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I Zwaveldioxyde (so,» 13
 M-**** 

1.1 

soortstot 
rrwbeuverontremiging 

eigenschappen 

- zuurvormend oxyde 
- luchtverontreiniging 

voornamelijk door verbranding 
van zwavelhoudende 
brandstollen zoals ohe en kolen 
ten behoeve van 
energieopwekking en 
warmteproduktie (aandeel in 
Nederlandse emissies: 80 a 
85°o); in mindere mate door het 
gemotoriseerde verkeer en door 
specifieke emissies van 
bedrijven . 

- bijdrage van buitenlandse 
bronnen (grensoverschri|dende 
luchtverontreiniging) gemiddeld 
70°''o; in het Rijnmondgebied 
ca 35% 
Belangrijkste buitenlandse 
brongebieden: het Ruhrgebied 
en het industriegebied rondom 
Antwerpen en Gent 

- verzuring van regenwater door 
vorming van zwavelzuur 

- nadelige effecten op natuurlijke 
vegetatie (verarming van 
soorten): direct. bi|v op 
korstmossen, ot indirect, door 
zure depositie 

- aantasting van bouwmaterialen 
- gevoelige personen voor 

SO?-luchtverontreiniging zi|n 
met name asima-patienien 

1.2 

- 0.8-1.0 gewichtsprocenten 

- 1.E-2.5 gewichtsprocenten 

- < 0.03 gewichtsprocenten 

- 475 miljoen kg SO? per iaar 

1. zwavetgehalte van 
steenkool 

2. zwavdgehatte van 
stookolie 

3. zwavelgehaNe van 
aardgas 

4. «missiepiatond voor 
Nederland (IMP-Luchi 
1985-1989) 

5. grenswaarden voor SO? - gemiddelde dagconcentratie 
in de buitenlucht over 50-percentiel ISftg/m1 

eenjaar* 95-percentiel 200A»g/m3 

98-percentiel 250 /tg/m3 

6. maximaal toelaatbare - 830 //g/m1 voor i uur 
concentratie* 500 //g/m1 voor 24 uur 

7. MAC-waarde - 13 mg/m1 

' Besluit luchtkwaliteit zwaveldioxyde en /wevende deeltjes. 13 februari 
1986 

In het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging waren in 
1965 67 meetstations voor zwaveldioxyde tn bedrijf. De overige 
van de oorsoronkeluke 220 meetstations ziin in verband met de 
m 1985 begonnen modernisering van het meetnet op t januari 
1985 buiten werking gesteld Voor de rapportage van de 
meetmtkomsten is met ingang van !985 overgeschakeld op 
kaienderiaren Figuur 1.1 is daarom gewijzigd, in die zin. dat de 
uitgezette gemiddelde waarden nu betrekking hebben op het 
ti|dvak lanuan t/m december (voorheen april t/m maart). 

F g j j r t ! Zwaveldioxyde -n lucht 
Landeli|H gemiddelde 50 percentiel van over de dag gemiddelde 
concentraties 
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Het rekenkundige gemiddelde van de SO-percentielmveaus van 
SO?-concentraiies. gemeten op de gelijkmatig over het land 
verdeelde 'rasterstations', is een maat voor het algemene 
SO; -niveau in Nederland. In figuur 1 1 is het verloop van dit 
niveau over de afgelopen iaren weergegeven voor gemiddelde 
concentraties over 24 uur 
De verschillen in nu-<>au lussen de opeenvolgende jaren li|ken 
enerzi|ds te kunnen worden toegeschreven aan verschillen m 
weersomstandigheden (strenge of milde winter, meer ot minder 
wind uil de brongebieden). anderzijds aan verminderde 
emissies 
In tiguur 12 zijn de 98-percentielniveaus van de 24-uurs SO? 

concentraties uit het meekaar 1985 in kaart gebracht 

Figuvir t 2 Zwaveldioxyde m lucht 
96-percenrielwaarden van daggemiddelden m fig/m' 
lanuan december i985 
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Het 98-perceritiel geeft een indicatie van de hoogte van de 
piekwaarden, die m dat iaar in perioden met ongunstige 
weersomstandigheden zijn opgetreden^ 

Het lancetyk meetnet regenwatersamenstelling bestaat sedert 
1983 uit 21 meetpunten. Figuur 1 3 geelt het verloop over de 
afgelopen jaren weer van het sultaatgehatte van het regenwater 
op etn stedelijk en een landelijk meetpunt (gewogen 
jaargemiddelden: voor 1978 gemiddeld over het 3e en 4e 
kwartaal) 

Figuur 13 Sulfaat ,n regenwater 
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In het landelijk meetnet grondwalerkwaliteit wordt sulfaat op 
routinematige basis bij alle meetpunten bepaald, op globaal to. 
15 en 25 meter beneden het maaiveld. Een beeld van de 
gevonden gemiddelde sultaatconcentraties m het zoete 
grondwater geett tabel 1.1 Met name m de zandige 
natuurgebieden nunnen de gevonden sultaatconcentraties 
veelal worden verklaard uit de droge en natte atmosferische 
depositie 

Tabel 1.1 Gemiddelde sulfaat (SO* j-concentratie (g/m1) m 
zoet grondwater 

Het 98-percentieiniveau van de SOj-concentrat* was in de 
periode tanuari - december 1985 beduidend hoger dan in de 
voorgaande iaren. De oorzaak hiervan moet gezocht worden 
m de. m de strenge winter van 84/85 opgetreden ongunstige 
weersomstandigheden Het 50-percentielniveau wordt veel 
minder sterk door meteorologische factoren beïnvloed. 
waardoor m 1985 nog een lichte daling van het gemiddelde 
niveau kan worden waargenomen. Deze daling is echter 
duideli|k minder uitgesproken als de daling in de periode 
1979-1963 
De grenswaarden voor daggemiddelde SO?-concentraties 
werden in 1985 op geen enkel meetstation overschreden. 
Alleen de voor korte perioden van hoge luchtverontreiniging 
geldende grens van 830 j»g/m3 voor uurgemiddelde 
concentratiewaarden werd op drie meetstations 
overschreden: eenmaal op de stations Ossendrecht en 
Philippine en tweemaal te Hoog-Keppel. 

1.S 

In 1985 sulfur dioxide has been measured on 67 monitoring 
stations of the National Monitoring Network tor Air Pollution 
Since 1980 the 50-percentile pollution level shows a tailing 
tendency which may slightly be disturbed by the influence of 
unfavourable weather conditions in the winter of 1984/1985 
(daily mean values: tig. 1.1). The 98-percentile pollution level 
(fig 1.2) was considerably higher in 1985 than m previous years. 

The results of measurements of the sulphate content of rain 
water are presented in figure 1.3 (tor a rural district and an 
urban area). Table I t gives an indication of the sulphate 
concentration m ground water tor different types of soil (sand. 
clay and ten-land) and different types of land-use (agriculture. 
pasture, nature and built-up areas). 

plaats van bemonstering zand klei 
in meters beneden het 
maarveW 10 25' 10 10 

akkerbouw 
grasland 
natuurgebied 
woonbebouwing 

99 
78 
40 
78 

52 
28 
29 
79 

44 
61 
54 
47 

44 
18 
17 

-

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



2 Stikstofoxyden en 
andere 
stikstofverbindingen 

2.1 KwrsMtfiftlfdiMi 

SOOftStOt 

voorkomen 

pcoduktie 

gebruiksdoeleinden 
milieuveron|reinig!r.g 

- stiksto* is een gasvormige slof 
evenals ammoniak en de oxyden 
die eruit gevormd kunnen 
worden 
In oplossing ontstaat uit 
ammoniak het basische 
ammonia en uit de oxyden 
ontstaan /uren. waarvan 
nitraten en nitneten de zouten 
zi|n 

Stikstot kan ook vastgelegd 
worden in organische 
verbindingen 

- stikstot is het hoofdbestanddeel 
van de atmosfeer 

- in planten en dieren komen /eer 
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 (chilisalpeter) t n 
natuuni|ke ophopingen van 
organische stikstofverbindingen 
(Guano) aangetroffen 

- stikstofkunstmeststoffen worden 
verkregen uit chilisalpeter. 
guano en door industriële 
binding van stikstof uit de lucht 

- stikstotbemesting 
- luchtverontreiniging door 

emissies van slikstofoxyden. 
hootdzakeli|k door 
verbrandingsprocessen 
(gemotoriseerd verkeer, 
elektrische centrales, industrie 
en ruimteverwarming) De mate 
van luchtverontreiniging is 
afhankeh|k van de 
meteorologische 
omstandigheden 

- aandeel van hel wegverkeer aan 
de Nederlandse NO.-emissie ca 
50% 

- transport over grote afstanden 
kan belangri|k bi|dragen aan de 
hoogste concentratieniveaus 

- stikslofoxyden kunnen met 
koolwaterstoffen leiden tot 
fotochemische 
luchtverontreiniging 

- stikslofoxyden en ammoniak (ui! 
dierli|ke mesi) dragen bi| v i n de 
verzuring van het milieu 

- door Ie hoge bemesting en 
latere uitspoeling ontstaat 
miraalverontremirjing van 
grondwater 

voornaamste bronnen 

eigenschappen 

oppervlaktewaterverontreiniging 
door o a faeces, urine en 
keukenatvalwaler 
voor nitraat en nitnet voeding. 
m o t ^ 3 m ê Klar**-»j£«»pjgf> 

voor stikslofoxyden lucht 
stikstot is m zijn verschillende 
bindmgsvormen een onmisbaar 
element in de natuur 
stikslotdioxyde (NO.) is voor 
planten minder toxisch dan SO.. 
van veel meer betekenis is de 
indirecte schade ontstaan via 
fotochemische processen 
NO veroorzaakt in dierproeven 
emfyseem: het verlaagt ook de 
weerstand van de long tegen 
infectieziekten 

mogeli|ke aantasting ozonlaag 
in de stratosfeer 
stikslofoxyden worden in de 
lucht over grote afstanden 
getransporteerd en verdwenen 
uit de atmosfeer door droge en 
natte depositie 
nitraten en ntneten zi|n goed 
oplosbaar in water en hebben 
daardoor een hoge mobiliteit in 
de bodem 

nitraat is voor de mens weinig 
schadeli|k nitraat kan door 
bacteriën in de mondholte en in 
het maagdarmkanaal worden 
omgezet in nilnet 
nitnet is veel giftiger voor de 
mens. het vermindert de 
opnamecapaciteit voor zuurstof 
van bloed 

nitnet kan met secundaire 
ammen mtrosammen vormen 
die kankerverwekkend zijn. 
Nitrosammen zi|n aangetoond in 
voedmgs- en genotmiddelen en 
m technische produkten 
(rubber, cosmetica, sniiohen). 

2.2 Getallen 

1 [aarlijkse nitraatbelasting van 
Nederland via regenwater 

2 |aarh|kse 
oppervlak lewaterbelastmg 
door de bevolking 

3 laarlijkse oppervlakte-
walerbelastmg door 
industriële bronnen 

4 emissieplafond voor 
stikslofoxvrten m Nederland 
( IMP- lurh t f985-f989) 

5 normen voor de 
basiskwalileit van 
oppervlaktewater 
totaal stikMof 

(kieldahIN *• nitraat) 
mlraat f nilnel 
ammonium + ammoniak 
oppervlaktewater bestemd 
vnor de beretriinri van 
drinkwater 

70 milioen kg berekend 
als stikstof 

60 miljoen kg berekend 
als stikstot 

? 0 - 30 miljoen kg 
berekend als stikstof 

500 miljoen kg/|aar 
berekend als NOi 

?,0 gram sdkslof 'm " 

100 gram st ikslof/m' 
1.0 gram sl ikslof /m' 
10 gram st iks lo l /m' 

, i l ' . f)f>rTf'|fl»'lf)c Ti hef /() f i i r r t i i | l l | ; iar T I fMilrol'RrmrjSfjnvonl'fie 
' | t i t i i i r l«n 



in groenten en op de mogelijkheden om deze te verlagen. In 
1982 zijn hiertoe residutoleranties voor nitraat in 
Wadgroenten vastgesteld. 
Ten aanzien van nitnei ligt het accent op de mogelijke 
terugdringing van de toevoeging van deze stof in vleeswaren 
o l het ontstaan ervan uit nitraat tijdens bewaring van 
voedingsmiddelen. 

