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1. Voorwoord

Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en de Provincie Zuid-Holland
hebben het RIVM opdracht verleend voor een onderzoek naar de gezondheidsrisico's in het
gebied rond de Derde Merwedehaven.
Het onderzoek omvatte ondermeer een studie van de reeds aanwezige informatie,  het
vaststellen van de blootstelling van de omwonenden door deze te meten en te berekenen en
het onderzoeken van het verband tussen de milieubelasting door de verschillende bedrijven
langs de Merwede en de in Dordrecht en Sliedrecht bestaande klachten over de gezondheid en
hinder.

Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie, welke onder voorzitterschap
stond van prof. Dr. J. Kleinjans en verder bestond uit de volgende personen:
Dr. J.A. van Zorge, Dr. C.J.M. van den Bogaard, Ing. M. de Bolster, Mw.ir. A. Wijbenga, Mr.
W.J.K. Brugman, D.M. Roza, J. Th. Meijers, C. Boer, Mw. M. Veenhuizen - Driessen, A.
Bezemer, Mw. L. Trijbetz, Mw. I.G. Akkersdijk, Mr. G.W.J.M. Delsman, B.L.F. van
Houwelingen en Dr. H.G.T. Nijs.

Mede vanwege de complexiteit van het probleem en de vele betrokkenen had de
begeleidingscommissie een bijzonder belangrijke rol bij dit onderzoek.  De
begeleidingscommissie is in totaal 4 maal bij elkaar geweest, waarbij achtereenvolgens de
onderzoeksopzet, de verschillende delen van het rapport en ten slotte het eindconcept van het
rapport van commentaar zijn voorzien. Wij zijn de voorzitter en leden bijzonder erkentelijk
voor hun waardevolle bijdragen

Naast de op het titelblad genoemde auteurs en de leden van de begeleidingscommissie hebben
nog vele personen een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het onderzoek. Onze
dank gaat in de eerste plaats uit naar de bewoners van Sliedrecht en Dordrecht die aan het
onderzoek hebben meegewerkt.
De bedrijven (Dupont, de PROAV en het Zuiveringsschap ZHEW) worden bedankt voor het
ter beschikking stellen van gegevens en andere vormen van medewerking aan het onderzoek.
De gemeente Sliedrecht wordt bedankt voor het ter beschikking stellen van een meetlocatie
en het regelen van de benodigde voorzieningen.
Medewerkers van de Provincie Zuid-Holland worden bedankt voor het ter beschikking stellen
van milieujaarverslagen, emissierapporten en andere gegevens.
Voorts hebben binnen het RIVM nog de volgende personen een bijdrage geleverd aan het tot
stand komen van het rapport:

R.M.J. Pennders
Mw. Ing T. Knol- de Vos
Mw. C.W. Pronk
Dr. Ir. A. J. Baars
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Abstract

Public concern about potential health effects triggered an extensive study into the emissions
in an industrial area in Dordrecht. This area houses such structures as an industrial waste
dump, a chemical plant, a waste incinerator, a sewage treatment plant and several other
industrial plants, emitting mainly VOCs, combustion compounds, odourous components
(such as hydrogen sulphide) and heavy metals.
As a first step, data from emission inventories and emission measurements were used for
dispersion modelling; the resulting environmental exposure data were then  compared to –
health based – guidelines for air quality. In addition, a monitoring programme was started to
measure long-term average and  hourly concentrations of several relevant compounds in
ambient air. The results served primarily to support the technical assumptions of the
dispersion model. Among the conclusions the most important  were found to be: 1) that the
results of the measurements and the dispersion model calculations were consistent in showing
that environmental exposure levels of the emitted contaminants did not even come close to
international guidelines for the prevention of long-term health effects; 2)  that modelling of
odour concentrations demonstrated that odour nuisance could not be excluded, in spite of
previous technical measures to suppress emissions from the waste dump.
It was proposed that current health complaints of the exposed population might be shaped by
episodes of serious odour annoyance in the past.



pag. 4 van 95 RIVM rapport 609021 018

Inhoud

1. Voorwoord 2

1. Inleiding 11

1.1 Probleemstelling 11

1.2 Doel onderzoek 12

1.3 Opzet en uitvoering onderzoek 12
1.3.1 Opdrachtverlening en begeleiding van het onderzoek 12
1.3.2 Gevolgde onderzoeksmethode 12
1.3.3 Onderzoek naar de emissie en verspreiding van geur 13
1.3.4 Onderzoek naar de emissie en verspreiding van chemische stoffen 13
1.3.5 Metingen van concentraties in de woonomgeving 14
1.3.6 Registratie en afhandeling van de klachten 14
1.3.7 Evaluatie van de gezondheidsrisico's 15
1.3.8 Beperkingen onderzoek 15

2. Onderzoek naar de emissies van stoffen die gezondheidseffecten en/of stankhinder kunnen
veroorzaken 16

2.1 Inleiding 16

2.2 Emissies stortplaats 16

2.3 Overzicht van bedrijven op de industrieterreinen Tweede en Derde Merwedehaven en Kerkerak 18

2.4 Emissies van de bedrijven op de industrieterreinen Tweede en Derde Merwedehaven en Kerkerak 20

3. Berekening van de verspreiding van geëmitteerde stoffen en de concentraties in de woonomgeving23

3.1 Inleiding 23

3.2 Uitvoering 23

3.3 Resultaten 26

3.4 Bespreking resultaten 38

3.5 Vergelijking met resultaten onderzoeken Tauw en Haskoning 40

4. Het uitvoeren van metingen in de woonomgeving 42

4.1 Inleiding 42

4.2 Keuze te meten componenten en meetmethoden 42

4.3 Beschrijving meetmethoden 43
4.3.1 Continue metingen 43
4.3.2 Badges 44

4.4 Resultaten van de metingen 45
4.4.1 Meteorologie 45
4.4.2 Verloop van de meetcampagne 48
4.4.3 Meetresultaten van de continu gemeten componenten 48
4.4.4 Meetresultaten van de VOC analyses 58
4.4.5 Resultaten van de analyse op niet-standaard VOC’s 61
4.4.6 Analyse van gemeten concentraties naar brongebied 62
4.4.7 Vergelijking meetwaarden met modelberekeningen 69

4.5 Samenvatting en conclusies metingen 70



RIVM rapport  609021 018 pag. 5 van 95

5. Klachtenregistratie 71

5.1 Inleiding 71

5.2 Conclusies uit het rapport 72

5.3 Beperkingen van het rapport 73

6. Evaluatie gezondheidsrisico's 74

6.1 Inleiding 74

6.2 Risicobeoordeling 76
6.2.1 Onderzoeksmodel 76
6.2.2 Methoden 77
6.2.3 Normen 77
6.2.4 Vergelijking berekende waarden en toxicologische grenswaarden 79

6.3 Effecten van stank 79

6.4 Gezondheidseffecten van stortplaatsen 81

6.5 Samenvatting en conclusie gezondheidsrisico's 83

7. Discussie 84

7.1 Beantwoording onderzoeksvragen 84

7.2 Crayestein-west 89

8. Conclusies en aanbevelingen 91

Literatuur 94

Bijlage 1: Opdrachtbrief

Bijlage 2: Rapport

- emissies van geur en specifieke componenten

- evaluatie van genomen maatregelen tegen geuroverlast

Bijlage 3: Rapport Beoordeling GGD onderzoek

Bijlage 4: Rapport Literatuuronderzoek gezondheidsrisico's stortplaatsen

Bijlage 5: Overzicht bedrijven

Bijlage 6: Stofmonografieën

Verzendlijst



pag. 6 van 95 RIVM rapport 609021 018

Samenvatting
Langs de Beneden-Merwede vindt ter hoogte van Dordrecht een groot aantal industriële
activiteiten plaats. De activiteiten concentreren zich rond de Tweede en Derde Merwedehaven.
Genoemde activiteiten hebben in het verleden meermaals geleid tot klachten over hinder, maar
ook tot bezorgdheid en klachten over de gezondheid bij omwonenden. De belangrijkste overlast
wordt ondervonden aan de overzijde van de Merwede te Sliedrecht, maar ook aan de Dordtse
kant van de Merwede doen zich regelmatig klachten voor.

Met betrekking tot de hinderklachten speelt de AVM-stortplaats aan de Derde Merwedehaven
een belangrijke rol. Sinds de ingebruikname van de stort hebben zich klachten over geurhinder
voorgedaan. Tussen 1994 en november 1998 vertoonden deze klachten een aflopende reeks.
Vanaf 17 november 1998 deed zich echter een scherpe stijging van het aantal klachten voor. De
oorzaak hiervan was gelegen in een aantal incidentele gebeurtenissen, waaronder het uitvallen
van een inmiddels aangelegde stortgasonttrekkingsinstallatie.
Na maart 1999 zijn, mede op basis van een evaluatie door RIVM en TNO, aanvullende
maatregelen genomen door de PROAV, exploitant van de stortplaats. Toch is de frequentie van
de klachten na maart 1999 nog steeds systematisch hoger dan voorafgaand aan de periode
november 98 t/m maart 99. In de eerste maanden van 1999 bedroeg het aantal klachten 110-215
per maand. In de maanden april t/m juni 2000 bedroeg het aantal gemelde klachten gemiddeld 68
per maand tegenover in totaal 23 over de periode januari tot november 1998.

Naar aanleiding van de problematiek zijn door verschillende instanties studies verricht, met de
bedoeling duidelijkheid te krijgen over blootstelling en gezondheidsrisico’s van de bevolking.
Deze studies zijn vanuit diverse invalshoeken en in opdracht van verschillende opdrachtgevers
opgezet.
De minister van VROM en andere betrokken bestuurders willen nu uitsluitsel hebben of de
gezondheid van de bewoners kan worden beïnvloed door de AVM en/of door andere industriële
activiteiten in de omgeving van de Tweede en Derde Merwedehaven. Aan het RIVM is
opgedragen dit te onderzoeken.

De vraagstelling aan het RIVM is vierledig:
1. Het vaststellen van aard en omvang van hinder en gezondheidsrisico's als gevolg van de

emissies van de stortplaats én van andere bedrijven op de Tweede en Derde Merwedehaven
aan de hand van de ter beschikking staande informatie over emissies en hinder- en
gezondheidsklachten.

2. Het beoordelen van de effecten van door de PROAV genomen maatregelen op emissies en op
hinder en gezondheidsklachten.

3. Het beoordelen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
4. Het doen van aanbevelingen om de effectiviteit van de (alle) maatregelen te monitoren, met

hinder als één van de kritische factoren.

Het onderzoek dat is uitgevoerd door het RIVM bestaat uit een aantal onderdelen.
In de eerste plaats is een inventarisatie uitgevoerd van de emissies van geur en toxische stoffen
afkomstig van de industrie in de Tweede en Derde Merwedehaven. Hierbij is uitgegaan van de
reeds uitgevoerde emissie-inventarisatie door de Provincie. Waar nodig zijn deze gegevens
aangevuld met resultaten van eigen onderzoek.
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Daarnaast is aan TNO/MEP opdracht gegeven een kwantitatieve schatting op te stellen van de
emissies aan geur en toxische stoffen uit de AVM-stortplaats. Hiertoe zijn door TNO/MEP de
geurinhoud en samenstelling van het stortgas gemeten. Ook zijn gegevens gebruikt van een door
het bureau Project Research Amsterdam in het najaar van 1999 verricht geuronderzoek.
Voorts is aan TNO/MEP de opdracht verstrekt een onderzoek te doen in de internationale
literatuur naar gezondheidseffecten die kunnen samenhangen met de aanwezigheid van
stortplaatsen.

Aan de hand van de aldus verkregen emissiegegevens zijn met behulp van verspreidingsmodellen
gedetailleerde berekeningen uitgevoerd van de te verwachten concentraties in de woonomgeving
in Sliedrecht en Dordrecht.
Simultaan is in de maanden mei, juni en juli een uitgebreid meetprogramma uitgevoerd. Hierbij
zijn voor een aantal componenten continue metingen uitgevoerd in een aan de Sliedrechtse kant
van de Merwede opgestelde meetcontainer. Daarnaast zijn met behulp van badges
tijdsgemiddelde gehalten van vluchtige organische verbindingen in de lucht bepaald.

De resultaten van de verspreidingsberekeningen en van de metingen zijn én onderling én met
gezondheidskundige grenswaarden en achtergrondconcentraties vergeleken. Uit een vergelijking
van de berekende en gemeten waarden blijkt dat er een redelijke overeenkomst is. Zo komen de
berekende concentraties van H2S te Sliedrecht goed overeen met de gemeten waarden.

Uit een analyse van de gemeten concentraties naar de windrichting blijkt, dat er geen grote
systematische verschillen bestaan tussen de verschillende brongebieden met betrekking tot de
gemiddelde concentraties en percentielen. Voor H2S lijkt het er op dat de hoge
percentielwaarden in de sectoren stortplaats en industrieterrein Tweede Merwedehaven hoger
zijn dan die voor de andere sectoren, al is het verschil niet zo groot. Dit wijst erop dat
incidentele verhogingen van de concentratie H2S vooral afkomstig zijn uit de richting van de
stortplaats en het industrieterrein.

Ten aanzien van de evaluatie van de geurhinder is relevant dat het bestaande geurhinderbeleid
toetsing aan algemeen geldende normen voor stankhinder rondom stortplaatsen niet mogelijk
maakt. Immers, het bevoegd gezag bepaalt voor elk stankprobleem – op individuele basis – wat
acceptabel is en wat niet. Hierdoor ontbreekt een maatstaf voor de hinder en zullen de bevoegde
autoriteiten moeten aangeven op basis waarvan (aanvullende) maatregelen wel of niet
noodzakelijk worden geacht.

De resultaten van de verspreidingsberekeningen geven aan dat de bijdragen van de emissies van
zowel de stortplaats als de aanwezige industrie aan de concentratie in de woonomgeving voor de
meeste stoffen laag zijn. Dit beeld wordt bevestigd door de metingen. Wel is er nog steeds sprake
van geurhinder. Dit laatste kan worden geconstateerd aan de hand van het aantal geregistreerde
klachten, maar wordt ook bevestigd door het emissie- en verspreidingsonderzoek
Op basis van de resultaten van het onderzoek, maar tevens gebruik makend van de gegevens
uit de reeds in een eerder stadium uitgevoerde onderzoeken door onder meer de Provincie
Zuid Holland en de GGD Zuid Holland Zuid zijn de volgende conclusies getrokken.
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Conclusies ten aanzien van hinder
• Het aantal klachten over stankhinder ligt in de huidige situatie, waarin sprake is van normaal

bedrijf (zonder het storten van verbrandbaar afval) van de AVM-stortplaats en de
verschillende industriële vestigingen, aanmerkelijk lager dan in de periode november 1998-
maart 1999. Toch komt er blijkens de klachteninventarisatie in de omgeving van de Tweede
en Derde Merwedehaven nog  regelmatig geurhinder voor.

• Sinds het verschijnen van de RIVM/TNO evaluatie van 1999 is door de PROAV een aantal
concrete acties geformuleerd en uitgevoerd. Hoewel dit zal hebben geleid tot een reductie
van geuremissie, was deze ten tijde van een in het najaar van 1999 uitgevoerd geuronderzoek
van Projectresearch Amsterdam (PRA) nog steeds aanmerkelijk. De geuremissie bestaat voor
een deel (ca 25%) uit emissies uit het stortfront. De rest wordt veroorzaakt door emissies uit
het zuidertalud van de compartimenten 1 en 2 en het noordertalud van compartiment 4-zuid
van de stortplaats. Het nemen van extra maatregelen kan de geuremissie hier naar
verwachting zodanig verder beperken dat de geuremissie van het stortfront de dominante
factor wordt. Deze maatregelen betreffen het tegengaan van de emissie van stortgas, maar
ook het verminderen van de productie van geur en H2S in het stortgas. Dit laatste kan worden
bereikt door voortzetting van het niet storten van verbrandbaar afval, dan wel door een strak
acceptatiebeleid voor verbrandbaar afval. De emissies van het stortfront, die aan de huidige
geurhinder een belangrijke bijdrage leveren, kunnen niet eenvoudig verder worden beperkt
ten opzichte van de huidige situatie. Eventuele hervatting van het storten van verbrandbaar
afval zal de geuremissie van het stortfront naar verwachting doen stijgen.

• Naast geurhinder is er sprake van klachten over hinder door depositie van zichtbare
stofdeeltjes en hinder als gevolg van het verkeer, waaronder het vrachtverkeer van en naar de
stortplaats. Naar de depositie van stof heeft in het kader van het project geen nader onderzoek
plaats gevonden, ondermeer omdat van gedeponeerd stof geen gezondheidseffecten worden
verwacht. Ten aanzien van de hinder door verkeer geldt dat in het luchtonderzoek noch in
Dordrecht, noch in Sliedrecht verhoogde concentraties van met uitlaatgassen
samenhangende verontreinigingen zijn gevonden. Wel zou het vrachtverkeer eventueel
kunnen bijdragen aan de eerder genoemde depositie van zichtbare stofdeeltjes.

• Op grond van de geuremissiebepalingen en de hierop gebaseerde verspreidingsberekeningen,
maar ook aan de hand van een analyse van de gegevens uit de klachtenregistratie kan worden
gesteld dat de klachten over stankoverlast in Sliedrecht voor een belangrijk deel kunnen
worden verklaard uit de geuremissies van de AVM-stortplaats. In het westelijk deel van
Sliedrecht (omgeving Baanhoek) en het oostelijk deel van Papendrecht dragen naast de
stortplaats ook de rioolwaterzuivering van de ZHEW en, in mindere mate, de Gevudo bij aan
de geurconcentratie in de woonomgeving. In Dordrecht blijken de berekende
geurconcentraties als gevolg van de AVM-stortplaats veel lager te zijn dan in Sliedrecht. Wel
zou in Dordrecht incidenteel hinder kunnen optreden als gevolg van geur afkomstig van de
rioolwaterzuivering van de ZHEW en, in mindere mate, van de Gevudo. De geplande
modernisering en uitbreiding van de rioolwaterzuivering zal deze geurhinder naar
verwachting verminderen.

• Het stortgas van de AVM-stortplaats heeft een relatief grote geurinhoud waardoor het
systeem sterk gevoelig is voor incidenten, zoals die waarbij ongefilterd stortgas de stort
verlaat. In geval van een incident zoals in november 1998, waarbij een groot deel van het
stortgas de stortplaats ongefilterd verlaat, zal er in Sliedrecht en in mindere mate in
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Dordrecht ernstige overlast ontstaan. Ook op dit punt heeft de PROAV inmiddels nadere
maatregelen genomen.

 
Conclusies ten aanzien van blootstelling aan toxische stoffen en gezondheidsklachten
• Zowel de metingen als de berekeningen hebben uitgewezen, dat geëmitteerde toxische

stoffen zich in de woonomgeving ver beneden de toelaatbare normen bevinden. Het optreden
van gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan deze toxische stoffen in de
bewoonde gebieden van Dordrecht en Sliedrecht is derhalve niet aannemelijk. Dit wil
natuurlijk niet zeggen dat de bestaande gezondheidsklachten, zoals deze zijn geïnventariseerd
door de GGD (Akkersdijk, 1999) niet serieus zouden moeten worden genomen.

• Stankhinder kan in een aantal gevallen aanleiding geven tot het optreden van gezond-
heidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, oog- en keelirritatie en slaapverstoring
(Shusterman, 1999). In de literatuur wordt aangegeven dat de ervaren hinder hierbij mede
wordt bepaald door de voorgeschiedenis van de stankoverlast, waarbij eventueel optredende
"episodes" van relatief hevige stankoverlast in sterke mate bepalend kunnen zijn. De
voorgeschiedenis van de problematiek rond de Derde Merwedehaven laat een reeds
langlopend stankprobleem met een zeer sterke verhoging van de stankoverlast in de maanden
november 1998 tot en met maart 1999 zien. Het is goed denkbaar dat de optredende
gezondheidsklachten in het licht moeten worden gezien van (eerder) ondervonden
stankhinder.

Aanbevelingen
• Uit de gegevens van de klachtenregistratie, maar ook op grond van de berekende

geurimmissie kan worden vastgesteld dat in de omgeving van de Derde Merwedehaven nog
altijd sprake is van een aanmerkelijke geurhinder. Geurhinder kan aanleiding geven tot
gezondheidsklachten. Vanuit dit perspectief  kan wellicht gezondheidswinst worden geboekt
door verdere beperking van de geurhinder. Het hervatten van het storten van verbrandbaar
afval is moeilijk te rijmen met de wens de geurhinder verder terug te brengen.

• Aanvullende emissiebeperkende maatregelen zijn voor het grootste deel van de geëmitteerde
verbindingen op grond van de blootstelling en de toxicologische eigenschappen strikt
genomen niet noodzakelijk. Dit betekent niet dat verdere emissiebeperking vanuit het
oogpunt van milieu en volksgezondheid niet wenselijk zou zijn. In dit opzicht verdienen met
name de grote hoeveelheden gefluorideerde verbindingen die door Dupont worden
geëmitteerd nadere aandacht  Wel moet hierbij worden vermeld dat Dupont, mede op grond
van door de Provincie Zuid Holland opgelegde emissiebeperkingen, de emissies voor een
belangrijk deel van de stoffen aanzienlijk heeft teruggebracht ten opzichte van de in dit
rapport gebruikte gegevens.

• Het langdurig monitoren van concentraties van toxische stoffen in de woonomgeving levert
geen aanvullende informatie ten aanzien van gezondheidsrisico's. Het regelmatig
inventariseren en evalueren van de emissies van de  bedrijven in de Tweede en Derde
Merwedehaven zal ten aanzien van de blootstelling van omwonenden informatie van
voldoende kwaliteit opleveren. Het verdient aanbeveling een dergelijke inventarisatie
regelmatig uit te voeren.

• De klachtenregistratie in zijn huidige vorm is waarschijnlijk een goede graadmeter voor de
ervaren hinder. Meer inzicht in de afhandeling door het bevoegd gezag zou de kwaliteit van
deze vorm van monitoring echter kunnen verbeteren.
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• Bij de evaluatie van de klachten zijn met name de windrichting en de windsnelheid op het
moment van de klacht van groot belang om te komen tot een goede brontoewijzing. Vanuit
dit oogpunt is het zinvol om lokaal een meteostation in te richten waarin windsnelheid en
windrichting continu worden gemeten en vastgelegd.

• Ten aanzien van de geuremissie van de AVM-stort wordt aangetekend dat sinds het
geuronderzoek door Project Research Amsterdam door de PROAV aanvullende maatregelen
zijn genomen dan wel in voorbereiding zijn om de geuremissie verder terug te brengen. Na
realisatie van alle geplande maatregelen dient door middel van een goed opgezet en
uitgevoerd geuronderzoek nogmaals de geuremissie te worden vastgesteld. Hierbij moet de
geuremissie van het stortfront afzonderlijk worden vastgesteld.

• Ten aanzien van het vastleggen van de bijdrage van stortgas aan de stankhinder, wordt
aanbevolen de concentratie van H2S aan de rand van de stortplaats continu te meten. Hiermee
kunnen ook incidenten waarbij stortgas vrijkomt in een vroeg stadium worden ontdekt.

• Ten einde vast te stellen of de voorgenomen verplaatsing van Crayestein West kan leiden tot
hinderlijke of gezondheidsschadelijke emissies dient nader onderzoek te worden uitgevoerd.
Dit nader onderzoek behelst een bepaling van de samenstelling en textuur van het af te
graven materiaal en één of meer proefontgravingen met gerichte monitoring op de mogelijke
emissies.
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1. Inleiding

1.1  Probleemstelling
Langs de Beneden-Merwede vindt ter hoogte van Dordrecht een groot aantal industriële
activiteiten plaats. De activiteiten concentreren zich rond de Tweede en Derde Merwedehaven.
Genoemde activiteiten hebben in het verleden meermaals geleid tot klachten over hinder maar
ook tot bezorgdheid over de gezondheid bij omwonenden. De belangrijkste overlast wordt
ondervonden aan de overzijde van de Merwede te Sliedrecht, maar ook aan de Dordtse kant van
de Merwede doen zich regelmatig klachten voor.

Met betrekking tot de klachten ten aanzien van hinder speelt de stortplaats aan de Derde
Merwedehaven, die geëxploiteerd wordt door de Afvalverwerkingsinrichting Merwedehaven
(AVM), een belangrijke rol. Sinds de ingebruikname van de stort hebben zich klachten over
geurhinder voorgedaan. Vanaf 1994 tot november 1998 vertoonden deze klachten een aflopende
reeks. Indien zich klachten voordeden was er veelal sprake van een duidelijk aanwijsbare
oorzaak, zoals het storten van een partij sterk geurend materiaal. Vanaf 17 november 1998 deed
zich echter een scherpe stijging van het aantal klachten voor. De oorzaak hiervan was gelegen in
een aantal  incidentele gebeurtenissen, waaronder het uitvallen van een inmiddels aangelegde
stortgasonttrekkingsinstallatie.
Na maart 1999 zijn aanvullende maatregelen genomen door de PROAV. Incidenten als in de
periode november 98 t/m maart 99 hebben zich voor zover bekend niet meer voorgedaan. Toch is
de frequentie van de klachten na maart 1999 nog steeds systematisch hoger dan voorafgaand aan
de periode november 98 t/m maart 99. In de eerste maanden van 1999 bedroeg het aantal
klachten 110-215 per maand. In de maanden april t/m juni 2000 bedroeg het aantal gemelde
klachten gemiddeld 68 per maand tegenover in totaal 23 over de periode januari tot november
1998.

Naar aanleiding van de problematiek zijn door verschillende instanties studies verricht, met de
bedoeling duidelijkheid te verkrijgen over blootstelling en gezondheidsrisico’s van de bevolking.
Deze studies zijn vanuit verschillende uitgangspunten en in opdracht van verschillende
opdrachtgevers opgezet. De minister van VROM en andere bestuurders willen nu uitsluitsel
hebben of de gezondheid van de bewoners kan worden beïnvloed door de AVM en/of door
andere industriële activiteiten in de omgeving van de Derde Merwedehaven. Het RIVM is
gevraagd dit te onderzoeken.

De vraagstelling aan het RIVM is vierledig:
1. Het vaststellen van aard en omvang van hinder en gezondheidsrisico's als gevolg van de

emissies van de Derde Merwedehaven én van de bedrijven in de omgeving aan de hand van
de ter beschikking staande informatie over emissies en hinder cq gezondheidsklachten.

2. Het beoordelen van de effecten van genomen maatregelen op emissies en op hinder cq
gezondheidsklachten.

3. Het beoordelen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
4. Het doen van aanbevelingen om de effectiviteit van de (alle) maatregelen te monitoren, met

hinder als één van de kritische factoren.
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Van belang daarbij is in de eerste plaats het feit of er nu (of in de toekomst)
stankhinderproblemen te verwachten zijn. Daarnaast zou uit het onderzoek duidelijk moeten
worden of er toxische stoffen in het spel (geweest) zijn resp. te verwachten zijn.

1.2 Doel onderzoek

Doelen van het onderzoek zijn :
• Het in kaart brengen van de blootstelling aan geur en toxische stoffen in de omgeving van de

Tweede en Derde Merwedehaven
• Het evalueren van hiermee samenhangende gezondheidsaspecten.
• Het vaststellen van de effectiviteit van reeds genomen maatregelen met betrekking tot het

terugbrengen van hinder, resp. gezondheidsrisico's
• Het doen van voorstellen voor aanvullende maatregelen
• Het doen van aanbevelingen voor het ontwerp en opzet van vervolgklachtenregistraties, van

meestrategieën of van meetpunten, wanneer noodzakelijk om de effectiviteit van deze
maatregelen te beoordelen.

1.3 Opzet en uitvoering onderzoek
1.3.1 Opdrachtverlening en begeleiding van het onderzoek

Opdracht tot het onderzoek is verleend door het ministerie van VROM. Een kopie van de
opdrachtbrief is bijgevoegd als bijlage 1. In deze bijlage is tevens de samenstelling weergegeven
van de externe begeleidingscommissie. Hierin waren  vertegenwoordigers opgenomen van de
opdrachtgever, de bewoners van zowel Dordrecht als Sliedrecht, de Provincie Zuid Holland, de
Gemeenten Dordrecht en Sliedrecht, en de GGD Zuid Holland Zuid. De begeleidingscommissie
stond onder voorzitterschap van prof. Dr. J. Kleinjans, Hoogleraar Gezondheidswetenschappen
van de Rijksuniversiteit Limburg.

1.3.2 Gevolgde onderzoeksmethode

Voor het beoordelen van de gezondheidsrisico’s van de emissies van de Derde Merwedehaven is
binnen dit onderzoek de zgn. bron – risico benadering gevolgd. Dat betekent dat allereerst de
emissie van de verschillende stoffen is bepaald (de bron), vervolgens de verspreiding en, op basis
van de uitkomst daarvan, de mogelijke risico’s voor de gezondheid.

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de  rapporten die over de
problematiek in de Derde Merwedehaven zijn gepubliceerd. Hiertoe zijn de rapporten beoordeeld
op kwaliteit, bruikbaarheid en compleetheid.  Deze beoordeling heeft betrekking op een zevental
rapporten die in de onderzoeksopdracht met name worden genoemd:
• Beoordeling gezondheidsrisico’s in de omgeving door Afvalberging Derde Merwedehaven

door Haskoning (Wösten, 1999).
• Emissie-onderzoek en risicobeoordeling stortplaats Derde Merwedehaven door TAUW

(Hoekstra en Biermann-van Ewijk, 1999).
• Geurhinder als gevolg van de stortplaats aan de Derde Merwedehaven te Dordrecht: evaluatie

van de maatregelen en het klachtenpatroon door RIVM/TNO (Kliest et al., 1999)
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• Rapportages van de klachtenregistratie door de provincie over de afgelopen jaren.
• Emissieonderzoek bedrijven omgeving Derde Merwedehaven door de Milieudienst Zuid-

Holland Zuid (Jongerius, 1999)
• Metingen (en herhalingsmetingen) gasvormige emissies vanuit de Afvalverwerkings-

inrichting Merwedehaven door de ARBO-unie te Dordrecht (Dordrecht, 1999)
• Rapport van de GGD Zuid-Holland Zuid inzake gezondheidsklachten (Akkersdijk, 1999)

1.3.3 Onderzoek naar de emissie en verspreiding van geur

Met betrekking tot de emissie van geur is in de ter beschikking staande rapportages geen
kwantitatieve informatie opgenomen.
In het kader van het onderhavige onderzoek is aan TNO/MEP de opdracht verleend om een
kwantitatieve schatting op te stellen van de geuremissie van de AVM-stort, uitgaande van de
gemeten geurinhoud van het stortgas en de emissie van stortgas per tijdseenheid.
Daarnaast zijn recent in opdracht van PROAV door het bureau Project Research Amsterdam
geurmetingen verricht in de omgeving van de AVM-stort. Deze gegevens zijn door de PROAV
ter beschikking gesteld aan TNO/MEP en verwerkt in de rapportage welke als bijlage 2 bij dit
rapport is gevoegd.
Met betrekking tot een aantal andere geuremittenten in de onderzochte regio zijn gegevens
verkregen via de Provincie Zuid-Holland.
Aan de hand van de verkregen gegevens zijn geuremissies vastgesteld, welke zijn weergegeven in
hoofdstuk 2.
De emissie van geur is met behulp van een verspreidingsmodel omgerekend naar een
omgevingsconcentratie. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in hoofdstuk 3.

1.3.4 Onderzoek naar de emissie en verspreiding van chemische stoffen

Bij het vaststellen van de emissies van de verschillende industriële bedrijven is in de eerste plaats
gebruik gemaakt van gegevens uit de inventarisatie van de industriële emissies welke is
uitgevoerd door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid. Deze gegevens zijn aangevuld met gegevens
uit eigen onderzoek. De resultaten van de inventarisatie van de emissies zijn weergegeven in
hoofdstuk 2 van dit rapport.

Ten aanzien van de emissies van de stort  stonden gegevens ter beschikking uit een drietal
rapportages (Hasko, Tauw, Arbounie). Deze gegevens zijn aangevuld met resultaten van
onderzoek dat in het kader van het onderhavige project is uitgevoerd door TNO/MEP. Het
verslag van het onderzoek van TNO/MEP naar de samenstelling en emissie van stortgas is
opgenomen in bijlage 2. Aan de hand van de vier genoemde onderzoeken zijn emissiecijfers
vastgesteld voor de stort, welke zijn weergegeven in hoofdstuk 2.

Met behulp van een verspreidingsmodel zijn aan de hand van de emissiegegevens
concentratiebijdragen in de woonomgeving berekend. De resultaten van deze berekening zijn
weergegeven in hoofdstuk 3.
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1.3.5 Metingen van concentraties in de woonomgeving

Naast de inventarisatie van emissiegegevens en de berekening van de verspreiding van stoffen is
in de omgeving van de Tweede en Derde Merwedehaven ook een uitgebreid meetprogramma
uitgevoerd. Doel van dit meetprogramma was de validatie en waar nodig de aanvulling van de
resultaten van het emissie- en verspreidingsonderzoek.

Het meetprogramma bestond uit een aantal onderdelen:
• Continue meting van de concentraties van een aantal verontreinigende stoffen op een

strategisch gekozen vaste locatie; de daarvoor benodigde apparatuur was geplaatst in een
meetcontainer.

• Tijdsgemiddelde meting van de concentraties van een aantal vluchtige organische
verbindingen op ca 35 locaties rondom de stort.

• Tijdsgemiddelde meting van de persoonlijke blootstelling van 7 bewoners aan een aantal
vluchtige organische verbindingen.

Bij de selectie van te meten verontreinigingen (zie hoofdstuk 4) is er naar gestreefd een zo breed
mogelijk spectrum van verontreinigingen te kunnen waarnemen. In de loop van het onderzoek is
de selectie van verbindingen getoetst aan de emissieinventarisatie ten einde vast te stellen of het
meetprogramma voldoende dekking geeft ten aanzien van de mogelijk aanwezige
verontreinigingen.

Er hebben geen geurimmissiemetingen plaatsgevonden. Het meten van geurimmissie is in de
praktijk erg moeilijk uitvoerbaar. De in de omgeving van de Derde Merwedehaven optredende
geurhinder is incidenteel van karakter en treedt op niet vooraf te voorspellen momenten op.
Daarbij komt dat de geurconcentraties op immissieniveau in het algemeen laag zijn en daarmee
technisch moeilijk meetbaar. Om die reden zijn geurconcentraties in de woonomgeving
berekend, aan de hand van emissiemetingen en -berekeningen. Wat wél op immissieniveau is
gemeten is H2S, een belangrijke stankveroorzakende component (zie verder hoofdstuk 4).

Een meer gedetailleerde bespreking van de opzet en uitvoering van het meetprogramma, een
rapportage van de resultaten van de metingen en de vergelijking van de meetresultaten met die
van de verspreidingsberekeningen is opgenomen in hoofdstuk 4 van deze rapportage.

1.3.6 Registratie en afhandeling van de klachten

Ook de klachten en de registratie hiervan vormen een belangrijke bron van informatie voor het
onderzoek. In de omgeving van de Tweede en Derde Merwedehaven wordt, met name na de
ingebruikname van de stort aan de Derde Merwedehaven zeer frequent geklaagd over
stankhinder met een hoogtepunt in de periode november 1998 t/m maart 1999. Goede registratie
van de klacht, het tijdstip en de weersomstandigheden tijdens de klacht kunnen waardevolle
informatie geven over locatie en de aard van de bron.
Op de klachtenregistratie wordt in hoofdstuk 5 nader ingegaan.
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1.3.7 Evaluatie van de gezondheidsrisico's

Bij de evaluatie van de gezondheidsrisico's zijn verschillende informatiebronnen gebruikt. In de
eerste plaats zijn aan de hand van de verspreidingsberekeningen en immissiemetingen
blootstellingsgegevens gegenereerd, die zijn vergeleken met toxicologische grenswaarden.
Deze vergelijking is opgenomen in hoofdstuk  6 van deze rapportage. Daarnaast is gebruik
gemaakt van het onderzoek naar gezondheidsklachten dat is uitgevoerd door de GGD
(Akkersdijk, 1999). Een beoordeling van deze rapportage is opgenomen in bijlage 3 van dit
rapport. Voorts is aan TNO/MEP de opdracht verstrekt een onderzoek te doen in de
internationale literatuur naar gezondheidseffecten die kunnen samenhangen met de aanwezigheid
van stortplaatsen. Het verslag van dit onderzoek is als bijlage 4 opgenomen bij dit rapport.
Tenslotte is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar gezondheidseffecten die kunnen
samenhangen met geurhinder. Een samenvatting daarvan is opgenomen in hoofdstuk 6.

1.3.8 Beperkingen onderzoek

Bij de opzet van het onderzoek is, zoals in par. 1.3.2. is gesteld, uitgegaan van een bron-risico
benadering hetgeen inhoudt dat de stankhinder en de blootstelling aan toxische stoffen in kaart
zijn gebracht, waarna de risico’s daarvan zijn geëvalueerd. Er is dus niet gekozen voor een
beoordeling van de aanwezige gezondheidsklachten. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 6.

Ten aanzien van de evaluatie van de geurhinder is relevant dat het bestaande geurhinderbeleid
toetsing aan normen voor stankhinder rondom stortplaatsen niet mogelijk maakt. Immers, het
bevoegd gezag bepaalt voor elk stankprobleem – op individuele basis – wat acceptabel is en wat
niet. Hierdoor ontbreekt een maatstaf voor de hinder en zullen de opdrachtgevers moeten
aangeven op basis waarvan (aanvullende) maatregelen wel of niet noodzakelijk worden geacht.

Het RIVM doet evenmin uitspraken over de aanvaardbaarheid van de ondervonden of nog te
ondervinden hinder. Wel heeft het RIVM de ervaren hinder in beeld trachten te brengen, op basis
van bestaande gegevens als het GGD-rapport en de klachteninventarisaties van de provincie.

Het onderzoek heeft betrekking op de emissies van de huidige activiteiten en op die in het
verleden. Ten aanzien van geplande activiteiten kunnen derhalve op grond van dit onderzoek
geen kwantitatieve uitspraken worden gedaan. De belangrijkste geplande activiteit betreft de
mogelijke afgraving van materiaal van de stortplaats Crayestein-West, het transport hiervan en de
stort van het materiaal op de AVM-stort. Op deze activiteit zal in de discussie in algemene
termen worden ingegaan.

Het onderzoek beperkt zich tot de "normale" emissiesituatie. Bij de berekeningen zijn incidentele
verhogingen in de emissie, zoals zich kunnen voordoen bij calamiteiten, niet meegenomen.
Uitzondering hierop is de stortplaats, waarvoor wel een "worst-case" scenario is onderzocht.
Bij de modelberekeningen is overigens wel rekening gehouden met ongunstige
weersomstandigheden.
Voor de metingen geldt dat de situatie wordt beoordeeld zoals deze zich tijdens de meetperiode
heeft voorgedaan. De meetgegevens worden echter ook gebruikt ter toetsing van de
berekeningsresultaten, die hierdoor meerwaarde verkrijgen.
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2. Onderzoek naar de emissies van stoffen die
gezondheidseffecten en/of stankhinder kunnen
veroorzaken

2.1 Inleiding
In het gebied langs de Beneden Merwede ter hoogte van Sliedrecht en omgeving zijn voor wat
betreft industriële emissies naar de lucht de volgende bronnen mogelijk van belang:

1. De stortplaats van de AVM
2. Bedrijven op het industrieterrein Tweede en Derde Merwedehaven, gelegen ten westen

van de stortplaats
3. Bedrijven op het industrieterrein Kerkerak, gelegen aan de Industrieweg en de

Merwestraat te Sliedrecht, ten noorden van de stortplaats (aan de andere zijde van de
Merwede)

In bijlage 5 is een overzicht gegeven van de bedrijven op deze terreinen. Ook is in deze bijlage
een plattegrond opgenomen (Figuur B5.1) waarop de locaties van de voor dit onderzoek meest
relevante bedrijven zijn aangegeven.

2.2 Emissies stortplaats
Op een stortplaats als die aan de Derde Merwedehaven kunnen emissies optreden als gevolg van
verwaaiing tijdens de stort, maar ook als gevolg van het ontwijken van stortgas, waarin zich
verontreinigende componenten bevinden.
De emissies afkomstig van de AVM-stort zijn in het verleden meerdere malen bepaald, o.a. door
Tauw Milieu en door Haskoning BV (Hoekstra en Biermann-van Ewijk, 1999; Wösten, 1999). In
het onderhavige onderzoek is door TNO de samenstelling van het stortgas opnieuw bepaald,
opdat een zo goed mogelijk beeld van de huidige situatie kon worden verkregen. Daartoe zijn op
op 12, 18 en 20 juli 2000 monsters van het stortgas genomen en is van elk van deze drie monsters
de samenstelling bepaald. Daarnaast is ook de geurinhoud van elk monster vastgesteld. De
resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in bijlage 2 van dit rapport (Oonk, 2000).
De hoeveelheid stortgas die uit de stort ontsnapt en de geurinhoud van dat stortgas bepalen
samen de hoeveelheid stank die – ongewenst – vrijkomt bij de stort. Deze gegevens kunnen
worden gebruikt om met behulp van verspreidingsberekeningen na te gaan hoeveel geureenheden
er in de woonomgeving voorkomen. Op basis daarvan kan ook worden berekend hoe ver de
emissie moet worden teruggebracht om de stankoverlast te beperken. In het stortgas zijn tevens
de gehalten aan een aantal verontreinigingen waaronder H2S bepaald. H2S is voor een belangrijk
deel verantwoordelijk voor de als hinderlijk ervaren geur van stortgas. Tijdens dit onderzoek is
H2S overigens ook in de woonomgeving gemeten op de locatie van de eerder genoemde
meetcontainer. Op deze wijze kunnen resultaten van metingen en berekeningen aan elkaar
worden gekoppeld.
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Voor wat betreft de samenstelling van het stortgas bleken de resultaten van het onderzoek van
TNO goed overeen te komen met die van de onderzoeken van Tauw Milieu en Haskoning BV.
Op basis van de meetgegevens van TNO, aangevuld met gegevens uit de onderzoeken van Tauw
Milieu en Haskoning BV1, zijn zowel de emissies aan de verschillende stoffen als de geuremissie
van de stortplaats berekend (zie bijlage 2 voor een uitvoerige beschrijving van deze
berekeningen). Bij deze berekeningen is rekening gehouden met de omzetting van H2S in SO2

door microbiologische oxidatieprocessen in de bovenlaag van het stortpakket. Andere
componenten in het stortgas worden niet of nauwelijks omgezet in de bovenlaag.
In Tabel 1 is een overzicht gegeven van de berekende emissies op jaarbasis. In dit overzicht zijn
tevens de emissies uit het stoken van de gasmotor en uit de fakkelinstallatie van de stortplaats
inbegrepen. Deze zijn berekend op grond van de massabalans van zwavelcomponenten in het
stortgas en metingen van Tauw (Hoekstra en Biermann-van Ewijk, 1999). Uit het overzicht blijkt
dat zwaveldioxide verreweg het meest wordt uitgestoten. Deze emissie is deels afkomstig uit het
stortpakket, als product van de omzetting van H2S, en deels uit de gasmotor en de fakkel.
Van de in Tabel 1 vermelde stoffen is bekend dat met name enkele zwavelhoudende
verbindingen zoals zwavelwaterstof, carbonylsulfide, thioethers en mercaptanen een
onaangename geur hebben die al bij zeer lage concentraties (op het niveau van 1 µg m-3 of lager)
waarneembaar is. Ook terpenen hebben een lage geurdrempel, maar de geur wordt vaak als
minder onaangenaam ervaren. De toxiciteit van de genoemde stoffen zal in hoofdstuk 6 worden
besproken.
De totale geuremissie van de stortplaats is door TNO, op basis van de gemeten geurinhoud en
samenstelling van het stortgas, de omzetting van H2S in de bovenlaag van het stortpakket, de
emissie aan stortgas uit het pakket en de resultaten van een onderzoekvan Project Research
Amsterdam met snuffelploegmetingen berekend op 7,1x1012 (7,1 biljoen) ge (geureenheden) per
jaar. Hierbij is de geuremissie afkomstig van het stortfront inbegrepen. Uit het stortfront vindt
geen emissie van stortgas plaats, maar wel van stank veroorzakende componenten uit afval zoals
organische zuren en vetzure esters. Hierbij bevinden zich echter geen componenten die bij lage
concentraties toxisch zijn. De bijdrage van het stortfront draagt naar schatting ca 25% bij aan de
totale geuremissie van de stortplaats. In hoofdstuk 3 waarin de verspreidingsberekeningen en
concentraties in de woonomgeving zullen worden besproken, zal hier uitgebreider op worden
ingegaan.

