvullend in het 
Rijnstroomgebied tracerexpenmenten worden uitgevoerd bij 
andere afvoeromstandigheden. 

Voor het goed kunnen vastslellen van ecologische gevolgen 
van calamiteiten is het noodzakelijk om in internationaal 
verband een monitoring- en beoordelingssysteem voor het 
ecologisch functioneren van de Rijn te ontwikkelen. Uiteraard 
dient hierbi| aangesloten te worden op de lange termijn 
doelstelling voor hel ecologisch functioneren van de Ri|n 
(onder andere zalm terug in de Rijn). zoals geformuleerd op de 
minislersconferentie op 19 december 1986 te Rotterdam en 
geherformuleerd op 1 oktober 1987 in Straatsburg. De 
gevolgen van de brand bij Sandoz worden uitvoerig besproken 
in het CCRX-verslag Betekenis van de Sandoz-calamiteit voor 
de bewaking van de kwahieit van de Rijn'. 

ir.drs. R.B.J.C van Noort 



XENOBIOTISCHE 
STOFFEN 



"I Zwaveldioxyde (so2) 

1.1 Karakteristieken 

soort stof 
voorkomen 

produktie 

gebruiksdoeleinden 
miheuveronlremiging 

voornaamste bronnen 
voorde mens 
eigenschappen 

zuurvormend oxyde 
kotnt van nature in 
vulkaangassen voor 
door verbranding van zwavel en 
door roosting (verhitting onder 
toevoer van lucht) van sulfiden, 
meestal van pyriet (FeS2) of 
zinkblende (ZnS) 
bereiding van zwavelzuur 
verontreiniging van de 
buitenlucht. voornamelijk door 
verbranding van 
zwavelhoudende brandstoffer 
zoals olie en kolen ten behoeve 
van energieopwekking en 
warmteproduktie (in Nederland 
grotendeelsdoor 
elektriciteitscentrales, 
aardolieraffinaderijen en andere 
grote stookinstallaties - bijdrage 
aan totale S02- uitworp ca. 
80%); in mindere mate door het 
gemotoriseerde verkeer en door 
sp -cifieke emissies van 
bedrijven. Bijdrage van 
buitenlandse bronnen aan het 
gemiddelde concentratieniveau 
in Nederland: ca. 75%. 
door droge en natte neerslag 
vanuit de lucht op bodem. 
oppervlaktewater, vegetatie, 
gebouwen, monumenten en 
installaties dragen S02 en de 
volgprodukten die daaruit 
worden gevormd belangrijk bij 
aan de verzuring van het milieu. 
Aandeel van SO, in de totale 
zure depositie in Nederland: ca. 
48%; in de effectieve zure 
depositie (zie hoofdstuk 2); ca. 
70%. (Vcor het aandeel van 
stikstofoxyden en ammoniak: zie 
hoofdstuk 2). Bi|drage van 
buitenlandse bronnen aan de 
depositie van SO, in Nederland: 
75%. 
De natte depositie werd in het 
verleden wel aangeduid met de 
term 'zure regen'; 
tegenwoordig wordt hieronder 
de totale (droge plus natte) 
depositie verstaan. 
belangrijke buitenlandse 
brongebieden zijn 
West-Duitsland (Ruhrgebied), 
Belgie (mdustiiegebied rondom 
Antwerpen en Gent). Engeland 
en Noord-Frankrijk. 
verontreiniging van buitenlucht 

de droge depositie wordt 
aanzienlijk versterkt als het 
oppervlak vochtig is, zoals bi| 
mist en dauw 
bi) depositie op de bodem levert 
1 mol SO, 2 zuurequivalenten 
(1 mol NO, levert 1 zuurequivaleni. 
evenals 1 mol NH,); depositie 
van zuur op de bodem 

1.2 Getallen 

1. zwavelgehaltevan 
steenkool 

2. zwavelgehaltevan 
stookolie 

3. zwavelgehaltevan 
aardgas 

4. emissieplafond voor 
Nederland 
(IMP-Lucht 
1985-1989) 

5. gemiddelde depositie 
van SO. in Nederland 

6. totale zure depositie 
in Nederland door 
SO,. NO, en NH, 

beinvloedt het bodemmilieu; de 
zuurgraad verandert (lagere 
pHv de bufferprocessen worden 
aanzienlijk geintensiveerd. 
^aaruoor bijvoorbeeid A! 
vrijkomt in concentraties die 
toxisch zijn voor organismen; de 
samenstelling van het 
bodemvocht wijzigt. waardoor 
de beschikbaarheid van 
essentiele voedingsstoffen voor 
planten afneemt; uitspoeling van 
anioner als NO ~3 en SO,,2 ~ en 
kationen als K' , Ca2* en Mg2" 
naar grond- en oppervlaktewater 
wordt vergroot. 
bij depositie op min of meer 
geisoleerde oppervlaktewateren, 
zoals vennen, vinden dezelfde 
processen als in de bodem vaak 
sneller plaats doordat minder 
buffercapaciteit beschikbaar is. 
bij depositie op plantedelen 
veroorzaakt zuur (evenals sterk 
oxyderende verbindingen als 03) 
directe schade aan huidmondjes 
en cuticula; langdurige 
blootstelling aan minder hoge 
concentraties veroorzaakt 
chronische schade: verlies aan 
vitaliteit van natuurlijke 
vegetaties en 
opbrengstvermmdering van 
landbOLwgewassen 
depositie van (potentieel) zuur 
op materialen geeft verhoogde 
corrosie; vooral zink, staal en 
kalksteen worden aangetast 
gevoelige personen voor 
S02-luchtverontreiniging zi|n met 
name astmapatienten. 

0,8-1,0 gewichtsprocenten 

1,5-2,5 gewichtsprocenten 

- < 0,03 gewichtsprocenten 

475 miljoen kg S02 per ]aar 

1840 zuurequivalenten per 
hectare per |aar, droge depositie 
(1984) 
670 zuurequivalenten per 
hectare per iaar, natte depositie 
(1984) 

5255 zuurequivalenten per 
hectare per |aar (1984) 



7. voorlopige lange 
termi|ndoelstelling 
voor de 
effectieve zure depositie 
!!MP-L'JCht 1QR5-1PR9) 

8. grenswaarden voor SO-
in debuitenlucht over 
een |aar * 

1400 zuurequivalenten per 
hectare per iaar 

9. maximaal toelaatbare 
concentrate" 

10. MAC-waarde 

- gemiddeldedagconcentratie 
50-percentiel 75 pg/m3 

95-percentiel 200 ug/m3 

98-percentiel 250 pg/m3 

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

- 13 mg/m3 

* Besluit luchtkwaliteit zwaveldioxyde sn zwevende deelties: 
13februari1986. 
Staatsblad 1986. nr. 78 

1.3 Monitoring 

In het nieuwe Landelifk Meetnet Luchtkwaliteit. dat in de 
uiteindelijke opzet 83 meetstations voor S02 zal omvatten, 
werden op 1 april 1986 51 meetstations in bedrijf gesteld. Samen 
met de meetslations van het oude meetnet die tot deze datum 
in werking waren. leveren deze meetstations voldoende 
gegevens, om percentielniveaus te berekenen voor het 
kaiender/aar 1986. 

Figuur 1.1. Zwaveldioxyde in lucht. 
Landeli|k gemiddelde 50-percentiel van over de dag gemiddelde 
concentraties 

1976 
— 1 — 
1980 

— I — 
1985 

He< rekenkundige gemiddelde van de 50-percentielniveaus van 
SO?-concentra!ies. gemeten op de geli|kmalig over het land 
verdeelde 'rasterstations'. is een maat voor het algemene 
SOj-niveau in Nederland. In figuur 1.1. is h&t verloop van dit 
niveau over de afgelopen ]aren weergegeven voor gemiddelde 
concentraties over 24 uur. 
De 98-percentielwaarden geven een indruk van de hogere 
concentratieniveaus die in een jaar zijn opgetreden in perioden 
met ongunstige weersomstandigheden. Jaarli|kse verschillen 
daartussen kunnen derhalve vooral worden toegeschreven aan 
meteorologische factoren, Voor 1986zi)n de 
98-percentielniveaus van 24-uursgemiddelde SO?-concentraties 
in kaart gebracht in figuur 1.2. Doordat nauwelijks sprake is 
geweest van extreem ongunstige weerssilualies mel belrekking 
tot luchtverontreimging kan 1986 voor deze niveaus beschouwd 
worden als een gemiddeld iaar. 

F-guur 1 2 Zwaveldioxyde m lucht. 
98-percentielwaarden van daggemiddelden m pg.mJ 

januar -december 1986 

De natte depositie van SO, op de bodem wordl bepaald door 
meting van de concentratie van sulfaat in regenwater. (De 
droge depositie wordt uitsluitend geschat met behulp van een 
depositiemodel). Het aantal meetpunten van het landelijk 
meetnet regenwatersamenstelling van het KNMI/RIVM is per 
1 januan 1986 teruggebracht tot 14. De meetpunten Epe en 
Berenplaat waarvan tot nu toe meetgegevens in dit laarverslag 
werden opgenomen. zrjn opgeheven. In plaats daarvan zal in 
het vervolg over de meetpunten Lelystad en Rotterdam worden 
gerapporteerd. Figuur 1.3. geeft het verloop over de afgelopen 
laren weer van het sulfaatgehalte van het regenwater en van de 
hieruit berekende depositie van zuur op deze meetpunten, ueide 
gecorrigeerd voor de bijdrage van sulfaat in de vorm van 
zeezoutdeelties. 

Figuur 1.3. Sulfaat in regenwater in g/m3 en de depositie van zuur in 
zuurequivalenten per hectare. 
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1. Sulfaatgehalte meefpunt Lelystad 
?. Sulfaatgehalte meetpunt Rotterdam 
3. Zure depositie meetpunt Lelystad 
4. Zure depositie meetpunt Rotterdam 
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In het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit wordt sulfaat op 
routinematige basis bij alle meetpunten bepaald. op globaal 10. 
15 en 25 meter beneden het maaiveld. Een beeldvar, de 
gevonden gemiddelde sulfaatconcentraties in het zoete 
grondwater geelt tabel 1.1. Met name in de zandige 
natuurgebieden kunnen de gevonden sulfaatconcentraties 
veelal worden verklaard uit de droge en natte atmosfensche 
depositie. 

Tabel 1 LGemiddelde sulfaat (SOa 
grondwater 

)-concentratie (g/m3) in zoet 

plaats van bemonstering 
in meærs beneden het 
maaiveld 

akkerbouw 
grasland 
natuurgebied 
woonbebouwing 

10 

99 
78 
40 
78 

zand * 

25 

52 
28 
29 
79 

klei 

10 

44 
61 
54 
47 

veen 

10 

44 
18 
17 

--

Voor zandgronden zi|n in verband met de goede uitspoelbaartieid van 
zand ook de resultaten van de bemonstering op 25 meter diepte 
weergegeven. 

1.4 Conclusies 

1.5 Summary 

Due to moderate weather conditions en 1986 the 98-percentile 
poiiution ievei tor sulfur dioxide was about equai to the me?n 
pollution level for the present-day emission situation (fig. 1.2). 
The 50-percentile pollution level was about the same as in the 
preceding three years. Since 1979 this level has decreased by 
40%; from 1983 onwards a stabilisation can be observed, 
(fig. 1.1). 

The sulphate deposition by rain water was on a minimum level 
since the beginning of the measurements in 1978 (fig. 1.3). As 
appears fiom a statistical investigation over the period 
1978-1984 the sulphate deposition, averaged over the 
Netherlands, shows a highly significant downward trend. 

Table 1.1 gives an indication of the sulphate concentration in 
ground water for different types of soil (sand, clay and peat) and 
different types of land-use (agriculture, pasture, natural and 
urban areas). 

- Voor de hogere S02-niveaus (98-percentielwaarden) 
kenmerkt 1986 zich door gematigde weersomstandigheden 
als een gemiddeld jaar. Het landelijk gemiddelde 
50-percentiel van dagwaarden ligt op hetzelfde niveau als in 
de voorgaande drie iaren. Dit niveau heeft zich, na een daling 
sinds 1979 van 40%, na 1983gestabiliseerd. De Nederlandse 
uitworp ten gevolge van het gebruik van fossiele brandstoffen 
invuurhaarden is in de periode 1979-1983 eveneens 
afgenomen met 40%. Overschrijding van de Nederlandse 
grenswaarden is in 1986 op geen van de meetstations 
waargenomen. 

- Het voor zeezout gecorngeerde sulfaatgehalte van 
regenwater en de daaruit berekende depositie van sulfaal 
waren het laagst sinds het begin van de waarnemingsreeks 
in 1978. Uit statistische berekeningen voor de periode 
1978-1984 blijkt dat de gecorrigeerde sulfaatdepositie, 
gemiddeld over Nederland, over deze periode een sterk 
significante dalende trend vertoont. De verdelmg over 
Nederland geeft een toename van de depositie te zien van 
noordwest naar zuidoost. 
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2 Stikstofoxyden en 
andere 
stikstofverbindingen 

2.1 Karakteristieken 

soort stof 

voorkomen 

produktie 

gebruiksdoeleinden 
milieuveronlreiniging 

- stikstofmonoxyde (NO) en 
stixstofdioxyde (NO?) zijn 
gasvcrmige verbindingen 
waaruit in oplossing zuren 
kunnen ontstaan. Ammoniak 
(NH3) is een gasvormige stof en 
de belangrijkste neutraliserende 
component in de atmosfeer. In 
oplossing wordt het basisene 
ammonia gevormd. Door 
bacteriéle omzetting in de 
bodem kan uit ammonium het 
verzurende nitraat worden 
gevormd. 
Stikstof kan ook vastgelegd 
worden in organische 
verbindingen. 

- stikstof is het hoofdbestanddeel 
van de atmosfeer 

- in planten en dieren komen zeer 
veel verschillende 
stikstofverbindingen voor 

- van nature vinden voortdurend 
omzettingen plaats tussen de 
verschillende vormen waarin 
stikstof kan voorkomen 

- in sommige landen worden 
minerale voorkomens van nitraat 
(chilisalpetcr) en natuurlijke 
ophopingen van organische 
stikstofverbindingen (Guano) 
aangetroffen 

- slikstofkunstmeststoffen worden 
verkregen uit chilisalpeter, 
guano en door industriéle 
binding van stikstof uit de lucht 

- stikstofbemesting 
- luchtverontreinigingdoor 

emissies van stikstofoxyden, 
hoofdzakelijk door 
verbrandingsprocessen 
(gemotoriseerd verkeer, 
elektrische centrales, Industrie 
en ruimteverwarming). De mate 
van luchtverontreiniging is 
afhankelijkvan de 
meteorologische 
omstandigheden 

- aandeel van hel wogverkeer aan 
de Nedarlandse NO,-emissie: ca. 
55% 

- transport over grote afstanden 
kan belangrijk bi]dragen aan de 
hoogste concentratieniveaus. 
Buitenlandse bronnen dragen 
gemiddeld voor respectievelijk 
55% en 60% bij aan de NO, en 
NO?-concentratie in Nederland. 
Het Ruhrgebied is daarbij het 
belangrijkste brongebied. 

voornaamste bronnen 
voor de mens 

eigenschappen 

- stikstofoxyden kunnen met 
koolwaterstoffen leiden tot 
fotochemische 
luchtverontreiniging 

- luchtverontreinigingdoor 
emissies van ammoniak, voor 
85°o voortkomend uit de 
veehouderi] en de toediening 
van de daaruit afkoms'ige mest 
m de landbouw. Uit stallen en 
mestopslagen vervluchtigt ca. 
35%. bi| het verspreiden zelf is de 
emissie te ver/vaarlozen: na het 
uitnjden wordt ook ca. 35° o 
geemitteerd en bi| het beweiden 
van veeca. 15%: uit overige 
bronnen ontwukt de resterende 
15V 

- door droge en natte neerslag 
vanuit de lucht op bodem. 
cppervlaktewater. vegetatie en 
andere oppervlakken dragen 
NO, en NH3en hun 
volgprodukten bij aan de 
verzurmg en vermesting van het 
milieu. Aandeel van NO, in de 
totale zure depositie in 
Nederland: ca. 26%: aandeel 
van NH3 eveneens ca. 26%. 
(Voor het aandeel van 
zwaveldioxyde: zie hoofdstuk 1). 
Bijdrage van buitenlandse 
bronnen aan de NO,-depositie in 
Nederland ca. 65%: aan de 
NH3-depositie ca. 15%. 
De natte depositie werd in het 
verleden wel aangeduid met de 
term zure regen': tegenwoordig 
wordt hieronder de totale (droge 
plus natte) depositie verstaan. 

- door te hoge bemesting en latere 
uitspoeling van de bodem 
ontstaat nitraatverontreiniging 
van hetgrondwater. 

- oppervlaktewaterverontremiging 
door stikstofverbindingen in 
huishoudelijk afvalwater 
(voornamelijk afkomstig uit 
faecalién) en via uitspoeling van 
landbouwgronden. 

- voor nitraat en nitriet: voeding, 
met name bladgroenten en 
vleeswaren 

- voor stikstofoxyden: lucht 
- stikstof is in zijn verschillende 

bindingsvormen een onmisbaar 
element in de natuur 

- stikstofdioxyde(N02) isvoor 
planten minder toxisch dan S02; 
van veel meer betekenis is de 
indirecte schade ontstaan via 
fotochemische processen. N02 

veroorzaakt in dierproeven 
emfyseem; het verlaagt ook de 
weerstand van de long tegen 
infectieziekten. Stikstofoxyden 
tasten mogelijk de ozonlaag aan 
in destratosfeer 

- de droge depositie van 
stikstofoxyden en ammoniak 
wordt aanzienh|k versterkt als 
het oppervlak vochtig is, zoals bij 
mist en dauw. 
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- ammoniumneerslag gaat 
aanvankeli|k de verzunng tegen: 
na depositie wordl echter een 
groot deel door nitnticatie 
omgezet in zuur. zodat ook 
ammonium ais potenneei zuur 
kan worden beschouwd. 

- bi| depositie op de bodem levert 
1 mol NH31 zuurequivalent. 
evenals 1 mol IMO, (1 mol SO, 
levert 2 zuurequivalenten): voor 
de eflecten van depositie van 
zuur op de bodem: zie paragraat 
1.1 van hoofdstuk 1. 
Zwaveldioxyde' onder 
eigenschappen': stikstof heeft 
naast een verzurende vaak ook 
een sterk bemestende werkmg. 
waardoor onder andere 
verschulving in vegetaties 
plaatsvindt van unieke soorten 
naar de meer algemene 
stikstofminnende soorten. 

- voor de invloed van zure 
depositie op geisoleerde 
wateroppervlakken en op 
plantedelen: zie paragraat 11 
van hoofdstuk 1 Zwaveldioxyde' 
onder eigenschappen': 
stikstofverbindmgen. met name 
NH3. worden door veel planten 
ook via de huidmondies 
opgenomen: dit geschiedt via 
uitwisseling met andere kationen 
zoals K ' . Mg2 ' en Ca2 *: deze 
worden vervolgens met de 
neerslag in de zogenaamde 
doorval afgevoerd naar de 
bodem. 

- depositie van (potentieel) zuur 
op matenalen geeft verhoogde 
corrosie: vooral zink. staal en 
kalksteen worden aangetast. 

- nitraten en nitrieten zijn goed 
oplosbaar in water en hebben 
daardoor een hoge mobiliteit in 
de bodem 

- nitraat is voor de mensweinig 
schadelijk, nitraat kan door 
bacterién in de mondholte en in 
het maagdarmkanaal worden 
omgezet in nitriet 

- nitriet is veel giftiger voor de 
mens. het vermindert de 
opnamecapaciteil voor zuurstof 
van bloed 

- nitriet kan met secundaire 
aminen mtrosaminen vormen die 
kankerverwekkend ztjn. 
Nitrosaminen zijn aangetoond in 
voedings- en genotmiddelen en 
ir >chnische produkten (rubber, 
cosmetica, snijolién). 

2 gemiddelde depositie van 
NH, in Nederland 

2.2 Getallen 

1. gemiddelde depositie van 
NO, in Nederland 

- 1040 zuurequivalenten per 
hectare per |aar. droge 
depositie (1984) 
315 zuurequivalenten per 
hectare per |aar. natte 
depositie (1984) 

750 zuurequivalenten per 
hectare per \a?j. droge 
depositie 
640 zuurequivalenten per 
hectare per |aar, natte 
depositie (iy«4) 

5255 zuurequivalenten per 
hectare per jaar (1984) 

2745 stiksto'equivalenten 
per hectare periaar 

70 mil]oen kg berekend als 
stikstof 

60 mi!|oen kg berekend al: 
stikstof 

20-30 mil)o-
alsstikstof 

• kg berekend 

3 totale zure depositie m 
Nederland door SO,. NO, 
en NH, 

4. gemiddelde depositie van 
stikstof m Nederla'") 

5. jaarlijkse nitraatbe! :iftmg van 
Nederland via rege: A-ater 

6. taarlijkse oppervlakte-
waterbelasting door de 
bevolking 

7. laarlijkse oppervlakte-
waterbelastmgdoor 
industnele bronnen 

8. emissieplafond voor 
stikstofoxyden in 
Nederland 
(IMP-Lucht 1985-1989) 

9 voorlopige lange 
terrri|ndoelstelling voor de 
effectieve") zure depositie 
(IMP-Lucht 1985-1989) 

') Eei gedeeltevan de depositie van stikstofverbindmgen werkt met 
verzurend op het milieu, doordat enerzi|ds een deel wordt 
opgenomen door de vegetatie en anderzijds bactenen een deel 
omzetten m stikstotgas. He! natuurhjk opnemend vermogen 
hierdoor wordt geschat op 1600 zuurequivalenten per hectare per 
|aar, 

10. gewenst niveau van stikstof - 700 tot 1400 
depositie ter bescherming stikstofequivalenten per 
van een gemiddeld hectare per jaar 
bosecosysteem 

11. gewenst depositie niveau ter - 700 zuurequivalenten per 
bescherming van gevoelige hectare per |aar 
aquatischeecosystemen 500 stikstofequivalenten per 

hectare per iaar als NH, 

500 mil]oen kg/|aar 
berekend als N02 

1400 zuurequivalenten per 
hectare per jaar 

98-percentiel: 135pg/rn3") 
99.5-percentiel: 175 Mg/m3 

over een uur gemiddelde 
concentratie. 

12. grenswaarden voor N02 in de 
buitenluchtover 1 iaar 
(Besluit luchtkwaliteit 
stikstofdioxyde Staatsblad 
1987. nr 33) 

") uitzondermgsgrenswaa'den voor het 98-percentiel voor plaatsen 
met een hoge verkeersbelastmg. 160 Mg'™3 tot 1 |anuari 1992 
150 pg'm1 van '992-01-01 tot 2000-01-01 

13. normen voor de basiskwali-
teit van oppervlaklewater: 
totaal stikstof 
(kjeldahl N + nitraat) 
nitraat + nitriet 
ammonia' 
oppervlaklewater bestemd 
voor de bereiding van 
dnnkwater 

' als gerr.-ddelde m het zomerhalfiaar in eutroderingsgevoelige 
gebieden 

- 2,0 gram stikstof/m3* 

- 10.0 gram stikstof/m3 

- 20 mg stikstof/m3 

- 10 grarr, stikstof/m3 

14. door FAO/WHO voorgestelde 
ADI-waarden 
natnumnitraat 
nalnumnitriet 

5 mg/kg lichaamsgewicht 
0,2 mg/kg lichaamsgewicht 
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15. gemiddelde nitraatopname 
door de mens 

gemiddelde nirretopname 
door de mens 

* = mediaan;bereikis <0,1 -0,7 

16. WHO-norm voor net nitraat-
gehaltevan drinkwater 

WHO-norm voor hel nitriet-
gehaltevan drinkwater 

17. norm voor het nitraatgehalte 
van groenten 
(Warenwetnorm) 

18. jaarlijks in Nederland ge-
gebruikte hoeveelheid stik-
stofrneststoffen 

19. MAC-waarden 
stikstofdioxyde 
stikstofmonoxyde 

110mgNO3~/dag 
(RIVM-onderzoek 
duplicaat-maaltijden 
1976/1978) 
52mgN03"/dag(RIVIv1 
onderzoek 
duplicaat ,-naaltijden 
1984/1985) 

98mgN03~/dag 
(CIVO-TNO market-basket 
onderzoek 1976/1978) 

2,8mgN02"/c;ag 
(RIVM-onderzoek duplicaat 
maaltijden 1976/1978) 
<0,1*mgNOVdag 
(RIVM-onderzoek 
duplicaat-maaltijden 
1984/1985) 

6mgN02^/dag 
(CIVO-TNO market-basket 
onderzoek 1976/1978) 

EOgNOrT/m3 

0,1 gN0 2 - /m 3 

3500 mg N03"/kg, 1 april 
tot 1 november voor sla, 
andijvieenspinazie 
3500mgNO3"7kg, 
1 november tot 1 april voor 
andijvie 
4500mgNO3"/kg. 
1 november tot 1 april voor 
spinazieensla 

420 miljoen kg stikstof 

9 mg/m3 

30 mg/m3 

2.3 Monitoring 

In het nieuwe Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dat in de 
uiteindelijke opzet 32 meetstations voor stikstofmonoxyde en 
stikstofdioxyde zal omvatten, werden op 1 april 1986 
18 meetstations in bedrijf gesteld. Voor de rapportage van de 
meetuitkomsten van deze meetstations en van de meetstations 
die lot deze datum in werking waren, is in dit jaarverslag 
overgegaan van dag- naar uurwaarden, omdat de toetsing van 
de N02-concentraties in lucht volgens het 'Besluit luchtkwaliteit 
stikstofdioxyde' van 1 april 1987 ook op uurwaarden is 
gebaseerd. 
In figuur 2.1. zijn de 98-percentielniveaus van de uurgemiddelden 
van de N02-concentraties uit het rneetiaar 1986 in kaart 
gebracht. Het 98-percentiel geeft een indicatie van de hoogte 
van de piekwaarden die in dat ]aar onder ongunstige 
weersi* ~>tandigheden zijr opgetreden. Deconcentratiepatronen 
in deze figuur zijn berekend zonder de stations die lokaal sterk 
belast w - <en door verkeersuilworp, in de berekeningen op te 
nemen. Ue patronen geven hierdoor een indruk van de niveaus 
zoals die zich over giotere gebieden voordoen. 

Figuur 2.1 Stikstofdioxyde in lucht. 
98-percentielwaarden van 1 uurs N02-concentraties in pg/m3, januari • 
december 1986. 

Tabel 2.1. geeft een overzicht van de rekenkundig gemiddelden 
van de 50-percentielwaarden vanaf 1979. Ue reeks is berekend 
met de stationsset van de gemoderniseerde versie van het 
meetnet; deze set was in het oude meetnet slechts gedeeltelijk 
aanwezig (9 stations oud/15 nieuw). Ook hier zijn de lokaal 
door verkeer belaste stations buiten beschouwing gelaten. Er is 
geen trend in het verloop over de jaren zichtbaar. De sprong in 
NO-niveau tussen 1985 en 1986 kan veroorzaakt zijn door de 
uitbreiding van het aantal meetstations. 