2.5 Summary 

The 50-percentile pollution level lor nitrogen dioxide, as 
measured by the National Monitoring Network tor Air Pollution. 
was higher than in previous years (table 2.1; daily mean values). 
The increase in pollution level is mainly due to unfavourable 
weather conditions and the increased use ot fuel for heating 
purposes in the winter ol 1984/1965. Figure 2.1 gives an 
indication ot the 98-percentile pollution level in the Netherlands 
in 1965 (daily mean values). 

Nitrite, nitrate and ammonium are monitored in rain water, 
surface water and ground water. In table 22 the results ol 
measurements in rain water in a rural district and in an urban 
area are presented. The measurements of nitrite have been 
Stopped in 1963. because the concentrations were on a 
constant tow level. 
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. 
Tables 2.3 and 2.4 give an indication of the amonium content 
and the nitrate content ol ground water for different types of soil 
(sand, clay and fen-land) and different types of land-use 
(agriculture, pasture, nature and built-up areas). It has been 
shown that the nitrate content of ground wafer in sand districts 
has a tendency to rise 
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3 Ozon (Oj) 

JM KMTÉMtriitiiktMi 

soort Mol 
voorkomen 

milieuverontreiniging 

«•genschappen 

- oxyderende stof (oxydant) 
- komt van nature in de atmosfeer 

voor; concentratie afhankelijk 
var de hoogte, door 
afbraakprocessen nabij het 
aardoppervlak vaak op enige 
honderden meters hoogte 
maximaal; ozonlaag in de 
stratosfeer op 20 è 25 km hoogte 

- vorming van ozon door reacties 
van koolwaterstoften, 
stikstofoxyden en zuurstof onder 
invloed van voldoende zonlicht 
(fotochemische 
luchtverontreiniging) 

- kan onder daartoe gunstige 
meteorologische 
omstandigheden gelijktijdig over 
grote delen van Europa 
plaatsvinden 

- werkt oxyderend op allerlei 
stoffen; reageert met 
stikstofmonoxyde (NO) onder 
vorming van stikstofdioxyde 
(NO-)); in gebieden met veel 
gemotoriseerd verkeer is de 
ozonconcentratie daardoor 
meestal relatief laag 

- kan bij planten 
bladbeschadiging en 
groeiverstoring veroorzaken 

- veroorzaakt prikkeling van ogen 
en luchtwegen. 

3.2 Maden 

1. natuurlijke 
ozonconcentratie 

2. reukgrens voor de mens 
3. ongunstige beïnvloeding 

van de elasticiteit van het 
longweefsel bij 
dierexperimenten 

4. interim grenswaarde 
voor ozonconcentraties, 
gemiddeld over 1 uur 
(IMP-Lucht 1985-1989) 

5. interim-streefwaarde 
voor ozonconcenlralies, 
gemiddeld over 1-uur 
(IMP-Lucht 1985-1989) 

6 MAC-waarde 

als regel lager dan 60//g/m3 

ongeveer 200//g/m3 

bij 400 //g/m1 

240//g/m3; overschrijding 
slechts toegestaan op ten 
hoogste 5 dagen per jaar 

120//g/m3; overschrijding 
slechts toegestaan op ten 
hocyste 1 dag per jaar 

1985 overgeschakeld op meetpenoden die samenvatten mat 
kalenderjaren. 
De gemiddelde waarden in tabel 3.1 zijn daarom nu berekend 
voor tijdvakken van januari t/m december (voorheen van april 
t/m maart). 

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 

50 percentiel 
in //g/m3 

42,2 
42,9 
42,1 
45.0 
45,1 
3 f,7 
39.1* 

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

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

Figuur 3 1 Ozon in lucht 
98-percentielwaarden van over een uur gemiddelde concentraties in 
//g/m', lanuan - december 1985 
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In figuur 31 zijn de98-percentielnive3'jsvan de uurgemiddelde 
Oj-concentralies uit hel rr,eet|aai 1985 in kaart gebracht Het 
98-percentiel geeft een indicatie van de hoogte van de 
piekwaarden die in dat |aar onder daartoe gunstige 
meteorologische omstandigheden zi|n opgetreden. 

3.3 Monitoring 

In het kader van het Nationaal Meetnet voor 
Luchtverontreiniging worden sederl april 1979 op 29 
meetstations ozonmelingen verricht. In verband mei de in 1985 
begonnen modernisering van hel meetnel is het aantal 
meetstations op 1 januari 1985 li|deli|k teruggebracht tot 11 
Voor de rapportage van de meetuilkomsten is met ingang van 

3.4 Conclusie* 

Hel algemene concentratieniveau aan o/on, zoals dat door het 
50-percentiel beschreven wordt, was voor de meetstations, die 
in 1985 in nedri|f waren, m de iaren 1984 en 1985 van de/elfde 
orde van grootte. Ten opzichte van de voorgaande |aren is er 
een zekere verlaging van hel niveau opgetreden, maar van een 
duideh|ke trend mag met worden gesproken. De interim 
grenswaarde voor de 1 -uursgemiddelde ozonconcentratie (240 
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Tabel 4.1 Kwikgehalte m vlees en vis (m mg/kg produkt) 4.5 Summary 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

varkensvlees 

0.004 
0.004 
0.002 
0.001 
0.002 

< 0.001 
< 0.001 

0,001 

varkensnier 

0.006 
0.005 
0.005 
0.003 
0,003 
0.004 

mosselen 

0,05 
0.06 
0,03 
0.04 
0.04 
0.04 
0,03 
0.02 

harmi 

0.04 
0.05 
0.05 
0.05 
0,05 
0.03 
0,03 
0,04 

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. 

Mercury was monitored in surface water, meat and fishery 
products. Figure 4.1 shows the mercury content and burden 
(annual means) ot the Rhine near Lobith. Table 4.1 snows the 
annual means in pork, pig kidney, mussels and herring. 
Between 1978 a i d 1983 the level ot 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 //g/m3. mean value 18pg/m3 

and 90% percentile 25pg/m1 The results of the measurements 
in surface water indicate a still improving situation. The 
contamination levels in food in general are very low. 

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

Tabel 4.2 Dageli)kse kwikbelasting 

Plantaardige voedingsmiddelen1" 
Vlees 
Melk. metkprodukten en eieren 
Vis, schaal- en schelpdieren 

0,3 
1,8 
1.7 

3.6//g 

Totaal dierlijke voedingsmiddelen 
Drinkwater 

3.8 
0,2 

Totaal voedsel en drinkwater 7.6 //g 

(1) Onder de plantaardige voedingsmiddelen zijn vooral 
graanprodukten (1,6//g) en aardappelen (0,7//g) de 
voornaamste kwikleveranciers 

Kwik werd incidenteel bepaald bij 39 meetpunten van het 
landelijk meetnet grondwaterkwahteit. In totaal werden, 
verdeeld over verschillende dieptemveaus, 72 monsters 
grondwater onderzocht. De gemiddelde concentratie bedraagt 
13 //g/m3; 90% van alle waarnemingen gaf concentraties lager 
dan 25f/g/m3 te zien. De hoogst gevonden concentratie 
bedraagt 51 fig/m3. 

4.4 Conclusies 

uit de waargenomen kwikgehalten in regenwater kan worden 
geconcludeerd dat de neerslag slechts een geringe bijdrage 
levert aan de belasting van de bodem en het 
oppervlaktewater 
uit de waargenomen kwikgehalten in oppervlaktewater blijkt 
een gunstige ontwikkeling tav. de kwikbelasting. 
In 1985 werden evenals in 1983 en 1984 in de rijkswateren 
geen overschrijdingen van de basiskwaliteitsnorm van 0,5 
mg/m3 meer geconstateerd. 
de kwikgehalten die op het ogenblik in voeding worden 
aangetroffen zijn, met uitzondering van die gevonden in 
sommige soorten vis, zeer laag. 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 
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Tabel 9.1 Arseengehailen in vlees en vrs (in mg/kg produkt) 

197» 
197» 
1910 
1991 
1992 
1983 
1994 
1995 

rundvlees 

0.005 
0.005 
0.003 
0.004 
0.004 

-
0.003 
0.003 

paling 

0.12 
0.18 
0.14 
0.10 
053 
0.06 
0.20 
0.11 

mosselen 

2.5 
3.2 
1.9 
2.6 
1.9 
2.5 
2.1 
1.3 

haring 

2.5 
3.6 
1.7 
2.9 
4.5 
2.9 
2.0 
2.4 

In latei 9.1 zijn de mediaanwaarden van de arseengehailen in 
rundvtoes weergegeven. Voor mosselen, paling en haring zijn 
gemiddelde waarden van de arseengehailen gegeven op grond 
van een jaarkikse bemonstering, 
in 1983 zijn geen arseengehailen in rundvlees gemeten. 

In zeeprodukten kan arseen in hoge concentraties voorkomen. 
Gebleken is dat arseen hierbii evenwel wordt aangetroffen als 
arsenobetatne. een onschuldige verbinding. 

Evenals zink is arseen bepaald bij alle meetpunten van het 
meetnet grondwater kwaliteit Circa de helft van alle 
waarnemingen laat concentraties onder de 2 mg/m3 zien. 
Vooral in Noord-Brabant en langs de grote rivieren worden veel 
relabel hoge concentraties gevonden (14 mg/m3). Tabel 9.2 
verschaft enige nadere informatie over hei voorkomen van 
arseen m grondwater 

Tabel 9.2 Gemiddelde arseenconcentratie (mg/m3) in zoet 
grondwater 

plaats van bemonstering 
in meiers 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 zi|n m verband met de goede uitspoelbaarheid 
van zand ook de resultaten van de bemonstering op 25 meter diepte 
weergegeven 

9.4 Conclusies 

Er is weinig reden tot zorg ten aanzien van de opname van 
arseen door de mens omdat de gemiddelde dagelijkse opname 
(22//g/dag totaal arseen) lager is dan de door de WHO 
geadviseerde maximaal toelaatbare hoeveelheid van 120 
f/g/óag voor anorganisch arseen. Voor arseen zijn aaarom 
geen grenswaarden voor voedingsmiddelen voorgesteld. 

9.5 Summary 

Arsenic was monitored in surface wafer, meal and fishery 
products. Figure 9. f shows Ihe arsenic content and burden in 
the Rhine near Lobilh. Table 9.1 gives f he annual means in beef, 
mussels and herring. Table 9.2 gives the mean arsenic values 
in ground water for different soils (sand, clay and fen-land) and 
different types of land-use (agriculture, pasture, nature and 
built-up areas). 
There is no concern about the arsenic burden of Ihe Dutch 
population. 
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"J 0 Broom (BO 

10.1 Karakteristieken 

oort stol 

vo i rkomen 

produktie 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 

eigenschappen 

- broom is evenals chloor, tluor en 
lodium een halogeen 

- van nature komt broom meeslal 
voor in de vorm van goed 
oplosbare zouten (bromiden) 

- broom wordt commercieel 
gewonnen uit natuurlijke pekel 
met een hoog bromidegehalte. 
De Verenigde Staten is met 6 0 % 
van de wereldproduktie de 
belangrijkste broomproducent. 

- ongeveer 75% van het 
wereldbroomverbruik gaai naar 
de produktie van 
elhyleendibromide dat wordt 
gebruikt als toevoeging aan 
benzine. 

