
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Environmental behaviour of onylphenol ethoxylates in coastal waters

Jonkers, C.C.A.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Jonkers, C. C. A. (2004). Environmental behaviour of onylphenol ethoxylates in coastal
waters. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. UvA.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/environmental-behaviour-of-onylphenol-ethoxylates-in-coastal-waters(784572d2-e9c9-4c23-8f41-87c7f2585bf9).html


Samenvatting Samenvatting 

Samenvattin g g 
II ntroducti e 

Inn dit proefschrift wordt het milieugedrag onderzocht van een groep stoffen genaamd 
nonylfenoll  ethoxylaten (afkorting A9PEO) en hun metabolieten (biologische 
afbraakproduktenn (zie figuur 1)). Deze stoffen zijn surfactanten (een afkorting voor surface 
activee agents). Dit betekent dat het oppervlakte actieve stoffen zijn, oftewel stoffen die de 
neigingg hebben aan de grenslaag tussen twee fasen op te hopen (bijv. de grens water-lucht 
off  water-vet), en daarmee de oppervlaktespanning van de waterfase te verlagen. Dankzij 
dezee eigenschap zijn de stoffen zeer geschikt voor vele toepassingen, zoals 
schoonmaakmiddell  (de surfactant maakt vettige deeltjes beter wateroplosbaar) en emulgator 
(doorr de surfactant aan verf toe te voegen mengen de olie- en waterachtige bestanddelen 
beter). . 
Dezee stoffen zijn surfactanten doordat hun moleculen een waterminnende (hydrofiele) kant 
enn een waterafstotende (hydrofobe) kant hebben (zie figuur 1). Door deze eigenschap 
verschiltt het gedrag van surfactanten in het milieu van dat van andere milieucontaminanten 
diee vaak onderzocht zijn, zoals dioxines en polychloor bifenylen (PCBs), die geheel 
hydrofoobb zijn. 
Omdatt A9PEO in grote hoeveelheden worden geproduceerd (wereldwijd ongeveer 700.000 
tonn per jaar) en een relatief hoge giftigheid hebben, zijn het belangrijke 
milieucontaminantenn (stoffen waarvan de milieuconcentratie door menselijk handelen 
verhoogdd is). Een ander belangrijk effect van deze stoffen is dat sommige van hun 
metabolietenn (biologische afbraakprodukten), waaronder nonylfenol, nonylfenol mono-
ethoxylaatt (A9PEO1) en nonylfenol di-ethoxylaat (A9PEO2) hormoonverstorende stoffen 
zijnn (ze veroorzaken negatieve effecten op de sexuele ontwikkeling of reproductiesystemen 
vann organismen). In een aantal wetenschappelijke publicaties wordt zelfs gesteld dat deze 
metabolietenn schadelijker zijn dan A9PEO zelf. 

Dee aanwezigheid van A9PEO en metabolieten in het milieu in zowel de water- als de 
sedimentfasee is gerapporteerd in vele publicaties, en in meerdere gevallen zijn concentraties 
bovenn het voorgestelde doel: de Maximaal Toelaatbare Risiconiveau's (MTR). 
Omm deze redenen hebben de Europese Unie en Rijkswaterstaat (Rijksinstituut voor Kust en 
Zee,, RIKZ) projecten gefinancierd waarin het milieugedrag van surfactanten en hun 
metabolietenn in detail bestudeerd wordt, en waarin het potentiële risico van deze stoffen 
voorr de Europese/Nederlandse wateren wordt geschat. Het onderzoek beschreven in dit 
proefschriftt was onderdeel van deze projecten. 