Tabel 2.1. Landelijk gemiddelde 50-percentiel van 
uurgemiddelden van de NO?_ en NO-concentraties 
in lucht in microgram per kubieke meter. 

jaar N02 NO 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
19S4 
196.5 

1936 

24 
23 
23 
25 
23 
25 
23 
24 

Door de Landbouw Universiteit Wageningen en het RIVM is van 
1982 tot 1984 onderzoek gedaan naar de gehalten van N02 in 
debinnenluchtvan 12woningen. Overschrijding van de 1-uurs 
norm voor buitenlucht van 300 pg/m3 werd 18 maal 
geconstateerd. De 2^-uurs norm van 150 |jg/m3 werd 9 maal 
overschreden. 

De natte depositie van NO, en NHX op de bodem wordt bepaald 
door meting van de concentratie van nitraat (N03~) en 
ammonium (NH4 *) in regenwater. (De droge depositie wordt 
uitsluitend geschat met behulp van emissiemodellen). 
Het aantal meetpunten van het landelijk meetnet 
regenwatersarnenstelling van het KNMI/RIVM is per 1 januari 
1986 teruggebracht tot 14, De meetpunten Epe en Berenplaat 
waarvan tot nu toe meetgegevens in dit iaarverslag werden 
opgenomen, zijn opgeheven. In plaats daarvan zal in het 
vervolg over de meetpunten Lelystad en Rotterdam worden 
gerapporteerd. Tabel 2.2. geeft een overzicht van de gehalten 
aan nitraatstikstof en ammoniumstikstof in het regenwater en 
van de hieruit berekende depositie van stikstof c.q. van zuur op 
deze meetpunten in de afgelopen jaren. 
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Tabel 2.2 Stikstofverbindingen in regenwater 

Jaar 

Lelystad 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Rotterdam 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Concentratie 
in grammer 

stikslof 
per 

Nitraat 

0.8 
1,0 
0,9 
0,8 
1,0 
0,6 
0,7 
0,7 
0,6 

0,9 
1,0 
0.8 
0,8 
1,6 
0,7 
0,8 
0,8 
0,7 

m3 

Amrio-
nium 

1,2 
1,2 
1,1 
13 
2,1 
1.2 
1.3 
1,7 
1,3 

' A 
1,1 
2,6 
1,1 
2,3 
1,6 
1,2 
1,6 
1,2 

Depositie* 
:n grammen 

stikstof 
per 

Nitraat 

0,6 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0.6 
0,4 

0,6 
0,8 
0,6 
0,7 
1.2 
0,6 
0,6 
0,7 
0,6 

m2 

Ammo
nium 

0,9 
1.0 
0,8 
1.2 
1,5 
1.1 
1.1 
1.3 
0.9 

1,0 
0,9 
2,0 
1,0 
1.8 
1,3 
1,0 
1,4 
1.0 

Depositie* 
:n z ' j ' j r equiva-

lenten per 
hectare 

Nitraat 

430 
600 
500 
510 
500 
430 
460 
410 
30C 

460 
560 
440 
500 
860 
410 
450 
470 
400 

Ammo-
nium 

620 
750 
610 
830 

1050 
800 
800 
930 
620 

690 
650 

1440 
680 

1260 
950 
700 
990 
710 

Met gecorngeerd voor bijdrage van droge depositie (ca. 25%) in de 
meetuitkomsten. 

Stikstof wordt in de vorm van ammonium en nitraat routinematig 
gemeten in het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit. Hoge 
NH^-concentraties worden vooral aangetroffen in de klei- en 
veengebieden in eet noorden en westen van het land. Bij ca. 
10% van de meetpunten werden zelfs concentrates van meer 
dan 13 g N/m3 aangetroffen (max. 60 g N/m3). Overigens 
kunnen deze hoge waarden vanuit natuurlijke oorzaken worden 
verklaard. 

Hoge nitraatconcentraties worden, vooral als gevolg van het 
agrarisch gebruik van de bodem, veelvuldig in het grondwater 
van de zandgebieden in het oosten en zuiden van het land 
aangetroffen. Ook effecten van atmosferische depositie zijn, met 
name in natuurgebieden, vaak duideliik 3anwijsbaar. 
Op tal van plaatsen in de zandgebieden worden in het 
grondwater nitraatconcentraties aangetroffen die aanmerkelijk 
hoger zijn dan de drinkwaternorm van 11,3 g N/m3 (vaak 
tientalleng N/m3). 

Enig inzicht in het voorkomen van stikstof in grondwater geven 
de tabellen 2 3 en 2 4. Voor zandgronden zijn in verband met 
de goede uitspoelbaarheid van zand ook de resultaten van de 
bemonstering op 25 meter diepte weergegeven. 

Tabel 2.3 Gemiddelde ammoniumconcentratie (g N/m3) in zoet 
grondwater 

plaats van bemonstering zand 
in meters beneden het 
maaiveld 10 25 

klei 

10 10 

akkerbouw 
gras'and 
natuurgebied 
woonbebouwing 

3,7 
1,4 
0,4 
2,8 

1,3 
1,0 
0,5 
2.9 

12 
7,4 
1,5 
4,6 

3,7 
6.5 
2,4 

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-stikstof in de Rijn bij Lobith. De af name van de 
hoeveelheden ammonium en de toenamevan de hoeveelheden 
nitraat worden veroorzaakt door het sterk toegenomen aantal 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

Figuur 2.2. Stikstofverbindingen in de Rijn bij Lobith 

I 

/? 
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Tabel 2.4 Gemiddelde nitraatconcentratie (g N/m3) in zoet 
grondwater 

plaats van bemonstering 
in meters beneden het 
maaiveld 

akkerbouw 
grasland 
natuurgebied 
woonbebouwing 

10 

19 
1,7 
1,5 
7,4 

jand 

25 

3,9 
0,4 
0,5 
2,3 

klei 

10 

2,1 
0,1 
2,3 
0,8 

veen 

10 

3,2 
0.1 
0,1 
-

De bovenstaande gegevens hebben betrekking op het jaar 
1981. Latere metingen wijzen op geleidelijk toenemende 
nitraatconcentraties in de zandgebieden. In 1985 werden voor 
de categories 'akkerbouw', 'grasland' en 'natuurgebieden' 
waardan gevonden van respectievelijk 24,3,2 en 1,8 g N/m3 op 
10 meter diepte en van 4,7,0.7 en 0,9 g N/m3 op 25 meter diepte. 

Speciale aandacht vraagt ook de toeneming van het aantal 
plaatsen met zeer lage pH-waarden (een hoge 
zuurconcentratie) van het grondwater. Deze trend is 
weergegeven in figuur 2.3. Lage pH-waarden gaan dikwijls 
vergezeld van hoge aluminiumconcentraties in het grondwater, 
met als mogelijk gevolg problemen voor het oppervlaktewater 
en voor de drinkwatervoorziening. De meeste verzuurde 
gebieden bevinden zich in het noordoosten en zuiden van het 
land. 

1) nitraat-gehalte - uitgedrukt als N03 -N 
2) ammoniumgehalte - uitgedrukt als N H / - N 
3) nitraatvracht - uitgedrukt als N03~-N 
4) ammoniumvracht - uitgedrukt als NH4*-N 

Verzuring van grondwater treedt op de zandgronden niet alleen 
op m natuurgebieden, maar ook in agrarische gebieden. De 
meeste meetpunten met lage pH-waarden bevinden zich in feite 
juist in landbouwstreken. Er is niet alleen een sterke correlatie 
van de zuurconcentratie met het sulfaatgehalte van het 
grondwater maarook met het gehalte aan natrium- en 
chloorionen, hetgeen wijst op de invloed van agrarisch 
bodemgebruik. 
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Figuur 2.3. Percentage meetpunten van het landelijk meetnet 
grondwaterkwaliteit in zandgebieden met pH-waarden $ 5 
respectievelijk $ 4 (210 meetpunten) 

10 meter onder het maaiveld 

'81 |B2 !"83 l'84 |'85 

25 meter onder het maaiveld 

2.4 Conclusies 

Voor de concentraties aan stikstofdioxyde in de buitenlucht 
kan 1986 worden beschouwd als een gemiddeld |aar. Dit geldt 
voor zowel de 50- als de 98-percenltelniveaus. 
Overschnidingen van de Nederlandse grenswaarden zijn in 
1986 niet waargenomen. In het verloop van de 
stikstofoxydemveaus over de afgelopen jaren is geen 
duidelijke trend te onderkennen. 
In de binnenlucht van woningen worden aanzienlqk liogere 
NO?-gehalten gemeten dan in de buitenlucht 

- Het verloop over de afgelopen jaren van het nitraatgehalte en 
het ammoniumgehalte van het regenwater vertoont eveneens 
geen duidelijke trend. Statistische berekeningen voor de 
periode 1978-1984 duiden op een nauwelijkssignificante 
neerwaartse trend van de (natte) depositie van genoemde 
verbindingen, gemiddeld over Nederland De nitraatdepositie 
is zeer gehjkmatig over het land verdeeld; de ammonium-
depositie neemt (in het algemeen) toe met de afstand tot de 
kust. 

- De metingen in grondwater wijzen op geleidelijk toenemende 
nitraatconcentraties in de zandgebieden. De meest recente 
gegevens duiden thans reeds op een gem'ddeld 
nitraatgehalte van 24 g N/m3, van het grondwater onder 
zandgronden die voor akkerbouw worden gebruikt (in 1981: 
19 g N/m3). 

- De stijging van het nitraatgehalte van grondwater gaat veelal 
met een daling van de pH (d.w.z. een stijging van de 
zuurconcentratie) gepaard. Het percentage meetpunten in de 
zandgebieden met een pH-waarde van het grondwater op 10 
meter diepte van 4 of lager, bedroeg in 1986 al 10%, tegen 
5% het jaar daarvoor. Op 25 meter diepte waren deze 
percentages respectievelijk 7,4 en 3.5. De sterke correlatie van 
de zuurconcentratie met het gehalte aan natrium- en 
chloorionen duidt op de invloed van agrarisch 
bodemgebruik. 

- 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 
1985 ziin de residutolerantiesvoor nitraat in bladgroenten 
verlaagd. De gemeten gemiddelde nitraatopname per dag is 
ongeveer de helft van die van 8 jaar geleden. 
Ten aanzien van nitriet ligt het accent op de mogelijke 
terugdrmging van de toevoeging van deze stof in vleeswaren 
ol het ontstaan ervan uit nitraat tijdens bewaring van 
voedingsmiddelen. 

2.5 Summary 

The 50-percentile pollution level for nitrogen dioxide, as 
measured by the National Monitoring Network lor Air Quality, 
was about equal to the mean pollution level for the preceding 
years (table 2.1; hourly mean values). 
The same holds true for the 98-percentile pollution level (fig. 2.1; 
hourly mean values). In both cases no trends can be observed. 
As appears from a statistical investigation over the period 
1978-1984 both the deposition of nitrate and ammonium in rain 
water (table 2.2), averaged over the Netherlands, show a 
marginally significant downward trend. 

The measurements in groundwater demonstrate slowly 
increasing nitrate concentrations in the sandy regions in the 
Netherlands. Tables 2.3 and 2.4 give an indication of the nitrate 
content and the ammonium content of ground water for 
dilterent types of soil (sand, clay and peat) and different types 
of land-use (agriculture, pasture, natural and urban areas). 
Of special concern are the still growing areas with very low 
pH-values in the groundwaters (fig. 2.3). In 1986 about 10% of 
all monitoring points in the sandy regions are showing at 10 
m-deep a pH-value below 4. At 25 m-deep this is 7,4%. The 
strong correlation between decreasing pH-values and 
increasing sodium and chloride concentrations is an indication 
for effects of agricultural use of soils. 

Figure 2.2 gives an illustration of the decrease of the amount 
of ammonium and the increase of the amount of nitrate in the 
river Rhine as a result of the nitrification process in the new 
purification plants which have been built in the river-basin of the 
Rhine. 
The measured mean daily nitrate uptake is about half that of 
8 years ago. 

The maximum residue limit of nitrate in leafy vegetables has 
been lowered in 1985. 
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3 Ozon (o3) 

3.1 Karakteristieken 

soort stof 
voorkomen 

produktie en toepassingen 

milieuverontreiniging 

eigenschappen 

- oxyderende stof 
- in het milieu komt ozon praktisch 

alleen in gasvormige toestand in 
de atmosfeer voor. In water en 
bodem is het voorkomen van 
weinig belang gezien de korte 
levensduur. 

- wordt toegepast bij het zuiveren 
van water (drinkwater, 
zwemwater, proceswater) en van 
lucht (air-conditioning, 
proceslucht, luchtvan 
rioolwaterzuiveringsinstallaties). 
Bij deze toepassing wordt ozon 
ter plaatse gemaakt met behulp 
van ozon'satoren. 

- primaire a iropogene emissies 
vinden niet op grote schaal 
plaats. Ongewenste emissies 
(UV-lampen, fotocopieer-
apparatuur, lassen) treden 
voomamelijk op in de binnen-
lucht en reageren dan snel. Deze 
emissies zijn nauwelijks van 
belang voor de kwaliteit van de 
buitenlucht. 

- vorming van ozon door 
fotochemische readies van 
koolwaterstoffen en 
stikstofoxyden. 

- onder gunstige meteorologische 
omstandigheden treedt 
fotochemische luchtverontreini-
ging gelijktijdig op over grote 
delen van Europa. 

- ozon heeft een karakteristieke 
geur, de geurdrempel is ca. 
200 Mg/m3. 

- destratosferischeozonlaag 
absorbeert vrijwel alle van de 
zon afkomstige ultraviolette 
stråling met een golflengte 
tussen 220 en 290 nm. 

- ozon is chemisch zeer reactief en 
een van de krachtigste 
oxydatoren. Ozon reageert snel 
met onverzadigde organische 
verbindingen en stikstofoxyden. 

- ozon kan bij planten 
bladbeschadiging en 
groeiverstoringen veroorzaken. 

- ozon veroorzaakt prikkeling van 
ogen en luchtwegen. 

interimgrenswaarde 
voor ozonconcentraties, 
gemiddela over 1 uur 
(IMP-Lucht 
1985-1989) 

interimstreefwaarde 
voor ozonconcentraties. 
gemiddeld over 1-uur 
(IMP-Lucht 1985-1989) 

240 \ig/m3; overschrijding slechts 
toegestaan op ten hoogste 5 
dagen per /aar 

120 Mg/m3; overschrijding slechts 
toegestaan op ten hoogste 
1 dag per jaar 

6. MAC-waarde - 0.2 mg/m3 

3.3 Monitoring 

In het nieuwe Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dat in de 
uiteindelijke opzet 27 meetstations voor ozon zal omvatten, 
werden op 1 april 1986 15 meetstations in bedrijf gesteld. Van 
deze stations zijn voor dit jaarverslag percentielwaarden en 
gemiddelden berekend op basis van uurgemiddelden van de 
concentraties. 
Het rekenkundig gemiddelde van de 50-percentielwaarden van 
03-concentraties, gemeten op gelijkmatig over het land 
verdeelde stations is een maat voor het algemene 03-niveau in 
Nederland. Tabel 3.1. geeft een overzicht van deze niveaus uit 
deafgelopen jaren. 

Tabel 3.1 Ozon in lucht 
Landelijk gemiddelde van het 50-percentiel van over 
1 uur gemiddelde concentraties. 

jaar 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

50-percentiel 
in pg/m3 

42 
43 
42 
45 
45 
38 
39* 
41 

* In verband met de ombouw van het meetnet is deze waarde bereker.d 
op basis van de resultaten op 10 rasterstations. 

Het 98-percentiel geeft een indicatie van de piekwaarden die zijn 
opgetreden. In figuur 3.1. is het geografisch patroon van dit 
percentiel van uurwaarden weergegeven. De ruimtelijke 
verdeling. met de hoogste waarden nabij grote buitenlandse 
industriegebieden. zou erop kunnen duiden dat een groot deel 
van de hoogste concentraties te wijten is aan ozon dat gevormd 
wordt als volgprodukt van industriéle emissies. 

3.2 Getallen 

1. natuurlijke 
ozonconcentratie 

2. reukgrens voor de mens 
3. ongunstige 

bemvloedingvan 
deelasticiteitvan het 
longweefsel bil 
dierexperimenten 

als regel lager dan 60 Mg/m3 

ongeveer 200 Mg/m3 

bij 400 Mg/m3 
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Ftguur 3-1 Ozor. m luchl 
98-percentielwaarden van over een uut gemiddelde concentrates in 
Mg/m3, januan - december 1986 

3.4 Conclusies 

- Het algemene concentratieniveau aan ozon. zoals dat door 
hel 50-percentiel beschreven wordt, was in 1986 vrijwel geltjk 
aan dat in de voorgaande jaren. met uitzonoering van de 
laren 1982 en 1983 waarin het niveau duidelijk hoger iag. 

- Het ruimtelijke patroon van de 98-percentielwaarden vertoont 
een verhoging van de n.veaus aan de grens nabij 
buitenlandse industriegebieden, hetgeen zou kunnen duiden 
op de bijdrage van volgprodukten van mdustriéle emissies. 

- Overschrijdingen van de interimgrenswaarden voor ozon zijn 
in 1986 niet waargenomen. 

3.5 Summary 

Apart from the years 1982 and 1983 the 50-percentile pollution 
level for ozone, as measured by the National Monitoring 
Network for Air Duality, was in 1986 about the same as in the 
preceding years. The isolme pattern of the 98-percentile shows 
an increase of the pollution levels near the frontiers of the 
country in the neighbourhood of foreign industrial areas, thus 
indicatinn the influence of reaction products of industrial 
emissions. 
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4 Kwik (Hg) 

4.1 Karakteristieken 

soort stof 

voorkomen 

produktie 
gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voorde mens 
eigenschappen 

metaal; bij kamertemperatuur 
vloeibaar 
als cinnaber (HgS): als 
verontreiniging in steenkool. 
aardolie en aardgas 
voornamelijk uit cinnaber 
chloor-alkali-industrie, 
elektrische apparatuur, 
Tl-buizen, verfstoffen. 
Vermeldenswaardig is het 
gebruik in de tandheelkunde 
(amalgamen) en in 
geneesmiddelen en 
bestrijdingsmiddelen 
door verbrandmg van steenkool 
en aardolie (door rookgasfilters 
te beperken); 
toepassing van kwikhoudende 
bestrijdingsmiddelen (door 
diverse verboden sterk terugge-
lopen); lozingen uit 
chloor-alkali-industrie (sinds 
1970 sterk teruggebracht) 
consumptievan vis 

giftige eigenschappen voor 
planten, dieren en mensen. 
lage mobiliteit in de bodem 
in het aquatisch milieu kan 
methylkwik worden gevormd dat 
door zijn goede water-
oplosbaarheid belangrijk 
bijdraagt aan de mobiliteit van 
kwik. In viskomtkwikin 
hoofdzaak voor als methylkwik 
er zijn aanwijzingen voor de 
interactie van kwik en seleen bii 
gelijktijdig voorkomen in 
voedingsmiddelen, waardoor de 
giftigheid bij blootstelling aan 
beide elementen minder is dan 
bij blootstelling aan de 
afzonderlijke stoffen. 
organische kwikverbindingen 
zijn in het algemeen veel giftiger 
dan anorganische kwik
verbindingen. 

8. agrarisch gebruik in 
Nederland (1986) 

9. ̂ »eschatte medians 
Hg-opname van de 
Nederlander op basis 
van RIVM onderzoek van 
duplicaat-maaltijden 

10. WHO-normvoor 
maximale Hg-opname 

11. maximaal toelaatbare 
gehalten van kwik in 
voedingsmiddelen: 
graa..produkten 
groenten 
aardappelen 
melk 
vlees 
vissen, schaal-en 
schelpdieren 

12. basiskwaliteitvoor 
oppervlaktewater 

13. norm voor oppervlakte
water bestemd voor de 
bereiding van drinkwater 

14. overschrijdingswaarde 
voor kwik in drinkwater 
(Drinkwaterbesluit) 

15. MAC-waarde 
1fi. MAC-waarde: 

kwikalkylverbindingen 
overige 
kwikverbindingen 

minder dan 1 ton per jaar. de 
produktie van kwikhoudende 
bestrijdingsmiddelen is in 1987 
beéindigd. 
k!einer dan 5 pg'clag 
(1976/1978) 
kleiner dan 2 Mg/dag 
(1984/1985) 

aanvaardbare wekelijk.se 
opname 300 pg waarvan niet 
meer dan 200 pg methylkwik 

0,03 mg/kg 
0,03 mg/kg 
0,02 mg/kg 
0,01 mg/kg 
0,05 mg/kg 
1,0 mg/kg 

0,5 mg/m3 (max) 

0,3 mg/m3 (max) 

1 mg/m3 

- 1 mg/m3 

- 0,01 mg kwik/m3 

- 0,05 mg kwik/m3 

4.3 Monitoring 

Kwik in de lucht slaat vrij snel neer via regenwater en 
stofdeelties. Hierdoor is het kwikgehalte in de lucht doorgaans 
laag. 

In regenwater werd door het RIVM monitoring van kwikgehalten 
uitgevoerd. Het jaargemiddelde van het kwikgehalte in 
regenwater op het waarnemingspunt Epe schommelt sinds het 
begin van de waarnemingen in 1978 rond da 0,01-0,02 mg/m3. 
Met ingang van 1983 zijn deze metingen gestaakt. 
In oppervlaktewater (rijkswateren) wordt door het DbW/RIZA 
monitoring van kwikgehalten uitgevoerd. Ter illustratie zijn in 
figuur 4 1 de jaargemiddelden van het kwikgehalte in de Rijn bij 
Lobith weergegeven. In deze figuur zijn ook de jaargemiddelden 
van devracht bij Lobith weergegeven. 

4.2 Getallen 
Figuur 4.1 Kwik m oppervlaktewater 

Lwereldproduktie 
2. geschat gebruik in 

Nederland 
3. Hg-gehalte in steenkool 
4. Hg-gehalte in aardolie 
5. Hg-gehalte in aardgas 

voor behandeling 
na behandeling 

6. emissie in Nederland 
door verbranding van 
olie en steenkool 

7. lozingen op oppervlakte
water 

11.000 ton (1980) 
31 ton (1980) 

0,2-0.5 mg/kg 
ca.0,1 mg/kg 

180Mg/rn3gas 
15 Mg/m3 gas 
ca.5ton per |aar 

totale belasting 
0,7 ton (1980) 
0,3 ton (1985) 

1 kwikgehalte in de Rijn bi| Lobith 
? kwikvracht in fie Rijn bi| Lobith 
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Onder supervisee van de Landbouwadviescommissie 
Miiieukritische Stoffen (LAC) is in 1978 een 
signaleringsprogramma gestart voor zware metalen in dive se 
vlees-envissoorten. 

Tabel 4.1 Kwikgehalte in vlees en vis (in mg/kg produkt) 

4.5 Summary 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

varkensvlees 

0.004 
0,004 
0,002 
0.001 
0,002 

< 0,001 
< 0,001 
< 0.001 

0,001 

varkensnier 

0.006 
0,005 
0.005 
0,003 
0,003 
0.004 
0,003 

mosselen 

0,05 
0,06 
0.03 
0,04 
0,04 
0,04 
0,03 
0,02 
0,02 

haring 

0,04 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,03 
0,03 
0,04 
0,03 

Mercury wa°. monitored in surface water, meat and fishery 
products. Fiyjre4.1 shows the mercury content and burden 
(annual means) of the Rhine near Lobith. Table 4 1 shows the 
annual means in pork, pig kidney, mussels and herring. 
Between 1978 and 1983 the level of mercury in rain water was 
monitored. The annual means varied around 0,01 - 0,02 mg/m3. 
Table 4.2 gives the daily intake (food and drinking water) of 
mercury in the Netherlands. In a surveillance programme on 
ground waters (39 locations, 72 samples) the following data 
have been found; highest value 51 Mg/ro3, mean value 18 itg/m3 

and 90-percentile 25 pg/m3. The results of the measurements in 
surface water indicate a still improving situation. The 
contamination levels in food in general are very low. 

In tabel 4.1 zijn de mediaanwaarden van de kwikgehalten in 
varkensvlees en varkensnier weergegeven. gebaseerd op 
maandelijkse bemonsteringen. 
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 voedingsmiddelen''' 
Vlees 
Melk, melkprodukten en eieren 
Vis, schaal- en schelpdieren 

Totaal dierlijke voedingsmiddelen 
Drinkwater 

Totaal voedsel en drinkwater 

0.3 
1,8 
1.7 

3,6 vg 

3,8 
0,2 

7,6 Mg 

(1) Onder de plantaardige voedingsmiddelen zijn vooral 
graanprodukten (1,6 pg! en aardappelen (0,7 (jg) de 
voornaamste kwikleveranciers. 

Kwik werd incidenteel bepaald bij 39 meetpunten van het 
landelijk meetnet grondwaterkwaliteit. In totaal werden, verdeeld 
over verschillende diepteniveaus, 72 monsters grondwater 
onderzocht. De gemiddelde concentratie bedraagt 18 [tg/m3; 
90% van alle waarnemingen gaf concentrates lager dan 
25 pg/m3 te zien. De hoogst gevonden concentratie bedraagt 
51 Mg/rr|3-

4.4 Conclusies 

- Uit de waargenomen kwikgehalten in regenwater kan worden 
geconcludeerd dat de neerslag slechts een geringe bijdrage 
levert aan de belasting van dc bodem en het 
oppervlaktewater. 

- Uit de waargenomen kwikgehalten in oppervlaktewater bli|kt 
een gunstige ontwikkeling t.a.v. de kwikbelasting. 
In 1986 werden evenals in 1983 t/m 1985 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, zeei !aag. Met een gemiddelde van 
0,12 mg/kg zijn de gehalten in vis echter dusdanig laag dat 
ook bij verhoogde consumptie van deze eetwaar geen 
onaanvaardbare risico's voor de gebruiker zullen ontstaan. 



5 Lood(Pb) 

5.1 Karakteristieken 

soort stof 
voorkomen 

produktie 
gebruiksdceleinden 

milieuverontreiniging 

voomaamste Dronnen 
voor de mens 

eigenschappen 

- 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 metaal in diverse 
toepassingen (munitie. soldeer. 
diverse legeringen); 
in vertstoften en pigmenten; als 
bestri(dingsmiddel in de 
landbouw (niet in Nederland) 

- vooral via de lucht als gevolg 
van het gebruik in benzine 

- viavoedsel(65%).water(20%) 
en lucht (15%) 

- huidige belasting is niet 
verontrustend 

- toxisch vcor mens en dier en in 
mindere mate ock voor planten 

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

algemeen betrekkelijk moeilijk 
- organischeloodverbindingen 

zijn in het algemeen giftiger dan 
anorganische. 