Op het terrein van de stortplaats is nog een baggerscheidingsinstallatie van het bedrijf PECOS
aanwezig. De  bijdrage van dit bedrijf aan de geuremissie is naar de ervaring van  de afdeling
handhaving van de Regio Zuid van de Provincie Zuid Holland zeer beperkt. Ten tijde van het
onderzoek (mei-juni 2000) vond geen baggerscheiding plaats.

                                                
1 Voor wat betreft enkele componenten, waarvan in het onderzoek van TNO geen meetgegevens zijn opgenomen

(benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en terpenen).
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Tabel 1. Overzicht van de totale emissies per component (op jaarbasis) uit de stortplaats.

Component Emissie (kg/jaar) Component Emissie (kg/jaar)
Chloordifluormethaan 3 Zwavelwaterstof (H2S) 600
Dichloordifluormethaan 72 Carbonylsulfide (COS) 50
Dichloormonofluormethaan 39 Zwaveldioxide (SO2) 52.000
Trichloorfluormethaan 51 Koolstofdisulfide (CS2) 8
1,1-Dichloro-1-fluoroethaan 50 Thioethers 20
1-Chloro-1,1-difluoroethaan 30 Mercaptanen 65
Totaal chloorfluor KWS 245 Benzeen 20
Dichloormethaan 5 Tolueen 163
Vinylchloride 12 Ethylbenzeen 48
Trans-1,2-dichlooretheen 6 Xylenen 41
Cis-1,2-dichlooretheen 10 Terpenen 105
Trichlooretheen 10 Zoutzuur (HCl) 350
Tetrachlooretheen 8

2.3 Overzicht van bedrijven op de industrieterreinen Tweede
en Derde Merwedehaven en Kerkerak

Door de Milieudienst Zuid Holland Zuid is een inventarisatie gemaakt van de emissies van de
industriële bronnen op de industrieterreinen Tweede en Derde Merwedehaven en op het
industrieterrein Kerkerak (Jongerius, 1999). Uit deze inventarisatie blijkt dat de grootste emissies
naar de lucht afkomstig zijn van vier bedrijven, alle gelegen op het industrieterrein Tweede
Merwedehaven. Het gaat om Dupont (chemische industrie), de Gevudo (vuilverbranding), de
Zavin (verbranding ziekenhuisafval) en de DRSH (verbranding zuiveringsslib). Daarnaast is er
sprake van diverse kleinere bronnen zoals enkele metaalproductiebedrijven, een tectyleerbedrijf,
enkele scheepswerven, enz.
In de rapportage van de Milieudienst Zuid Holland Zuid zijn gegevens vermeld van de jaarlijkse
emissies aan diverse componenten uit Dupont, de Gevudo en de Zavin. Deze gegevens zijn
afkomstig uit de Emissieregistratie Lucht (ERL) 1997. Van de overige bedrijven zijn geen
emissiegegevens opgenomen. Hiervan wordt in het rapport opgemerkt dat de emissies uit deze
overige bedrijven klein zijn en ‘volledig wegvallen’ tegen de emissies uit de grote emittenten.
Het overzicht uit het rapport is onvoldoende gedetailleerd voor het berekenen van de
concentraties van elke geëmitteerde component in de woonomgeving met behulp van een
verspreidingsmodel. Ten eerste worden sommige stoffen niet specifiek genoemd, maar zijn ze
ingedeeld in een bepaalde groep (bijvoorbeeld ‘alifatische gehalogeneerde koolwaterstoffen’),
terwijl de stoffen binnen zo’n groep aanzienlijk van elkaar kunnen verschillen zowel voor wat
betreft de emissies als hun toxicologische eigenschappen. Ten tweede zijn in het overzicht
uitsluitend totale emissies van een component (of een groep componenten) per bedrijf gegeven
en niet per bron binnen elk bedrijf (bij Dupont bevinden zich tientallen bronnen verspreid over
het terrein). Ten derde zijn in het overzicht geen gegevens opgenomen van andere, voor
verspreidingsberekeningen essentiële emissieparameters zoals bronhoogte en afgasdebiet.
Ten behoeve van het onderhavige onderzoek zijn daarom in aanvulling op de rapportage van de
Milieudienst Zuid Holland Zuid meer gedetailleerde emissiegegevens verzameld op basis van
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door de provincie Zuid Holland ter beschikking gestelde informatie, zoals vergunnings-
aanvragen, milieujaarverslagen en emissierapporten van de betreffende bedrijven.
Van de bedrijven Dupont, de Gevudo, de Zavin en de DSRH bleken de meeste relevante
emissiegegevens per bron (d.w.z. zowel de emissies aan de verschillende stoffen als andere
relevante emissieparameters zoals bronhoogte, brondiameter, afgasdebiet, warmteinhoud, e.d.)
beschikbaar, veelal over meerdere jaren2. In het geval er emissiedata over meerdere jaren
beschikbaar waren, zijn de meest recente gegevens gebruikt. In sommige gevallen echter
(namelijk als de gegevens per jaar sterk verschilden en er geen duidelijke indicatie was welke
gegevens de meest betrouwbare waren) zijn de gemiddelde waarden over meerdere jaren
gebruikt.
Daarnaast waren van twee bedrijven rapporten beschikbaar van éénmalig uitgevoerde
emissieonderzoeken, namelijk van het metaalbedrijf Van Beest, gelegen aan de Industrieweg te
Sliedrecht (onderzoek naar de emissies van stikstofoxiden), en van het straal- en reparatiebedrijf
Den Breejen en Zn, gelegen aan de Derde Merwedehaven (onderzoek naar de emissies van stof).
Van twee metaalbedrijven (Premotec en Ploegaart, beide gevestigd op het terrein Tweede
Merwedehaven) is bekend dat zij verf gebruiken voor de behandeling ven metaaloppervlakken.
Het verfverbruik van deze bedrijven bedraagt minder dan 2000 kg per jaar. Op basis van dit
gegeven en de resultaten van een onderzoek naar de emissies aan oplosmiddelen door een
verfspuiterij in Alkmaar (Mennen et al., 1998a) kan worden geschat dat de emissie aan
oplosmiddelen ten hoogste 800 kg per jaar bedraagt. De gebruikte oplosmiddelen zijn veelal
stoffen als tolueen, xylenen, isobutanol, acetaatverbindingen (zoals ethylacetaat en butylacetaat)
en ketonen (zoals methylethylketon). Bij het onderzoek in Alkmaar zijn ook concentraties op
immissieniveau gemeten en berekend met een verspreidingsmodel gevolgd door een beoordeling
van mogelijke gezondheidsrisico’s. Hieruit bleek dat voor alle stoffen de concentraties in de
woonomgeving ruim onder de toxicologische grens- en richtwaarden lagen (bij een emissie van
ca 2000 kg per jaar), zodat er geen sprake was van gezondheidsrisico’s voor de omwonenden van
de spuiterij3. Aangezien de emissies aan oplosmiddelen uit de metaalbedrijven Premotec en
Ploegaart nog aanmerkelijk lager zijn dan 2000 kg per jaar, zal ook in de omgeving van deze
bedrijven zeer waarschijnlijk geen sprake zijn van gezondheidsrisico’s voor de omwonenden.
Ook is er rondom deze bedrijven geen stankhinder te verwachten.4

Op het terrein Tweede Merwedehaven bevinden zich verder twee bedrijven waar regelmatig
gassingen worden uitgevoerd van silo’s, containers, pallets en scheepsruimen ter bestrijding van
ongedierte. Bij deze gassingen wordt gebruik gemaakt van methylbromide en soms van fosfine.
In de milieuvergunning van deze bedrijven zijn procedures opgenomen waarmee verspreiding
van de ontsmettingsgassen naar de leefomgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen. Verder moet
bij dergelijke gassingen een afstand van tenminste 100 m van woon- en/of verblijfsgebouwen
worden aangehouden; volgens onderzoek van TNO wordt bij een dergelijke afstand de MAC
waarde voor methylbromide niet overschreden. Er zijn echter geen specifieke gegevens
beschikbaar van de emissies aan ontsmettingsgassen bij deze twee bedrijven. In een ander kader
wordt op dit moment door het RIVM onderzoek uitgevoerd naar de emissies van methylbromide
bij gassingen. De resultaten van dit onderzoek wijzen tot nu toe uit dat de verspreiding in de
                                                
2 Er zijn uitsluitend gegevens geïnventariseerd over de periode 1995 t/m 1999. Gegevens van voor 1995 werden

voor dit onderzoek niet relevant geacht.
3 Ter illustratie: De gemeten en berekende concentraties van de oplosmiddelcomponenten waren 20 tot 5000 maal

lager dan de betreffende toxicologische grenswaarden.
4 Te verwachten valt dat dat in de directe omgeving (op minder dan 100 m afstand) mogelijk af en toe een

oplosmiddelengeur wordt waargenomen. Een dergelijke geur wordt, indien zij incidenteel optreedt, meestal
niet als erg hinderlijk ervaren.
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omgeving sterk verschilt van geval tot geval. In een aantal gevallen worden ook buiten de grens
van 100 meter meetbare concentraties gemeten, zonder dat dit overigens leidde tot overschrijding
van bekende toxicologische grenswaarden
Van de andere bedrijven op de beide industrieterreinen zijn geen emissiegegevens van stoffen
bekend. Bij enkele van deze bedrijven zou sprake kunnen zijn van emissies van vluchtige
organische componenten (tectyleerbedrijf en enkele scheepswerven) en stof (diverse op- en
overslagbedrijven, scheepswerven en bouw- en sloopafvalverwerkingsbedrijf), maar deze
emissies zijn waarschijnlijk dermate gering dat ze nauwelijks zullen bijdragen aan de
concentraties in de woonomgeving.

Verder zijn van enkele bedrijven, namelijk de Zavin, de DSRH, de Gevudo (inclusief de
stortplaats Crayestein-West, waar slakken uit de verbrandingsovens van de Gevudo worden
gestort) en de rioolwaterzuivering van de ZHEW de geuremissies geïnventariseerd.
Van enkele kleinere bedrijven op de industrieterreinen (onder andere een papier recycling
bedrijf) zijn mogelijk ook geuremissies te verwachten, maar daar zijn geen gegevens van bekend.
De ervaring leert dat deze geuremissies relatief klein zijn ten opzichte van die van de grote
emittenten.

2.4 Emissies van de bedrijven op de industrieterreinen
Tweede en Derde Merwedehaven en Kerkerak

Op basis van de beschikbare gegevens is per stof een overzicht gemaakt van alle bronnen en de
daarbij behorende beschikbare emissiegegevens. In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de
totale emissies per stof uit alle geïnventariseerde bronnen, waarvan emissie meetgegevens
bekend zijn. Niet opgenomen zijn de emissies van de bedrijven Premotec en Ploegaart waarvan
alleen gegevens bekend zijn op basis van schattingen aan de hand van het verfverbruik. Zoals is
aangegeven zijn de emissies van deze bedrijven relatief gering en zij zullen niet tot nauwelijks
bijdragen aan de concentraties in de woonomgeving.
Uit de tabel kan een eerste indruk worden verkregen van de stoffen die, voor wat betreft de
luchtemissies, als het meest relevant moeten worden beschouwd. Daarbij zij aangetekend dat de
feitelijke concentraties van deze stoffen in de woonomgeving een ander beeld kunnen vertonen.
Deze hangen namelijk ook af van onder andere de hoogte waarop en de snelheid waarmee stoffen
worden geëmitteerd. De resultaten van de verspreidingsberekeningen (zie hoofdstuk 3) aan de
hand van de emissiegegevens geven hierin vanzelfsprekend een beter inzicht.
Opgemerkt moet worden dat de emissies van de meeste koolwaterstoffen die door Dupont
worden geëmitteerd (dat zijn nagenoeg alle in de tabel genoemde koolwaterstoffen)
waarschijnlijk overschat zijn omdat de inventarisatie is gebaseerd op een middeling van de
gegevens over 1998 en 1999, terwijl volgens opgave van het bedrijf de emissies in 1999 met ruim
50% zijn gereduceerd ten opzichte van 1998. De reden hiervan is dat een steeds groter deel van
de geëmitteerde koolwaterstoffen naar een thermal converter wordt geleid waar ze worden
verbrand. Uitzonderingen hierop vormen dichloormethaan, dimethylacetamide en
tetrahydrofuran, waarvan de emissies in 1999 ongeveer even hoog of zelfs iets hoger waren dan
in 1998. Volgens het bedrijf zullen de emissies aan koolwaterstoffen in 2000 en verder nog meer
dalen. In de inventarisatie is toch uitgegaan van de gemiddelde emissies over 1998 en 1999, te
meer omdat daarmee een beter beeld wordt verkregen van de gemiddelde concentraties op
leefniveuau (en dus ook de gemiddelde blootstelling) over de afgelopen jaren.
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Van de in Tabel 2 vermelde stoffen is bekend dat met name butylacrylaat, chloor en ammoniak
een onaangename geur hebben. De geurdrempel van deze stoffen (in de orde grootte van 10 tot
100 µg m-3) is echter hoger dan die van de zwavelhoudende verbindingen en de organische zuren
die door de stortplaats worden geëmitteerd. Enkele andere mogelijk stank veroorzakende
componenten uit Tabel 2 hebben een geurdrempel die ligt in de orde grootte van 100 tot 1000 µg
m-3, namelijk acrylzuur, azijnzuur, azijnzuuranhydride en octanol. Van enkele componenten (de
gefluorideerde ethers en enkele andere gefluorideerde verbindingen zoals perfluorisobuteen) zijn
geen geurdrempels bekend. De toxiciteit van de genoemde stoffen zal in hoofdstuk 6 worden
besproken.
De totale geuremissie uit de geïnventariseerde bronnen op de industrieterreinen bedraagt
6,8x1012 (4,4 biljoen) ge per jaar. De grootste bijdragen hieraan worden geleverd door de Gevudo
(2,9x1012 ge per jaar) en de rioolwaterzuivering van de ZHEW (2,4x1012 ge per jaar).

Vergelijking van de Tabellen 1 en 2 geeft aan dat voor de meeste componenten de emissies uit de
bedrijven hoger zijn dan die uit de stortplaats, uitgezonderd de zwavelhoudende componenten.
Daar staat tegenover dat de verspreiding van de uit de stortplaats geëmitteerde componenten
ongunstiger is vanwege de relatief lage bronhoogte en het geringe afgasdebiet. Voor geur geldt
dat naast de stortplaats van de AVM ook de rioolwaterzuivering en de stortplaats Crayestein-
West lage bronnen zijn met een in het algemeen relatief ongunstig verspreidingspatroon.



pag. 22 van 95 RIVM rapport 609021 018

Tabel 2. Overzicht van de totale emissies per component (op jaarbasis) uit alle geïnventariseerde bronnen
behalve de stortplaats.

Component emissie (kg/jaar) Component emissie (kg/jaar)
Anorganische componenten
Koolmonoxide (CO) 66.339 Vinylideenfluoride 6.659
Stikstofoxiden (NOx) 276.412 Propaan 1.367
Zwaveldioxide (SO2) 8.185 Isobutaan 900
Zoutzuur (HCl) 1.302 Isoheptaan 1.546
Waterstoffluoride (HF) 3.645 Tolueen 996
Chloor (Cl2) 162 Azijnzuur 815
Ammoniak (NH3) 831 Azijnzuuranhydride 150
Stof 7.934 Vinylacetaat 1.071
Cadmium (Cd) 11 Acrylzuur 21
Kwik (Hg) 16 Butylacrylaat 60
Zware metalen 1) 116 Maleinezuuranhydride 22
Dioxinen 2,9E-05 Methacrylzuur 77

Amines 42
Koolwaterstoffen Dimethylacetamide 11.030
Totaal VOCs 2) 1.216.474 Tetrachlooretheen 199
CxHy (verbranding) 3) 6.820 Chloroform 1.516
Totaal chloorfluor KWS 4) 804.507 Dichloormethaan 22.986
CFKs 5) 22.969 Dimethylether 8.328
HCFKs 5) 228.536 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-

trifluoro-methylpropyl methyl
ether

175.608

HFKs 5) 459.826 1,3,3,3-Tetrafluoro-2-
trifluoro-methylpropenyl
methyl ether

49.530

Hexafluorpropeen 33.394 Formaldehyde 5.958
Tetrafluoretheen 52.004 Tetrahydrofuran 52.653
Perfluorallylchloride 1.109 Methanol 80.651
Perfluorisobuteen 11 Octanol 651
1) Som van de zware metalen antimoon (Sb), lood (Pb), chroom (Cr), koper (Cu), mangaan (Mn), vanadium (V),

tin (Sn), kobalt (Co), arseen (As), nikkel (Ni), seleen (Se) en telluur (Te).
2) Som van alle geëmitteerde vluchtige organische componenten (koolwaterstoffen).
3) CxHy is de verzamelnaam voor alle koolwaterstoffen die voorkomen in de afgassen van verbrandings-ovens en

hiermee vergelijkbare bronnen. Het gaat voornamelijk om laagmoleculaire, niet-gehalogeneerde aromatische
en alifatische koolwaterstoffen zoals benzeen, tolueen, (vertakte) alkanen en alkenen, cycloalkanen, e.d. Er zijn
gegen gegevens over de samenstelling van CxHy in de verbrandingsgassen van de in dit onderzoek
geïnventariseerde bronnen, omdat in deze verbrandingsgassen uitsluitend de emissieconcentratie van totaal
CxHy wordt gemeten.

4) Som van alle chloorfluorkoolwaterstoffen (CFKs en HCFKs) en fluorkoolwaterstoffen (HFKs).
5) Verzamelnamen voor resp. chloorfluorkoolwaterstoffen zonder proton (CFKs), overige

chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFKs) en fluorkoolwaterstoffen (HFKs) behalve de in de tabel specifiek
genoemde HFKs (hexafluorpropeen, tetrafluoretheen, perfluorallylchloride, perfluorisobuteen en
vinylideenfluoride). In de beschikbare verslagen van Dupont, waaruit de emissies zijn afgeleid, zijn gegevens
over deze stoffen soms onder hun verzamelnaam vermeld en soms uitgesplitst naar specifieke component (bv.
CFK 11, ofwel trichloorfluormethaan). Om practische redenen zijn in dit overzicht alleen de totale emissies per
groep gegeven, behalve voor de specifiek genoemde HFKs die toxicologisch gezien risicovoller zijn dan de
(chloor)fluorkoolwaterstoffen uit de drie groepen.



RIVM rapport  609021 018 pag. 23 van 95

3. Berekening van de verspreiding van geëmitteerde
stoffen en de concentraties in de woonomgeving

3.1 Inleiding
Met behulp van een verspreidingsmodel zijn de immissieconcentraties, d.w.z. concentraties in de
woonomgeving, van de geëmitteerde stoffen berekend, zowel voor wat betreft de emissies uit de
stortplaats als die uit de bedrijven. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met het
programma Stacks, versie 4.1. Dit programma is gebaseerd op het zogenaamde Nieuw Nationaal
Model (TNO, 1998), een luchtverspreidingsmodel dat in de loop van de laatste 10 jaar is
ontwikkeld door onder andere de KEMA, TNO en RIVM en dat uitvoerig is gevalideerd middels
metingen. Met het programma kunnen in een gedefinieerd gebied met één of meerdere bronnen
(schoorstenen, maar ook bijvoorbeeld oppervlaktebronnen) concentraties van een component
worden berekend als gevolg van emissies uit die bronnen. Daartoe moeten per bron enkele
emissieparameters zoals locatie, bronhoogte, afgasdebiet, emissie e.d. worden ingevoerd. Ook
zijn meteorologische gegevens zoals windsnelheid en windrichting nodig om de berekeningen te
kunnen verrichten.
Voor de berekeningen in dit onderzoek is gebruik gemaakt van een bestand met meteorologische
gegevens over vijf jaar, gemeten op het KNMI station Eindhoven5.

3.2 Uitvoering
De berekeningen zijn uitgevoerd in twee series, één serie met de emissies uit de stortplaats
(Tabel 1) en een andere met de emissies uit alle andere geïnventariseerde bedrijven (Tabel 2). De
reden voor dit onderscheid is dat de stortplaats voor wat betreft de emissiepunten en de omgeving
een andere karakteristiek heeft dan de overige bronnen. Bij de stortplaats gaat het voornamelijk
om lage bronnen waaruit diffuse stortgasemissies plaatsvinden, terwijl bij de overige bedrijven
met name sprake is van hogere bronnen met actieve emissies.
Bij serie 1 (stortplaats) is uitgegaan van een gebied van 2 bij 2 km2, met de aan de Merwede
gelegen meest noordelijke punt van de stortplaats als middelpunt. Dit gebied is bij de
berekeningen opgedeeld in 400 grids6 van elk 100 bij 100 m2. Er is een ruwheidslengte van 0,25
m gebruikt (deels open, deels bebouwde omgeving), gebaseerd op de karakteristiek van de
directe omgeving van de stortplaats. Bij serie 2 is uitgegaan van een gebied van 5 bij 5 km2, met
de schoorsteen van de Gevudo als middelpunt. Het oppervlak per grid bedroeg hier 250 bij 250
m2. De reden om een groter verspreidingsgebeid te kiezen dan bij serie 1 is dat de verspreiding
van emissies uit hoge bronnen zich over een groter gebied uitstrekt dan uit lage bronnen. Bij serie
2 is een ruwheidslengte van 1 m gebruikt, karakteristiek voor een bebouwde omgeving.
Zoals is aangegeven in hoofdstuk 2, waren van de meeste bronnen op de industrieterreinen
Tweede en Derde Merwedehaven en Kerkerak de relevante emissiegegevens (de emissies aan de
verschillende stoffen en geur, locatie van de bron, bronhoogte, brondiameter, afgasdebiet en

                                                
5 In het programma Stacks zijn van twee stations, namelijk Schiphol en Eindhoven, bestanden met 5 jaar

meteorologische gegevens opgenomen. Van deze stations wordt Eindhoven als meest representatief geacht
voor het onderzoeksgebied.

6 Het model berekent concentraties op (maximaal) 21 bij 21 gridpunten, die gelijkmatig verspreid liggen in het
aangegeven gebied. Het oppervlak per grid wordt bepaald door het oppervlak van het totale gebied gedeeld
door het aantal grids.
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warmteinhoud) beschikbaar. In het enkele geval, dat bepaalde gegevens niet beschikbaar waren,
zijn waarden gebruikt uit eerder onderzoek aan vergelijkbare bronnen of op basis van
wetenschappelijk verantwoorde aannames, opdat een zo compleet mogelijk overzicht van alle
bronnen en stoffen werd verkregen. De gegevens uit dit overzicht zijn gebruikt bij de
berekeningen van serie 2, d.w.z. per stof is één berekening uitgevoerd waarin alle
geïnventariseerde bronnen die de betreffende stof emitteren zijn meegenomen.
Bij de verspreidingsberekeningen m.b.t. de stortplaats (serie 1) is voor een enigszins andere
aanpak gekozen. De stortplaats bestaat uit vier compartimenten. Door TNO (Oonk, 2000; bijlage
2) is een inventarisatie gemaakt van het stortgasdebiet en de emissie aan H2S en aan geur voor
elk van deze compartimenten en hun taluds7. Daarbij is rekening gehouden met de omzetting van
H2S in SO2 (en daarmee ook de ‘afbraak’ van geur) door microbiologische oxidatieprocessen in
de bovenlaag van het stortpakket. Deze omzetting hangt onder andere af van de dikte en de
leeftijd van de bovenlaag en varieert van 90 tot 98%. In de berekeningen is elk compartiment en
elk talud als aparte bron beschouwd, opdat de verspreiding zo gedetailleerd mogelijk in kaart
wordt gebracht. Verder is bij de berekeningen het stortfront als aparte bron (van geur, niet van
H2S) meegenomen. De bijdrage van het stortfront aan de geuremissie wordt geschat op ongeveer
25%.
Behalve van H2S en geur is ook de verspreiding van andere door de stortplaats geëmitteerde
stoffen (zie Tabel 1) op analoge wijze berekend. Hierbij zijn tevens de emissies uit de gasmotor
en de fakkelinstallatie verdisconteerd, waarbij deze beide bronnen als puntbron in het model zijn
ingevoerd. De relevante emissieparameters (bronhoogte, brondiameter, afgasdebiet en
warmteinhoud) zijn overgenomen uit het onderzoek van Tauw Milieu (Hoekstra en Biermann-
van Ewijk, 1999).
Om een indicatie te krijgen van de te verwachten concentraties aan H2S en geur bij incidenten op
de stortplaats, waarbij H2S direct (dus zonder omzetting in SO2 ) uit het stortpakket wordt
geëmitteerd (zoals in de periode november 1998 tot maart 1999 mogelijk is voorgevallen), is
tevens een ‘worst case’ berekening uitgevoerd. Bij deze ‘worst case’ berekening is uitgegaan van
een twee maal zo hoog stortgasdebiet (d.w.z. geen onttrekking van stortgas, waardoor alle
geproduceerd stortgas wordt geëmitteerd) en geen omzetting van H2S in SO2. In dit geval is de
geuremissie uit de stortplaats ook aanzienlijk hoger dan in de ‘normale’ situatie, terwijl de SO2

emissie veel lager wordt.

De compartimenten en taluds zijn in feite oppervlaktebronnen, waaruit diffuse emissies
plaatsvinden8. In het model Stacks wordt bij oppervlaktebronnen echter uitgegaan van een
standaardhoogte van 1,5 m, terwijl de compartimenten 8 tot 20 m boven het maaiveld liggen en
ook de taludhoogtes gemiddeld hoger dan 1,5 m zijn. Een berekening waarbij van een
emissiehoogte van 1,5 m wordt uitgegaan geeft dan een overschatting van de concentraties in de
woonomgeving. De verdunning van geëmitteerde componenten neemt immers toe met de hoogte
waarop de emissie plaatsvindt. Daarom zijn met Stacks naast een berekening uitgaande van
oppervlaktebronnen, ook berekeningen verricht waarbij de bronnen als een puntbron
(schoorsteen) zijn opgevat, elk gelokaliseerd in het midden van het betreffende compartiment of
talud. Er zijn drie van dergelijke berekeningen uitgevoerd waarbij de brondiameter is gevarieerd,

                                                
7 Hiermee worden de aflopende zijkanten van de compartimenten bedoeld.
8 De emissies zijn niet homogeen verdeeld over het oppervlak maar vinden waarschijnlijk op meerdere niet te

localiseren plaatsen op elk oppervlak plaats (o.a. uit scheurtjes in het pakket).
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namelijk 5, 10 en 20 m. Vanwege het geringe debiet van de stortgas emissies heeft de
brondiameter een grote invloed op de effectieve emissiehoogte en daarmee op de verspreiding9.
Een bijkomende complicatie is dat de effecten van locale ruwheden en andere
omgevingsparameters (o.a. de taluds, de ‘oneffenheden’ van de compartimenten, het effect van
het wateroppervlak van de Merwede en met name de zichtwal die de stortplaats enigszins
afschermt van de Merwede) niet goed kwantitatief zijn in te schatten. In kwalitatief opzicht kan
worden opgemerkt dat als de wind over de stortplaats richting Sliedrecht staat de zichtwal zal
leiden tot een grotere mate van turbulentie (en daarmee een grotere verdunning en dus lagere
concentraties van de geëmitteerde stoffen) dan waarvan in de modelberekeningen is uitgegaan.
Het effect van het wateroppervlak van de Merwede hangt af van het temperatuurverschil tussen
het water en de lucht erboven. Als de lucht kouder is dan het water (in de winter en/of tijdens
koude nachten) zal dit leiden tot een toename van de turbulentie (en daarmee een grotere
verdunning) door het opwarmen van de lucht vlak boven het water. Daarentegen zal, als de lucht
warmer is dan het water (in de zomer en/of tijdens warme dagen), de turbulentie worden
onderdrukt met ophoping van stoffen in de lucht boven het water tot gevolg. In het algemeen
komen hoge piekconcentraties vooral ’s nachts voor, omdat er dan sprake is van weinig wind en
een stabiele atmosfeer10. Het zojuist beschreven effect van het wateroppervlak van de Merwede
effect leidt er dan toe dat deze piekconcentraties lager worden. Over langere tijd gezien zullen de
effecten elkaar compenseren, zodat er vrijwel geen effect is te verwachten op de berekende
gemiddelde immissieconcentraties.
In de modelberekeningen is geen rekening gehouden met mogelijke variaties van de emissies uit
de stortplaats, omdat daar geen gegevens over bekend waren. Wel is uit onderzoek bekend dat
emissies uit stortplaatsen kunnen variëren, onder andere als gevolg van de luchtdruk in de
atmosfeer. Bij een verhoging van de luchtdruk wordt de emissie in het algemeen lager dan
gemiddeld en bij een verlaging van de luchtdruk geldt het omgekeerde. Omdat een hoge
luchtdruk meestal gepaard gaat met een lage windsnelheid en dus met hogere
immissieconcentraties, leidt de emissievariatie ook tot een onderdrukking van optredende
piekconcentraties, terwijl het geen effect heeft op de gemiddelde immissieconcentraties.
Uit de hierboven gemaakte opmerkingen kan worden afgeleid dat de modelberekeningen met
name voor wat betreft de piekconcentraties waarschijnlijk een overschatting van de werkelijke
immissieconcentraties van de componenten uit de stortplaats geven.

Met het model zijn voor elke geëmitteerde component en voor geur zowel jaargemiddelde
concentraties als percentielen van uurgemiddelde concentraties berekend. De hoge percentielen11

geven een indicatie van de te verwachten piekbelasting aan concentraties bij ongunstige
weersomstandigheden (windrichting afkomstig van de bron, veelal in combinatie met een lage
windsnelheid en lage turbulentiegraad). De jaargemiddelde concentraties kunnen worden
gerelateerd aan de gemiddelde blootstelling aan een stof over langere tijd, terwijl de hoge
percentielen kunnen worden gerelateerd aan een af en toe optredende, kortdurende blootstelling
aan een stof. Ook bij de toxicologische evaluatie van de resultaten speelt de blootstellingsduur

                                                
9 Dit is een gevolg van het zogenaamde stack-tip downwash effect. Het voert te ver om hier in deze rapportage

nader op in te gaan.
10 In een stabiele atmosfeer wordt de turbulentie van de lucht onderdrukt. Dit is een gevolg van het afkoelen van het

aardoppervlak, waardoor de temperatuur van de lucht dicht bij de grond lager wordt dan in de luchtlagen
daarboven.

11 Bijvoorbeeld het 99,5 percentiel van uurgemiddelde concentraties. Dit geeft de concentratie aan die maximaal
0,5% van de tijd (ofwel ongeveer 40 uren op jaarbasis) wordt overschreden.
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een rol. Heel algemeen geldt, dat naarmate de totale blootstellingsduur korter is, de bijbehorende
concentratiegrenswaarde hoger zal zijn. Hierop zal in hoofdstuk 6 nader worden ingegaan.

3.3 Resultaten
In Tabel 3 is een overzicht gegeven van de met het verspreidingsmodel berekende
immissieconcentraties als gevolg van de bijdrage door de emissies uit de in hoofdstuk 2
geïnventariseerde bronnen. In de vermelde imissieconcentraties is de bijdrage van
achtergrondconcentraties en van andere bronnen zoals verkeer, kleine bedrijven en woningen in
de directe omgeving dus niet verdisconteerd. De reden hiervoor is dat op deze wijze inzicht kan
worden verkregen in hoe groot de bijdrage is van de geïnventariseerde bronnen. Wel zijn, ter
vergelijking, in een aparte kolom in Tabel 3ook de achtergrondconcentraties voor de onderzochte
componenten opgenomen.
Voor SO2, H2S en geur, zijn in deze tabel de ranges aan waarden gegeven, die volgen uit de
verschillende berekeningen zoals die in paragraaf 3.2 zijn omschreven.Voor de andere
componenten uit de stortplaats zijn de gemiddelden van de ranges aan berekende waarden
gegeven. Tevens zijn, cursief, voor H2S en geur de resultaten van de ‘worst case’ berekening
vermeld. Opgemerkt moet worden dat in de ‘worst case’ situatie de SO2 emissie en dus ook de
SO2 immissieconcentraties aanmerkelijk lager worden, terwijl voor de andere componenten uit
de stortplaats geldt dat de emissies en concentraties dan met een factor twee toenemen. Deze
waarden zijn niet apart in Tabel 3 vermeld.
Op grond van de gemaakte opmerkingen over effecten van locale omgevingsparameters en de
emissievariatie kan hieraan worden toegevoegd dat de modelberekeningen m.b.t. de stoffen uit de
stortplaats waarschijnlijk een overschatting van de werkelijke immissies geven, zeker voor wat
betreft de hogere percentielen.
Verder is in de tabel onderscheid gemaakt tussen geur afkomstig van de stortplaats van de AVM
en die van andere bronnen, opdat op deze wijze inzicht kan worden verkregen in de mogelijke
stankoverlast die enerzijds door de stortplaats en anderzijds door andere bronnen wordt
veroorzaakt. Bij de andere bronnen is nog onderscheid gemaakt tussen de Gevudo, de
rioolwaterzuivering van de ZHEW en de overige bronnen (de DSRH, de Zavin en de stortplaats
Crayestein-West) samen. De laatste groep bronnen draagt amper bij aan de geurimmissie in het
gebied en daarom is voor deze groep geen onderscheid gemaakt per bron.
Ter illustratie zijn in de Figuren 1 t/m 8 voor enkele gevallen de berekende immissiecontouren
weergegeven op een plattegrond van het gebied12.

In Tabel 3 zijn vermeld de berekende jaargemiddelde concentraties in het ruimtelijk maximum,
in Sliedrecht en in Dordrecht. In Sliedrecht is hierbij voor wat betreft de serie 1 berekeningen
gekozen voor het punt met coördinaten (4500,2750) t.o.v. de schoorsteen van de Gevudo. Dit
punt ligt ongeveer bij de locatie waar de meetwagen heeft gestaan (hoek Merwestraat/Adriaan
Volkersingel) en kan als representatief voor de immissieconcentraties in Sliedrecht worden
beschouwd13. Voor wat betreft de serie 2 berekeningen is gekozen voor het punt het punt met
coördinaten (1300,1150) t.o.v. de meest noordelijke punt van de stortplaats. Dit punt, gelegen op

                                                
12 De in deze figuren weergegeven contouren zijn begrensd tot de gebieden waarvoor de berekeningen zijn

uitgevoerd. Zoals beschreven in paragraaf 3.2, zijn dit gebieden van 2 bij 2 km2 (serie 1) resp. 5 bij 5
km2 (serie 2). Voor alle figuren geldt dat buiten de zwarte lijnen de concentraties steeds verder afnemen
met toenemende afstand tot de bron(nen).

13 Dat wil zeggen dat de concentraties in Sliedrecht ongeveer even hoog of lager zijn dan de waarden in Tabel 3.
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het industrieterrein Kerkerak, ligt voor wat betreft Sliedrecht het dichtst bij de stortplaats. In
Dordrecht is bij beide series berekeningen gekozen voor het punt met coördinaten (1250,2500)
t.o.v. de schoorsteen van de Gevudo. Dit punt ligt ongeveer bij het kruispunt van de
Boterdiepstraat met de Baanhoekweg en kan als representatief voor de immissieconcentraties in
Dordrecht worden beschouwd.
De locatie van het ruimtelijk maximum verschilt per component. Ze hangt namelijk af van de
karakteristieken van de bronnen die de betreffende component emitteren. Ook de concentratie in
het ruimtelijk maximum is daarvan afhankelijk. Bij lage bronnen ligt het ruimtelijk maximum
namelijk relatief dicht bij de bron en is de concentratie daar relatief hoog, bij hoge bronnen ligt
ze verder van de bron af en is de concentratie in het ruimtelijk maximum relatief lager. In het
algemeen geldt voor de in Tabel 3 gegeven waarden dat als de concentratie in het ruimtelijk
maximum relatief hoog is ten opzichte van die in Sliedrecht en Dordrecht, dit ruimtelijk
maximum dicht bij de bron ligt, meestal het terrein van Dupont of de stortplaats (dit geldt
bijvoorbeeld voor de componenten H2S, dichloormethaan, tetrahydrofuran en de (H)CFKs). In
vrijwel alle andere gevallen ligt het ruimtelijk maximum tussen de bron en de woonbebouwing in
Sliedrecht c.q. Dordrecht in.
Naast de jaargemiddelde waarden zijn in de tabel ook de 99,5 percentielen van uurgemiddelde
concentraties in het ruimtelijk maximum, in Sliedrecht en in Dordrecht vermeld. Zoals eerder
vermeld, geven deze percentielen een indicatie van de te verwachten piekconcentraties. Er is
gekozen voor 99,5 percentielen, omdat de meeste luchtkwaliteitsgrenswaarden voor
piekconcentraties op 99,5 percentielen zijn gebaseerd. Ook in vergunningsnormen wordt vaak
van 99,5 percentielen gebruik gemaakt.
De onzekerheid van de met het verspreidingsmodel berekende immissieconcentraties wordt
geschat op ongeveer 50% voor de jaargemiddelden en een factor 2 tot 3 voor de 99,5 percentielen
(TNO, 1998). Deze onzekerheden zijn inherent aan de modelberekeningen en staan nog los van
de genoemde effecten van locale omgevingsparameters en de emissievariatie betreffende de
stortplaats.
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Tabel 3. Overzicht van de berekende bijdragen aan de jaargemiddelde concentraties en 99,5 percentielen van
uurgemiddelde concentraties voor enkele van de geëmitteerde stoffen

Stof Jaargem.
conc.

RMAX 1)

(µg m-3)

Jaargem.
conc.

Sliedrecht
(µg m-3)

Jaargem.
conc.

Dordrecht
(µg m-3)

99,5 perc.

RMAX 1)

(µg m-3)

99,5 perc.

Sliedrecht
(µg m-3)

99,5 perc.

Dordrecht
(µg m-3)

Achtergrond
conc.

(µg m-3)

Anorganische componenten
Koolmonoxide (CO) 0,5 0,06 0,1 7 1,6 5 300 – 650 2)

Stikstofoxiden (NOx) 3) 1,8 1,3 0,5 21 21 15 20 - 100 2)

Zwaveldioxide (SO2) 10 – 40 1,8 – 3 0,15 – 0,3 100 – 300 18 – 32 4 – 5 5 – 20 2)

Zwavelwaterstof (H2S)
‘worst case’

0,5 – 2
15 – 75

0,15 – 0,3
2,5 – 4,5

0,01 – 0,015
0,2 – 0,25

8 – 20
250 – 660

1,5 – 3
40 – 70

0,15 – 0,2
6 – 7

n.b. 4)

Carbonylsulfide (COS) 0,04 0,004 0,0003 0,4 0,06 0,01 n.b. 4)

Koolstofdisulfide (CS2) 0,006 0,001 0,00005 0,06 0,01 0,001 n.b. 4)

Zoutzuur (HCl) 0,005 0,002 0,001 0,08 0,03 0,04 n.b. 4)

Waterstoffluoride (HF) 0,05 0,005 0,015 0,6 0,15 0,4 n.b. 4)

Chloor (Cl2) 0,0005 0,0002 0,0001 0,007 0,005 0,005 n.b. 4)

Ammoniak (NH3) 0,003 0,0008 0,0004 0,04 0,02 0,03 3 – 20 2)

Stof 1,3 0,1 0,05 13 1,5 0,9 35 – 50 2)

Cadmium (Cd) 0,00004 0,00001 0,00001 0,0005 0,0003 0,0004 <0,003 2)

Kwik (Hg) 0,00005 0,00002 0,00001 0,0007 0,0004 0,0005 0,001 – 0,005 5)

Zware metalen 6) 0,0004 0,0001 0,0001 0,005 0,003 0,004 As: 0,001 2)

Cr: <0,007 7)

Pb: <0,04 2)

Dioxinen 0,1 * 10-9 0,03 * 10-9 0,01 * 10-9 1,3 * 10-9 0,8 * 10-9 1,0 * 10-9 10 - 40 * 10-9  8)

Koolwaterstoffen
CxHy (verbranding) 9) 0,05 0,006 0,01 0,7 0,2 0,5 -
CFKs 10) 75 1,6 7 1200 40 190 n.b. 4)

HCFKs 10) 800 16 70 12.000 400 2000 n.b. 4)

HFKs 10) 600 12 55 10.000 300 1400 n.b. 4)

Hexafluorpropeen 21 0,2 0,7 210 6 14 n.b. 4)

Tetrafluoretheen 12 0,2 0,8 150 5 18 n.b. 4)

Perfluoroallylchloride 0,015 0,002 0,004 0,23 0,058 0,15 n.b. 4)

Perfluorisobuteen 0,002 0,00006 0,0002 0,02 0,001 0,004 n.b. 4)

Vinylideenfluoride 1,1 0,03 0,1 13 0,8 2,5 n.b. 4)

Propaan 2 0,005 0,04 27 0,15 0,9 n.b. 4)

Isobutaan 1,2 0,003 0,02 18 0,1 0,6 n.b. 4)

Isoheptaan 1 0,008 0,04 20 0,15 0,8 n.b. 4)

Benzeen 0,02 0,002 0,0001 0,2 0,03 0,004 1 – 2,5 2)

Tolueen 0,7 0,02 0,02 14 0,4 0,4 2 – 5 2)

Ethylbenzeen 0,04 0,005 0,0003 0,4 0,08 0,01 0,5 – 1,5 2)

Xylenen 0,04 0,004 0,0003 0,4 0,07 0,009 1,5 – 4 2)

Terpenen 0,1 0,01 0,0007 1,0 0,2 0,02 n.b. 4)

Vinylchloride 0,006 0,0008 0,00005 0,07 0,01 0,002 n.b. 4)

Trans-1,2-dichlooretheen 0,004 0,0005 0,00003 0,04 0,007 0,001 n.b. 4)

Cis-1,2-dichlooretheen 0,005 0,0007 0,00004 0,06 0,01 0,001 n.b. 4)

Trichlooretheen 0,005 0,0006 0,00004 0,06 0,01 0,001 0,2 – 0,3 2)

Tetrachlooretheen 0,01 0,0005 0,003 0,2 0,01 0,05 0,15 – 0,25 2)

Dichloormethaan 30 0,1 0,6 450 2,5 15 n.b. 4)

Chloroform 1,6 0,007 0,04 27 0,1 1 0,1 – 0,15 2)

Azijnzuur 0,5 0,004 0,02 12 0,08 0,4 n.b. 4)

Azijnzuuranhydride 0,1 0,001 0,004 2 0,02 0,08 n.b. 4)

Vinylacetaat 0,05 0,002 0,01 0,7 0,04 0,2 n.b. 4)

Acrylzuur 0,001 0,00005 0,0003 0,01 0,001 0,005 n.b. 4)

Butylacrylaat 0,003 0,0001 0,0007 0,04 0,002 0,01 n.b. 4)

Maleinezuuranhydride 0,001 0,00004 0,0003 0,01 0,001 0,005 n.b. 4)

Methacrylzuur 0,003 0,0001 0,001 0,05 0,003 0,02 n.b. 4)
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Amines 0,002 0,0001 0,001 0,03 0,001 0,01 n.b. 4)

Dimethylacetamide 0,7 0,02 0,2 10 0,3 3 n.b. 4)

Dimethylether 6 0,05 0,2 120 1 4 n.b. 4)

1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-
trifluoro-methylpropyl
methyl ether

1,7 0,3 0,5 26 8 18 n.b. 4)

1,3,3,3-Tetrafluoro-2-
trifluoro-methylpropenyl
methyl ether

0,4 0,1 0,15 7 2 5 n.b. 4)

Formaldehyde 4 0,03 0,15 85 0,6 3 1 - 3 11)

Tetrahydrofuran 85 0,2 6 900 5 100 n.b. 4)

Methanol 80 0,9 2,5 900 20 60 n.b. 4)

Octanol 0,4 0,003 0,02 9 0,06 0,3 n.b. 4)

Thioethers 0,02 0,002 0,0001 0,2 0,03 0,005 n.b. 4)

Mercaptanen 0,05 0,006 0,0003 0,5 0,08 0,01 n.b. 4)

Geur (ge m-3) (ge m-3) (ge m-3) (ge m-3) (ge m-3) (ge m-3)

Geur stortplaats AVM
‘worst case’

12 – 50
140 – 600

0,8 – 1,3
25 – 40

0,01 – 0,015
0,7 – 1,4

200 – 450
2100  –

5000

12 – 20
320 – 550

0,2 – 0,4
20 – 40

-

Geur Gevudo 1,6 0,014 0,019 15 0,32 0,6 -
Geur rioolwaterzuivering
ZHEW

16 0,03 0,05 90 0,9 1,8 -

Geur andere bronnen 0,07 0,004 0,005 0,9 0,1 0,15 -
1) RMAX = in het ruimtelijk maximum. De locatie van dit maximum hangt sterk af van de karakteristieken en ligging

van de verschillende bronnen (in de hoofdtekst wordt een nadere toelichting hierop gegeven).
2) Jaargemiddelde concentratie bepaald op regionale en stedelijke stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

(RIVM, 1999). De 99,5 percentielen voor deze componenten zijn een factor 3 tot 5 hoger dan de jaargemiddelde
concentraties.