Hett algemene doel van dit onderzoek was het vergroten van de kennis van de mogelijke 
bronnen,, het gedrag en de lotgevallen (Engels: fate) van A9PEO in het aquatische milieu. 
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Anderss gezegd, was de vraag: waar komen deze stoffen vandaan en wat gebeurt er met ze in 
hett milieu? Om deze vraag te beantwoorden werd een combinatie van studies uitgevoerd, 
bestaandee uit laboratorium-experimenten, monstername in het milieu, en de toepassing van 
eenn computer-lotgevallenmodel. 
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Figuurr 1: Structuren van nonylfenol ethoxylaten (A9PEOn) en drie mogelijke metabolieten: 
nonylfenoll (NP), alkylfenoxy ethoxy azijnzuur (A9PEnC) en carboxy alkylfenoxy ethoxy 
azijnzuurr (CA9PEnC) (in de getekende koolstofskeletten staat elk hoekpunt voor een 
koolstofatoomm met waterstofatomen eraan). De ethoxylaat-keten van A9PEO kan bestaan uit 
éénn tot 20 eenheden (n=1-20). De getoonde stofgroepen bestaan uit mengsels van nonyl-
isomerenn en ethoxylaat-ketenlengtes. 

Aangezienn chemische analysemethoden een belangrijke rol spelen in alle onderdelen van 
dezee studie, is de analyse van A9PEO met vloeistofchromatografie gekoppeld aan 
massaspectrometriee (LC-MS) uitgebreid bestudeerd (hoofdstuk 2). Een aantal van de 
signalenn die waren waargenomen met deze meettechniek werd verder onderzocht in 
moleculairee dynamica computersimulaties. Ook werden verschillende methodes voor de 
kwantitatievee bepaling van A9PEO in milieumonsters vergeleken. 
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Biologischee afbraak (door micro-organismen in het water) is een belangrijk proces voor veel 
stoffenn in het milieu. Aangezien over dit proces voor A9PEO nog niet voldoende bekend 
wass werden laboratoriumexperimenten uitgevoerd waarin de biologische afbraak van 
A9PEOO onder aerobe (zuurstofrijke) omstandigheden in rivierwater werd onderzocht. 
Hierbijj  werden nieuwe metabolieten ontdekt en kon een chemische afbraakroute worden 
voorgesteldd (hoofdstuk 3). 
Overr de aanwezigheid van A9PEO in het zoutwatermilieu zijn weinig gegevens beschikbaar. 
Daaromm werd een aantal veldstudies uitgevoerd, in zowel de Westerschelde en het 
Rijnmondgebiedd (hoofdstuk 5) als in de Nederlandse kustzone (hoofdstuk 6). Uit de 
geografischee verspreiding van A9PEO en metabolieten kon worden afgeleid wat de 
belangrijkstee bronnen van A9PEO voor de Nederlandse kustzone zijn. 
Omm te bepalen wat de invloed van verschillende milieuprocessen op het gedrag van deze 
stoffenn is, werd met een computermodel het gedrag van deze stoffen in de Westerschelde en 
Rijnmondd gesimuleerd. Hierbij kon ook worden bepaald waar eventueel extra bronnen van 
A9PEOO aanwezig zijn. 

Analys ee van A9PEO met LC-MS 

Adductvorming Adductvorming 
Dee chemische analyse van A9PEO wordt gecompliceerd doordat deze stoffen voorkomen als 
mengselss met verschillende alkyl-isomeren en ethoxylaat (EO) ketenlengtes. 
Eenn zeer geschikte meetmethode voor deze polaire, niet-vluchtige stoffen is 
vloeistofchromatografie-massaspectrometriee (LC-MS). Een massaspectrometer kan alleen 
geladenn deeltjes detecteren, en daarom worden bij deze techniek de (van zichzelf ongeladen) 
A9PEOO gedetecteerd als adduct-ionen (een positief geladen complex met bijvoorbeeld een 
metaal-ion). . 
Inn hoofdstuk 2 worden deze adductvormingsprocessen in detail bestudeerd. Voor de 
ionisatiee werd een electrospray interface (ESI) gebruikt. De invloed van een aantal 
meetomstandighedenn op de adductvorming werd onderzocht, zoals de samenstelling van de 
mobielee fase, het type chromatografïsche kolom en de ionisatie-modus. 
Voorr A9PEO moleculen met verschillende ethoxylaat-ketenlengtes (oligomeren) werden 
grotee verschillen in adductvormingsgedrag gevonden. Met de "basismeetmethode" (met 
natriumm acetaat en methanol in de mobiele fase, een reversed phase kolom en positieve 
ionisatie),, werden voor de meeste oligomeren meerdere adduct-typen gevonden. Naast de 
gebruikelijkee natrium-adducten [A9PEOn+Na]+ werden ook dimeer-adducten 
[2xA9PEOi+Na]++ en [2xA9PE02+Na]+ en adducten met een oplosmiddel molecuul gevormd 
[A9PEO]+methanoH-Na]++ en [A9PE02+methanol+Na]+ gevormd voor korte oligomeren. 
Voorr lange oligomeren werden dubbel geladen [A9PEO>n+2xNa]2+ adducten gevonden. 
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Omm enkele van deze adductvormingsprocessen te 