5.2 Getallen 

Lwereldproduktie 
2. loodgehalte ;n benzine 

voor 1978 
sinds 1978 

3. looduitwcrpdoor 
verkeer 

4. verspreiding via 
loodhagelpatronen 

5. lozingen in 
oppervlaktewater 

6. basiskwaliteit voor 

- 5,3miljoenton (1982) 

- ca. 0.8 g/l 
- max. 0,4 g/l 
- in 1975 ca. 3300 ton 
- in 1978 ca. 1400 ton 
- 414ton/jaar 

- ca. 200 ton per |aar (1980) 
35 ton per |aar (1985) 

- geschatte belasting 23 ton per 
jaar(1990) 

- 50 mg/m3 (max) 
oppervlaktewater 

7. norm voor oppervlakte
water bestemd 
voor de bereiding van 
dnnr,water 

8. overschrijdingswaarde 
voor lood 
in drmkwater 
(Drinkwaterbesluit) 

9. Gezondheidsraad 
advieswaarde voor 
de buitenlucht glijdend 
drie- maandsgemiddelde 
(overschrijding hiervan 
éénmaalper2jaar) 

10 EPA-norm voor drie-
maandsgemiddelde 
van hetgehaltevan de 
buitenlucht 

30 mg/m3 (max) 

1 mg/m3 

1 pg/m3 

- 1.5 pg/m3 

11 WHO-norm voor 
maximale Pb-opname 
voor volwassenen 

12 FDA-norm voor 
maximale Pb-opname: 
voor babies toi 6 
maanden 
voor kinderen \,an 6-24 
maanden 

13. mediane loodopname 
door de me--,s 
op basis van RiVM 
onderzoek van 
duplicaat-maaltijden 

14. maximum gehalten voor 
lood m 
voedingsmiddelen. 
graanprodukten 
boerenkool 
aardappelen 
melk 
vlees 
vissen en schaaldieren 
schelpdieren, makreel. 
haringen sprot 

15. MAC-waarde: 
tetraethyllood 
lood en anorganische 
loodverbindingen 

- 3 mg/week 

- 100pg/dag 

- 150pg/dag 

- 81 pg/dag (1976/1978) 
- 55 pg/dag (1984/1985) 

- 0.5 mg/kg 
- 2.5 ,. 
- 0.2 .. 
- 0.05 .. 
- 0.4 ,. 
- 0.5 .. 
- 2.0 „ 

- 0.1 mgPb/m3 

- 0.15mgPb/m3 

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 laargemiddelde van het gehalte 
sinds 1973 weergegeven voor een tweetal monsterpunten. 

Figuur 5.1 Loodgehalte van de buitenlucht Oaargermddelden) 

—x 
—i r r— 

1. Amsterdam-centrum 
2. Amsterdam-Buikslotermeer 
Bron: Gemeentelijk centraal milieulaboratonum Amsterdam 

Monitoring in regenwater wordt uitgevoerd door het RIVM. 
samen met het KNMl en in oppervlaktewater (rijkswateren) door 
de DBW/RIZA. 
Ter illustratie zijn in figuur 5.2 de |aargemiddelden van de 
loodgehalten in regenwater weergegevpn m een stedelijk en een 
landelijk gebied. De meetpunten Berenplaat en Epe zijn per 
1 |anuari (986 opgeheven en in dit verslag vervangen door de 
meetpunten Rotterdam en Lelystad. Tevens is het 
jaargemiddelde van het loodgehalte en van de vracht m de Ri|n 
bij Lobith weergegeven. 
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Figuur 5.2 Loodgehalten m water daargemiddt 
5.4 Conclusies 
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1. loodgehalte in de Rijn bi| Lobith 
2. loodvracht in de Ri|n bi| Lobith 
3- loodgehalte in regenwater bij Lelysfad (tot T983 Epe) 
4. loodgehalte m regenwater bij Rotterdam (tot 1983Berenplaat) 

Onder supervisee van de Landbouwadviescommissie 
Milieukritische Stoffen (LAC) ;sin 1978 een 
signaleringsprogramma gestart voor zware metalen in diverse 
vlees- en vissoorten. 
In tabel 5.1 zijn de mediaanwaarden van loodgehalten in 
varkensvlees en varkensnier weergegeven. Deze gegevens zijn 
gebaseerd op maandelijkse bemonsteringen en komen overeen 
met de resultaten van het surveillance programma van de 
Veterinaire Hoofdinspectie. 
Voor mosselen en haring zijn gemiddel ie 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 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

varkensvlees 

0.08 
0.08 
0.06 
0,02 
0.01 
0,01 
0,01 

<0,01 
<0.01 

varkensnier 

0,07 
0,08 
0.10 
0,13 
0,14 
0,12 
0,03 
0,04 
0,04 
0,03 

mosselen 

0,79 
0,90 
0,77 
0,68 
0.37 
0,48 
0,31 
0,29 
0,35 

haring 

0,10 
0,25 
0,08 
0,03 
0,04 
0,02 
0,03 

<0,01 
0,01 

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

Tabel 5.2 Dagelijkse loodbelasting 

Plantaardige voedingsmiddelen 
Vlees 
Melk, melkprodukten en eieren 
Vis, schaal- en schelpdieren 

Totaal dierlijke voedingsmiddelen 
Drinkwater 

6,5 
1,8 
2,1 

48,0 

10.4 
40.0 

De grootste belasting van het milieu met lood wordt 
veroorzaakt aoor een diffuse verspreiding door he! 
autoverkeer. Na de beperking v3n het loodgehalte in benzine 
op 1 lanuari 1978, is het loodgehalte van de buitenlucht 
duidelijk gedaald op plaatsen die in belangrijke mate door 
gemotoriseerd verkeer worden beinvloed. Dit blijkt eveneens 
uit de aanvankelijke daling van het loodgehalte in 
regenwater. 
Een verdure verlagmg van het wettelijk toegestane 
loodgehalte in benzine tot 0,15 gram per liter is in 1986 van 
kracht aeworden. 
Het niveau van het loodgehalte in de rijkswateren , i zodanig 
dat in het algemeen geen gehalten boven de basiskwaliteit 
(50 mg/m3) worden gemeten. 
De concentrates van lood die in drinkwater worden 
gevonden, zijn in het algemeen aanmerkelijk lager dan de 
door de EG gesteide grenswaarde. In het geval van uit lood 
samengestelde binnenleidingen kan echter benadering of 
overschrijding van de grenswaarde voorkomen. 
In het algemeen kan worden geconstateerd dat de 
loodgehalten in voeding een duidelijke daling vertonen. 
Het gebruik van locdhagel leidt op en nabij schietbanen tot 
hoge loodgehalten in de bodem en is de oorzaak van 
loodvergiftigingsverschijnselen bij watervogels 

5.5 Summary 

Lead was monitored in air, surface water and rain water, meat 
and fishery products. Figure 5.1 demonstrates the decrease of 
the lead concentration in the air since 1978. Figure 5.2 shows 
the lead content and burden in the Rhine near Lobith and the 
lead content of rain water near an urban area and in a rural 
area. Table 5.1 gives the annual means in pork, pig kidney, 
mussels and herring. Table 5.2 gives the daily intake (food and 
drinking water) of lead in the Netherlands. In a surveillance 
programme on ground waters (41 locations, 97 samples) the 
following data have been found; highest value 51 mg/m3, 
90-per-sntile for samples from 10 meters underground 7 mg/m3, 
90-peicentile for samples from 25 meter underground 15 mg/m3 

and mean value (all samples) 5 mg/m3. 
The lead burden of the Dutch population is not alarming. 
Special attention is necessary for drinking water distributed 
through tubes of lead (inside houses) and for crops grown near 
motorways. Futher reduction of the lead content of petrol could 
be an important contribution to deminish the lead burden of the 
population. In general the lead content in food is decreasing 
and the contamination levels in surface water did not exceed 
the quality guideline (50 rig/m3). 

Totaal voedsel en drinkwater 98.4 ug 

In het kader van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit 
werden bij 41 meetpunten in totaal 97 monsters grondwater op 
hel voorkomen van lood onderzocht. 
De gemiddeld waargenomen concentrate bedraagt 5 mg/m3. 
Op 10 meter onder het maaiveld bleek 90% van alle 
waarnemingen lager dan 7 mg/m3: op 25 meter onder het 
maaiveld lag deze grens op 15 mg/m3. De hoogst waargenornen 
concentralie bedraagt 51 mg/m3. 
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g Cadmium <cd) 

6.1 Karakteristieken 

soort stof 
voorkomen 

produktie 
gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 

eigenschappen 

- metaal, verwant met zink 
- verontreiniging in zink- en 

fosfaaterts, in mindere mate in 
steenkool en aardolie 

- bij debereidingvan zink 
- in pigment, stabilisatoren in pias-

tics, in legeringen inclusief 
soldeer en nikkel-cadmium-
batterijen, als beschermlaag op 
metalen tegen corrosie 

- door gebruik van 
fosfaatkunstmest uit fosfaaterts; 
via afvalgips dat bij de produktie 
van fosfaatkunstmest ontstaat; 
doorverbranding van steenkool 
en aardolie (door rookgas-
filtering te beperken); via 
zuiveringsslib en vuilverbranding 

- plantaardigevoedingsmiddelen; 
orgaanvlees (voorai nieren); 
tabak 

- hoge mobiliteit in de bodem 
- giftig voor planten, dieren en de 

mens 

15. MAC-waarde: 
cadmium metaalstof en - 0,05 mg Cd/m3 lucht 
zouten 
cadmiumoxyderook - 0,05 mg Cd/m3 lucht 

16. maximum gehalten voor 
cadmium in 
vopdingsmiddelen: 
graanprodukten 
sla 
aardappelen 
melk 
varkensvlees 
vissen 
schaaldieren 
schelpdieren 

- 0,15 mg/kg 
- 0,2 
- 0,1 
- 0,005 
- 0.05 
- 0,05 
- 0,3 
- 1,0 

6.3 Monitoring 

Cadmium in de lucht slaat vrij snel neer via regenwater en 
stofdeeltjes. Hierdoor is het Cd-gehalte van de lucht laag. 

Monitoring in regenwater wordt uitgevoerd door het RIVM in 
samenwerking met het KNMI en van oppervlaktewater 
(rijkswateren) door de DBW/RIZA. 
Ter illustratie zijn in figuur 6.1 de jaargemiddelden van de 
cadmiumgehalten in regenwater in resp. een stedelijk en een 
landelijk gebied opgenomen. De meetpunten Berenplaat en Epe 
zijn per 1 januari 1986 opgeheven en in dit verslag vervangen 
door de meetpunten Rotterdam en Lelystad. 
Tevens zijn de jaargemiddelden van cadmiumgehalten en de 
vracht in de Rijn bij Lobith weeryegevon. 

6.2 Getailen 
Figuur 6.1 Cadmium in water (jaargemiddelden) 

ca. 0,25 mg/kg 
- ca. 0,1-0,4 mg/kg 
- ca. 4tonperjaar 

Lwereldproduktie - 18.000 ton 
2. geschat gebruik in - 400 ton 

Nederland 
3. Cd-gehalte in steenkool 
4. Cd-gehalte in aardolie 
5. emissie in Nederland in 

lucht 
6. uit regenwater metingen - 7å8ton/jaar 

berekendedepositie 
7. jaarlijks via fosfaaterts in - ca. 75 ton 

Nederland ingevoerde 
hoeveelheid Cd 

8. totale jaarlijkse belasting - ca. 20 ton (1984) 
met Cd van de 18 ton (1985) 
Nederlandse - geschatte belasting 6 ton (1990) 
oppervlaktewateren 

9. hoeveelheid Cd die in 
afvalstoffen aanwezig is 

10. medianecadmium-
opname door de mens -
op basis van 
RIVM-onderzoek 
van duplicaat-maaltijden 

11. WHO-normvoor 
maximale Cd-opname: 

12. basiskwaliteit voor 
oppervlaktewater 

13. norm voor 
oppervlaktewater 
bestemd voor de 
Dereiding van drinkwater 

14. overschrijdingswaarde 
voor cadmium in 
drinkwater 
(Drinkwaterbesluit) 

ca. 220 ton/jaar 

< 20 pg/dag (1976/1978) 
9 pg/dag (1984/1985) 

- acceptable weekly intake 400 a 
500 pg 

- 2,5 mg/m3 (max) 

- 1,5 mg/m3 

5 mg/m3 

• 2 S 

t97z n '* ' * ro 

1. Cadmiumgehalte in de Rijn bij Lobith 
2. Cadmiumvracht in de Ri|n bij Lobith 
3. Cadmiumgehalte in regenwater bij Lelystad (tot 1983 Epe) 
4. Cadmiumgehalte in regenwater bij Rotterdam (tot 1983 Berenplaat) 

Onder supervisie van de Landbouwadviescommissie 
Milieukritische Stoffen (LAC) is in 1978 een 
signaleringsprogramma gestart voor zware metalen in diverse 
vlees-en vissoorten. 

In tabel 6.1 zijn de mediaanwaarden van cadmiumgehalten in 
varkensvlees en varkensnier weergegeven. Deze gegevens zijn 
gebaseerd op maandelijkse bemonsteringen en komen overeen 
met het surveillance programma van de Veterinaire 
Hoofdinspectie. 
Voor mosselen en haring zijn de cadmiumgehalten (gemiddelde 
waarden) gebaseerd op een jaarlijkse bemonstering. 
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Tabel 6.1 Cadmiumgehalten in vlees en vis (in mg/kg produkt) 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

varkensvlees 

0.006 
0.008 
0,003 
0.003 
0,003 
0,002 
0,002 
0,002 
0,001 

varkensnier 

0,94 
0,82 
0,34 
0,33 
033 
0,18 
0,18 
0,22 
0,27 

mosselen 

0,24 
0,18 
0,20 
0,26 
0,12 
0,20 
0,11 
0,07 
0,07 

haring 

0.008 
0,005 
0,007 
0,005 
0,003 
0,003 
0,010 
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 cadmiumbelasting 

Plantaardige voedingsmiddelen1" 15,4 pg 
Vlees121 1,4 
Melk, melkprodukten en eieren 0.5 
Vis, schaal- en schelpdieren 0,5 

Totaal dierlijke voedingsmiddelen 2,4 
Drinkwater 1,0 

Totaal voedsel en drinkwater 18,8 pg 
Roken'3' 3,0 pg 

(1) Van de plantaardige voedingsmiddelen zijn vooral graan en 
graanprodukten (4,7 pg) en aardappelen (5 pg) de 
voornaamste cadmiumleveranciers. 

(2) In orgaanvlees (vooral nieren) is het cadmiumgehalte 3 tot 
100 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 cad-
miumopname via orgaanvlees beperkt '0,8 pg). 

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

Bij 40 meetpunten van het landelijke meetnet 
grondwaterkwaliteit werden verdeeld over verschillende 
diepteniveaus in totaal 95 watermonsters onderzocht op het 
voorkomen van cadmium. De gemiddelde cadmiumconcentratie 
in het grondwater bedraagt 0,4 mg/m3. 
Op 10 meter onder het maaiveld blijkt 90% van de 
waarnemingen lager te zijn dan 2,4 mg/m3; op 25 meter onder 
het maaiveld ligt deze grens op 0.6 mg/m3. De hoogst 
waargenomen concentratie bedraagt 11 mg/m3. 

6.4 Conclusies 

- De beschikbare gegevens wijzen erop dat de huidige 
gemiddelde belasting van de Nederlander met cadmium 
onder de WHO-norm bli|ft. Onder bepaalde omstændigheden 
(veel roken, hoge consumptie van bepaalde levensmiddelen) 
kan deze norm echter worden overschreden. In verband 
hiermee zijn grenswaarden vastgesteld. De cadmiumgehalten 
in orgaanvlees (nieren en levers) zijn sinds hel einde van de 
jaren zeventig duideli|k gedaald. 

- De grote hoeveelheid cadmium die via verspreide 
veronlreiniging in hel milieu wordt gebrachl, zoals door het 
gebruik van fosfaatmiststoffen verdient veel aandacht. Ook 
van belang is hierbij het gebruik van zuivenngsslib in de 
landbouw. 

- In oppervlaktewateren wordt incidenteel, met name in de 
Maas, een cadmiumgehalte boven de basiskwaliteit gemeten. 
Het cadmiumgehalte van Rijnwa'^r is in de periode 1979-1986 
sterk gedaald. 

6.5 Summary 

Cadmium was monitored in rain water, surface water, meat and 
fishery products. Figure 6.1 shows the cadmium content and 
burden in the Rhine near Lobith and the cadmium content of 
rain near an urban area and in a rural area. Table 6.1 gives the 
annual means in pork, pig kidney, mussels and herring. Table 
6.2 gives the daily intake (food and drinking water) in the 
Netherlands. In a surveillance programme on ground waters (40 
locations, 95 samples) the following data have been found; 
highest value 11 mg/m3, mean value 0,4 mg/m3,90 percentile 10 
meters underground 2,4 mg/m3,90 percentile 25 meters 
underground 0,6 mg/m3. 

In general the daily intake of the Dutch population meets the 
standard of the WHO. In special circumstances (smoking, high 
consumption of for example kidney and liver) this standard may 
be exceeded. The distribution of cadmium in the environment 
by diffuse contamination deserves much attention. In the period 
1979-1986 the cadmium content in the Rhine has decreased 
considerably. 
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7 Chroom (Cr) 7.3 Monitoring 

7.1 Karakteristieken 

soort stof 
voorkomen 

produktie 
gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 

eigenschappen 

metaal 
in chromiet FeO.Cr203 

belangrijke produktielanden zijn 
Rusland, Zuid-Afrika, Turkije, 
Albanié en Zimbabwe 
als metaal uiterts 
in legeringen met ijzer, 
chroomstaal en 
chroomnikkelstaal 70%, 
vuurvaste materialen 15% en 
chemicalién 15%. Chemicalién 
op basis van chroom hebben als 
toepassingsgebieden 
(mondiaal): 

metaalafwerking en 37% 
corrosiebescherming 
pigmenten 26% 
leerlooien 20% 
entextielveredeling 
houtverduurzaming 5% 
boor hulpstof'en 4% 
diversen; 7% 
laboratoriumchemice'ién 
katalysatoren, tussenprodukten 
in het afvalstadium geraken van 
chroom bevattende 
eindprodukten, emissies van 
kunstmest; chemische en 
metaalproduktenindustrie 
voeding en blootstelling op de 
werkplaats in 
chroomverwerkende 
bedrijfstakken 
chroom is een essentieel 
sporenelement; chroommetaal is 
biologisch inert; in het milieu 
komt chroom meestal in zijn 
driewaardige vorm voor, 
zeswaardig chroom is 
kankerverwekkend en zeer 
toxisch voor waterorganismen 

In oppervlaktewater wordt monitoring van het chroomgehalte 
uitgevoerd door DBW/RIZA. In regenwater wordt chroom alleen 
gemeten te De Bilt (RIVM/KNMI) 
Het jaargemiddelde van het chroomgehalte van het regenwater 
te De Bilt is steeds kleiner dan 0,5 mg/m3. 
Bij een deelstudie in het kader van het landelijk meetnet 
grondwaterkwaliteit werd een gemiddelde concentratie aan 
chroom gevonden van 0,68 mg/m3 op 10 meter diepte. OD 25 
meter onder het maaiveld bedroeg de concentratie 0,87 mg/m3. 
De maximum gehalten waren respectievelijk 2,4 en 3,6 mg/m3. 

Figuur 7.1 Jaargemiddelden van het chroomgehalte en van de 
chroomvracht in de Rijn bij Lobith. 
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In het kader van het LAC-monitoring programma worden vanaf 
1981 metingen uitgevoerd naar o.a. het chroomgehalte in 
visserijprodukten. 

Tabel 7.1 Chroomgehalten (jaargemiddelen) in mosselen en 
haring (in mg/kg produkt) 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

mosselen 

0,57 
0,25 
0,26 
0,21 
0,25 
0,28 

haring 

0,03 
<0,01 

0,01 
0,01 

<0,01 
0,06 

7.4 Conclusie 

7.2 Getallen 

1. wereldproduktie 
2. Nederlands gebruik als 

bestrijdingsmiddel 
3. lozingen op 

oppervlaktewater 
4. basiskwaliteit voor 

oppervlaktewater 
5. Overschrijdingswaarde 

voor chroom in 
drinkwater 
(Drinkwaterbesluit) 

6. MAC waarden: 
chroom en 
wateroplosbare 
chroomzouten (alsCr) 
chroomzuuren 
chromaten (alsCr) 

- 2,5mil|oenton 

- 53 ton chroom (1985) 

- 97ton/jaar(1985) 

- 32ton/jaar(1990) 

- 50 mg/m3 

0,5 mg/m3 

0,05 mg/m3 

Het niveau van de chroomgehalten in de rijkswaleren is 
zodanig, dat geen gehalten boven de basiskwaliteit (50 mg/m3) 
worden gemeten. 

7.5 Summary 

Chromium was monitored in surface water, rain water and 
fishery products. Figure 7.1 shows the chromium content and 
burden in the Rhine near Lobith. Table 7.1 gives the annual 
means in mussels and herring. 
The chromium content of the main waters was lower than the 
level for basic quality of surface water (50 mg/m3). The 
chromium content of rain water was less than 0,5 mg/m3. 
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3 Zink (zn) 8.3 Monitoring 

8.1 Karakteristieken 

soort stof 
voorkomen 
produktie 
gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de ' 

eigenschappen 

metaal 
als erts (meestal zinkblende ZnS) 
als metaal uiterts 
verzinken van staal; als metaal; 
in legeringen (messing); als 
zinkoxyde (zinkwit); als zinkstof 
in verven; diverse zinkzouten 
hebben een medicinale 
toepassing (dermatologie); in 
enkele pesticiden (zineb) 
door corrosie (vorming van 
oplosbare zinkverbindingen) van 
zinkhoudende produkten 
via afvalwaterlozingen en 
emissies in de lucht van 
zinkverwerkende bedrijven 
met name van belang voor 
planten 
voornarnelijkvia 
voedingsmiddelen (vlees, 
zuivelprodukten, granen, peul-
vruchten) 
er zijn geen aanwijzingen dat de 
gezondheid van de mens in 
Nederland schade kan 
ondervinden door sen te grote 
zinkopname. De zinkopname is 
zo laag dat onder bepaalde 
omstandigneden zelfs 
deficienties kunnen optreden. 
is een essentieel element voor 
planten, dieren en mensen; komt 
o.a. voor in een aantal enzymen 
bij hoge doseringen kunnen met 
name bij planten toxische 
effecten optreden 
over het zinktransport in de 
biosfeer is weinig bekend. 

8.2 Getallen 

1. wereldproduktie - 6,5 miljoen ton (1981) 
2. lozingen op - totale belasting ca. 

oppervlaktewateren 656 ton (1980) 
171 ton (1985) 

- geschatte belasting 
107 ton (1990) 

3. basiskwaliteitvoor - 200 mg/m3 (max) 
oppervlaktewater 

4. norm voor - 200 mg/m3 (max) 
oppervlaktewater 
bestemdvoorde 
bereiding van drinkwater 

5. overschrijdingswaarde - 100 mg/m3 

voor zink in drinkwater 
(Drinkwaterbesluit) 

6. viswater 
7. mediane zinkopname 

door de mens op basis 
van RIVM-onderzoek aan 
duplicaatmaaltijden 

8. MAC-waarde: 
zinkchloriderook - 1 mg/m1 

zinkoxyderook - 5 mg/m3 

200 mg/m3 (max) 
9,1 mg/dag (1976/1978) 
8,3 mg/dag (1984/1985) 
behoefte: ca, 7,5 mg/dag (WHO) 

In regenwater wordt door het RIVM in samenwerking met het 
KNMi monitoring van zinkgehaiten uitgevoera; in 
oppervlaktewater (rijkswateren) door de DBW/RIZA. 

Ter illustratie zijn in figuur 8.1 de jaargemiddelden van de 
zinkgehaiten in regenwater in resD. een stedelijk en een landelijk 
gebied opgenomen. 
Tevens zijn de jaargemiddelden van zinkgehaiten en van de 
vracht in de Rijn te Lobith weergegeven. 

Figuur 8.1 Zinkgehalte in water 

1972 73 74 7 5 76 77 78 79 

1. Zinkgehalte in de Rijn bij Lobith 
2. Zinkvracht in de Rijn bij Lobith 
3. Zinkgehal'e in regenwater bij Lelystad 
4. Zinkgehalte in regenwater bij Rotterdam. 

Onder supervisie van de Landbouwadviescommissie 
Milieukritische Stoffen wordt een monitoringprogramma 
uitgevoerd voor onder andere zink in visserijprodukten. 

Tabel 8 geeft ter illustratie het verloop van het over een jaar 
gemiddelde zinkgehalte in mosselen en haring. 

Tibel 8.1 Zinkgehalte (in mg/kg produkt); (jaargemiddelden) 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

mosselen 

18 
19 
18 
23 
15 
19 
16 
11 
12 

haring 

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

Zink werd eenmalig bepaald bij alle meetpunten van het 
landelijk meetnet grondwaterkwaliteit. Voorts wordt jaarlijks bij 
een beperkter aantal meetpunten zink in het analysepakket 
opgenomen. 
Bij ca 20% van alle waarnemingen lag de zinkconcentratie 
onder de 10 mg/m3; ca. 10% van de waarnemingen laat 
concentrates hoger dan 90 mg/m3 zien. Een beeld van het 
voorkomen van zink in grondwater gerelateerd aan bodemtype 
en bodemgebruik geeft tabel 8.2. 
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Tabel 8.2 Gemiddelde zinkconcentratie (mg/m3) in zoet 
grondwater 

plaats van bemonstering 
in meters beneden het 
maaiveld 

akkerbouw 
grasland 
natuurgebied 
woonbebouwing 

10 

73 
79 
36 
37 

zand 

25' 

41 
20 
24 
89 

klei 

10 

23 
11 
50 
10 

veen 

10 

25 
11 
15 
-

Voor zandgronden zijn in verband met de goede uitspoelbaarheid van 
zand ook de .esultaten van de bemonstering op 25 meter diepte 
weergegeven. 

8.4 Conclusies 

De zinkopname in Nederland is zo laag, dat de gezondheid van 
de mens geen schade kan ondervinden door te hoge 
zinkopname. 
Zinkverontreiniging is daarentegen wel van belang voor 
planten. Met name hierover dienen voor de Nederlandse situatie 
meer gegevens beschikbaar :e 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 
basiskwaliteit wordt waargenomen. Sinds 1982 wordt slechts 
een enkele maal in de Maas een zinkgehalte hoger dan 200 
mg/m3 gemeten. 

8.5 Summary 

Zinc was monitored in rain water, surface water and fishery 
products. Figure 8.1 shows the zinc content and burden in the 
Rhine near Lobith and the zinc content of rain water near an 
urban area and in a rural area. Table 8.1 gives the annual 
means in mussels and herring. Table 8.2 gives the mean zinc 
values in ground water for different soils (sand, clay and peat) 
and different types of land-use (agriculture, pasture, natural 
and urban areas). 
In general the zinc content of the main waters was lower than 
the level for oasic quality of surface water (200 mg/m3). Since 
1982 this threshold value is exceeded only occasionally in the 
Meuse. 
The daily intake of zinc by the Dutch population is so low that 
no harmful effects on human health will arise. 
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9 Koper (cu) 

9.1 Karakteristieken 

soort stol 
voorkomen 
produktie 
gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 

eiqenschappen 

- metaal 
- alserts(sulfidenenoxyden) 
- als metaal uiterts 
- elektriciteitsleidingen e.d.. buizen 

(o.a. waterleiding), in machines 
en gereedschappen; in 
fungiciden in de landbouw (in 
Nederland sterk teruglopend), 
verf en inkt, als katalysator bij 
chemische processen; als 
groeibevorderend 
sporenelement in de landbouw 
endevarkensteelt 

- vooral van belang voor plant en 
dier; er zijn geen aanwijzingen 
dat de gazondheid van de mens 
in Nederland schade ondervindt 
door een te grote koperopname 

- wordt vooral veroorzaakt door 
toepassing in de landbouw en 
devarkensteelt 

- leidingwater kan. door de 
invloed van zacht water op 
koperen buizen een belangrijke 
bron zijn 

- voordat in mens en dier 
gevaarlijk hoge 
koperconcentraties worden 
bereikt treedt al aanzienlijke 
schade in gewassen op. 
Devoedselketen 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 

- lagemobiliteitindebodem. 