Daarnaast komt broom m 
diverse verbindingen voor in 
brandvertragers. blusmiddelen, 
geneesmiddelen, 
bestrijdingsmiddelen en 
lotochemicalien. 

- verkeer; door Repassing van 
elhyleendibromide m benzine 

- door toepassingvan 
methylbromide als 
bestrijdingsmiddel 

- voedingsmiddelen: voor een 
belangri|k deel betreft dit 
nat'jurh|ke gehalten aan 
bromide. Daarnaast in brood 
door toevoeging van bromaat 
aan het meel (de/e toevoeging 
wordt sinds 1983 niet meer 
toegepast). 

Sommige groenten bevatten 
anorganische bromideresiduen 
tengevolge van het gebruik van 
methylbromide als 
bestrijdingsmiddel 

a anorganische 
broomverbindingen 

- voor zover bekend is broom 
geen essentieel element voor 
mens. dier en plant. Door de 
gopde oplosbaarheid van 
broom/outen is hel betrekkeh|k 
beweeglijk m de bodem 

Er zijn geen aanwiizingen dat 
bromide in de grond 
accumuleert 

- bromiden zi|n merendeels weinig 
gill ig; kahumbromide is vroeger 
veel gebruik! als 
kalmeringsmiddel 

- chronische bromidevergiftig'ng 
bi| de mens kwam m het begin 
van de/e eeuw voor door 
overmatig gebruik van 
geneesmiddelen waarbii grole 
hoeveelheden. dageli|ks 400-/00 
mg broom in de vorm van 
bromide, werden ingenoi.ien. 

Dat leidde tot elf- n op het 
centrale zenuwst i de huid. 
het maagdarmkanaal en de 
kliersecretie. In mindere mate 
kunnen geneesmiddelen zoals 
bromide bevattende valeriaan
preparaten ook nu nog de 
oorzaak zi|n van chemische 
bromidevergittiging. 

b. organische broomverbindingen 

- de belangri|ksle zi|n 
ethyleenbromide en 
methylbromide. 

De toxiciteit van deze 
verbindingen is veel groter dan 
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 zi|n wateroplosbaar 

- hoewel methylbromide geen 
extreem giltig gas is geeft het 
werken ermee wel zeer grote 
risico's, onder andere door de 
atwezigheid van directe 
prikkeling, kleur en reuk 
waardoor onopgemerkt ernstige 
blootstelling kan plaatsvinden 

10.2 Getallen 

1 wereldproduktie 
2 Nederlands gebruik 

methylbromide 
waarvan 
voor grondontsmelting 
elhyleendibromide als 
antiklopmiridel 

3 halveringstijd 
methylbromide 
in lucht 
m budem 

4 door WHO geadviseerde 
ADI-waarde voor 
anorganische bromide 
door RIVM voorgestelde 
ADI voor anorganisch 
bromide (gebaseerd op 
dierexperimenten, / ie 
conclusies) 

5 MAC-waarde. 
methylbromide 
broom 

6 gemiddelde totale 
(hootd/akoli|k 
anorganisch) 
bromideconsumplie in 
Nederland 

/ norm voor het totaal 
(hoofdzakelijk 
anorganisch) 
brormdegohalle in sla en 
enkele bladgroenten 
overige groenten 

330 000 ion broom (1982) 
3000 ton Br. (1980) 
ca. 1000 ton (1984) 

90° o 
640 ton Br. 

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

0.1? mg/kg lichaamsgewicht 

60 mg /m ' (m JSA20mg /m ' ) 
0 , / m g / m 1 

5 a 7 mg per persoon per dag 

50 mg/kg 

30 mg/kg 
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8. enige residu-toleranties 
voor totale, hoofdzakelijk 
anorganische 
bromidegehalten in 
voedingsmiddelen: 
graan en meel - 50 mg/kg 
aardbeien - 20 
overig fruit - 5 „ 
overige plantaardige 
produkten - 5 

9. natuurlijke 
broomgehalten in 
zeevtsserijprodukten: 
vissen - 6 mg/kg 
schaal-en schelpdieren - 60 mg/kg 

10.3 Monitoring 

10.4 Conduttet 

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

Tabel tO.1 Bromidegehalte in voedingsmiddelen 

Voedselgroep 

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

Gemiddelde 
mg/kg 

12,7" 
3,4 
2.1 
2.0 
17 
0,82 
3,1 
6.0 
3.6 

11.0 
1.3 
0,19 

Gedurende de laatste jaren is veel onderzoek verricht naar de 
bromidegehalten in de grond en in gewassen, in verband met 
het gebruik van methylbromide als grondontsmettingsmiddel in 
de lumbouw en de maatregeien om de bromidegehallen in 
gewassen te beperken. Daarnaast is door het HIKILT veel 
onderzoek gedaan naar de bromidegehalten in melk en ook 
van andere voedingsmiddelen is 'nmiddels een aantal gegevens 
bekend geworden. 

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

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

10.5 Summary 

Bromide has not yet been monitored in the Netherlands. Table 
10.1 gives the 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. 

Inmiddels zal dit gehalte aarvienh|k lager liggen doordat het gebruik 
van kaliumbromaat in taroodmeel in 1983 verboden is 

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

In totaal werden 72 monsters grondwater, afkomstig van 39 
meetpunten van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit 
eenmalig onderzocht op het voorkomen van broom in het 
grondwater. De gemiddelde concentratie bedraagt 260 mg/m'. 
Naar de diepte nemen de concentraties in het algemeen toe Zo 
bedraagt op 25 meter onder het maaiveld de gemiddelde 
concentratie 300 mg/m3. Op 10 meter onder het maaiveld bh|kt 
90% van alle waarnemingen lager te zi|n dan 160 mg/m'; op 25 
meter onder het maaiveld geldt dit voor een concentratie van 
1200 mg/m3. De maximaal waargenomen concentratie bedraagt 
op 10 meter onder hel maaiveld 2000 en op 25 meter onder het 
maaiveld 3700 mg/m:l. 
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•f-! Bonzeen (c,^ benzeenconcentratie in de btnnenlucht van woningen büjkl dat 
de gehalten in woningen circa tweemaal zo hoog zijn als die in 
buitenlucht. 

11.1 Karakteristieken Tabel 111 Benzeenconcentraties in de buitenlucht op 5 
meetstations j 1982-1983) 

soort stof 

voorkomen 

produktie 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 
eigenschappen 

benzeen is een kleurloze 
vluchtige en gemakkelijk 
ontbrandbare vloeistof met een 
karakteristieke geur. 
natuurlijk bestanddeel van 
aardolie en van sigaretterook. 
kraken en destilleren van 
aardoliefrakties. 
grondstof voor de produktie van 
chemicaliën waarvan de 
belangrijkste zijn styreen, fenol, 
cyclohexaan, alkylbenzeen en 
aniline. 
Benzine bevat gemiddeld 2 a 3% 
benzeen. Wegens z'n giftigheid 
wordt benzeen geweerd als 
bestanddeel van oplosmiddelen 
in consumentenprodukten. 
Uitworp van industrie, 
gemotoriseerd verkeer en 
verdampingsveriiezen bij 
tankstations en bij op- en 
overslag van benzine, 
verontreiniging van binnen-en 
buitenlucht, 
voor de mens 
kankerverwekkend, blootstelling 
aan benzeen kan leukemie 
veroorzaken. 

Vlaardingen 
Biest-Houtakkei 
Rekken 
Witteveen 
Bilthoven 

Jaargemiddelde 
//g/m3 

9.0 
2.4 
2.0 
1,6 
2.8 

Maximum* (daggemiddelde 
//g/m3 

59.4 
8.1 
5.3 
6,5 

10,4 

' De maxima treden voornamelijk op in de winter. 

Tabel 11.1 geeft een overzicht van metingen verricht door 
TNO/RIVM m het kader van het Nationaal 
Onderzoekprogramma Kolen 

Ten behoeve van waterleidingbedrijven worden regelmatig 
metingen verricht in oppervlaktewater. De benzeengehalten zijn 
in de regel minder dan 0.5 mg/m1 en vaak in het geheel niet 
aantoonbaar 

Op grond van een beperkt aantal gegevens kan globaal 
worden gesteld dat benzeen in met-gecontamineerd 
Nederlands grondwater kan worden aangetroffen in 
hoeveelheden van 0,003 tot 0,03 mg/m3. 
In gevallen van bodemverontreiniging met name bi) 
olieverontreinigmgsgevallen 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 bodemmatenaal. 

11.2 Gatallen 

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

oppervlaktewater 
4. totale luchtemissie in 

Nederland, 
waarvan via 
uitlaatgassen 

5. MAC-waarde 
6. halfwaarde tijd in lucht 
7. gemiddelde blootstelling -

via ademhaling. 
8. gemiddelde blootstelling -

via voeding 

9. aanvaardbare dagelijkse -
opname 

- 15 miljoen ton per jaar. 
- 1 mil|oen ton per |aar. 
- 160 ton periaar. 

- 6300 ton per jaar. 

5100 ton per jaar. 
30 mg/m3 

1 a 2 weken. 
45-225 //g<dag 

geen Nederlandse waarde 
beschikbaar, tol 250//g/dag. 
persoon (Amerikaanse waarde) 
nog niet vastgesteld 

11.3 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 //g/m3 (Maastunnel). 
Voor een landelijk gebied wordt de gemiddelde 
benzeenconcentratie geschat op 2 tot 8//g/m3, voor stedelijke 
gebieden op circa 12//g/m3 en nabij verkeerswegen op 25 
//g/m3. Extreme verontreiniging kan optreden in een slecht 
geventileerde omgeving, zoals in tunnels (tot 100//g/m3) en in 
aufo's (lol 690//g/m3). Uil onderzoek naar de 

11.4 Conclusies 

- De interim-grenswaarde (IMP-lucht 1985-1989) voor de 
jaargemiddelde benzeenconcentratie in de buitenlucht van 
10/yg/m' wordt in Nederland in het algemeen met 
overschreden Overschrijdingen zi|n vooral te verwachten bij 
drukke verkeersknooppunten De interim-richtwaarde van 1 
//g/m3 wordt echter nergens gehaald. Een verdere verlaging 
van het loodgehalte in benzine zal leiden tot een toename 
van de ben/eenui;«orp van motorvoertuigen Zonder verdere 
maatregelen ter beperking van de emissie van 
motorvoertuigen en bij de op- en overslag van benzine en 
andere benzeen bevattende aardolieproducten kan de 
richtwaarde niet worden gerealiseerd. 

- De belangrijkste blootstelling van de bevolking vindt via de 
luent plaats. 
Circa 5 min Nederlanders zijn blootgesteld aan een 
gemiddelde concentratie van 2-3//g/m3 De opname 
daardoor is circa 50//g/dag Circa 9 min zi|n blootgesteld 
aan 1-2//g/m'; de opname daarbij is circa 30//g/dag De 
volgende bedragen moeten hierbij worden opgeteld. 
Tijdens de verkeersspitsen treden pieken op van 10-100 
//g/m3. 
Circa 100 000-500 000 mensen zi|n daar vri|wel dagelijks aan 
blootgesteld (omwoners). Door het roken van gemiddeld 15 
eigaretten per dag ontvangen circa 4 min Nederlanders 750 
//g ben/een per dag. Het verbli|f m rokerige ruimten van 2 uur 
per dag geef! een dosis van 200//g bi| passieve rokers. Ook 
tijdens autorijden is de opname verhoogd: 20-60//g bij 1 uur 
rijden 

- Voeding en drinkwater zijn bij normaal voedingsgedrag 
verwaarloosbaar als blootstellmgsroute. Ook de blootstelling 
bij hel tanken van ben/me is door de korte tijd 
verwaarloosbaar. 
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Towns is in 198? gestart met een uitgebreider onderzoek naar 
het voorkomen van PCB's m Nederland w verschillende 
compartimenten van het aquatische miMeu: sediment, zwevend 
sUb en organismen Dit onderzoek wo'dt uitgevoerd in 
samenwerking tussen DBW/RIZA. RIVM. OGMH en RIVO De 
eerste resultaten wwzen int dat de grote rivieren inclusief 
Ketelmeer en Hollands Diep/Haringvliet het meest verontreinigd 
zijn met PCB's. Paling is een goede indicator voor de 
verontreiniging van oppervlaktewater met PCB's. 