verklaren,, werd de theoretische stabiliteit van enkele 

adductenn berekend met behulp van moleculaire 

dynamicaa computersimulaties. Een vergelijking werd 

gemaaktt tussen de stabiliteit van monomeer en 

dimeer-adductenn van A9PE02 en A9PE05. De 

berekeningenn resulteerden in energetisch 

geoptimaliseerdee driedimensionale structuren van de 

adductenn (zie figuur 2). Hieruit bleek dat het A9PEO 

molecuull  zich zo om het natrium ion oriënteert dat 

dee negatieve ladingen op de zuurstofatomen een 

optimalee interactie (aantrekking) hebben met het 

positievee natrium ion. Van der Waals interacties 

tussenn alkylstaarten zijn van minder belang voor de 

stabiliteitt van deze adducten. Zowel de 

[2xA 9PE02+Na]++ en [2xA9PE05+Na]+ dimeer als de 

[A 9PE02+Na]++ en [A 9PE05+Na]+ monomeer 

adductenn bleken energetisch stabiel te zijn. De 

adductenn van A9PE05 waren stabieler dan die van 

A 9PE02.. Voor de monomeer-adducten klopt dit met 

dee signalen geobserveerd met LC-MS, maar bij de 

dimeer-adductenn niet, aangezien het 

[2xA 9PE05+Na]++ signaal niet geobserveerd wordt 

mett LC-MS, en het [2xA9PE02+Na]+ signaal wel. 

KwantitatieveKwantitatieve analyse 

Enkelee signalen van de dimeer [2xA9PEO+Na]+ en dinatrium [A 9PEO+2xNa]+ adducten 

blijkenn te overlappen met natrium-adducten van andere oligomeren (zowel 

[2xA 9PE02+Na]++ als [A 9PE09+Na]+ geven bijvoorbeeld een signaal van m/z = 639). De 

consequentiess van deze overlap van signalen voor de kwantitatieve analyse de verschillende 

A9PEOO oligomeren in milieumonsters is onderzocht. Het bleek dat in schone monsters de 

aanwezigheidd van korte oligomeren A9PE01>2 kan leiden tot een overschatting van de 

concentratiee van lange A9PEO>2 oligomeren. In sterk vervuilde milieumonsters 

(bijvoorbeeldd havenslib) hebben de verstorende effecten van andere aanwezige stoffen 

(matrix-effecten)) een grotere invloed op het kwantitatieve resultaat, en in deze monsters 

werdd dan ook geen significante invloed van de overlappende signalen gevonden. 

Mett de detectie van enkele extra adduct-signalen voor A9PEOi en A9PE02 kon wel de 

detectielimiett (kleinste meetbare hoeveelheid) worden verbeterd. 

Figuurr 2: driedimensionale 
structuurr van een dimeer-adduct 
vann twee A9PE02 moleculen en 
eenn natrium ion: [2xA9PE02+Na]+. 
Zuurstofatomenn (klein, donker) zijn 
georiënteerdd rondom het natrium 
ionn (groot, donker). 
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Tott slot werd de kwantitatieve analyse ook bestudeerd door de calibratie met verschillende 
A9PEOO mengsels te vergelijken. Het bleek dat de preciese oligomeer-samenstelling van de 
standaardd niet uitmaakt, zolang de AQPEOJ en A9PE02 oligomeren met aparte standaarden 
wordenn gekwantificeerd. Voor langere oligomeren bleek dat een molaire calibratie optimaal 
resultaatt gaf, gevolgd door een correctie voor de gemiddelde molecuulmassa van de A9PEO 
inn het milieumonster. 