9.2 Getallen 

1. wereldproduktie 
2. milieuverontreiniging via 

de landbouw in 
Nederland 

3. mediane koperopname 
door de mens op basis 
van RIVM-onderzoekvan 
duplicaatmaaltijden 

4. lozingen op 
oppervlaktewater 

5. basiskwaliteitvoor 
oppervlaktewater 

circa 9,5 mil]oen ton (1982) 
als droge stof in mest van o.a. 
rundvee (136 t^n) en varkens 
(767 ton)-1977 
1,2 mg/dag (1976/1978) 
1,1 mg/dag (1984/1985) 
benodigde hoeveelheid 
ca. 1 mg/dag 
totale belasting 65 ton (1981) 

35 ion (1985) 
geschatte belasting 24 ton 
(1990) 
50 mg/m3 (max) 

6. oppervlaktewater 
bestemd voor de 
bereiding van drinkwater 

7. ove'schrijdingswaarde 
voor koper in drinkwater 
(Drinkwaterbes'u't) 

8. viswater 
9. MAC-waarde: 

koper (rook) 
koper (stof) 

- 50 mg/m3 (max) 

100 mg/m3 

- 30 mg/m' (max) 

- 0.2 mg/m3 

- 1,0 mg/m3 

9.3 Monitoring 

In regenwater wordt doer net RIVM samen met het KNMI een 
monitoring van kopergehalten uitgevoerd; in oppervlaktewater 
doordeDBW/RIZA. 
Ter iliustratie zijn in figuur 9.1 de jaargemiddelden van de 
kopergehalten in regenwater in resp. een stedelijk en een 
landelijk gebied opgenomen. 
Tevens zijn de jaargemiddelden van de kopergehalten en van 
de vracht in de Rijn te Lobith weergegeven. 

Figuur 9.1 Kopergehallein water 

t. kopergehalte in de Rijn bij Lobith 
2. kopervracht in de Rijn bij Lobith 
3. kopergehalte in regenwater bij Lelystad (tot 1983 Epe) 
4. kopergehalte in regenwater bi| Rotterdam (tot 1983 Berenplaat) 

Onder supervisie van de Landbouwadviescommissie 
Milieukritische Stoffen wordt een monitoringprogramma 
uitgevoerd voor onder andere koper in visserijprodukten. 
Tabel 9.1 geeft ter iliustratie het verloop van de jaargemiddelden 
van de kopergehalten in mosselen en haring. 

Tabel 9.1 Kopergehalte in mosselen en haring (in mg/kg 
produkt) (jaargemiddelden) 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

mosselen 

1.5 
2,1 
2.3 
1.9 
2,1 
1.8 
2.1 
1,2 
1,2 

haring 

0,9 
1,7 
0,7 
0,8 
0,9 
0,8 
1.0 
0,7 
0,9 

Bij 42 meetpunten van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit 
werden op 10,15 en 25 meter onder het maaiveld in toiaal97 
monsters grondwater onderzocht op het voorkomen van koper. 
De gemiddelde koperconcentratie in het grondwater bedraagt 
op grond van deze waarnemingen 5 mg/m3. Op 10 meter onder 
het maaiveld blijkt 90% van alle waarnemingen onder 14 mg/m3 

te liggen; op 25 meter onder het maaiveld geldt dit voor een 
grens van 6 mg/m3 De hoogst waargenomen concentratie 
bedraagt 61 mg/m3. 

27 



9.4 Conclusies 

- Er dienen meer gegevens beschikbaar te komert 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. De dagelijkse opname ligt rond het 
aanbevolen minimum. 

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

9.5 Summary 

Copper was monitored in rain water, surface water and fishery 
products. Figure 9.1 shows the copper content and burden in 
the Rhine near Lobith and the copper content of rain near an 
urban site and in a rural area. Table 9.1 gives the annual means 
in mussels and herring. In a surveillance programme on ground 
waters (42 locations, 97samples) the following data have been 
found; highest value 61 mg/m3, mean value 5 mg/m3; 
90-percentile 10 meters underground 14 mg/m3 and 
90-percentile 25 meters underground 6 mg/m3. 

The general daily intake of the Dutch population lies around the 
minimum value. 
Soil pollution by copper in pigs' manure in relation to the 
administration of copper needs special attention. 

28 



*f O Arseen <AS) 

10.1 Karakteristieken 

SOOrt Stof 

voorkomen 

produktie 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreimging 

voornaamste bronnen 
voor demens 

eigenschappen 

- element, van ouds bekend 
vanwege de giftigheid 

- in arseenkiesen als 
verontremiging in koper-, lood-
en tinertsen 

- als bijprodukt bi) koper-, lood-en 
tinproduktie 

- arseen en arseenverbindingen 
worden: jegepast voor 
aardappellootdoding 
(natriumarseniet), voor 
houtconservenng, voor 
conservering van weekmaker in 
PVC. metaallegeringen 
(acculood) 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 
arseenverbindingen) 

- anorganisch driewaardig arseen 
is erg giftig, demeeste 
organische arseenverbindingen 
(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 
calciumverbindmgen. Ophoping 
kan plaatsvinden door het ge
bruik van bestnjdingsmiddelen. 
In Nederland is de toepassing 
van natriumarseniet in de teelt 
van pootaardappelen met 
ingang van 1985 verboden. 
Planten zijn gevoelig voor 
arseenovermaat. 

6. norm voor oppervlakte- - 20 mg/m3 

water bestemd voor de 
bereiding van drmkwater 

7. WHO grenswaarde voor - 50 mg/m3 

drinkwater 
8 door WHO geadvisRerde - 1?0 [tg per nersoon per dag 

ADI 
9. mediane arseenopname -

door de mens op basis -
van RIVM-onderzoek van 
duplicaat-maaltijden 

10. MAC-waarde: 
arseentnoxyde 
arseen en -verbindingen 

anorganisch arseen 
< 22 ug/dag (1976/1978) 
< 13 ug/dag (1984/1985) 

0.05 mg/m3 

0.5 mg As/m3 

10.3 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 de DBW/RIZA. 

Figuur 10 1 Arseengehalte en vracht in water 

5 ? 
5 

t Arseengehalte m de Rijn bij Lobith 
2. Arseenvracht in de Rijn bi| Lobith 

De afgelopen laren lagen de arseengehalten in regenwater 
steeds op een laag niveau, onder 1 mg/m3. Sinds 1983 wordt het 
arseengehalte in regenwater alleen nog te De Bilt gemeten. De 
lijnen 1 en 2 in fig. 10.1 geven een overzicht van de 
laargemiddelden van de arseengehalten en de -vracht in de Rijn 
bij Lobith in de afgelopen jaren. 
Arseengehalten in varkensvlees. rundvlees en kippevlees 
worden in het kader van het VREK-programma onder supervisie 
van de Landbouwadviescommissie Milieukntische Stoffen 
gemeten door het RIKILT. 
Eveneens onder supervisie van de LAC analyseert het RIKILT 
vissenjproduklen die jaarlijks door het RIVO worden 
bemonsterd, op hun arseengehalte. 

10.2 Getallen 

1. geschat gebruik in 
Nederland 

2. arseengehalte in 
steenkool 

3. arseengehalte in olie 
4. jaarlijkse lozingenop 

Nederlands 
oppervlaktewater 

5. norm voor de 
basiskwaliteit van 
oppervlaktewater 

Tabel 10.1 Arseengehalten in î lees en vis (in mg/kg produkt) 
(laargemiddelden) 

280 ion arseen 1979 
125 ton arseen 1980 
40 ton arseen in 1985, waarvan 
26 ton voor houtconservering 
2-20 mg/kg 

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

50 mg/m3 (max) 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

rundvlees 

0.005 
0,005 
0,003 
0.004 
0.004 

-
0.003 
0,003 
0,002 

paling 

0,12 
0,18 
0,14 
0,10 
0,23 
0,08 
0,20 
0,11 
0,10 

- --
mosselen 

2,5 
3,2 
1.9 
2.6 
1,9 
2,5 
2,1 
1,3 
1.6 

harm 

2,5 
3,6 
1,7 
2,9 
4,5 
2,9 
2,0 
2,4 
2,0 
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In tabel 10.1 zijn de mediaanwaarden van de arseengehalten in 
rundvlees weergegeven. Voor mosselen, paling en haring zijn 
gemiddelde waarden van de arseengehalten gegeven op grond 
van een jaarlijkse bemonslering. 
In 1983 zijn geen arseengehalten in rundvlees gemeten. 

In zeeprodukten kan arseen in hoge concentrates voorkomen. 
Gebleken is dat arseen hierbij evenwel wordt aangetroffen als 
arsenobetaine, een onschuldige verbinding. 

Evenals zink is arseen bepaald bij alle meetpunten van net 
meetnet grondwaterkwaliteit. Circa de helft van alle 
waamemingen laat concentraties onder de 
2 mg/m1 zien. Vooral in Noord-Brabant en langs de grote 
rivieren worden veel relatief hoge concentraties gevonden (tot 
14 mg/m3). Tabel 10.2 verschaft enige nadere informatie over 
het voorkomen van arseen in grondwater. 

Tabel 10.2 Gemiddelde arseenconcentratie (mg/m3) in zoet 
grondwater 

plaatsvan bemonstering 
in meters beneden het 
maaiveld 

akkerbouw 
grasland 
natuurgebied 
woongebied 

10 

5.0 
4,4 
2.3 
3,3 

zand 

25" 

2,2 
3.0 
2,3 
4.1 

klei 

10 

2.7 
8,5 
1.8 
2,4 

veen 

10 

2,7 
2,0 
3,1 
-

Voor zandgronden zijn in verband met de goede uitspoelbaarheid van 
zand ook de resultaten van de bemonstering op 25 meter diepte 
weergegeven 

10.4 Conclusies 

Er is weinig reden tot zorg ten aanzien van de opname van 
arseen door de mens omdai de mediane dagelijkse opname 
(< 13 pg/dag totaal arseen) aanzienlijk 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 voedingsrniddelen voorgesteld. 

10.5 Summary 

Arsenic was monitored in surface water, meat and fishery 
products. Figure 10.1 shows the arsenic content and burden in 
the Rhine near Lobith. Table 10.1 gives the annual means in 
beef, eel, mussels and herring. Table 10.2 gives the mean 
arsenic contents in ground water for different soils (sand, clay 
and peat) and different types of land-use (agriculture, pasture, 
natural and urban areas). 
There is no concern about the arsenic burden of the Dutch 
population. 
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1 1 Broom (Br) 

11.1 Karakteristieken 

soort stof 

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 natuurli|ke pekel 
met een hoog bromidegehalte. 
De Verenigde Staten is met 60% 
van de wereldproduktie de be-
langrijkste broomproducent. 

- ongeveer 75% van het 
wereldbroomverbruik gaat naar 
de produktie van 
ethyleendibromide dat wordt 
gebruikt als toevoeging aan 
benzine. 
Daarnaast komt broom in 
diverse verbindingen voor in 
brandvertragers, blusmiddelen, 
geneesmiddelen, bestrijdings-
middelen en fotochemicalién. 

- verkeer; door toepassing van 
ethyleendibromide in benzine. 

- door toepassing van 
methylbromideals 
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 bestrijdings
middel 

a. anorganische 
broomverbindingen 

- voor zover bekend is broom 
geen essentieel element voor 
mens, dier en plant Door de 
goede oplosbaarheid van 
broomzouten is het betrekkelijk 
beweegli|k in de bodem. 
Er zijn geen aanwijzingen dat 
bromide in degrond 
accumuleert 

- bromiden zijn merendeels 
weinig giftig; kaliumbromide is 
vroeger veel gebruikt als 
kalmermgsmiddel 

- chronische bromidevergiftiging 
bi|de. -s kwam in het begin 
van deze eeuw voor door 
overmalig gebruik van ge
neesmiddelen waarbi| grote 
hoeveelheden, dagelijks 400-
700 mg broom in de vorm van 
bromide, werden mgenomen. 
Dat leidde tot effeclen op het 
centrale zenuwstelsel, de huid, 
het maagdarmkanaal en de 

kliersecretie. In mindere mate 
kunnen geneesmiddelen zoals 
bromide bevattende 
valeriaanpreparaten ook nu 
nog de oorzaak zijn van 
chemische bromidevergiftiging. 

b. crganische broomverbindingen 

- debelangri|kstezijn 
ethyleenhromide en 
methylbromide. 
De toxiciteit van deze 
verbindingen is veel groterdan 
die van de anorganische 
verbindingen. Methylbromide 
hydrolyseert in de bodem tot 
anorganisch bromide, dit 
bromide wordt door planten 
opgenomen. Methylbromide is in 
vet oplosbaar. anorganische 
bromiden zijn in water 
oplosbaar 

- hoewel methylbromide geen 
extreem giftig gas is geeft het 
werken ermee wel zeer grote 
risico's, onder andere door de 
afwezigheid van directe 
prikkeling, Meuren reuk, 
waardoor men onopgemerkt 
ernstig kan worden 
blootgesteld. 

11.2 Getallen 

1. wereldproduktie 
2. Nederlands gebruik 

methylbromide 

3. Nederlands gebruik 
ethyleendibromide als 
antiklopmiddel 

4. halvenngstijd 
methylbromide: 
inluchl 
in bodem 

5. door WHO geadviseerde -
ADI-waarde voor 
anorganische bromide 
door RIVM voorgestelde -
ADI voor anorganisch 
bromide (gebaseerd 
op dierexperimenten) 

6. MAC-waarde: 
methylbromide 
broom 

7. gemiddelde totale 
(hoofdzakelijk 
anorganisch) 
bromideconsumptie in 
Nederland 

8. norm voor het totaal 
(hoofdzakeiyk 
anorganisch) 
bromidegehalte in sla en 
enkelebladgroenten 
overige groenten 

9. enige residu-toleranties 
voor totale, hoofdzakeiijk 
anorganische 
bromidegehalten in 
voedingsmiddelen: 

330.000 ton broom (1982) 
3000 ton Br (1980) 
1000 ton Br (1984) 
1200tonBr(1986) 
550 ton Br 

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

0,12 mg/kg lichaamsgewicht 

20mg/m3 

0.7 mg/m3 

5 å 7 mg per persoon per dag 

50 mg/kg 
30 mg/kg 

31 



graan en meel 
aardbeien 
overig truit 
overige plantaardige 
produkten 

0. naiuuni|Ke 
broomgehalten in 
zeevisserijprodukten 
vissen 

- 50 mg/kg 
- 20 „ 
- 5 ., 
- 5 ,. 

- 6 mg/kg 
schaal- en schelpdieren - 60 mg/kg 

11.|aarlijksebelastingvan - ca. 200.000 kg bromide 
net oppervlaktewater in 
hel Westland 

12. advieswaarde voor het - 1 g/m3 

bromidegehalte in 
oppervlaktewater 

13. advieswaarde voor het - 0.1 g/m3 

bromidegehalte in lucht 

11.3 Monitoring 

Er is in Nederland veel onderzoek gedaan naar de 
bromidegehalten in voedingsmiddelen. De resultaten hiervan 
zijn per voedselgroep in tabel 11.1 vermeld. 

Tabel 11.1 Bromidegehalte in voedingsmiddelen 

Voedselgroep 

Graanprodukten 
Aardappelen en aardappelprodukten 
Bladgroenten. tomaten, komkommers 
Wortelen. knollen 
Peulvruchten 
Vruchten 
Vlees. vleeswaren. gevogelte. eieren 
Zeevis 
Melk en melkproducten 
Olien en vetten 
Suiker. zoet beleg. snoep 
Dranken. inclusief drinkwater 

Gemiddelde 
mg/kg 

12.7* 
3,4 
2,1 
2.0 
1,7 
0.82 
3.1 
6,0 
3,6 

11.0 
1.3 
0,19 

" Dit gehalte zal thans aanzienlijk lager liggen doordat het 
gebruik van kaliumbromaat in broodmeel in 1985verboden 
is 

In visserijprodukten komen zowel anorganische als 
gecompliceerde organische broomverbindingen voor. 
Van deze laatste groep sloffen is weinig bekend. 
In Nederland wordt geen systematische monitoring van 
broom in bodem. oppervlaktewater ol lucht uitgevoerd. 
In het Westland is veel onderzoek verncht 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 emissiebeperkende 
maatregelen in deze sector. 
Er zijn aanwi|zingen dat het soms verhoogde 
bromidegehalte in melk gerelateerd is aan hoge 
natuurlijke bromideconcentraties in de bodem van 
veen weidegebieden, 

In totaal werden 72 monsters grondwater, afkomslig 
van 39 meetpunten van het landehjk meetnet 
grondwalerkwaliteit eenmalig onderzocht op het 
voorkomen van broom in het grondwater. De 
gemiddelde concentrate bedraagt 260 mg/m'. Naar de 
diepte nemen de concentrates in het algemeen toe. Zo 
bedraagf op 25 meter onder hel maaiveld de 
gemiddelde concentratie 300 mg/m3. Op 10 meter onder 
hel maaiveld blijkt 90% van alle waarnemmgen lager 

te zijn dan 160 mg/m3; op 25 meter onder het maaiveld 
geldt dit voor een concentratie van 1200 mg/m3. De 
maximaal waargenomen concentratie bedraagt op 10 
meter onder het maaiveld 2000 en op 25 meter onder 
het maaiveld 3700 mg/m3. 

11.4 Conclusies 

In Nederland worden broomverbindingen met name toegepast 
bij de grondontsmetting (methylbromide, 1200 ton Br/jaar). als 
benzine additief (ethyleenbromide, 550 ton Br/jaar) en als 
vlamvertrager in kunststof (diverse organobroomverbindingen. 
200 ton Br/jaar). Op beperktere schaal worden 
broomverbindingen gebruikt bij voorraadontsmetting 
(methylbromide. 60 ton Br/jaar). in fotografisene matenalen 
(voornamelijk anorganische bromide, 36 ton Br/jaar) en als 
bestrijdmgsmiddel ånders dan reeds genoemd (24 ton Br/jaar). 

Broomverbindingen (met name anorganisch bromide en 
methylbromide) worden in het algemeen opvoldoende schaal 
gemeten om inzicht te knjgen in de (broom)belasting van mens 
en milieu. 
Een uitzondering hierop wrmen de broomhoudende 
brandvertragers. Noch over hun eigenschappen, noch over hun 
voorkomen in het milieu zijn voldoende gegevens voorhanden. 

Om na grondontsmetting met methylbromide de 
bromideresiduen in gewassen voldoende laag te houden moet 
de grond na ontsmetting gespoeld worden. Dit spoelen heeft 
verhoogde bromideconcentraties in het Westlandse 
oppervlaktewater tot gevolg, met name in het 
ontsmettingsseizoen (naiaar). De afname van het methyl-
bromidegebruik sinds 1980 heeft hier geen invloed op gehad. 
Wel zijn dankzij het gebruik van gasdichte folies de 
methylbromide-emissies naar de lucht sterk beperkt. 

Groenten geteeld in het Westland bezitten een duidelijk hoger 
bromidegehalte dan groenten afkomstig uit de overige 
landstreken in Nederland. Overschrijding van de 
residutolerantie komt voor sommige bladgroenten nog 
regelmatig voor. De binnenkort te realiseren gescheiden aan- en 
afvoer van beregeningswater en drainagewater heeft 
vermoedeliik een gunstig effect op de kans op overschrijding 
van residulimieten in de diverse gewassen in het Westland. 

De gemiddelde bromide opname via het voedsel bedraagt in 
Nederland ongeveer 5,8 mg per persoon per dag. De kans dat 
de. door het RIVM voorgestelde, ADI-waarde van 24 mg per 
persoon per dag wordt overschreden is gering. Groenten en 
zuivelprodukten leveren een naar verhouding grote bijdrage 
aan de dagelijkse bromide belasting. De bi|drage van brood 
wordt momenteel onderzocht. 

Bi] beoordeling van bromidegehalten in grond- en 
oppervlaktewater moet het chlondegehalte eveneens betrokken 
worden in verband met de mogeli|ke herkomst van het bromide 
(zeewater/kwelwater). 
Dit geldt evenzeer voor een eventuele basiskwaliteitsnorm voor 
bromide als voor grondwaterkwaliteitsnormen. 

11.5 Summary 

Bromide has not yet been monitored in the Netherlands. Table 
11.1 gives (he bromide content in some food products. In the 
preceding years much research has been performed with 
regard to the bromide contents of soil and crops in connection 
with the use of methylbromide as soil disinfectant in 
greenhouses. In the forthcoming years attention should be paid 
to the bromide burden of the population. 
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1 2 Benzeen 

12.1 Karakteristieken 

soort stof 

voorkomen 

produktie 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voordemens 
eigenschappen 

- benzeen is een kleurloze 
vluchtige en gemakkelijk 
ontbrandbare vloeistof mei een 
karakteristiekegeur. 

- natuurlijk bestanddeel ^an 
aardolie en van sigaretterook. 

- kraken en destilleren van 
aardoliefrakties. 

- grondstot voor de produktie van 
chemicalién waarvan de 
belangrijkste zijn styreen, fenol, 
cyclohexaan, alkylbenzeen en 
aniline. 
Benzine bevat gemiddeld 2 å 3% 
benzeen. Wegens zijn giftigheid 
wordt benzeen geweerd als 
bestanddeel van oplosmiddelen 
in consumentenprodukten. 

- uitworpvan industrie, 
gemotoriseerd verkeer en 
verdampingsverliezen bij 
tankstations en bij op- en 
overslag van benzine. 

- verontreiniging van binnen-en 
buitenlucht. 

- voor de mens 
kankerverwekkend, blootstelling 
aan benzeen kan leukemie 
veroorzaken. 

2700 pg/m3) en bij benzinetankstations (gemiddeld 220 pg/m3 

tot maximaal 2760 pg/m3). Uit onderzoek naar de 
benzeenconcentratie in de binnenlucht van woningen blijkt dat 
de gehalten in woningen circa tweemaal zo hoog zijn als die in 
buitenlucht. 

Tabel 12.1 Benzeenconcentraties in de buitenlucht ep 5 
meetstations (1982-1983). 

Jaargemiddelde 
pg/m3 

Vlaardingen 9.0 
Biest-Houtakker 2,4 
Rekken 2,0 
Witteveen 1,6 
Bilthoven 2.8 

Maximum* (daggemiddelde) 
pg/m3 

59,4 
8,1 
5,3 
6,5 

10,4 

12.2 Getallen 

* De maxima treden voornamelijk op in de winter. 

Tabel 12.1 geeft een overzicht van metingen verricht door 
TNO/RIVM in het kader van het Nationaal 
Onderzoekprogramma Kolen. Metingen (continu) door het RIVM 
te Bilthoven geven in 1986 een jaargemiddelde van 2.7 pg/m3 

en een maximum van 11,3 pg/m3 te zien, vrijwel gelijk aan het 
niveau dat in 1982-1983 werd gemeten. 

Ten behoevevan waterleidingbodrijven worden regelmatig 
metingen verricht in oppervlaktewater. De benzeengehalten zijn 
in de regel minder dan 0,5 mg/m3 en vaak in het geheel niet 
aantoonbaar. 

Op grond van een beperkt aantal gegevens kan globaal worden 
gesteld dat benzeen in niet-gecontamineerd Nederlands 
grondwater kan worden aangetroffen in hoeveelheden van 
0,003 tot 0,03 mg/m3. 
In gevalien van bodemverontreiniging met name bij 
olieverontreinigingsgevallen kunnen ter plaatse in de bodem 
hoge concentraties aan benzeen worden aangetroffen. Veelal 
zijn hier de gehalten in het grondwater vele orden van grootte 
hoger dan in het bodemmateriaal. 

1. wereldproduktie 
2. Nederlands gebruik 
3. totale emissie naar 

oppervlaktewater 
4. totale luchtemisie in 

Nederland 
waarvan door 
wegverkeer 

5. MAC-waarde 
6. halfwaardetijd inlucht 
7. gemiddelde blootstelling • 

via ademhaling. 
gemiddelde blootstelling • 
via voeding 
aanvaardbare dagelijkse 
opname 

8 

15 miljoen ton per jaar. 
1 miljoen ton per jaar. 
243 ton per jaar 

8360 ton per jaar 
7295 ton periaar. 

30 mg/m3 

circa 5 dagen 
45-225 pg/dag 

geschat op minder dan 
185 pg/dag.persoon 
nog niet vastgesteld 

12.4 Conclusies 

12.3 Monitoring 

In de loop der jaren is de benzeenconcentratie op verschillende 
plaatsen in Nederland in de buitenlucht gemeten. Afhankelijk 
van de verkeersintensiteit zijn gehalten gevonden die liggen 
tussen 2 en ruim 100 pg/m3 (Maastunnel). 
Voor een landelijk gebied wordt de gemiddelde 
benzeenconcentratie geschat op 2 tot 8 pg/m3, voor stedelijke 
gebieden op circa 12 pg/m3 en nabij verkeerswegen en in 
stadscentra op 42 pg/m3. Extreme verontreiniging kan optreden 
in een slecht geventileerde omgeving, zoals in tunnels (lot 
100 pg/m3) en in auto's (gemiddeld 66 pg/m3 tot maximaal 

De interim-grenswaarde (IMP-lucht 1985-1989) voor het 
jaargemiddelde van de benzeenconcentratie in de 
buitenlucht van 10 pg/m3 wordt in Nederland in het algemeen 
niet overschreden. Overschrijdingen zijn vooral te verwachten 
bij drukke verkeersknooppunten. De interim-richtwaarde van 
1 pg/m3 wordt echter op grote schaal overschreden. Een 
verdere verlaging van het loodgehalte in benzine zal leiden 
tot een toename van de benzeenuitworp van motorvoer-
tuigen. Zonder verdere maatregelen ter beperking van de 
emissie van motorvoertuigen en bij de op- en overslag van 
benzine en andere benzeen bevattende aardolieprodukten 
kan niet aan de richtwaarde worden voldaan. 
De belangrijkste blootstelling van de bevolking vindt via de 
lucht plaats. 
Circa 5 miljoen Nederlanders zijn blootgesteld aan een 
gemiddelde concentratie van ?-3 pg/m3. De opname 
daardoor is circa 30 pg/dag. Circa 9 min zijn blootgesteld aan 
1-2 pg/m3; de opname daarbij is circa 20 pg/dag. De 
volgende bijdragen moeten hierbij worden opgeteld. Tijdens 
deverkeersspitsen treden pieken op van 10-100 pg/m3. Circa 
100.000-500.000 mensen zijn daar vrijwel dagelijks aan 
blootgesteld (omwoners). Door het roken van gemiddeld 15 
sigaretten per dag ontvangen circa 4 miljoen Nederlanders 
750 pg benzeen per dag. Het verblijf in rokerige ruimten van 
2 uur per dag geeft een dosis van 200 pg bij passieve rokers. 
Ook tijdens autorijden is de opname verhoogd: 
20-60 pg bij 1 uurrijden. 
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- Voeding en drinkwater zijn bij normaal voedmgsgedrag 
verwaarloosbaar als blootstellingsroute. De 
benzeenconcentratie m de uitademingslucht van personen, 
volgens Amenkaanse gegevens gemiddeld 5-10 pg/m3 bij met 
rokers en een taktor 2 å 3 hoger bij rokers. blijkt sterk te 
correleren met de persoonliike omgeving Activiteiten zoals 
autorijden en benzinetanken dragen daarin bij. 