3) Som van stikstofoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2). Er waren geen gegevens van de afzonderlijke componenten
beschikbaar, alleen van de componenten samen. De concentraties zijn uitgedrukt in µg m-3 NO2.

4) Geen gegevens bekend op basis van reguliere metingen. De achtergrondconcentratie ligt zeer waarschijnlijk op het
niveau van 1 µg m-3 of lager.

5) Slooff et al. (1994).
6) Som van de zware metalen antimoon (Sb), lood (Pb), chroom (Cr), koper (Cu), mangaan (Mn), vanadium (V), tin

(Sn), kobalt (Co), arseen (As), nikkel (Ni), seleen (Se) en telluur (Te).
7) Thijsse en Huygen (1985); Mennen et al. (1998b).
8) Liem et al. (1993).
9) CxHy is de verzamelnaam voor alle koolwaterstoffen die voorkomen in de afgassen van verbrandings-ovens en

hiermee vergelijkbare bronnen. Het gaat voornamelijk om laagmoleculaire, niet-gehalogeneerde aromatische en
alifatische koolwaterstoffen zoals benzeen, tolueen, (vertakte) alkanen en alkenen, cycloalkanen, e.d. (zie ook noot 3
van Tabel 2).

10) Verzamelnamen voor resp. chloorfluorkoolwaterstoffen zonder proton (CFKs), overige chloorfluorkoolwaterstoffen
(HCFKs) en fluorkoolwaterstoffen (HFKs) behalve de in de tabel specifiek genoemde HFKs (hexafluorpropeen,
tetrafluoretheen, perfluorallylchloride, perfluorisobuteen en vinylideenfluoride). Zie ook noot 5 van Tabel 2.

11) Mennen et al. (1997).
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200 - 350
100 - 200
  50 - 100
  20 - 50
    < 20

Geur, 99,5 percentiel (ge m-3)

Figuur 1. Plattegrond van het gebied met daarop aangegeven het 99,5 percentiel van geur afkomstig
van de stortplaats van de AVM (in ge m-3).
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3000 - 3500
2000 - 3000
1000 - 2000
  500 - 1000
      < 500

Geur (worstcase), 99,5 percentiel (ge m-3)

Figuur 2. Plattegrond van het gebied met daarop aangegeven het 99,5 percentiel van geur afkomstig
van de stortplaats van de AVM  in de ‘worst case’ situatie (in ge m-3).
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50 - 92
10 - 50
  5 - 10
  2 - 5
   < 2

Geur (RWZI), 99,5 percentiel (ge m-3)

Figuur 3. Plattegrond van het gebied met daarop aangegeven het 99,5 percentiel van geur afkomstig
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (in ge m-3).
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   < 1,5
 1,5 - 2,0
    2 - 5 
    5 - 10
  10 - 17

H2S, 99,5 percentiel (microgram m-3)

Figuur 4. Plattegrond van het gebied met daarop aangegeven het 99,5 percentiel van de H2S
concentraties (in µg m-3).
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   < 0,2
 0,2 - 0,5
 0,5 - 1,0
 1,0 - 1,5
 1,5 - 1,8

NOx, jaargemiddeld (microgram m-3)

Figuur 5. Plattegrond van het gebied met daarop aangegeven de jaargemiddelde NOx concentraties
(in µg m-3).
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  <0,2
 0,2 - 0,5
 0,5 - 1
    1 - 10
  10 - 30

Dichloormethaan, jaargemiddeld (microgram m-3)

Figuur 6. Plattegrond van het gebied met daarop aangegeven de jaargemiddelde concentraties aan
dichloormethaan (in µg m-3).
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    < 20
  20 - 40
  40 - 80
  80 - 250
250 - 800

HCFK's, jaargemiddeld (microgram m-3)

Figuur 7. Plattegrond van het gebied met daarop aangegeven de jaargemiddelde concentraties aan
HCFKs (in µg m-3).
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< 0,25
0,25 - 0,50
0,50 - 1,00
1,00 - 1,50
1,50 - 1,72

Etherverbinding, jaargemiddeld (microgram m-3)

Figuur 8. Plattegrond van het gebied met daarop aangegeven de jaargemiddelde concentraties van
de component 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-trifluoro-methylpropyl methyl ether (in µg m-3).
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3.4 Bespreking resultaten
Uit de resultaten van de verspreidingsberekeningen kan worden afgeleid dat voor de meeste
verbindingen de berekende jaargemiddelde concentraties en de 99,5 percentielen in Sliedrecht en
Dordrecht laag zijn ten opzichte van de achtergrondwaarden. In enkele gevallen ligt de berekende
jaargemiddelde concentratie mogelijk boven de achtergrondwaarde (bijvoorbeeld voor de CFKs,
de HCFKs en tetrahydrofuran; van deze verbindingen zijn geen achtergrondwaarden bekend),
maar in die gevallen geldt dat de berekende concentraties laag zijn in relatie tot de concentraties
waarbij toxische effecten zijn te verwachten. In hoofdstuk 6 zal worden aangetoond dat voor alle
verbindingen de berekende concentraties ruim onder de toxicologische normen en grenswaarden
te liggen.
In het ruimtelijke maximum komen soms aanzienlijk hogere concentraties voor dan in Sliedrecht
en Dordrecht. Zoals in paragraaf 3.3 is opgemerkt, liggen in deze gevallen de ruimtelijke maxima
tamelijk dicht bij de bron. Dit wordt geïllustreerd door de berekende contouren in de Figuren 1
t/m 8. Ook de concentraties in de ruimtelijke maxima liggen meestal ruim onder de
toxicologische normen voor de algehele bevolking (zie Tabel 19 in hoofdstuk 6).

Uit de ‘worst case’ berekening volgt dat er bij incidenten, zoals die in de periode november 1998
t/m maart 1999 voorkwamen, in Sliedrecht duidelijk verhoogde concentraties H2S kunnen
voorkomen. Het voor deze situaties berekende 99,5 percentiel (maximaal 70 µg m-3), dat een
indicatie vormt voor incidenteel optredende uurgemiddelde piekconcentraties, ligt onder de
gezondheidskundige norm van 150 µg m-3 (zie hoofdstuk 6) maar ruim boven de geurdrempel
(2,5 µg m-3). Bij dergelijke incidenten zal dus sprake zijn van ernstige geuroverlast.
In Dordrecht blijkt het 99,5 percentiel in de normale situatie lager te zijn dan de geurdrempel,
terwijl in de ‘worst case’ situatie de geurdrempel met een factor 2 tot 3 wordt overschreden. In
beide gevallen liggen de berekende concentraties in Dordrecht ruim onder de
gezondheidskundige norm.

De berekende geurconcentraties in Sliedrecht geven aan dat het aannemelijk is dat regelmatig
geur wordt waargenomen die afkomstig is van de stortplaats van de AVM. De gemiddelde
geurconcentratie als gevolg van de emissies van deze stortplaats blijkt rond de 1 ge m-3 te liggen
en het 99,5 percentiel is berekend op 12 tot 20 ge m-3. Het 99,5 percentiel ligt daarmee ruim
boven de vroeger gehanteerde norm: een algemeen haalbaar geachte grenswaarde van 1 ge m-3

(NeR, 1998). Deze waarde wordt in het huidige stankbeleid overigens niet meer als algemeen
geldende norm beschouwd. Eén van de redenen daarvoor is dat niet elk type geur dezelfde mate
van hinder oplevert. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat voor de ene geur een concentratie
van 10 ge m-3 nog niet als hinderlijk wordt ervaren, terwijl voor de andere geur een concentratie
van 1 ge m-3 al tot overlast kan leiden. Aangenomen mag worden dat voor de geur uit de
stortplaats, die als onaangenaam kan worden gekenschetst, de hindergrens (d.w.z. de
concentraties waarbij de geur als hinderlijk wordt ervaren) eerder laag dan hoog zal zijn.

Uit de ‘worst case’ berekening blijkt dat in geval van ernstige incidenten op de stortplaats van de
AVM er sprake zal zijn van een grote mate van stankoverlast. Deze overlast kan zich zowel in
Sliedrecht als in Dordrecht voordoen (uiteraard niet tegelijkertijd; waar de overlast optreedt
hangt af van de dan heersende windrichting).
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De andere geurbronnen leiden tot aanzienlijk lagere geurconcentraties in Sliedrecht, d.w.z. op de
locatie in Sliedrecht waarvoor in Tabel 3 de berekende waarden zijn gegeven (dus de omgeving
van het industrieterrein Kerkerak en de Merwestraat en verder naar het noorden en oosten van
Sliedrecht). De waarden in Tabel 3 tonen aan dat voor geen van de bronnen het 99,5 percentiel
van de geurconcentratie boven de 1 ge m-3 ligt14. Dit betekent dat in Sliedrecht de geur uit deze
bronnen niet of hooguit zeer incidenteel zal worden waargenomen.
De verspreiding van geur uit de rioolwaterzuivering van de ZHEW en de Gevudo is echter
zodanig dat in het westelijk deel van Sliedrecht (omgeving Baanhoek) en het oostelijk deel van
Papendrecht hogere geurconcentraties voorkomen dan de in Tabel 3 gegeven waarden, namelijk
ongeveer 3 ge m-3 als 99,5 percentiel voor de rioolwaterzuivering (zie ook de immissiecontour in
Figuur 3) en ongeveer 0,9 ge m-3 als 99,5 percentiel voor de Gevudo15. Voor wat betreft de
rioolwaterzuivering, ligt het berekende 99,5 percentiel boven de vroegere gehanteerde norm van
1 ge m-3. In het gebied Sliedrecht-West (Baanhoek) tot Papendrecht zal de geur uit de
rioolwaterzuivering (en in mindere mate uit de Gevudo) dus meer worden waargenomen dan in
de omgeving van het industrieterrein Kerkerak en de Merwestraat. Niettemin is ook in het gebied
Sliedrecht-West (Baanhoek) tot Papendrecht de berekende bijdrage van de stortplaats van de
AVM (4 tot 8 ge m-3 als 99,5 percentiel) groter dan die van de andere bronnen.

In Dordrecht blijken de berekende geurconcentraties als gevolg van de emissies uit de stortplaats
van de AVM veel lager te zijn dan in Sliedrecht en onder de vroeger gehanteerde norm te liggen.
De bijdrage van de huidige emissies uit de rioolwaterzuivering van de ZHEW en de Gevudo zijn
in Dordrecht groter dan die van de stortplaats en liggen, voor wat betreft de rioolwaterzuivering,
boven de vroeger gehanteerde norm van 1 ge m-3 als 99,5 percentiel. De berekeningen geven aan
dat het aannemelijk is dat in Dordrecht incidenteel geur wordt waargenomen die afkomstig is van
de rioolwaterzuivering van de ZHEW en, in mindere mate, van de Gevudo.

Bij de rioolwaterzuivering zullen vanwege uitbreiding in de nabije toekomst maatregelen worden
getroffen, waardoor de geuremissie met een factor 4 tot 5 zal worden gereduceerd. Als gevolg
daarvan zal de geurconcentratie als gevolg van deze bron in de bewoonde omgeving in
Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht naar verwachting onder de 1 ge m-3 als 99,5 percentiel
komen te liggen.

Om een verband te kunnen leggen tussen de berekende geurconcentraties en mogelijke klachten
ten aanzien van stankhinder is berekend welk percentiel overeenkomt met een concentratie van
resp. 1, 3 en 10 ge m-3 te Sliedrecht. Hiervoor zijn de gemiddelde waarden uit de ranges van
berekende geurconcentraties als gevolg van de emissies uit de stortplaats van de AVM gebruikt
(zie Tabel 3). De bijdragen van de andere bronnen is (in Sliedrecht) relatief zo klein dat deze zijn
verwaarloosd. Een geurconcentratie van 1, 3 en 10 ge m-3 blijkt overeen te komen met resp. het
84, het 91 en 98,3 percentiel van de berekende uurgemiddelde concentraties, hetgeen betekent
dat in Sliedrecht gedurende resp. 16, 9 en 1,7% van de tijd (ofwel resp. ongeveer 1400, 800 en
150 uren op jaarbasis) de concentratie hoger is dan de genoemde waarden. De waarde van 10 ge

                                                
14 Opmerking: omdat de bronnen in verschillende richtingen liggen ten opzichte van het punt in Sliedrecht

waarvoor de berekeningen zijn uitgevoerd, mogen de berekende 99,5 percentielen voor de afzonderlijke
bronnen niet bij elkaar worden opgeteld.

15 De locatie Sliedrecht-West/Papendrecht is niet separaat in Tabel 3 opgenomen, omdat voor alle andere
bronnen de concentraties daar niet hoger zijn dan in de omgeving van het industrieterrein Kerkerak en
de Merwestraat.
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m-3 als 98,3 percentiel komt ongeveer overeen met de vroeger gehanteerde bovengrens voor
ernstige hinder, namelijk 10 ge m-3 als 98 percentiel (NeR, 1998). Voor alle andere bronnen
wordt deze voormalige bovengrenswaarde nergens overschreden.

Samengevat kan worden vastgesteld dat uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat het
aannemelijk is dat er regelmatig sprake is van stankoverlast in Sliedrecht als gevolg van de
uitstoot van de stortplaats van de AVM. In Dordrecht wordt op grond van de berekeningen
aanmerkelijk minder overlast van de stortplaats verwacht. Wel zou in Dordrecht incidenteel geur
kunnen worden waargenomen die afkomstig is van de rioolwaterzuivering van de ZHEW en, in
mindere mate, van de Gevudo. In het westelijk deel van Sliedrecht (omgeving Baanhoek) en het
oostelijk deel van Papendrecht dragen zowel de stortplaats als de rioolwaterzuivering van de
ZHEW en, in mindere mate, de Gevudo bij aan de geurconcentratie in de woonomgeving,
waarbij de bijdrage van de stortplaats iets groter is dan die van de rioolwaterzuivering.
Bij de rioolwaterzuivering zullen vanwege uitbreiding in de nabije toekomst maatregelen worden
getroffen, waardoor de bijdrage van deze bron aan de geurconcentraties naar verwachting
aanzienlijk zal afnemen.

3.5 Vergelijking met resultaten onderzoeken Tauw en
Haskoning

Door Haskoning BV (Wösten, 1999) en Tauw Milieu (Hoekstra en Biermann-van Ewijk, 1999)
zijn ook berekeningen verricht van de immissieconcentraties van H2S als gevolg van de uitstoot
van de stortplaats met behulp van een verspreidingsmodel.
Tauw heeft daarvoor het model PluimPlus gebruikt, een verspreidingsmodel dat vergelijkbaar is
met Stacks16, en een H2S emissie van maximaal 0,8 kg h-1 uit de stortplaats en van maximaal
0,013 kg h-1 uit de fakkelinstallatie. Deze emissies zijn door Tauw middels directe (eenmalige)
metingen vastgesteld, waarbij moet worden opgemerkt dat als wordt uitgegaan van het door
Tauw gemeten H2S gehalte in het stortgas (860 ppm) en een stortgas emissie van 1250 m3 h-1

(verschil tussen stortgasproductie en onttrekking) de H2S emissie 1,5 kg h-1 bedraagt. De
stortplaats is gemodelleerd als een oppervlaktebron van 600 bij 700 m (de bronhoogte wordt niet
in het rapport van Tauw genoemd) en de fakkel als een puntbron. Er zijn berekeningen verricht
uitgaande van de normale situatie, een groot incident (gasonttrekking functioneert gedurende een
maand niet) en een ‘worst case’ situatie (gasonttrekking functioneert gedurende een jaar niet).
Haskoning heeft in zijn berekeningen voor de ‘normale’ bedrijfssituatie gebruik gemaakt van
Stacks en daarnaast voor twee ongunstige emissiesituaties (namelijk die van het najaar van 1998
en een nog ongunstiger ‘worst case’ scenario) berekeningen uitgevoerd met een korte termijn
Gaussisch Pluimmodel. Met dit model kunnen kortdurende concentraties worden berekend bij
specifieke meteorologische omstandigheden. Door Haskoning zijn voor de betreffende situaties
8-uursgemiddelde immissieconcentraties berekend, uitgaande van enerzijds de gemiddelde
weersomstandigheden van het najaar van 1998 en anderzijds zeer ongunstige weers-
omstandigheden. Onduidelijk is overigens waarom de ongunstige emissiesituaties niet met Stacks
zijn doorgerekend en waarom geen uurgemiddelde concentraties zijn berekend.

                                                
16 Beide modellen zijn gebaseerd op het zogenaamde Nieuw Nationaal Model (TNO, 1998), een

luchtverspreidingsmodel dat in de loop van de laatste 10 jaar is ontwikkeld door onder andere de KEMA,
TNO en RIVM en dat uitvoerig is gevalideerd middels metingen. De verschillen tussen de twee modellen
betreffen met name de verwerking van meteorologische gegevens.
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Een verschil met de methodiek van Tauw is dat door Haskoning de stortplaats is ingedeeld in zes
compartimenten die elk als aparte bron zijn beschouwd. Bovendien zijn aparte berekeningen
uitgevoerd waarbij de bronnen als oppervlakte- dan wel als puntbronnen (met een effectieve
hoogte van 5 m) zijn beschouwd. De aanpak van Haskoning lijkt dus sterk op die van het
onderhavige onderzoek, zij het dat in het laatste geval een iets verfijndere indeling in bronnen is
gemaakt. De emissie uit de fakkelinstallatie is door Haskoning niet meegenomen maar voor wat
betreft H2S is deze relatief klein. Verder zijn niet alleen de immissieconcentraties van H2S maar
ook die van de andere in het stortgas gedetecteerde componenten berekend. De totale emissie aan
H2S uit de stortplaats (som van zes bronnen) bedraagt volgens Haskoning in de normale situatie
ongeveer 0,8 kg h-1 berekend uit het gemeten H2S gehalte in het stortgas (560 ppm) en een
stortgas emissie van 1000 m3 h-1 (verschil tussen stortgasproductie en onttrekking), hetgeen
vergelijkbaar is met de door Tauw vastgestelde waarde.

Een belangrijk verschil tussen de berekeningen van Haskoning en Tauw Milieu enerzijds en die
in dit rapport anderzijds is dat in eerdergenoemde berekeningen geen rekening wordt gehouden
met oxidatie van H2S in de bovenlaag van het stortpakket. In dit onderzoek is daar wél rekening
mee gehouden, waardoor de H2S emissie (ongeveer 0,07 kg h-1) aanzienlijk lager uit valt dan de
0,8 kg h-1 die door Haskoning en Tauw zijn gebruikt, terwijl de emissie van SO2 uit de stort
aanzienlijk hoger wordt dan door Haskoning en Tauw is verondersteld17. De goede overeenkomst
tussen de meetresultaten en de berekende concentraties waarbij wél rekening is gehouden met
oxidatie (zie paragraaf 4.4.7) laat zien dat oxidatie een belangrijke rol speelt en dat dit door
Haskoning en Tauw ten onrechte is verwaarloosd.
Door zowel Tauw als Haskoning zijn voor enkele locaties in de omgeving van de stortplaats,
waaronder de zuidrand van de woonbebouwing te Sliedrecht (die ongeveer overeenkomt met de
locatie waarop de in Tabel 3 vermelde concentraties betrekking hebben), immissieconcentraties
berekend, namelijk jaargemiddelde concentraties (alleen Haskoning) en 99,5 percentielen van
uurgemiddelde concentraties (beide). De door Haskoning berekende immissieconcentraties voor
H2S liggen in de ‘normale’ situatie een factor 3 tot 10 boven de waarden uit Tabel 3, terwijl de
door Tauw berekende waarden een factor 2 tot 5 hoger liggen. De belangijkste reden voor deze
verschillen is het niet meenemen van de omzetting van H2S in SO2 in de bovenlaag van het
stortpakket. De in dit onderzoek berekende H2S concentraties in de ‘worst case’ situatie (waarbij
geen omzetting van H2S is meegenomen) komen beter overeen met de door Tauw en Haskoning
berekende ‘worst case’ waarden. Verder hebben ook verschillen in de bronkarakterisering (d.w.z.
het al dan niet opdelen van de stort in kleinere bronnen en de gekozen brontypes) en gehanteerde
modelparameters een rol gespeeld.

De conclusies uit de onderzoeken van Haskoning en Tauw, namelijk dat in alle gevallen de
concentraties in de woonomgeving van H2S en ook van andere door de stort geëmitteerde stoffen
onder de toxicologische grenswaarden liggen, worden door het onderhavig onderzoek bevestigd.

                                                
17 Tauw heeft overigens geen immissieberekeningen voor SO2 uitgevoerd.
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4. Het uitvoeren van metingen in de woonomgeving

4.1 Inleiding
Zoals in de onderzoeksopdracht is aangegeven, zijn er twee problemen waarbij metingen in de
woonomgeving nadere informatie kunnen verschaffen. Dit betreft in de eerste plaats het
geurhinderprobleem, in de tweede plaats de ongerustheid over de mogelijkheid van verspreiding
van toxische stoffen afkomstig van de stort en/of de overige langs de Beneden Merwede
aanwezige industrie en verkeer.
Gegevens over de aanwezigheid van toxische stoffen en geur in de woonomgeving zijn
verzameld door het inventariseren en bestuderen van emissiegegevens en het, op basis van deze
emissiegegevens, berekenen van concentraties in de woonomgeving met behulp van
verspreidingsmodellering. De resultaten van de emissie-inventarisatie en de verspreidings-
berekeningen zijn in hoofdstuk 3 beschreven.
Daarnaast zijn metingen uitgevoerd van de concentraties van diverse componenten in de
buitenlucht. Er zijn geen metingen verricht van geur in de woonomgeving. De belangrijkste reden
hiervoor is dat er (nog) geen fysisch-chemische methoden bestaan om geur adequaat te kunnen
meten. Daarom wordt voor dergelijke metingen gebruik gemaakt van een geurpanel, dat bestaat
uit enkele geselecteerde personen aan wie een luchtmonster (afkomstig van de bron) in
verschillende verdunningsstappen wordt voorgelegd. Op basis van de verdunningen en de
waarnemingen van deze personen wordt de hoeveelheid geur bepaald in geureenheden per
kubieke meter lucht (ge m-3). Het meten van geurimmissie is in de praktijk erg moeilijk
uitvoerbaar. De in de omgeving van de Derde Merwedehaven optredende geurhinder is
incidenteel van karakter en treedt op op momenten die niet vooraf zijn te voorspellen. Daarbij
komt dat de geurconcentraties op immissieniveau in het algemeen laag zijn en daarmee technisch
moeilijk meetbaar. Om die reden zijn geurconcentraties in de woonomgeving berekend, aan de
hand van emissiemetingen en -berekeningen. Wat wél in de woonomgeving is gemeten is H2S,
een belangrijke stankveroorzakende stof.

In dit hoofdstuk zal worden uiteengezet welke componenten zijn gemeten en waarom, hoe de
metingen zijn uitgevoerd en wat de resultaten van de metingen zijn. Bij de bespreking van de
resultaten zullen de meetwaarden worden vergeleken met de berekende concentraties uit
hoofdstuk 3 en met achtergrondconcentraties en relevante toxicologische normen.
Een gezondheidskundige evaluatie van de resultaten is opgenomen in hoofdstuk 6 van dit
rapport.

4.2 Keuze te meten componenten en meetmethoden
Uitgangspunt bij de keuze van de te meten componenten waren de aanwezige gegevens met
betrekking tot de emissies, die plaatsvinden op de Tweede en Derde Merwedehaven.
Bij de keuze van de componenten dient onderscheid gemaakt te worden tussen de anorganische
en de organische emissies. Voor wat betreft de anorganische emissies was ten tijde van de opzet
van de meetcampagne voldoende bekend over de aard van de stoffen en de grootte van de
emissie. Op grond van deze gegevens zijn de belangrijkste componenten geselecteerd. Een
overzicht hiervan is te vinden in tabel 4.
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Voor wat betreft de organische componenten gold dat de inventarisatie aan het begin van de
meetcampagne niet volledig was. Gezien de krappe tijdsplanning van het onderzoek was het niet
mogelijk om met het vaststellen van  de meetopzet  te wachten tot deze inventarisatie wel
compleet zou zijn. Er is daarom gekozen voor een meetopzet waarbij een zo breed mogelijk
spectrum van componenten kon worden gemeten. Een beschrijving van deze meetopzet is
gegeven in paragraaf 4.3.2.

Simultaan aan de metingen is de inventarisatie van de emissies voortgezet. Vervolgens is
vastgesteld welke van de geïnventariseerde stoffen met de reeds in gang gezette metingen kon
worden gemeten en welke niet. Indien een geëmitteerde component niet kon worden gemeten, is
de concentratie in de woonomgeving in ieder geval berekend. Aan de hand van de resultaten van
zowel het meetprogramma als dat van de uitgevoerde berekeningen is vervolgens vastgesteld of
het niet meten van een bepaalde component nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit van de
onderzoeksresultaten.

4.3 Beschrijving meetmethoden
4.3.1 Continue metingen
Op 3 mei is een meetcontainer opgesteld aan de oever van de Merwede, op de hoek van de
Merwestraat en de Adriaan Volkersingel. Op 9 mei is daar daadwerkelijk met de metingen
begonnen. De metingen zijn op 30 juli gestopt.
In de meetcontainer zijn instrumenten opgesteld, waarmee continu de concentraties van de
volgende stoffen zijn gemeten: zwavelwaterstof (H2S), stikstofoxide (NO) en stikstofdioxide
(NO2), samen aangeduid als stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO), fijn stof (PM10) en
zwarte rook. Ook zijn met behulp van een zgn BTX monitor uurgemiddelde concentraties van
benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen (BTX) gemeten. Een belangrijk doel van deze
continue metingen is het toetsen van de verspreidingsberekeningen. Daarnaast kunnen de
gemeten concentraties aan deze componenten (behalve H2S) worden vergeleken met waarden die
op verschillende (typen) locaties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML)18 worden
gemeten. Op deze wijze kan een indruk worden verkregen van de mate van luchtverontreiniging
op de meetlocatie in Sliedrecht ten opzichte van die op andere (typen) locaties.
Er is niet geprobeerd om zogenaamd “grof stof” te meten, stof dat zichtbaar is als neerslag op
bijv. kozijnen en tuinmeubilair, ook al zou het afkomstig kunnen zijn van industrieterrein of
aanvoerende wegen. Dergelijk stof kan namelijk niet worden. Het is daardoor niet relevant voor
de gezondheid, ook al kan het veel overlast geven. De inadembaar deel van het stof (PM10) is
wel continu gemeten in de meetcontainer
Daarnaast zijn er op de meetlocatie in Sliedrecht tot 1 juni steeds achtereen 4 uurs-gemiddelde
luchtmonsters genomen over zogenaamde actief koolbuizen. Vanaf 1 juni is dit gewijzigd in 6-
uursgemiddelde luchtmonsters. De relatief korte middelingstijd is gekozen om inzicht te krijgen
in de verschillen in concentratie en samenstelling van vluchtige organische componenten (VOC)
die verwacht mogen worden bij verschillende windrichtingen. Dit inzicht is van belang bij het
verder aanpassen van de meetstrategie voor VOC bemonsterd met de actieve kool methode. De
actief koolbuizen zijn opgewerkt met verschillende elutie methoden om zowel apolaire als

                                                
18 In het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit worden op verschillende meetstations, verspreid over heel Nederland

concentraties van bepaalde componenten in de buitenlucht continu gemeten. Doel hiervan is het bepalen en
volgen van de algehele luchtkwaliteit in Nederland. Hierover wordt door RIVM jaarlijks aan het ministerie
van VROM gerapporteerd.
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polaire componenten te kunnen analyseren met gaschromatografie en massaspectrometrie. Deze
techniek is onderdeel van de methoden gebruikt in het LML.
De reden om gedurende de eerste weken met een kortere monsternameduur te werken, is dat de
resultaten van deze eerste metingen mede zijn gebruikt om na te gaan of het voorkomen van
verhoogde concentraties van bepaalde componenten kon worden gerelateerd aan bepaalde
bronnen. Aangezien de windrichting over een dag gezien meestal regelmatig verandert, is daarbij
gekozen voor een relatief korte monsterduur. Tevens zijn de resultaten van deze metingen
gebruikt voor het vaststellen van de optimale strategie en methoden voor het analyseren van de
badges die gebruikt zijn voor de tijdsgemiddelde metingen (zie volgende paragraaf). De metingen
na 1 juni dienden vooral ter controle van de luchtkwaliteit in het algemeen.
In Tabel 4 is een overzicht gegeven van de gebruikte meetmethoden en instrumenten. De meeste
van deze methoden c.q. instrumenten worden ook gebruikt in het LML, hetgeen vergelijking van
meetwaarden met die op andere LML stations vergemakkelijkt. Alleen voor de fijn stof metingen
is een ander type instrument gebruikt, namelijk een TEOM, omdat voor de meetcampagne geen
gangbare LML monitor beschikbaar was. De met de TEOM gemeten concentraties kunnen
zodanig gecorrigeerd worden dat ze direct met gegevens die met een LML monitor worden
gemeten vergelijkbaar zijn. Dit zal in paragraaf 4.4 worden toegelicht.

Tabel 4. Overzicht van gebruikte meetmethoden in de meetcontainer
Component Methode Meet-

frequentie
NO, NO2 en NOx Chemiluminescentiemonitor Ecophysics model CLD 700AL 10-min
CO Infrarood absorptie monitor Thermo Electron Instruments

model 48
10-min

H2S UV fluorescentiemonitor Thermo Electron Instruments model
43W met  H2S-converter

10-min

Zwarte Rook Automatische Zwarte Rook monitor 24 uur
PM10 Tapered Element Oscillating Monitor (TEOM) 1 uur
VOCs Monstername op actief koolbuizen (Anasorb CSC 50/100,

SKC Inc) en analyse met gaschromatografie - FID en
massaspectrometrie

3/4 resp. 6
uur

De meetsignalen van de continue monitoren werden geregistreerd met behulp van een computer.
De signalen werden aanvankelijk verwerkt tot 10-min gemiddelde concentraties en later tot
uurgemiddelde concentraties. De monitoren zijn tijdens de meetcampagne regelmatig
gekalibreerd met nulgas en met gecertificeerde ijkgassen. De TEOM en de automatische Zwarte
Rook monitor hebben een eigen data acquisitie systeem en zijn voorafgaand aan de
meetcampagne gekalibreerd (deze instrumenten hoeven niet tussentijds gekalibreerd te worden).

4.3.2 Badges
Met behulp van passieve samplers (badges) zijn tijdsgemiddelde metingen uitgevoerd van een
aantal organische verbindingen. De selectie van de componenten heeft plaatsgevonden op basis
van de resultaten van het emissie- en verspreidingsonderzoek. Daarnaast zijn bij de keuze de
resultaten van de analyses van de eerder genoemde koolbuizen gebruikt. De gebruikte passieve
samplers waren 3M Organic Vapor Monitors type 3500, bestaande uit een houder, een permeabel
membraan, een absorptiemedium van actief-kool en een polyetheen trechter ter bescherming
tegen regen. De samplers zijn in de periode van 9 tot en met 30 mei blootgesteld aan de
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buitenlucht. Tijdens deze blootstelling diffunderen VOCs in de buitenlucht langs het membraan
naar het actief-kool, waar ze worden geabsorbeerd. Na beëindiging van de monstername zijn de
samplers naar het lab getransporteerd, waar ze werden  gedemonteerd en geëlueerd, gevolgd door
gaschromatografische analyse. Met deze methode kunnen tijdsgemiddelde concentraties
organische verbindingen worden gemeten met een detectielimiet van ongeveer 0,1-0,2 µg m-3 bij
een bemonsteringsduur van 20 dagen.
De meetlocaties zijn strategisch gekozen aan de hand van de ligging van bronnen en de locatie
van klachten. Het merendeel van de passieve samplers is opgehangen op vaste meetlocaties en er
is een aantal personen met een badge uitgerust om een beeld te krijgen van de persoonlijke
blootstelling. De reden hiervoor is dat een meting op vaste locatie in de buitenlucht geen volledig
beeld geeft van de blootstelling van de omwonenden. Deze bevinden zich immers een groot deel
van de dag binnenshuis, of ze verlaten de wijk om naar hun werk of naar school te gaan.
Anderzijds zijn, onder normale omstandigheden, de concentraties in binnenlucht van woningen
voor een groot aantal organische verontreinigingen doorgaans hoger dan die in de buitenlucht.

4.4 Resultaten van de metingen
4.4.1 Meteorologie
Meteorologische informatie is betrokken van de KNMI weerstations te Gilze-Rijen (gelegen op
30 km ten zuidzuidoosten van de meetlocatie), Schiphol (gelegen op 55 km ten
noordnoordwesten van de meetlocatie) en Vlissingen (gelegen op ca. 90 km ten zuidwesten van
de meetlocatie). Door middel van gewogen interpolatie zijn uit deze gegevens de uurgemiddelde
waarden van meteorologische parameters (namelijk windrichting, windsnelheid, globale straling
en temperatuur) in de omgeving van Sliedrecht en Dordrecht berekend.
Omdat met name de wind een belangrijke rol speelt bij de verspreiding van
luchtverontreiniging19, zijn de frequentieverdelingen van de windrichting en windsnelheid tijdens
de meetperiode ter controle van de representativiteit vergeleken met die over meerdere jaren.
Deze zijn weergegeven in de Figuren 9 en 10.

In de Figuren is onderscheid tussen gemaakt de perioden 9 tot en met 30 mei (tijdens deze
periode hebben de bemonsteringen met behulp van de badges plaatsgevonden) en de periode 9
mei tot en met 20 juli (de periode, waarvan alle meetgegevens zijn verwerkt, zoals verderop in
deze rapportage zal worden toegelicht). Uit de vergelijking blijkt dat de verdeling van
windsnelheden over de hele meetperiode redelijk goed overeenkomt met die over meerdere jaren
(in de meetperiode is sprake van een lichte oververtegenwoordiging van middelgrote
windsnelheden, van 3 tot 5 m s-1, en een lichte ondervertegenwoordiging van hoge
windsnelheden). De verdeling van windrichtingen wijkt echter enigszins af van die over
meerdere jaren. In de meetperiode zijn de windrichtingsklassen 60º-120º (noordoost tot zuidoost)
duidelijk ondervertegenwoordigd en de klassen 240º-320º (zuidwest tot noordwest)
oververtegenwoordigd. De verdelingen tijdens de periode 9 tot en met 30 mei (badge-metingen)
wijken weer enigszins af van die over de hele meetperiode, maar de verschillen zijn niet al te
groot.
Dit houdt in dat de tijdens de hele meetperiode maar ook tijdens de periode waarin de badges zijn
bemonsterd, de gemeten concentraties voor wat betreft de meteorologische variatie een redelijk
representatief beeld vormen van de jaargemiddelde situatie. Opvallend is dat van 9 tot 30 mei
                                                
19 De andere meteorologische parameters spelen een minder belangrijke rol in de verspreiding op lokaal niveau.
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zuidelijke tot westelijke winden relatief meer voor zijn gekomen dan gemiddeld. Dat betekent dat
de badges die in deze periode in Sliedrecht zijn bemonsterd iets meer dan gemiddeld zijn beladen
met stoffen die afkomstig zijn van de stortplaats en de industrie op de terreinen Tweede en Derde
Merwedehaven zijn gelegen.
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Figuur 9. Frequentieverdeling van de windrichting tijdens de meetcampagne vergeleken met die over
meerdere jaren

Figuur 10. Frequentieverdeling van de windsnelheid tijdens de meetcampagne vergeleken met die over
meerdere jaren
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4.4.2 Verloop van de meetcampagne
De metingen met de CO, de H2S, de fijn stof en de Zwarte Rook monitor zijn nagenoeg
probleemloos verlopen. De NOx en de BTX monitor zijn beide gedurende enkele perioden
uitgevallen wegens technische storingen en problemen met de airconditioning in de
meetcontainer. Door laatstgenoemde problemen zijn ook enkele malen de pompen voor de actief
koolbemonstering uitgevallen.
De uitval bedroeg ca 3-5% voor CO en H2S, ca 10% voor fijn stof, ca 25% voor BTX en ca 30%
voor NOx. De Zwarte Rook monitor is niet uitgevallen. De actieve kool buizen zijn gedurende de
gehele periode verzameld. Slechts een gering aantal was niet beschikbaar, voornamelijk die
genomen tijdens de eerste fase van de projectperiode. Uit het totale bestand zijn 81 monsters
geselecteerd voor  analyse met de standaard elutie techniek en 14 voor elutie gericht op polaire
verbindingen.
Van de badges werd er één niet teruggevonden. De overige bemonsteringen met de badges zijn
goed gelukt.

4.4.3 Meetresultaten van de continu gemeten componenten
Op basis van de gemeten concentraties van deze componenten zijn enkele statistische parameters
berekend op basis waarvan inzicht kan worden verkregen in de luchtkwaliteit in Sliedrecht en
omgeving.
Deze parameters zijn het gemiddelde, het maximum, het 50-, het 90-, het 98- en het 99,5-
percentiel van de gemeten uurgemiddelde concentraties (voor Zwarte Rook daggemiddelde
concentraties; omdat het aantal meetwaarden beperkt is zijn voor Zwarte Rook geen  99,5-
percentielen berekend). Deze parameters zijn berekend over de hele meetperiode (9 mei tot en
met 20 juli20), maar ook over de periode 9 mei tot en met 30 juni. De reden hiervoor is dat de
berekende parameters dan kunnen worden vergeleken met die van enkele andere meetstations
van het LML in dezelfde periode21. Vervolgens zijn, om een indicatie te krijgen van de
representativiteit van de meetperiode ten opzichte van de situatie op jaarbasis, de genoemde
statistische parameters op de andere LML stations ook berekend voor de periode 1 juli 1999 t/m
30 juni 2000 (één jaar).
De keuze van de hiervoor gebruikte meetstations is gebaseerd op de volgende overwegingen. Per
gemeten component zijn er minstens twee straat-, twee stadsachtergronds- en twee regionale
stations geselecteerd. Daarbij is gekozen voor stations die zo dicht mogelijk bij Sliedrecht liggen.
Daarnaast is ook geselecteerd op stations waar zo veel mogelijk componenten tegelijk gemeten
worden.

Omdat H2S niet wordt gemeten in het LML, konden voor deze component uitsluitend de
statistische parameters van de in Sliedrecht gemeten waarden worden berekend. Verder waren
voor Zwarte Rook nog geen gevalideerde gegevens beschikbaar vanaf 1 april 2000, dus ook niet
voor de meetperiode. Daardoor kon uitsluitend een vergelijking met waarden op ‘jaarbasis’
(periode 1 juli 1999 t/m 31 maart 2000) worden gemaakt.
De met de BTX monitor gemeten waarden zullen worden meegenomen in de bespreking van de
resultaten van de metingen met de koolbuizen en de badges (zie paragraaf 4.4.4.).

                                                
20 Concentraties die na 20 juli zijn gemeten zijn niet meer meegenomen in de statistische verwerking.
21 De na 30 juni 2000 gemeten gegevens uit het LML zijn nog niet gevalideerd en worden daarom niet in deze

rapportage meegenomen.
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De berekende statistische parameters voor de continue gemeten componenten zijn weergegeven
in de tabellen 5 t/m 10. Voor wat betreft de LML gegevens, zijn in deze tabellen de ranges van
waarden afkomstig van de verschillende meetstations van het betreffende type (regionaal, stad,
straat) aangegeven.
Om een en ander inzichtelijker te maken zijn in de Figuren 11 t/m 20 de gemiddelde
concentraties en 98 percentielen uit de tabellen grafisch weergegeven. Bij deze grafische
weergave zijn uitsluitend de concentraties over de meetperiode en de periode 9 mei – 30 juni (de
periode waarover gegevens van de LML stations beschikbaar zijn; weergegeven zijn steeds de
gemiddelden over alle meegenomen stations) betrokken. Ter verduidelijking zijn de gegevens
van Sliedrecht over beide perioden met een aparte kleur weergegeven.

Ten aanzien van de PM10 concentraties moet worden opgemerkt dat de in de Tabel 9 vermelde
meetwaarden uit de meetcampagnes (zowel de campagne langs de A28 als de Fijn Stof
meetcampagne) gecorrigeerd zijn naar ‘LML waarden’. Uit diverse onderzoeken is namelijk
gebleken dat er systematische verschillen bestaan tussen de met verschillende stofmonitoren
gemeten PM10 concentraties (TüV, 1990; van Arkel, 2000; van Putten, pers. commun.). Deze
worden o.a. veroorzaakt door verschillen in meetprincipe (resp. verzwakking van Beta straling en
trillingsfrequentie), maar ook door verschillen in de temperatuur van de inlaat van deze
monitoren (de inlaat wordt verwarmd om er voor te zorgen dat bemonsterd stof steeds onder
dezelfde vochtigheidscondities op het filter worden afgevangen en gemeten). Op basis van een
vergelijking van met deze typen stofmonitoren gemeten PM10 concentraties uit bovengenoemde
onderzoeken is een correctieformule afgeleid, waarmee de met de TEOM gemeten concentraties
zijn omgerekend naar ‘equivalente LML meetwaarden’ 22.
Verder is vanwege de relatief hoge uitval van de NOx monitor de statistische betrouwbaarheid
van de berekende parameters in de Tabellen 6 en 7 beperkt, echter niet zodanig dat de waarden
niet gebruikt zouden kunnen worden voor de in deze paragraaf uitgevoerde analyses.