Biologischee afbraak van A9PEO 

Inn hoofdstuk 3 worden laboratoriumexperimenten 
beschrevenn waarin de biologische afbraak (biodegradatie) 
vann A9PEO onder aerobe (zuurstofrijke) omstandigheden 
wordtt onderzocht. In deze experimenten is gebruik 
gemaaktt van een bioreactor gevuld met water uit de Rijn 
(ziee figuur 3), waaraan een A9PEO mengsel werd 
toegevoegdd (zie figuur 4). Dagelijks werden monsters 
genomen,, die werden geëxtraheerd (meetklaar gemaakt) 
mett Solid Phase Extraction (SPE). De extracten werden 
gemetenn met LC-MS analyse, om de concentraties van 
A9PEOO en hun metabolieten te bepalen. 
Dee eerste afbraakstap van A9PEO begon direct, en verliep 
relatieff  snel, met meer dan 99% degradatie na 4 dagen. 
Blijkbaarr hoefden de bacteriën in het water niet eerst aan 
dee toegevoegde stoffen te 'wennen'. Dit zou kunnen 
betekenenn dat de micro-organismen in Rijnwater normaal 
gesprokenn ook al worden blootgesteld aan A9PEO. 

Dee eerste stap in de afbraak is een oxidatie van de ethoxylaatketen, waarbij metabolieten 
mett een lange EO-keten ontstonden genaamd alkylfenoxy ethoxy azijnzuren (A9PEC, zie 
figuurr 1). De verdere afbraak verliep trager. De EO-keten werd verkort, waarbij als 
belangrijkstee metaboliet de A9PE2C oligomeer onstond. Tegelijkertijd vond een verdere 
oxidatiee plaats, waarbij metabolieten ontstonden met zowel een geoxideerde alkyl- als EO-
keten,, genaamd carboxy alkylfenoxy ethoxy azijnzuren (CAPEC, zie figuur 1). De identiteit 
vann deze metabolieten kon worden bevestigd door analyse van de monsters met een LC-
ESI-MS/MSS instrument. Deze afbraakroute wordt de oxidatieve hydrolytische route 
genoemd. . 

Figuurr 3: De Rijn nabij Mainz 
(waarr deze experimenten zijn 
uitgevoerd). . 
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Naa 20 dagen was ongeveer 90% van alle 

metabolietenn verdwenen, maar lage 

concentratiess van zowel A9PEC als CAPEC 

metabolietenn waren nog steeds aanwezig na 

300 dagen. 

Tijdenss de experimenten werd de metaboliet 

A 9PE022 in relatief lage concentraties 

gevormd,, en deze stof werd na een paar 

dagenn weer verder afgebroken. Dit geeft aan 

datdat deze afbraakroute (genaamd de non-

oxidatievee hydrolytische route) van minder 

belangg is onder deze experimentele 

omstandigheden.. De hormoonontregelaar 

nonylfenoll  werd niet gevormd tijdens deze 

experimenten. . 

Niett alle A9PEO die was toegevoegd werd ook als metaboliet teruggevonden. Het is dan ook 

mogelijkk dat er nog andere metabolieten gevormd zijn die niet geëxtraheerd of niet 

gedetecteerdd konden worden. Ook kan een deel van de A9PEO volledig zijn omgezet in C02 

enn H20 zonder de ophoping van metabolieten. 

=®= = 
pump p 

storagee tank 
withh 10 L 
Rhinee water 

Figuurr 4: Experimentele opstelling voor de 

biodegradatie-experimenten. . 

Literatuurstudiee naar de aanwezigheid van 
surfactantenn in het mariene en estuariene milieu 

nonionische e 

Eenn overzicht van de bestaande literatuur over het gedrag van nonionische surfactanten in 

hett zoutwatermilieu wordt gegeven in hoofdstuk 4. Veldgegevens over surfactanten in het 

marienee milieu en estuaria (overgangsgebied van zoet naar zout water) blijken aanzienlijk 

schaarserr dan de gegevens over zoet water. 