12.5 Summary 

Benzene has not yet been monitored in the Netherlands Table 
12.1 gives the mean and maximum values in air measured in 
1982-1983 on 5 locations. In ground waters the benzene content 
varies between 0.003 and 0.03 mg/m3. Locally higher values 
have been found in cases of soil pollution by oil and oil 
products. Traflic is the most important source of benzene for the 
population. The daily intake by air varies between 20-30 pg/day. 
These values are considerably higher for active and passive 
smokers, up till 750 pg/day in case of active smoking of 15 
cigarettes 
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1 3 Polychloor-
bifenylen (PCBS) 

7. normen voor voedingsmiddelen op basis van individuele 
componenten 

13.1 Karakteristieken 

soort stoffen 

voorkomen 
produktie 

gebruiksdoeleinden 

miheuverontreiniging 

voornaamsle bronnen 
voor de mens 
eigenschappen 

- synthetische gechloreerde 
bifenylen. 
PCB s bestaan uit een complex 
mengsel van veie gechloreerde 
bifenylen die van elkaar 
verschillen in net aantal en de 
plaats van de chlooratomen 

- residuen in het milieu 
- chemischesynthese uit 

aardoliefracties 
- in transformatoren en 

condensatoren als koeMoeistof 
en isolator (gesloten systemen). 
In het buitenland ook 'n 
hydraulische systemen. 
De vele vroegere toepassingen in 
open' systemen (als 
impregneermiddelen, 
smeermiddelen) zijn in de EG nu 
verboden. 
In Nederland wordt gestreefd 
naar een volledige eliminatie van 
het gebruik van PCB's. 

- de open toepassingen van 
PCB's en lekkage uit gesloten 
systemen hebben geleid tot een 
algemene verontreinigmg van 
het milieu. 
PCB's concentreren zich in de 
vetfase. 
Residuen worden vooral 
gevonden in vette vissoorten uit 
verontreinigde 
oppervlaktewateren en in dierh|k 
vet. 

- dierlijkveten 
moedermelk 

- slechteafbreekbaarheiden 
goede oplosbaarheid in vet 
leiden tot accumulatie via de 
voedselketen. PCB's kunnen via 
de huid worden opgenomen. 

13.2 Getallen 

1. aanwezige hoeveelheid m-
gesloten systemen m 
Nederland 

2. nieuw gebruik in 
Nederland 

3. gemiddelde belasting van
de mens via de voeding 

4. aanvaardbaredageli|kse-
opname 

5. normen voor de 
basiskwaliteil 
oppervlaktewater 

6. MAC-waarde 

ca. 600 ton (1980) 

minder dan 1 kg per |3ar 

omstreeks 2 å 3 pg totaal 
PCB's per dag 
de voorlopige richlwaarde van 
1 pg per kg lichaamsgewicht lijkt 
te hoog. 

- mediaan som van nrs. 28.53, 
101. 118. 153 en 180 < 7 pg/m3 

- 0.5 mg/m1 

Tot PCB • 
toierantie 

Individuele toleranties 
PCB-componenten 

28 53 101 118 138 153 180 

Melk. melkprodukten" 
kaas. boter 0.5 
Vlees en vleeswaren' 0,5 
Eieren en eiprodukten" 0.5 
Pluimveevlees* 0.5 
Vislever" 15 
Aal" 5 
Makreelachtigen" 3 
Overige vissoorten" 1 

0,05 0.02 0,04 0.04 0.05 0.05 0.06 
0.05 0.02 0.04 0.04 0.05 0,05 0.06 
0.05 0.02 0.04 0,04 0,05 0.05 0.06 
0.05 0.02 0.04 0,04 0,05 0.05 0.06 
1,50 0.60 1.20 1.20 1.50 1,50 2.0 
050 0.20 0.40 0.40 0.50 0,50 0,60 
0.30 0.12 0.24 0.24 0.30 0.30 0,36 
0,10 0.04 0,08 0,08 0,10 0.10 0.12 

" normen in mg/kg op vetbasis (nog niet van kracht voor vlees en 
vleeswaren) 

'* normen m mg/kg op produktbasis, deze normen zi|n reeds van 
kracht 

" Deze oorspronkelijk voorgerlelde totale PCB-tolerantie vormt het 
uitgangspunt van waaruit de normstelling op basis van individuele 
componenten is a'geleid. 

8. transformatoren met 
PCB in Nederland 
op 1 |anuari 1980 -1014 stuks 
aanwezig 
op 1 april 1987 aanwezig - 685 stuks 
naar verwachting in 1990- 200 stuks 
nog aanwezig 

9. condensatoren met 
PCB's (gewicht > 1 kg) 
in Nederland 
op 1 lanuari 1980 
aanwezig 
op 1 april 1987 aanwezig 
naarverwa .hting in 
1990 nog aanwezig 

10. hoeveelheid 
mgezamelde kleine 
(< 1 kg)PCB-
condensatoren 1986 

- 22.600 stuks 

- 15.200 stuks 
- 6.000 stuks 

25 ton 

13.3 Monitoring 

Het PCB-gehalie in lucht is door het IMG-TNO in de periode 
1979-1981 in Delft. 55 maal gemeten. Het gemiddelde van deze 
metingen bedroeg circa 1 ng/m3, de hoogste waarde was 
3 ng/m3. Meer recent zijn achtergrondsmetingen gedaan in 
lucht in Witteveen. Bilthoven en Vlaardingen. op basis van 
individuele chloorbifenylen. De gehalten op deze plaatsen 
blijken niet significant verschillend; voor component 153 is dit 
gemiddeld 0.1 ng/m3. Het gehalte van de andere componenten 
ligt op hetzelfde niveau of lager. 

In 1978 werd door het RIVM en het KNMI een gemeenschappelijk 
onderzoek naar de chemische samenslelling van natte 
depositie gestart. Vanaf 1979 wordt in hierbtj verkregen 
monsters regenwater het PCB-gehal!e bepaald. Vanaf 1985 
worden hierbij de individuele componenten bepaald. In verband 
met de onzekerheid over de betrouwbaarheid van de 
analyseresultaten bij de aangetroffen zeer lage gehalten en met 
de konstatering dat wellicht een belangrijke hoeveelheid PCB's 
op het filter achterbleel, is het niet goed mogeli|k een trend in 
de PCB-gehalten in natte depositie vast te stellen. De gehalten 
in regenwater van de verschillende monsterplaatsen Witteveen, 
de Bilt en Vlissingen zijn niet significant verschillend; component 
153 werd in 1985 in omstreeks de helft van de maandmonsters 
aangetroffen, met een gehalte van gemiddeld ca. 2 pg/m3. De 
depositie van component 153 over 1985 was ruim 1 pg/m'. In 
1986 werden slechts enkele malen PCB's aangetroffen. 
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In een aantal Nederlandse oppervlaktewaleren is een beperkt 
monitonngprogramma voor PCB's uitgevoerd. De resultaten 
van dit onderzoek zijn echter, deels als gevolg van de gebruikte 
analysemethode (perchlorering), niet ondubbelzinnig 
mterpreteerbaar. Met mgang van 1983 is overgeschakeld op de 
bepaiing van indivi(iufilfi chloorbifenylen met behulp van 
capillaire gaschromatogra'ie. 
De resultaten over 1983 toten met 1986 van metingen aan water 
uit de Rijn bi) Lobith en de Maas bi| Ei|sden zijn weergegeven 
voor de componenten 28 en 153. De Maas ontvangt 
stroomafwaarts ook nog een niet te verwaarlozen 
PCB-verontreiniging uit de Roer, vooral van lager gechloreerde 
bifenylen 

Tabel 13.1 Gehalten van enkele chloorbilenylen in de Rijn en 
in de Maas. in pg/m3 

component 

1983 
1984 
1985 
1986 

Rijn, 
28 

2 
1 
1 
2 

Lobith 
153 

1 
1 
1 
1 

Maas, Eijsden 
28 153 

1 1 
1 1 

<1 1 
1 1 

mg/kg 

,0f 
I 

5--

53 

101 

153 

180 

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 DBW/RIZA, RIVM, DGMH en RIVO. De 
eerste resultaten wijzen uit dat de grote rivieren inclusief 
Ketelmeeren Hollands Diep/Harmgvliet het meest verontreinigc! 
zijn met PCB's. Paling is een goede indicator voor de 
verontreiniging van oppervlaktewater met PCB's. 

Figuur 131 

Het verloop van de gehalten in mg/kg op vetbasis van individuele 
PCB-componenten in paling gevangen in het Ketelmeer, het Haringvliet 
en de Maas bij Eiisden. 

mg/kg 
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Analyses van PCB's zijn opgenomen in het 
signaleringsprogramma van de Landbouwadviescommissie 
voor Milieukritische stoften (LAC) voor wat betrelt 
visserijprodukten, pluimveevet, eieren, rundvet, kalfsvet, 
varkensvet en schapevet. De detectiegrens van de gebruikte 
methode voor de analyse van vetten en eieren is vrij hoog 
(omstreeks 0,03 mg/kg op vetbasis per component), en slechts 
in 1 monste.- kalfsvet en 4 monsters schapevet werd in 1986 het 
voorkomen van PCB's geconstateerd, waarbi| voor component 
153 in het kalfsvet de voorgestelde normgrens (0,05 mg/kg) 
werd overschreden. 

In 1985 werden ook de feitelijke gehalten bepaald van 
PCB-componenten in de monsters dierlijke vetten en eieren uit 
het LAC-signaleringsprogramma, met behulp van een 
gevoeliger analysemethode. Voor enkele componenten is de 
mediaan van het gehalte weergegeven in tabel 13.2. 

Tabel 13.2 Mediaan van het gehalte van enkele individuele 
PCB-componenten in dierlijke vetten, in MO/k9-

component nr: 

rundvet 
kalfsvet 
varkensvet 
schapevet 
pluimveevet 
eieren (berekend op vet) 

101 

<2 
<2 
<2 
<2 
<2 
<2 

118 

4 
3 
1 
3 
3 
4 

138 

5 
5 
3 
6 
6 
9 

153 

8 
7 
5 

16 
8 

12 

180 

4 
4 
2 
7 
5 
7 

De zuivelcontrole-instellingen onderzoeken sinds medio 1977 
het gehalte van PCB's in melk- en zuivelprodukten. 
De jaarlijkse mediaanwaarden van de gevonden gehalten zijn 
weergegeven in fig, 13.2. In 1985 is omgeschakeld op individuele 
chloorbifenylen bij de analyses. 

Uit onderzoek van het RIKILT is gebleken dat 
PCB-verontreiniging van weidegras hoger is dan van krachtvoer 
en dat de PCB-gehalten in - >lk voor een belangrijk deel 
hierdoor verklaard kunnen worden. De verontreiniging van het 
ruwvoer is waarschijnlijk te wijten aan diffuse 
luchtverontremiging. Regionale verschillen zijn er, met name in 
het Noorden van het land zijn de PCB-gehalten in het ruwvoer 
en in de melk gemiddeld lager dan in het westen. 

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 bifenylen onderzocht. 

83 85 87 
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In label 13.3 wordt het gemiddelde gehalte in haring uit de 
Rijnmond en in aal uit het Usselmeer weergegeven voor een 
hexachloorbifenyl. De variatie in de gevonden gehalten is 
overigens te groot om conclusies te mogen trekken over een 
trend voor deze jaren. 

De voorlopige resultaten van recent onderzoek aan totale 
diéten geven aan dat de belasting van de mens via de 
voeding met PCB's lager is (2 å 3 pg per dag) dan berekend 
is u'i oudere metingen en schattingen op basis van totaal 
PCB's die uitkwamen op 12 pg per dag. 

Tabel 13.3 Gehalte aan 2,4.5-2,4.5' hexachloorbifenyl 
(component 153) in mg/kg op produktbasis 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Het gehalte aan PCB's in humaan vet is opgenomen in fig. 14.7. 
In 1984 is bij de PCB-analyse van humaan vet overgeschakeld 
op de analyse van individuele componenten. De 
mediaanwaarde voor component 153 is 260 pg/kg °P vetbasis; 
de gehalten van de overige componenten zijn lager. In het 
landelijk onderzoek van moedermelk in 1983 lag de 
mediaanwaarde voor component 153 bij 110 pg/kg op vetbasis. 

haring 

0.025 
0.022 
0.034 
0,019 
0,024 
0,022 
0,004 
0.007 
0,011 

aal 

0,108 
0,124 
0,28 
0,14 
0,30 
0,19 
0,16 
0,11 
0,13 

13.4 Conclusies 

- Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat PCB-verontreiniging 
van het milieu resulteert in een niet onaanzienlijke belasting 
van de mens met PCB's via dierlijke voedingsmiddelen. 

- Bij een recente evaluatie van de toxicologische experimenten 
door het RIVM blijkt dat een dosering van 0,1 mg per kg 
lichaamsgewicht bij proefdieren nog effecten op de 
voortplanting veroorzaakt. Er is hieruit geen 'no effect level' 
vast te stellen. Bovendien zijn de proeven uitgevoerd met 
technische mengsels, terwijl de humane blootstelling 
plaatsheeft via ånders samengestelde 'biologische gefilterde' 
mengsels en zijn er onvoldoende gegevens bekend van 
studies met individuele PCB-isomeren. Daarom lijkt de 
huidige gehanteerde 'opname norm' voor de mens 
- 0.001 mg/kg lichaamsgewicht per dag - te hoog. 
De beschikbare gepevens 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 opname en het 'geen 
effect' niveau. Verdere maatregelen (waaronder 
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. 

- Meer kennis is nodig omtrent de transportmechanismen van 
PCB's in het milieu. Ten behoeve van een beter inzicht hierin 
is het gewenst dat verder onderzoek wordt gedaan naar de 
produkten van landbouw, visserij en veeteelt. 
Tevens is verder onderzoek nodig naar de belasting van de 
mens mel PCB's (met name via het levensmiddelenpakket). 

- Waarschijnlijk levert de toepassing van PCB's als 
hydraulische vloeistof in de steenkool-mijnbouw een 
belangrijke bijdrage aan de belasting van het Nederlandse 
oppervlaktewater via grensoverschrijdende 
waterverontreinigmg. 
Door beeindiging van dit gebruik wordt een veriarjing van de 
PCB-gehalten in de Rijn verwacht. In de Maas bij Eijsden is 
de stijging van PCB-gehalten in paling in de penode 
1983-1984 omgeslagen in een dalmg tot ongeveer hetzelfde 
niveau als v66r 1983. 

13.5 Summary 

PCB's are monitored in rain water, surface water, animal fats 
and fishery products. Table 13.1 gives the content of the 
components 28 and 153 in the Rhine near Lobith and the Meuse 
near Eijsden. Figure 13.1 shows levels in eel originating from 
different waters. Figure 13.2 shows the annual median values for 
total PCB's in milk fat. Table 13.3 gives for component 153 the 
annual mean in herring and eel. 
The widespread contamination of the environment with PCB's 
requires much attention. 

Figuur 13.2 

De besmetting van Nederlandse melk en melkprodukten met PCB's. 
(mediaanwaarden op jaarbasis), totaal gehalten in mg/kg tot 1984. 
Individuele componenten vanaf 1984 in pg/kg vet. ^g 

T mg/kg vet 

0 12 • 

0 11 

0 10 

0 09 

008 

0 07 

006 

0 05 -

PCB-gehalle in mg/kg geisoleerd ve! 

—i 1 1 1 1 1 1 1 1 r 
1978 79 80 81 82 83 84 85 86 

f 

37 



*|4 Bestrijdingsmid-
delen op basis 
van organochloor-
verbindingen 

14.1 Karakteristieken 

soort stoffen 

voorkomen 
produktie 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 
eigenschappen 

synthetische organische stoffen 
met als gemeenschappelijk 
kenmerk dat net gechloreerde 
koolwaterstoffen zijn die 
minstenséén ringstructuur 
bevatten. 
residuen in het milieu 
chemische synthese uit 
aardoliefracties 
meest als insekticiden en 
acariciden. DDT, aldrin en 
dieldrin.heptachloor, 
chloordaan, endrin, HCB, HCH 
met minder dan 99% y-HCH en 
camfechloor (toxafeen) zijn in 
Nederland verboden op grond 
van een EG-Richtlijn. 
Dlcofol, dienochloor, 
endosulfan, lindaan (y-HCH) en 
methoxychloor worden nog 
steeds toegepast. Ze zijn minder 
persistent dan de eerderge-
noemde stoffen. 
residuen in het milieu komen 
voor als gevolg van vroeger en in 
sommige landen nog 
voortdurend agrarisch gebruik, 
industnéle 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 
veevoeders en soms het gevolg 
van bodemverontreiniging; bij 
lindaan ook van directe toe-
passing als bestrijdingsmiddel 
tegen ectoparasieten. 
dierlijk vet in de voeding 

meestal insekticide 
eigenschappen (m.u.v. oen 
/?-HCHen DDT-metabolieten), 
Ook toxische eigenschappen 
voor de mens; acuut: hoge 
dosering werkt op zenuwstelsel; 
chronisch: lage dosering, 
leverbeschadiging 
tamefijk tot sterk persistent in het 
milieu 
overdracht via de voedselketen 
ophoping in dierli|k vet 

14.2 Getallen 

1. wereldproduktie 
2. gebruik in Nederland 

3. normen voor de 
basiskwaliteitvan 
oppervlaktewater 

4. normen voor 
voedingsmiddelen 

5. MAC-waarden 
DDT 
Lindaan, chloordaan 
en heptachloor 
aldrin en dieldrin 
endrin 

- geen cijfers bekend 
- jaaronnzet lindaan (p-HCH) in 

Nederland circa 34 ton 
- mediaan som < 20 pg/m3 

mediaan afzonderlijke stoffen 
< 10pg/m3 

- zie tabel 14.1. 

- 1 mg/m3 

- 0,5 mg/m3 

- 0.25 mg/m3 

- 0,1 mg/m3 

Gemiddelde opname van organochloorverbindingen door de 
mens uit de voeding in Mg/dag. 

1976 
1978 
1984 
1985 

HCB 
1 
1 
1 
1 

Ø-HCH 
1 
2 
1 
1 

K-HCH 
2 
2 
1 
1 

dieldrin p.p.'-DDE 
2 2 
2 3 
1 1 
1 1 

ADI 

1) voor totaal DDT-complex 

600 1200" 

14.3 Monitoring 

Het gehalte aan 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. In 1983 zijn 
achtergrondsmetingen gedaan naar 
organochloorverbindingen in buitenlucht op de meetpunten 
Witteveen, Bilthoven en Vlaardingen. De meest voorkomende 
stoffen blijken HCB, o-HCH en K-HCH, meest in gehalten van 
circa 0,5 ng/m3. Er zijn geen significante verschillen tussen de 
drie meetpunten gevonden. 

In 1972 werd bij het RIVM te Bilthoven een eenvoudige 
regenvanger opgesteld. De verkregen watermonsters werden 
maandelijks onderzocht op organochloorbestrijdingsmiddelen 
en op extraheerbaar organisch gebonden chloor. De resultaten 
over de depositie zijn over de periode 1972 t/m 1986 voor o- en 
p-HCH grafischweergegeven in fig. 14.1. 
De overige onderzochte gechloreerde koolwaterstoffen zijn na 
april 1975 slechts in enkele van de monsters aangetoond. 
In 1978 werd door het RIVM en het KNMI een gemeenschappelijk 
onderzoek naar de chemische samenstelling van natte 
depositie gestart. De gemiddelde jaarlijkse depositie van a- en 
J/-HCH over de periode 1979 t/m 1986 iseveneensin figuur 14.1 
verwerkt. Toten met 1985 waren de resultaten op alle drie de 
meetstations vergelijkbaar. In 1986 is een aanmerkelijke 
verhoging gemeten van de depositie van p-HCH op alle 
meetstations waarbij met name zeer hoge waarden zijn 
gevonden te Vlissingen. De verhoging heeft zich met name 
voorgedaan in mei en in mindere mate in oktober Een 
verklaring voor de gemeten verhoging is nog met gevonden. 
Hiernaar zal verder onderzoek worden ingesteld. Het gebruik 
van C-HCH is toegenomen van 27 ton in 1984 naar 34 ton in 
1986. Het is onwaarschijnlijk dat het toegenomen gebruik de 
waargenomen verhogingen kan verklaren In de eerste 
maanden van 1987 is de p-HCH depositie gedaald; de gevonden 
waarden zijn echter nog duidelijk verhoogd ten opzichte van de 
jaren voor 1986. 
Ook in Vlissingen en Witteveen vinden sinds 1984 metingen 
plaats in regenwater. 
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Figuur 14.1 

Depositie in microg'^m/m2 van <j-en p-HCH m regenwater 
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In de rijkswateren worden door het RIVM en de DBW/RIZA 
wekelijks tot maandelijks metingen uitgevoerd naar DDT en 
andere organochloorverbindingen. DDT zelf en andere stoffen 
van het DDT-complex (DDE, op.'-DDT) zijn reeds vele |aren op 
geen van de monsterpunten in aantoonbare hoeveelheden 
aangetroffen. Dit geldt eveneens voor heptachloor, 
heptachloorepoxyde, dieldrin en aldrin. Wel waargenomen 
stoffen zijn HCB, ø-HCH en K-HCH. 

In figuur 14.2 wordt een overzicht gegeven van de 
ontwikkelingen van het gehalte en de vracht van HCB, en 
K-HCH in de Rijn bij Lobith. Geconcludeerd kan worden dat de 
belasting van de Rijn met HCB in de periode 1973-1977 vrijwel 
stabiel is geweest. Daarna is er sprake van een daling tot een 
laag niveau, nabij de detectiegrens. 
Ten aanzien van de belasting van de Rijn met or-HCH en p-HCH 
kan worden opgemerkt dat in de periode 1974 t/m 1976 een 
aanmerkelijke verbetering is opgetreden. In de periode daarna 
is sprake van een stabilisatie op een laag niveau voor f-HCH, 
terwijl o-HCH sinds 1981 dikwijls met meer of op een zeer laag 
niveau isgevonden. 
In de Maas bij Eijsden is over de gehele periode sprake van een 
vrij stabiele situatie op een relatief laag niveau. 

Figuur 14.2 

Gehalten en vrachten van organochloorverbindingen in de Rijn bij 
Lobith daargemiddelden) 

r|*h.i:!e HCB 
. - JCKHCB 

Het repressieve onderzoek naar gehalten aan 
organochloorverbindingen in voedingsmiddelen dat door de 
Rijkskeuringsdiensten 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 
programme uitgebreid met slachtkuikenvet. Sinds de tweede 
helft van 1981 is ook schapevet in het programma opgenomen. 
Bij de monstemame en het onderzoek zijn de VD. de RVV, de 
AID, het RIKILT en het CIVO-TNO betrokken. 

De resultaten voor HCB en y-HCH in rundvet, varkensvet en 
pluimveevet over de periode 1978-1986 zijn in figuur 14.3 t/m 
14.5 opgenomen. Hieruit blijkt dat de gehalten merendeels laag 
zijn en een dalende tendens vertonen over de afgelopen jaren. 

Figuur 14 
Organochloorverbindingen (HCB en y-HCH), 
gehalten in diertijk vet in mg/kg 
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In Nederland worden door de Residubeschikking (die 
gebaseerd is op de Beslrijdingsmiddelenwel) eisen gesteld aan 
de maximale gehalten van organochloorbestri]dmgsmiddelen in 
onder andere varkensvet, rundvet. kaltsvet. eieren, 
slachikuikenvet en melkvet. 

Tabel 14.1 Residutolerantiesvan enkele 
organochloorverbindingen voor verschillende vetten 
en eieren (j:igedrukt per kg vet) en voor melk en 
melkprodukten 1) 

Organochloor-varkensvet, eieren slacht- melk en 
verbinding rundvet en mg/kg kuikenvet melkpro-

kalfsvet mg/kg dukten 
mg/kg mg/kg 

Tabel 14 3 HCB-gehalten in mg/kg op produktbasis van paling 
gevangen in diverse wateren 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Rtjn 
Lobith 

2.1 
28 
3.5 
3.2 
1.1 
1.0 
0.6 
0.2 
02 

Kete'meer 

1 5 
0.7 
1,1 
2.0 
2.1 
1.0 
0.4 
0,4 
0.5 

Paling 
Maas 

(Eiisden) 

03 
0.5 
0.2 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

Maas 
(Heusdem 

08 
1.1 
0,7 
0,3 
0,2 
0.2 
003 

Hoilandsch 
Diep 

1.7 
2.2 
1.9 
2 7 
0.4 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 

HCB 
flr-HCH 
0 -HCH 
Lindaan 

(K-HCH) 
Heptachloor 

+ hep-
tachloor-
epoxyde 
Aldnn + 
dieldrin 
Endrin 
Chloordaan 
DDT( + 
metabolleten) 

0.2 
0,3 
0,1 
2 

0,2 

0,2 

0,05 
0,05 
1 

0,2 
0.5 
0.2 
1 

0.5 

0,2 

0.1 
0.05 
5 

0.2 
0,3 
0.1 
0.0 

0,2 

0,2 

0,1 
0.05 
1 

0.2 
0.1 
0.05 
0.2 

0.15 

0,15 

0,02 
0,05 
1 

1) De residutolerantie voor melk is op produktbasis vastgesteld. op 1 /25 
van de hier verrnelde waarde, die op vetbasis is. 

Via een periodiek meetprogramma van de LAC-stuurgroep 
'Visverontreiniging' worden sinds 1972 ook gegevens verzameld 
over de aanwezigheid van organoohloorverbindingen in voor 
de handel belangri|ke vissen, schaal- en schelpdieren. Smds 
1978 is de bemonstering, gezien de meestal zeer lage gehalten 
beperkt tot één mengmonster per soort voor de belangrljkste 
vangstgebieden. De resultaten voor snoekbaars en aal uit het 
Usselmeer over de periode 1978-1986 zijn vermeld in tabel 14.2. 
De gehalten zijn merendeels laag. De resultaten laten niet toe 
om conclusies te trekken over een ontwikkelmg in een bepaalde 
richting. 

Tabel 14.2 Visseri|produkten, bepalingen van de gehalten van 
organochloorverbindingen in visserijprodukten over 
de periode 1978-1986, Monstername éénmaal per 
iaar in het Usselmeer door het RIVO, analyse door 
het RIKILT. Resultaten in mg/kg produkt. 
In 1979 werd niet bemonsterd. 

1978 
1980 
1981 
1982 

1983 
1984 
1985 
1986 

HCB 
snoekbaars 

< 0.005 
0,010 
0,022 
0.017 
0.004 
0,002 
0,001 

< 0.001 

paling 

0,032 
0,030 
0,050 
0,11 
0,016 
0,002 
0,002 
0.008 

K-HCH 
snoekbaars 

0.002 
0.009 
0,002 
0.002 

< 0,001 
< 0.001 
< 0,001 
< 0,001 

paling 

0,017 

0.013 
0.050 
0.018 
0,012 
0.014 
0.003 
0,022 

Daarnaast wordt bij het RIVO onderzoek gedaan in aal uit 
diverse wateren om de mate van verontremiging hiervan na te 
gaan. Hieruit bleek dat de HCB-gehalten in aal uit de Rijn, waar 
in de periode 1978-1981 hoge gehalten zijn gevonden, sindsdien 
sterkzijngedaald. 