                                                
22 Bij deze correctie is inbegrepen een correctiefactor die in het LML wordt toegepast om te corrigeren voor

systematische afwijkingen van de Andersen PM10 afscheider.
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Tabel 5. Statistische parameters van uurgemiddelde concentraties CO (in mg m-3) in Sliedrecht en op
enkele meetstations tijdens de meetperiode en op jaarbasis
Locatie gemiddelde maximum 50 perc. 90 perc. 98 perc. 99,5 perc.
Sliedrecht: 9 mei – 30 juni
Sliedrecht: 9 mei – 20 juli

0,5
0,4

3,0
3,3

0,4
0,4

1,0 1,3
1,2

1,9
1,8

Regionaal: 9 mei – 30 juni
Regionaal: jaarbasis

0,2 – 0,3
0,3

0,7 – 1,1
1,9 – 2,1

0,2 – 0,3
0,3

0,4
0,5

0,5 – 0,6
0,7 – 0,8

0,5 – 0,8
0,9 – 1,1

Stadsstations: 9 mei – 30 juni
Stadsstations: jaarbasis

0,3 – 0,4
0,4 – 0,5

1,6 – 1,9
4,1 – 6,0

0,3 – 0,4
0,3 – 0,4

0,4 – 0,5
1,6 – 1,7

0,6 – 0,7
0,9 – 1,4

0,8 – 1,0
1,3– 2,7

Straatstations: 9 mei – 30 juni
Straatstations: jaarbasis

0,6 – 0,7
0,7 – 0,9

1,8 – 3,8
6,3 – 15,6

0,5 – 0,7
0,6 – 0,8

0,9 – 1,2
1,2 – 1,8

1,3 – 1,5
1,8 – 2,6

1,5 – 2,0
2,6 – 3,5

Tabel 6. Statistische parameters van uurgemiddelde concentraties NO (in µg m-3) in Sliedrecht en op
enkele meetstations tijdens de meetperiode en op jaarbasis
Locatie gemiddelde maximum 50 perc. 90 perc. 98 perc. 99,5 perc.
Sliedrecht: 9 mei – 30 juni
Sliedrecht: 9 mei – 20 juli

4
5

116
116

3
4

17
18

30
31

41
47

Regionaal: 9 mei – 30 juni
Regionaal: jaarbasis

2 – 5
4 – 12

36 – 102
160 – 330

0 – 2
4 – 12

5 – 8
9 – 34

16 – 51
42 – 93

24 – 77
77 – 168

Stadsstations: 9 mei – 30 juni
Stadsstations: jaarbasis

4 – 7
12 – 17

64 – 112
550 – 710

2 – 4
3 – 7

11 – 18
30 – 45

28 – 34
30 – 45

48 – 51
170 – 260

Straatstations: 9 mei – 30 juni
Straatstations: jaarbasis

23 – 67
35 – 95

148 – 390
690 – 1270

13 – 47
17 – 62

58 – 165
80 – 240

89 – 253
180 – 380

116 – 327
280 – 500

Tabel 7. Statistische parameters van uurgemiddelde concentraties NO2 (in µg m-3) in Sliedrecht en op
enkele meetstations tijdens de meetperiode en op jaarbasis

Locatie gemiddelde maximum 50 perc. 90 perc. 98 perc. 99,5 perc.
Sliedrecht: 9 mei – 30 juni
Sliedrecht: 9 mei – 20 juli

27
25

96
96

25
23

46
44

64
60

75
71

Regionaal: 9 mei – 30 juni
Regionaal: jaarbasis

18 – 25
21 – 36

78 – 140
108 – 140

11 – 22
16 – 32

36 – 51
44 – 66

58 – 76
60 – 84

70 – 93
68 – 98

Stadsstations: 9 mei – 30 juni
Stadsstations: jaarbasis

30 – 37
38 – 43

101 – 124
133 – 152

27 – 35
36 – 41

51 – 62
63 – 69

67 – 81
77 – 85

77 – 107
87 – 102

Straatstations: 9 mei – 30 juni
Straatstations: jaarbasis

41 – 60
41 – 62

107 – 165
148 – 172

37 – 56
40 – 61

65 – 104
64 – 97

87 – 130
81 – 122

100 – 143
102 – 141
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Tabel 8. Statistische parameters van uurgemiddelde concentraties H2S (in µg m-3) in Sliedrecht tijdens de
meetperiode

Locatie gemiddelde maximum 50 perc. 90 perc. 98 perc. 99,5 perc.
Sliedrecht: 9 mei – 30 juni
Sliedrecht: 9 mei – 20 juli

0,3
0,3

5,2
6,8

0,2
0,2

0,8
0,8

1,6
1,7

2,3
3,3

Tabel 9. Statistische parameters van uurgemiddelde concentraties PM10 (in µg m-3) in Sliedrecht en op
enkele meetstations tijdens de meetperiode en op jaarbasis

Locatie gemiddelde maximum 50 perc. 90 perc. 98 perc. 99,5 perc.
Sliedrecht: 9 mei – 30 juni
Sliedrecht: 9 mei – 20 juli

30
30

156
240

26
26

57
57

85
87

110
118

Regionaal: 9 mei – 30 juni
Regionaal: jaarbasis

36 – 37
36 – 37

216 – 217
430 – 920

28 – 31
30 – 31

69 – 80
66 – 71

106 – 140
150 – 164

140 – 179
150 – 164

Stadsstations: 9 mei – 30 juni
Stadsstations: jaarbasis

33 – 38
34 – 38

166 – 193
220 – 400

31 – 34
31 – 35

59 – 73
61 – 70

86 – 111
92 – 107

127 – 143
115 – 136

Straatstations: 9 mei – 30 juni
Straatstations: jaarbasis

32 – 38
34 – 38

158 – 161
280 – 1280

29 – 35
30 – 34

58 – 70
61 – 70

92 – 102
98 – 100

115 – 135
125 – 131

Tabel 10. Statistische parameters van daggemiddelde concentraties Zwarte Rook (in equiv. µg m-3) in
Sliedrecht en op enkele meetstations tijdens de meetperiode en op jaarbasis

Locatie gemiddelde maximum 50 perc. 90 perc. 98 perc.
Sliedrecht: 9 mei – 30 juni
Sliedrecht: 9 mei – 20 juli

5
5

14
14

4
4

9
9

12
12

Regionaal: jaarbasis 9 – 11 36 – 54 6 – 9 18 – 22 30 – 38
Stadsstations: jaarbasis 12 61 11 22 31
Straatstations: jaarbasis 19 – 50 89 – 126 16 – 45 36 – 84 53 – 98
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Figuur 11. Gemiddelde CO concentraties in mg m-3 in Sliedrecht en op enkele meetstations tijdens de
meetperiode en de periode 9 mei – 30 juni.

Figuur 12. 98 Percentiel van uurgemiddelde CO concentraties in mg m-3 in Sliedrecht en op enkele
meetstations tijdens de meetperiode en de periode 9 mei – 30 juni.
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Figuur 13. Gemiddelde NO concentraties in µg m-3 in Sliedrecht en op enkele meetstations tijdens de
meetperiode en de periode 9 mei – 30 juni.

Figuur 14. 98 Percentiel van uurgemiddelde NO concentraties in µg m-3 in Sliedrecht en op enkele
meetstations tijdens de meetperiode en de periode 9 mei – 30 juni.
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Figuur 15. Gemiddelde NO2 concentraties in µg m-3 in Sliedrecht en op enkele meetstations tijdens de
meetperiode en de periode 9 mei – 30 juni.

Figuur 16. 98 Percentiel van uurgemiddelde NO2 concentraties in µg m-3 in Sliedrecht en op enkele
meetstations tijdens de meetperiode en de periode 9 mei – 30 juni.
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Figuur 17. Gemiddelde PM10 concentraties in µg m-3 in Sliedrecht en op enkele meetstations tijdens de
meetperiode en de periode 9 mei – 30 juni.

Figuur 18. 98 Percentiel van uurgemiddelde PM10 concentraties in µg m-3 in Sliedrecht en op enkele
meetstations tijdens de meetperiode en de periode 9 mei – 30 juni.
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Figuur 19. Gemiddelde Zwarte Rook concentraties in µg m-3 in Sliedrecht en op enkele meetstations
tijdens de meetperiode en de periode 9 mei – 30 juni.

Figuur 20. 98 Percentiel van uurgemiddelde Zwarte Rook concentraties in µg m-3 in Sliedrecht en op
enkele meetstations tijdens de meetperiode en de periode 9 mei – 30 juni.
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Uit de Tabellen 5 t/m 10 en de Figuren 11 t/m 20 valt op te maken dat, behalve voor CO en
mogelijk ook voor H2S, de concentraties van de gemeten componenten grofweg overeenkomen
met waarden die op regionale stations en in een enkel geval op stadsachtergrondstations worden
gevonden. Voor CO liggen de concentraties eerder op stadsachtergronds- tot straatniveau zoals
voor deze (sub)urbane omgeving verwacht mag worden. Uit de gegevens voor NO en in mindere
mate NO2 valt echter af te leiden dat de verkeersbijdrage beperkt is. Ook de fijn stof
concentraties wijken niet af van de landelijk gemeten waarden. Voor fijn stof geldt in het
algemeen dat de bijdrage van verkeer aan de immissieconcentratie beperkt is, zodat de
verschillen in meetwaarden tussen de verschillende typen stations klein zijn.
Opvallend is dat de in Sliedrecht gemeten Zwarte Rook concentraties veel lager zijn dan die in
het LML. Onderzoek heeft uitgewezen dat de nieuwe techniek die hier is gebruikt goed
overeenkomt met die van het LML en dus mogen de resultaten vergeleken worden. Hieruit kan in
iedere geval geconcludeerd worden dat de bijdrage van verkeersemissies beperkt is, zoals ook al
blijkt uit de relatief lage NO concentraties. Zwarte Rook is namelijk een goede indicator voor
dieselroet en daarmee voor  het verkeer.
Samengevat kan geconcludeerd worden dat voor wat betreft de ‘standaard’ componenten de
luchtkwaliteit op de meetlocatie in Sliedrecht ligt tussen het regionaal en het
stadsachtergrondsniveau.
H2S wordt niet gemeten in het LML. Aangenomen wordt echter dat de concentratie H2S in de
buitenlucht normaliter zeker niet hoger is dan 1 µg m-3 en waarschijnlijk daar zelfs ruim onder
ligt. H2S wordt namelijk al geroken bij een concentratie van 0,7-10 µg m-3 (Ruth, 1988). De in
Sliedrecht gemeten waarden waren voor het grootste deel van de tijd zeer laag (0-0,5 µg m-3),
maar enkele malen zijn verhoogde concentraties gemeten, tot 6,8 µg m-3. In de meeste van deze
gevallen (maar niet alle) was de wind uit de westelijke hoek en was de windsnelheid laag. Ter
illustratie is in Figuur 21 het verloop van de H2S concentratie in de periode van 4 tot 7 juni
uitgezet naast het verloop van de windrichting en windsnelheid. Uit de figuur is duidelijk af te
lezen dat tijdens de nacht van 4 op 5 juni de wind tussen west en zuidwest draaide terwijl de
windsnelheid zeer laag was. Dit ging gepaard met een tijdelijke verhoging van de H2S
concentratie.
Op grond van de analyse van de meetwaarden is het aannemelijk dat de verhoogde concentraties
H2S deels zijn toe te schrijven aan emissies uit de stortplaats. In de volgende paragrafen zal hier
nog nader op worden ingegaan. Verder zal in paragraaf 4.4.7 ook nader worden ingegaan op de
relatie tussen de berekende concentraties (Tabel 3) en de gemeten waarden van de andere
componenten.
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Figuur 21. Verloop van de concentratie H2S, de windrichting en de windsnelheid gedurende de periode
van 4 tot 7 juni.

4.4.4 Meetresultaten van de VOC analyses

VOCs zijn gemeten met de BTX monitor en de aktieve koolbuizen (korte middelingtijden) en
met badges (langere middelingtijden). De met de BTX monitor gemeten waarden zijn vooral
gebruikt als indicatie voor perioden met hoge concentraties VOCs. De meettechniek is nog niet
voldoende gevalideerd om als kwantitatieve schatting van niveaus te kunnen worden gebruikt. De
BTX resultaten zijn naast meteorologische informatie en de resultaten van de continue metingen
gebruikt voor de selectie van de koolbuizen.
Van de bemonsterde koolbuizen is een geselecteerd aantal geanalyseerd met zowel de standaard
LML methode (81) als met de methode voor polaire verbindingen (14). In de selectie zijn
monsters opgenomen bij lage windsnelheden, waarbij alle windrichtingen waren
vertegenwoordigd.
De resultaten van de metingen van VOC onderscheiden zich van de continue gemeten
componenten in die zin dat hiervoor minder LML gegevens beschikbaar zijn doordat de
dekkingsgraad in tijd en ruimte aanzienlijk minder is. Daarnaast is niet voor de gehele project
periode informatie beschikbaar. Dit beïnvloedt vooral de marge die gehanteerd moet worden bij
de vergelijking van de gegevens van dit onderzoek met die van het LML.
Voor de evaluatie van de VOC meetresultaten zijn de volgende parameters: gemiddelde,
maxima, 50-, 75 en 95 percentielen, gehanteerd van de daggemiddelde niveaus die op drie LML
stations zijn gemeten in het jaar 199923. Op deze stations (LML415,  LML638 en LML640, resp.
een industrieel, een straat- en een stadsachtergrondstation) worden gedurende een deel van het
jaar daggemiddelde monsters verzameld. Aangetoond is dat de gemiddelden en lage percentielen
representatief zijn voor het jaar.

                                                
23 Voor 2000  waren nog geen gevalideerde resultaten beschikbaar.
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In Tabel 11 zijn de VOC concentraties vermeld zoals gemeten in Sliedrecht en op enkel stations
van het LML. Voor Sliedrecht zijn de gemiddelde, maximale en de 50-, 75- en 90-percentielen
gegeven. Voor de LML stations is de range (minimum en maximum) van deze parameters
gegeven.
De gegevens in Tabel 11 geven aan dat de concentraties van de meeste componenten in
Sliedrecht tijdens de project periode over het algemeen lager zijn dan gemeten op de drie LML
stations in 1999. Voor de gehalogeneerde componenten en enkele alkanen geldt dat de
concentraties weliswaar in het hoge bereik van de percentielen van de concentraties op de LML
stations liggen maar nog steeds gering zijn. Van de aromatische componenten zijn benzeen en
tolueen in een verhouding aanwezig die min of meer overeenkomt met die van de LML
meetstations en duidt op een (geringe) bijdrage van het verkeer.
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Tabel 11. Statistische parameters van concentraties VOC (in µg m-3) in Sliedrecht van de selectie van
monsters en op enkele meetstations in 1999.

Sliedrecht LML stations 415, 638 en 640
gem max 50p 75p 95p Gem max 50p 75p 95p

1,1,1-trichloroethaan 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0-0.3 0.3-0.3 0.2-0.2 0.2-0.3 0.3-0.3
1,1,2-trichloroethaan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
1,2,3-trichlorobenzeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
1,2,3-trimethylbenzeen 0.3 1.1 0.2 0.3 0.9 0.3-0.5 1.2-1.4 0.2-0.5 0.4-0.6 0.5-1
1,2,4-trichlorobenzeen 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
1,2,4-trimethylbenzeen 0.5 2.2 0.4 0.6 1.2 0.4-2.3 1.4-5.1 0.3-2.1 0.5-3.1 1.1-4.6
1,2-dichlorobenzeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0-0.2 0-0 0-0 0-0.1
1,2-dichloroethaan 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0-0 0.2-0.8 0-0 0-0 0.1-0.7
1,2-dichloropropaan 0.5 4.0 0.4 0.8 1.2 0.1-0.5 1.5-2.2 0-0.4 0-0.8 1-1.5
1,3,5-trichlorobenzeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
1,3,5-trimethylbenzeen 0.1 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1-0.6 0.4-1.5 0.1-0.6 0.1-0.9 0.2-1.3
1,3-dichlorobenzeen 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0-0 0-0.1 0-0 0-0 0-0
1,4-dichlorobenzeen 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0-0 0.1-0.2 0-0 0-0 0-0.1
2-ethyltolueen 0.2 0.5 0.1 0.2 0.4 0.1-0.6 0.5-1.3 0.1-0.6 0.2-0.8 0.4-1.2
2-methylnaftaleen 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0-0.1 0.1-0.2 0-0.1 0-0.1 0-0.2
3-ethyltolueen 0.3 1.0 0.2 0.4 0.7 0.3-1.4 0.9-3.2 0.2-1.3 0.3-1.9 0.7-2.8
4-ethyltolueen 0.1 0.5 0.1 0.2 0.4 0.1-0.7 0.5-1.6 0.1-0.6 0.2-0.9 0.3-1.4
Benzeen 0.6 3.3 0.6 0.8 1.4 1-2.5 2.9-6.6 0.8-2.3 1.3-3.2 2.1-4.7
Butylbenzeen 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0-0.1 0.1-0.3 0-0.1 0-0.1 0-0.2
Chloorbenzeen 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0-0.1 0-1.3 0-0 0-0.1 0-0.7
Cumeen 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0-0.1 0.3-0.4 0-0.1 0-0.2 0.1-0.3
Cymeen 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0-0 0.1-0.2 0-0 0-0 0-0.1
Decaan 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1-0.4 0.3-0.9 0-0.4 0.1-0.6 0.2-0.9
Dodecaan 0.1 0.5 0.1 0.1 0.3 0-0.1 0.1-0.3 0-0.1 0.1-0.1 0.1-0.2
Ethylbenzeen 0.5 1.6 0.5 0.7 1.1 0.6-1.9 1.9-4.5 0.5-1.7 0.7-2.4 1.3-3.8
Fenol 0.2 1.6 0.0 0.0 1.2 0-0 0-0.2 0-0 0-0 0-0.1
Heptaan 0.3 1.3 0.2 0.3 0.6 0.3-0.6 0.8-1.5 0.2-0.5 0.3-0.8 0.6-1.3
Hexaan 0.7 2.5 0.5 0.7 1.5 1-2.8 6.7-14 0.7-1.7 1.3-3.3 2.7-8.1
Hexadecaan 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0-0 0.1-0.7 0-0 0-0 0-0.1
Limoneen 0.1 0.6 0.0 0.1 0.3 0-0.2 0.3-0.6 0-0.1 0-0.2 0.2-0.4
m-xyleen 0.9 3.7 0.8 1.4 2.4 0.9-3.2 3.2-7.8 0.8-2.8 1.2-4.1 2.1-6.5
Naftaleen 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0-0.1 0.2-0.4 0-0.1 0.1-0.2 0.1-0.3
Nonaan 0.1 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1-0.2 0.4-0.6 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.5
Octaan 0.2 0.7 0.2 0.3 0.5 0.1-0.2 0.5-0.7 0.1-0.2 0.2-0.3 0.4-0.5
o-xyleen 0.5 1.9 0.4 0.7 1.2 0.5-1.9 1.6-4.2 0.4-1.8 0.7-2.5 1.2-3.7
Pentadecaan 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0-0 0-0.1 0-0 0-0.1 0-0.1
Propylbenzeen 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 0.1-0.4 0.3-1 0-0.4 0.1-0.5 0.2-0.8
p-xyleen 0.5 2.3 0.4 0.7 1.2 0.6-1.6 2.4-3.8 0.5-1.5 0.7-2 1.1-3
Styreen 0.2 1.0 0.2 0.2 0.4 0.1-0.3 0.5-0.7 0-0.3 0.1-0.4 0.2-0.6
Tetrachloroetheen 0.1 0.7 0.0 0.1 0.3 0.1-0.4 0.5-4.8 0-0.2 0.1-0.5 0.2-1.5
Tetrachloromethaan 1.3 3.8 1.2 1.6 2.3 0.6-1.4 2.4-3 0.6-1.2 0.7-1.7 1.1-2.5
Tetradecaan 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 0-0.1 0.1-2.2 0-0.1 0-0.1 0-0.2
Tolueen 2.5 8.8 1.9 3.3 6.2 2.4-9.8 7.8-28.7 1.8-8.1 3.1-12.5 5.4-24.6
Trichloroetheen 0.1 0.6 0.1 0.1 0.3 0.1-0.1 0.6-0.7 0-0.1 0.1-0.2 0.3-0.4
Trichloromethaan 0.1 0.3 0.0 0.1 0.2 0-0.1 0.1-0.9 0-0 0-0.1 0.1-0.2
Tridecaan 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0-0.1 0.1-0.3 0-0.1 0-0.1 0.1-0.2
Undecaan 0.2 0.7 0.1 0.2 0.6 0.1-0.3 0.4-0.7 0.1-0.3 0.2-0.4 0.3-0.6
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4.4.5 Resultaten van de analyse op niet-standaard VOC’s

De in tabel 11 opgenomen VOC’s vormen in het algemeen de belangrijkste in de lucht
voorkomende VOC’s. Deze selectie is  het resultaat van een langjarige ervaring met het meten
van VOC’s in zowel binnen- als buitenlucht. De standaardmethode van analyse wordt hierbij
gevormd door de monsters te elueren met CS2 en te analyseren met behulp van een
Gaschromatograaf met ECD/FID detectie.

Door de industrie in de Tweede en Derde Merwedehaven worden echter een aantal stoffen
geëmitteerd die niet in de genoemde standaardlijst voorkomen. Daarnaast is het in principe
mogelijk dat er organische stoffen voorkomen die op grond van de emissie-inventarisatie niet
worden verwacht en die al evenmin in het standaardpakket voorkomen. Om hierin inzicht te
verkrijgen zijn een aantal methoden ingezet naast de standaardmethode van analyse en
dataverwerking.
De vergelijking van de in het standaardpakket opgenomen reeks verbindingen en de lijst van
geïnventariseerde emissies op de Tweede en Derde Merwedehaven laat zien dan een vrij groot
aantal stoffen niet standaard wordt gemeten. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend.
Voor de meeste gefluorideerde verbindingen en voor de zeer vluchtige verbindingen methanol,
propaan, isobutaan en formaldehyde geldt, dat zij slecht adsorberen en daarom niet of nauwelijks
gevangen worden op actief kool. Voor een aantal andere stoffen geldt, dat zij weliswaar op kool
adsorberen, maar dat het standaard  elutiemiddel (CS2) niet geschikt is voor de analyse. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de polaire stof dimethylether en voor dichloormethaan, waarvan de meting bij
de standaard analysemethode wordt gestoord door het elutiemiddel. Voor andere stoffen geldt
weer, dat CS2 wel een goed elutiemiddel is, maar dat de betreffende stoffen niet zijn opgenomen
in het standaard ijkmengsel van 45 VOC’s. Dit geldt bijvoorbeeld voor tetrahydofuran.
Het probleem van de zeer vluchtige en gefluorideerde verbindingen is met de toegepaste
meetmethoden niet oplosbaar. Voor deze stoffen zijn derhalve alleen verspreidingsberekeningen
uitgevoerd.

Ten behoeve van de stoffen die niet met CS2 kunnen worden geëlueerd zijn de bij de
meetcampagne genomen duplo-monsters geëlueerd met een polair oplosmiddel (aceton), waarna
analyse heeft plaatsgevonden met GC/MS. Bij deze analyses zijn geen polaire verbindingen
waargenomen boven de detectiegrens.
Ten behoeve van de stoffen die wel met CS2 worden geëlueerd, maar die niet zijn opgenomen in
het ijkmengsel zijn een aantal monsters geanalyseerd met behulp van GC/MS in selectieve ionen
mode. Hierbij is specifiek gekeken naar de verbindingen dichloormethaan, tetrahydrofuran,
dimethylacetamide en vinylacetaat. In geen van de 5 op deze wijze onderzochte monsters werden
voor vinylacetaat en dimethylacetamide meetbare concentraties gevonden bij een detectiegrens
van ca 0.1 µg m-3. Voor dichloormethaan werd in één van de badges een concentratie gevonden
op het niveau van de detectiegrens van 0.1 µg m-3. In de overige 4 badges werd geen meetbare
concentratie waargenomen. In één badge werd een spoor tetrahydrofuran gevonden (ca 0.01 µg
m-3).

Om vast te stellen of mogelijk nog niet geïdentificeerde apolaire vluchtige organische
verbindingen voorkomen in de chromatogrammen die zijn verkregen bij de standaardanalyse van
de buitenluchtmonsters met GC/ECD/FID, zijn deze opnieuw bekeken. Hierbij is gezocht naar
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niet geïdentificeerde pieken met een concentratie van 1 µg m-3 of meer. Op deze wijze kan
worden vastgesteld of alle componenten die op deze wijze kunnen worden waargenomen en een
concentratie bezitten van ca 1 µg m-3 of meer, binnen het standaardpakket worden gemeten.
Uit deze analyse bleek dat er bij de buitenluchtmonsters niet van dergelijke stoffen voorkomen.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat met de standaardmethode alle belangrijke apolaire
vluchtige organische verbindingen worden gemeten.

4.4.6  Analyse van gemeten concentraties naar brongebied
Naast de in de paragrafen 4.4.3 en 4.4.4 besproken vergelijking met meetwaarden uit het LML
met als doel een algeheel beeld te krijgen van de luchtkwaliteit rond de meetlocatie, is ook
onderzocht in hoeverre uit de in Sliedrecht gemeten concentraties informatie is te halen over de
bijdrage van verschillende bronnen of brongebieden in de omgeving. Daartoe zijn voor zowel de
continue gemeten componenten behalve Zwarte Rook (waarvoor, omdat van deze component
alleen daggemiddelde concentraties zijn gemeten, het aantal meetwaarden te gering werd geacht)
als voor de VOCs de meetwaarden ingedeeld in vijf groepen op basis van de tijdens de meting
heersende windrichting. Elke groep heeft betrekking op een bepaald gebied in de omgeving van
de meetlocatie met een specifiek karakter. Er is onderscheid gemaakt in de volgende
windrichtingssectoren (tussen haakjes staat het percentage tijd in de meetperiode dat de wind uit
de betreffende sector afkomstig was):

1. Van 0 tot 90 graden: voornamelijk bijdrage van Sliedrecht (exclusief het industriegebied) en
de snelweg (16%).

2. Van 90 tot 210 graden: voornamelijk bijdrage vanuit ruraal gebied (21%).
3. Van 210 tot 290 graden: bijdrage van de stortplaats van AVM (43%).
4. Van 240 tot 300 graden: bijdrage van industrieterrien Tweede Merwedehaven, waaronder

Dupont, de Gevudo, de Zavin en de DSRH (31%).
5. Van 300 tot 360 graden: bijdrage van industrieterrien Kerkerak en een deel van Sliedrecht en

de snelweg (17%).

Bij deze indeling is sprake van overlap van de sectoren 3 en 4. In deze overlap kan de wind van
zowel de stortplaats als van het industriegebied Tweede Merwedehaven naar de meetlocatie staan
en kan geen onderscheid worden gemaakt in de bijdrage van de afzonderlijke brongroepen. Toch
is gekozen voor deze benadering om zoveel mogelijk meetwaarden van elke brongroep ter
beschikking te hebben (statistische verantwoording). Daarbij speelt mee dat de meeste gemeten
componenten uit ofwel de ene ofwel de andere brongroep afkomstig zijn.
In de Tabellen 12 t/m 17 zijn per component de statistische parameters voor elk van deze
gebieden (windrichtingssectoren) weergegeven.
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Tabel 12. Statistische parameters van uurgemiddelde concentraties CO (in mg m-3) in Sliedrecht voor vijf
verschillende windrichtingssectoren

Locatie gemiddelde maximum 50 perc. 90 perc. 98 perc. 99,5 perc.
Sliedrecht: stad en verkeer 0,4 3,3 0,3 0,8 1,5 2,5
Ruraal gebied 0,4 3,0 0,4 0,9 1,2 1,9
Stortplaats 0,4 1,9 0,4 1,0 1,2 1,4
Industrieterrein Tweede
Merwedehaven

0,4 1,9 0,4 0,9 1,2 1,4

Industrieterrein Kerkerak en
verkeer

0,4 2,9 0,4 0,8 1,0 1,1

Alle gebieden 0,4 3,3 0,4 0,9 1,2 1,8

Tabel 13. Statistische parameters van uurgemiddelde concentraties NO (in µg m-3) in Sliedrecht voor vijf
verschillende windrichtingssectoren

Locatie gemiddelde maximum 50 perc. 90 perc. 98 perc. 99,5 perc.
Sliedrecht: stad en verkeer 3 63 2 13 28 44
Ruraal gebied 6 84 6 23 28 37
Stortplaats 7 116 5 18.5 31 48
Industrieterrein Tweede
Merwedehaven

7 116 5 19.3 36 48

Industrieterrein Kerkerak en
verkeer

4 47 2 14.6 31 42

Alle gebieden 5 116 4 18 31 47

Tabel 14. Statistische parameters van uurgemiddelde concentraties NO2 (in µg m-3) in Sliedrecht voor vijf
verschillende windrichtingssectoren

Locatie gemiddelde maximum 50 perc. 90 perc. 98 perc. 99,5 perc.
Sliedrecht: stad en verkeer 31 87 31 52 68 76
Ruraal gebied 28 96 26 52 56 70
Stortplaats 23 78 21 40 56 69
Industrieterrein Tweede
Merwedehaven

25 71 23 42 57 67

Industrieterrein Kerkerak en
verkeer

23 76 20 42 61 72

Alle gebieden 25 96 23 44 60 71



pag. 64 van 95 RIVM rapport 609021 018

Tabel 15. Statistische parameters van uurgemiddelde concentraties H2S (in µg m-3) in Sliedrecht voor vijf
verschillende windrichtingssectoren

Locatie gemiddelde maximum 50 perc. 90 perc. 98 perc. 99,5 perc.
Sliedrecht: stad en verkeer 0,3 5,0 0,2 0,9 1,4 2,2
Ruraal gebied 0,2 4,4 0,1 1,0 1,7 2,1
Stortplaats 0,3 6,8 0,2 0,8 1,8 3,6
Industrieterrein Tweede
Merwedehaven

0,3 6,8 0,2 0,8 2,0 4,5

Industrieterrein Kerkerak en
verkeer

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

Alle gebieden 0,3 6,8 0,2 0,8 1,7 3,3

Tabel 16. Statistische parameters van uurgemiddelde concentraties PM10 (in µg m-3) in Sliedrecht voor
vijf verschillende windrichtingssectoren

Locatie gemiddelde maximum 50 perc. 90 perc. 98 perc. 99,5 perc.
Sliedrecht: stad en verkeer 25 68 23 40 56 62
Ruraal gebied 23 77 22 45 54 62
Stortplaats 20 143 19 35 56 82
Industrieterrein Tweede
Merwedehaven

20 143 19 34 59 90

Industrieterrein Kerkerak en
verkeer

18 61 17 35 44 53

Alle gebieden 22 143 20 38 54 68
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Tabel 17. Gemiddelde concentraties VOC (in µg m-3) in Sliedrecht voor vijf verschillende
windrichtingssectoren

Sliedrecht
stad

Ruraal
gebied

Stort
plaats

Stortplaats en
Tweede

Merwede haven

Tweede
Merwede haven

Industrie terrein
Kerkerak

1,1,1-trichloroethaan 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
1,1,2-trichloroethaan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,2,3-trichlorobenzeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,2,3-trimethylbenzeen 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4 0.5
1,2,4-trichlorobenzeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1,2,4-trimethylbenzeen 0.5 0.4 0.2 0.4 0.8 0.9
1,2-dichlorobenzeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,2-dichloroethaan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,2-dichloropropaan 0.7 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5
1,3,5-trichlorobenzeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,3,5-trimethylbenzeen 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2
1,3-dichlorobenzeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,4-dichlorobenzeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2-ethyltolueen 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
2-methylnaftaleen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3-ethyltolueen 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4 0.5
4-ethyltolueen 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3
Benzeen 0.6 0.9 0.4 0.5 0.5 0.8
Butylbenzeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Chloorbenzeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cumeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cymeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Decaan 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2
Dodecaan 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Ethylbenzeen 0.5 0.5 0.3 0.5 0.7 0.8
Fenol 0.4 0.1 0.0 0.1 0.2 0.4
Heptaan 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.3
Hexaan 0.6 0.9 0.6 0.4 0.5 0.7
Hexadecaan 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Limoneen 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2
m-xyleen 1.0 0.7 0.3 0.9 1.7 1.7
Naftaleen 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
Nonaan 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Octaan 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2
o-xyleen 0.5 0.4 0.2 0.5 0.8 0.9
Pentadecaan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Propylbenzeen 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2
p-xyleen 0.5 0.5 0.1 0.4 0.8 0.9
Styreen 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2
Tetrachloroetheen 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Tetrachloromethaan 0.9 1.4 0.9 1.5 1.1 1.5
Tetradecaan 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Tolueen 2.5 3.2 1.6 1.5 1.6 3.7
Trichloroetheen 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Trichloromethaan 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
Tridecaan 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2
Undecaan 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4
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Uit de tabellen blijkt dat er voor CO, NO, NO2 en PM10 geen grote systematische verschillen
bestaan in de gemiddelde concentraties en percentielen voor de verschillende brongebieden.
Voor H2S lijkt het er op dat de hoge percentielwaarden in de sectoren stortplaats en
industrieterrein Tweede Merwedehaven hoger zijn dan die voor de andere sectoren, al is het
verschil niet zo groot, zeker niet wanneer bedacht wordt dat de statistische betrouwbaarheid van
deze percentielen beperkt is. In de sector ruraal gebied komen ook enkele hogere percentielen
voor H2S voor, maar dat kan te maken hebben met de afbakening van de sectoren en de
onzekerheid in de meteorologische parameters. Een verhoogde bijdrage van de stortplaats aan de
H2S niveaus in Sliedrecht lijkt niet uitgesloten. Deze uit zich in het optreden van incidenteel
voorkomende piekwaarden. Voor de gemiddelde concentratie blijkt deze bijdrage vrijwel geen
effect te hebben. Een voorbeeld van een episode waarin sprake was van een verhoogde
concentratie H2S is gegeven in Figuur 21 in paragraaf 4.4.3. De windrichting was op dat moment
zuidwestelijk en de windsnelheid laag.
Ook blijkt uit een analyse van de in juni uit Sliedrecht gemelde klachten en het verloop van de
H2S concentratie dat verhoogde H2S concentraties (d.w.z. groter dan 2,5 µg m-3) gepaard gaan
met een toename van het aantal klachten. Aan de andere kant worden er ook bij lage H2S
concentraties (lager dan 1 µg m-3) klachten gemeld. Dit duidt er op dat naast H2S ook andere
componenten kunnen leiden tot stankhinder. Daarbij kan het gaan om componenten uit het
stortfront of om componenten die door andere bronnen dan de stortplaats worden geëmitteerd.
In Figuur 22 is het percentage uren uitgezet dat de wind uit een bepaalde windrichting waaide op
momenten dat er geen resp. wel klachten werden gemeld. Deze figuur laat zien dat de bron van
de klachten meestal moet worden gezocht in een richting tussen 200 en 280 graden en dan met
name tussen 220 en 260 graden ten opzichte van de locaties in Sliedrecht waar de
klachtenmeldingen vandaan kwamen. In het gebied tussen 200 en 260 graden ligt de stortplaats,
terwijl in het gebied tussen 260 en 280 graden de andere onderzochte geurbronnen (de Gevudo,
de Zavin, de DSRH, de rioolwaterzuiverings-installatie van de ZHEW en de stortplaats
Crayestein-West) liggen. Blijkens Figuur 22 zijn de meeste klachten in juni dus te relateren aan
emissies uit de stortplaats. Daarbij hebben waarschijnlijk zowel H2S als componenten uit het
stortfront een rol gespeeld.
Om meer inzicht te verkrijgen in de bijdrage van het stortfront aan de geurconcentratie in de
woonomgeving, is een extra modelberekening uitgevoerd waarbij nu uitsluitend het stortfront als
bron is meegenomen. Uit deze berekening blijkt dat de berekende geurconcentratie in Sliedrecht
(zie Tabel 3) voor 30% tot 50% afkomstig is van het stortfront.
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Figuur 22. Percentage voorkomen van een bepaalde windrichting in de maand juni tijdens uren dat er wel
resp. geen klachten zijn gemeld.

Voor de VOCs is er geen onderscheid tussen de verschillende sectoren. Dit duidt op een geringe
bijdrage van lokale bronnen en meer op een grootschalig fenomeen.

Inzicht in de ruimtelijke variatie binnen het onderzoeksgebied wordt verkregen met de resultaten
van de badge methode. De gemiddelde analyseresultaten van badges in de vier onderscheiden
gebieden ( Sliedrecht stad, Sliedrecht industrie terrein Kerkerak, Papendrecht - gebied direct
gelegen aan de Merwede, en Dordrecht - direct aan de Merwede tot op ca 1,5 km afstand) zijn
gegeven in Tabel 18. Daarnaast zijn de analyseresultaten van de persoonlijke monsters vermeld.
Opgemerkt dient te worden dat de onnauwkeurigheid in de schattingen van alle series
uitgezonderd die van Sliedrecht stad beperkt is door het geringe aantal monsters.
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Tabel 18. Gemiddelde concentraties VOC (in µg m-3) in verschillende delen van het onderzoeksgebied
over de periode 9 t/m 30 mei en resultaten van de persoonlijke monsters (badge methode)

Sliedrecht
stad

N=14

Sliedrecht
industrie terrein

N=5

Papendrecht

N=1

Dordrecht

N=4

Persoonlijk
Stad
N=5

persoonlijk
industrie

N=2
gem min max gem min max gem min max gem Min max gem Min max gem min max

1,1,1-trichloroethaan 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2 0.8 0.3 0.1 0.5
1,1,2-trichloroethaan
1,2,3-trichlorobenzeen
1,2,3-trimethylbenzeen 0.3 0.1 0.4 0.3 0.1 0.6 0.2 0.1 0.1 0.2 9.9 1.1 28.1 5.4 1.3 9.4
1,2,4-trichlorobenzeen
1,2,4-trimethylbenzeen 0.5 0.2 0.9 0.5 0.4 0.8 0.3 0.3 0.1 0.4 5.6 0.6 14.4 2.7 1.3 4.0
1,2-dichlorobenzeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,2-dichloroethaan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
1,2-dichloropropaan 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.4 0.1 0.0 0.1
1,3,5-trichlorobenzeen
1,3,5-trimethylbenzeen 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 1.8 0.2 5.0 0.8 0.3 1.3
1,3-dichlorobenzeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
1,4-dichlorobenzeen
2-ethyltolueen 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 2.5 0.3 5.4 1.5 0.4 2.6
2-methylnaftaleen
3-ethyltolueen 0.3 0.1 0.6 0.3 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 2.8 0.4 7.8 1.3 0.5 2.0
4-ethyltolueen 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 1.7 0.2 4.2 0.8 0.3 1.2
Benzeen 0.3 0.2 0.6 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.6 0.4 1.1 0.9 0.6 1.1
Butylbenzeen 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.2 2.7 0.5 0.1 1.0
Chloorbenzeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Cumeen 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.9 0.2 0.1 0.4
Cymeen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.4 1.4 0.3 0.2 0.4
Decaan 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 1.6 0.2 2.9 0.8 0.3 1.3
Dodecaan 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 5.5 0.4 22.6 2.7 1.5 3.8
Ethylbenzeen 0.5 0.3 0.8 0.4 0.4 0.6 0.3 0.3 0.2 0.7 5.2 0.6 21.1 1.7 1.0 2.4
Fenol
Heptaan 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 3.1 1.1 5.9 3.7 3.5 3.9
Hexaan 0.4 0.3 0.5 0.3 0.2 0.6 0.4 0.3 0.2 0.6 1.5 0.4 4.2 3.4 3.2 3.5
Hexadecaan 0.3 0.0 0.8 0.2 0.0 0.7 0.1 0.0 0.1 1.0 0.3 1.7 0.5 0.3 0.6
Limoneen 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 10.6 3.4 31.2 12.9 2.2 23.6
m-xyleen 0.9 0.4 1.4 0.8 0.7 1.1 0.5 0.3 0.0 0.6 11.3 1.0 45.1 3.8 2.5 5.2
Naftaleen
Nonaan 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 2.9 0.7 7.6 2.2 0.6 3.8
Octaan 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 1.4 0.7 2.2 0.8 0.6 1.1
o-xyleen 0.5 0.2 0.8 0.4 0.4 0.6 0.2 0.3 0.2 0.7 4.7 0.6 18.0 1.9 1.0 2.7
Pentadecaan 0.2 0.0 0.5 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 1.1 0.3 2.0 0.6 0.6 0.7
Propylbenzeen 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 1.0 0.2 2.5 0.6 0.2 0.9
p-xyleen 0.4 0.2 0.6 0.4 0.3 0.5 0.2 0.5 0.1 1.5 4.8 0.5 18.7 1.8 1.2 2.3
Styreen 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 1.2 0.9 0.4 1.4
Tetrachloroetheen 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 1.0 0.2 0.1 0.3
Tetrachloromethaan 0.7 0.3 1.5 0.6 0.4 0.7 1.3 1.1 0.2 3.3 2.2 0.8 3.9 2.2 2.0 2.4
Tetradecaan 0.2 0.0 0.5 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.3 5.2 1.1 1.0 1.1
Tolueen 1.8 1.0 3.0 1.1 0.9 1.5 0.9 0.9 0.6 1.5 16.9 3.0 61.4 36.1 9.4 62.8
Trichloroetheen 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.1 2.2 1.2 0.9 1.5
Trichloromethaan 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Tridecaan 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.4 11.5 1.6 1.0 2.2
Undecaan 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 7.7 0.7 23.8 4.4 2.0 6.8
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Het beeld dat voorkomt uit deze resultaten bevestigt de constatering op grond van de metingen
met de actieve koolbuis methode op de centrale meetlocatie dat de concentraties laag zijn en dat
er geen duidelijke waarneembare bijdrage van lokale bronnen aanwezig is. Duidelijk hogere en
sterk variërende concentraties (grote verschillen tussen minimum en maximum) worden
gevonden in de persoonlijke monsters. Hoge concentraties limoneen (een bestanddeel van veel
huishoudmiddelen) bevestigen dat het hier om persoonlijke monsters gaat met een substantiële
bijdrage vanuit het binnenmilieu. Daarnaast vallen de hoge concentraties van de alkyl-aromaten
op. Tolueen kan (deels) verklaard worden door emissies van drukwerk. De overige aromaten
worden in combinatie met hogere alkanen (undecaan tot hexadecaan) gevonden in wax en andere
vergelijkbare middelen. Kortom, de hogere concentraties in de persoonlijke monsters worden
verklaard met de bijdrage van bekende bronnen in het binnenmilieu (Lebret, 1983; Fast et al.,
1987).

4.4.7 Vergelijking meetwaarden met modelberekeningen
Voor wat betreft de componenten CO, NO, NO2 en stof (PM10) blijken de gemeten concentraties
overeen te komen met waarden de normaliter worden gevonden op regionale en stads-
achtergrondstations. Uit Tabel 3 blijkt dat de berekende concentratiebijdragen van deze
componenten als gevolg van de emissies uit de geïnventariseerde bronnen (veel) lager zijn dan de
achtergrondconcentraties (alleen voor het 99,5 percentiel van stikstofoxiden zou van een
substantiële bijdrage gesproken kunnen worden). Dit is consistent met het feit dat tijdens de
meetcampagne geen verhoogde concentraties van deze componenten zijn gemeten.

De berekende concentraties van H2S te Sliedrecht komen redelijk overeen met de gemeten
waarden. Gemiddeld is 0,3 µg m-3 gemeten (de berekening voorspelde een concentratie van 0,15-
0,3 µg m-3) en het 99,5 percentiel van de meetwaarden bedroeg 3,3 µg m-3 (de berekening
voorspelde een 99,5 percentiel van 1,5-3 µg m-3). Deze resultaten lijken er op te wijzen dat de
modelberekening die de hoogste berekende concentraties oplevert (waarbij werd uitgegaan van
oppervlaktebronnen), de meest juiste voorspelling geeft. Hierbij moet echter wel worden
aangetekend dat de meetwaarden vrijwel de hele meetperiode rond het detectieniveau van de
monitor lagen en de onnauwkeurigheid ervan al gauw enkele tientallen procenten kan bedragen.
De goede overeenkomst tussen gemeten en berekende H2S concentraties geeft vertrouwen in de
gevolgde werkwijze en de resultaten van de modelberekeningen inclusief de inventarisatie van de
H2S emissies uit de stortplaats, waarbij is uitgegaan van een aanzienlijke omzetting van H2S in SO2

in de bovenlaag van het stortpakket. Indien een dergelijke omzetting niet of in veel mindere mate
zou plaatsvinden, zouden de emissies en daarmee ook de gemeten concentraties veel hoger hebben
moeten zijn geweest zoals onder meer blijkt uit de resultaten van de ‘worst case’ berekening.