F i » t 2 1 

Het verloop van de gehalten m iig/kg op verbasis van individuele 
PCB-componenten m paling gevangen m het Ketelmeer, het Han-igvliet 
en de Maas bq Eiisden 
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Analyses van PCB's zijn opgenomen in het 
signaleringsprogramma van de landbouwadviescommissie 
voor wat betref, visseriiprodukten. pluimveevet. eieren, rundvet. 
kaltsvet. varkensvet en schapevet. De detectiegrens van d e 
gebruikte methode voor de analysewan vetten en eieren is vri| 
hoog (omst rek? 0.03 mg^kg op v^tbas'S per component), en 
slechts m 1 monster rundvet werd in 19B5 het voorkomen van 
PCB's geconstateerd. waarbi| voor component 153 de 
voorgestelde aktiegrens (0.03 mg/kg) werd overschreden De 
norm 0.05 mg/kg werd in geen van de geanalyseerde monsters 
overschreden 

De zuivelcontrole-mstellmgen onderzoeken sinds medio 1977 
het gehalte van PCB's in melk- en zuivelprodukti:n. 
De iaarli|kse mediaanwaarden van de gevonden gehalten zijn 
weergegeven in tig. 12.2. De ci|ters over 1965 waren bij het in 
productie nemen van dit verslag niet beschikbaar Bij het 
onderzoek wordt nu omgeschakeld op individuele 
chloorbifenylen 

F,g t?? 

De besmetting van Nederlandse melk en "ïelkprodukten met PCB's. 
rnediaanwaarden op jaarbasis 

PCB-gehaite in mg/kg geïsoleerd vet 

- | 1 1 1 1 ' r -
»).'H .") 80 8' H/' 83 M 

Teneinde de oorzaken van de verontreiniging van melk na te 
gaan is door het RIKILT speciaal onderzoek gedaan naar de 
verontreiniging van weidegras en van veevoer. De resultaten 
wi|/en er op dat de PCB-verontreimging van weidegras hoger 
is dan van krachtvoer en dal de PCB-gehalten in melk voor een 
belangri|k deel hierdoor verklaard kunnen worden. 

Onder supervisie van de LAC worden vanal 1971 van 
verschillende visgronden regelmatig vismonsters getrokken die 
worden onderzocht op PCB's Sinds 1978 worden individuele 
gechloreerde bitenylen onderzocht. 
In tabel 12 2 wordt hel gemiddelde gehalte in haring uit de 
Riinmond en m aal tut het IJsselmeer weergegeven voor een 
hexachloorbilenyl De variatie in de gevonden gehalten is 
overigens te groot om conclusies te mogen trekken over een 
trend voor deze iaren 

Tabel 12 2 Gehalte aan 2.4.5-2.4,5'hexachloorbilenyl 
(component 153) m mg/kg op produktbasis 

77 79 BI 83 85 8/ 

19/8 
1979 
1980 
1981 
1982 
1903 
1984 
1985 

haring 

0.025 
0.022 
0,034 
0.019 
0,024 
0,022 
0.004 
0.007 

aal 

0.108 
0,124 
0.28 
0.14 
0,30 
0,19 
0.16 
0,11 
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•f 3 Bestrijdingsmid
delen op basis 
van organochloor-
verbindingen 

13.1 Karakteristieken 

soort stoften 

voorkomen 
produktie 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 
eigenschappen 

synthetische organische stollen 
met als gemeenschappelijk 
kenmerk dat het gechloreerde 
koolwaterstoften zt\n die 
minstens één ringstrucluur 
bevatten. 
residuen in het milieu 
chemische synthese uit 
aardoiiefracties 
meest als insekticiden en 
acariciden. DDT. aldrin en 
dieldrin, heptachloor, 
chloordaan, endrin, HCB, HCH 
met minder dan 99% y-HCH en 
camtechloor (toxafeen) zijn in 
Nederland verboden op grond 
vaneen EG-Richtlijn 
Dicofol. dienochloor, 
endosulfan, lindaan (y-HCH) en 
methoxychloor worden nog 
steeds toegepast Ze zi|n minder 
persistent dan de 
eerdergenoemde stollen, 
residuen in het milieu komen 
voor als gevolg van vroeger en 
in sommige landen nog 
voortdurend agrarisch gebruik, 
industriële toepassingen of 
gebruik in het milieu en in huizen 
voor gezondheidsbescherming 
De sloffen 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- ol 
voorraadbescherming ol • 
indirect door contaminatie van 
het milieu. 
Residuen in dierlijke produklen 
zijn meestal afkomstig uit 
veevoeders en soms het gevolg 
van bodemverontreiniging: bij 
lindaan ook van directe 
toepassing als 
bestri|dmgsmiddel tegen 
ectoparasieten. 
dierlijk vet in de voeding 

meestal inseklicide 
eigenschappen (m.u.v. a en 
0-HCH en DDT-melaboheten). 
Ook toxische eigenschappen 
voor de mens; acuut: hoge 
dosering werkt op zenuwstelsel: 
chronisch: lage dosering, 
leverbeschadiging 

- tamelijk tot sterk presisient in het 
milieu 

- overdi acht via de voedselketen 
- ophoping m dierlijk vet 

13.2 Getallen 

1 
2 

3. 

4. 

5 

wereldproduktie 
gebruik in Nederland 

normen voor 
oppervlaktewater 

normen voor 
voedingsmiddelen 
MAC-waarden 

DDT 
Lindaan, chloordaan 
en heptachloor 
aldrin en dieldrin 
endnn 

- geen cijfers bekend 
- laaromzet lindaan (y-HCH) in 

Nederland circa 25 Ion 
- IMP norm voor basiskwaliteit 

oppervlaktewater is 0,1 mg/m3 

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

- zie tabel 13.1 

- 1 mg/m3 

- 0,5 mg/m1 

- 0.25 mg/m3 

- 0.1 mg/m3 

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

HCB 0-HCH y-HCH dieldrin p.p.'-DDE 
1976 
1978 
1984 
1985 
ADI 

1 
1 

< I 
<1 

-

1 
2 

<1 
<1 

-

2 
2 

<1 
< 1 
600 

2 
2 

<1 
< l 

6 

2 
3 
1 
1 

1200 

1) voor totaal DDT-complex 

13.3 Monitoring 

Het gehalte aan organochloorbestri|dingsmiddelen in lucht is te 
Deltl mde 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/m'. In 1983 zi|n 
achtergrondsmelingen gedaan naar 
organochloorverbindingen in buitenlucht op de meetpunten 
Witteveen. Bilthoven en Vlaardingen. De meest voorkomende 
stoften bli|ken HCB. o-HCH en y-HCH. meest in gehalten van 
circa 0.5 ng/m'. Er i\\n geen signilicante verschillen tussen de 
3 meetpunten gevonden 

In 1972 werd bi| het RIVM te Billhoven een eenvoudige 
regenvanger opgesteld. De verkregen watermonsters werden 
maandeli|ks onderzocht op organochloorbeslri|dmgsmiddelen 
en op extraheerbaar organisch gebonden chloor. De resultaten 
betreffende de depositie zijn over de periode 19/2 t/m 1981 voor 
a- en y-HCH grafisch weergegeven (zie tig 13 1). 
De overige onderzochte gechloreerde koolwaterstoffen zi|n na 
april 1975 slechts in enkele van de monsters aangetoond 
In 19/8 werd oor het RIVM en hel KNMI een gemeenschappelijk 
onderzoek naar de chemische samenstelling van nalle 
depositie gestart De gemiddelde iaarli|kse depositie's van a- en 
y-HCH over de periode 1979 t/m 1985 in figuur 13 1 verwerkt. zi|n 
eveneens op basis van de maandeli|kse meetresultaten van een 
in 1979 op hel KNMI-terrein opgestelde regenvanger Ook in 
Vlissmgen en Willeveen vinden sinds 1984 metingen plaats in 
regenwater, de resultaten zi|n vergelijkbaar mei die uil de Bilt 
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1 4 Cholinesterase-
remnrencte stoffen 

Figuur 14.1 

jaargemiddelden van de concentratie en vracht aan 
choltnesteraseremmers in de Rt|n. 

14.1 Karakteristieken 

soortstot 

voorkomen 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 
•H)«nschapp«n 

14.2 Getallen 

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

stoffen met zeer uiteenlopende 
eigenschappen komen in deze 
groep van stoffen voor. In het 
algemeen worden 
cholinesteraseremmers in het 
milieu veel beter afgebroken dan 
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 
essentiële functie heeft in de 
prikkeloverdracht in hel 
zenuwstelsel - waardoor sterfte 
door verkramping kan optreden 

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

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

I 
r 
ï 3 

& 

I 

i 
i 

0 5 

1 gehalte cholmesterase remmers in de Rijn bij Lobith 
2 vracht cholmesterase remmers in de Ri|n bi| Lobith 

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

14.4 Conclusies 

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

14.5 Summary 

Cholineslerase-inhibitors were monitored in surface waters. 
Figure 14.1 shows the content and burden (annual means) of 
the Rhine near Lobith The quality guideline (1 mg/m3) is 
incidentally exceeded in the Rhine and the Meuse. 

14.3 Monitoring 

In figuur 14.1 is een overzicht gegeven van het verloop van de 
concentratie en de vracht aan cholinesteraseremmers in de Rijn 
bij Lobith. Zoals uit de figuur blijkt is zowel het gehalte als de 
vracht aan cholinesteraseremmers in de jaren 1975/76 zeef 
sterk gestegen. 