De zuivelcontrole-instellingen vernchten sinds 1972 uitvoerig 
onderzoek naar de verontreiniging van melk- en 
zuivelprodukten met organochloorbesirijdingsmiddelen. 
Met dit onderzoek wordt vooral beoogd een indruk te krijgen 
van het verloop van de verontreiniging a!s ook om controle uit 
te oefenen op de naleving van de voorschrilten met betrekking 
tot de daann opgenomen residutoleranties, 
De bemonsteringsfrequentie van een fabnek bedraagt zes 
monsters per jaar. In het wmterhalf|aar worden meer monsters 
onderzocht dan in het zomerhaltjaar In 1986 zijn in totaai 337 
monsters onderzocht in het kader van voorgenoemd surveying-
programma 

Het RIVM doet van ti|d tot tijd onderzoek naar de gehalten aan 
organochloorverbindingen in humaan vet en in moedermelk. 
De resultaten over de jaren 1969-1985 zijn uitgeze! in figuur 14.7. 
Uit de grafiek blijkt dat de gehalten in humaan vet over de 
periode 1969 t/m 1983 op een vergelijkbaar niveau bleven voor 
p,p'-DDE. /?-HCH en dieldrin. Dit geldt ook voor 
/?-heptachloorepoxyde op een niveau van omstreeks 0,1 mg/kg 
Bij HCB is er een toename tot 1974 en daarna een dalende 
tendens; bij p.p'-DDT is er over de gehele periode een dalende 
tendens. Andere organoehloorbestrijdingsmiddelen worden niet 
(meer) aangetrotlen. De gehalten in moedermelk zijn gemiddeld 
lager dan die in humaan depot-vet: dit kan waarschijnli|k 
worden toegeschreven aan de gemiddeld hogere leeftijd van de 
personen waarvan de monsters humaan vet aikomstig waren 
en de accumulerende eigenschappen van deze organo
chloorverbindingen. De dalende tendens in de gehalten in 
moedermelk met name duidelijk in de vergelijking tussen de 
gegevens uit 1979 en 1983, weerspiegeltwaarschijnlijkde 
dalende trend in de verontreiniging van voedingsmiddelen. door 
de maatregelen tegen het gebruik van 
organochloorpestrijdingsmiddelen. genomen in de jaren 
zevenlig. 

In 1976 en 1978 en recent in 1984 en 1985 zijn tevens de 
gehalten in dagvoedingen bepaald. De hieruit berekende 
opname per dag. en ter vergeh|king de aanvaardbare udydusiS 
(ADI) volgens de WHO voor enkele stoften. zijn opgenomen 
onder paragraaf 14.2 Getallen'. 

14.4 Conclusies 

Het meest opvallende resultaat van hel monitoring-programma 
is de onverwachte sterkd toename van de deposita van y-HCH 
met regenwater. met een dmdeli|ke piek ir, het vooriaar 
(april-juni). Verder onderzoek is nodig om hiervoor een 
verklaring te vinden. 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in oppervlaktewater de 
verontreiniging mel organochloorbestri|dingsmiddelen in het 
algemeen in de afgelopen |aren duidelijk is gedaald. De 
gehalten in dierlijke voedingsmiddelen vertonen eveneens een 
lichte dalmg. De opname van deze stoffen via de voeding ligt 
op een lafig niveau waarbi) de ADI niet wordt benaderd. 
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Niettemin is de belasting van de bevolking met veel 
organochloorbestrijdingsmiddelen in humaan vet nog zeer 
duidelijk aanwezig. Blijvende aandacht voor de verdere 
terugdi inging van deze persistente stoffen blijft ondanks net 
verbod voor de toepassing ervan in Nederland nog nodig. 

14.5 Summary 

The increased deposition in 1986 of y-HCH in rainwater, 
especially in spring calls for further research because no 
adequate explanation has yet been found. DDT and some other 
organochlorine compounds were monitored in animal fat, milk 
fat, human fat, mother milk, surface water and fishery products. 
Figure 14.1 shows the deposition of a- and y-HCH by rain. 
Figure 14.2 shows the annual means of content and the burden 
of K-HCH and HCB in the Rhine near Lobith. 

The figures 14.3 -14.5 show the content of y-HCH and HCB in 
chicken fat (14.3), pig fat (14.4) and suet (14.5). Table 14.1 gives 
the limits of the Dutch Residue-decree for fats, eggs, chicken fat 
and milk fat. Table 14.2 gives tne annual means for pike perch 
and eel. 
Table 14.3 gives the HCB content on productbase for eel 
originating from different waters. 
Figure 14.6 shows the annual means for several components for 
milk and milk products on fatbase. Figure 14.7 gives median 
values for human fat and mother milk on fatbase. 
Obviously, in general the concentration levels of DDT and other 
organochlorine compounds in surface water have decreased in 
the preceding years. The contamination of animal food stuffs 
also show a small reduction. The average daily intake of these 
substances with food is low and far below the ADI. 
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Figuur 14.6 Jaarli|kse medtaanwaarden van verschillende 
organochloorbestrijdingsmiddelen in melk en zuivelprodukten 
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Figuur 14.7 
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1 5 Cholinesterase-
remmende stoffen 

15.1 Karakteristieken 

soort stof 

voorkomen 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 
eigenschappen 

esters van carbaminezuur en 
esters van organische 
fosforzuren, die worden gebruikt 
alsbestrijdingsmiddel 
komen van nature waarschijnlijk 
nietvoor 
bestrijdingsmiddelen, met name 
insekticiden: b.v. malathion, 
dichloorvos, fosdrin, merintos, 
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 choline-
steraseremmers in het milieu veel 
beter afgebroken dan 
organochloorbestrijdings-
middelen. 
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 
essentiéle functie heeft in de 
prikkeloverdracht in het 
zenuwstelsel, waardoor sterfte 
door verkramping kan optreden. 

15.2 Getallen 

1. norm voor basis-
waterkwaliteit 

2. MAC-waarde malathion - 10 mg/m3 

mediaan < 0,5 mg/m3 

15.3 Monitoring 

In figuur 15.1 is een overzicht gegeven van hetverloop 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 ' • de vracht weer 
gedaald tot waarden zoals deze v66r 1975 v ;wamen. In de 
periode na 1979 is de situatie gestabiliseerd. v, ik in de Maas 
bij Eijsden is een zelfde verschijnsel waar te nemen, zij het 
minder extreem. 

Figuur 15.1 

Jaargemiddelden van de concentratie en vracht aan 
cholinesteraseremmers in de Rijn t>ij Lobith. 

1. gehalte 
2. vracht 

Metingen van 18 organofosforbestrijdingsmiddelen in de levers 
van varkensen runderen worden sinds 1984 door het RIKILT 
uitgevoerd. 
De resultaten wijzen uit dat geen residuen van de onderzochte 
middelen aangetoond kunnen worden. 

In 1985 en 1986 zijn sloten onderzocht in het glastuingebied in 
Zuid-Holland op onder andere de aanwezigheid van 
cholinesteraseremmende stoffen. Het onderzoek was 
geconcentreerd op dit gebied omdat uit eerder onderzoek was 
gebleken dat de cholinesteraseremming er problematisch is. 
Gebleken is dat er weinig verbetering is opgetreden. Een 
maximumgehalte werd gemeten van 2500 paraoxon eenheden, 
dit is 5000 maal de norm voor de basiskwaliteit. 

Tabel 15.1 Cholinesteraseremmers in Zuidhollands 
oppervlaktewater in mg paraoxon/m3 

Monsterpunt mediaan 
1985 

mediaan 
1986 

LeidseVliet 
Woudse droogmakerij 
Berkel noord 
Poelpolder 
Staelduinen (inlaat) 
Staelduinen (uitlaat) 

2,0 
5,3 
3,9 

78,3 
13,0 
56,4 

0,9 
3,9 
3,1 

156 

15.4 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 0,5 mg/m3 gemeten. 
De belasting van het oppervlaktewater in het glastuinbouw-
gebied van Zuid- Holland mel cholinesteraseremmende stoffen 
is onverminderd problematisch. 

15.5 Summary 

Cholinesterase-inhibilors were monitored in surface waters. 
Figure 14.1 shows the content and burden (annual means) cf 
the Rhine near Lobith. The quality guideline (0,5 mg/m3) is 
incidentally exceeded in the Rhine and the Meuse. 
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1 6 Vluchtige 
gechloreerde 
koolwaterstoffen 

16.1 Karakteristieken 

eigenschappen 

soort stoffen 

voorkomen 

produktie 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaarriite bronnen 
voor de mens 

- chloormethaan CH3CI 
dichloormethaan CH2CI2 

trichloormethaan CHCI3 

tetrachloormethaan CCI4 

1,2 dichloorethaan CH2CI-CH2CI 
1,1,1-trichloorethaan CH3-CCI3 

vinylchlorideCH2 = CHCI 
1,1-dichlooretheen CH2=CCI2 

trichlooretheen CCI2=CHCI 
tetrachlooretheen CCI2=CCI2 

- hoewel vluchtige gechloreerde 
koolwaterstoffen van nature 
slechts in geringe mate 
voorkomen heeft de grote 
omvang van het gebruik van 
deze stoffen geleid tot 
aantoonbare concentraties in 
afgelegen gebieden van de meer 
stabiele verbindingen uit deze 
groep. 

- chemische synthese uit laag 
moleculaire koolwaterstoffen en 
chloor 

- trichlooretheen, 
1,1,1-trichloorethaan en 
tetrachlooretheen voor de 
ontvetting en reiniging in de 
machine- en metaalverwerkende 
industrie. Dichloormethaan in 
verfafbijtmiddelen. Tri- en 
tetrachloormethaan voor de 
produktie van freonen. 
Vinylchlorideen 
1,1-dichlooretheen als 
reinigingsmiddel in chemische 
wasserijen. 1,2-Dichloorethaan 
als grondstof voor de produktie 
van vinylchlorideen 
ethyleendiamine daarnaast in 
veel kleinere hoeveelheden 
samen met 1,2dibroomethi.o,n 
als toevoeging in benzine. 
Chloormethaan wordt 
voornamelijk toegepast als 
grondstof voor de produktie van 
andere chemische stoffen. 
Tetrachlooretheen wordt veel 
toegepast in chemische 
wasserijen (drycleaning). 

- door industriéleen 
produktemissies, voornamelijk 
naar de lucht. Met name 
ontvettings-en 
reinigingswerkzaamheden 
leveren hieraan een belangrijke 
bijdrage. 

- verontreiniging van de 
inademingslucht is voor de 
meeste verbindingen uit deze 
groep de belangnjkste route van 
blootstelling voor de mens. Bij 
tetrachlooretheen is de 
blootstelling via voedsel 4 å 5 
maalzogroot als via de 

inademingslucht. Met name 
vlees, eieren en melkprodukten 
kunnen restanten 
tetrachlooretheen bevatten. 
vinylchloride is een kleurloos. 
gemakkelijk ontbrandbaar gas 
met een zwak zoete geur. 
Het staat vast dat vinyichioride 
voor de mens kankerverwekkend 
is waarvoor geen toxicologisch 
veilige grenswaarde bestaat. 
Acute blootstelling aan 
vinylchloride heeft een 
narcotisch effect. Bij dieren zijn 
na herhaalde kortdurende 
blootstelling (inhalatoir en oraal) 
toxische effecten gevonden op 
onder andere lever, milt en het 
centrale zenuwstelsel. 

1,2-dichloorethaan is een 
vluchtige, kleurloze vloeistof met 
een op chloroform 
(trichloormethaan) gelijkende 
geur. Het is waarschijnlijk 
kankerverwekkend voor de 
mens, zonder een toxicologisch 
veilige concentratie. Bij acute 
orale of inhalatoire vergiftiging 
treden allereerst symptomen van 
depressie van het centrale 
zenuwstelsel en ontstekingen in 
het maag-darmkanaal op. Bij 
langdurige blootstelling aan 
lage concentraties worden in 
dierproeven lever- en 
nierafwijkingen en longoedeem 
gevonden. 

trichlooretheen is ">en kleurloze, 
vluchtige vloeistof met een 
typische chloroformachtige 
geur De acute toxiciteit is laag. 
Langdurige blootstelling van de 
mens kan psychologische 
symptomen (neerslachtigheid) 
veroorzaken. Trichlooretheen 
wordt in Nederland beschouwd 
als een kankerverwekkende stof 
waarvoor (in tegenstelling tot 
vele andere kankerverwerkende 
stoffen) een drempelwaarde kan 
worden aangegeven. De 
mutagene werking is, zoal 
aanwezig, zeer gering. 

tetrachlooretheen is een 
kleurloze vluchtige vloeistof. Bi| 
concentraties in de 
inademingslucht van circa 
500 mg/m3 of meer kan oog-
irritatie optreden en boven de 
700 mg/m3 neus- en keelirritatie 
en depressie van het centrale 
zenuwstelsel. Deze effecten zijn 
reversibel, maar nemen toe bij 
langere blootstelling. 
Bij herhaalde blootstelling van 
de mens gedurende 8 uur per 
werkdag aan concentraties van 
135 mg/m3 zijn geen toxische 
effecten gevonden. De stof wordt 
in Nederland beschouwd als 
kankerverwekkend waarvoor 
evenals bij trichlooretheen een 
drempelwaarde kan worden 
aangegeven. De mutageniteit is, 
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zoal aanwezig, zeer gering. Ten 
gevolge van de chemische 
afbraak van tetrachlooretheen in 
de buitenlucht kan uit deze stof 
uiterst giftig fosgeen gevormd 
worden. 

een indicatie van de giftigheid 
van de overige verbindmgen in 
deze groep wordt verkregen uit 
de MAC-waarden (zie 16.2 
Getallen). Voorzover evaluaties 
beschikbaar zijn over mogelijke 
kankerverwekkende 
eigenschappen is gevonden dat 
tetrachloormethaan (tetra-
chloorkoolstof) wordt verdacht 
van kankerverwekkendheid bij 
de mens; 
een uitspraak over 
1.1,1-trichloorethaan, 
1.1,2-trichloorethaan en di-
chloormethaan is niet mogelijk 
omdat hiervoor onvoldoende 
gegevens beschikbaar zijn. 

16.3 Monitoring 

16.2 Getallen 

MAC-
waarde 
mg/m3 

Gebruiks 
volume 
ton/jaar 

Lucht 
emissie 
ton/jaar 

chloormethaan 210 1.500 450 
dichloormethaan 700 8.000 5.840 
trichloormethaan 120 13.000 550 
tetrachloormethaan 12,6 34.000 4 709 

chloorethaan 2.600 5.000 110 
1,1-dichloorethaan 820 500 30 
1,2-dichloorethaan 20 500.000 450 
1,1,1-trichloorethaan 1.080 40.000 1.800 
1,1,2-trichloorethaan 45 50 40 

vinylchloride 3 250.000 360 
1,1-dichlooretheen 30 
1,2-dichlooretheen 790 50 10 
trichlooretheen 190 2.700 2.600 
tetrachloorethee.i 240 14.600 5.450 

2. Tabel 16.1 Routes van blootstelling voor de gemiddelde 
Nederlander. 

Voedsel en drinkwater Inademingslucht 
microgram/dag microgram/dag 

trichloormethaan 
tetrachloormethaan 
1,2dichloorethaan 
vinylchloride 
trichlooretheen 
tetrachlooretheen 

3. norm voor de 
basiskwaliteitvoor 
oppervlaktewater 

minder dan 6 
5 

minder dan 0,1 
2-8 

minder dan 100 

- mediaan < 5 
alschloor) 

mg/m3 

3 
16 
4 
4 

16 
20 

(berekend 

Door TNO zijn in de periode 1979-1981 op drie plaatsen: Delft. 
Vlaardmgen en Terschelling circa 350 luchtmonsters per 
meetpunt genomen en geanalyseerd op de aanwezigheid van 
ondef meer viui;ht!ge yechioteerde kooiwalerstollen. in de 
penode 1982-1983 zijn door TNO/RIVM in het kader van het 
IMationaal Onderzoekprogramma Kolen op 5 plaatsen 
(Witteveen. Rekken, Bilthoven. Biest-Houtakker en Vlaardingen) 
vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in buitenlucht 
gemeten. 

Tabel 16.2 Concentraties van vluchtige gechloreerde 
koolwaterstoffen in de buitenlucht. 

Gemiddelde concentraties in 
microgram/m3. afhankelijk van 
meetlocatie 

1982-1983* 

chloormethaan 
dichloormethaan 
trichloormethaan 
tetrachloormethaan 

1,2dichloorethaan 
1,1,1 trichloorethaan 

1,1 dichlooretheen 
trichlooretheen 
tetrachlooretheen 

1979-

1.4 -
1.5 -
0,1 -
0.9 -

0.2 -
1.5 -

0.02-
0.3 -
0.7 -

-1981 

6.0 
15,0 

1,0 
1,1 

1,2 
1.8 

0.05 
0,8 
2.6 

0,8-0,9 

0.1-
1.0-

0,3 
1.4 

0.3-0.6 
0.6-0,9 

' De gemeten gehalten zijn m alle gevallen in Vlaardingen het hoogst. 

Het verloopvan de gehalten (jaarlijkse mediaanwaarden) van 
diverse vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in de Rijn bij 
Lobith is weergegeven in fig. 16.1. Deze gehalten zijn vanaf 1979 
gemeten door het RIVM in samenwerking met de DBW/RIZA. 
De gemeten gehalten in oppervlaktewater fluctueren sterk; het 
is daardoor moeilijk om met zekerheid een trend vast te stellen. 
Sinds 1981 schommelen de meetwaarden voor de meeste 
stoffen gewoonlijk rond 0.1 tot 1 mg/m3; voor sommige 
verbindingen komen echter uitschieters van meer dan 5 mg/m3 

voor. De genoemde vluchtige chioorkoolwaterstoffen en enkele 
andere (waaronder vluchtige organobroomverbindingen) 
leveren alle een bijdrage aan de groepsparameter VOCI 
(eigenlijk VOX: vluchtige organohalogeenverbindingen) die 
uitgedrukt wordt in mg chloor per m3. In de Rijn is het 
VOCI-gehalte in de periode 1979-1986 duidelijk gedaald. 

In oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater 
dient het VOCI-gehalte niet hoger dan 20 mg/m3 te zijn. Deze 
norm werd in 1981 en 1982 nog enkele malen overschreden in 
de Maas te Eijsden. 
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Figuur 16.1 Mediaanwaarden van de gehalten van enige gechloreerde 
Koolwaterstotten in de Rijn bij Lobith. 

1.0-

0.5-

mg/m3 o.-.-o tetrachlooretheen 
•——• trichlooretheen 
•- - - • 1,1,1 -trichloorethaan 

• * * • 

• » 1,2 dichloorethaan 
»•••o trichloormethaan 
• • telrachloormethaan 

5 -

16.4 Conclusies 

De jaa. gemiddelden van de concentrates van vluchtige 
gech.oreerde koolwaterstoffen in de buitenlucht in Nederland 
liggen op een niveau waarbij geen efleclen op de gezondheid 
zijn le verwachten danwel verwaarloosbaar klein zijn. 
fn de onmiddelli|ke omgeving van bronnen worden echter 
belangrijk hogere gehalten in de buitenlucht aangetroffen. 

16.5 Summary 

Volatile chlorinated hydrocarbons have not been monitored in 
the Netherlands. Table 16.1 gives the daily intake for iood and 
drinking water (first column) and air (second column) for some 
components. Table 16.2 gives mean values for some 
components in air on different locations. The highest values 
always refer to an industrial area. Figure 16.1 shows some 
annual medians in the Rhine near Lobith. In general the levels 
of volatile chlorinated hydrocarbons are low in the Netherlands. 
Much higher concentrations are found near industrial sources. 
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1 7 Chloorfenolen 

17.1 Karakteristieken 

soort stof 

voorkomen 

produktie 
toepassing 

milieuverontreiniging 

eigenschappen 

gechloreerde verbindingen van 
fenol; de gehele groep bestaat 
uit 19 verbindingen waarvan 
commercieel op wereldschaal 
het belangrijkst zijn 2,4 
dichloorfenol, pentachloorfenol 
en 2,4,5 trichloorfenol. 
van nature komen chloorfenolen 
vrijwel niet voor 
door chloreren van fenol 
bestrijdingsmiddelen; 
tussenprodukten bij de 
produktie van bestrijdings
middelen; conserveermiddelen 
voor hout, leer, rubber, lijmen, 
verf en tal van andere 
toepassingen; in Nederland 
wordt reeds jaren geijverd voor 
de beéindiging van de 
toelatingen van chloortenolen 
als bestrijdingsmiddel; thans is 
alleen nog het gebruik van 
pentachloorfenol toegestaan 
voor houtverduurzaming 
'buitenshuis'en inde 
champignonteelt. beéindiging 
van deze laatste toelatingen is 
voorzienin 1989 
door het toepassen van 
bestrijdingsmiddelen en 
conserveermiddelen op basis 
van chloorfenolen 
slecht oplosbaar in water; 
minimale accumulate via de 
voedselketen; in het algemeen 
zeertoxischevyrbindingen met 
name voor micro- en water-
organismen; afbraaksnelheden 
in het milieu zijn sterk afhankelijk 
van de omstandigheden; 
plaatselijk kan vrij grote 
persistence optreden; chloor
fenolen kunnen kleine 
hoeveelheden dioxinen bevatten 
die ontstaan tijdens produktie. 

Figuur 17 1 Gehalte en vracht van pentachloorfenol in de Rijn bij Lobith. 

mg/m' g/s 

6-i 

2_ 

TT1 i i—i—i—i—i—r—i—i—i—r 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

1. Pentachloortenolgehalte in mg/m3 

2 Pentachloorfenolvracht ing/s 

Figuur 17.2 Gehalte en vracht van 2,4,5-tnchloorfenol in de Rijn bij 
Lobith. 

1. 2.4,5-tnchloorfenolgehaltein mg/m3 

2. 2,4.5-trichloorlenolvracht in g/s 

Pentachloorfenol wordt praktisch in het afvalwater van bijna 
alle bedrijven aangetroffen. De volgende gehaltes zijn 
aangetroffen; 

papierfabrieken 
wasserijen 
bierbrouwerijen 
fnsdrankenindustrie 

3 - 6 mg/m3 

4 - 6 mg/m3 

9 -25 mg/m3 

8-17 mg/m3 

17.2 Getallen 

wereldproduktie 
Nederlands gebruik 
Europese produktie 

2,4,5-trichloorfenol 
pentachloorfenol 

50.000 ton/jaar (schatting) 
2.500 kg in 1985 

500 ton/jaar 
4.000 ton/|aar 

In sommige gevallen worden extreme gehalten aangetoond tot 
enige honderden milligram per kubieke meter bijvoorbeeld in de 
lederindustne (conservering van huiden) en in de textielindustrie 
(conservering van de ruwe grondstoffen zoals katoen en )ute). 
Bij de meeste industrietakken varieert het gemiddeld gehalte 
tussen 1 en 3 mg/m3. 

17.3 Monitoring 

In oppervlaktewater worden door de DBW/RIZA melingen van 
het gehalte aan chloorfenolen uiigevoerd. 
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17.4 Conclusies 

De voorziene beéindiging van de toepassing van 
pentachloorfenol als bestrijdjngsmiddel zal naar verwachting 
een verdere reductie van de emissie van deze stof naar het 
milieu Dewerksteiiigen. 
In EG-kader wordt een richtlijn voorbereid om het gebruik van 
pentachloorfenol te beéindigen dan wel sterk te beperken. Bij 
de eventuele inwerkingtreding van een dergelijke richtlijn komt 
er wetlicht ook een einde aan de nu nog optredende diffuse 
emissie van pentachloorfenol naar het milieu. 

17.5 Summary 

Chlorophenols were monitored in surface water. 
The figures 17.1 and 17.2 show annual means of content and 
burden of pentachlorophenol and 2,4,5-trichlorophenol in the 
Rhine near Lobith. In the forthcoming years a further decrease 
of the environmental concentrations is likely as a result of an 
European regulation on the use of pentachlorophenol as a 
pesticide. 

48 



1 8 Polycyclische 
aromaten 

18.1 Karakteristieken 

18.3 Monitoring 

soort stol 

voorkomen 

produktie 

toepassing 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 
eigenschappen 

organische verbindingen 
bestaande uit twee ol meer 
onverzadigde (aromatische) 
ringstructuren 
in roet. asfalt-, pek- en 
teerprodukten. Ook sommige 
planten en micro- organismen 
kunnen enkele polycyclische 
aromaten vormen 
enkele polycyclische aromaten 
zoals antraceen en pyreen 
worden gewonnen uit 
steenkoolteer en 
aardolieresiduen 
in de organisch-chemische 
Industrie met name in 
kleurstoffen 
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 
aerosoldeeltjes met een lange 
halveringstid waardoor ze over 
grote gebieden worden verspreid 
voedsel en lucht 

• van een aantal polycyclische 
aromaten is bekend dat ze sterk 
kankerverwekkend zijn, 
bijvoorbeeld benzo(a)pyreen en 
benzo(a)antraceen. 

18.2 Getallen 

1. norm voor basiskwaliteit - mediaan som < 0,1 mg/m3 

van oppervlaktewater 
2. oppervlaktewater - 0,2 mg/m3 

bestemd voor de 
bereiding van drinkwater 

3. overschrijdingswaarde 
voor polycyclische 
aromaten in drinkwater 
(Drinkwaterbesluit) 

4. opnamedoor de mens 
totaalvan 16 aromaten 

- 0,2 mg/m3 

- 6,8 ug'dag (gemiddelde) 
- 5,7 pg/dag (mediaan) 

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 hogedrukvloei-
stofchromatografij (HPLC) in combinatie met 
fluorescentiedetectie. waardoor de bepalingsgrens aanzienlijk 
verlaagd is in vergelijking met de in het verleden gehanteerde 
methode. Met ingang van maart/april 1984 is het aantal 
monsterplaatsen tot één teruggebracht (Delft). De sinds die tijd 
genomen monsters zijn nog niet geanalyseerd. 
In de winter zijn de luchtconcentraties in het algemeen hoger 
ten gevolge van het grotere gebruik van stookolie en steenkool. 

Tabel 18.1 Gehalte van twee polycyclische aromatsn in de 
buitenlucht te Delft 

Periode 

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

fluoranteen 
ng/m3 

1,7 
4,4 
5,2 
3,0 
1,5 
3,6 
2,2 
6,3 
1,2 
2,5 
2,0 

DocrTNO/RIVMwerden in de periode 1982-1983 op vijf plaatsen 
polycyclische aromaten in lucht gemeten in het kader van het 
Nationaal Onderzoekprogramma Kolen. Van de meetpunten 
waren er vier gelegen in landelijk gebied (Witteveen, Rekken, 
Bilthoven en Biest-Houtakker, het vijfde meetpunt Vlaardingen 
betiof een industriegebied. 

Tabel 18.2 Gehalte van enige polycyclische aromaten in 
nancgrammen per m3 in buitenlucht. 

Component 

antraceen 
fluoranteen 
pyreen 
benzo(a)antraceen 
beno(b)fluoranteen 
benzo(k)fluoranteen 
benzo(a)pyreen 
dibenzo(ai)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 

landelijk 

0,3- 1,3 
4.7-16,8 
1,9- 6,6 
0,2- 0,7 
1,0- 1,9 
0,4- 0,7 
0,3- 0,7 
0 , 1 - 0,2 
0,6- 1,2 
0,5- 1,1 

Vlaardingen 

5.4 
39 
21 

1,3 
2,0 
0,7 
0,6 
0,2 
1,2 
1.0 

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 18.3). 
Evenals in lucht zijn in regen in de wintermaanden de 
concentrates van de gemeten verbindingen hoger dan in de 
zomermaanden. 
De verschillen tussen de lokaties zijn zeer gering. 
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Tabel 18.3 Polycyclische aromaten in regenwater 

Periode 

winter '83 (jan. t/m mrt.) 
zomer '83 
winter '83/'84 
zomer '84 
Winter '84/'85 
zomer '85 
winter '85/'86 
zomer '86 

benzo(a)pyreen 
mg/m3 

0.020-0,070 
0.010-0,020 
0.030-0.050 
0,005-0,008 
0,005-0,007 
0,002-0,015 
0,002-0,008 
0.002-0,007 

fluoranteen 
mg/m3 

0,16-0,25 
0,13-0,20 
0,15-0.30 
0.07-0,10 
0,20 
0.20-0,25 
0,09-0,15 
0.03-0,05 

18.4 Conclusies 

Tabel 18.4 Jaargemiddelden* van de gehalten aan 
polycyclische aromaten in de Rijn bij Lobith. De 
gehalten zijn bepaald door de DBW/RIZA. 