Evaluatie van de berekende VOC concentraties (Tabel 3) geeft aan dat de gemiddelde waarden
beneden de detectieniveaus liggen (ca. 0,1-0,5 µg m-3) of daarmee vergelijkbaar zijn. Dit
impliceert dat er geen meetbare bijdrage van de beschouwde bronnen verwacht mag worden in de
meetresultaten. De in de vorige paragrafen beschreven constatering dat geen duidelijke bijdrage van
lokale bronnen wordt gevonden bevestigt dit.
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4.5 Samenvatting en conclusies metingen

Ter toetsing van en als aanvulling op de verspreidingsberekeningen op basis van de uitgevoerde
emissie-inventarisatie is in de omgeving van het industriegebied in de Tweede en Derde
Merwedehaven een meetcampagne uitgevoerd. Bij deze meetcampagne zijn de belangrijkste stoffen
waarvan verwacht werd dat ze zouden kunnen voorkomen gemeten. Voor een deel van deze stoffen
zijn continue metingen uitgevoerd in een hiertoe in Sliedrecht, aan de oever van de Merwede
opgestelde meetcontainer. Vluchtige organische verbindingen zijn met verschillende meetmethoden
tijdsgemiddeld bemonsterd.
De meetcampagne is over het geheel genomen goed verlopen en heeft de gewenste informatie
opgeleverd.
Uit de meetresultaten blijkt, dat voor vrijwel alle gemeten verontreinigingen de concentraties in
Sliedrecht gemiddeld genomen niet afwijken van de normaalwaarden voor deze stoffen in regionale
of stadsmeetstations uit het Landelijk Meetnet Luchtverontreiniging.
Uit een analyse van de gemeten concentraties naar de windrichting blijkt, dat er geen grote
systematische verschillen bestaan in de gemiddelde concentraties en percentielen voor de
verschillende brongebieden. Voor H2S lijkt het er op dat de hoge percentielwaarden in de
sectoren stortplaats en industrieterrein Tweede Merwedehaven hoger zijn dan die voor de andere
sectoren, al is het verschil niet zo groot. Dit wijst erop dat incidentele verhogingen van de
concentratie vooral afkomstig zijn uit de richting van de stortplaats en het industrieterrein.
Dit wordt bevestigd door het feit er bij verhoogde H2S concentraties relatief meer klachten
worden gemeld uit Sliedrecht. Echter, ook bij lage H2S concentraties worden klachten gemeld,
hetgeen er op wijst dat naast H2S ook andere componenten, zowel componenten uit het stortfront
als componenten die door andere bronnen worden geëmitteerd, kunnen leiden tot stankhinder.
Blijkens modelberekeningen draagt het stortfront voor 30% tot 50% bij aan de geurconcentratie
in Sliedrecht.
In juni 2000 werden de meeste klachten gemeld toen de wind uit de richting van de stortplaats
waaide. Bij enkele klachten zouden, op basis van de heersende windrichting, ook andere bronnen
(de Gevudo, de Zavin, de DSRH, de rioolwaterzuiverings-installatie van de ZHEW en de
stortplaats Crayestein-West) een rol kunnen hebben gespeeld.

Met betrekking tot de organische verbindingen geldt, dat de gevonden waarden laag zijn en
vergelijkbaar met de normaal in buitenlucht gevonden waarden. De resultaten van de
persoonlijke monitoring op organische componenten met behulp van passieve samplers zijn zoals
verwacht hoger dan de buitenluchtmonsters en goed vergelijkbaar met normaal in binnenlucht
gevonden waarden.
Bij gericht onderzoek zijn geen bijzondere componenten gevonden in de geanalyseerde monsters.
De onderlinge vergelijkbaarheid van de resultaten van metingen en verspreidingsberekeningen is
goed.
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd, dat de samenstelling en kwaliteit van de lucht in
Sliedrecht ten tijde van de meetcampagne gemiddeld niet afweek van de luchtkwaliteit, die op
grond van de gegevens uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit als normaal moet worden
beschouwd.
Incidenteel heeft zich een lichte verhoging van de H2S concentratie tot even boven de geurdrempel
voorgedaan, waarbij op grond van de heersende windrichting de AVM-stort als meest aannemelijke
bron kan worden gekenmerkt.
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5. Klachtenregistratie

5.1 Inleiding
Op 1 juni 1993 is de afvalberging op de locatie Derde Merwedehaven in gebruik genomen. In de
periode 1993 tot en met juni 2000 zijn bij de provincie bijna 2500 klachten geuit die betrekking
hadden op de afvalberging. Deze klachten gingen vooral over geuroverlast.

Tussen 1994 tot 1998 vertoonden deze klachten een aflopende reeks. Vanaf half november 1998
echter deed zich een sterke stijging van het aantal geurklachten voor. Deze klachtengolf had een
aantal onderzoeksopdrachten tot gevolg, waaronder één aan het RIVM, waarin onder meer het
volgende werd gevraagd:
“Het opstellen van een analyse van het klachtenpatroon in de periode november 1998 tot en met
maart 1999, waarbij een relatie diende te worden gelegd tussen het storten en de stankklachten”.

De volgende vragen zijn door het RIVM beantwoord:
1. Is er een duidelijk verband tussen de stankklachten en de geuremissies door de stortplaats

Derde Merwedehaven?
2. Kan aan de hand van de klachten iets worden gezegd over het patroon van de geuremissie; is

er sprake van een continue emissie of een emissie als gevolg van incidentele activiteiten?
3. Welke omstandigheden zijn te definiëren die invloed hebben op het optreden van

stankklachten?

Het RIVM heeft in zijn rapportage (Kliest et al, 1999) aannemelijk gemaakt dat de stankoverlast
in de periode 17/11/98 – 24/4/99 voor een belangrijk deel veroorzaakt werd door de afvalberging.
Verder bleek de geuremissie een vrijwel continu karakter te hebben en dus niet gerelateerd te zijn
aan de normale activiteiten op de stort.
Er zijn echter twee duidelijke episodes te onderscheiden. De één beginnende op 17/11/98, de
ander beginnende op 30/1/99. De meest waarschijnlijke oorzaak voor de eerste episode was het
defect raken van het het aanwezige stortgasonttrekkingssysteem, die van de tweede de start van
graafwerkzaamheden ten behoeve van een uitbreiding van het stortgasonttrekkingsssyteem.
Omdat er naast deze bijzondere gebeurtenissen ook structurele oorzaken aan te wijzen waren
voor de stankoverlast24, is een aantal maatregelen voorgesteld om de geuremissies van de
afvalberging te minimaliseren. Deze maatregelen zijn ten uitvoer gebracht in de loop van 1999 en
2000. Een overzicht van de genomen maatregelen is opgenomen in de rapportage van TNO
(bijlage 2)

Eén van de vragen aan het RIVM was na te gaan of deze maatregelen worden weerspiegeld in
een afname van de frequentie of ernst van de geurhinder en/of in een afname van het aantal
klachten van omwonenden over de afvalberging.
Om deze vraag te beantwoorden, is gebruik gemaakt van het rapport: “Beoordeling
klachtenoverzicht Afvalberging Derde Merwedehaven te Dordrecht” van juli 2000 (Provincie
Zuid-Holland, 2000). De rapportage betreft de periode van 1993 tot en met juni 2000.

De volgende vragen zijn gesteld bij het beoordelen van deze rapportage.
                                                
24 Ongunstige ligging, gezien woonbebouwing en overheersende windrichting; meer biologisch afval dan

voorzien; stortgas met relatief hoog gehalte H2S.
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1. Geeft de rapportage inzicht in de aantallen klachten en in de ontwikkelingen over de jaren?
2. Geeft de rapportage inzicht in de aard en de ernst van de overlast en eventuele veranderingen

daarin over de gerapporteerde periode?
3. Geeft de rapportage inzicht in de mogelijke oorzaak van de klachten resp. bron van de

overlast?
4. Geeft de rapportage inzicht in de plaats waar de overlast wordt ondervonden?
5. Geeft de rapportage er blijk van dat serieus met klachten wordt omgegaan?
6. Wordt er iets duidelijk over de motieven van de klagers?

5.2 Conclusies uit het rapport
• Het rapport geeft een duidelijk overzicht van de aantallen stankklachten over de tijd en over

de plaats waar de overlast wordt ondervonden. Tevens wordt inzicht gegeven in andere
vormen van overlast, zoals die van geluid of stof, waarbij duidelijk wordt dat het daarbij gaat
om slechts enkele percenten van het totaal aantal klachten.

• Wat betreft stank zijn voor de jaren 1993 tot en met 1997 alleen de aantallen klachten per
jaar opgenomen. Uit het overzicht blijkt dat het jaarlijks aantal klachten schommelde, met
als laagste waarde 8  in 1993 en als hoogste waarde 114 in 1994.

• In de jaren daarna, zo blijkt uit het rapport, nemen de klachten sterk toe, te beginnen eind
1998. Het rapport geeft daar goed inzicht in, door, vanaf januari 1998, het maandelijks aantal
klachten weer te geven. Tevens wordt duidelijk dat verreweg de meeste klachten uit
Sliedrecht afkomstig zijn. Sinds ongeveer een jaar lijkt het aantal klachten af te nemen, zij
het dat het nog steeds gaat om vele tientallen klachten per maand.

• Er wordt geprobeerd inzicht te krijgen in factoren die het optreden van stank bepalen, door de
klachten te groeperen naar dag van de week dat geklaagd wordt. Er wordt aannemelijk
gemaakt dat er op werkdagen meer klachten worden gemeld dan op zaterdagen en zondagen,
hetgeen een verband met industriële activiteiten suggereert. Tevens zijn de klachten
gegroepeerd naar windrichting. Het blijkt dat als er hinder in Sliedrecht optreedt, dit vooral
het geval is bij windrichtingen tussen zuid en noordwest. Voor Dordrecht is het verband met
de windrichting minder duidelijk, waarbij als reden wordt aangegeven dat de klagers zich
rondom het bedrijfsterrein bevinden.

• Verder wordt inzichtelijk gemaakt dat er personen zijn die (zeer) veel, en die weinig klagen,
zonder dat overigens op de oorzaken wordt ingegaan.

• Er wordt in het rapport ook nog iets gezegd over het karakter (de ernst) van de stankhinder.
Tussen eind 1998 en juli 1999 zou er sprake zijn van een min of meer constante en zeer
hinderlijke geur. Sindsdien is er volgens de in het rapport geciteerde klagers, eerder sprake
van incidentele geuroverlast, met lokaal grote verschillen.

• Tenslotte wordt vermeld dat de drempel om een klacht te melden voor veel klagers laag zou
zijn.
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5.3 Beperkingen van het rapport
• Het is niet duidelijk of de klachten stelselmatig worden geverifieerd en wat de motieven zijn

om klachten wel of niet te verifiëren. In het rapport wordt wel aangegeven hoe de standaard-
procedure eruit ziet, met o.a. terugrapportage aan klagers.

• Er wordt wel iets gezegd over de (afnemende) percentages gegronde klachten en over de lage
‘klaagdrempel’, maar niet duidelijk wordt of er een relatie zou kunnen bestaan tussen
klaaggedrag en afhandeling door het bevoegd gezag. Het is denkbaar dat betere informatie
over de overheidsinspanning op dit gebied, meer inzicht geeft in de motieven van de klagers.

• Een betere brontoewijzing met behulp van tijdstippen en preciezere informatie over de
windrichting op het moment van klagen zou helpen om meer zekerheid te hebben over de
veroorzaker van de stank. In het rapport wordt aangegeven dat de brontoewijzing bemoeilijkt
wordt door de aard van de klacht of doordat de toezichthouder geen geur waarnam.

Samenvattend lijkt het er op dat, na het nemen van maatregelen, de klachten in aantal zijn
afgenomen, zij het dat het nog steeds gaat om tientallen klachten per maand. Ook blijkt de hinder
die wordt gerapporteerd, in tegenstelling tot de periode 1998 – 1999, vaker incidenteel van aard
te zijn en korter te duren. Tenslotte lijkt er een beperkt aantal klagers te zijn dat zeer frequent
hinder rapporteert.

Wat gemist wordt in de rapportage is informatie over de afhandeling door het bevoegd gezag. Dat
zou wellicht behulpzaam kunnen zijn om meer inzicht te krijgen in de motieven van de klagers,
zodat er bij het verifiëren van de klachten meer ‘maatwerk’ geleverd kan worden.
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6. Evaluatie gezondheidsrisico's

6.1 Inleiding
De aandacht voor milieuverontreiniging is de laatste jaren gepaard gegaan met een toenemende
bezorgdheid over de invloed van milieufactoren op de gezondheid. Het komt dan ook nogal eens
voor dat de plaatselijke bevolking haar ongerustheid uitspreekt over de invloed die een lokale
milieufactor zou kunnen hebben op het ontstaan van ziekte bij de omwonenden.
Deze ongerustheid kan op twee manieren ontstaan::
1. Er bevindt zich een bron in de buurt (fabriek, stortplaats etc.) en de bevolking vraagt zich af

of zij ziek van kan worden.
2. Er zijn veel klachten of ziekteverschijnselenin de buurt of de wijk en de bevolking vraagt

zich af of een (on)bekende milieufactor daarvan de oorzaak zou kunnen zijn.
In de praktijk is het meestal een mengeling van deze twee zaken, waarbij het niet meer zo
belangrijk is of de verdachte lokatie, of nu juist de gezondheidsklachten de aanleiding zijn
geweest.
Voor dergelijke problemen is een stappenplan (Drijver, 1996) ontwikkeld, waarbij er een
ziektespoor en een milieuspoor kan worden onderscheiden.
Hieraan ten grondslag ligt de wetenschap dat:
1. ziektes een groot aantal mogelijke oorzaken kennen
2. alleen blootstelling aan milieuverontreiniging bóven bepaalde concentraties aanleiding kan

geven tot ziekteverschijnselen.
3. de gevonden aandoeningen een biologisch plausibele relatie moeten hebben met de verdachte

blootstelling aan milieuverontreiniging
Dat zal hieronder kort worden toegelicht.

Ziekteverschijnselen
Bepalend voor het krijgen van een ziekte zijn onder meer aangeboren of verworven
eigenschappen, “lifestyle” (roken, onvoldoende lichaamsbeweging, te veel of ongezond eten), de
sociale omgeving (slechte behuizing, lage sociaal-economische status, afwezigheid van een
‘sociaal vangnet’) en de fysieke omgeving (blootstelling aan verontreiniging  op de werkplek,
verkeer of woonomgeving). Verder is ook het niveau van de gezondheidszorg (zoals vaccinaties
van kinderen, tijdige opsporing en preventie) van groot belang. Tenslotte is van een groot aantal
ziektes onduidelijk hoe ze worden veroorzaakt en dus ook, wie er door zullen worden getroffen.
Al deze factoren bemoeilijken onderzoek naar de oorzaken van ziekte en zorgen ervoor dat er
ook in Nederland, grote geografische verschillen in ziekte bestaan, zonder dat precies duidelijk is
hoe dat komt. Epidemiologisch onderzoek probeert daar meer helderheid in te brengen

Blootstelling
Uitgangspunt is dat iedereen gedurende zijn of haar leven aan vele chemische stoffen wordt
blootgesteld in bodem, water, lucht en voedsel. Deze blootstelling is voor een belangrijk deel
onontkoombaar – denk aan de stoffen die van nature in het voedingspakket voorkomen – en het
is dus maar goed dat het het menselijke lichaam allerlei manieren kent om zulke stoffen
onschadelijk te maken.
Voor veel stoffen die in verband staan met milieuverontreiniging zijn normen ontwikkeld. Een
aantal van die normen heeft als doel de mens te beschermen tegen overmatige blootstelling. Er
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zijn verschillende soorten normen, . waaronder normen die veilig worden geacht voor een geheel
mensenleven. Dit wordt in paragraaf 6.2.2. verder toegelicht.
Blootstelling beneden de levenslang veilig geachte normen brengt, bij de huidige stand van de
wetenschap, geen gezondheidsrisico’s mee, ook niet voor gevoelige groepen als zwangeren,
kinderen, zieken etc.
Anders gezegd, wanneer er bij onderzoek naar de mogelijke effecten van een verdachte
milieufactor geen overschrijding van dergelijke normen plaatsvindt, zijn er andere oorzaken van
ziekte in het spel. Dat kunnen er, zoals hierboven aangeduid, vele zijn.
Een andere benadering is gekozen voor stoffen die kanker kunnen veroorzaken. Daar ligt het
toelaatbaar geachte risiconiveau niet op dat van géén risico op ziekte, maar op het niveau van 1
geval van kanker per 1.000.000 blootgestelden per jaar25. Beneden dit niveau is er dus, i.t.t. niet-
kankerverwekkende stoffen, wel sprake van kans op ziekte (in dit geval kanker) maar de kans
daarop is dan in ieder geval kleiner dan 1 op de 1.000.000. In beide gevallen – d.w.z. voor stoffen
die wél, en die géén kanker kunnen veroorzaken – wordt overigens gesproken van het MTR het
Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (Stoffen en Normen, 1999)

Relatie blootstelling en ziekte
Hoge concentraties stoffen kunnen in bepaalde organen schade veroorzaken. Dat kan leiden tot
(meer of minder) specifieke afwijkingen, waaraan de blootstelling soms – lang niet altijd –
‘herkend’ kan worden. Wanneer er ziektes worden gevonden die géén relatie hebben met de
afwijkingen die de verdachte stoffen teweeg kunnen brengen, dan wordt die bevinding in
principe26 beschouwd als niet “biologisch plausibel”. Daarmee wordt bedoeld dat zo’n ziekte niet
kan worden verklaard door wat er van de stof bekend is. Hetzelfde geldt wanneer één stof in
verband wordt gebracht met een groot aantal verschillende afwijkingen, die ieder hun eigen
ontstaanswijze hebben.
Tenslotte nog het volgende. Wanneer een langduriger of een hogere blootstelling aan een
bepaalde stof niet voor een grotere kans op, of een ernstiger vorm van, ziekte zorgt, dan wordt
gezegd dat er geen dosis – effect relatie bestaat. Ook dat pleit tegen een oorzakelijke verband
tussen aandoening en blootstelling immers “if some of it is bad, more of it should be worse”.

Aanpak
Voor het beoordelen van de gezondheidsrisico’s van de emissies van de Derde Merwedehaven
wordt het milieuspoor gevolgd, ook wel genoemd de bron – risico benadering. Dat betekent dat
allereerst de emissie van de verschillende stoffen wordt bepaald (de bron), vervolgens de
verspreiding en, op basis van de uitkomst daarvan, de mogelijke risico’s voor de gezondheid.
Het bepalen van de verspreiding heeft plaatsgevonden via berekeningen met behulp van
verspreidingsmodellen en is getoetst door middel van metingen op immissieniveau, zoals uiteen
is gezet in de hoofdstukken 2, 3 en 4.

Het ziektespoor wordt niet onderzocht. Er wordt dus niet nagegaan of de omwonenden meer
hinder hebben of vaker gezondheidsklachten  rapporteren. Dat is immers al  eerder door de GGD
aangetoond (Akkersdijk, 1999). Evenmin is geprobeerd bij medische instanties gegevens over
ziekte te verkrijgen. Doel van dit onderzoek is uitsluitend nagaan of de berekende of gemeten
blootstelling, gezondheidsrisico’s met zich mee zou kunnen brengen voor omwonenden van het
                                                
25 Omgerekend naar een mensenleven betekent dat een kans van 1 op 10.000 om kanker te krijgen als

gevolg van blootstelling.
26 De ontdekking van nieuwe blootstellingsrelaties daargelaten.
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industrieterrein, conform één van de aanbevelingen van het GGD-rapport. Immers, hierboven is
aannemelijk is gemaakt dat wanneer  de blootstelling de normen niet overschrijdt, het
industrieterrein als ziekteveroorzakende bron van toxische stoffen kan worden uitgesloten.

In  dit hoofdstuk wordt behalve aan de risicobeoordeling, waarin naar de toxiciteit (giftigheid)
van de stoffen wordt gekeken, ook aandacht besteed aan de mogelijke effecten van stank op de
gezondheid en aan de conclusies van een literatuurstudie naar gezondheidsrisico’s van
stortplaatsen.

6.2 Risicobeoordeling

6.2.1 Onderzoeksmodel
In het onderzoek zullen de risico’s worden beoordeeld, die kunnen optreden als gevolg  van
blootstelling aan gasvormige27  stoffen die via de ademhalingswegen worden opgenomen. De
mogelijkheid van huidopname of opname via de mond van gedeponeerd materiaal is door ons als
niet relevant beoordeeld in relatie tot de beoordeelde bronnen. Ook de mogelijkheid van
besmetting met biologisch materiaal wordt niet beoordeeld volgens de bron-risicobenadering. Op
dit aspect wordt ingegaan in bijlage 4 inzake de gezondheidsrisico’s van stortplaatsen.
Bij de risicobeoordeling wordt uitgegaan van de concentraties die berekend of gemeten zijn in de
woongebieden van Dordrecht en Sliedrecht. De ruimtelijk maximale concentraties (R-max uit
Tabel 3) worden niet beoordeeld, omdat deze, zoals eerder opgemerkt, slechts gevonden worden
zeer dichtbij of op het terrein van het bedrijf zelf, waar omwonenden zich zelden zullen
ophouden.
Voor de resultaten geldt verder dat er geen rekening is gehouden met de mogelijkheid van
blootstelling aan deze stoffen uit andere bronnen, omdat alleen de bijdrage van het
industrieterrein is berekend. Verder wordt impliciet verondersteld dat de resultaten van de
verspreidingsberekeningen een goede maat vormen voor de daadwerkelijke blootstelling van de
bewoners aan stoffen afkomstig van het industrieterrein28.
Daarmee wordt voorbijgegaan aan het feit dat de meeste bewoners zich een groot deel van de dag
elders zullen bevinden of in ieder geval niet in de buitenlucht29. Dat is belangrijk, omdat (1)
stoffen in de buitenlucht soms maar beperkt worden teruggevonden in het binnenmilieu en (2) het
binnenmilieu sterk beïnvloed kan worden door bronnen binnenshuis.
Hierdoor zal de werkelijke blootstelling van omwonenden aan stoffen afkomstig van het
industrieterrein doorgaans lager zijn dan de gemeten of berekende waarde in de buitenlucht. Wel
wordt door de berekende waarden de bijdrage aan de omgevingsconcentratie in beeld gebracht.
Voor de vluchtige organische verbindingen geldt dat tevens een aantal metingen van de
persoonlijke blootstelling is gedaan. Deze worden vergeleken met de resultaten van de
buitenluchtmetingen en de resultaten van referentiemetingen in binnenlucht van woningen elders
in Nederland.

                                                
27 Met één uitzondering, namelijk fijn stof.
28 In de resultaten van de metingen worden natuurlijk wél alle bronnen weerspiegeld.
29 Voor stadsbewoners in een gematigd klimaat geldt dat zij gemiddeld over het jaar niet meer dan 10%

van de tijd buitenshuis  vertoeven (Guidelines for Air Quality, 1999).
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6.2.2 Methoden
Om vast te stellen of blootstelling aan de onderzochte stoffen gezondheidsrisico’s met zich
meebrengt, is een uitgebreid referentiekader beschikbaar van toxicologische grens- of
richtwaarden. Uitgangspunt is dat wanneer het gemeten of berekende blootstellingsniveau de
toxicologische grenswaarde voor een bepaalde stof niet overschrijdt, er géén gezondheidseffecten
te verwachten zijn (m.u.v. kankerverwekkende stoffe, zie eerder)
Wanneer deze veilige grenswaarden wél worden overschreden, betekent dat niet automatisch dat
er dan meteen gezondheidseffecten zullen optreden. Er worden immers ruime veiligheidsmarges
in acht genomen bij het afleiden van deze waarden. Om die reden vormen deze waarden in de
regel niet zozeer een scheidslijn tussen wat – toxicologisch gezien – wél acceptabel is en wat
niet, maar geven zij aan of nadere analyse noodzakelijk is. Hierin ligt het preventieve karakter
van dergelijke waarden besloten. Het is wel zo dat de kans op gezondheidseffecten toeneemt met
de mate van overschrijding.
De eerste stap bij het beoordelen van de gezondheidsrisico’s is dus het vergelijken van de
gemeten of berekende waarden met de beschikbare  toxicologische grenswaarden.
Wanneer deze waarden niet overschreden worden, dan bestaat er geen kans op ziekte als gevolg
van blootstelling aan de onderzochte stoffen en zijn er dus geen gezondheidsrisico’s. Wanneer
deze waarden wel overschreden worden, is een tweede stap noodzakelijk, waarbij nagegaan
wordt of het aannemelijk is dat zo’n overschrijding in het onderhavige geval ook daadwerkelijk
tot gezondheidseffecten leidt.
De toxicologische grenswaarden waarvan hier sprake is, zijn voor het merendeel gebaseerd op
het werk van internationale (vooral WHO) instanties. In de gevallen waarin normen ontbraken,
heeft het RIVM een voorlopige waarde afgeleid uit de beschikbare toxicologische gegevens. Een
overzicht van de gebruikte normen en, indien van toepassing, de afleiding door het RIVM, vindt
u in bijlage 6. In deze bijlage zijn toxicologische gegevens opgenomen van alle stoffen die bij de
emissie-inventarisatie naar voren kwamen. Voor sommige stoffen bleek de ter beschikking
staande toxicologische informatie beperkt. In de meeste gevallen betrof dit echter stoffen met een
zo goed als verwaarloosbare bijdrage aan de concentraties in de woonomgeving.
Met de standaardmeetmethode voor vluchtige organische verbindingen is ook gekeken naar
stoffen die niet op de lijst van geëmitteerde stoffen voorkwamen. Slechts voor één van de stoffen,
te weten tetrachloormethaan werd een lichte afwijking gevonden ten opzichte van de
achtergrondconcentratie. Ook voor deze stof zijn derhalve de toxicologische gegevens
weergegeven in bijlage 6.

6.2.3 Normen
In Tabel 19 zijn de relevante resultaten uit Tabel 3 overgenomen en vergeleken met de
beschikbare normen. Tenzij anders vermeld, zijn de opgevoerde waarden geschikt om langdurige
blootstelling te beoordelen, tot een mensenleven (24 uur per dag, 7 dagen per week, 70 jaar) lang.
Zij moeten worden beschouwd als gemiddelde waarden, over de gehele periode waarvoor ze
gelden. Dit betekent dat een eventuele tijdelijke overschrijding in het licht moet worden gezien
van momenten (verblijf elders) waarop de omgevingsconcentraties juist weer lager zijn.
Voor sommige van de weergegeven stoffen geldt dat de acute toxische effecten (zoals prikkeling
van de slijmvliezen) de kritische factor zijn. Voor deze stoffen is daarom de grenswaarde voor
kortdurende blootstelling opgenomen, die – voor alle duidelijkheid – ook beschermt tegen
effecten bij langer durende blootstelling.
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Tabel 19. Overzicht van de berekende bijdrage aan de achtergrondconcentraties en de beschikbare
normen.

Stof Jaargem. Conc.
Sliedrecht
(µg m-3)

Jaargem. conc.
Dordrecht
(µg m-3)

99,5 perc.
Sliedrecht
(µg m-3)

99,5 perc.
Dordrecht
(µg m-3)

Toxicologische
referentiewaarde

(µg m-3)
Koolmonoxide (CO) 0,06 0,1 1,6 5 10.000 (1)

Stikstofoxiden (NOx) 1,3 0,5 21 15 200(3)

Zwaveldioxide (SO2) 1,8 – 3 0,15 - 3 18 - 32 4 - 5 50
Zwavelwaterstof (H2S) 0,15 – 0,3 0,01 – 0,015 1,5 – 3 0,15 – 0,2 150 (2)

Zwavelwaterstof  (worst case) 2,5 – 4,5 0,2 – 0,25 40 – 70 6 - 7 Idem
Carbonylsulfide (COS) 0,004 0,0003 0,06 0,01 1400**
Koolstofdisulfide (CS2) 0,001 0,00005 0,01 0,001 700
Zoutzuur (HCl) 0,002 0,001 0,03 0,04 150
Waterstoffluoride (HF) 0,005 0,015 0,15 0,4 600 (3)

Chloor (Cl2) 0,0002 0,0001 0,005 0,005 7,5
Ammoniak (NH3) 0,0008 0,0004 0,02 0,03 220
Fijn stof 0,1 0,05 1,5 0,9 40
Cadmium (Cd) 0,00001 0,00001 0,0003 0,0004 0,01
Kwik (Hg) 0,00002 0,00001 0,0004 0,0005 0,2
Zware metalen 0,0001 0,0001 0,003 0,004 #
Dioxinen 0,03 * 10-9 0,01 * 10-9 0,8 * 109 1,0 * 10-9

4 – 14 .10-6  &

CxHy (verbranding) 0,006 0,01 0,2 0,5 #
CFKs 1,6 7 40 190 27.000
HCFKs 16 70 400 2000 4.000
HFKs 12 55 300 1400 80.000
Hexafluorpropeen 0,2 0,7 6 14 114
Tetrafluoretheen 0,2 0,8 5 18 114
Perfluoroallylchloride 0,002 0,004 0,058 0,15 8,2**
Perfluorisobuteen 0,00006 0,0002 0,001 0,004 8,2
Vinylideenfluoride 0,03 0,1 0,8 2,5 3900
Propaan 0,005 0,04 0,15 0,9 180.000
Isobutaan 0,003 0,02 0,1 0,6 180.000
Isoheptaan 0,008 0,04 0,15 0,8 18.400
Benzeen 0,002 0,0001 0,03 0,004 20
Tolueen 0,02 0,02 0,4 0,4 400
Ethylbenzeen 0,005 0,0003 0,08 0,01 770
Xylenen 0,004 0,0003 0,07 0,009 870
Terpenen 0,01 0,0007 0,2 0,02 350**
Vinylchloride 0,0008 0,00005 0,01 0,002 3,6
Trans-1,2-dichlooretheen 0,0005 0,00003 0,007 0,001 60
Cis-1,2-dichlooretheen 0,0007 0,00004 0,01 0,001 30
Trichlooretheen 0,0006 0,00004 0,01 0,001 200
Tetrachlooretheen 0,0005 0,003 0,01 0,05 250
Dichloormethaan 0,1 0,6 2,5 15 3000
Chloroform 0,007 0,04 0,1 1 100
Azijnzuur 0,004 0,02 0,08 0,4 2450 (1)

Azijnzuuranhydride 0,001 0,004 0,02 0,08 2000 (1)

Vinylacetaat 0,002 0,01 0,04 0,2 200
Acrylzuur 0,00005 0,0003 0,001 0,005 54
Butylacrylaat 0,0001 0,0007 0,002 0,01 130
Maleinezuuranhydride 0,00004 0,0003 0,001 0,005 20
Methacrylzuur 0,0001 0,001 0,003 0,02 200**
Amines 0,0001 0,001 0,001 0,01 7**
Dimethylacetamide 0,02 0,2 0,3 3 250
Dimethylether 0,05 0,2 1 4 4000
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Stof Jaargem. Conc.
Sliedrecht
(µg m-3)

Jaargem. Conc.
Dordrecht

(µg m-3)

99,5 perc.
Sliedrecht
(µg m-3)

99,5 perc.
Dordrecht

(µg m-3)

Toxicologische
referentiewaarde

   (µg m-3)
1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-
trifluoro-methylpropyl
methyl ether

0,3 0,4 8 18 4000**

1,3,3,3-Tetrafluoro-2-
trifluoro-methylpropenyl
methyl ether

0,1 0,1 2 5 8,2**

Formaldehyde 0,03 0,15 0,6 3 100
Tetrahydrofuran 0,2 6 5 100 350
Methanol 0,9 2,5 20 60 1100
Octanol 0,003 0,02 0,06 0,3 550**
Thioethers 0,002 0,0001 0,03 0,005 45**
Mercaptanen 0,006 0,0003 0,08 0,01 10**

   (1) 8 uursgemiddelde waarde
(2) 24 uursgemiddelde waarde
(3) 1 uursgemiddelde waarde

    # zie voor toelichting Tabel 3
   & zie stofmonografie dioxine (bijlage)
   ** afgeleide waarde (zie tekst)

6.2.4 Vergelijking berekende waarden en toxicologische grenswaarden
Uit de tabel valt op te maken dat de bijdrage van alle bedrijven op het industrieterrein voor
nagenoeg alle beoordeelde stoffen, zowel in Dordrecht als in Sliedrecht, ver ligt beneden de
concentratie die vanuit gezondheidskundig oogpunt als veilig voor levenslange blootstelling
wordt beschouwd. Dit beeld wordt in hoge mate bevestigd door de resultaten van de metingen,
die zijn weergegeven in hoofdstuk 4 van deze rapportage.
Een vergelijking laat verder zien dat ook de 99,5 percentiel-waarden, die een maat vormen voor
de kortdurende piekblootstelling, beneden de toxicologische grenswaarden voor levenslange en
voor kortdurende blootstelling liggen.
Ook wanneer rekening gehouden wordt met de mogelijkheid dat de werking van de ene stof die
van de andere versterkt worden bij deze concentraties die (ver) beneden het effectniveau liggen
geen gezondheidseffecten verwacht (Pieters en Könemaan, 1997).
Een effect dat op grond van de resultaten niet kan worden uitgesloten is het optreden van
incidentele stankhinder, met name op basis van de te verwachten concentraties aan
waterstofsulfide. Op de effecten van stank zal in de paragraaf  6.3 nader worden ingegaan.

6.3 Effecten van stank
Hierboven is aangetoond dat blootstelling aan stoffen afkomstig van het industrieterrein beneden
vastgestelde toxicologische grenswaarden blijft en dat gezondheidseffecten – in de zin van
tijdelijke of blijvende afwijkingen – dus niet worden verwacht. Hier zal, op basis van de
beschikbare wetenschappelijke literatuur, worden besproken in hoeverre het aannemelijk is dat
stank op zich tot gezondheidseffecten aanleiding kan geven.

Blootstelling aan de geur wordt bepaald door de frequentie, de duur en de intensiteit van de geur
(Cavalini & Pulles, 1990). Als de geur verdwijnt, wordt de neus bijna onmiddellijk weer gevoelig
voor andere signalen. De waargenomen geurintensiteit hangt af van de geurconcentratie. Verder
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neemt de stijging van de waargenomen intensiteit af bij een stijgende concentratie (Cavalini &
Pulles, 1990).
Bij extreem hoge blootstelling aan bepaalde stoffen kan er een soort ‘verlamming’ optreden van
het reukvermogen. Waterstofsulfide (H2S) is daarvan een berucht voorbeeld. Ook is er bewijs dat
gewenning op kan treden bij herhaalde blootstelling (Shusterman, 1992). Geur (stank)
waarschuwt soms voor gevaar en kan zo ontsnappingsgedrag oproepen. Hoe beter de
wateroplosbaarheid van stoffen, hoe beter de waarschuwings-eigenschappen (Shusterman, 1992).

Tussen mensen kunnen grote verschillen optreden in het waarnemen van geuren. Dit wordt
veroorzaakt door leeftijd (hoe ouder hoe slechter men ruikt), geslacht (vrouwen ruiken  beterdan
mannen), roken (rokers ruiken slechter), maar ook bijv. atopische (met aanleg voor allergie)
mensen ruiken beter. Ook mensen die beroepsmatig blootgesteld zijn aan geurstoffen, en mensen
met bepaalde ziekten of aandoeningen (bronchiaal astma) hebben vaak een veranderd
reukvermogen. Verder kunnen vrouwen tijdens het begin van de zwangerschap beter geuren
waarnemen.

Stimulering van de neuszenuwen kan afgeleide effecten hebben zoals duizeligheid, hoofdpijn,
irritatie van ogen en de neus en ook ademhalingsstoornissen, effecten op de hartslag, en
slapeloosheid (Cavalini & Pulles, 1990; Shusterman, 1992).
Indien geurhinder leidt tot acute stress dan kan een reversibele verhoging van de bloeddruk
optreden. Chronische stress kan waarschijnlijk leiden tot hartvaatziekten en maagzweren, maar
de onderzoeksresultaten spreken elkaar hierover tegen. (Shusterman, 1992).

Bekend is dat de ondervonden hinder en de effecten van geur (stank) bij regelmatige blootstelling
kunnen toenemen30. Voorts speelt bij  het optreden van hinder als gevolg van geur, het
geurkarakter of de aangenaamheid van de geur – ook wel hedonische kwaliteit genoemd – een
belangrijke rol. Sommige geurstoffen kunnen al hinderlijk zijn bij zeer lage niveaus, die soms ver
onder toxicologische schadelijke niveaus liggen. Verder is het geurkarakter voor een groot deel
afhankelijk van de context waarin de geur geroken wordt. Veel mensen vinden bijv. de geur van
een bakkerij lekker. Dat gaat echter niet altijd op voor de mensen die vlak naast de bakkerij
wonen.
Het geurkarakter blijkt dus een belangrijke invloed te hebben op de mate waarin mensen
geurhinder ondervinden (Winneke & Kastka, 1987). Het ervaren van geurhinder is daarom sterk
bronafhankelijk.

                                                
28  De hinder wordt waarschijnlijk bepaald door het opbouwen van een waarnemings- en appreciatiegeschiedenis over
langere tijd, waarbij de meest gedenkwaardige pieken van stank in hoge mate bepalend zijn. Na waarneming van een
geur volgt de cognitieve beoordeling van de stimulus (zgn. ‘appraisal’), waarbij de persoon bepaalt in welke mate de
situatie stressvol is. Vervolgens probeert de persoon de ‘stress’ zo goed mogelijk te verwerken, dit wordt ‘coping’
genoemd. Het verwerken kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bij ‘problem focussed coping’ probeert men
het probleem te beheersen door verandering aan te brengen in de situatie die de stress veroorzaakt. Bij ‘emotion
focussed coping’ probeert men de emotionele respons die door de stressor wordt opgeroepen weg te nemen. De
tweede strategie blijkt effectiever te zijn, aangezien mensen die de emotionele respons proberen te onderdrukken
minder vaak gehinderd zijn dan mensen die het probleem zelf proberen aan te pakken (Cavalini, 1992).
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Een aantal persoonskenmerken is van invloed op de hinderbeleving als gevolg van stank

• gevoeligheid van de neus: zoals eerder beschreven  zijn er verschillen in reukvermogen, o.a.
bepaald door leeftijd en mogelijk ook door geslacht

• houding t.o.v. stank in het algemeen, en stankproducerende bedrijven in het bijzonder
• bezorgdheid t.a.v. het milieu
• economische afhankelijkheid t.o.v. de bron
• mening dat luchtverontreiniging slecht is voor de gezondheid
• klaaggeneigd zijn  (Cavalini & Pulles, 1990)
 
 Daarnaast vertoont een aantal andere zaken een relatie met hinder door stank:
• ervaren gezondheid (Winneke et al., 1990): bij een als goed ervaren gezondheid is de kans op

hinder door stank kleiner
• tevredenheid met de woonsituatie (Cavalini, 1992); mensen die gehinderd zijn door stank zijn

over het algemeen minder tevreden met de woonsituatie.

Shusterman (1992) beschreef een aantal Scandinavische en Amerikaanse onderzoeken naar
effecten van stank op omwonenden. Het California Department of Health Services heeft oa. bij
opslagplaatsen voor (gevaarlijk) afval  een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Daaruit werd een
relatie gevonden tussen blootstelling aan stank en de prevalentie van verschillende
zelfgerapporteerde symptomen: hoofdpijn, misselijkheid, oog- en keelirritatie en slaapverstoring.
De symptomen kwamen vaker voor bij mensen die bezorgd waren over het milieu, dan bij
mensen die daar niet bezorgd over waren. Dit geldt ook voor mensen in controlegebieden.
In praktisch al deze onderzoeken kwamen de zogenaamde ‘ernstiger’ gezondheidseffecten zoals
kanker en sterfte niet vaker voor in stankbelaste gebieden dan in controlegebieden.

6.4 Gezondheidseffecten van stortplaatsen
Er is veel onderzoek verricht naar de risico’s van stortplaatsen voor de gezondheid van de
omwonenden. Om de mogelijke toepasbaarheid van dit onderzoek voor de situatie met
betrekking tot de AVM-stort te onderzoeken is in het kader van dit onderzoek een
literatuuronderzoek uitgevoerd door TNO. Het resultaat van dit onderzoek , met een groot aantal
referenties uit de recente epidemiologische literatuur is opgenomen in bijlage 4 van dit rapport
Doel van dit onderzoek was na te gaan of er rondom stortplaatsen sprake zou kunnen zijn van
gezondheidsrisico’s en wat de eventuele oorzaken daarvan konden zijn.

Het rapport komt tot een aantal conclusies die hier integraal worden weergegeven:
− Stortplaatsen in Nederland, welke na 1980 in bedrijf waren, moeten worden beschouwd als

gecontroleerde stortplaatsen. Op deze stortplaatsen is geen gevaarlijk afval gestort en zijn
maatregelen genomen om emissies naar bodem, grondwater en lucht te beheersen..

− Er is weinig onderzoek gepubliceerd over de mogelijke gezondheidsrisico’s van
gecontroleerde stortplaatsen voor huishoudelijk afval of bedrijfsafval, zoals de Derde
Merwedehaven.Blijkbaar geven dit soort stortplaatsen in de regel weinig aanleiding tot het
uitvoeren van dergelijk onderzoek. Daarnaast speelt mee dat onderzoek vaak niet de
publiciteit haalt, als blijkt dat gezondheidsrisico’s te verwaarlozen zijn.
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− Er is meer onderzoek gepubliceerd naar stortplaatsen waar gevaarlijk (chemisch) afval is
gestort. In een aantal gevallen is er zelfs sprake van (zwaar) verontreinigde locaties. In alle
gevallen waren het stortplaatsen in het buitenland; in de meeste gevallen in de Verenigde
Staten. In veel gevallen was er, ook bij deze ongecontroleerde stortplaatsen met gevaarlijk
afval, geen sprake van verhoogde gezondheidsrisico’s. Echter in een aantal gevallen zijn wel
verhoogde gezondheidsrisico’s nabij de stortlocaties aangetoond. In een viertal studies is een
verhoogd risico op aangeboren afwijkingen vastgesteld. Dus voor bepaalde stortlocaties
(gevaarlijk afval, slecht beheersbare condities) bestaat er wel degelijk een verhoogd
gezondheidsrisico.

− Op basis van de beschikbare gegevens kan geen extrapolatie plaatsvinden naar locaties waar
huishoudelijk afval of bedrijfsafval onder gecontroleerde omstandigheden is gestort. Het lijkt
wel aannemelijk dat deze risico’s aanzienlijk kleiner zullen zijn, aangezien zowel de
schadelijkheid van het afval, als de blootstellingsmogelijkheden beperkt zijn.

− Bij emissie van stortgascomponenten naar de lucht treedt een sterke verdunning op. Uit
metingen van concentraties schadelijke componenten in de directe omgeving volgt dat de
concentraties zodanig laag zijn dat er geen gezondheidsrisico’s voor stortplaatspersoneel en
omwonenden bestaan.

− Het is al langer bekend dat lichamelijke gezondheidsklachten vaak een psychische
component hebben. Het literatuuronderzoek heeft uitgewezen dat ook geuroverlast en
bezorgdheid over een stortplaats verantwoordelijk kunnen zijn voor stressgerelateerde
aandoeningen of kunnen resulteren in een toegenomen bewustwording van bestaande
symptomen.

Uitgangspunt is dat de gezondheidsrisico’s die gevonden zijn bij bepaalde stortplaatsen voor
gevaarlijk afval, geweten kunnen worden aan situaties waarbij de emissies naar bodem of
(grond)water) slecht worden beheerst. Hierdoor zouden de omwonenden kunnen worden
blootgesteld aan toxicologisch onverantwoorde hoeveelheden gevaarlijke stoffen, met
ziekteverschijnselen als mogelijk gevolg.
Probleem is echter dat het epidemiologisch onderzoek in het algemeen gefocust is op het
voorkomen van ziekte in een populatie en de vergelijking met bekende of verwachte
ziektepatronen. Hierdoor is er in bijna alle gevallen te weinig informatie over de werkelijke
blootstelling en de mogelijke blootstellingsroutes, hetgeen de interpretatie van de resultaten van
deze studies bemoeilijkt.

Wanneer de conclusies van de literatuurstudie gelegd worden naast de situatie van de Derde
Merwedehaven valt het volgende op:
1. Er is hier geen sprake van een stortplaats voor gevaarlijk afval. De PROAV verwerkt

voornamelijk bouw- en sloopafval en al dan niet brandbaar bedrijfsafval.
2. Er is ook geen sprake van een stort met slecht beheersbare emissies naar bodem of

grondwater.
3. Wellicht het belangrijkste, in het in dit rapport beschreven onderzoek zijn de de relevante

blootstellingsroutes bij de AVM-stortplaats terdege onderzocht. De conclusie daarvan is dat
er geen blootstelling optreedt boven algemeen veilig geachte grenswaarden (zie eerder). Dit
bevestigt de resultaten van de literatuurstudie.