Overr het algemeen zijn opgeloste concentraties van A9PEO in estuaria een ordegrootte lager 

dann die in zoet water. In sommige gevallen zorgen lokale bronnen in de estuaria voor hoge 

concentraties.. Lokale 'hot spots' met opgeloste concentraties boven de 10 ug L"1 werden 

gevondenn in enkele Britse estuaria, en op enkele locaties langs de Mediterraanse kust van 

Spanjee en Israel. In alle gevallen konden de verhoogde concentraties worden verklaard met 

A9PEOO bronnen vanuit het land (industrie, afvalwatereffluenten of rivierwater met hoge 

A9PEO-concentraties). . 

Inn gestratificeerde estuaria (waarin aan het oppervlak een zoete en daaronder een zoute 

waterlaagg te onderscheiden zijn), kunnen A9PEO zich ophopen aan de grens tussen lucht en 
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waterr en die tussen de zoet- en zoutwaterlaag, wat leidt tot een complex verticaal 
distributiepatroonn in de waterkolom. 
Biodegradatiee van A9PEO is een belangrijk proces in het zoutwatermilieu, hoewel de 
afbraaksnelheidd meestal lager is dan in zoet water. Als A9PEO in het sediment terecht 
komen,, verloopt verdere degradatie zeer traag. 
Uitt het literatuuroverzicht is geconcludeerd dat biodegradatie in het water en 
sorptie/sedimentatiee de belangrijkste processen zijn die de lotgevallen van surfactanten in 
estuariaa bepalen. Voor de relatief vluchtige metaboliet nonylfenol kan ook verdamping een 
significantee rol spelen. 

Veldstudie ss naar de aanwezighei d van AgPEO en hun metaboliete n 
inn het Nederlands e aquatisch e milie u 

Uitgebreidee monstemamecampagnes zijn uitgevoerd in de Nederlandse estuaria 
Westerscheldee en Rijnmond en in de kustzone van de Noordzee. A9PEO en hun 
metabolietenn werden geanalyseerd in water, de zwevende vaste deeltjes in het water 
(kortwegg zwevend stof) en sediment. Het doel van deze studies was inzicht te verkrijgen in 
dee belangrijkste bronnen van A9PEO naar het Nederlandse estuariene en mariene milieu, en 
onderzoekenn welke milieuprocessen de meeste invloed hebben op de lotgevallen van 
A9PEOO in deze gebieden. 
Naa filtratie van de watermonsters werden deze geëxtraheerd met Solid Phase Extraction 
(SPE).. Voor sedimenten en zwevend stof werd een monsterbehandeling genaamd Soxhlet 
extractiee gebruikt. Analyses werden uitgevoerd met LC-ESI-MS. 

NederlandseNederlandse estuaria 
Inn een aantal monstemamecampagnes in de Westerschelde en de Rijnmond werd water 
gemonsterdd langs de zoutgradiênt: monsters werden genomen bij specifieke zoutgehaltes. 
Sedimentt werd gemonsterd op vaste locaties (onafhankelijk van het zoutgehalte van het 
water).. De resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 5. 
Inn de Westerschelde werden de hoogste opgeloste concentraties gevonden bovenstrooms, 
nabijj  Antwerpen (maximum A9PEO concentratie 2.3 ug L"1), terwijl in de Rijnmond de 
hoogstee concentraties midden in het estuarium werden gevonden, in de buurt van de 
Rotterdamsee havens. Op meerdere locaties waren de concentraties boven de Maximaal 
Toelaatbaree Risicovieaus (MTR) die zijn voorgesteld voor Nederland. 
Dee geoxideerde metabolieten A9PE].8C die waren gevonden in de laboratoriumstudies 
werdenn ook gevonden in de veldmonsters. In de meeste gevallen waren opgeloste A9PEC 
concentratiess hoger dan die van A9PEO. 
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Dee verdunning van het rivierwater met zeewater kon worden beschreven aan de hand van de 
zoutgehaltess in het water. Uit een vergelijking van de A9PEO concentratie-profielen met de 
zoutgradiëntt in de Westerschelde bleek dat de afname van A9PEO sterker was dan kon 
wordenn verklaard door simpele verdunning van het rivierwater (A9PEO gedraagt zich non-
conservatief).. De concentratie-afname was minder sterk voor de A9PEC metabolieten (zie 
figuurr 5). De stroomafwaarts toenemende concentratie-verhouding A9PEC/A9PEO 
illustreertt de belangrijke rol die het oxidatieve hydrolytische degradatie-mechanisme speelt 
inn het estuariene gedrag van de stoffen. Bij hoge zoutgehaltes, waar de concentraties 
afnemenn tot achtergrondwaarden van ongeveer 50 ng L , neemt de verhouding 
A9PEC/A9PEOO af tot ongeveer 1. 