Jaar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

gehalte mg/m3 

0,45 
0,28 
0,25 
0,14 
0,17 
0,15 
0,18 

* Totaal voor de zgn. 6 van Bomeff, zi|nde: benzo(b)fluoranteen, 
benzo(k) fluoranteen, benzo(ghi)peryleen, benzo(a)pyreen, fluoranteen 
en indeno (1.2,3-cd)pyreen 

Uit een oriénterend onderzoek van het RIKILT naar 
polycyclische aromaten is naar voren gekomen dat deze stoffen 
in vissen niet of nauwelijks zijn aan te tonen. 
In garnalen en mosselen daarentegen worden ze wel 
aangetroffen. 
Een relatief sterke verontreinigmg met polycyclische aromaten 
isgeconstateerd bij mosselen uit de Westerschelde. Gehalten 
aan bijvoorbeeld benzo(a) pyreen liggen met waarden van meer 
dan 20 pg/kg (Temeuzen) voor mosselen uit de Westerschelde 
ver boven het niveau van rond 1,5 pg/kg in mosselen uit de 
andere onderzochte delen van het Nederlandse kustwater. 

- In de periode 1980-1986 zijn degemeten gehalten van 
polycyclische aromaten in Pijnwater gedaald. De norm voor 
de basiskwaliteit wordt echter zowel in de Maas als in de Rijn 
overschreden. 

- In de kornende jaren zullen de concentraties aan polycylische 
aromaten in de lucht mogelijk stijgcn door de overschakeling 
van het gebruik van aardgas op olie en steenkool voor het 
opwekken van energie. 

Op grond van de mogelijke toename van de emissies en de 
kankerverwekkendeeigenschappen van sommige polycyclische 
aromaten dienen de metingen van de concentraties van 
polycyclische aromaten zowel in water als in lucht op het 
huidige niveau te worden voortgezet. 

18.5 Summary 

Polycyclic aromatics were monitored in air and surface waters. 
Table 18.1 gives the concentration in air for benzo(a)pyreen and 
fluorantheen over the period May 1981 - February 1984. Table 
18.2 gives the air concentration of some other polycyclic 
aromatics in an industrial area (Vlaardingen) and in a rural 
area. Table 18.3 gives the content of benzopyreen and 
fluorantheen in rain. Table 18.4 gives the annual means in the 
Rhine near Lobith for the total of six polycyclic aromatics. 

The quality guideline for surface water is exceeded in the Rhine 
and the Meuse although the pollution level in the Rhine 
obviously has been reduced last years. In the forthcoming years 
the situation in air should be followed carefully in relation with 
the fuels used in big furnaces. 
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*|9 Asbest 19.3 Monitoring 

19.1 Karakter istieken 

soort stof 

voorkomen 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voorde mens 

eigenschappen 

van nature voorkomende 
kristallijne 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), remvoeringen 
en Irictiematerialen, 
brandwerende panelen, warmte 
en elektrische isolade-
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 dunnere vezels. 
zijn bestand tegen hitte en een 
aantal chemische invloeden 
door inademing van 
asbestvezels kunnen ziekten 
ontstaan zoals asbestose, 
mesothelioom (een zeldzame 
kwaadaardige kanker van het 
longvlies) nn longkanker. 

Het asbestgehalte in de buitenlucht wordt niet systematisch 
bepaald. Metingen zijn zeer moeilijk uit te voeren omdat gebruik 
moo* '.vorden gerp.?3kt vsn elektronenmicroscopi^ 
In Nederland is in opdracht van het toemalige Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiéne door TNO in 1979/1980 een 
oriénterend onderzoek uitgevoerd naar de concentratie asbest 
in de buitenlucht. De resultaten zijn samengevat in tabel 19.1. 

Tabel 19.1 Asbestconcentraties in de Nederlandse buitenlucht 

Bronnen Vezelconc. Massaconc. 
vezels/m3 ng/m3 

Industrie: 10*-105 

Steden: 10M0" 

omgeving van 
asbest- of 
asbestprodukten-
verwerkende 
industrieén 
verkeerstunnels, 
groteen 
middelgrote steden, 
omgeving metveel 
verkeer 

Achtergrond: landelijke omgeving 10M03 

met weinig verkeer 

5-300 

0,1-5 

<0,1 

19.4 Conclusies 

Het is bewezen dat asbestvezels met een lengte van 5 prn 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, een veilige concentratie 
is echter niet vastgesteld. Daarom geldt dat de verspreiding van 
asbestvezels in het milieu zoveel mogelijk moet worden 
tegengegaan. In Nederland is het verboden crocidoliet-asbest 
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. 

19.5 Summary 

19.2 Getallen 

1. wereldproduktie 

2. in Nederland verwerkte 
hoeveelheid asbest 

3. MAC-waarde 

4. emissienaarlucht in 
Nederland 

4-5 miljoen ton waarvan 95% 
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 
1490kg/jaar 

Asbestos has not been monitored. Table 19.1 gives 
concentration levels for asbestos in air for an industrial, urban 
and rural area as measured with a transmission electron 
microscope. In genera1 the levels of asbestos in air are low. A 
safe level for asbestos in air has not yet been established. 
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2 0 Dibenzodioxines 
en dibenzofuranen 

20.1 Karakteristieken 

eigenschappen 

soort stof 

voorkomen 

produktie 

gebruiksdoeleinden 
milieuverontreiniging 

polychloordibenzo-paradioxines 
(PCDDs). die in het 
spraakgebruik dioxines worden 
genoemd, en 
polychloordibenzof uranen 
(PCDF's) zijn groepen van 
gechloreerde tricyclische 
aromatische verbindingen. 
Enkele van de verbindingen uit 
deze groepen (met name 
2,3,7,8-tetrachloordibenzo-para-
dioxine) behoren tot de giftigste 
stoffen die we kennen. 
Dit geldt ook voor de overeen-
komstige broomverbindingen en 
gemengd chloor-broom-
verbindingen. 
PCDD's en PCDF's komen, 
veelal gezamenlijk, voor als 
ongewenste verontreiniging in 
bepaalde bestri|dingsmiddelen 
en desinfectantia. Ook zijn ze 
aangetoond in vliegasen 
rookgassen van afvalverbran-
dingsinstallaties. 
primaire produktie van deze 
verbindingen vindt niet plaats. 
Ze kunnen wel als ongewenst 
bijprodukt worden gevormd bij 
de bereiding van gechloreerde 
en gebromeerde produkten 
zoals chloorfenolen, waardoor 
ze voorkomen m bestrijdings-
middelen op basis van chloor
fenolen of in van chloorfenolen 
afgeleide produkten. In de 
synthese van PCB's worden 
PCDF's als bijprodukt gevormd. 
geen 
belangnjkste bronnen van 
milieuverontreiniging: 
• afvalverbrandingsinstallaties 

pentachloorfenol 
(houtverduurzamingsmiddel) 
wegverkeer 

• afbranden van ksbels 
verbrandmg van 
vlamvertragersop 
halogeenbasis 

Belangrijke verontreinigings-
gevallen hebben zich in het 
verleden voorgedaan als gevolg 
van calamiteiten bi| de produktie 
van chloortenolen en daarvan 
afgeleide stoffen en door 
stortingen van chemisch afval 
afkomstig van deze produktie. 
Betere analyse technieken 
maken het mogelijk dioxinen en 
dibenzofuranen in gehalten van 
ng/kg aan te tonen. Steeds meer 
polyhalogeen- verbindingen un 
verbrandingsprodukten blijken 
met zeer lage concentraties 
dioxinen en dibenzofuranen le 
zijn verontreinigd. 

de giftigste verbinding uit deze 
groepen is het 2,3,7.8-TCDD. De 
gevoeligste organen zijn de huid 
(chlooracné). de lever 
(vergroting en verstoring 
leverfunctie) en de schildklier 
(verschrompeling, afname 
immuunfunctie); 2.3,7.8- TCDD 
veroorzaakt geboorteaf-
wijkingen en bevordert 
tumorvorming sterk; de acute 
toxiciteit voor proefdieren loopt 
stetk uiteen. zo isde hamster 
ongeveer een factor van 5000 
minder gevoelig dan de cavia; 
over de gevoeligheid van de 
mens voor deze stof is nog geen 
uitspraaktedoen. 
andere PCDD's en PCDF's 
vertonen een toxicologisch 
profiel dat sterk lijkt op dat van 
2,3,7.8-TCDD, de dosis waarbij 
deze effecten optreden verschilt 
echter sterk. Sommige 
benaderen de toxiciteit van 
2,3,7,8-TCDD, andere zijn 
daarentegen maarweinig 
toxisch. 
2,3.7,8-TCDD wordt onder 
invloed van ultraviolet licht 
afgebroken. Afgeschermd van 
zonlicht is het zeer stabiel in het 
milieu, de halveringstijd in de 
bodem bedraagt meer dan tien 
iaar. De stof wordt sterk aan 
bodemdeeltjes gebonden 
waardoor de uitspoeling en de 
opname in planten zeer gering 
is. De halveringstijd in zoog-
dierer, loopt sterk uiteen en 
bedraagt voor de rat circa 30 
dagen en voor de mens circa 5 
iaar. Door de goede vet-
oplosbaarheid en lange 
halveringstijd accumuleert deze 
stcf in vethoudende weefsels. 

20.2 Getallen 

1. no-effect-level TCDD bij - 1 ng/kg lichaamsgewicht 
chronischeorale 
toedienmgaan ratten 

2. voorgestelde ADI - 4 pg/kg lichaamsgewicht 

20.3 Monitoring 

De analyse van PCDD's en PCDF's is ingewikkeld. Veelal werd 
2,3.7.8-TCDD apart bepaald en daarnaast het totaal van de 
tetra-. penta-, hexa-, hepta- en octachloor PCDD's en PCDF's. 
Hierin begmt door ontwikkehngen in de analysetechmek een 
verandering op te treden. De aandacht ncht zich nu op de 
analyse van een twaalftal verbindingen die als de giftigste 
worden beschouwd. Aan deze stoffen zijn toxiciteits-
equivalenten toegekend ten opzichte van 2,3.7.8-TCDD. 
Daarnaast is er door de Ftyksunwersiteit Utrecht een 
bio-analytische methode ontwikkeld die het mogeli|k maakt de 
toxiciteit van een complex mengsel van PCDD's en PCDF's door 
directe vergeli|kinn, uit te drukken in toxiciteitsequivalenten 
2,3.7,8-TCDD. 
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Uit onderzoek van de Gemeente Universiteit van Amsterdam is 
gebleken dat PCDD's en PCDF's voorkomen in de tiltergassen 
en rookgassen van Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties. 
Dit laatste is bevestigd door een nog lopend TNO-onderzoek 
dat mat name gericht is op mogelijkheden om deze emissies te 
verminderen. In verschillende landen, waaronder Nederland, 
zijn PCDD's en PCDF's in moedermeik aangetoond. De 
Gezondheidsraad heett hierover in 1986 een advies uitgebracht. 

20.4 Conclusies 

PCDD's en PCDF's komen in lage concentraties alom in net 
milieu voor, maar vooral in geindustrialiseerde landen. Een 
verband is aangetoond met de grootschalige produktie van 
organochloorverbindingen. 
De verbindingen zijn zeer persistent en goed in vet oplosbaar. 
Hierdoor accumuleren ze in menselijk vetweefsel en komen ze 
als verontreiniging voor in moedermelk. De belangrijkste 
blootstellingsroute voor de mens loopt via de vetfractie van zijn 
voeding. 
Nationaal en internationaal vindt onderzoek plaats naar 
bronnen van gehalogeneerde diben^odioxinen en 
dibenzofuranen en naar de verspreiding van deze stoften in net 
milieu. 

20.5 Summary 

Dioxines and dibenzofuranes have not been monitoreJ. 
Research has been started on the sources and the distribution 
through the Dutch environment of these substances. 



RADIOACTIEVE 
STOFFEN 



Karakteristieken 

soort stof 

voorkomen 

produktie 

geuruiksdoelemaen 

milieuveronlreiniging 

isotopen van elementen met 
niet-stabiele atoomkernen, die 
spontaan in een andere 
configurable kunnen overgaan 
onder uitzending van 
ioniserende stråling en 
daardoor bij kunnen dragen tot 
de stralingsbelasting van de 
mens. Na korte of lange tijd 
wordt, al dan niet via 
radioactieve tussenprcdukten, 
een stabiele, niet radioactieve 
configuratie bereikt. 
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 radioactieve 
kalium-40 bevat. Daarnaast 
bevat de grond geringe 
concentrates aan uranium en 
thorium met door radioactief 
verval daaruit ontstane 
radioactieve dochters als 
radium en radon. 
Onder invloed van de 
kosmische stråling ontstaan in 
de atmosfeer o.a. waterstof-3 
(tritium), beryllium-7 en 
koolstof-14 fkosmogene' 
radionucliden). 
Ofschoon de concentraties van 
bovengenoemde nucliden 
gering zijn, leveren ze 
momenteel, samen met de 
kosmische stråling, de grootste 
bijdrage tot de 
stralingsbelasting van de 
Nederlandse bevolking. 
Radionucliden kunnen ook 
kunstmatig worden 
geproduceerd. Zij kunnen 
ongewild worden gevormd als 
bijprodukt van een gewenst 
proces. Zo ontstaan bij de 
splijting van uranium in 
kernonergiecentrales 
radioactieve splijtingsprodukten 
en door de werking van de 
hiermee gepaard gaande 
neutronenstraling kunnen 
radioactieve corrosieprodukten 
worden gevormd. 
kunslmatige radionucliden 
worden voornamelijk 
geproduceerd in kernreactoren 
en deeltjesversnellers. 
Ze ontstaan bovendien bij de 
splijting van atoomkernen in 
kernreactoren en komen vrij bij 
de explosie van nucleaire 
wapens. 
radioactieve stoffen worden o.a. 
toegeoast in de industrie, in de 
geneeskunde en bij het 
wetenschappelijk onderzoek. 
bij de expenmenten met 
bovengrondse explosies van 
kernwapens in de |aren na 1945 

zijn grote hoeveelheden 
radionucliden in de atmosfeer 
terechtgekomen. Deze stoffen 
komen als radioactieve neerslag 
('fall-out') op het aardoppervlak. 
De gevonden activiteitsniveaus 
veroorzaken geen hoge extra 
stralingsbelasting voor de mens, 
maar veiligheidshalve neemt 
men aan dat de stralings-
effecten cumulatief zijn en 
bovendien pas vele jaren na de 
blootstelling aan de stråling tot 
uiting kunnen komen. 
Na de stopzetting van de 
bovengrondse kernwapen-
proeven 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 konden 
goed worder. vastgesteld, zij het 
dan dat deze in vergelijking met 
het totaal gering zijn geweest. 
Deze radioactieve neerslag 
veroorzaakt een vrij gelijkmatige 
depositie van radionucliden, 
zonder duidelijke lokale ver-
schillen. Hetzelfde geldt voor de 
lozingen door laboratoria, 
ziekenhuizen, enz., terwijl 
lozingen van radioactieve 
stoffen door kernenergie-
centrales meer plaatselijke ver-
ontreinigingen kunnen 
veroorzaken. Verder kunnen via 
de lucht en de rivieren 
radioactieve stoffen het land 
binnenkomen die afkomstig zi|n 
van nucleaire instailaties in het 
buitenland. 
De belangrijkste componenten 
van de radioactieve neerslag 
t.g.v. de kernwapenproef-
nemingen zijn strontium-90 
(Sr-90) en cesium-137 (Cs-137), 
nucliden met een halveringstijd 
van ca. 30 jaar. Daarnaast zijn 
bij de kernwapenproeven grote 
hoeveelheden waterstof-3 (H-3, 
tritium) en koolstof-14 (C-14) 
geproduceerd, die ook thans 
nog goed in de biosfeer 
aantoonbaar zijn. 

Op 26 april 1986 v/ond een 
ongeval plaats in een Russische 
kernenergiecentrale in 
Tsjernobyl, ca. 130 km ten 
noorden van Kiev, waarbij grote 
hoeveelheden radioactieve 
stoffen in de atmosfeer terecht 
kwamen. Deze werden door de 
wind over grote gebieden 
verspreid en op 2 mei bereikte 
een radioactieve luchtmassa 
ons land. Vooral door de 
regenval op 3 en 4 mei werden 
belangrijke hoeveelheden 
radionucliden op het 
aardoppervlak gedeponeerd. 
In fig. 1 wordt het verloop van 
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voornaamste bronnen 
voor de mens 

de luchtactiviteit in Bilthoven in 
de eerste dagen van mei 
weergegeven. aismede de 
regenval in De Bilt en het 
strålingsniveau in Bilthoven. 
Vooral door de natte depositie 
nam het strålingsniveau 
aanzienlijk toe. Daar de 
regenval grote lokale verschillen 
vertconde. varieerde ook de 
radioactieve besmetting sterk 
van plaats tot plaats: de 
grootste hoeveelheid regen en 
daardoor ook de meeste 
radionucliden zijn gevallen in 
een strook van de omgeving 
van Weert tot Den Helder. 

Na het ongeval is er een 
omvangrijk meetprogramma op 
gang gekomen om de gevolgen 
voor de Nederlandse bevolking 
vast te stellen. Uitgebreid^ 
informatie hierover is 
opgenomen in het speciale 
rapport 'De radioactieve 
besmetting in Nederland ten 
gevolge van het 
kernreactorongeval in 
Tsjernobyl', dat de CCRX in 
oktober 1986 heeft uitgebracht. 
In dit jaarverslag zijn de 
beiangrijkste resultaten van de 
meetprogramma's vermeld. 

Alle gebruikers van radioactieve 
stotfen hebben hiervoor een 
vergunning nodig. Lozing van 
bepaalde hoeveelheden 
radioactiviteit in lucht en water 
kunnen d.m.v. deze vergunning 
worden geregeld. De 
lozingsvoorwaarden voor 
exploitanten van 
kernenergiereactoren staan 
lozing van beperkte 
hoeveelheden splijtings- en 
geactiveerde corrosieprodukten 
in de lucht en in het 
oppervlaktewater toe. 

Een verontreiniging met 
natuurlijke radioactieve stolfen 
kan ontstaan bij de verwerking 
van uraniumhoudende 
grondstoften, zoals 
losfaatertsen ten behoevevan 
de produktie van fosfer en 
fosfaathoudende kunstmest. 

- de kunstmatige radionucliden 
leveren slechts een geringe 
bijdrage aan de totale 
stralingsbelasting van de mens. 
De stråling, de natuurlijke 
radionucliden in de omgeving 
van de mens en in zijn lichaam, 
waarvan radon en kalium-40 de 
beiangrijkste zijn, medische 
handelingen met radionucliden 
en rontgenstraling leveren te 
zamen bijna de totale 
uitwendige en inwendige 
strålingsdosis. 
De beiangrijkste bronnen van 
de kunstmatige radioactieve 
stoffen voor de mens zijn de 

Figuur 1 
Verloop van de totale y activiteit in de lucht (sommatie totale 
énuclidenpakket) en het strålingsniveau X (exposietempo) in Bilthoven 
(RIVM) en regenval m De Bilt (KNMI) van 1 t m 5 mei 1986. (Door 
stormgen in ae apparaluur ontbreken enkele gegevens bij de 
luchtactiviteitsnietmgen) 

.23-

Totaie Ijchtactiv '.e:i in 3i!:noven 

eigenschappen 

2 3 4 
mei 1986 

voedingsmiddelen, vooral melk 
en zuivelprodukten. vlees, tarwe 
en groenten. 
ioniserende stråling kan schade 
aanbrengen aan levende 
organismen. De radionucliden 
zelf vertonen chemisch en 
fysiologisch dezelfde 
eigenschapppen als de 
overeenkomstige 
met-radioactieve vormen van ae 
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 op-
hopen en daar gedurende hun 
gehele bestaan stråling af-
geven. De strålingsdosis die 
wordt afgegeven, hangt af van 
de energie van de stråling die 
per nuclide verschilt. 
De dosis kan plaatselijk zijn, 
maar ook over het gehele 
lichaam worden afgegeven. 
Teneinde het risico van de 
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eenheden 

stråling te Kunnen oeooraeien 
kan met de rekenmethode als 
aangegeven in publikatie nr. 26 
van de International 
Commission on Radiological 
Protection (ICRP). uit de doses 
op de verschillende organen 
een zogenaamde etfeciieve 
lichaamsdosis worden 
berekend. 
de hoeveelheid van een 
radioactieve stof wordt 
uitgedrukt in de Sl-eenheid 
becquerel (Bq). De oude 
eenheid is de curie (Ci) : 1 Ci = 
3,7 x 10'° Bq. 
De strålingsdosis, gecorrigeerd 
voor verschillen in biologische 
werkzaamheid van de 
verschillende soorten 
ioniserende stråling die 
radionucllden kunnen 
uitzenden. wordt uitgedrukt in 
de Sl-eenheid sievert (Sv). Deze 
vervangt de oude eenheid rem: 
t Sv = 100 rem. 
De effectieve strålingsdosis 
wordt eveneens uitgedrukt in Sv. 

Getallen 

ca. 2000 pSv 

5000 pSv 

Totale effectieve 
strålingsdosis die de 
mens per jaar ontvangt 
ten gevolge van natuur-
lijke stråling in gebieden 
met een normale 
stralingsachtergrond. 

Jaarlijkse dosislimiet 
voor individuele 
leden van de bevolking 
ten gevolge van de 
toepasslngen van 
radioactieve stoffen 
(boven de natuurli|ke 
strålingsdosis; volgens 
een Richtlijn van de 
Commissie van de 
Europese 
Gemeenschappen. 

Norm voor het 
laargemiddelde van de 
H-3-activiteits-
concentraties voor de 
basiskwaliteit van 
oppervlaktewater. 

Monitoring 

Het CCRX-meetprogramma is gericht op het bepalen van de 
verontreiniging van de biosfeer met kunstmatige 
radionucliden. De andere strahngsbronnen die de voor-
naamste oorzaken van de stralingsbelasling voor de 
Nederlander vormen, zijn met opqenomen in het 
meetprogramma. 

185 kBq/m3 

Sinds 1956 wordt de radioactiviteit in he! luchtstof en de 
depositie gemeten: de laargemiddelden van de concentraties 
kunstmatige /ff-activiteit van het luchtstof zijn weergegeven in 
fig. 2 Na de stopzetting van de bovengrondse 
kernwapenproeven door de Verenigde Staien en de Sovjet 

in 136: •<L ts nei genaiie aan rauioactiviieii i U ^ . 1 I Q l U l 

en de depositie sterk gedaald. Een aantal Chinese explosies 
heeft daarna nog kleine verhogingen in de activiteit 
veroorzaakt. 
In 1985 was de radioactiviteit in luchtstof en depositie van 
0-totaai. Sr-90 en Cs-137 gedaald tot minder dan 1% van de 
in 1963 gemeten waarden. 
In de eerste week van mei 1986 steeg de luchtactiviteit sterk 
ten gevolge van het reactorongeval in Tsjernobyi en op 2 mei 
werd in De Bilt een maximaal daggemiddelde van 
9000 mBq/m3 aan totale béta-activiteit gemeten. De totale 
gamma-activiteit in het luchtstof steeg op die dag lot een 
piekwaarde van ca. 27000 mBq/m3 (fig. 1). De radioactieve 
luchtmassa was echter al na enkele dagen overgedreven, 
waardoor de luchtactiviteit weer snel daalde. In juni werd aan 
béta-activiteit nog maar 1.6 mBq/m3 gerneten en voor heel 
1986 werd gemiddeld 33 mBq/m3 gevonden. 
De depositie vertoonde grote plaatselijke verschillen: in 
Zeeuws-Vlaanderen en Leeuwarden, waar het begin mei 
weinig of niet heeft geregend, is ca. 700 Bq/m2 aan cesium-137 
(Cs-137) gevallen en in De Bilt met veel meer regen in die 
dagen. ca. 3800 Bq/m2. Cs-137, met een halveringstijd van 30 
taar, is van de nucliden, waarvan relatief grote hoeveelheden 
zijn gedeponeerd, datgene dat het langst in de biosfeer 
aanwezig zal blijven. Van andere langlevende nucliden als 
strontium-90 (Sr-90) en plutomum-239 (Pu-239), met 
halveringstiden van 28 en 24100 jaar, zijn slechts geringe tot 
zeer geringe hoeveelheden gevallen (zie tabel 1). 
Het landelijk gemiddelde voor de Cs-137-depositie is in 1986 
ongeveer 1800 Bq/m2 geweest. Ter vergelijking diene dat in 
1963. het |aar met de hoogste in Nederland gemeten waarden 
ten gevolge van de bovengrondse kernwapenproefnemingen 
in de jaren vijftig en zestig, meer dan 1000 Bq/m2 aan Cs-137 
is gevallen en in de periode 1954 t/m 1982 ca. 4600 Bq/m2. 
De enige andere nucliden die op wat langere termijn van 
belang zijn. zijn ruthenium-106 (Ru-106) en Cs-134, met 
halveringstiden van resp. 1.0 en 2,1 jaar, waarvan in 
Nederland begin mei resp. 850 en 920 Bq/m2 op het 
aa-doppervlak terecht is gekomen. In fig. 3 is de verdeling 
geschetst van de Cs-134-depositie over het land. De depositie 
van Cs-137 in rnei 1986 was ongeveer tweemaal zo groot als 
die van Cs-134. 

Figuur 2 
Totale jff-activiteit (mBq/mJ) in het luchtstof in De Bi It en de 
H-3-deposit'e (kBq/m2) in Bilthoven. 

lEersle en tweede stopzetting van de bovengrondse kernwapenproeven 

door de USA en de USSR. 
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Tabel 1 Landelijk gemiddelde depositie tengevolge van het 
reactorongeval in Tsiernobyl (waarden berekend per 3 
mei 1986) en deposities van dezellde radionucliden 
t.g.v. kernwapenproefnemingen tussen 1954 en 1982. 

Figuur 3 
Depositie van Cs-134 in Nederland na het kemreactorongeval in 
Tsiernobyl. 

Radionuclide 

Sr-89 
Sr-90 
Mo-99/Tc-99m 
Ru-103 
Ru-106 
1-131 
Te-132/1-132 
Cs-134 
Cs-136 
Cs-137 
Ba-140/La-140 
Pu-239 

Halverin 

50,5 
28.8 
2,8 

39.4 
367 

gstijd 

d 
a 
d 
d 
d 

8,04 d 
3,25 d 
2,1 

13,1 
30,2 
12,8 

24100 

a 
d 
a 
d 
a 

Totale natte 
en droge 
depositie 
Bq/m2 

180 
18 

700 
3400 
850 

11400 
9600 
920 
340 

1800 
560 

0,001 

Geschatte 
totale 
depositie in 
Nederland 
(1954-1982) 
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Figuur 4 

' Deze radionucliden waren niet of nauweluks aanwezig. 

Het verloop van de depositie van H-3 is eveneens in fig. 2 
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; zij bedraagt de 
laatste jaren 2 å 4 kBq/m2. Tsiernobyl' heeft geen meetbare 
verhoging van de H-3 depositie veroorzaakt. 