Deze stijging is waarschijnlijk toe te schrijven aan tijdelijke 
lozingen tengevolge van nieuwe productieprocessen. 
Na 1976 is het gehalte en de vracht weer gedaald tot waarden 
zoals deze vóór 1975 voorkwamen. In de periode na 1979 is de 
situatie gestabiliseerd. Ook in de Maas bij Eijsden is een zelfde 
verschijnsel waar te nemen, zij het minder extreem. 
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1 5 Vluchtige 
gechloreerde 
koolwaterstoffen 

15.1 Karakteristieken 

soor t stoften 

voorkomen 

produktie 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 

- chloormethaan CH3CI 
dichloormethaan CH?CI? 
tnchloormethaan CHCI3 

tetrachloormethaan CCU 

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

vinylchlonde CH;, = CHCI 
1.1 -dichlooretheen CH :, = CCI? 

tnchlooretheen CCI? = CHCI 
tetrachlooretheen CCI2 = CCI2 

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

- chemische synthese uit laag 
moleculaire koolwaterstoffen en 
chloor 

- tnchlooretheen. 
1,1.1-trichloorethaan en 
tetrachlooretheen voor de 
ontvetting en reiniging in de 
machine- en metaalverwerkende 
industrie. Dichloormethaan in 
verafbi|tmiddelen. Tri- en 
tetrachloormethaan voor de 
produktie van freonen. 
Vinylchlonde en 
1.1-dichloorotheen als 
reinigingsmiddel in chemische 
wasserijen 1.2 Dichloorethaan 
als grondslof voor de produktie 
van vinylchlonde en 
ethyleendiamine daarnaast in 
veel kleinere hoeveelheden 
samen met 1,2dibroomethaan 
als toevoeging in benzine, 
Chloormethaan wordt 
voornameh|k toegepast als 
grondstof voor de piudukl i t ; van 
andere chemische stoffen. 
Tetrachlooretheen wordt veel 
toegepast in chemische 
wasseri|en (drycleaning), 

- door industri leen 
produktemissies. voornameh|k 
naar de lucht Met name 
ontvettings- en 
reinigingswerk/aamheden 
leveren hieraan een belangrijke 
bi|drage 

verontreiniging van de 
inademingslucht is voor de 
meeste verbindingen ui l de/e 
groep de belangrijkste route van 
blootstelling voor de mens. Bi| 
tetrachlooretheen is de 
blootstelling via voedsel 4 a 5 
maal / o groot als via de 

eigenschappen 

inademingslucht. Met name 
vlees, eieren en melkprodukten 
kunnen restanten 
tetrachlooretheen bevatten. 
vinylchlonde is een kleurloos. 
gemakkelijk ontbrandbaar gas 
met een zwak zoete geur. 
Het staat vast dat vinylchlonde 
voor de mens 

kankerverwekkend is waarvoor 
geen toxicologisch veilige 
grenswaarde bestaat. Acute 
blootstelling aan vinylchlonde 
heeft een narcotische effect. Bi| 
dieren zi|n 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 
(tnchloormethaan) gelijkende 
geur Het is waarschijnli|k 
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 Bi| 
langdurige blootstelling aan 
lage concentraties worden in 
dierproeven lever- en 
merafwi|kingen en longoedeem 
gevonden. 

tnchlooretheen is een kleurloze, 
vluchtige vloeistof met een 
typische chloroformachtige 
geur De acute toxiciteit is laag. 
Langdurige blootstelling van de 
mens kan psychologische 
symptomen (neerslachtigheid) 
veroor/aken. Tnchlooretheen is 
m Nederland beoordeeld als een 
kankerverwekkende stof 
waarvoor ( i t t vele andere 
kankerverwerkende stoffen) een 
drempelwaarde kan worden 
aangegeven Demutagene 
werking is, zoal aanwe/ ig. zeer 
gering 

tetrachlooretheen is een 
kleurloze vluchtige vloeistof. Bi| 
concentraties in de 
inademingslucht van circa 500 
mg /m ' ol meer kan oogirritatie 
optreden en boven de 700 
mg /m ' neus- en keelirntatie en 
depressie van het centrale 
zenuwstelsel Deze effecten zi|n 
reversibel, maar nemen toe bi| 
langere blootstelling 
BIJ herhaalde blootstelling van 
de mens gedurende 8 uur per 
werkdag aan concentraties van 
135 mg/m'z i |n geen toxische 
effecten gevonden. De stof is in 
Nederland beoordeeld als 
kankerverwerkend waarvoor 
evenals bi| tnchlooretheen een 
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drempelwaarde kan worden 
aangegeven. De mutagemteit is. 
zoal aanwezig, zeer gering. Ten 
gevolge van de chemische 
afbraak van tetrachlooretheen 
in de buitenlucht kan uit deze 
stol uiterst giftig fosgeen 
gevormd worden. 

een indicatie van de giftigheid 
van de overige verbindingen in 
deze groep wordt verkregen uit 
de MAC-waarden (zie 15.2 
Getallen). Voorzover evaluaties 
beschikbaar zijn over mogelijke 
kankerverwekkende 
eigenschappen is gevonden dat 
tetrachloor methaan 
(tetrachloorkoolstof) wordt 
verdacht van 
kankerverwekkendheid bij de 
mens: een uitspraak over 
1.1,1 -trichloorethaan, 
1,1,2-trichloorethaan en 
dichloormethaan is niet mogelijk 
omdat hiervoor onvoldoende 
gegevens beschikbaar zijn. 

15.3 Monitoring 

15.2 Getallen 

chloormethaan 
dichloormethaan 
trichloormethaan 
tetrachloormethaan 

chloorethaan 
1.1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1,1-trichloorelhaan 
1.1,2-trichlooreIhaan 

vinylchloride 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen 
Irichloorelheen 
tetrachlooretheen 

MAC-
waarde 
in mg/m3 

210 
700 
120 
12.6 

?6O0 
820 
20 

1.080 
45 

790 
190 
240 

Gebruiks 
volume 

in ton/jaar 

1.500 
8.000 

13.000 
34 000 

5000 
500 

500.000 
40.000 

50 

250.000 

50 
2.700 

14.600 

Lucht-
emissie 

m ton/|aar 

450 
5.840 

550 
4.709 

110 
30 

450 
1.800 

40 

360 
30 
10 

2600 
5.450 

Tabel 15.1 Routes van blootstelling voor de gemiddelde 
Nederlander 

Voedsel en Inademingslucht in 
drinkwater in microgrammen/ 

microgrammen/ dag 
dag 

trichloormethaan 
tetrachloormethaan 
1,2dichloorelhaan 
vinylchloride 
trichlooretheen 
tetrachlooretheen 

minder dan 6 
5 

minder dan 0.1 
2-8 

minder dan 100 

3 
16 
4 
4 

16 
20 

Door TNO zijn in de periode 1979-1981 op drie plaatsen: Delft. 
Vlaardingen en Terschelling circa 350 luchtmonsters per 
meetpunt genomen en geanalyseerd op^te aanwezigheid van 
onder meer vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen. In de 
periode 1982-1983 zi|n door TNO/RIVM in het kader van het 
Nationaal Onderzoekprogramma Kolen op 5 plaatsen 
(Witteveen, Rekken, Bilthoven. Biest-Houtakker en Vlaardingen) 
vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in buitenlucht 
gemeten. 

Tabel 15.2 Concentraties van vluchtige gechloreerde 
koolwaterstoffen m de buitenlucht. 

Gemiddelde concentraties in 
microgram/m3, afhankelijk van 

meetlocatie 

1979-1981 

1.4 -6,0 
1.5 -15.0 
0.1 -1,0 
0,9 -1.1 

0.2 -1.2 
1,5 -1,8 

0,02 - 0,05 
0,3 -0,8 
0.7 -2,6 

1982-1983' 

_ 
-
-

0.8-0,9 

0.1-0,3 
1,0-1,4 

_ 
0,3-0,6 
0.6-0,9 

chloormethaan 
dichloormethaan 
trichloormethaan 
tetrachloormethaan 

1.2dichloorethaan 
1,1.1 trichloorethaan 

1.1 dichlooretheen 
trichlooretheen 
tetrachlooretheen 

' De gemeten gehalten zi|n in alle gevallen in Vlaardingen het hoogst. 

Het verloop van de gehalten (iaarli)kse mediaanwaarden) van 
diverse vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in de Rijn bij 
Lobith is weergegeven in fig. 15.1. Deze gehalten zijn in de 
periode 1979 t/m 1983 gemeten door het RID in samenwerking 
met het DBW/RIZA In 1984 zijn geen metingen uitgevoerd. 
De gemeten gehalten in oppervlaktewater fluctueren sterk: het 
is daardoor moeilijk om met zekerheid een trend vast te stellen. 
Smds 1981 schommelen de meetwaarden voor de meeste 
stoffen gewoonli|k rond 0.1 tot 1 mg/m3; voor sommige 
verbindingen komen echter uitschieters van meer dan 5 mg/m3 

voor De genoemde vluchtige chloorkoolwaterstoffen en enkele 
andere (waaronder vluchtige organobroomverbindingen) 
leveren alle een bi|drage aan de groepsparameter VOCI 
(eigenh|k VOX: vluchtige organohalogeenverbindingen) die 
uitgedrukt wordt in mg chloor per m3. In de Rijn is het 
VOCI-gehalte in de periode 1979-1985 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 Ei|sden 
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15.4 Conclusies 

Da jaargemiddelden van de concentraties van vluchtige 
gechloreerde koolwaterstoffen in de buitenlucht in Nederland 
Nggen op een niveau waarbij geen effecten op de gezondheid 
ztjn te verwachten danwei verwaarloosbaar klein zijn. 
In de onmiddellijke omgeving van bronnen worden echter 
belangrijk hogere gehalten in de buitenlucht aangetroffen. 

15.5 Summary 

Volatile chlorinated hydrocarbons have not been monitored in 
the Netherlands. Table 15.1 gives the daily intake tor food and 
drinking water (first column) and air (second coiumn) for some 
components. Table 15.2 gives mean values for some 
components in air on different locations. The highest values 
always refer to an industrial area. Figure 15.1 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. 

rig. 15.1 
Mediaanwaarden van de gehalten van enige gechloreerde 
koolwaterstoffen in de Rijn bij Lobith. 

1.0-
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• — • 1,2 dichloorethaan 
o.. . .o trichloormethaan 
•- - - • tetrachloormethaan 
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1 6 Polycyclische 
aromaten 

Tabel 16.1 Gehalte van twee polycyclische aromaten in de 
buitenlucht te Delft 

16.1 Kiuakteristteten 

soort stol 

voorkomen 

produktie 

toepassing 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 
eigenschappen 

organische verbindingen 
bestaande uit twee of meer 
onverzadigde (aromatische) 
ringstructuren 
in roet. astalt-, pek- en 
teerprodukten. Ook sommige 
planten en micro- organismen 
kunnen enkele polycyclische 
aromaten vormen 
enkele polycyclische aromaten 
zoals anthraceen en pyreen 
worden gewonnen uit 
steenkoolteer en 
aardolieresiduen 
in de orgamsch-chemische 
industrie met name in 
kleurstoffen 
polycyclische aromaten worden 
gevormd bi) 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 halveringsti|d 
waardoor ze over grote 
gebieden worden verspreid 
voedsel en lucht 

van een aantal polycyclische 
aromaten is bekend dal ze slerk 
kankerverwekkend zi|n, 
bijvoorbeeld benzo(a)pyreen en 
benzo(a)anthraceen. 

16.2 Getallen 

1. norm voor basiskwahteit - 0.2 mg/m' 
van oppervlaktewater 

2. oppervlaktewater - 0.2 mg/m1 

bestemd voor de 
bereiding van drinkwater 

16.3 Monitoring 

Door het IMG-TNO worden sinds 1981 m de lucht op drie 
plaatsen (Rotterdam, Delft en Naaldwijk) de gehalten bepaald 
van een twintigtal polycyclische aromatische koolwaterstoffen. 
De monsters worden geanalyseerd met hoge-
drukvloeistofchromatografie (HPLC) m combinatie met 
fluorescentiedetectie, waardoor de bepalingsgrens aanzienlijk 
verlaagd is in vergelijking met de in het verleden gehanteerde 
melhode. Met ingang van maart/april 1984 is hel aantal 
monsterplaafsen tot 1 teruggebracht (Delft) De sinds die tijd 
genomen monsters zi|n nog niet geanalyseerd. 
In de winter zijn de luchtconcentraties in het algemeen hoger 
ten gevolge van het grotere gebruik van stookolie en steenkool 

Periode 

mei okt 
nov-dec 
jan-tebr 
mrt-april 
mei-okt 
nov-dec 
lan-febr 
mrt-april 
mei-okt 
nov-dec 
ian-febr 

1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 
1963 
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 

Door TNO/RIVM werden in de periode 1982-1983 op 5 plaatsen 
polycyclische aromaten in de 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 betrof een industriegebied. 

Tabel 16.2 Gehalte van enige polycyclische aromaten in 
nanogrammen per m3 m buitenlucht. 

Component 

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

landelijk 

0.3- t.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 |anuari 1983 de gehalten van 11 
polycyclische aromaten in regenwater gemeten te Witteveen. De 
Bilt en Vhssingen (Zie tabel 16.3). 
Evenals in lucht zijn in regen in de winter de concentraties van 
de gemeten verbindingen hoger dan in de zomer. 
De verschillen tussen de lokaties zijn zeer gering. 