Figuurr 5: Opgeloste 
concentratiess van A9PEO 
enn metabolieten 
(logaritmischee schaal) 
langss de zoutgradiënt in 
dee Westerschelde. De 
doorlopendee lijn is 
A9PEO,, de stippellijnen 
zijnn de metabolieten. De 
stroomafwaartsee afname 
inn concentratie is sterker 
voorr A9PEO dan voor de 
meestee metabolieten. 
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Dee A9PEO oligomeer-samenstelling in het water was overal gelijk in beide estuaria, wat 
aangeeftt dat degradatie door nonoxidatieve verkorting van de EO-keten nauwelijks 
plaatsvindt. . 
Inn de Rijnmond waren de concentratieprofielen in het water minder duidelijk, en ook in de 
verhoudingg A9PEC/A9PEO werd geen duidelijke trend gevonden. Door de relatief korte 
verblijftij dd van het water (enkele dagen in de Rijnmond, vergeleken met 3 maanden in de 
Westerschelde)) kan er blijkbaar geen significante degradatie plaatsvinden. Bovendien is de 
Rijnmondd verticaal gestratificeerd (een zoete waterlaag boven een zoute laag), waardoor 
complexee waterstromingen kunnen ontstaan die de longitudinale patronen zouden kunnen 
verstoren.. Tenslotte kunnen er ook nog belangrijke puntbronnen van A9PEO aanwezig zijn 
inn dit gebied, zoals de Rotterdamse havens. 
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Eenn extra monsternamecampagne waarbij gemonsterd werd op verschillende dieptes 

bevestigdee dat opgeloste A9PEO verticaal gestratificeerd is in het gehele Rijnmond 

estuarium,, met 1.5 tot 4 maal hogere concentraties aan het wateroppervlak dan op enkele 

meterss diepte. 

Inn de meeste sedimenten van beide estuaria werden A9PEO en NP gedetecteerd. In ongeveer 

dee helft van de sediment monsters waren de A9PEC concentraties beneden de detectielimiet. 

Relatieff  hoge concentraties van A9PEO en NP in sediment werden gevonden in de buurt van 

mogelijkee bronnen zoals de havens van Antwerpen en Vlissingen. 

Inn geen enkel water- of sedimentmonster werden de metabolieten van het CAPEC type (zie 

figuurr 1) gedetecteerd. 

Noordzeekust Noordzeekust 

Hoofdstukk 6 van dit proefschrift beschrijft de resultaten van 2 uitgebreide 

monsternamecampagness in het Nederlandse kustgebied. Monsterlocaties werden gekozen 

langss raaien op verschillende afstanden van mogelijke A9PEO bronnen, zoals 

zoetwaterbronnenn (bijv. Rijn, Schelde, Noordzeekanaal) en booreilanden. 