Bodem 

De bodem bevat nog steeds Sr-90 en Cs-137, afkomstig van de 
bovengrondse kernwapenproefexplosies. Door het 
Tsjernobylongeval zijn er nieuwe hoeveelheden radionucliden 
aan toegevoegd die zich nog hoofdzakelijk in de bovenste 
centimeters van de prond bevinden. Om een overzicht te 
verkrijgen van de verdeling van de depositie over het land, zijn 
in de /orner van 1986 op 93 plaatsen grondmonsters genomen 
en gammaspectroscopisch onderzocht. Fig. 3 is gebaseerd op 
deze meetresultaten: de Cs-134-waarden worden gegeven 
omda' dit een nuclide is dat niet voorkwam in de depositie na 
de kernwapenproefnemingen. De verdeling van de Cs-134-de-
positie over hel land komt goed overeen met die van de 
regenval van begin mei. 

Oppervlaklewater en drinkwater 

Al (aren 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. 4 blijkt dat het 
H-3-gehalte in de grote rivieren sinds 1975 sterk is gedaald. 
Het H-3-gehalte in het Maaswaler is na de sterke stijging in 
1985 weer op ongeveer het peil van de jaren 1980-1984 
gekomen. Het H-3-gehalte van de Ri|n en de Westerschelde 
bleef laag. 
De gehalten in oppervlaktewater blijven ruim onder de norm 
voor de basiskwaliteit. Het H-3-gehalte in drinkwater ligt op het 
niveau van 10 kBq/m1; duidefijk verhoogd is hel gehal'e in 
drinkwater bereid uit J.laaswater. 

H-3 in rivierwater. 

> - " \ Mair. 

Na het reactorongeval in Tsjernobyl steeg de radioactieve 
besmetting van het oppervlaktewater. Uit fig. 5 blijkt dat de 
rest-béta-activiteit (deconcentratie aan betastrålers 
verminderd met het van nature voorkomende kalium-40) in de 
eerste week van mei snel steeg, Zowel in Rijn als Maas werd 
een maximale waarde van ca. 14 kBq/m3 bereikt, daarna trad 
een snelle daling op en eind december waren de gehalten 
afgenomen tot enkele malen de waarde van 1985. 
Het drinkwater heeft in enkele gevallen, waar van 
oppervlaktewater werd uitgpgaan, enkele weken licht 
verhoogde activiteitsconcentraties vertoond. 
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Figuur 5 
Hest bé'a-activiteit m de Ri|n en de Maas bi| de grenzen en in net 
Usselmeer bi| Andi|k. Metingen door DBW/RIZA: resultaten in kBq/m3. 
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Voeding 

Begin 1986 was de radioactieve verontreiniging van de 
atmosfeer en ook van de gewassen sterk verminderd t.o.v. 
1963, het jaar waarin de besmetting van de gewassen en ook 
van het voedsel de hoogste waarden bereikte na de 
bovengrondse kernwapenproefnemingen van de USA en de 
USSR. Het verloop van de Sr-90- en Cs-137-concentraties in 
landelijke melkmonsters in fig. 6. demonstreert dit. Door de 
radioactieve neerslag na het reactorongeval in Tsjernobyl 
raakten het grås en te velde staande gewassen besmet (tig. 7) 
en dit heeft geleid tot onder meer besluiten om de koeien op te 
stallen (van 4 tot 8 mei, het 'graasverbod') en een advies aan 
de consument om geen verse spinazie te eten (van 7 tot 10 
mei). De neerslag bevatte begin mei relatief hoge 
concentraties aan o.a. het kortlevende iodium-131 (1-131), 
waardoor allerlei groenten en in het bijzonder spinazie, 
aanzienlijk besmet geraakten. In spinazie is een hoogste 
waarde van 10000 Bq/kg aan 1-131 waargenomen met een 
gemiddelde waarde voor de eerste week van mei van ca. 1600 
Bq/kg. Als norm werd toen voor 1-131 1000 Bq/kg gehanteerd. 
Al na een week daalden de concentraties onder dit niveau. 
Ook de melk raakte besmet met I-131 en met Cs-isotopen. In 
fig. 8 en 9 wordt dit geillustreerd. Na mei was het 1-131 al gauw 
uit de melk verdwenen, terwijl ook de Cs-134- en 
Cs-137-concentraties voortdurend daalden. Alleen in 
december trad weer een lichte stijging op t.g.v. het voeren aan 
koeien van kuilvoer dat in mei was geoogst. 

Verhogingen van het Sr-90-gehalte in de melk zijn niet 
waargenomen, daar er relatief weinig Sr-90 in de 
Tsjernobylneerslag voorkwam. 
Vlees is net als de melk begin mei besmet geraakt met I-131 en 
de Cs-isotopen De hoogste concentratie aan Cs-137 is ca. 200 
Bq/kg geweest. 

Het gehalte aan radioactieve stoffen in vis en andere 
visserijprodukten wordt jaarljjks 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. 
Voor mei 1986 werden in alle monsters Heine hoeveelheden 
Cs-137 gevonden en in de vis kon zo nu en dan ook wat 
Cs-134 worden aangetoond. Deze nucliden waren veelal 
afkomstig van lozingen door opwerkingsfabneken voor 
bestraalde splijtstof in Engeland en Frankrijk, Na het 
reactorongeval in Tsiernobyl werden in zoetwatervis uit het 
Usselmeer verhoogde concentraties aan Cs-134 en Cs-137 
gevonden. 

Metingen bi| nucleaire installaties. 

Teneinde na te gaan of de omgeving van nucleaire installaties 
wordt veronlreinigd met radioactieve stoffen, worden 
regelmatig grås- en melkmonsters onderzocht. De bij di 
onderzoek betrokken nucleaire installaties zijn de Nedtf.jndse 

Figuur 6 

Gehalte aan Sr-90 en Cs 137 in landeli|ke melkmonsters. 
BQ/I G*halt* ijn»°Sr en'̂ 'Cs 

>n lancjefcjke melkmonster s 

* * = 
1965 

Figuur 7 

Gemiddelde waarden voor de besmetting van grås 
met 1-131 en Cs-137 (RIVM). 
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Figuur 8 

Mediaanwaarden voor het gehalte aan 1-131 in melk (LMHV) 
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Mediaanwaarden voor het gehalte aan Cs-137 in melk (LMRV) 
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kernreactoren bij Petten, Dodewaard en Borssele, de Belgische 
installaties bij Doel en Mol en de Duitse installaties bij Julich, 
Kaikar en Lingen. De metingen in de buurt van Kaikar en bij 
de niet in bedrijf zijnde Duitse kernreactor in Lingen kunnen 
worden beschouwd als nulpuntsmetingen.Voor de installaties 
in het buitenland werden de monsters genomen in de 
Nederlandse grensgebieden in de buurt van dezp installaties. 
Uit de resultaten van het onderzoek, aismede uit de 
omgevingsmetingen door de kernreactorexploitanten, kan 
worden geconcludeerd dat de nucleaire installaties geen 
verontreiniging van enige betekenis met radioactieve stoffen 
hebben veroorzaakt. 
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Lichaamsbelasting met cesiumisotopen. 

Door de radioactieve besmetting van het voedsel en door 
inademmg van de lucht begin mei is het gehalte van het 
menselijk l ichaam aan de cesiumisotopen Cs-134 en Cs-137 
duideli|k toegenomen. Fig. 10 geeft tussentijdse resultaten van 
metingen van het ECN, in opdracht van het ministene van 
VROM. aan personen uit Noord-Holland. een gebied met meer 
radioactieve neerslag in mei dan het landelijk gemiddelde. In 
deze figuur ztjn tevens de lichaamsgehalten aangegeven, die 
door het RIVM zijn berekend uit de beschikbare gegevens over 
de gemiddelde Cs-137opname. 
Het blijkt dat de gemeten waarden lager liggen dan de 
berekende zodat deze laatste eerder met een over- dan met 
een onderschattmg van de gemiddelde lichaamsbelasting van 
de Nederlandse bevolking zullen overeenkomen. 

Figuur tO 
Gemiddelde inwendige besmetting met Cs-isotopen 

30or 

a 200 -

1 Cs-137 Berekenmgen door RIVM 
2. Cs-t37 Melingen door ECN 
3. Cs-134 Metmgen door ECN 

in ae eersie weetv van mci ID mai icmin^ van :<mi^w*~. 
besmette lucht verantwoordelijk geweest voor een inwendige 
dosis van ca. 6 pSv 
De opname met voedsel is vooral veroorzaakt door 
consumptie van melk en vlees van koeien die radioactief 
besmet grås hebben gegeten en in mei ook door het eten van 
direct besmette bladgroenten. De totale inwendige dosis t.g.v. 
de opname met het voedsei in I966 wutu i yeschai op ca. 
25pSv. waarvan 19 pSv in mei is ontvangen (zie fig. 11 en 12). 
De totale strålingsdosis over 1986 wordt berekend op ca. 
60pSv voor volwassenen. Kinderen zullen wat hogere doses 
hebDen ontvangen: tienjarigen ca. 70 pSv en éénjarigen ca. 
110 pSv (zietaoel 2). 

Tabel 2 De gemiddelde door de Nederlandse bevolking in 1986 
ontvangen strålingsdosis t.g.v. kunstmatige 
radioactiviteit in het milieu met ter vergelijking de van 
nature ontvangen strålingsdosis. 

Gemiddelde ]aardosis in pSv 

Bron Volwassenen 10-]arigen 1 -jarigen 

Uitwendige bestråling 
Inwendige bestråling 

Tot?al 

Natuurlijke bronnen in 
gebieden met 
normale 
stralingsachtergrond" 

28 

35 

63 

2000 

28 
42 

70 

28 
81 

109 

* Uit Ionizing Radiation. Sources and biological effects 1982 Report of 
the UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 
(UNSCEAR); 
Annex B, par. 85-88. Table 17. 

Figuur tt : 

Opbouw van de m 1986 door volwassenen m Nederland per maand 
ontvangen strålingsdosis (effectief dosisequivalent. H) t.g.v, het 
kernreactorongeval in Tsiernobyl en t.g v de nog van de 
kernwapenproeven aanwezige radionuclides Met kortlevend' worden 
nudiden met korte halveringstiden (tot één |aar) bedoeld 

De gemiddelde door de 
nederlandse bevolking 
ontvangen strålingsdosis 

De strålingsdosis die de Nederlandse bevolking de laatste 
laren voor met 1986 gemiddeld per hoold boven de dosis 
atkomstig van natuurli|ke radionucliden en de dosis ten 
gevolge ./an medische handelingen heeft ontvangen. was 
hoofd7akeli|k afkomstig van splijtmgsprodukten die door 
kernwapenproeven in de atmosfeer zi|n gebracht 
De bijdrage van lo/mgen door nucleaire inslallaties was uilerst 
genng. 

Het reactorongeval in Tsiernobyl heefl hienn verandering 

gebracht. 
De uitwendige strålingsdosis door kunstmatige radionucliden 
werd vodr mei 1986 voornameli|k veroorzaakt door het 
langlevende Cs-137 en bedroeg ca 5 pSv/a, rekening 
houdend met alschermende werkingen van het menseh|k 
l ichaam, gebouwen e.d.. Door de Tsiernobylneerslag nam de 
uitwendige dosis loe met ca. I pSv in mei en met in totaal ca. 
23 pSv over geheel 1986. (zie fig. 11 en 12). 
De inwendige dosis boven de natuurlijke achtergrond werd 
v66r Tsiernobyl' nagenoeg uitsluitend veroor/aakt door 
opname van Sr-90 en Cs-137 met hel voedsel. Voor 1985 is 
berekend dat de/e doses gemiddeld resp. ca. 2.4 en 1.0 pSv 
zi|n geweesl. 
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Figuur 12: Jaarlijkse stralmgsdoses (effectief dosiseqjivalent. H) die 
volwassenen in Nederland sinds 1962 jaarlijks hebben 
onlvangen t.g.v. bovengrondse kernwapenproefnemmgen 
en hel reacrorongeval m Tsjernobyl en schattingen voor 
hierdoor te verwachlen jaardoses m de kornende jaren. 

The deposition of Cs-137 was about 1800 Bq/m2 on the 
average. The deposition of Sr-90 was approximately 1% of the 
Cs-137 deposition (Table 1). Fig. 3 gives the distribution of the 
deposition of Cs-134 over the country. 
The H-3 content in the deposition shows a constant low level. 
The activity concentrations in surface water increased sharply 
during the first week of Mav, but thev decreased also quickly 
(see fig. 5). Milk, meat and leafy vegetables became relatively 
heavily contaminated in May (see fig. 6-9). From the activity 
concentrations of the food and the inhalation in May the 
average amount of Cs-137 in the body has been calculated. 
The calculated values were higher than measurements in 
people from an area with higher deposition than the national 
average. (See fig. 10). The radiation dose in 1986 due to 
artificial radioactivity has been calculated to be about 60 pSv 
for adults. 70 pSv for ten year old children and 110 pSv for 
one-year old children, (fig. 11. 12. Table 2). 

In figuur 12 zijn de doses weergegeven die volwassenen naar 
schatting sinds 1962 hebben ontvangen t.g.v, kunstmatige 
radionuclides Het blijkt dat deze dosis in 1986 ongeveer even 
groot is geweest als in het begin van de jaren zestig, na het 
beéindigen van de grootschalige bovengrondse 
kernwapenproefnemingen. Verwacht wordt dat de doses na 
1986 snel zullen afnemen tot ca. 20 pSv per jaar. Zij zullen dan 
hoofdzakelijk worden veroorzaakt door uitwendige stråling 
t.g.v. de langlevende Cs-isotopen. 

Conclusies 

De strålingsdosis die de Nederlander in 1986 gemiddeld 
ontving als gevolg van de aanwezigheid van kunstmatige 
radioactieve stoffen in het milieu, is door het 
kernreactorongeval in Tsiernobyl verhoogo tot ca. 60 pSv voor 
volwasf. jn. ca. 70 uSv voor tienjarigen en ca. 110 pSv voor 
éénjarigen. In 1985 bedroeg deze dosis ca. 8 pSv. Ter 
vergelijking diene dat de Nederlander |aarlijks ca. 2000 pSv uit 
natuurlijke bronnen ontvangt, zodat 'Tsjernobyl' deze dosis in 
1986 met 3 å 5 % heeft verhoogd. Voor de jaren na 1986 
worden doses van ca. 20 pSv per jaar verwacht. 
De kernenergie-mstallaties in Nederland en de dicht bij onze 
grenzen gelegen Belgische en Westduitse installaties leveren 
geen significante bijdrage tot de stralingsbelasli, van de 
Nederlandse bevolking. 
De gedetailleerde resultaten van de radioactiviteitsmetingen 
zijn opgenomen in het interne |aarverslag MR 87-01 van de 
CCRX-Werkgroep Meettechmeken Radioactiviteit. Degevolgen 
van het reactorongeval in Tsiernobyl worden uitvoeng 
besproken in het CCRX-verslag 'De radioactieve besmettmg in 
Nederland ten gevolge van het kernreactorongeval m 
Tsjernobyl' van oktober 1986. Deze verslagen zijn voor 
geinteresseerden verkrijgbaar bi| het algemeen secretariaat 
van de CCRX. 

Summary 

Figure 1 demonstrates Ihe increase of Ihe airborne 
radioactivity during the first week of May 1986 due to the 
nuclear accident at Chernobyl. After heavy ram showers the 
deposition and the exposure rate increased considerably with 
large local differences. Fig. 2 gives the values for the total 
beta-activity in air since 1957. On May 2 a daily average was 
found ot 9000 mBq/m', bul Ihe radioactive cloud passed 
quickly over the Netherlands. The average value for 1986 was 
33 mBq/m! 
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melkvet zuivelfabneken Controlesta-
tion voor 
Melkproduk-
ten. 
Botercontrole-
station 
Friesland 

(3) Gamaal. mossel, tong, kabeljauw en hanng van verschtllende 
visgronden langs de Nederlandse kust: aal en snoekbaars uit het 
Usselmeer 

NB Het aantal meetpunten voor regenwater is per 1986-01-01 
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Roer bi| de grens 

Berenplaat/Biesbosch 
Lek(Vreeswi|k), 

o-totaal. 
fi-rest. H-3 

H-3 

H-3 

DBW/RIZA 

RIVM 
DBW/RIZA/ 
RIVM 

Noordzee langs de kust H-3. Sr-90. 
(4 meetpunten) Cs-134. 

Cs-137 

RIVM 

melk mengsel uit West-. Sr-90, Sr-89 RIVM 
Noord-.Oost-enZuid- Cs-137.1-131 
Nederland 1:1:1:1 

visseri|- Nederlandse 
produkten kustwateren 

^-strålers RIVM 

Onderzoek ter controle van nucleaire Initallatie« 

Medium 

melk 

Plaatsvan 
monsterneming 

Onderzoek op Meiende 
instantie 

in de nabijheid van kern Sr-90. Sr-89. RIVM 
reactoren: Cs-137.1-131 
Petten. Dodewaard, 
Borssele. Doel, Mol. 
Julich, Lingen. 
Kaikar 

asbest 

dioxinen 

In Nederland wordt geen monitoring uitgevoerd 

In Nederland wordt geen monitoring uitgevoerd. 

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

grås Petten, Dodewaard, 
Borssele 
Doel. Mol, 
Julich, Lingen 
Kaikar 

/?- en y rest, RIVM 
K-40. Sr 90, 
Sr-89, c-stralers 

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

(2) Varkensvleesen rundvlees. landelijk bemonsterd, onderzocht door 
het RIKILT 

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

Jaarveralagen 

Over de resultaten van het Nalionaal Meetprogramma CCRX is vanaf 
1963 |aarli|ks gerapporteerd in de jaarverslagen van de commissie. Deze 
zijn tot 1972 verschenen in de reeks Verslagen en Mededelingen 
betrettende de Volksgezondheid en vanaf 1973 tot en mel 1981 in de 
reeks Verslagen en Adviezen. Rapporten van het Mimstene van 
Volksgezondheid en Milieuhygiéne. Met ingang van 1982 worden 
produktie en distribute van het jaarverslag verzorgd door het Mimsterie 
van Volkshuisvestmg, Ruimtelijke Ordenmg en Milieubeheer. 
Jaarverslagen zi|n verknigbaar ol kunnen worden geleend (voor oudere 
exemplaren) bi| het secretariat van de commissie. 
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Bijlage 2 dr. ir. B.C.J. Zoeteman 

Samensteiling van de Coordinatie 
Commissie voor de metingen van 
Radioactiviteit en Xenobiotische stoffen 
op 31 december 1986 

Lid-voorzitter: 
ir.drs. R.B.J C. van Noort 

Lid-plaatsverv. voorzitter: 
ir. PH.A Hoogweg 

Lid: 
ir. M.E.E. Enthoven 

dr.W.R.F. Notten 

prof.dr. D.W. van Bekkum 

dr. M.J. Frissel 

drs. L. Zegers 

ir. G.S. Roosje 

ir. E.A. Bosman 

dr. H M Fijnaut 

ir. CJ.van Daatselaar 

directeur-generaal van het 
Rijksinstituut voor Volks-
gezondheiden Milieuhygiéne 

hoofdingenieur directeur van 
de Dienst Binnenwateren/ 
RIZA 

plv. dr. J. de Jong 

hoofdinspecteurvan de 
Volksgezondheid voor de 
Milieuhygiéne 

plv. dr. J. Weber, inspecteur van 
de Volksgezondheid in 
algemene dienst 

onderdirecteur van de sector 
Medisch-Toxicologisch 
Onderzoekvan het 
Medisch-Biologisch 
Laboratorium - TNO 

plv. P.E. Joosting, arts 

directeur van het 
Radio-biologisch 
Instituut-TNO 

plv. dr. K.J. vanden Berg 

hoofd van het Laboratorium 
voor Stralmgsonderzoek van 
het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en 
Milieuh/giéne 

plv. dr. H.P. Leenhouts 

veterinaire hoofdmspecteur 
van de Volksgezondheid 

plv, drs. A.G. de Moor, 
veterinaire inspecteur van de 
Volksgezondheid 

directeur van het Rijks-
Kwaliteitsinstituut voor Land-
en Tuinbouwprodukten 

plv. dr. F.A. Huf 

hoofdingenieur directeur van 
de Dienst Getijdewateren 

plv. ir. J.P. van der Leijé 

hoofddirecteur van het 
Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut 

plv. drs. AP. van Ulden 

kernfysisch adviseur bij het 
Directoraat-Generaal v in de 
Arbeid 

drs. JAG. Davids 

drs, PH. Berben 

drs. K.H. Postuma 

dr. A.P.J. Sepers 

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

dr. R. Kroes 

dr. L. Ginjaar 

prof.dr. F. ten Hoor 

mw. dr, LM, Dalderup 

vacature 

Lid-algemeen secretarta: 
dr. I.G.Wessels Boer 

directeur van de hoofdsector 
Chemie en Fysica van het 
Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en 
Milieuhygiéne 

hoofd van de groep 
Gezondheidsbeschermmg 
van deStichting 
Energieonderzoek Centrun 
Nederland. 

hoofdinspecteurvan de 
Volksgezondheid, belast net 
hettoezichtop 
levensmiddelen 

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

directeur van het Rijksinstituut 
voor Visserijonderzoek 

plv. dr. P. Hagel 

directeur van het Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer 

plv. dr. C.H. Gast 

voorzitter van de 
Landbouwadviescommissie 
Milieu-kritische stoffen 

directeur van de hoofdsector 
Farmacologie en Toxicologie 
van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en 
Milieuhygiéne 

plv. prof. dr. B. Sangster 

voorzitter van de 
Gezondheidsraad 

plv. dr. W.F. Passchier 
drs. A.E.M. de Hollander 

voorzitter van de 
Voedingsraad 

plv. ir. W. Bosman 

vertegenwoordiger Medische 
dienst van het 
Directoraat-Generaal van de 
Arbeid 

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

plv. directeur van de Directie 
Bodem, Water, Stoffen van het 
Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordeningen Milieubeheer 

plv. ir. IJ. Buurma, 
wetenschappelijk medewerker 
bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en 
Milieuhygiéne 

Lid-technltch secretarit voor radioaclieve ttoffen: 
ir. J.F. Stoutjesdijk wetenschappelijk medewerker 

bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en 
Milieuhygiéne 
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LkJ-tochnfsch Mcrataris voor xenobiotisch« stoften: 
H.J. Mol 

ir. W.J.M. Sprong 

dr. W A Bruggeman 

Ministerie van Landbouw en 
Visserij 

Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Oriening en Milieubeheer 

Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 

mr. J.Ch. Cornelis Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur 

plv. drs. R.J. van Kempen 

medewarkers secretariaat 
mw. E. v. Vuurden Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordenmg en Milieubeheer 

mw.drs. G.F.v. Went-
de Vries 

Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu-
hygiéne, toxicologische 
adviezen 
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Bijlage 3 
Verklarende woordenlijst 

ADI (Acceptable 
Daily Intake) 

Basiskwaliteit 

Aanvaardbare dosis die door de mens 
gedurende zijn gehele leven dagelijks 
kan worden opgenomen zonder schade 
hiervan teondervinden. 

De basiskwaliteit van oppervlaktewater 
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 
waterdieren consumeren) worden 
beschermd. Met de invoering van de 
'basiskwaliteit' als 
waterkwaliteitsdoelstelling 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 
(Indicatiel Meerjaren Programma 
1980-1984 voor de bestrijding van de 
verontreinigingvan het 
oppervlaktewater). De normen voor de 
basiskwaliteit gelden voor individuele 
waarnemingen. 

Gewogen 
gemiddelde 

MAC-waarde 

Mediaan 

Monitoring 

Percentiel 

De gemiddelde concentratie van een 
stof in regenwater, berekend met de in 
de bemonsteringsperioden gevallen 
hoeveelheden regen alsgewichtstactor. 

Maximaal aanvaardbare concentratie 
van een stof in lucht bij beroepsmatige 
blootstelling. 

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

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 
milieuonderdeel of -indicator en voor 
het verzamelen van gegevens. 
Monitoring levert feitelijke informatie 
over de huidige toestand van het milieu 
en over de wijze waarop dit 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. 
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Bijlage 4 
Lijst van afkortingen en eenheden 

ADI 

AID 

CIVO/TNO 

DBW/RIZA 

DGW 

ECN 

EG 
FAO 

IMG/TNO 

IMP-lucht 

IMP-water 

KNMI 

Acceptable Daily Intake/Aanvaardbare dagelijkse 
opname 
Algemene Inspectie Dienst van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij 
2e Zeesluisdwarsweg 6, 2583 DW s-Gravenhage. 
tel. (070) 550680 
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek van de 
Organisatie voor Toegepas! 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
Utrechtseweg 48, 3704 HE Zeist. tel. (03404) 18411 
Dienst Binnenwateren/RIZA 
Maerlant 6, Postbus 17.8200 AA Lelystad. 
Tel (03200) 70411 
Dienst Getijdewateren 
Hooftskade 1, Postbus 20907. 2500 EX 
s-Gravenhage. 

Tel (070) 889370 
Stichting Energie Onderzoek Centrum Nederland. 
Postbus 1. 1755ZG Petten Tel. (02246) 4949 
Europese Gemeenschappen 
Food and Agricultural Organization (Wereld 
Voedselorganisatie) van de Verenigde Naties 
Instituut voor Milieuhygiene en 
Gezondhe'ostechniek van de Centrale Organisatie 
voor Toegepas Natuurwetenschappeli|k 
Onderzoek 
Schoemakerstraat97, Postbus 214. 
2600 AE Delft. Tel. (015) 569330 
Indicatief Meerjaren Programma voor de bestnjding 
van luchtverontreiniging 
Indicatief Meerjaren Programma voor de bestrijding 
van oppervlaktewaterverontreiniging 
Konmklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
Utrechtseweg 297, Postbus 201. 
3730 AD De Bilt. Tel. (030) 762611 

LAC Landbouwadviescommissie Milieukritische stoffen 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij 
Bezuidenhoutseweg 73. Postbus 20401, 
2500 EK s-Gravenhage Tel (070) 793911 

LMRV Lande1,|k meetnet radioactiviteit in voedsel van het 
Miniferie van Landbouw en Visserij 

NMP ''Idtionaal Meetprogramma van de CCRX 
RIKILT Rijks-Kwaiitensinstituut voor Land- en 

Tuinbouwprodukten 
Postbus 230, 6700 AE Wageningen. Tel. (08370) 
19110 

RIN Rijksinstituut voor Naluurbeheer 
Kemperbergerweg 67,6816 RM Amhem. Tel. (085) 
452991 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiene 
Postbus 1.3720 BA Bilthoven Tel. (030) 742646 

RIVO Rijksinstituut voor Visserijonderzoek 
Haringkade 1, Postbus 68 
1970 AB Umuiden. Tel. (02550) 31614 

VHI Vetennaire Hoofdinspectie van de Volksgezondheid 
Postbus 5406. 2280 HK Rijswijk. Tel (070) 407911 

VD Vetermaire Dienst 
VREK (Varkens-Runderen-Eieren-Kippen)-programma 

onder supervisie van de LAC 
WHO World Health Organization/Wereld 

Gezondheidsorganisatie 
RVV Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees 

Muzenstraat 30, 2511 UV s-Gravenhage. Tel. (070) 
624611 

Eenheden 

mg = milligram 
pg = microgram 
ng = nanogram 
pg = picogram 
a = iaar 
d = dag 
h = uur 
s = seconde 
I = liter 
m3 = kubieke meter 
Bq = becquerel 
R = rontgen 
Sv = sievert 

= 10 
= 10" 
= 10" 
= 10 

3 gram 
6 gram 
9 gram 
12 gram 
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