Tabel 16 3 Polycyclische aromaten in regenwater 

Periode 

winter '83 
zomer '83 
winter'84 
zomer '84 
winter '85 
zomer '85 

Tabel 16 4 Jaargemiddelden* van de gehalten aan 
polycyclische aromaten in de Rijn bij Lobith. De 
gehalten zijn bepaald door de DBW/RIZA. 

benzo(a)pyreen 
mg/m3 

0.002-0,005 
< 0,001-0,001 

0,002 
0.001 

NA 
0.001-0,004 

fluoranteen 
mg/m3 

0.20-0,40 
0.03-O.07 
0.15-0.20 
0,07-0,10 
0,22-0.23 
0,16-0,21 

Jaar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

mg/m3 

0,45 
0,28 
0,25 
0,14 
0,17 
0.15 

totaal voor de/gn 6 van Bornefl, zijnde ben/o(b)lluoranteen, 
benzo(k)lluoranteen. benzo(ghi)peryleen, ben/o(a)pyreen, 
Nuoranleen en intjcno (1.?.3-cd)pyreen 
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*| 7 Asbest 17.3 Monitoring 

17.1 Karakteristieken 

soort stof 

voorkomen 

gebruiksdoeleinden 

milieuverontreiniging 

voornaamste bronnen 
voor de mens 

eigenschappen 

van nature voorkomende 
kristattijne anorganische 
silicaten met een karakteristieke 
vezelvorm. 
De meest voorkomende soorten 
zijn chrysotiel (wit), crocidohet 
(blauw) en amosiet (bruin) 
de belangrijkste wmgebieden 
liggen in Canada, Zuid-Afrika en 
Rusland 
in asbestcement (buizen en 
bouwmaterialen), remvoenngen 
en frictiematenalen, 
brandwerende panelen, warmte 
en elektrische 
isolatietoepassingen 
door asbestverwerkende en 
-bewerkende bedrijven, door 
onvoldoende afgedekte 
asbestafvalstortplaatsen, bij 
sloop van asbestbevattende 
constructies en door slijtage van 
rernvoeringen 
beroepsmatige blootstelling bi| 
mensen die werken in de 
asbestverwerkende industrie. 
Uit elektronenmicroscopische 
metingen is echter gebleken dat 
asbestvezels ook in lage 
concentraties in de buitenlucht 
voorkomen 
asbestvezels zi|n buigzaam en 
sterk tegelijk, kunnen overlangs 
splijten in steeds dunner vezels, 
zijn bestand tegen hitte en een 
aantal chemische invloeden 
door inademing van 
asbestvezels kunnen ziekten 
ontstaan zoals asbestose, 
mesolhehoom (een zeldzame 
kwaadaardige kanker van het 
longvhes) en longkanker 

Het asbestgehalte in de buitenlucht wordt niet systematisch 
bepaald. Metingen zijn zeer moeilijk uit te voeren omdat gebruik 
moet worden gemaakt van elektronenmicroscopie. 
in Nederland is in opdracht van het toemalige Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne door TNO in 1979/1960 een 
oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de concentratie asbest 
in de buitenlucht. De resultaten zijn samengevat in tabel 15.1. 

Tabel 15.1 Asl 

Bronnen 

Industrie: 

Steden: 

Achtergrond 

sestconcentraties in d 

omgeving var, 
asbest- of 
asbestprodukten-
verwerkende 
industrieën; 
verkeerstunnels, 
grote en 
middelgrote 
steden, omgeving 
met veel verkeer: 
landelijke 
omgeving met 
weinig verkeer 

ie Nederlandse 

Vezelconc. 
vezels/m3 

10*-105 

10M0* 

10M03 

buitenlucht 

Massaconc. 
ng/m3 

5-300 

0.1-5 

<0.1 

17.4 Conclusies 

Het is bewezen dat asbestvezels bij inademing carcinogeen zijn 
voor de mens Weliswaar is de asbestconcentratie in de 
builenluchi ,n het algemeen laag en is het effect daarvan 
moeilijk meetbaar, een veilige concentratie is echter niet 
vastgesteld Daarom geldt dat de verspreiding van asbestvezels 
m het milieu zoveel mogelijk moe' 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 m het milieu te beperken. 

17.5 Summary 

17.2 Getallen 

1. wereldproduklie 

2 in Nederland verwerkte 
hoeveelheid asbest 

3. MAC-waarde 

4. emissie naar lucht m 
Nederland 

4-5 miljoen Ion waarvan 95% 
witte, 4% blauwe en 1 % bruine 
asbest 
t980. 25.000 ton 
1982: 10.000 ton 
2 asbestvezels/ml lucht 
(uitgezonderd crocidohet) 0.2 
crocidolielvezels/ml luchi 
1490kg/jaar 

Asbestos has not been monitored Table 15.1 gives 
concentration levels tor asbestos in air for an industrial, urban 
and rural area as measured with a transmission electron 
microscope. In general the levels of asbestos in air are lew. A 
sate level for asbestos in air has not yet been established. 
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't 3 Dibenzodioxines 
en dibenzofuranen 

tt.1 Karakteristieken 

soort slot 

voorkomen 

produktie 

gebruiksdoeleinden 
milieuverontreiniging 

eigenschappen 

polychloordibenzo-paradioxines 
(PCDD s). die in net 
spraakgebruik dioxines worden 
genoemd, en 
polychloordibenzofuranen 
(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 meest 
giftige stoften die we kennen. 
PCDDs en PCDF's komen, 
veelal gezamenlijk, voor als 
ongewenste verontreiniging in 
bepaalde bestrijdingsmiddelen 
en desintectantia. Ook zijn ze 
aangetoond in vliegas en 
rookgassen van 
afvalverbrandingsinstallaties, 
primaire produktie van deze 
verbindingen vindt niet plaats. 
Ze kunnen wel als ongewenst 
bijproduct worden gevormd bij 
de bereiding van chloorfenolen, 
waardoor ze voorkomen in 
bestrijdingsmiddelen op basis 
van chloorfenolen of in van 
chloorfenolen afgeleide 
produkten. In de synthese van 
PCB s worden PCDF's als 
bi|produkt gevormd, 
geen 

de belangrijkste bronnen van 
milieuverontreiniging zi|n de 
afvalverbrandingsinstallaties en 
het gebruik van 
pentachloorfenolals 
houtverduurzamingsmiddel 
Belangrijke 
verontremigingsgevallen 
hebben zich m het verleden 
voorgedaan als gevolg van 
calamiteiten bi| de produktie van 
chloorfenolen en daarvan 
afgeleide stoffen en door 
stortingen van chemisch afval 
afkomslig van deze produklie 
Betere analyse technieken 
maken het mogeh|k dioxinen en 
dibenzofuranen in gehalten van 
ng/kg aan ie lonen Steeds meer 
polychloor- en 
verbrandingsprodukten blijken 
met zeer lage concentraties 
dioxinen en diben/ofuranen Ie 
zi|n verontreinigd, 
de meesl giftige verbinding uil 
deze groepen is het 
2.3.7.8-TCDD. Deze stof 
veroorzaakt bi| de mens 
chlooracné en verstoort de 
leverfunclie. DR acule loxiciluil 
voor proefdieren loopt sterk 
uileen, zo is de hamsier circa 

5000 maai minder gtvoaüg dan 
de cavia. Over de gevoeligheid 
van de mens voor deze slot is 
nog geen uitspraak te doen. 
andere PCDDs en PCDF's 
vertonen een toxicologisch 
profiel dat sterk lijkt op dat van 
2.3.7.8-TCDD. de dosis waarbij 
deze ettecten optreden verschilt 
echter sterk. Sommigen 
benaderen de toxiciteit van 
2.3.7.8-TCDD, anderen zijn 
daarentegen maar weinig 
toxisch. 
2.3,7.8-TCDD wordt onder 
invloed van ultra-violet licht 
afgebroken. Afgeschermd aan 
zonlicht is het zeer stabiel in het 
milieu, de halveringstijd in de 
bodem bedraagt meer dan een 
jaar De stof bindt sterk aan 
bodemdeeltjes waardoor de 
uitspoeling en de opname in 
planten zeer gering is. 

18.2 Getalten 

t. no-effect-level TCDD bij 
chronische orale 
toediening aan ratten 

2 voorgestelde ADI 

18.3 Monitoring 

1 ng/kg lichaamsgewicht 

4 pg/kg lichaamsgewicht 

De analyse van PCDDs en PCDF's is een ingewikkelde zaak 
Veelal wordt 2,3.7.8- TCDD apart bepaald en daarnaast het 
totaal van de tetra-, penta-, hexa-, hepta- en octachloor PCDDs 
en PCDF s. Hierin begint door ontwikkelingen in de 
analysetechniek een verandering op te treden De aandacht 
richt zich nu op de analyse van een twaalftal verbindingen die 
als de meest giftige worden beschouwd. Daarnaast is er door 
de Ri|ksumversiteit Utrecht een bio-analytische methode 
ontwikkeld die het mogelijk maakt de loxicileil van een complex 
mengsel van PCDDs en PCDF's uit te drukken in 
loxiciteitsequivalenten2.3.7,8-TCDD 
Uit onderzoek van de Gemeente Universiteit van Amsterdam is 
gebleken dat PCDD s en PCDF's voorkomen in de fillergassen 
en rookgassen van Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties 
Dit laatste is bevestigd door een nog lopend TNO-onderzoek 
dat met name gericht is op mogeli|kheden om deze emissies te 
verminderen 
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f M Conclusies 

PCOD'ï en PCDF's verkeren in lage concentraties in het milieu 
en worden als gevolg van hun persistentie aangetoond, volgens 
buitenlands onderzoek, in mens.lijk vet. 
Als gevolg daarvan bevat ook moedermelk deze stoffen. 
Onderzoek vindt plaats naar de bronnen en de verspreiding van 
deze stoften in het Nederlandse milieu. 

1*\5 Summary 

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



RADIOACTIEVE 
STOFFEN 



Ksrakteristtekwn 

Soort stot 

Voorkomen 

Produklie 

Gebruiksdoeleinden 

Milieuverontreiniging 

- isotopen van elementen met 
niet-stabiele atoomkernen, die 
spontaan in een andere 
configuratie kunnen overgaan 
onder uitzending van 
ioniserende straling en 
daardoor bij kunnen dragen tot 
de stralingsbelasting van de 
mens. Na korte ol lange ti|d 
wordt, al dan niet via 
radioactieve tussenprodukten. 
een stabiele, niet radioactieve 
configuratie bereikt. 

- radioactieve stoften komen van 
nature in de biosfeer voor. 
waardoor alle levende 
organismen bepaalde 
hoeveelheden van deze stoften 
bevatten. 
De grootste hoeveelheid wordt 
geleverd door het kalium dat 
van nature het radioactieve 
kalium-40 bevat. Daarnaast 
bevat de grond geringe 
concentraties aan uranium en 
thorium met door radioactief 
verval daaruit ontstane 
radioactieve dochters als 
radium en radon. 
Onder invloed van de kosmische 
straling ontstaan in de 
atmosfeer o.a. waterstof-3 
(tritium), beryllium-7 en 
koolstof-14 ('kosmogene' 
radionucliden). 
Ofschoon de concentraties van 
bovengenoemde nucliden 
gering zijn, leveren ze 
momenteel, samen met de 
kosmische straling, 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 
kernenergiecentrales 
radioactieve splijtingsprodukten 
en door de werking van de 
hiermee gepaard gaande 
neulronenstraling kunnen 
radioactieve corrosieprodukten 
worden gevormd. 

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

- radioactieve stoffen worden o.a. 
toegepast in de industrie, in de 
geneeskunde en bij het 
wetenschappelijk onderzoek. 