Inn sedimenten werden relatief hoge 

concentratiess van A9PEO en NP gevonden 

dichtbijj  de kust, met maximum 

concentratiess van respectievelijk 277 en 86 

ngg g"1 (drooggewicht). Deze concentraties 

namenn sterk af met afstand van de kust tot 

benedenn de 50 ng g" op ongeveer 10 km 

vann de kust. Uit het geografische patroon 

vann A9PEO concentraties in sedimenten 

kondenn de belangrijkste bronnen van 
A9PEOO naar sedimenten in de Nederlandse F ' 9 u u r 6 : Onderzoeksschip 'Mitra' van het 

kustzonee worden bepaald: de Rijn en de D i r e c t o r a a t N o o r d z e e v a n Rijkswaterstaat, 
_,, , waarmee de Noordzeetochten zijn uitgevoerd. 
Schelde,, stortplaatsen voor gebaggerd I — 

havenslib,, en in sommige gevallen booreilanden. Deze bronnen hebben slechts een geringe 

geografischee invloed, aangezien de concentraties in sedimenten afnemen tot bijna de 

achtergrondgehaltenn op open zee vanaf 10 km afstand van de bron. 

A9PEOO concentraties in water lieten een ander geografisch patroon zien. In één van de twee 

campagness werden bijzonder hoge opgeloste A9PEO concentraties gevonden op vele 

monsterlokatiess ver buiten de kust. Deze locaties bleken in de belangrijkste 

scheepvaartroutess langs de Noordzeekust te liggen. Geen trend van afnemende concentraties 

mett toenemende afstand van de kust werd gevonden, wat suggereert dat de belangrijkste 

bronnenn van A9PEO naar het mariene water zich op zee bevinden en niet langs de kust. De 
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intensievee scheepvaart in het Nederlandse kustgebied is waarschijnlijk een significante bron 
vann A9PEO. Tijdens het schoonmaken van de scheepsruimen kunnen aanzienlijke 
hoeveelhedenn surfactanten geloosd worden. Voor deze specifieke stoffen bestaat nog geen 
regelgevingg wat betreft lozingen in de kustzone. 
Opp meerdere locaties in het kustgebied waren opgeloste concentraties boven de Maximaal 
Toelaatbaree Risiconiveau's (MTR). Concentraties in sediment overschreden slechts op één 
locatiee de MTR (in het Noordzeekanaal, binnen de sluizen). 
Eenn extra monstername-exercitie op de Noordzee werd uitgevoerd waarin met verschillende 
techniekenn watermonsters werden genomen. Hieruit bleek dat in alle typen watermonster 
genomenn van het wateroppervlak de A9PEO concentraties een ordegrootte hoger waren dan 
inn de verschillende watermonsters die op grotere diepte waren genomen. Dit geeft aan dat 
ookk in de kustzone een verticale stratificatie van A9PEO aanwezig is, waarschijnlijk 
veroorzaaktt door de oppervlakte-actieve eigenschappen van deze surfactanten. 
Zowell  oxidatieve als non-oxidatieve hydrolytische biodegradatie vinden plaats in de 
Nederlandsee kustzone. Echter, concentratieverhoudingen van metaboliet/A9PEO zijn lager 
inn de kustzone dan in de estuaria, wat aangeeft dat degradatie in de kustzone in beperktere 
matee plaatsvindt. Dit verschil is het grootst voor de verhouding A9PEC/A9PEO, waaruit 
blijktt dat in het mariene milieu de oxidatieve degradatieroute minder belangrijk is dan in de 
aangrenzendee Westerschelde en Rijnmond estuaria. 

Lotgevallenmode ll  voo r A9PE0 in estuari a 

Omm een kwantitatief inzicht te krijgen in de belangrijkste milieuprocessen die het lot van 
A9PEOO in de Westerschelde en Rijnmond bepalen, werd hun gedrag in deze gebieden 
gesimuleerdd met een lotgevallenmodel. Deze studie wordt beschreven in hoofdstuk 7. 
Dee vorm van de estuaria werd beschreven door de gebieden te verdelen in een aantal 
segmentenn van bekende werkelijke afmetingen. Het stromingsgedrag van het water 
(hydrodynamica)) werd vervolgens gemodelleerd door de uitwisseling van water tussen de 
segmentenn te optimaliseren. Dit werd gevalideerd aan de hand van de zoutgradiënt in de 
gebieden.. Dit type model wordt een hydrodynamisch advectie-dispersiemodel genoemd. 
Omdatt bekend was dat het water in de Rijnmond verticaal gestratificeerd is, werd in dit 
gebiedd elk segment verdeeld in een boven- en onderlaag. 
Sorptieprocessenn (hechting van A9PEO uit het water aan het zwevend stof) werden in het 
modell  opgenomen, alsmede de uitwisseling tussen zwevend stof en de waterbodem 
(sedimentatie/erosie).. Sorptieconstanten werden berekend uit de veldconcentraties in water 
enn zwevend stof. 
Ookk biodegradatie werd in het model opgenomen. Aangezien de concentraties van zowel 
A9PEOO als hun metabolieten bekend waren, konden de biodegradatiesnelheden in het model 
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Samenvatting Samenvatting 