Wat niet wordt weersproken en wat ook in de literatuurstudie naar voren komt, is de hier al
eerder aangeduide mogelijkheid dat stankoverlast en bezorgdheid over de effecten van de stort tot
meer klachten en gerapporteerde ziekteverschijnselen leidt.
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6.5 Samenvatting en conclusie gezondheidsrisico's

Uit de inventarisatie van de gezondheidsklachten door de GGD in 1999 kwam naar voren dat
hinder en een aantal andere gezondheidsklachten in Sliedrecht in verhoogde mate voorkomen in
vergelijking met de Rijnmondregio. (In bijlage 3 worden de sterke en minder sterke punten van
dit rapport beschreven). In dat rapport werd de vraag opgeworpen  of deze verhoging verband zou
kunnen houden met een verhoogde blootstelling aan toxische stoffen, afkomstig van de
stortplaats of de nabijgelegen industrie.

Op grond van de lage gemeten en berekende immissiewaarden kan de conclusie worden
getrokken dat het bestaan van een relatie tussen het optreden van gezondheidseffecten en de
emissies van toxische verbindingen uit de stortplaats, dan wel de overige aanwezige industrie in
de huidige situatie niet aannemelijk is. Ten aanzien van de emissies van de stortplaats geldt, dat
slechts de emissies van geur en van H2S (vanwege haar geurdrempel, niet vanwege haar
toxiciteit) relevant zijn. De overige in het stortgas aanwezige verbindingen zullen niet leiden tot
een relevante bijdrage aan de concentraties in de woonomgeving.
Ditzelfde geldt voor een groot deel van de door de verschillende industriële bedrijven
geëmitteerde stoffen. Voor enkele stoffen kunnen de emissies incidenteel leiden tot verhoogde
concentraties in de woonomgeving, maar in geen enkel geval worden toxicologische
grenswaarden worden overschreden.

Op basis van de gemeten en berekende H2S-concentratie en op basis van de emissie en
verspreiding van geureenheden kan worden gesteld dat het optreden van geurhinder als gevolg
van de emissies van de AVM-stort en, in mindere mate, van andere bronnen (met name de
rioolwaterzuivering) mogelijk is. Onder normale omstandigheden zal de geurimmissie
incidenteel en weinig intensief zijn.
Het onderzoek van TNO geeft aan, dat het stortgas een relatief grote geurinhoud heeft, maar dat
door de winning van stortgas en door oxidatie van stankcomponenten (voornamelijk H2S) in de
afdeklagen een sterke geurreductie (ca 95%) plaatsvindt en dat de werkelijke geuremissie
daardoor aanzienlijk lager ligt dan de mogelijke geuremissie.
Een en ander betekent echter wel dat het systeem sterk gevoelig is voor incidenten en dat in
gevallen waarbij stortgas ongefilterd de stort verlaat (zoals in de periode november 1998 tot
maart 1999), zich een sterke stijging van de geuremissie zal voordoen. Ook bij deze incidenten
zullen zich echter geen concentraties van toxische verbindingen voordoen die aanleiding kunnen
geven tot gezondheidseffecten, anders dan stankhinder.

Zoals in paragraaf 5.4 is aangegeven kan stankhinder soms aanleiding geven tot het optreden van
gezondheidsklachten. De hinder wordt hierbij mede bepaald door de voorgeschiedenis van de
stankoverlast, waarbij eventueel optredende "episodes" van relatief hevige stankoverlast in sterke
mate bepalend kunnen zijn.
De voorgeschiedenis van de problematiek rond de Derde Merwedehaven laat een reeds
langlopend stankprobleem zien, met een zeer sterke verhoging van de stankoverlast in de
maanden november 1998 tot en met maart 1999. Het is daarom goed denkbaar dat de optredende
gezondheidsklachten in het licht moeten worden gezien van (eerder) ondervonden stankhinder.
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7. Discussie

7.1 Beantwoording onderzoeksvragen
Zoals in de inleiding is gesteld was de vraagstelling aan het RIVM vierledig:
1. Het vaststellen van aard en omvang van hinder en gezondheidsrisico's als gevolg van de

emissies van de stortplaats én van andere bedrijven op de Tweede en Derde Merwedehaven
aan de hand van de ter beschikking staande informatie over emissies en hinder- en
gezondheidsklachten.

2. Het beoordelen van de effecten van door de PROAV genomen maatregelen op emissies en op
hinder en gezondheidsklachten.

3. Het beoordelen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
4. Het doen van aanbevelingen om de effectiviteit van de (alle) maatregelen te monitoren, met

hinder als één van de kritische factoren.

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksresultaten integraal worden bekeken ten einde op genoemde
vier vragen een antwoord  te geven.

1. Het vaststellen van aard en omvang van hinder en gezondheidsrisico's als gevolg van de
emissies van de stortplaats én van andere bedrijven op de Tweede en Derde Merwedehaven
aan de hand van de ter beschikking staande informatie over emissies en hinder- en
gezondheidsklachten

Het aantal klachten ligt in de huidige situatie, waarin sprake is van normaal31 bedrijf van de
AVM-stortplaats en de verschillende industriële vestigingen aanmerkelijk lager dan in de periode
november 1998-mei 1999. Toch is de frequentie van de klachten na maart 1999 nog steeds
systematisch hoger dan voorafgaand aan de periode november 98 t/m maart 99. In de eerste
maanden van 1999 bedroeg het aantal klachten 110-215 per maand. In de maanden april t/m juni
2000 bedroeg het aantal gemelde klachten gemiddeld 68 per maand tegenover in totaal 23 over
de periode januari tot november 1998.
Op grond van de geuremissiemetingen en de hierop gebaseerde verspreidingsberekeningen,
maar ook op  basis van een analyse van de windrichting tijdens de klachten kan worden
gesteld dat de klachten over stankoverlast in Sliedrecht voor een belangrijk deel kunnen
worden verklaard uit de geuremissies van de AVM-stortplaats. De gemiddelde
geurconcentratie blijkt rond de 1 ge m-3 te liggen en het 99,5 percentiel is berekend op 12 tot
20 ge m-3. Het 99,5 percentiel ligt daarmee ruim boven de vroeger gehanteerde norm: een
algemeen haalbaar geachte grenswaarde van 1 ge m-3 (zie voetnoot 32). Uit de berekeningen
volgt ook dat in het sterkst blootgestelde bewoonde deel van Sliedrecht de geurconcentratie
gedurende ongeveer 1,7% van de tijd boven de 10 ge m-3 ligt. Dit komt ongeveer overeen met
de vroeger gehanteerde grenswaarde voor ernstige hinder, te weten een 98 percentiel van

                                                
31 N.B. Er is ten tijde van het onderzoek geen verbrandbaar bedrijfsafval gestort.
32 Deze waarde wordt in het huidige stankbeleid overigens niet meer als algemeen geldende norm beschouwd. Eén

van de redenen daarvoor is dat niet elk type geur dezelfde mate van hinder oplevert. Uit onderzoek is gebleken
dat voor de ene geur een concentratie van 10 ge m-3 nog niet als hinderlijk wordt ervaren, terwijl voor de
andere geur een concentratie van 1 ge m-3 al tot overlast kan leiden. Aangenomen mag worden dat voor de
geur uit de stortplaats, die als onaangenaam kan worden gekenschetst, de hindergrens (d.w.z. de concentraties
waarbij de geur als hinderlijk wordt ervaren) eerder laag dan hoog zal zijn
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10 ge m-3. Op grond hiervan lijkt het aannemelijk dat er regelmatig sprake is van
stankoverlast in Sliedrecht als gevolg van de uitstoot van de stortplaats.

In Dordrecht blijken de berekende geurconcentraties als gevolg van de emissies uit de stortplaats
veel lager te zijn en onder de vroeger gehanteerde norm te liggen. Op basis daarvan wordt in
Dordrecht aanmerkelijk minder overlast van de stortplaats verwacht.

Uit het onderzoek van TNO blijkt, dat het totale pakket van geproduceerd stortgas een relatief
grote geurinhoud heeft, maar dat door de winning van stortgas en door oxidatie van
stankcomponenten in de afdeklagen een sterke geurreductie (ca 95%) plaats vindt. De werkelijke
geuremissie ligt daardoor aanzienlijk lager dan de maximaal mogelijke geuremissie.
Een en ander betekent echter wel dat het systeem erg gevoelig is voor incidenten en dat in
gevallen waarbij stortgas ongefilterd de stort verlaat (zoals in de periode november 1998 tot
maart 1999), zich een sterke stijging van de geuremissie zal voordoen. Uit de ‘worst case’
berekeningen in hoofdstuk 3 blijkt duidelijk dat onder genoemde omstandigheden er in
Sliedrecht zeer sterke geurhinder zal optreden, terwijl dan ook in Dordrecht hinder kan worden
verwacht.
Sinds het verschijnen van de RIVM/TNO evaluatie van 1999 is door de PROAV een aantal
concrete acties geformuleerd en uitgevoerd. Hoewel dit zal hebben geleid tot een reductie van
geuremissie was deze ten tijde van het geuronderzoek van Projectresearch Amsterdam (najaar
1999) nog steeds aanmerkelijk.
De geuremissie bestaat voor een deel (25%) uit emissies uit het stortfront. De rest wordt
veroorzaakt door emissies uit het zuidertalud van de compartimenten 1 en 2 en het noordertalud
van compartiment 4-zuid (zie bijlage 2). Blijkens modelberekeningen draagt het stortfront bij een
aandeel van 25% in de geuremissie voor 30% tot 50% bij aan de geurconcentratie in Sliedrecht.
Dit stemt overeen met het feit dat er bij zowel verhoogde H2S concentraties als bij lage H2S
concentraties klachten worden gemeld uit Sliedrecht.
Van belang is wel, dat reeds geruime tijd geen verbrandbaar afval wordt gestort. Verbrandbaar
afval geeft bij storten in het algemeen een grotere  geuremissie dan bijvoorbeeld bouw- en
sloopafval en bevordert tevens de vorming van stortgas. Hervatting van het storten van brandbaar
afval zal derhalve naar verwachting leiden tot het stijgen van de geuremissie van stortfront.
De bijdrage van andere geurbronnen is in het centrum, noorden en oosten van Sliedrecht (d.w.z.
het gebied rond het industrieterrein Kerkerak en de Merwestraat en verder naar het noorden en
oosten) gering. Dit wordt bevestigd door het klachtenpatroon in juni. Uit dit patroon blijkt dat de
meeste klachten werden gemeld toen de wind uit de richting van de stortplaats waaide. Bij enkele
klachten zouden, op basis van de heersende windrichting, ook andere bronnen een rol kunnen
hebben gespeeld.

In het westelijk deel van Sliedrecht (omgeving Baanhoek) en in het oostelijk deel van
Papendrecht dragen de huidige emissies uit de rioolwaterzuivering van de ZHEW en, in mindere
mate, de Gevudo, substantieel bij aan de geurconcentratie, al is deze bijdrage aan het 99,5
percentiel kleiner dan die van de AVM-stortplaats (resp. 3 ge m-3 voor de rioolwaterzuivering,
0,9 ge m-3 voor de Gevudo en 4 tot 8 ge m-3 voor de stortplaats). In dit gebied zouden dus zowel
de stortplaats als de rioolwaterzuivering van de ZHEW voor hinder kunnen zorgen.
In Dordrecht wordt op grond van de berekeningen aanmerkelijk minder overlast van de
stortplaats verwacht. Wel zou in Dordrecht incidenteel geur kunnen worden waargenomen die
afkomstig is van de rioolwaterzuivering van de ZHEW en, in mindere mate, van de Gevudo.



pag. 86 van 95 RIVM rapport 609021 018

Bij de rioolwaterzuivering zullen vanwege uitbreiding in de nabije toekomst maatregelen worden
getroffen, waardoor de geuremissie met een factor 4 tot 5 zal worden gereduceerd. Als gevolg
daarvan zal de geurconcentratie als gevolg van deze bron in de bewoonde omgeving in
Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht naar verwachting onder de 1 ge m-3 als 99,5 percentiel
komen te liggen.

Ten aanzien van de emissie en de blootstelling aan toxische stoffen kan op grond van de lage
gemeten en berekende immissiewaarden de conclusie worden getrokken dat het in de huidige
situatie niet aannemelijk is, dat er een relatie bestaat tussen het optreden van
gezondheidseffecten en de emissies van toxische verbindingen uit de stortplaats en de aanwezige
industrie. Van de emissies uit de stortplaats zijn slechts die van geur en van H2S (en wel op basis
van haar geurdrempel, niet op grond van haar toxiciteit) relevant. De overige in het stortgas
aanwezige verbindingen zullen niet leiden tot een gezondheidskundig relevante bijdrage aan de
concentraties in de bewoonde omgeving.
Ditzelfde geldt voor een groot deel van de door de verschillende industriële bedrijven
geëmitteerde stoffen. Van enkele stoffen kunnen de emissies incidenteel leiden tot verhoogde
concentraties in de woonomgeving, maar in geen enkel geval worden toxicologische
grenswaarden overschreden.

Voor 17 van de onderzochte stoffen staan zowel meetgegevens als resultaten van berekeningen
ter beschikking, zodat de resultaten van de modelberekeningen kunnen worden getoetst door
vergelijking met de gemeten waarden.
Hiertoe kan, voor wat betreft de stoffen die met het stortgas uit de stortplaats worden
geëmitteerd, H2S worden gebruikt als gidsparameter. De concentratie van deze verbinding in het
stortgas is vele malen hoger dan die van de overige verontreinigingen. De
achtergrondconcentratie in de buitenlucht is gering en een bijdrage aan de concentratie zal dus
goed worden waargenomen. Uit de berekeningen (Tabel 3) blijkt, dat de jaargemiddelde bijdrage
aan de achtergrondconcentratie in Sliedrecht 0,15-0,3 µg m-3 bedraagt en de bijdrage aan het 99,5
percentiel 1,5-3 µg m-3. Binnen de meetperiode zijn een gemiddelde concentratie van 0,3 µg m-3

en een 99,5 percentielwaarde van 3,3 µg m-3 gemeten, hetgeen beschouwd moet worden als een
goede overeenkomst tussen berekende en gemeten waarden. De overige door de stort
geëmitteerde verbindingen dragen volgens de berekeningen niet meetbaar bij aan de
concentratieniveaus in Dordrecht en Sliedrecht. Voor die componenten welke in het
meetprogramma zijn opgenomen blijken op immissieniveau ook geen concentratieverhogingen te
worden waargenomen.

Ten aanzien van de vergelijking van de industriële emissies is gebleken dat de berekende
bijdrage voor koolmonoxide, fijn stof, de aromaten benzeen, tolueen, ethylbenzeen en de
xylenen, de gechloreerde verbindingen chloroform, trichlooretheen, tetrachlooretheen en
tenslotte voor octanol en vinylacetaat gering is ten opzichte van de achtergrondconcentraties van
deze verbindingen. Dit wordt bevestigd door de meetresultaten van de continue metingen, waarin
geen afwijkingen van de verwachte achtergrondconcentraties zijn waargenomen. Voor de
verbindingen stikstofoxiden, dichloormethaan en tetrahydrofuran en mogelijk voor
dimethylacetamide zou op grond van de berekeningen onder bepaalde omstandigheden wel een
meetbare bijdrage aan de achtergrondconcentratie kunnen voorkomen. De gemeten concentraties
aan deze componenten laten echter zien dat binnen de meetperiode (9-30 mei) geen meetbare
concentratieverhogingen zijn opgetreden voor deze verbindingen.
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Een aantal stoffen is in het onderzoek niet gemeten, zodat een vergelijking met berekende
waarden niet mogelijk is. In veel gevallen zijn de emissies van deze stoffen en daarmee de
verwachte immissieconcentraties zeer gering. In het algemeen kan worden gesteld dat de
resultaten van berekeningen en metingen goed overeenstemmen en in geen enkel geval strijdig
zijn.

Hoewel in dit onderzoek is aangetoond dat er geen directe relatie bestaat tussen het optreden van
gezondheidseffecten en de emissies van toxische verbindingen uit de stortplaats en de overige
aanwezige industrie, kan zoals in paragraaf 5.4 is aangegeven stankhinder soms toch aanleiding
geven tot het optreden van gezondheidsklachten. De hinder wordt hierbij mede bepaald door de
voorgeschiedenis van de stankoverlast, waarbij eventueel optredende "episodes" van relatief
hevige stankoverlast in sterke mate bepalend kunnen zijn.

De voorgeschiedenis van de problematiek rond de Derde Merwedehaven laat een reeds
langlopend stankprobleem met een zeer sterke verhoging van de stankoverlast in de maanden
november 1998 tot en met maart 1999 zien. Het is goed denkbaar dat de optredende
gezondheidsklachten in het licht moeten worden gezien van (eerder) ondervonden stankhinder.

2. Het beoordelen van de effecten van genomen maatregelen op emissies en op hinder c.q.
gezondheidseffecten en

3. Het beoordelen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Mede naar aanleiding van  het eerdere onderzoek van RIVM/TNO (Kliest et al. 1999) is door de
PROAV een reeks van maatregelen genomen om de stankhinder en de emissie van stortgas te
verminderen. Naar onze beoordeling hebben deze maatregelen geleid tot een verdere reductie van
de geurhinder. Ook na de in opdracht van AVM door Project Research Amsterdam eind 1999
uitgevoerde geuremissiemetingen is door de PROAV nog een aantal aanvullende maatregelen
doorgevoerd.
Op dit moment komt de berekende geurconcentratie in Sliedrecht als gevolg van de uitstoot
van de AVM-stortplaats ongeveer overeen met de vroeger gehanteerde bovengrens voor
ernstige geurhinder (namelijk een 98 percentiel van 10 ge m-3). Aanvullende maatregelen zijn
nodig indien de geurhinder verder teruggebracht dient te worden.
Voor alle andere bronnen wordt de voormalige bovengrenswaarde nergens overschreden, al
kunnen de huidige geuremissies uit de rioolwaterzuivering van de ZHEW en, in mindere mate, de
Gevudo mogelijk leiden tot enige hinder in het westelijk deel van Sliedrecht (omgeving
Baanhoek) en in een deel van Papendrecht en Dordrecht. Voor wat betreft de rioolwaterzuivering
zullen in de nabije toekomst maatregelen worden getroffen, waardoor de geuremissie zal worden
gereduceerd en de eventueel nu optredende hinder zal worden teruggebracht.

Ten aanzien van de uitstoot van chemische stoffen is er vanuit het oogpunt van volksgezondheid
voor deze stoffen geen reden om aanvullende emissiebeperkende maatregelen te treffen. Dit
betekent niet dat verdere emissiebeperking vanuit het oogpunt van milieu en volksgezondheid
niet wenselijk zou zijn. In dit opzicht verdienen met name de grote hoeveelheden gefluorideerde
verbindingen die door Dupont worden geëmitteerd nadere aandacht. Wel moet hierbij worden
vermeld dat Dupont, mede op grond van door de Provincie Zuid Holland opgelegde
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emissiebeperkingen, de emissies voor een belangrijk deel van de stoffen aanzienlijk heeft
teruggebracht ten opzichte van de in dit rapport gebruikte gegevens (zie par. 2.3).

Het onderzoek dat is uitgevoerd heeft betrekking op een situatie waarin de emissiesituatie als
"normaal" moet worden beschouwd. Dat wil zeggen dat aan de hand van deze emissiesituatie
berekeningen zijn gemaakt, waaruit duidelijk wordt hoe de concentraties in de woonomgeving er
uitzien als de emissies normaal zijn, ook bij ongunstige  weersomstandigheden.
Echter niet meegenomen zijn die gevallen waarin er geen sprake is van een normale
emissiesituatie maar waarin de emissies veel hoger zijn dan normaal. Een dergelijke situatie zal
zich in het algemeen vooral voordoen in geval van calamiteiten.
Incidenten en calamiteiten zijn nooit geheel te voorkomen, maar de kans erop kan sterk worden
ingeperkt door middel van beheersplannen, terwijl de gevolgen van een eventuele calamiteit
kunnen worden beperkt door een calamiteitenplan.

Voor de AVM-stortplaats is er, in tegenstelling tot de situatie in 1999, inmiddels een beheersplan
opgesteld dat onderdeel uitmaakt van een ISO-14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem. Dit
beheersplan maakt, samen met een aantal genomen maatregelen, een herhaling van het incident
van 17 november 1998 (vollopen sifons en stortgasonttrekkings-systeem) of andere incidenten
onwaarschijnlijk.
Dupont is verplicht om een Extern Veiligheidsrapport (EVR) te hebben in het kader van de Post-
Seveso Richtlijn. In zo'n EVR zijn de risicodragende activiteiten binnen het bedrijf in kaart
gebracht, worden de kans op het ontstaan van een calamiteit en de gevolgen ervan
gekwantificeerd en worden de maatregelen aangegeven die bij een eventuele calamiteit dienen te
worden genomen om de gevolgen te minimaliseren.
De overige industriële bedrijven zijn op grond van hun activiteiten of hun grootte niet verplicht
een EVR op te stellen.

4. Het doen van aanbevelingen om de effectiviteit van de (alle) maatregelen te monitoren, met
hinder als één van de kritische factoren.

Uit het onderzoek blijkt, dat de gezondheid van de omwonenden niet wordt bedreigd door
toxische verbindingen uit de emissies van de stortplaats, noch van de industrie, zelfs bij de meest
ongunstige weersomstandigheden. Tevens blijken de verspreidingsberekeningen op basis van
emissiegegevens een goede voorspellende waarde te hebben voor de concentraties in de
woonomgeving.
Het langdurig monitoren van concentraties van toxische stoffen in de woonomgeving levert geen
aanvullende informatie ten aanzien van blootstelling aan stoffen die specifiek door de bedrijven
in de Tweede en Derde Merwedehaven worden uitgestoten. Het met enige regelmaat
inventariseren en evalueren van de emissies van deze bedrijven zal ten aanzien van de
blootstelling van omwonenden informatie van voldoende kwaliteit opleveren.
De klachtenregistratie in zijn huidige vorm is waarschijnlijk een goede graadmeter voor de
ervaren hinder. Om te komen tot een goede brontoewijzing zijn echter de windrichting en de
windsnelheid op het moment van de klacht van groot belang. Vanuit dit oogpunt zou het zinvol
kunnen zijn om lokaal een meteostation in te richten waarin windsnelheid en windrichting
continu worden gemeten en vastgelegd.
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Om in de toekomst de bijdrage van het stortgas aan de stankhinder te kunnen vastleggen zou
overwogen kunnen worden de concentratie van H2S continu te meten. De H2S-concentratie kan
worden gezien als een aanvaardbare maat voor de geurhinder als gevolg van het ontsnappen van
stortgas.
De strategisch beste lokatie voor de H2S- meting is de noordoostzijde van de AVM-stortplaats
aan de Dordrechtse kant van de Merwede, dat wil zeggen direct naast de stortplaats. Dit is om
een aantal redenen gunstig. In de eerste plaats zijn de verwachte concentraties hier hoger en is er
dus een betere signaal/ruis verhouding. In de tweede plaats kan een eventuele meting van H2S
zeer éénduidig aan de stortplaats worden toegewezen.
Het zal echter niet eenvoudig zijn om een goed beeld te krijgen van de emissies, die immers op
verschillende locaties en emissiehoogten kunnen plaatsvinden op de stort. Gekozen  zou kunnen
worden voor de aanleg van meerdere bemonsteringspunten die via een tijdschakelaar door één
monitor worden gemeten. Een en ander vergt een zorgvuldig ontwerp en het verdient aanbeveling
om vooraf een haalbaarheidsstudie uit te voeren.
Een beperking van het meten van de H2S-concentratie nabij de stortplaats is dat de bijdrage van
zowel het stortfront als die van andere bronnen dan de stortplaats niet zal worden meegenomen
en dat berekeningen nodig zijn om de concentraties in de woonomgeving te bepalen. Blijkens de
modelberekeningen is de bijdrage van het stortfront aan de geurconcentratie in Sliedrecht
aanzienlijk (30 tot 50%).
Een additioneel voordeel van het monitoren van de H2S-concentratie is nog het volgende: Indien
zich incidenten voordoen zoals in november 1998 zal dit vrijwel onmiddellijk leiden tot een
sterke verhoging van de H2S-concentratie. De monitoring kan derhalve dienen als een
waarschuwingssysteem voor dit soort incidenten. Tevens wordt bij de incidenten éénduidige
informatie verkregen met betrekking tot de gedurende het incident optredende emissies.

7.2 Crayestein-west
Zoals gesteld heeft het onderzoek van het RIVM betrekking gehad op de huidige situatie met
betrekking tot de emissies op de Tweede en Derde Merwedehaven. Dit houdt in dat het
onderzoek geen antwoord geeft op de vraag welke invloed een verandering in de emissiesituatie
zou kunnen hebben. Eén activiteit die mogelijk in de nabije toekomst gaat plaatsvinden is de
verplaatsing van materiaal van de stortplaats Crayestein West. Een deel van deze stortplaats dient
te worden afgegraven ten einde plaats te maken voor ondermeer de uitbreiding/vernieuwing van
de RWZI.
Bewoners van Dordrecht en Sliedrecht maken zich zorgen over deze verplaatsing aangezien op
Crayestein West veel asbest zou zijn gestort.

De emissies die zouden kunnen optreden bij bovengenoemde activiteit hebben geen enkele
relatie met de huidige emissies en verspreiding, anders dan dat de activiteit in hetzelfde gebied
plaatsvindt.

Bij een ontgraving van materiaal zijn de volgende deelactiviteiten van belang:
1. openen stortpakket: hierbij kan eventueel stortgas vrijkomen en kan verstuiving plaatsvinden

van stofvormige verontreinigingen,
2. opgraven en storten: emissies van vluchtige verontreinigingen en verstuiving van stofvormig

materiaal, waaronder asbest,
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3. tijdelijke opslag: emissies van vluchtige verontreinigingen en verstuiving van stofvormig
materiaal, waaronder asbest,

4. transport: met name verstuiving van stofvormig materiaal maar ook emissies uit en
geluidsoverlast van vrachtwagens.

Of de betreffende emissies daadwerkelijk optreden en, zo ja, hoe hoog deze dan zijn, hangt af van
de samenstelling van het afgegraven materiaal, de wijze van afgraven, het transport en de wijze
van storten. Voor asbest spelen daarbij nog andere factoren een rol, zoals welke soorten asbest er
voorkomen en in welke vorm het in de stortplaats ligt opgeslagen.
Ook weersomstandigheden spelen een belangrijke rol ten aanzien van de emissies en de
verspreiding. Vochtig weer en als gevolg daarvan nat materiaal zullen aanleiding geven tot
aanmerkelijk minder verstuiving van stofvormige en stofgebonden verontreinigingen. Ook lage
windsnelheden beperken de verstuiving. Emissies van vluchtige verbindingen worden sterk
beïnvloed door de temperatuur (een hoge temperatuur leidt tot hogere emissies). Om deze
redenen is het aan te bevelen de afgraving zo veel mogelijk in het najaar en de winter uit te
voeren. Verder zou door alleen af te graven op momenten dat de windrichting van
woonbebouwing af gericht is de blootstelling van omwonenden kunnen worden beperkt (bij
Crayestein-West betreft dit met name noordoostelijke windrichtingen). Uiteraard kan dit
problemen met de praktische uitvoerbaarheid met zich meebrengen, omdat vooraf natuurlijk niet
duidelijk is wanneer en voor hoe lang de ideale weersomstandigheden zullen aanhouden.
Overigens kunnen emissies van stofvormige en stofgebonden verontreinigingen ook worden
beperkt door het af te graven materiaal actief nat te houden, dan wel door een waterscherm aan te
brengen benedenwinds van de graafwerkzaamheden.

Of de afgraving daadwerkelijk kan leiden tot hinderlijke of gezondheids-schadelijke emissies kan
overigens niet zonder nader onderzoek worden vastgesteld. Dit nader onderzoek behelst een
onderzoek van de samenstelling en textuur van het af te graven materiaal en één of meer
proefontgravingen met gerichte monitoring op de mogelijke emissies, waaronder asbestvezels
Ook tijdens de ontgraving zelf zou monitoring moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van
continue stofmetingen. De te meten componenten en de toe te passen meettechnieken kunnen bij
de proefontgraving worden vastgesteld.
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8. Conclusies en aanbevelingen
Conclusies ten aanzien van hinder
• Het aantal klachten over stankhinder ligt in de huidige situatie, waarin sprake is van normaal

bedrijf (zonder het storten van verbrandbaar afval) van de AVM-stortplaats en de
verschillende industriële vestigingen, aanmerkelijk lager dan in de periode november 1998-
maart 1999. Toch komt er blijkens de klachteninventarisatie in de omgeving van de Tweede
en Derde Merwedehaven nog  regelmatig geurhinder voor.

• Sinds het verschijnen van de RIVM/TNO evaluatie van 1999 is door de PROAV een aantal
concrete acties geformuleerd en uitgevoerd. Hoewel dit zal hebben geleid tot een reductie
van geuremissie, was deze ten tijde van een in het najaar van 1999 uitgevoerd geuronderzoek
van Projectresearch Amsterdam (PRA) nog steeds aanmerkelijk. De geuremissie bestaat voor
een deel (ca 25%) uit emissies uit het stortfront. De rest wordt veroorzaakt door emissies uit
het zuidertalud van de compartimenten 1 en 2 en het noordertalud van compartiment 4-zuid
van de stortplaats. Het nemen van extra maatregelen kan de geuremissie hier naar
verwachting zodanig verder beperken dat de geuremissie van het stortfront de dominante
factor wordt. Deze maatregelen betreffen het tegengaan van de emissie van stortgas, maar
ook het verminderen van de productie van geur en H2S in het stortgas. Dit laatste kan worden
bereikt door voortzetting van het niet storten van verbrandbaar afval, dan wel door een strak
acceptatiebeleid voor verbrandbaar afval. De emissies van het stortfront, die aan de huidige
geurhinder een belangrijke bijdrage leveren, kunnen niet eenvoudig verder worden beperkt
ten opzichte van de huidige situatie. Eventuele hervatting van het storten van verbrandbaar
afval zal de geuremissie van het stortfront naar verwachting doen stijgen.

• Naast geurhinder is er sprake van klachten over hinder door depositie van zichtbare
stofdeeltjes en hinder als gevolg van het verkeer, waaronder het vrachtverkeer van en naar de
stortplaats. Naar de depositie van stof heeft in het kader van het project geen nader onderzoek
plaats gevonden, ondermeer omdat van gedeponeerd stof geen gezondheidseffecten worden
verwacht. Ten aanzien van de hinder door verkeer geldt dat in het luchtonderzoek noch in
Dordrecht, noch in Sliedrecht verhoogde concentraties van met uitlaatgassen
samenhangende verontreinigingen zijn gevonden. Wel zou het vrachtverkeer eventueel
kunnen bijdragen aan de eerder genoemde depositie van zichtbare stofdeeltjes.

• Op grond van de geuremissiebepalingen en de hierop gebaseerde verspreidingsberekeningen,
maar ook aan de hand van een analyse van de gegevens uit de klachtenregistratie kan worden
gesteld dat de klachten over stankoverlast in Sliedrecht voor een belangrijk deel kunnen
worden verklaard uit de geuremissies van de AVM-stortplaats. In het westelijk deel van
Sliedrecht (omgeving Baanhoek) en het oostelijk deel van Papendrecht dragen naast de
stortplaats ook de rioolwaterzuivering van de ZHEW en, in mindere mate, de Gevudo bij aan
de geurconcentratie in de woonomgeving. In Dordrecht blijken de berekende
geurconcentraties als gevolg van de AVM-stortplaats veel lager te zijn dan in Sliedrecht. Wel
zou in Dordrecht incidenteel hinder kunnen optreden als gevolg van geur afkomstig van de
rioolwaterzuivering van de ZHEW en, in mindere mate, van de Gevudo. De geplande
modernisering en uitbreiding van de rioolwaterzuivering zal deze geurhinder naar
verwachting verminderen.

• Het stortgas van de AVM-stortplaats heeft een relatief grote geurinhoud waardoor het
systeem sterk gevoelig is voor incidenten, zoals die waarbij ongefilterd stortgas de stort
verlaat. In geval van een incident zoals in november 1998, waarbij een groot deel van het
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stortgas de stortplaats ongefilterd verlaat, zal er in Sliedrecht en in mindere mate in
Dordrecht ernstige overlast ontstaan. Ook op dit punt heeft de PROAV inmiddels nadere
maatregelen genomen.

 
Conclusies ten aanzien van blootstelling aan toxische stoffen en gezondheidsklachten
• Zowel de metingen als de berekeningen hebben uitgewezen, dat geëmitteerde toxische

stoffen zich in de woonomgeving ver beneden de toelaatbare normen bevinden. Het optreden
van gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan deze toxische stoffen in de
bewoonde gebieden van Dordrecht en Sliedrecht is derhalve niet aannemelijk. Dit wil
natuurlijk niet zeggen dat de bestaande gezondheidsklachten, zoals deze zijn geïnventariseerd
door de GGD (Akkersdijk, 1999) niet serieus zouden moeten worden genomen.

• Stankhinder kan in een aantal gevallen aanleiding geven tot het optreden van gezond-
heidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, oog- en keelirritatie en slaapverstoring
(Shusterman, 1999). In de literatuur wordt aangegeven dat de ervaren hinder hierbij mede
wordt bepaald door de voorgeschiedenis van de stankoverlast, waarbij eventueel optredende
"episodes" van relatief hevige stankoverlast in sterke mate bepalend kunnen zijn. De
voorgeschiedenis van de problematiek rond de Derde Merwedehaven laat een reeds
langlopend stankprobleem met een zeer sterke verhoging van de stankoverlast in de maanden
november 1998 tot en met maart 1999 zien. Het is goed denkbaar dat de optredende
gezondheidsklachten in het licht moeten worden gezien van (eerder) ondervonden
stankhinder.

Aanbevelingen
• Uit de gegevens van de klachtenregistratie, maar ook op grond van de berekende

geurimmissie kan worden vastgesteld dat in de omgeving van de Derde Merwedehaven nog
altijd sprake is van een aanmerkelijke geurhinder. Geurhinder kan aanleiding geven tot
gezondheidsklachten. Vanuit dit perspectief  kan wellicht gezondheidswinst worden geboekt
door verdere beperking van de geurhinder. Het hervatten van het storten van verbrandbaar
afval is moeilijk te rijmen met de wens de geurhinder verder terug te brengen.

• Aanvullende emissiebeperkende maatregelen zijn voor het grootste deel van de geëmitteerde
verbindingen op grond van de blootstelling en de toxicologische eigenschappen strikt
genomen niet noodzakelijk. Dit betekent niet dat verdere emissiebeperking vanuit het
oogpunt van milieu en volksgezondheid niet wenselijk zou zijn. In dit opzicht verdienen met
name de grote hoeveelheden gefluorideerde verbindingen die door Dupont worden
geëmitteerd nadere aandacht  Wel moet hierbij worden vermeld dat Dupont, mede op grond
van door de Provincie Zuid Holland opgelegde emissiebeperkingen, de emissies voor een
belangrijk deel van de stoffen aanzienlijk heeft teruggebracht ten opzichte van de in dit
rapport gebruikte gegevens.

• Het langdurig monitoren van concentraties van toxische stoffen in de woonomgeving levert
geen aanvullende informatie ten aanzien van gezondheidsrisico's. Het regelmatig
inventariseren en evalueren van de emissies van de  bedrijven in de Tweede en Derde
Merwedehaven zal ten aanzien van de blootstelling van omwonenden informatie van
voldoende kwaliteit opleveren. Het verdient aanbeveling een dergelijke inventarisatie
regelmatig uit te voeren.

• De klachtenregistratie in zijn huidige vorm is waarschijnlijk een goede graadmeter voor de
ervaren hinder. Meer inzicht in de afhandeling door het bevoegd gezag zou de kwaliteit van
deze vorm van monitoring echter kunnen verbeteren.
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• Bij de evaluatie van de klachten zijn met name de windrichting en de windsnelheid op het
moment van de klacht van groot belang om te komen tot een goede brontoewijzing. Vanuit
dit oogpunt is het zinvol om lokaal een meteostation in te richten waarin windsnelheid en
windrichting continu worden gemeten en vastgelegd.

• Ten aanzien van de geuremissie van de AVM-stort wordt aangetekend dat sinds het
geuronderzoek door Project Research Amsterdam door de PROAV aanvullende maatregelen
zijn genomen dan wel in voorbereiding zijn om de geuremissie verder terug te brengen. Na
realisatie van alle geplande maatregelen dient door middel van een goed opgezet en
uitgevoerd geuronderzoek nogmaals de geuremissie te worden vastgesteld. Hierbij moet de
geuremissie van het stortfront afzonderlijk worden vastgesteld.

• Ten aanzien van het vastleggen van de bijdrage van stortgas aan de stankhinder, wordt
aanbevolen de concentratie van H2S aan de rand van de stortplaats continu te meten. Hiermee
kunnen ook incidenten waarbij stortgas vrijkomt in een vroeg stadium worden ontdekt.

• Ten einde vast te stellen of de voorgenomen verplaatsing van Crayestein West kan leiden tot
hinderlijke of gezondheidsschadelijke emissies dient nader onderzoek te worden uitgevoerd.
Dit nader onderzoek behelst een bepaling van de samenstelling en textuur van het af te
graven materiaal en één of meer proefontgravingen met gerichte monitoring op de mogelijke
emissies.
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Bijlage 2: Rapport

- emissies van geur en specifieke componenten

- evaluatie van genomen maatregelen tegen geuroverlast





































































Bijlage 3: Rapport Beoordeling GGD onderzoek





Vraagstelling:
1. Beoordeling van rapport GGD (ZZH) Fase 2 onderzoek Merwedehaven
2. Noodzaak en wenselijkheid van een (vervolg) individueel gezondheidsonderzoek

Beantwoording vraag 1.
a. Onderzoeksmethode:
Het door de GGD uitgevoerde onderzoek naar hinder en ervaren gezondheid in relatie met
industrie en bedrijven is, gelet op de doelstelling, een degelijk uitgevoerd onderzoek.

Sterke punten
� De steekproefgrootte is vastgesteld op basis van power-berekening;
� De steekproeftrekking is op adequate wijze uitgevoerd.
� De vragenlijst is opgesteld op basis van bestaande lijsten en referentiewaarden zijn

aanwezig.
� Respons van 77% is goed te noemen.
� Non-respons onderzoek is uitgevoerd.
� Beperkingen worden voldoende onderbouwd (selectieve non-respons, timing, aandacht in

de media) zodat de mate van bias goed geschat kan worden. Dit wordt evenwel niet
gedaan.

 
 Minder sterke punten
� Steekproeftrekking: Een stratificatie naar wijk zou voor de hand liggen, vooral ook omdat

de blootstelling sterk wijkgebonden is.
� Uit de resultaten blijkt (zie bijlage 3-1) dat de respons per wijk varieert van 67 tot 87

procent. Dit kan van invloed zijn op de uitkomsten.
� De referentiegroepen die ten aanzien van gezondheidsklachten gekozen zijn, zijn

adequaat. Een vergelijking met de Rijnmond t.a.v. hinder zou bij voorkeur moeten
worden aangevuld met landelijke (geurhinder cijfers, zoals beschikbaar bij CBS (POLS).

� Vragenlijst richt zich eenzijdig op verontreiniging door fabrieken en bedrijven. Het zou de
voorkeur verdienen meerdere bronnen te inventariseren (zie bijvoorbeeld het Schiphol
onderzoek). Nu is het niet mogelijk iets te zeggen over de blootstelling /hinder door
andere bronnen en de invloed hiervan op de klachten. In dit verband valt ook iets af te
dingen op de volgorde van de vragen:

� Het eerste blok betreft vragen over hinder, waarbij een directe link gelegd wordt (door de
onderzoekers) met industrie en bedrijven. Het zou beter zijn geweest te beginnen met
vragen over de gezondheid in blok B en daarna pas vragen te stellen in relatie tot
bedrijven en industrie.

� Het non-respons onderzoek werd in een vakantieperiode verricht. Ruim een kwart van de
mensen stond niet in het telefoonboek, zodat ook hier weer een ongewilde selectie is
opgetreden. Verschillen in respons tussen wijken zijn niet in de conclusies betrokken.

 
 
 b: Geschiktheid om stankhinder te onderzoeken:
 Vragenlijst methode in principe geschikt voor (stank)hinderonderzoek. Nadeel: gevoeligheid
voor externe invloeden, bijv. recente periode waarin verandering plaatsvond (toename van
stank), aandacht in de media. Door de onderzoekers worden deze invloeden voldoende
onderkend. Voor een bepaling van de geurbelasting en relatie tot de bron zou een combinatie
met een dagboekregistratie van geurwaarneming en hinder de voorkeur hebben.



 c: Resultaten
 De bewoners van Sliedrecht rapporteren over de hele linie meer gezondheidsklachten (1) dan
in de CBS-referentiegroep en wat betreft de afzonderlijke luchtwegklachten ten opzichte van
gegevens uit het Morgen-project en Elon-onderzoek. Dit komt overeen met de gevonden
prevalentie van subjectieve symptomen in ander (internationaal) onderzoek rond
afvalverwerkingsplaatsen (2, 3).
 De gezondheidstoestand, zoals gemeten aan de hand van de RAND36 is evenwel goed en
vergeleken met de referentiegroepen zelfs beter: men voelt zich niet in sterke mate beperkt in
dagelijkse activiteiten door lichamelijke en psychische problemen.
 
 Beperkingen
� Subjectieve klachten/maten worden doorgaans sterk beïnvloed door respons/respons bias.

Voor selectieve non-respons is  niet gecorrigeerd. Met name het verschil in respons tussen
de wijken is in dit verband van belang.  Omdat de kenmerken tussen respons en non-
respons niet sterk verschillen werd een correctie door de onderzoekers niet noodzakelijk
geacht.

� Er is geen sprake van een controlegebied/controlewijken.
� Er is weliswaar formele correctie toegepast voor (potentiele) confounders, zoals geslacht,

leeftijd, rookgedrag, maar de resultaten waren dusdanig (zie bladzijde 16, 3e alinea) dat
besloten is de ongecorrigeerde cijfers weer te geven. De bevindingen zijn opmerkelijk
omdat over het algemeen wel een relatie met leeftijd, geslacht, SES en rookgedrag
gevonden wordt. Omdat de gegevens niet gepresenteerd worden kan dit niet worden
vergeleken.

� In het blok 'luchtwegklachten' worden vragen gesteld over door de arts vastgestelde
chronische luchtwegaandoeningen en medicijngebruik in verband met klachten, maar
hieraan worden in de beschrijving geen conclusies verbonden. Met name het verschil
tussen het percentage gerapporteerde klachten en het percentage met gediagnostiseerd
astma is van belang. Op de afzonderlijke klachten wordt hoog tot zeer hoog gescoord,
terwijl het percentage door de arts vastgestelde astma met 7,8% niet extreem afwijkt van
de landelijke referentie (7%).

� Referentiecijfers met betrekking tot door een arts bevestigde astma en gebruik van
astmamedicatie ontbreken of zijn incompleet.

� Het is niet mogelijk te corrigeren voor blootstelling aan andere bronnen (zoals
wegverkeer).

� Het percentage bewoners dat de gezondheid als goed ervaart is lager dan het landelijk
gemiddelde. Deze score (zo blijkt uit ander onderzoek) is sterk afhankelijk van SES
(sociaal-economische status). Hiervoor wordt niet gecorrigeerd/gestandaardiseerd.

d: Interpretatie
Conclusie: Bewoners van Sliedrecht ondervinden meer hinder van stank, stof, roet en meer
gezondheidsklachten. -zowel milieugerelateerd bijvoorbeeld luchtwegklachten en klachten
waarvan niet waarschijnlijk is, dat zij een relatie hebben met milieufactoren, zoals
rugklachten. Zij ervaren hun gezondheid gemiddeld lager dan in de rest van Nederland het
geval is. Zij voelen zich evenwel niet vaker beperkt in hun dagelijks functioneren door
lichamelijke of psychische problemen. Dit is opmerkelijk omdat een dergelijke samenhang
wel in de verwachting ligt (Noordelijk Centrum Gezondheidsvraagstukken,  mondelinge
mededeling). De correlaties worden in het rapport niet weergegeven, zodat vergelijking met
ander onderzoek niet mogelijk is.