- bij de experimenten met 
bovengrondse explosies van 

kernwapens in de laren na 1945 
zijn grote hoeveelheden 
radionucliden in de atmosfeer 
terechtgekomen. Deze stoffen 
komen als radioactieve neerslag 
('tall-out') op het aardoppervlak. 
De gevonden activiteitsniveaus 
veroorzaken geen hoge extra 
stralingsbelasting voor de mens. 
maar veiligheidshalve neemt 
men aan dat de 
stralingseftecten cumulatief zijn 
en bovendien pas vele taren na 
de blootstelling aan de straling 
tot uiting kunnen komen. 
Na de stopzetting van de 
bovengrondse 
kernwapenproeven door de 
Verenigde Staten en de Soviet 
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 worden 
vastgesteld, zij het dan dat deze 
in vergelijking met het totaal 
gering zijn geweest. 
De radioactieve neerslag 
veroorzaakt een vrij gelijkmatige 
depositie van radionucliden, 
zonder duidelijke lokale 
verschillen. Hetzelfde geldt voor 
de lozingen door laboratoria, 
ziekenhuizen, enz., terwijl 
lozingen van radioactieve 
stoffen door 

kernenergiecentrales meer 
plaatselijke verontreinigingen 
kunnen veroorzaken. Verder 
kunnen via de lucht en de 
rivieren radioactieve stoffen het 
land binnenkomen die 
afkomstig zijn van nucleaire 
installaties in het buitenland. 

De belangrijKste componenten 
van de radioactieve neerslag 
zijn tegenwoordig stronlium-90 
(Sr-90) en cesium-137 (Cs-137), 
nucliden met een halveringstijd 
van ca. 30 jaar. Daarnaast zijn 
bi| 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. 
Alle gebruikers van radioactieve 
stoffen hebben hiervoor een 
vergunning nodig. Lozing van 
bepaalde hoeveelheden 
radioactiviteit in lucht en water 
kunnen dmv. 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. 
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Voornaamste bronnen 
voor de mens 

Eigenschappen 

Eenheden 

Een verontreiniging met 
natuurlijke radioactieve stollen 
kan ontstaan bij de verwerking 
van uramumhoudende 
grondstotlen. zoals 
toslaatertsen ten behoeve van 
kunstmestfabricage 
de kunstmatige radionucliden 
leveren slechts een geringe 
bijdrage aan de totale 
stralingsbelasting van de mens. 
De kosmische straling, de 
natuurh|ke radionucliden in de 
omgeving van de mens en in zijn 
lichaam, waarvan radon en 
kalium-40 de belangrijkste zijn. 
medische handelingen met 
radionucliden en 
röntgenstraling leveren te 
zamen bijna de totale 
uitwendige en inwendige 
stralingsdosis. 

De belangrijkste bronnen van de 
kunstmatige radioactieve stollen 
voor de mens ziin de 
voedingsmiddelen, vooral melk 
en zuivelprodukten. vlees, tarwe 
en groenten. 

ioniserende straling kan schade 
aanbrengen aan levende 
organismen. De radionucliden 
zelf vertonen chemisch en 
tysiologisch dezeltde 
eigenschappen als de 
overeenkomstige niet-
radioactieve vormen van de 
bewuste elementen. 
Sommige radionucliden 
verblijven slechts kort in het 
lichaam, heizij doordat ze snel 
worden uitgescheiden ot 
doordat ze een korte fysische 
halveringstijd hebben. Andere 
daarentegen kunnen zich in 
bepaalde organen ophopen en 
daar gedurende hun gehele 
bestaan straling algeven De 
stralingsdosis die wordt 
afgegeven, hangt al van de 
energie van de straling die per 
nuclide verschilt 
De dosis kan plaatselijk zijn. 
maar ook over het gehele 
lichaam worden algegeven. 
Teneinde hel risico van de 
straling Ie kunnen beoordelen 
kan mei de rekenmethode als 
aangegeven in publikalie nr. 26 
van de International 
Commission on Radiological 
Protection (ICRP), uit de doses 
op de verschillende organen een 
zogenaamde effectieve 
lichaamsdosis worden 
berekend. 

de hoeveelheid van een 
radioactieve stol wordt 
uitgedrukt in de Sl-eenheid 
becquerel (Bq). De oude 
eenheid is de curie (Ci) 1 Ci = 
3,7 x 10'° Bq 
De stralmgsdosis, gecorrigeerd 
voor verschillen in biologische 
Werkzaamheid van de 
verschillende soorten 

ioniserende straling die 
radionucliden kunnen 
uitzenden, wordt uitgedrukt m 
de Sl-eenheid sievert (Sv) Deze 
vervangt de oude eenheid rem: t 
Sv = 100 rem. 
üe ettectieve stralmgsdosis 
wordt eveneens uitgedrukt in Sv. 

Getallen 

1 Tolale ettectieve 
stralingsdosis die de 
mens per |aar ontvangt 
ten gevolge van 
natuurlijke straling in 
gebieden met een 
normale 
stralmgsachtergrond 

2 Jaarli|ksedosislimiet 
voor individuele leden 
van de bevolking ten 
gevolge van de 
toepassingen van 
radioactieve stotfen 
(boven de natuurli|ke 
stralmgsdosis) volgens 
een Richtlijn van de 
Commissie van de 
Europese 
Gemeenschappen 

3 Norm voor het 
laargemiddelde van de 
H-3-activiteits-
concenlralies voor de 
basiskwaliteil van 
oppervlaktewater 

Monitoring 

- ca. 2000//Sv 

5000//Sv 

185 kBq/m! 

Het CCRX-meetprogramma is gericht op het bepalen van de 
verontreiniging van de biosfeer met kunstmatige radionucliden. 
De andere stralingsbronnen die de voornaamste oorzaken van 
de stralmgsbelastmg voor de Nederlander vormen, zi|n met 
opgenomen m hel meetprogramma. 

Atmosleer en depositie 

Sinds 1956 wordt de radioactiviteit in het luchtstol en de 
depositie gemeten, de laargemiddelden van de concentraties 
kunstmatige 13-acliviteit van het luchtstol zi|n vermeld in dg. t 
Na de stopzetting van de bovengrondse kernwapenproeven 
door de Verenigde Staten en de Soviet Unie m 1962 is hel 
gehalte aan radioactiviteit in het luchtstol en de depositie sterk 
gedaald. Een aantal Chinese explosies heelt daarna nog kleine 
verhogingen in de activiteit veroorzaakt. 
In 1985 was de radioactiviteit m luchtstol en depositie van 
R-lolaal, Sr-90 en Cs-137 gedaald tot minder dan 1 % van de 
m 1963 gemeten waarden 
Het verloop van de depositie van H-3 is eveneens in lig, 1 
uilge/e! H-3 is ook in grote hoeveelheden vnigekomen bi[ de 
proelexplosies mei kernwapens en hel wordt levens geloosd 
door kernenergiecentrales Hel blijkt dal de depositie van dil 
nuclide sinds 1974 aanzienlek is gedaald; zi| bedraagt de laatste 
laren 2 a 4 kBq/ny\ 
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Bodem 

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

Oppervlaktewater en drinkwater 

Al jaren lang handhaaft de radioactieve verontreiniging van het 
oppervlaktewater in Nederland zich op een laag peil. H-3 levert 
hierbij de grootste bijdrage, maar uit tig. 2 blijkt dat het 
H-3-gehatte in de grote rivieren sinds 1975 sterk is gedaald. Het 
H-3-gehalte in het Maaswater vertoonde in de laatste vier 
maanden van 1965 een duidelijke verhoging ten opzichte van 
de voorgaande periode, waardoor de H-3-concentratie in de 
Maas nu 2 a 3 maal zo hoog is als in de Westerschelde en de 
Rijn. De lage waterafvoer van de Maas in de laatste maanden 
van 1985 is de voornaamste oorzaak van de hogere 
H-3-gehalten. 
De gehalten in oppervlaktewater blijven echter ruim onder de 
norm voor de basiskwaliteit. Het H-3-gehalte in drinkwater ligt 
op het niveau van 10 kBq/m3; duidelijk verhoogd is het gehalte 
in drinkwater bereid uit Maaswater 

concentreren en zij zijn goede indicatororganismen voor hei 
aantonen van radioactief besmet water. 
In alle monsters werden kleine hoeveemeden Cs-137gevonden 
en in rte vis kon zo nu en dan ook wat Cs-134 worden 
aangetoond. 

Figuur 3 Gehalte aan Sr-90 en Cs-137 in landelijke meikmonslers. 
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Metingen bij nucleaire installaties. 

Figuur 1 Totale 13-activiteit (mBq/m') m het luchtstol in De Bilt en de 
H-3 depositie (kBq/m2) in Bilthoven. 
i 
Eerste en tweede stopzetting van de bovengrondse kernwapenproeven 
door de USA en de USSR 

Figuur 2 H-3 in rivierwater 
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Voedsel 

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

Teneinde na te gaan of de omgeving van nucleaire installaties 
wordt verontreinigd met radioactieve stoffen, worden regelmatig 
gras- en melkmonsters onderzocht. De bij dit onderzoek 
betrokken nucleaire installaties zijn de Nederlandse 
kernreactoren bij Petten. Dodewaard en Borssele, de Belgische 
installaties bij Doel en Mol en de Duitse installaties bij Jülich, 
Kalkar en Lingen. De metingen in de buurt van Kalkar 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 deze installaties. 
In fig. 4 zijn de gehalten aan Sr-90 en Cs-137 in melk 
weergegeven. De hogere concentraties in de melk uil de 
omgeving van Petten. Mol en Lingen worden waarschijnlijk 
veroorzaakt door de soort grond (zandgrond), waarop het gras 
daar groeit. 

Uit de resultaten van het onderzoek, alsmede van de 
omgevmgsmetingen door de kernreactorexploitanten, kan 
worden geconcludeerd dat de nucleaire installaties geen 
verontreiniging van enige betekenis met radioactieve stoffen 
hebben veroorzaakt 

Figuur 4 
Gehalte aan Sr-90 en Cs-137 m melk uit de nabijheid van kernreactoren 
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Het gehalte aan radioactieve stoften in vis en andere 
visserijprodukten wordt |aarlijks onderzocht. Sommige schaal-
en schelpdieren zijn in staat bepaalde spoorelementen sterk te 
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API >en aixi 
teknopt overzicht Nationaal Mttt-
BfOQf M M M CCRX 

M ^ M . 