wordenn gevalideerd aan de hand van de concentratieprofïelen van zowel de surfactanten als 
dee metabolieten. Biodegradatieconstanten van de achtereenvolgende reacties A9PEO —
A9PE>2CC —» AgPE Ĉ werden zo aangepast dat de berekende concentratieprofïelen zo goed 
mogelijkk pasten op de werkelijke profielen, waardoor een kwantitatieve schatting kon 
wordenn gemaakt van de biodegradeerbaarheid van deze stoffen in het veld. 
Mett dit model konden de opgeloste concentraties van A9PEO en metabolieten, de 
zoutgradiëntt en concentraties van zwevend stof in het water met succes worden beschreven. 
Dee berekende concentraties van A9PEO en metabolieten in zwevend stof en sediment waren 
vann de zelfde ordegrootte als de werkelijke concentraties. 
Inn de Rijnmond konden de concentratieprofielen alleen correct worden beschreven als 
additionelee bronnen van A9PEO in het midden van het estuarium werden ingebouwd in het 
model.. Dit suggereert dat in die regio een significante hoeveelheid A9PEO het estuarium 
binnenkomt,, waarschijnlijk uit zowel de Rotterdamse havens als uit de Oude Maas, die op 
diee plek uitmondt in de Nieuwe Waterweg. 
Dee biodegradatiesnelheden die uit de optimalisatie van het model volgden waren in 
overeenstemmingg met waarden uit de literatuur. Voor de Westerschelde kon de beschrijving 
vann de concentratieprofielen nog verder verbeterd worden door de degradatiesnelheid 
afhankelijkk te maken van het zoutgehalte in het water (een hogere snelheid bij lagere 
zoutgehaltes). . 
Uitt een gevoeligheidsanalyse van het model bleek dat in de Westerschelde biodegradatie het 
milieuprocess met de meeste invloed op de opgeloste concentratie-profielen is. In de 
Rijnmondd worden de concentratieprofielen het meest beïnvloed door de additionele A9PEO 
bronnen. . 

Tenslott e e 

Hett onderzoek beschreven in dit proefschrift laat zien dat met de huidige analytisch-
chemischee technieken een gedetailleerde studie mogelijk is van het milieugedrag van polaire 
stoffenn zoals surfactanten. Een betrouwbare kwantitatieve analyse is mogelijk voor de 
relatieff  complexe A9PEO mengsels en hun metabolieten. 
Dee laboratorium- en veldstudies sloten goed op elkaar aan, aangezien een aantal van de 
metabolietenn gevonden in het laboratorium ook in relevante concentraties werden 
gedetecteerdd in de Nederlandse estuariene en kustwateren. 
Uitt de veldgegevens kon worden aangetoond dat biodegradatie van A9PEO plaatsvindt in de 
Westerschelde.. Biodegradatiesnelheden, geschat met een lotgevallenmodel, waren in 
overeenstemmingg met literatuurwaarden. 
Belangrijkee bronnen van A9PEO naar sediment in de Nederlandse kustzone zijn de Rijn en 
Schelde,, de dumpplaats voor gebaggerd havenslib, en booreilanden. Voor A9PEO in de 
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waterfasee zijn bronnen verder buiten de kust van groter belang, zoals 
scheepvaartactiviteiten. . 
Inn sommige gevallen zijn de gevonden concentraties boven de voorgestelde Maximum 
Toelaatbaree Risiconiveau's, hetgeen betekent dat er een kans is dat deze stoffen negatieve 
effectenn op organismen veroorzaken. 
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