Op basis van de resultaten kan geen conclusie worden getrokken ten aanzien van causaliteit.
Deze resultaten suggereren dat er sprake is van aspecifieke klachten. De wijze van
interpretatie door de onderzoekers is adequaat, maar slechts gedeeltelijk te onderbouwen. De
gezondheidsklachten worden voor een belangrijk deel toegeschreven aan hinder en
ongerustheid. Deze conclusie zou in verband kunnen worden gebracht (meer dan nu gedaan
is) met vergelijkbaar onderzoek (3, 4), waarbij een excessief klachtenpatroon vooral
gevonden wordt bij mensen die  over stank klagen en mensen die zich zorgen maken over de
blootstelling aan chemicaliën.  Het is op grond van dit onderzoek en ander onderzoek rond
stortplaatsen niet te zeggen of de symptomen een directe relatie hebben met de blootstelling,
een effect zijn van stress en angstgevoelens of een effect van rapporteer-bias (dat wil zeggen
overrapportage).

 Zoals boven vermeld is een conclusie over de blootstelling in relatie tot geurwaarneming en
hinder niet op basis van vragenlijst-onderzoek te trekken.

Beantwoording vraag 2:
Is aanvullend (individueel) gezondheidsonderzoek wenselijk /noodzakelijk?
De resultaten van het onderzoek geven onvoldoende basis voor een aanvullend onderzoek op
individueel niveau, omdat het klachtenpatroon aspecifiek is, het gehele scala van klachten
verhoogd is en een gericht onderzoek dus moeilijk en niet doeltreffend is. Bovendien betreft
het een kleine groep (nl. blootgestelden rond de Merwedehavens), en spelen veel verstorende
variabelen een rol. Het is moeilijk de blootstellingscontrasten aan te geven. De ervaring (6)
leert dat dit soort onderzoek weinig toegevoegde waarde heeft. Tot slot komt er uit een
dergelijk onderzoek niet direct een verbetering van behandeling of therapie voor de
individuele patiënt voort.
Het verdient de voorkeur het probleem aan te pakken via de blootstelling en hinderkant in
plaats van een gezondheidskundige invalshoek. Dat houdt in het nemen van maatregelen t.a.v.
de blootstelling en mogelijk na 1 jaar via een enquête toetsen of de maatregelen effectief zijn
geweest.

Naast technische oplossingen  zou de aandacht zich bij voorkeur moeten richten op hinder-
reductie en afname van bezorgdheid door verbetering van de risico-communicatie en de
samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. Dit wordt door de onderzoekers ook
aanbevolen.

Referenties:
1) GGD ZZH, Onderzoeksfase 2:Gezondheidsenquete Sliedrecht.

Afvalverwerkingsinrichting Merwedehaven: bron van gezondheidsklachten?
2) WHO Health effects from landfills: impact of the latest research, okt, 1998.
3) Neutra, R. et al. (1991) Environmental Health Perspectives, 94 pp31-38. Hypotheses to

explain the higher symptom rates observed around Hazardous Waste Sites.
4) Vrijheid, M. (2000) Health effects of residence near hazardous waste landfill sites: A

review of epidemiologic literature. Environmental Health perspectives, 108, suppl 1.
5) Drijver, M. (1996) Onderzoek van ziekteclusters. In: Handboek Buitenmilieu, Utrecht;

Landelijke Vereniging voor GGD'en.
6) Wijnen, J. van (1990) Health risk assessment of soil contamination. Acad. Proefschrift,

Universiteit van Amsterdam.





Bijlage 4: Rapport Literatuuronderzoek gezondheidsrisico's stortplaatsen













































Bijlage 5: Overzicht bedrijven





Overzicht bedrijven
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de bedrijven op het terrein van de AVM en de
industrieterreinen Tweede en Derde Merwedehaven en Kerkerak.
Op de plattegrond in Figuur B5.1 (zie volgende pagina) zijn de locaties van de voor dit
onderzoek meest relevante bedrijven aangegeven.

Naam bedrijf Type bedrijf Verwerkt? 1)

Terrein AVM

Stortplaats AVM Stortplaats Ja
PECOS Baggerscheidingsinstallatie Nee

Industrieterrein Tweede en Derde Merwedehaven

Dupont de Nemours Chemische industrie Ja
Gevudo Vuilverbrandingsinstallatie Ja
Zavin Verwerkingsinstallatie voor ziekenhuisafval Ja
DSRH Zuiveringsslib Verbrandinginstallatie voor zuiveringsslib Ja
Rwzi ZHEW Rioolwaterzuiveringsinstallatie Ja
Crayestein-West Stortplaats Ja 2)

Den Breejen en Zn Straal- en reparatiebedrijf Ja
Premotec Metaalbedrijf Nee
Ploegaart Metaalbedrijf Nee
SiberHegner LenersanPoortman Op- en overslagbedrijf voor zaden en granen

(incl gassingen ter bestrijding van ongedierte)
Nee

Overige bedrijven O.a. een tectyleerbedrijf, een papierrecycling-
bedrijf, enkele scheepswerven en andere aan
binnenvaart verwante bedrijven, transport-
bedrijven en afvalverwerkingsbedrijven (anders
dan bovengenoemde) 3)

Nee

Industrieterrein Kerkerak

Van Beest Metaalbedrijf Ja
Overige bedrijven O.a. een scheepswerf, een bouw- en

sloopafvalverwerkingsbedrijf en enkele
metaalbedrijven en grafische bedrijven 3)

Nee

1) In deze kolom staat aangegeven of de emissies van het betreffende bedrijf wel of niet zijn verwerkt in de
verspreidingsberekeningen.

2) Van deze bron zijn alleen de geuremissies van de verbrandingsslakken afkomstig van de Gevudo verwerkt.
3) Een compleet overzicht van alle soorten bedrijven op het betreffende industrieterrein is gegeven in het

rapport van de Milieudienst Zuid Holland Zuid (Jongerius, 1999).



Stortplaats
 AVM

Dupont

Gevudo
Zavin
DSRH

rwzi
Crayestein-west

Den Breejen

van Beest

Figuur B5.1. Plattegrond van het gebied met daarop aangegeven de voor dit onderzoek meest
relevante bedrijven. Op het bedrijfsterrein van Dupont en de stortplaats na (op deze terreinen
bevinden zich diverse bronnen) zijn de locaties van de bronnen aangegeven met een ✭.
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Stofmonografieën
Deze bijlage begint met een vergelijkende tabel van internationale en RIVM-grenswaarden.
Aansluitend vindt u de stofmonografieën.

Tabel B6.1. Overzicht van grenswaarden voor de algemene bevolking voor de belangrijkste
geëmitteerde stoffen

Stof WHO ATSDR1 RIVM
Koolmonoxide 100 mg m-3 (15 min); 60 mg

m-3 (30 min); 30 mg m-3  (1
uur); 10 mg m-3  (8 uur)

Niet beschikbaar conform WHO

Stikstofoxiden 200 µg m-3 (1 uur) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Zwaveldioxide 500 µg m-3 (10 min)

125 µg m-3 (24 uur)
50 µg m-3 (lange termijn)

Acute MRL 29 µg m-3;
geen andere MRLs
beschikbaar

Conform WHO2

Zwavelwaterstof 150 µg m-3 (24 uur) Acute MRL 105 µg m-3;
intermediate MRL 45 µg
m-3; geen chronische MRL
beschikbaar

Niet beschikbaar

Carbonylsulfide Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
(grenswaarde
koolstofdisulfide
bruikbaar)

Koolstofdisulfide 100 µg m-3 (24 uur) Chronische MRL 940 µg
m-3; acute en intermediate
MRL niet beschikbaar

700 µg m-3

(voorlopige waarde,
afkomstig van US-
EPA)

Zoutzuur Niet beschikbaar Niet beschikbaar 150 µg m-3

(voorlopige waarde)
Waterstoffluoride 600 µg m-3 (1 uur) Niet beschikbaar idem als WHO
Chloor Niet beschikbaar Niet beschikbaar 7,5 µg m-3

(voorlopige waarde)
Ammoniak Niet beschikbaar Acute MRL 350 µg m-3;

chronische MRL 220 µg
m-3; interrmediate MRL
niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Stof Geen grenswaarde aanbevolen Niet beschikbaar 40 µg m-3

Cadmium Stedelijk gebied: 0,010 µg m-3 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Kwik 1 µg m-3 Chronische MRL 0,2 µg

m-3; acute en intermediate
MRL niet beschikbaar

0,2 µg m-3

Dioxines Niet beschikbaar Niet beschikbaar 4-14 I-TEQ pg m-3

(indicatieve waarde
op basis van orale
grenswaarde)

                                                
1 Door de ATSDR worden naast chronische grenswaarden, ook grenswaarden voor acute expositie (met een

duur tot 14 dagen) en voor intermediaire expositie (met een duur tot 1 jaar) vastgesteld. ATSDR duidt
haar grenswaarden aan als ‘Minimal Risk Levels’, afgekort als MRLs.

2 In de Nationale regelgeving zijn door het Ministerie van VROM normen voorgesteld. Het gaat hier om
grens- en richtwaarden, opgegeven als maxima voor diverse concentratiepercentielen. Deze normen zijn
in overeenstemming met de WHO Air Quality Guidelines uit 1987.



CFKs Niet beschikbaar Niet beschikbaar 27 mg m-3

(voorlopige waarde
afgeleid voor CFC-
113)

HCFKs Niet beschikbaar Niet beschikbaar 4 mg m-3

(voorlopige
richtwaarde)

HFKs Niet beschikbaar Niet beschikbaar 80 mg m-3

(voorlopige
richtwaarde
afgeleid voor
tetrafluorethaan,
waarde US-EPA)

Hexafluorpropeen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Geen grenswaarde
afleidbaar; op basis
van structuur-
verwantschap kan
de waarde van
tetrafluoretheen
gebruikt worden

Tetrafluoretheen Niet beschikbaar Niet beschikbaar 114 µg m-3

(voorlopige
richtwaarde)

Perfluorallychloride Niet beschikbaar Niet beschikbaar Geen grenswaarde
afleidbaar; op basis
van structuur-
verwantschap kan
de waarde van
perfluorisobuteen
gebruikt worden

Perfluorisobuteen Niet beschikbaar Niet beschikbaar 8,2 µg m-3

(voorlopige
richtwaarde o.b.v.
de MAC-waarde)

Vinylideenfluoride Niet beschikbaar Niet beschikbaar 3900 µg m-3

(voorlopige waarde)
Propaan Niet beschikbaar Niet beschikbaar 180 mg m-3

(voorlopige waarde)
Isobutaan Geen grenswaarde

afleidbaar; op basis
van
structuurverwant-
schap kan de
waarde van
propaan gebruikt
worden

Isoheptaan Niet beschikbaar Niet beschikbaar 18,4 mg m-3

(grenswaarde voor
alifatische fractie in
minerale olie, kan
voor isoheptaan
gebruikt worden)

Benzeen 17 µg m-3 (kankerrisico 10-4 =
MTR-niveau)

Acute MRL 160 µg m-3,
intermediate MRL 13 µg
m-3; chronische MRL niet
beschikbaar

20 µg m-3

(kankerrisiconiveau
10-4 = MTR)



Tolueen 260 µg m-3 Acute MRL 15 mg m-3,
intermediate MRL niet
beschikbaar; chronische
MRL 1400 µg m-3

400 µg m-3

Ethylbenzeen 22 mg m-3 (voorlopige
waarde)

Intermediate MRL 4,34 mg
m-3; geen acute of
chronische MRL
beschikbaar

770 µg m-3

Xylenen 870 µg m-3 Acute MRL 4,35 mg m-3,
intermediate MRL 3,0 mg
m-3; chronische MRL 0.44
mg m-3

870 µg m-3 (idem
als WHO)

Terpenen Niet beschikbaar Niet beschikbaar 350 µg m-3

(indicatieve waarde
op basis van orale
grenswaarde
limoneen)

Vinylchloride 100 µg m-3 (kankerrisico 10-4

= MTR-niveau)
Acute MRL 1300 µg m-3;
intermediate MRL 78 µg
m-3; geen chronische MRL
beschikbaar

3,6 µg m-3

(kankerrisiconiveau
10-4 = MTR)

Trans-1,2-
dichlooretheen

Niet beschikbaar Acute MRL 800 µg m-3;
intermediate MRL 800 µg
m-3; geen chronische MRL
beschikbaar

60 µg m-3

(voorlopige
grenswaarde)

Cis-1,2-dichlooretheen Niet beschikbaar Niet beschikbaar 30 µg m-3

(voorlopige
grenswaarde)

Trichlooretheen 230-1100 µg m-3 (kankerrisico
10-4 = MTR-niveau)

Acute MRL 10,8 mg m-3;
intermediate MRL 0,54 mg
m-3; geen chronische MRL
beschikbaar

200 µg m-3

(voorlopige
grenswaarde)

Tetrachlooretheen 250 µg m-3 Acute MRL 1,36 mg m-3;
intermediate MRL niet
beschikbaar; chronische
MRL 0.27 mg m-3

250 µg m-3 (idem
als WHO)

Dichloormethaan 3 mg m-3 Acute MRL 10,6 mg m-3;
intermediate MRL 1.06 mg
m-3; chronische MRL 1.06
mg m-3

3 mg m-3 (idem
WHO)

Chloroform Niet beschikbaar Acute MRL 0,5 mg m-3;
intermediate MRL 0.25 mg
m-3; chronische MRL 0.1
mg m-3

100 µg m-3

Tetrachloormethaan 6,1–11,9 µg m-3 Acute MRL 1,3 mg m-3;
intermediate MRL 0.31 mg
m-3; chronische MRL niet
beschikbaar

60 µg m-3

Azijnzuur Niet beschikbaar Niet beschikbaar 2,45 mg m-3

(voorlopige waarde
o.b.v MAC-waarde)

Azijnzuuranhydride Niet beschikbaar Niet beschikbaar 2 mg m-3 (voor-
lopige waarde o.b.v.
MAC-waarde)

Vinylacetaat Niet beschikbaar Niet beschikbaar 200 µg m-3 (voor-
lopige waarde, van
US-EPA)



Acrylzuur 54 µg m-3 Niet beschikbaar Conform WHO
Butylacrylaat Niet beschikbaar Niet beschikbaar 130 µg m-3 (voor-

lopige waarde)
Maleïnezuuranhydride Niet beschikbaar Niet beschikbaar 20 µg m-3 (voor-

lopige waarde o.b.v.
MAC-waarde)

Methacrylzuur Niet beschikbaar Niet beschikbaaar 200 µg m-3 (WHO
grenswaarde voor
methyl
methacrylaat; is
bruikbaar voor
methacrylzuur)

Amines Niet beschikbaar Niet beschikbaar 7 µg m-3

(voorlopige
grenswaarde voor
triethylamine als
indicatorstof voor
deze groep
verbindingen,
waarde afkomstig
van US-EPA)

Dimethylaceetamide Niet beschikbaar Niet beschikbaar 250 µg m-3

(voorlopige
richtwaarde)

Dimethylether Niet beschikbaar Niet beschikbaar 4 mg m-3

(voorlopige waarde)
1,1,3,3,3-Pentafluoro-
2-trifluoro-methyl
propyl methyl ether

Niet beschikbaar Niet beschikbaar Geen grenswaarde
afleidbaar,
voorlopige waarde
van 4 mg m-3 voor
het
structuurverwante
enfluraan geeft
indicatie

1,3,3,3-Tetrafluoro-2-
trifluoro-methyl
propenyl methyl ether

Niet beschikbaar Niet beschikbaar Geen grenswaarde
afleidbaar, gebruik
voorlopige
grenswaarde voor
het
structuurverwante
perfluorisobuteen
geeft indicatie

Formaldehyde 100 µg m-3 (10 µg m-3 voor
hypergevoelige personen)

Acute MRL 48 µg m-3;
intermediate MRL 36 µg
m-3; chronische MRL 9,6
µg m-3

Idem als WHO

Tetrahydrofuraan Niet beschikbaar Niet beschikbaar 350 µg m-3

(voorlopige waarde)
Methanol Niet beschikbaar Niet beschikbaar 1100 µg m-3

Octanol Niet beschikbaar Niet beschikbaar 550 µg m-3

(voorlopige
grenswaarde voor
n-butanol, is
bruikbaar voor
octanol)



Thioethers Niet beschikbaar Niet beschikbaar 45 µg m-3

(voorlopige
richtwaarde voor
dimethyldisulfide
als indicatorstof
voor deze groep van
verbindingen)

Mercaptanen Niet beschikbaar Niet beschikbaar 10 µg m-3

(voorlopige
richtwaarde voor
methylmercaptaan
als indicatorstof
voor deze groep van
verbindingen)



STOFMONOGRAFIEËN

1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-trifluoro-methyl propyl methyl ether
Van deze stof is geen toxicologische informatie voorhanden. Ook voor verwante fluorethers
zijn er geen gegevens. In het algemeen zijn volledig met fluor gesubstitueerde
koolwaterstoffen biologisch weinig actief (geringe toxiciteit) Of deze bewering onverkort
opgaat voor ethers is niet duidelijk. Een bekende fluor-gesubstitueerde ether is enfluraan. De
chemische naam van deze stof is 2-chloor-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethylether. Het
molecuul bevat dus ook een chlooratoom. Enfluraan is een humaan geneesmiddel (wordt
gebruikt als anestheticum). De stof is in 1998 beoordeeld door de Werkgroep van
Deskundigen van de MAC-waarden. Dit mondde uit in een voorgestelde gezondheidskundige
MAC-waarde van 153 mg m-3. Deze waarde werd vastgesteld op basis van een NOAEL van
1534 mg m-3 uit een reproductietoxiciteitsonderzoek in ratten. De concentraties die gebruikt
worden voor verdovingen zijn overigens (uiteraard) zeer veel hoger dan de MAC-waarde
(grammen m-3). Op basis van de MAC-waarde kan een richtwaarde voor de algemene
bevolking afgeleid worden. Na omrekening van 40 uur/week naar continue expositie en
toepassing van een veiligheidsfactor van 10 voor gevoelige individuen, resulteert een
richtwaarde van 4 mg m-3 (afgeronde waarde). De betrouwbaarheid van risico-uitspraken voor
1,1,3,3,3-pentafluoro-2-trifluoro-methyl propyl methyl ether op basis van deze richtwaarde
voor enfluraan is beperkt.

Referenties
DECOS (1998) Enflurane, Isoflurane and Cyclopentane. Health-Based recommended

occupational exposure limits. Report of the Dutch Expert Committee on Occupational
Standards, a committee of the Dutch Health Council of the Netherlands.
Gezondheidsraad rapport nr. 1998/16 WGD.

1,3,3,3-tetrafluoro-2-trifluoro-methyl propenyl methyl ether
Ook van deze stof is geen toxicologische informatie voorhanden. Het met het oog op de
mogelijke toxiciteit van deze verbinding belangrijkste verschil met de bovenstaande
fluorether (1,1,3,3,3-pentafluoro-2-trifluoro-methyl propyl methyl ether) is de dubbele
koolstofbinding. Bij zo’n dubbele binding kunnen in het lichaam epoxides gevormd worden;
deze epoxides kunnen toxische reacties veroorzaken. Aan de andere kant geldt wat gesteld
werd voor de bovenstaande ether - nl. dat volledig met fluor gesubstitueerde koolwaterstoffen
biologisch weinig actief zijn - ook voor deze stof. Hoe deze twee factoren bij elkaar opgeteld
uiteindelijk uitwerken is op voorhand niet te zeggen. Een mogelijke optie is gebruik van de
toxicologische richtwaarde voor perfluorisobutyleen. Dit is een volledig met fluor
gesubstitueerde koolstofverbinding die tevens een dubbele koolstofbinding bezit. De
richtwaarde voor perfluorisobutyleen bedraagt 8,2 µg m-3. De betrouwbaarheid van risico-
uitspraken voor 1,3,3,3-tetrafluoro-2-trifluoro-methyl propenyl methyl ether op basis van
deze richtwaarde voor perfluorisobutyleen is beperkt.

Acrylzuur
Met deze stof zijn een aantal proefdierstudies uitgevoerd (geen humane data beschikbaar). De
stof is voor zover bekend niet kankerverwekkend. Het meest gevoelige effect bij semichronische
inademing was beschadiging van het neusslijmvlies. Dit deed zich bij muizen nog in geringe
mate voor bij 15 mg m-3 (lagere concentraties niet getest).
Door het RIVM is in 1996 de door de Amerikaanse EPA vastgestelde RfC (reference
concentration) van 1 µg m-3 gebruikt als voorlopige grenswaarde voor de algemene bevolking.
Deze waarde was gebaseerd op de LOAEL van 15 mg m-3 uit de semichronische muizenproef. In



een recentere beoordeling door de WHO echter (1997) werd op basis van dezelfde LOAEL een
grenswaarde voorgesteld van 54 µg m-3.

De MAC-waarde voor acrylzuur bedraagt 5,9 mg m-3 (8-uurswaarde).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1996) Decision Support System for Industrial Pollution Control - Volume 3: Estimated Concentrations of no
Concern of Polluting Agents in Drinking-Water and Air for Humans: Monographs. Auteurs: B.C. Rademaker &
J.B.H.J. Linders.

US-EPA (1994) IRIS file on acrylic acid. Inhalation RfC Assessment dated 17/02/1995.

WHO (1997) Environmental Health Criteria 191 – Acrylic Acid. WHO/IPCS, Geneva.

Amines
Dit is een zeer brede groep van verbindingen. De qua chemische structuur eenvoudigste
representanten van deze groep zijn: methylamine, dimethylamine, trimethylamine,
ethylamine, diethylamine en triethylamine. Amines werken sterk irriterend op ogen en huid.
Bij de vaststelling van de MAC-waarden voor deze stoffen (zie beneden) was dit het kritische
effect. Alleen voor triethylamine is een grenswaarde voor de algemene bevolking bekend. Het
RIVM stelde voor deze stof in 1996 een voorlopige grenswaarde voor van 7 µg m-3. Deze
waarde is afkomstig van de US-EPA. De afleiding was gebaseerd op een NOAEL van 1022
mg m-3 uit een 28-wekenstudie in ratten. De totale in rekening gebrachte onzekerheidsfactor
was zeer hoog (3000) waardoor een zeer lage grenswaarde resulteert. Waarschijnlijk houdt
deze grenswaarde een aanzienlijke overschatting van het werkelijke risico in.

Ondanks dat de methylamines een grotere potentie hebben voor wat betreft sensorische
irritatie dan triethylamine (zie de lagere MAC-waarden) zal gebruik van de zeer lage
voorlopige grenswaarde voor triethylamine ook adequaat zijn voor de andere genoemde
amines.

Omdat de chemische groep van amines zo’n variëteit aan verbindingen omvat, is de
betrouwbaarheid van risico-uitspraken op basis van de grenswaarde voor triethylamine
beperkt.

MAC-waarden:
Methylamine: 6.4 mg m-3

Dimethylamine: 1.8 mg m-3

Trimethylamine: 1 mg m-3

Ethylamine: 9 mg m-3

Diethylamine: 15 mg m-3

Triethylamine: 20 mg m-3

Referenties
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1996) Decison Support System for Industrial Pollution Control - Volume 3: Estimated Concentrations of
no Concern of Polluting Agents in Drinking-Water and Air for Humans: Monographs. Auteurs: B.C. Rademaker
& J.B.H.J. Linders.



US-EPA (1990) Triethylamine. Reference Concentration for chronic inhalation exposure
(RfC). Agency Work Group Review 20-12-1990.

Ammoniak
Het kritische effect bij inademing van ammoniak is irritatie van neus, keel en oog. In Nederland
zijn voor deze stof geen grenswaarden voor de algemene bevolking afgeleid. Door de
Amerikaanse ATSDR is in 1990 een chronische grenswaarde voorgesteld van 0,22 mg m-3 op
basis van een chronische LOAEL van 9 mg m-3 (effecten op de ademhalingswegen, neus en huid
bij werknemers met blootstelling gedurende 15 jaar, 40 uur/week).

De MAC-waarde voor ammoniak bedraagt 14 mg m-3 (8-uurswaarde).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

ATSDR (1990) Toxicological profile for Ammonia. US Department of Health & Human Services, Public Health
Service, Agency of Toxic Substances and Disease Registry.

Azijnzuur
De beschikbare gegevens voor deze stof zijn beperkt. De enige in de literatuur beschreven
toxische werking is irritatie van ogen en luchtwegen. De enige bekende grenswaarde voor de
algemene bevolking is de voorlopige waarde voorgesteld door Calabrese & Kenyon (1991). Op
basis van de TLV (de Amerikaanse arbeidstoxicologische grenswaarde) van 10 ppm (25 mg m-3)
leidden zij een grenswaarde voor de algemene bevolking af van 1 ppm (2,45 mg m-3) (als 8-
uursgemiddelde).  De toegepaste veiligheidsfactor (om te extrapoleren van de gezonde
werknemer naar de algemene bevolking) was 10 (gezien het kritische effect, nl. irritatie van de
luchtwegen, is extrapolatie van arbeidsduur naar levensduur niet nodig en kan dus volstaan
worden met delen door de factor 10). De onderliggende dataset bij de TLV-afleiding was zeer
beperkt.

De MAC-waarde voor azijnzuur bedraagt 25 mg m-3 (8-uurswaarde). Deze is overgenomen uit
Verenigde Staten.

Referenties:
ACGIH (1991) Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices – Sixth Edition, 1991.

Calabrese E.J. & Kenyon, E.M. (1991) Air Toxics and Risk Assessment. Chelsea (USA, Michigan), Lewis Publishers
Inc.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

Azijnzuuranhydride
Dit is een sterk irriterende stof bij inademing. Er zijn geen grenswaarden voor de algemene
bevolking bekend. De MAC-waarde van 5 ppm (20 mg m-3) is identiek aan de Amerikaanse
TLV. Deze laatste is gebaseerd op waargenomen irritatie bij werknemers in arbeids-
toxicologische studies. Azijnzuuranhydride is opgenomen in het High Production Volume
Chemicals-programma van de OECD. In dat kader is een assessment report opgesteld dat ertoe
heeft geleid dat een nieuwe 90-dagen inhalatiestudie (rat) is uitgevoerd. Het resultaat daarvan liet
een LOAEL voor (geringe) respiratoire irritatie zien van 21 mg m-3; de NOAEL was 4,2 mg m-3.
In deze proef werden geen effecten gezien op de interne organen hetgeen in overeenstemming is
met het beeld van de stof als een locaal werkende irriterende stof.



Op basis van dezelfde aanpak als bij azijnzuur (zie boven) kan op basis van de MAC-waarde van
20 mg m-3 een veilige waarde voor de algemene bevolking afgeleid worden van 2 mg m-3. De
marge tussen deze waarde en de concentratie waarbij de nieuwe 90-dagenstudie nog lichte
irritatie werd gezien (21 mg m-3) is voldoende groot om 2 mg m-3 als een voor dat mogelijke
effect veilige concentratie te kwalificeren.

Bij lozing naar de lucht reageert de azijnzuuranhydride naar verwachting zeer snel met water
waarbij azijnzuur gevormd wordt. Deze omzetting beperkt de mogelijke blootstellingsduur bij
emissies.

Referenties:
OECD (1997) SIDS Initial Assessment Profile. Acetic Anhydride. Draft, 1997

ACGIH (1991) Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices – Sixth Edition, 1991.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

Benzeen
De toxiciteit van benzeen is onderzocht in een zeer groot aantal studies in proefdier en mens.
Benzeen is een humaan carcinogeen. Het veroorzaakt leukemie. Daarnaast heeft benzeen een
toxische werking op het bloed.  In de recente beoordeling door het RIVM is net als in eerdere
evaluaties geconcludeerd dat benzeen een genotoxische werking heeft. De stof valt dus onder de
categorie van de genotoxisch carcinogenen, een categorie stoffen waarvoor geen veilige waarde
wordt geacht te bestaan (elke dosis, hoe laag ook, zal een zeker kankerrisico met zich
meebrengen). In het verleden is een groot aantal schattingen gepubliceerd van het kankerrisico
als gevolg van blootstelling aan benzeen. Een werkgroep van de EU concludeerde in 1999 dat bij
levenslange blootstelling  aan 2-20 µg m-3 het extra kankerrisico 1 op de miljoen is.
Geëxtrapleerd naar het MTR-niveau zoals gedefineerd in het Nederlandse milieubeleid (nl. een
extra risico van 1 op de tienduizend) komt dit overeen met 20-36 µg m-3 (levenslange expositie).
De eindconclusie van het RIVM was een MTR van 20 µg m-3 (ondergrens van schattingsrange).

De MAC-waarde voor benzeen is 1 ppm (3,25 mg m-3) (8-uurswaarde).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1999) Update of the health-based MPR for benzene. Beoordeling t.b.v Bodeminterventiewaarden (RIVM-
project 711701). Publicatie in najaar 2000.

Butylacrylaat
Voor deze stof zijn relatief weinig toxicologische gegevens beschikbaar. In Nederland zijn geen
grenswaarden voor de algemene bevolking afgeleid. Ook de andere bekende internationale
instanties (WHO, US-EPA, etc.) geven dergelijke waarden niet. Door Calabrese en Kenyon
(1991) wordt een voorlopige grenswaarde van 0,13 mg m-3 voorgesteld op basis van een NOAEL
van 125 mg m-3 voor foetotoxiciteit in ratten.

De MAC-waarde voor butylacrylaat bedraagt 55 mg m-3 (8-uurswaarde). Deze waarde is de
Amerikaanse TLV-waarde voor methylacrylaat3 die voor butylacrylaat werd overgenomen op
basis van de structuurverwantschap tussen deze twee stoffen.

                                                
3 Inmiddels is in Nederland, op basis een eigen beoordeling door de Nederlandse MAC-Commissie, voor

methylacrylaat een MAC-waarde vastgesteld van 18 mg m-3.



Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

Calabrese, E.J. & E.M. Kenyon (1991) Air Toxics and Risk Assessment. Lewis Publishers Inc, Chelsea, Michigan,
USA.

Cadmium
Over de toxische effecten van cadmuim bestaat een omvangrijke literatuur. Naast het uitgevoerde
proefdieronderzoek is er een grote hoeveelheid humane data. De inhalatoire toxiciteit van
cadmium is beoordeeld door de WHO in 1994. Cadmium is toxisch voor de nieren (aantasting
tubulaire functie), een effect dat onderzocht is in een groot aantal studies bij de mens. Daarnaast
kan inademing van cadmium leiden tot longkanker (aangetoond in arbeidstoxicologische
studies). Verhoogde tumorincidenties hebben zich voorgedaan vanaf expositieconcentraties van
0,4 µg m-3 (deze concentratie is een LOAEL voor dit effect). Nadere kwantificering van het
kankerrisico is niet mogelijk omdat de gegevens daartoe ontoereikend zijn. Voor de niereffecten
schat de WHO een LOAEL bij de mens van 0,5 µg m-3 (levenslange expositie). Om verdere
contaminatie in de voedselketen (landbouwgronden) te voorkomen beveelt de WHO
grenswaarden aan van 0,005 µg m-3 voor plattelandsgebieden en 0,01 µg m-3 voor stedelijke
gebieden.

De MAC-waarde voor anorganische cadmiumverbindingen bedraagt 0,005 mg m-3 (8-
uurswaarde, als Cd).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

WHO (1994) Updating and Revision of the Air Quality Guidelines for Europe. Report from the WHO Working Group
on Inorganic Air Pollutants, Düsseldorf, Germany, 24-27 October 1994. Unedited draft report.

Carbonylsulfide
Van deze stof is geen grenswaarde voor de algemene bevolking bekend. Carbonylsulfide werd in
1991 beoordeeld door de US-EPA en in 1996 door het RIVM. Beide instanties kwamen tot de
conclusie dat er geen grenswaarde afleidbaar is vanwege het ontbreken van toxicologische
gegevens. Ook is er is geen MAC-waarde bekend.
Aannemend dat de toxische werking van carbonylsulfide net als bij koolstofdisulfide berust op de
vorming van een actieve vorm van het zwavelatoom, kan de verhouding tussen de toxiciteit van
deze twee stoffen gesteld worden op 1 : 2 (carbonylsulfide : koolstofdisulfide). Op basis van de
grenswaarde voor koolstofdisulfide (0,7 mg m-3) kan dan voor carbonylsulfide een richtwaarde
geschat worden van 1,4 mg m-3. Dit is een voorlopige waarde, niet gebaseerd op toxicologische
gegevens voor de stof zelf, en daarom beperkt betrouwbaar.

Referenties:
RIVM (1996) Decision Support System for Industrial Pollution Control - Volume 3: Estimated Concentrations of no
Concern of Polluting Agents in Drinking-Water and Air for Humans: Monographs. Auteurs: B.C. Rademaker &
J.B.H.J. Linders.

US-EPA (1991) IRIS file on carbonyl sulfide. Inhalation RfC Assessment dated 08/01/1991.

Literatuurrecherche: Toxline 1992-2000



CFK’s (chloorfluorkoolwaterstoffen)
Dit zijn volledig gehalogeneerde verbindingen. Deze stoffen hebben een geringe toxiciteit. Na
opname in het lichaam worden ze nauwelijks gemetaboliseerd. De uitscheiding (als onveranderde
stof) vindt vooral plaats via de uitademingslucht. Bij kortdurende blootstelling worden tot bij
concentraties van 1000 ppm (ruwweg 5000 mg m-3) geen nadelige effecten waargenomen. Ook
bij chronische expositie is de toxiciteit laag. Het uitgevoerde proefdieronderzoek naar effecten op
de reproductie en zwangerschap was negatief (geen effect). Ook waren deze stof niet genotoxisch
en niet carcinogeen in de daarnaar uitgevoerde studies.

Er zijn geen grenswaarden voor de algemene bevolking bekend voor de CFK’s. Wel is door het
RIVM voor CFC-113 (1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan) in 1996 een voorlopige inhalatoire
MTR voorgesteld van 27 mg m-3. Deze waarde kan gebruikt worden voor de beoordeling van de
totale groep.

MAC-waarden:
CFC-115 (chloorpentafluorethaan): 6460 mg m-3

CFC-13 (chloortrifluormethaan: 8700 mg m-3

CFC-12 (dichloordifluormethaan): 5040 mg m-3

CFC-114 (1,2-dichloor-1,,1,2,2-tetrafluorethaan): 7130 mg m-3

CFC-112 (1,1,2,2-tetrachloor-1,20difluorethaan): 850 mg m-3

CFC-11 (trichloorfluormethaan): 2865 mg m-3

CFC-113 (1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan): 1170 mg m-3.

Referenties:
DECOS (1987) Health-based recommended occupational exposure limits for Fluorocarbons (except FC11). Dutch
Expert Committee for Occupational Standards. Directorate-General of Labour RA 15/87. October 1987.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

IPCS (1990) Environmental Health Criteria 113 – Fully Halogenated Chlorofluorocarbons. WHO Geneva, 1990.

RIVM (1996) Notitie van M. Wouters & P. Janssen (RIVM/CSR) aan J. Kliest (RIVM/IEM):
mogelijkheid tot het afleiden van een voorlopige MTR voor CFC-113. Interne notitie d.d. 7
oktober 1996.

Chloor (Cl2)
Het belangrijkste schadelijke effect van chloor bij inademing is irritatie van de slijmvliezen van
luchtwegen en ogen. In een beoordeling gericht op het afleiden van grenswaarden voor
arbeidssituaties, leidde de WHO in 1984 een voorlopige advieswaarde af van 0,75 mg m-3. Op
basis van deze waarde stelde het RIVM in 1996 een voorlopige grenswaarde voor de algemene
bevolking voor van 7,5 µg m-3.

De MAC-waarde voor chloor bedraagt 3 mg m-3 (8-uurswaarde).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1996) Decision Support System for Industrial Pollution Control - Volume 3: Estimated Concentrations of no
Concern of Polluting Agents in Drinking-Water and Air for Humans: Monographs. Auteurs: B.C. Rademaker &
J.B.H.J. Linders.



Chloroform
Deze stof is uitgebreid onderzocht in vele toxicologische studies. Toxicologische evaluaties
werden onder andere opgesteld door ATSDR (1997) en RIVM (2000). Chloroform werkt toxisch
op de lever en de nieren. In deze organen kunnen zich bij hoge doseringsniveaus tumoren
ontwikkelen maar in aanvullend onderzoek werd aangetoond dat deze het resultaat zijn van een
speciaal mechanisme waarvan verwacht wordt dat het zich bij lagere doseringsniveaus niet zal
voordoen. Aldus zal er bij praktisch relevante concentraties geen kankerrisico zijn.

De grenswaarde voor de algemene bevolking is 100 µg m-3. Deze waarde geldt voor levenslange
expositie. De afleiding stamt uit het RIVM Basisdocument uit 1986 (bij de herbeoordeling door
het RIVM in 2000 werd deze waarde gehandhaafd). De basis voor de grenswaarde is een
NOAEL van 110 mg m-3 voor uit een 6-maandenproef in ratten gepubliceerd in 1976.

De MAC-waarde voor chloroform bedraagt 5 mg m-3.

Referenties:
ATSDR (1997) Toxicological Profile for Chloroform (Update). Agency of Toxic Substances and Disease Registry,
U.S. Department of Health & Human Services, Public Health Service.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1986) Criteria Document Chloroform.

RIVM (2000) Update of the health-based MPR for chloroform. Beoordeling t.b.v Bodeminterventiewaarden (RIVM-
project 711701). Draft (definitieve versie te publiceren in najaar 2000).

Cis- en trans-1,2-dichlooretheen
Deze stof is door het RIVM beoordeeld in 1995 en 1999 (kader: Bodeminterventiewaarden).
Anders dan de trans-isomeer lijkt de cis-isomeer genotoxisch in vivo. Met geen van beide
isomeren zijn studies uitgevoerd naar de mogelijke kankerverwekkende eigenschappen. Voor
beide isomeren zijn grenswaarden voor de algemene bevolking afgeleid. Dit zijn voorlopige
waarden omdat de beschikbare gegevens beperkt zijn. Voor trans-1,2-dichlooretheen werd een
voorlopige grenswaarde voorgesteld van 60 µg m-3 op basis van een LOAEL van 780 mg m-3 uit
een subchronische studie in ratten (met toxische effecten in longen en lever). Voor cis-1,2-
dichlooretheen werd een voorlopige grenswaarde afgeleid d.m.v. extrapolatie van de orale route
naar de inhalatoire. Het resultaat was een grenswaarde van 30 µg m-3.

De MAC-waarde voor 1,2-dichlooretheen is 790 mg m-3 (8-uurswaarde). Deze waarde  geldt
voor beide stereoisomeren.

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1999) Update of the health-based MPR for 1,2-dichloroethene. Beoordeling t.b.v Bodeminterventiewaarden
(RIVM-project 711701). Publicatie in najaar 2000.

Dichloormethaan
Ook deze stof is uitgebreid onderzocht in vele toxicologische studies. Er zijn relatief veel
humane data. Toxicologische evaluaties werden onder andere opgesteld door RIVM (1988),
WHO (1995) en ATSDR (1998). Recent is door het RIVM een hernieuwde beoordeling
uitgevoerd (RIVM, 2000).



Dichloormethaan werkt in op de lever en het zenuwstelsel. Daarnaast is bekend dat opname
van deze stof leidt tot vorming van CO-Hb in het bloed (dit effect hangt mogelijk samen met
de neurotoxiciteit). Neurologische effecten zijn onderzocht in diverse studies in vrijwilligers.
De dosis-responsrelatie v.w.b. de COHb-verhogende werking is onderzocht in diverse studies
bij werknemers. Op basis van de kwantitatieve beschrijving van deze relatie is door het
RIVM een grenswaarde voor kortdurende exposities (4 uur) voorgesteld van 25 mg m-3. De
WHO air quality guidline (grenswaarde voor chronische blootstelling) voor dichloormethaan
is gebaseerd op COHb-vorming bij de mens. Op basis van een geaccepteerde verhoging in
COHb van 0.1% werd een guideline value van 3 mg m-3 vastgesteld. Bij de recente
herbeoordeling door het RIVM (RIVM, 2000) is deze benadering overgenomen.

De MAC-waarde voor dichloormethaan is 350 mg m-3.

Referenties:
ATSDR (1998) Toxicological Profile for Methylene Chloride – Draft for Public Comments. Agency of Toxic
Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health & Human Services, Public Health Service.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1988) Integrated Criteria Document Dichloromethane.

WHO (1995) WHO Updating and Revision of the Air Quality Guidlines for Europe: Meeting of the Working
Group on Volatile Organic Compounds, Brussels, Belgium, 2-6 October, 1995. Draft Summary Report.

RIVM (2000) Update of the health-based MPR for dichloromethane. Beoordeling t.b.v
Bodeminterventiewaarden (RIVM-project 711701). Draft (definitieve versie te publiceren in najaar 2000).

Dimethylaceetamide
Voor deze stof zijn geen grenswaarden voor de algemene bevolking bekend. De stof heeft geen
MAC-waarde. De TLV (Amerikaanse MAC-waarde) bedraagt 36 mg m-3. Dimethylaceetamide is
opgenomen in het High Production Volume Chemicals-programma van de OECD. In dat kader is
een Initial SIDS profile opgesteld. Ook is de stof opgenomen in de IUCLID-data base (invoerdata
geleverd door de industrie, nog niet gevalideerd). In deze documenten worden diverse
experimenten met de stof samengevat. Een eerste beoordeling van de data wijst uit dat:
de stof niet kankerverwekkend was in de uitgevoerde bioassays (oraal 2 jaars-drinkwaterstudie
rat, oraal 1 jaar rat, beperkt dermale studie in hamsters; geen inhalatiestudies uitgevoerd);
de data suggereren dat de stof niet genotoxisch is (voorlopig oordeel; een definitief oordeel zou
nadere bestudering van de data vragen);
het primaire doelorgaan is de lever (enzyminductie leidend tot leververgroting, ook vervetting en
necrose bij hogere concentraties); effectniveaus ≥350 mg m-3, overall-NOAEL voor levereffecten
is 40 ppm (140 mg m-3);
de stof niet reproductie-toxisch is (o.b.v. inhalatie 1-generatie rat, inhalatie 1-generatie met
toediening alleen aan mannetjes) (overall NOAEL 350 mg m-3);
de stof bij hoge doses waarschijnlijk teratogeen is (gezien in orale studies in rat en in een
inhalatiestudie in konijnen); effect aanwezig bij 1200 mg m-3 (NOAEL 700 mg m-3); overall-
NOAEL voor effect op nakomelingsschap: 350 mg m-3;
arbeidstoxicologische studies wijzen erop dat de stof heel gemakkelijk door de huid gaat
(blootstelling aan 20-25 ppm leidde tot geelzucht waarbij de dermale route een belangrijke
bijdrage leverde aan de interne belasting).
Levertoxiciteit is het effect dat zich het eerst voordoet. Met de NOAEL van 140 mg m-3 kan een
voorlopige toxicologische richtwaarde worden afgeleid. Compensatie voor de beperkte
blootstellingduur in het experiment (30 uur/week) leidt tot een gecorrigeerde NOAEL van 25 mg
m-3. Met een veiligheidsfactor van 100 (10 voor interspecies variatie en 10 intraspecies variatie)



resulteert een voorlopige richtwaarde van 250 µg m-3. Gezien de aard van het kritische effect
(leverenzyminductie) wordt een hogere factor dan 100 niet nodig geacht. De voorgestelde
richtwaarde is niet gebaseerd op een uitgebreide toxicologische beoordeling en heeft daarom
slechts een indicatief karakter.

Referenties:
ACGIH (1991) Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices – Sixth Edition, 1991.

IUCLID Data base: Data Sheet on N,N-dimethylacetamide d.d 23 October 1995.

OECD (1993) SIDS Initial Assessment Profile (OECD HEDSET).

Dimethylether
Met deze stof is in de jaren tachtig door CIVO/TNO een serie inhalatoire proefdierexperimenten
uitgevoerd in verband met de mogelijke toepassing als drijfgas. Het ging hierbij om onderzoek
naar de semichronische toxiciteit (rat, hamster), genotoxiciteit en teratogeniteit. De resultaten
laten zien dat pas bij hoge concentraties toxische effecten ontstaan. In zowel rat als hamster was
er bij semichronische expositie een effect op het bloedbeeld alleen bij de allerhoogste dosering.
De NOAELs waren respectievelijk 10000 ppm (20000 mg m-3) en 5000 ppm (10000 mg m-3). De
genotoxiciteitsstudies wezen op de afwezigheid van potentie. In teratogeniteitstudies werd alleen
embryo/foetotoxiciteit waargenomen (geen teratogeniteit); de NOAEL was 28000 ppm (54000
mg m-3). In een verdere studie in ratten (30 weken, inhalatie), niet uitgevoerd bij CIVO/TNO,
waren bij 20000 ppm lichte levereffecten te zien en was de NOAEL 2000 ppm (4000 mg m-3).
Op basis van deze NOAEL is door het RIVM in 1996 een voorlopige grenswaarde voor de
algemene bevolking voorgesteld van 4 mg m-3.