Stol 

roavekftoxyde 
(SOj) 

sulfaat (SOT) 

stikstofoxyden 

(NO. NOj) 

stikstofverbin
dingen 
(nitriet.nitraat. 
ammonium) 

ozon (03) 

kwik (Hg) 

lood (Pb) 

Medium 

lucht 

regenwater 

grondwater 

lucht 

regenwater 

oppervlakte
water 

drinkwater 

grondwater 

lucht 

oppervlakte
water 

dierlijke 
organen (1). 
vlees (2) 

visserij-
produkten 

(3) 

grondwater 

regenwater 

oppervlakte
water 

dierlijke 
organen (1), 
vlees (2) 

visseriinro-
duklen (3) 

grondwater 

Plaats van monster
neming 

67 meetstations van 
het Nationaal Meetnet 
voor Luchtverontreini
ging, tot 1965 
220 meetpunten 

21 meetpunten ver
spreid over het land 

370 meetpunten ver
spreid over het land 

38 meetstations van 
het Nationaal Meetnet 
voor Luchtverontreini
ging, tot 196592 meet
punten 

21 meetpunten ver
spreid over het land 

rijkswateren 

293 pompstations 

370 meetpunten ver
spreid over het land 

11 meetstations van 
het Nationaal Meetnet 
voor Luchtverontreini
ging, tot 1965 29 meet
punten 

ri|kswaleren 

slach'enjen en 
legbedrijven 

diverse visgronden 

39 meetpunten 

21 meetpunten ver
spreid over het land 

ri|kswateren 

slachterijen en 
legbedri|ven 

diverse visgronden 

39 meetpunten 

Metende in
stantie 

RIVM 

RIVM/KNMI 

RIVM 

RIVM 

RIVM/KNMI 

DBW/RIZA 

RIVM 

RIVM 

RIVM 

RIZA 

RIKILT, CIVO/ 
TNO 

RIVO/RIKILT 

RIVM 

RIVM/KNMI 

DBW/RIZA 

RIKILT, CIVO/ 
TNO 

RIVO/RIKILT 

RIVM 

cadmium (Cd) 

zink (Zn) 

koper (Cu) 

arseen (As) 

broom (Br) 

polychloor-
bitenylen 
(PCB's) 

regenwater 

oppervlakte
water 

dierli|ke 
organen (t), 
vlees (2) 

dukten (3) 

grondwater 

regenwater 

oppervlakte
water 

visser iipro-
dukten (3) 

grondwater 

regenwater 

oppervlakte
water 

visseri|pro-
dukten (3) 

grondwater 

regenwater 

oppervlakte
water 

vissenipro-
dukten (3) 

grondwater 

grondwater 

oppervlakte
water 

rund-, kalts-, 
varkensvet 
en schape-
vet 

pluimveevet 
en eieren 

melkvet 

visserijpro-
dukten (3) 

21 meetpunten ver
spreid over het land 

rijkswateren 

slachterijen en 
legbedrijven 

diverse visgronden 

40 meetpunten 

21 meetpunten ver
spreid over het land 

rijkswateren 

diverse visgronden 

370 meetpunten 

21 meetpunten ver
spreid over het land 

rijkswateren 

diverse visgronden 

42 meetpunten 

1 meetpunt, de Bilt 

rijkswateren 

diverse visgronden 

370 meetpunten 

39 meetpunten 

rijkswateren 

slachterijen 

slachterijen en leg
bedrijven 

zuivelfabrieken 

diverse visgronden 

RIVM/KNMI 

DBW/RIZA 

RIKILT. CIVO/ 
TNO 

RtVO/HIKILT 

RIVM 

RIVM/KNMI 

DBW/RIZA 

RIVO/RIKILT 

RIVM 

RIVM/KNMI 

DBW/RIZA 

RIVO/RIKILT 

RIVM 

RIVM/KNMI 

DBW/RIZA 

RIVO/RIKILT 

RIVM 

RIVM 

DBW/RIZA 

RIKILT 

CIVO/TNO 

Controle
station voor 
meikproduk-
len. 
Bolercontro-
lestation 
Friesland 

RIVO/RIKILT 
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dr. H. Cohen 

Appendix z 
SamantliHIng van do coördinatie-
commiaaio voor do motingon van 
radtoacMvMoH on nanobiotiacho atofton 
op 31 docombor 1985 

directeur-generaal van het 
Rijksinstituut voor Volks
gezondheid en Milieuhygiëne 

hoofdingenieur directeur van 
de Dienst Binnenwateren/ 
RIZA 

plv. ir. P.H.A. Hoogweg 

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

ir. J.H. Jansen 

ir. M.E.E. Enthoven 

plv 

dr. W.R.F. Notten 

plv. 

onderdirecteur van de sector 
Medisch-Toxicologisch 
Onderzoek van het Medisch-
Biologisch Laboratorium -
TNO 
P E Joosling, arts 

prot.dr. D.W. var Bekkum 

dr. M.J. Frissel 

directeur van het Radio
biologisch Instituut-TNO 

plv. dr. K.J. van den Berg 

hoofd van hel Laboratorium 
voor Stralingsonderzoek van 
het Rijksinstituut voor Volks
gezondheid en Milieuhygiëne 
dr. L. Strackee 

drs. L. Zegers 

plv. 

plv. 

ir. GS Roosie 

plv. 

ir. E.A. Bosman 

dr. H.M. Fijnaut 

ir. C.J. van Daatselaar 

veterinaire hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid 
drs. A.G. de Moor, veterinaire 
inspecteur van de Volks
gezondheid 

directeur van het Rijks-
Kwaliteitsinstituut voor Land
en Tuinbouwprodukten 
dr.W G. de Ruig, laborato-
riumchet van de afdeling 
spectroscopie, electrochemie, 
radioactiviteit en hormonen 

hoofdingenieur directeur van 
de Dienst Getijdewateren 

plv ir. J.P van der Leijé 

hoofddirecteur van hel 
Koninklijk Nederlands Meteo
rologisch Instituut 

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

kernfysisch adviseur bij het 
Directoraat-Generaal van de 
Arbeid 

dr. ir. B.C.J. Zoeteman 

drs. J.A.G. Davids 

drs P.H. Berben 

drs. K.H. Postuma 

dr RA. Prins 

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

dr R. Kroes 

directeur van de Hoofdsector 
Chemie en Fysica van het 
Rijksinstituut voor Volks
gezondheid en Milieuhygiëne 

hoofd van de groep Gezond
heidsbescherming van de 
Stichting Energieonderzoek 
Centrum Nederland. 

hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid, belast met 
het toezicht op levens
middelen 

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

directeur van het Rijksinstituut 
voor Vissenionderzoek 

plv dr. P. Hagel 

algemeen-directeur van het 
Ri|ksinstituut voor Natuur
beheer 

plv dr C.H. Gast 

voorzitter van de Land-
bouwadviescommissie Milieu-
kritische stoffen 

directeur van de hoofdsector 
Farmacologie en Toxicologie 
van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu
hygiëne 

plv. prof. dr. B Sangster, hoofd 
van het Nationaal Vergiftigin
gen Informatie Centrum 

voorzitter van de Gezond
heidsraad 

plv dr H Rigter 

voorzitter van de Voedings
raad 

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 
3odem. Water. Stoffen van het 
Ministerie van Volkshuisves
ting, Ruimleli|ke Ordening en 
Milieubeheer 

plv ir. IJ Buurma, wetenschap
pelijk medewerker bij het 
Rijksinstituut voor Volks
gezondheid en Milieuhygiëne 

Lid-lechnisch secretarie voor radioactieve atollen: 
ir. J.F. Stoutjesdi|k wetenschappelijk medewerker 

bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu-
hygiene 

Ud-tochnisch secretaris voor xencoiotlecne stoften: 
H.J. Mol Ministerie van Landbouw en 

Visserij 

dr. L. Ginjaar 

Pu f dr. F. 'en Hoor 

i n * dr. L.M. Dalderup 

vacature 

Ud-algemeen secretaris: 
dr J.G Wessels Boer 
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ir. W.J M. Sprong 

dr. W A Bruggeman 

mr. J.Ch. Cornells 

Mevr. E. v. Vuurden 

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

Ministerie van Volkshuis
vesting. Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer 

Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 

Ministerie van Welzijn. Volks
gezondheid en Cultuur 

Ministerie van Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer 
Rijksinstituut voor Volks
gezondheid en Milieuhygiëne 
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Appendix 3 
Vtffkterandt woordenlijst 

Percentiel Een per centietwaarde geeft aan hoe 
hoog de concentratie is. «raar beneden 
een bepaald percentage van de 
waarnemingen ligt (bijvoorbeeld 50%. 
95% of 98%). Zo is de mediaan het 
50-percentiel van de waarnemingsreeks. 

ADI (Acceptable : Aanvaardbare dosis die door de mens 
Daily Intake) gedurende zijn gehele leven dagelijks 

kan worden opgenomen zonder schade 
hiervan te ondervinden. 

Basiskwaliteit 

Gewogen 
gemiddelde 

MAC-waarde 

Mediaan 

Monitoring 

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 
(bi|v. vogels en zoogdieren die 
waterdieren consumeren) worden 
beschermd. Met de invoering van de 
basiskwaliteit' als waterkwaliteits
doelstelling wordt beoogd een minimum 
aan te geven in het geheel van 
waterkwaliteitsdoelstellingen, een 
minimum dat in beginsel geldt voor alle 
Nederlandse oppervlaktewateren en dal 
op korte termijn bereikt zou moeten 
worden (Indicatief Meerjaren 
Programma 1980-1984 voor de 
bestrijding van de verontreiniging van 
het oppervlaktewater). De normen voor 
de basiskwaliteit gelden voor individuele 
waarnemingen. 

De gemiddelde concentratie van een 
slof m regenwater, berekend met de m 
de bemonsteringsperioden gevallen 
hoeveelheden regen als gewichtsfactor 

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

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

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 
vergeh|kbare en reproduceerbare 
methoden voor hel 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 dil zich heeft 
ontwikkeld. 
(Defmilie van de United Nations 
Interagency Working Group on 
Monitoring van het United Nations 
Environment Programme - UNEP) 
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Appendix 4 
LajBt WWI MKOrtNIQMI M l MHMMdWI 

AOI Acceptable Daily Intake/Aanvaardbare dagelijkse 
opname 

AID Algemene Inspectie Dienst van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij 

CIVO/TNO Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek van de 
Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
Utrechtseweg 48.3704 HE Zeist. tel. (03404) 18411 

EG Europese Gemeenschappen 
FAO Food and Agricultural Organization (Wereld 

Voedselorganisatie) 
MIG/TNO Instituut voor Milieuhygiëne en 

Gezondheidstechniek van de Centrale Organisatie 
voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek 
Schoemakerstraat 97, Postbus 214,2600 AE Delft 
Tel. (015) 569330) 
Indicatief Meerjaren Programma voor de bestrijding 
van luchtverontreiniging 
Indicatief Meerjaren Programma voor de bestrijding 
van oppervlaktewaterverontreiniging 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
Utrechtseweg 297, Postbus 201,3730 AO De Bilt. 
Tel. (030) 762611 
Landbouwadviescommissie Milieukritische stoffen 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij 
Bezuidenhoutseweg 73. Postbus 20401,2500 EK 
s-Gravenhage. Tel. (070) 793911 
Nationaal Meetprogramma 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
Kemperbergerweg 67,6816 RM Arnhem. 
Tel. (085) 452991 

RIVO Rijksinstituut voor Visserijonderzoek 
Haringkade 1, Postbus 68.1970 AB Umuiden. 
Tel. (02550) 31614 

DBW/RIZA' Dienst Binnenwateren/RIZA 
Maerlani 6, Postbus 17,8200 AA Lelystad. 
Tel. (03200) 70411 

DGW Dienst Getijdewateren 
Hooftskade 1, Postbus 20907,2500 EX 
's-Gravenhage. Tel. (070) 889370 

RtKILT Rijks-Kwaliteilsinsliluut voor Land- en 
Tuinbouwprodukten 
Postbus 230,6700 AE Wageningen. 
Tel. (08370) 19110 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne 
Anlonie van Leeuwenhoeklaan 9 
Postbus 1,3720 BA Bilthoven 
Tel. (030) 749111 

VHI Veterinaire Hoofdinspectie van de Volksgezondheid 
VD Veterinaire Dienst 
VREK (Varkens-Runderen-Eieren-Kippen)-programma 

onder supervisie van de LAC 
WHO World Health Organization/Wereld 

Gezondheidsorganisatie 
RW Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees 

mg = milligram 
pg = microgram 
ng = nanogram 
pg = picogram 
d = dag 
h = uur 
s = seconde 
I = liter 
m- = kubieke meter 

IMP-lucht 

IMP-water 

KNMI 

LAC 

NMP 
WN 

Vanaf 1-7-1985 zijn delen van hel RIZA en een deel van de 
Dienst Waterhuishouding en Waterbeweging en de 
Deltadienst omgevormd tot de Dienst Binnenwateren/RIZA en 
de Dienst Getijdewateren. 
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o 
ProdukM: 
MtnMerie van Volkfnuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
Centrale Directie Voorlichting 
en Externe Betrekkingen. 
Van AJkemedelean 85. 
2M7 AC Oen Haag 