Dimethylether heeft een MAC-waarde van 1910 mg m-3.

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1996) Decison Support System for Industrial Pollution Control - Volume 3: Estimated Concentrations of No
Concern of Polluting Agents in Drinking-Water and Air for Humans: Monographs. Auteurs: B.C. Rademaker &
J.B.H.J. Linders.

VROM (1985) Dimethylether – A report on the examination concerning the safety and environmental aspects of its
use as propellant. VROM Publikatiereeks Lucht no. 42, d.d. april 1985.

Dioxinen
Ook voor dioxinen bestaat een zeer uitgebreide toxicologische literatuur. Het betreft hier vrijwel
uitsluitend orale data. Deze groep van stoffen is zeer toxisch. Inhalatoire grenswaarden voor de
algemene bevolking zijn niet bekend. Recente beoordelingen door WHO en RIVM leidden tot
een voorgestelde TDI (chronische orale grenswaarde) van 1-4 I-TEQ pg/kg lichaamsgewicht/dag.
Omgerekend naar lucht komt dit overeen met 4-14 I-TEQ pg m-3 (omgerekend voor volwassene
met dagelijks ademvolume van 20 m3).

Voor dioxine is er geen MAC-waarde.

Referenties:
RIVM (1999) Update of the health-based MPR for dioxins, furans, and dioxin-like PCBs. Beoordeling t.b.v
Bodeminterventiewaarden (RIVM-project 711701). Te publiceren in najaar 2000.

Ethylbenzeen
Deze stof is recent opnieuw beoordeeld door het RIVM (kader: Bodeminterventiewaarden).
Humane data zijn er vrijwel geen. In proefdierstudies waren de doelorganen de lever, nieren en



het zenuwstelsel. In de recente evaluatie werd net als in eerdere beoordelingen geconcludeerd dat
voor ethylbenzeen een veilige waarde afleidbaar is (de stof wordt dus, anders dan benzeen, niet
beschouwd als een genotoxisch carcinogeen). Op basis van een NOAEL van 430 mg m-3 werd
een grenswaarde voor de algemene bevolking afgeleid van 770 µg m-3.

De MAC-waarde voor ethylbenzeen bedraagt 215 mg m-3 (8-uurswaarde).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (2000) Update of the health-based MPR for ethylbenzene. Beoordeling t.b.v Bodeminterventiewaarden
(RIVM-project 711701). Draft (definitieve versie te publiceren in najaar 2000).

Formaldehyde
Over de gezondheidseffecten van formaldehyde bestaat een omvangrijke literatuur. In het kader
van de air quality guidelines heeft de WHO deze gegevens in 1995 beoordeeld. De kritische
toxische effecten zijn irritatie en sensibilisatie van luchtwegen en ogen en, bij hoge concentraties,
verminderde longfunctie. Bekend is dat formaldehyde bij inademing neustumoren kan
veroorzaken. Dit is aangetoond in ratten. Epidemiologische gegevens (expositie onder
arbeidsomstandigheden) wijzen erop dat dit zich ook bij de mens kan voordoen. Het
onstaansmechanisme van deze tumoren berust op voorafgaande celtoxiciteit gevolgd door
ongecontroleerde celgroei (hyperproliferatie). Bij afwezigheid van celtoxiciteit − beneden een
bepaalde concentratie doet zich die niet meer voor – zal er ook geen kankerrisico aanwezig zijn.
Voor wat betreft de irriterende werking op ogen, neus, keel en ademhalingswegen is het bekend
dat er bij de mens grote verschillen zijn in individuele gevoeligheid. De WHO concludeert in
haar evaluatie dat 0,1 mg m-3 de laagste concentratie is die in vrijwilligersstudies (kortdurende
blootstelling) leidde tot irritatie van neus en keel. Deze waarde wordt voorgesteld als
grenswaarde om de algemene bevolking te beschermen tegen sensorische irritatie. Het is bekend
dat sommige individuen in de populatie hypergevoelig zijn voor formaldehyde en om deze
individuen te beschermen wordt een grens van 0,01 mg m-3 (30-minutengemiddelde) voorgesteld
door de WHO.

De MAC-waarde voor formaldehyde bedraagt 1.5 mg m-3 (8-uurswaarde).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1998) Formaldehyde in textiel. Ad Hoc-advies RIVM/CSR in opdracht van Inspectie W&V van het Ministerie
van VWS. Auteurs: P.J.C.M. Janssen, M.P. van Veen & G.J.A. Speijers.

WHO (1995) Updating and revision of the Air Quality Guidelines for Europe. Report on a Working Group on
Volatile Organic Compounds, Brussels, Belgium, 2-6 October 1995. Health Evaluation for Formaldehyde (summary
document).

HCFK’s
Dit zijn de CFK’s die niet volledig gehalogeneerd zijn. De toxiciteit in deze groep is variabeler
dan die van de volledig gehalogeneerde CFK’s (die allemaal zeer weinig toxisch zijn). Zo is de
toxische potentie van HCFC-21 groter dan die van het nauw verwante HCFC-22. In de groep van
de ethaanderivaten zijn HCFC-132b, 133a en 123 duidelijk toxischer dan 141b en 142b. Niet al
deze stoffen zijn in dezelfde mate onderzocht. Voor een beoordeling van de hele groep ligt de
keuze van de meest toxische in de groep voor de hand maar op die keuze is ook de
beschikbaarheid van data voor specifieke HCFC’s van invloed. Van de meer toxische HCFC’s
zijn minder studies beschikbaar. HCFC-21 heeft een MAC-waarde die de factor 200 lager is dan
die voor HCFC-142b. Gebruikmakend van een NOAEL voor het relatief goed onderzochte
HCFC-142b kan een voorlopige richtwaarde afgeleid worden voor de hele groep van de HCFC’s.



De chronische NOAEL voor HCFC-142b bedraagt 82000 mg m-3 (6 uur/dag, 5 dagen/week). Om
te compenseren voor de mogelijke hogere toxiciteit van andere HCFC’s kan een gecorrigeerde
NOAEL berekend worden van 410 mg m-3 (gedeeld door de factor 200). Met een
veiligheidsfactor van 100 resulteert vervolgens een richtwaarde van 4 mg m-3 (afgeronde waarde)
voor de hele groep van HCFC’s. Dit is een zeer voorlopige waarde die niet meer geeft dan een
indicatie over een mogelijk gezondheidsrisico. De afleiding is afgestemd op de meest toxische
HCFC wat in principe een worst case-aanpak is.

MAC-waarden:
HCFC-142b (1-chloor-1,1-difluorethaan): 8380 mg m-3

HCFC-22 (chloordifluormethaan): 3600 mg m-3

HCFC-21(dichloorfluormethaan): 43 mg m-3

Referenties:
DECOS (1987) Health-based recommended occupational exposure limits for Fluorocarbons (except FC11). Dutch
Expert Committee for Occupational Standards. Directorate-General of Labour RA 15/87. October 1987.

IPCS (1991) Environmental Health Criteria 126 – Partially Halogenated Chlorofluorocarbons
(Methane derivatives). WHO Geneva, 1991.

IPCS (1992) Environmental Health Criteria 139 – Partially Halogenated Chlorofluorocarbons (Ethane derivatives).
WHO Geneva, 1992.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1993) 1-chloro-1,1-difluoroethane. ACT Adviesrapport 93/613330/003, d.d. 26-01-1993. Auteurs: M.E. van
Apeldoorn & F.X.R. van Leeuwen.

Hexafluorpropeen
Voor deze stof zijn er geen bestaande grenswaarden voor de algemene bevolking. De stof heeft
ook geen MAC-waarde. De hoeveelheid beschikbare toxicologische informatie is beperkt. In het
kader van het EU Scientific Committee Food – beoordeling met het oog op toepassing als
verpakkingsmiddelenhulpstof - is een beperkt pakket aan gegevens beoordeeld (RIVM, 1991).
De stof bleek genotoxische eigenschappen te hebben (ook aangetoond in vivo). In de IUCLID-
database bevindt zich een zeer summiere beschrijving van een 13-weken inhalatie-experiment in
muizen waarin de NOAEL 10 ppm zou zijn (LOAEL 50 ppm). Er zou een vergelijkbare studie in
ratten zijn uitgevoerd maar daarvan ontbreekt alle verdere informatie. Op basis van deze
gegevens is geen voorlopige richtwaarde af te leiden. De positieve genotoxiciteit wijst op een
mogelijk kankerrisico. Om de grootte daarvan te schatten zou een chronische bioassay nodig zijn.
Een dergelijke studie is echter niet beschikbaar (gecheckt d.m.v. literatuurrecherche Toxline
1985-2000). Conclusie: De gegevens wijzen op een risico. De grootte daarvan is echter niet aan
te geven. Om toch de beschikking te hebben over een voorlopige richtwaarde zou de voorlopige
grenswaarde voor tetrafluoretheen gebruikt kunnen worden. Deze stof lijkt qua chemische
structuur op hexafluoretheen (beide onverzadigde koolstofketens helemaal “bezet met” met
fluor). Uitspraken voor hexafluorpropeen op basis van deze waarde hebben echter beperkte
betrouwbaarheid.

Referenties:
HSDB-data file over hexafluorpropeen.

IUCID-data file over hexafluorpropeen

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1991) 1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropylene. ACT Adviesrapport t.b.v. EEC Scientific Committee for Food,
Working Group on Packaging Materials, d.d. 22-03-1991.



HFK’s
Dit is een zeer brede klasse aan verbindingen. Voor de korte koolstofketens (fluormethanen,
fluorethanen) zijn voor de meeste stoffen de toxicologische data schaars of ontbreken helemaal.
Voor difluormethaan echter zijn er wel wat gegevens. De stof bleek niet teratogeen in
rattenstudies en had alleen bij zeer hoge concentraties (106 gram m-3) lichte maternale toxiciteit
en foetotoxiciteit tot gevolg. In genotoxiciteitsonderzoek liet de stof geen effecten zien. Voor
tetrafluorethaan is door het RIVM in 1999 een ad hoc-advies uitgebracht. Deze stof is zeer weing
toxisch. De door het RIVM voorgestelde voorlopige grenswaarde was 80 mg m-3. Deze waarde is
afkomstig van de US-EPA.

Voor de geëvalueerde stoffen (fluormethanen, fluorethanen) is geen MAC-waarde bekend.

1.1.1.1 Referenties
ECETOC (1995) Joint Assessment of Commodity Chemicals No. 32. Difluoromethane (HFC-32). CAS no. 75-10-5.

RIVM (1999) Toxicologische gegevens voor tetrafluorethaan. Notitie van P. Janssen & M. Meijerink (RIVM/CSR)
aan F. Swartjes (RIVM/LBG), d.d. 9 maart 1999.

Isobutaan
Deze gasvormige stof is, net als vergelijkbare verzadigde alifatische koolwaterstoffen, zeer
weinig toxisch. De toxische werking is beperkt tot een verdovende werking bij zeer hoge
concentraties. Er zijn geen grenswaarden voor de algemene bevolking voor isobutaan of voor het
(ook) qua toxische werking nauw verwante n-butaan. Voor de beide isomeren is een
gezamenlijke TLV-waarde (Amerikaanse arbeidstoxicologische grenswaarde) vastgesteld van
1900 mg m-3 (800 ppm). Deze waarde is gebaseerd op de explosiegrens in lucht wat de kritische
parameter was i.v.m. de geringe toxiciteit. De onderliggende dataset bij de TLV-afleiding was
beperkt. Nederland geldt voor n-butaan een MAC-waarde van 1430 mg m-3 terwijl isobutaan niet
in de MAC-waardelijst voorkomt.
Omdat de stof structuurverwant is aan propaan en ook qua toxicologische werking vergelijkbaar
is, kan, als pragmatische keuze, in de risicobeoordeling gebruik gemaakt worden van de
voorlopige grenswaarde van 180 mg m-3 welke de RIVM in 1996 heeft voorgesteld voor propaan.

Referenties:
ACGIH (1991) Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices – Sixth Edition, 1991.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1996) Decison Support System for Industrial Pollution Control - Volume 3: Estimated Concentrations of no
Concern of Polluting Agents in Drinking-Water and Air for Humans: Monographs. Auteurs: B.C. Rademaker &
J.B.H.J. Linders.

Isoheptaan
Deze stof is in toxicologisch opzicht nauwelijks onderzocht. Het is een redelijke veronderstelling
dat de toxicologische eigenschappen vergelijkbaar zijn met die van de verwante verzadigde
alifatische koolwaterstoffen. Voor isoheptaan is geen MAC-waarde bekend. Het nauw verante n-
heptaan heeft een MAC-waarde van 1200 mg m-3 (8-uurswaarde). In de recente toxicologische
beoordeling van minerale olie (kader: Bodeminterventiewaarden), is door het RIVM voor de
alifatische fractie (o.a. n-pentaan, n-heptaan, isoheptaan, octaan, iso-octaan, cyclohexaan) een
grenswaarde voor de algemene bevolking voorgesteld van 18,4 mg m-3. Deze waarde kan ook
voor isoheptaan alleen gebruikt worden.



1.1.1.1.1 Referenties:

RIVM (1999) A proposal for revised Intervention Values for petroleum hydrocarbons (“minerale
olie”) on base of fractions petroleum hydrocarbons. RIVM-rapport nr. 711701015, d.d. december
1999. Auteurs: R.O.G. Franken, A.J. Baars, G.H. Crommentuyn, P. Otte.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

WGD (1981) Rapport inzake de grenswaarde n- Heptaan. Werkgroep van Deskundigen van de National MAC-
Commissie, d.d. januari 1981.

Koolmonoxide
Voor koolmonoxide is een grote hoeveelheid experimentele humane gegevens beschikbaar. De
toxische werking van koolmonoxide hangt samen met de binding aan hemoglobine (vorming van
COHb). Bij een COHb-niveau van ongeveer 10% veroorzaakt koolmonoxide hoofdpijn en bij iets
hogere concentraties zijn de symptomen duizeligheid, misselijkheid en braken. Bij COHb-
concentraties >40% is coma gerapporteerd en bij ≥50% kunnen de vergiftigingen letaal zijn.
Door de WHO (1987, 1995) is koolmonoxide beoordeeld in het kader van de air quality
guidelines. De door de WHO gekozen bovengrens van nog te accepteren COHb-niveaus van
2.5% is een keuze die bezien moet worden als gericht op preventie van enig schadelijk effect,
ook bij gevoelige groepen in de bevolking (hartpatiënten). Forse rokers kunnen een COHb-
concentratie bereiken van 7-10%.

Tijdsafhankelijke koolmonoxideconcentraties in de lucht die tot deze COHb-concentratie in het
bloed (2,5%) leiden zijn door de WHO berekend met behulp van een farmacokinetisch model. De
grenswaarden en de bijbehorende middelingstijden zijn zo vastgesteld dat een COHb-gehalte van
2,5% niet wordt overschreden, zelfs wanneer een normaal persoon relatief zwaar werk verricht.
De aldus afgeleide grenswaarden zijn als volgt:
- 100 mg m-3  voor 15 minuten
- 60 mg m-3 voor 30 minuten
- 30 mg m-3 voor 1 uur
- 10 mg m-3  voor 8 uur

De MAC-waarde voor CO bedraagt 29 mg m-3 (8-uurswaarde).

Referenties:
RIVM (1997) Koolmonoxide: Toxicologische gegevens ter beoordeling van afgifte door
gastoestellen. CSR-Adviesrapport nummer: 5294 (Definitieve versie d.d. December 1997).
Auteurs: P.J.C.M. Janssen, M.S. Teunissen & G.J.A. Speijers (RIVM/CSR).

Koolstofdisulfide
Deze stof is uitgebreid onderzocht in proefdieren. Daarnaast zijn er de nodige humane gegevens.
De doelorganen bij de mens zijn het zenuwstelsel en het cardiovasculaire systeem.
Proefierstudies wijzen op schadelijke effecten op de reproductie en zwangerschap bij hoge
concentraties. Toxicologische beoordelingen zijn uitgevoerd door de US-EPA (1995) en de
ATSDR (1996). Beide instanties leidden grenswaarden af voor de algemene bevolking op basis
van een arbeidstoxicologische studie naar het voorkomen van perifere neuropathie (verminderde
prikkelgeleiding in motorische zenuwcellen) bij een groep werknemers die gemiddeld gedurende
12 jaar waren blootgesteld aan een mediane concentratie van 7,6 ppm. Door de US-EPA werd uit
deze studie een zgn. Benchmark-concentratie (voor 10% afwijking in de kritische parameter)
afgeleid van 6.3 ppm (19,7 mg m-3) op basis waarvan een grenswaarde voor de algemene
bevolking werd vastgesteld van 0,2 ppm (0,7 mg m-3).



Door de WHO (1987) wordt - naast de destijds voorgestelde toxicologische air quality guideline
- een grens voor geurhinder voorgesteld van 20 µg m-3 (30 minuten-gemiddelde), zijnde 1/10 van
de geurdrempel (200 µg m-3).

De MAC-waarde voor koolstofdisulfide bedraagt 30 mg m-3 (8-uurswaarde).

Referenties:
ATSDR (1996) Toxicological Profile for Carbon Disulfide. US Deparment of Health and Human Services, Public Health
Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

US-EPA (1995) IRIS file on carbon disulfide. Inhalation RfC Assessment dated 05/10/1995.

WHO (1987) Air Quality Guidelines for Europe. WHO Regional Office for Europe Copenhagen. WHO Regional
Publications, European Series no. 23.

Kwik
Over de toxische effecten van kwik bestaat een omvangrijke literatuur. De beschikbare gegevens
zijn recent opnieuw beoordeeld door het RIVM (kader: Bodeminterventiewaarden). Bij inhalatie
van anorganische kwikverbindingen veroorzaakt de stof neurotoxische effecten. Dit is onderzocht
in arbeidstoxicologische studies. De voorgestelde chronische grenswaarde voor lucht bedraagt
0,2 µg m-3. Deze waarde is gebaseerd op een LOAEL van 26 µg m-3 uit een studie bij
industriewerknemers (expositie 40 uur per week).
De MAC-waarde voor anorganische kwikverbindingen bedraagt 0.05 mg m-3 (8-uurswaarde, als
Hg).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (2000) Update of the health-based MPR for mercury. Beoordeling t.b.v Bodeminterventiewaarden (RIVM-
project 711701). Te publiceren in najaar 2000.

Maleïnezuuranhydride
Voor deze stof zijn relatief weinig toxicologische gegevens beschikbaar. In Nederland zijn geen
grenswaarden voor de algemene bevolking afgeleid. Ook de andere bekende internationale
instanties (WHO, US-EPA, etc.) geven dergelijke waarden niet. Door Calabrese en Kenyon
(1991) is een voorlopige grenswaarde afgeleid. Maleïnezuuranhydride is irriterend voor de
luchtwegen, huid en ogen. Dit is gevonden in arbeidstoxicologische onderzoeken. Als drempel
voor sensorische irritatie worden concentraties van 2,0 mg m-3 en 0,88 mg m-3 opgegeven. De
hoeveelheid proefdiergegevens is beperkt. In een 6-maandenstudie in drie diersoorten was
irritatie van luchtwegen en ogen het enige waargenomen effect (geen systemische effecten). De
LOAEL in deze studie was 1,1 mg m-3. De Amerikaanse TLV-waarde voor
maleïnezuuranhydride bedraagt 1 mg m-3. Deze waarde is gebaseerd op de dosis-responsrelatie
voor sensorische irritatie zoals die naar voren komt uit arbeidstoxicologische studies. Op basis
van deze TLV leidden Calabrese en Kenyon een grenswaarde voor de algemene bevolking af van
20 µg m-3.

De MAC-waarde voor maleïnezuuranhydride bedraagt 0,4 mg m-3 (8-uurswaarde).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

Calabrese, E.J. & E.M. Kenyon (1991) Air Toxics and Risk Assessment. Lewis Publishers Inc, Chelsea, Michigan,
USA.



Mercaptanen
De eenvoudigste vertegenwoordiger van deze brede groep van stoffen is methylmercaptaan. Deze
stof is in 1991 beoordeeld door het Amerikaanse ATSDR en in 1996 door het RIVM. Van
recentere datum is de beoordeling door de Werkgroep van Deskundigen van de MAC-waarden
(DECOS, 1998). De hoeveelheid beschikbare toxicologische gegevens is relatief beperkt. De
ATSDR concludeerde dan ook dat de gegevens onvoldoende waren voor het afleiden van
inhalatoire grenswaarden.
Bij hoge concentraties heeft methylmercaptaan net als H2S een neurotoxische werking. Daarnaast
doen zich irritatieverschijnselen van de luchtwegen voor. De MAC-waarde voor
methylmercaptaan is 1 mg m-3. Op basis van deze waarde werd door het RIVM in 1996 een
voorlopige grenswaarde voor de algemene bevolking voorgesteld van 10 µg m-3 (gebruikte
onzekerheidsfactor 100). Deze grenswaarde kan gebruikt worden voor de beoordeling van de
totale groep van mercaptanen.

Referenties:
DECOS (1998) Methanethiol – Health-based reassessment of the current administrative occupational exposure limit
in the Netherlands. Werkgroep van Deskundigen van de MAC-waarden. Draft.

RIVM (1996) Decison Support System for Industrial Pollution Control - Volume 3: Estimated Concentrations of No
Concern of Polluting Agents in Drinking-Water and Air for Humans: Monographs. Auteurs: B.C. Rademaker &
J.B.H.J. Linders.

Methacrylzuur
Met deze stof is relatief weinig toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Het RIVM concludeerde in
1996 dat geen grenswaarde voor de algemene bevolking kan worden afgeleid wegens de te kleine
hoeveelheid toxicologische gegevens. In een monografie van de ECETOC (een
onderzoeksonderstelling van de chemische industrie) wordt geconcludeerd dat irritatie van
luchtwegen en ogen het kritische effect is voor methacrylzuur. De LOAEL voor dit effect is 70
mg m-3 (lichte irritatie van het neusepitheel in een 90-dagenproef in ratten). Op basis van de
gegevens voor methyl methacrylaat, een stof die in mens en dier snel wordt omgezet in
methacrylzuur, is er waarschijnlijk ook voor methacrylzuur geen risico voor reproductietoxiciteit,
carcinogeniteit en genotoxiciteit. De toxicologie van methylmethacrylaat is beoordeeld door de
WHO in 1998. Op basis van een NOAEL van 102,5 mg m-3 uit een 2-jaarsproef in ratten (kritisch
effect: degeneratie van het neusepitheel) werd een grenswaarde voorgesteld van 0,2 mg m-3. Deze
waarde kan ook gebruikt worden voor methacrylzuur.

De MAC-waarde voor methacrylzuur bedraagt 70 mg m-3 (8-uurswaarde). De MAC-waarde voor
methylmethacrylaat bedraagt 100 mg m-3 (8-uurswaarde).

Referenties:
ECETOC (1996) Joint assessment of commodity chemicals no. 35 – Methylacrylic acid (CAS 79-41-4), d.d. Maart
1996.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

WHO (1998) Concise International Chemical Assessment Document no. 4 – Methyl Methacrylate. WHO/IPCS.

Methanol
Methanol is in 1994 door het RIVM beoordeeld in het kader van project
Bodeminterventiewaarden. Bij orale opname kan een hoge dosis methanol ernstige beschadiging
van het oog veroorzaken. De inhalatoire toxiciteit is onderzocht in proefdieren. De stof is toxisch
voor de lever. De chronische NOAEL is 133 mg m-3 (toediening 20 uur/dag, 7 dagen/week).
Daarnaast kan de stof bij hoge concentraties (≥13300 mg m-3) geboorteafwijkingen veroorzaken



(waargenomen in rattenstudies).

De grenswaarde voor de algemene bevolking is 1100 µg m-3 op basis van een NOAEL van 133
mg m-3.

De MAC-waarde voor methanol is 260 mg m-3 (8-uurswaarde).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1995) Human-toxicological criteria for serious soil contamination: Compounds evaluated in 1993 & 1994.
RIVM-rapport nr. 715810009, d.d. augustus 1995.

Octanol
Met deze stof is vrijwel geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen grenswaarden
voor de algemene bevolking bekend. Ook een MAC-waarde of TLV-waarde ontbreekt. Alle
primaire alifatische alcoholen worden in het dierlijke metabolisme gemakkelijk omgezet tot de
corresponderende carboxylzuren. De toxiciteit van deze groep alcoholen wordt laag ingeschat.
Voor het verwante n-butanol is door het RIVM in 1995 een voorlopige chronische grenswaarde
voor de algemene bevolking voorgesteld van  0,55 mg m-3. Als voorlopige richtwaarde kan deze
grenswaarde ook voor octanol gebruikt worden.

Referenties
RIVM (1995) Human-toxicological criteria for serious soil contamination: Compounds evaluated in 1993 & 1994.
RIVM-rapport nr. 715810009, d.d. augustus 1995.

Perfluoroallychloride
Ook voor deze stof zijn er geen bestaande grenswaarden voor de algemene bevolking. Een MAC-
waarde ontbreekt eveneens. De enige toxicologische studies die zijn uitgevoerd zijn een tweetal
studies naar respectievelijk de acute en subacute inhalatietoxiciteit. Over deze studies ontbreekt
alle verdere informatie (ongepubliceerde data van de industrie).
Qua chemische structuur is de stof verwant aan perfluorisobuteen (ten opzichte van deze stof is
bij perfluorallylchloride één van de fluoratomen vervangen door chloor en is er een
koolstofatoom met daaraan twee fluoratomen weggevallen). Als voorlopige richtwaarde voor
perfluorallylchloride kan daarom de voorlopige richtwaarde voor perfluorisobutyleen (8,2 µg
m-3) gebruikt worden. Uitspraken voor perfluorallylchloride op basis van deze waarde hebben
een beperkte betrouwbaarheid.

Referenties:
Literatuurecherche Toxline 1985-2000.

Perfluorisobutyleen
Voor deze stof zijn geen bestaande grenswaarden voor de algemene bevolking. De stof is niet
beoordeeld door het RIVM, WHO of een van de andere organisaties die dergelijke grenswaarden
afleiden. Wel heeft de stof een MAC-waarde. Deze bedraagt 0,082 mg m-3 (waarde overgenomen
van de Amerikaanse TLV-waarden). De stof veroorzaakt al bij lage concentraties effecten op de
ademhalingsorganen. De voor de MAC-waarde gebruikte set aan gegevens was zeer beperkt. Bij
afwezigheid van andere beoordelingen kan in de risicobeoordeling gebruik gemaakt worden van
de MAC-waarde. Voor extrapolatie naar de algemene bevolking kan een veiligheidsfactor van 10
worden toegepast worden. Terugrekening van 40 uur/week naar 168 uur/week wordt niet zinvol
geacht vanwege de aard van de effecten waarop de MAC-waarde werd afgeleid (lokale effecten



in de ademhalingsorganen). Aldus resulteert een zeer voorlopige richtwaarde voor de algemene
bevolking van 8,2 µg m-3.

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

ACGIH (1991) Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices – Sixth Edition, 1991.

Propaan
Deze gasvormige stof heeft een zeer geringe toxiciteit. De schadelijke werking die het bij zeer
hoge concentraties heeft, berust op de verdringing van zuurstof uit de inademingslucht. Voor de
stof is geen MAC-waarde afgeleid (stof bevindt zich wel op de lijst van zuurstofverdringende
gassen die als annex bij de MAC-waardelijst behoort). Door het RIVM is in 1996 een voorlopige
grenswaarde voorgesteld van 180 mg m-3 op basis van een LOAEL bij de mens van 180 g m-3

(effect bij dat niveau: lichte duizeligheid).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1996) Decison Support System for Industrial Pollution Control - Volume 3: Estimated Concentrations of No
Concern of Polluting Agents in Drinking-Water and Air for Humans: Monographs. Auteurs: B.C. Rademaker &
J.B.H.J. Linders.

Stikstofoxiden
Over de schadelijke effecten van stikstofoxiden bij inademen bestaat een omvangrijke literatuur
(experimenten in mens en proefdier). Inademing van stikstofdioxide leidt tot aantasting van de
longfunctie. Bij hogere expositieniveaus (>2800 µg NO2 m-3) kan zich bij blootstelling gedurende
2-3 uur een eerste reactie (verhoogde respons op agentia die vernauwend werken op de
longblaasjes) bij gezonde proefpersonen voordoen. In sommige onderzoeken bij gezonde
proefpersonen werd echter bij niveaus van 3800 tot 7500 µg m-3 geen nadelig effect gevonden.
Het is bekend dat zich bij asthmatische personen en personen met chronische obstructieve
longaandoeningen al bij lagere concentraties schadelijke effecten voordoen dan bij gezonde
personen. In sommige gecontroleerde studies met asthmatici (blootstelling gedurende 30 tot 180
minuten) werd bij 380 tot 560 µg NO2 m-3 een effect gevonden. Een meta-analyse van 20 studies
in asthmatici suggereert dat verhoogde luchtwegreactiviteit zich al kan voordoen bij 200 µg NO2
m-3. In experimenten werd echter bij blootstelling gedurende 60 minuten bij 190 µg NO2 m-3 geen
effect waargenomen.

In de beoordeling door WHO/IPCS uit 1997 wordt de volgende afleiding van een
gezondheidskundige grenswaarde voorgesteld. Gebaseerd op een effectniveau van 400 µg NO2
m-3 (bij dit niveau kunnen zich bij asthmatici lichte effecten voordoen) en de mogelijkheid van
het optreden van effecten bij lagere concentraties wordt o.b.v. de uitgevoerde meta-analyse een
maximum 1-uursgemiddelde van 200 µg NO2 m-3 voorgesteld.

De MAC-waarde voor stikstofdioxide bedraagt 4 mg m-3 (8-uursgemiddelde). Voor
stikstofmonoxide geldt een waarde van 30 mg m-3 (8-uursgemiddelde).

Referenties:
MAC-waardelijst 1997-1998.

RIVM (1994) Aandachtsstoffen in het Nederlandse Milieubeleid - Overzicht 1994. RIVM-
rapport nr. 601014006, d.d. november 1994.



WHO (1994) Update and Revision of the Air Quality Guidelines for Europe. Report of the WHO Working Group on
“Classical” Air Pollutants, Bilthoven, The Netherlands, 11-14 October 1994.  WHO Regional Office for Europe.
Unedited draft report.

WHO/IPCS (1997) Environmental Health Criteria 188: Nitrogen Oxides (Second Edition). WHO, Geneva.

Fijn stof
Voor de gezondheidsrisico’s van inert stof is de deeltjesgrootte van de aanwezige deeltjes
bepalend. Fijnere deeltjes kunnen dieper in de longen doordringen en zijn daardoor schadelijker.
Men onderscheidt inhaleerbaar stof (dat deel van het aanwezige stof dat kan worden ingeademd
via mond en neus) en respirabel stof (dat deel van het inhaleerbare stof dat kan doordringen in de
longblaasjes). De voor de gezondheids effecten bepalende fractie is die met een aerodynamische
diameter van ≤10 µm (PM10). De informatie over de schadelijke effecten van fijn stof komt uit
epidemiologische studies. In recente toxicologische evaluaties door de EU en door de US-EPA is
geconcludeerd dat zich al bij lagere concentraties schadelijke effecten voordoen dan voorheen
gedacht werd, reden waarom de bestaande grenswaarden verlaagd zouden moeten worden. De
bestaande Nederlandse grenswaarden voor fijn stof zijn 140 µg m-3 als daggemiddelde en 40 µg
m-3 als jaargemiddelde. Voor het jaar 2010 wordt in de EU gestreefd naar een jaargemiddelde
grenswaarde van 20 µg m-3.

De MAC-waarde voor repirabel stof is 5 mg m-3 (8-uurswaarde).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1994) Aandachtsstoffen in het Nederlandse Milieubeleid – Overzicht 1994. RIVM-rapport nr. 601014 006,
d.d. november 1994.

RIVM (2000) Health risks in relation to air quality, especially particulate matter. Interim report. RIVM rapport nr.
650010 020, d.d. februari 2000.

Terpenen
Dit is een zeer brede groep van verbindingen (allemaal gebaseerd op de chemische
isopreeneenheid). Er zijn acyclische en cyclische terpenen. Vele van nature voorkomende
terpenen  - terpenen komen vooral voor in plantaardige olieën - bevatten een of meer
benzeenringen.

Een bekende monoterpeen is d-limoneen. Deze stof wordt in relatief grote hoeveelheden naar
de lucht geëmitteerd door planten (natuurlijk voorkomen). In naaldbossen komen
concentraties van tot 10 µg m-3 en hoger voor. Met limoneen is relatief veel toxicologisch
onderzoek uitgevoerd maar het ging daarbij uitsluitend om orale studies. Inhalatoire
grenswaarden voor deze stof ontbreken. Wel is er een orale grenswaarde voor de algemene
bevolking afgeleid, namelijk door de WHO in 1998. Een waarde van 0.1 mg/kg
lichaamsgewicht/dag werd voorgesteld op basis van een NOAEL voor levereffecten van 10
mg/mg lichaamsgewicht/dag. Omgerekend naar de inhalatoire route komt dit overeen met 350
µg m-3 (omgerekend voor een volwassene met een dagelijks ademvolume van 20 m3). De
betrouwbaarheid van een dergelijke omrekening van de ene route naar de andere is beperkt.
Gebruik van de richtwaarde van 350 µg m-3 geeft daarom niet meer dan een indicatie over
mogelijke risico’s.

Referenties
WHO (1998) Concise International Chemical Assessment Document – no. 5: Limonene. WHO/IPCS, 1998.



Tetrachlooretheen
Met deze stof is veel toxicologisch onderzoek gedaan. Toxicologische evaluaties werden onder
andere opgesteld door WHO (1995), ATSDR (1995) en RIVM (1999). De doelorganen van deze
stof zijn de lever, nieren en het zenuwstelsel. De WHO air quality guideline van 250 µg m-3 uit
1995 is in Nederland overgenomen als grenswaarde voor lucht (MTR) voor de algemene
bevolking. Deze waarde is gebaseerd op een LOAEL van 102 mg m-3 voor niertoxiciteit bij
stomerijwerknemers. Deze grenswaarde waarde geldt voor levenslange blootstelling. Specifiek
voor kortdurende exposities (tot 14 dagen) kan een waarde gebruikt worden van 1360 µg m-3. Dit
is de acute grenswaarde zoals voorgesteld door de ATSDR (1995).

De MAC-waarde voor tetrachlooretheen is 240 mg m-3. Herbeoordeling door het Dutch Expert
Committee on Occupational Standards van de Gezondheidsraad leidde tot een voorgestelde
gezondheidskundige waarde van 138 mg m-3.

Referenties:
ATSDR (1995) Toxicological Profile for Tetrachloroethylene (Update). Agency of Toxic Substances and Disease
Registry, U.S. Department of Health & Human Services, Public Health Service.

DECOS (1996) Health-Based Recommended Occupational Exposure Limit Tetrachloroethylene (PER) 4th Draft. First
Draft prepared by TNO Food and Nutrition, Department of Occupational Toxicology. The Hague, November, 1996.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1996) Perchloorethyleen: afleiding toxicologische richtwaarden voor kortdurende exposities. RIVM ad hoc-
assessment d.d. 10 september 1996. Opgesteld door P.J.C.M. Janssen, J.G.M. van Engelen & G.J.A. Speijers.

RIVM (1999) Update of the health-based MPR for tetrachloroethylene. Beoordeling t.b.v Bodeminterventiewaarden
(RIVM-project 711701). Publicatie in najaar 2000.

WHO (1995) WHO Updating and Revision of the Air Quality Guidelines for Europe: Meeting of the Working Group
on Volatile Organic Compounds, Brussels, Belgium, 2-6 October, 1995. Draft Summary Report and Background
Document.

Tetrachloormethaan (CCl4)
Deze stof is uitgebreid onderzocht in proefdieren en mensen. Toxicologische evaluaties werden
onder andere opgesteld door ATSDR (1994), WHO (1999) en RIVM (2000). De stof werkt
toxisch op de lever en op de nieren. In de lever kunnen zich bij hoge doseringsniveaus tumoren
ontwikkelen maar in aanvullend onderzoek werd aangetoond dat deze het resultaat zijn van een
speciaal mechanisme. De stof is niet genotoxisch en de inwerking op de lever (die zoals gezegd
uiteindelijk kan leiden tot levertumoren) verloopt via een zgn. drempelmechanisme (d.w.z.
beneden een bepaald doseringsniveau doet zich geen schade meer voor).

Het RIVM heeft een grenswaarde voor de algemene bevolking voorgesteld van 60 µg m-3 op
basis van een NOAEL van 31 mg m-3 in ratten (studieduur 200 dagen) (RIVM, 2000).

De MAC-waarde voor tetrachloormethaan bedraagt 12.6 mg m-3 (8-uurswaarde).

Referenties
ATSDR (1994) Toxicological Profile for Carbon tetrachloride (Update). Agency of Toxic Substances and Disease
Registry, U.S. Department of Health & Human Services, Public Health Service.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.



RIVM (2000) Update of the health-based MPR for tetrachloromethane. Beoordeling t.b.v Bodeminterventiewaarden
(RIVM-project 711701). Draft (definitieve versie te publiceren in najaar 2000).

WHO (1999) Environmental Health Criteria – no. 208: Carbon Tetrachloride.

Tetrafluoretheen
Ook voor deze stof zijn er geen bestaande grenswaarden voor de algemene bevolking. Ook een
MAC-waarde ontbreekt. Wel is de stof recent beoordeeld door de IARC (evaluatie gericht op
classificatie t.a.v. mogelijke kankerverwekkende eigenschappen). De stof werd geclassificeerd in
Group 2B (possibly carcinogenic to humans) op basis tumoren die werden waargenomen in een
inhalatiestudie in ratten en muizen. In deze proeven werden verhoogde frequenties waargenomen
van de volgende tumoren:
• levertumoren (hepatocellulaire carcinomen en hemangiosarcomen) en histiocytische

sarcomen (alle organen gecombineerd) in de muis (m & f);
• levertumoren (hepatocellulaire carcinomen) en niertumoren (tubulaire celadenomen) in ratten

(m&f).
Voor de risicoschatting is het belangrijk via welk mechanisme de tumorvorming verloopt. De
genotoxiciteitsgegevens voor tetrafluoretheen wijzen op afwezigheid van activiteit (onderzocht in
diverse in vitro-systemen en in de in vivo beenmerg micronucleustest). Dit is belangrijk omdat
het erop wijst dat de tumoren ontstaan via een niet-genotoxisch mechanisme. Dit maakt het
mogelijk een veilige waarde (grenswaarde) af te leiden voor de stof.

Voor wat betreft de toxische werking van tetrafluoretheen is bekend dat de stof toxisch is voor de
lever en voor de nieren. Uit de tweejaarsproeven in de rat en muis kan een voorlopige LOAEL
afgeleid worden van 156 ppm (640 mg m-3) gebaseerd op een verhoogde incidentie van
nierceldegeneratie in mannetjesratten. Deze concentratie werd toegediend gedurende 6 uur/dag, 5
dagen/week. Omgerekend naar continue expositie komt de LOAEL overeen met  114 mg m-3.
Met een veiligheidsfactor van 1000 (10 voor extrapolatie van dier naar mens, 10 voor gevoelige
individuen in de bevolking en 10 voor het gebruik van een LOAEL i.p.v. een NOAEL) leidt dit
een voorlopige richtwaarde van 114 µg m-3. Deze waarde is een voorlopige omdat hij niet
gebaseerd is op een volledige beoordeling van alle gegevens.

Referenties:
IARC (1999) IARC Monographs on the carcinogenic risks to humans – volume 71. Re-evaluation of some organic
chemicals, hydrazine and hydrogen peroxide (part three). WHO, Geneve, 1999.

NTP (1997) Toxicology and carcinogenesis studies of tetrafluoroethylene (CAS no. 116-14-3) in F/344 rats and
B6C3F1 mice. NTP Technical report no. 450.

RIVM (1991) Tetrafluorethylene. ACT Adviesrapport t.b.v. EEC Scientific Committee for Food, Working Group on
Packaging Materials, d.d. 22-03-1991.

Tetrahydrofuran
Deze stof is in 1991 door het RIVM beoordeeld in het kader van project
Bodeminterventiewaarden. De stof werkt irriterend op de luchtwegen en bij hoge concentraties
toxisch op de lever en nieren. Bij zeer hoge concentraties werkt de stof narcotiserend. Het
irriterende effect doet zich het eerste (bij de laagste concentraties) voor, zo werd destijds
geconcludeerd. Op basis van een NOAEL van 100 ppm (295 mg m-3) uit kortdurende
proefdierstudies werd een grenswaarde voor de algemene bevolking afgeleid van 35 µg m-3.
Sinds 1991 zijn er diverse nieuwe onderzoeken gepubliceerd waarvan de tweejaarsinhalatieproef
van de US-NTP de belangrijkste is. Een eerste voorlopige beoordeling van dit experiment laat het
volgende zien. Er werden helemaal geen toxische effecten waargenomen (zelfs irritatie van de
luchtwegen deed zich niet voor). De testconcentraties waren 200, 600 en 1800 ppm (6 uur/dag, 5
dagen week gedurende twee jaar). Verhoogde tumorincidenties deden zich voor in mannelijke



ratten (geringe verhoging niertumoren bij 600 en 1800 ppm) en in vrouwelijke muizen
(verhoging levertumoren bij alle niveaus; alle incidenties binnen de historische controle-range
behalve bij 1800 ppm). De betekenis van deze tumoren v.w.b. een mogelijke carcinogene
werking bij de mens lijkt beperkt (beide waarschijnlijk een gevolg van species-specifieke
gevoeligheid). De genotoxiciteitsgegevens (veel nieuwe data sinds 1991) wijzen op afwezigheid
van potentie (ook in vivo onderzocht). Diverse teratogeniteitstudies, gepubliceerd in 1992, wijzen
erop dat tetrahydrofuran bij hoge concentraties embryotoxisch is. De NOAELs in deze studies
waren: 1800 ppm (rat), 2500 ppm (rat) en 600 ppm (muis).

Op basis de nieuwe gegevens is een nieuwe afleiding van een grenswaarde mogelijk. In 1991
werd een totale veiligheidsfactor van 1000 toegepast. De nieuwe data maken gebruik van een
lagere factor mogelijk. Wanneer dezelfde NOAEL wordt gebruikt en een factor van 100, wordt
de grenswaarde voor de algemene bevolking 350 µg m-3.

De MAC-waarde voor tetrahydrofuraan is 300 mg m-3 (8-uurswaarde).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1991) Voorstel voor de humaan-toxicologische onderbouwing van C-(toetsings)waarden. RIVM-rapport nr.
725201005, d.d. februari 1991.

NTP (1998) Toxicology and carcinogenesis studies of tetrahydrofuran (CAS no. 109-99-9) in F344/N rats and
B3C3F1 mice (inhalation studies). NTP Technical report no. 475.

Thioethers
Vertegenwoordigers van deze brede groep van stoffen zijn dimethylsulfide en
dimethyldisulfide. Deze stoffen zijn in 1998 voorlopig beoordeeld door het RIVM naar
aanleiding van het vrijkomen ervan uit rioolslib. De hoeveelheid toxicologische gegevens
voor de stoffen was beperkt. Voor geen van beide is een MAC-waarde bekend. Voor
dimethyldisulfide was bij semichronische inademing (rattenstudie) weefselveranderingen in
het neusslijmvlies het meest gevoelige effect. De LOAEL hiervoor was 25 mg m-3 (toediening
6 uur/dag, 5 dagen/week). Omgerekend naar continue expositie komt dit overeen met
ongeveer 4.5 mg m-3. Op basis van deze concentratie kan een voorlopige richtwaarde voor de
algemene bevolking geschat worden van 45 µg m-3.  In deze afleiding werd een
onzekerheidsfactor van 100 toegepast (10 voor extrapolatie van proefdieren naar mensen en
10 voor bescherming van gevoelige individuen in de populatie). Gezien de aard van het effect
(een zgn. “portal of entry”-effect) wordt een extra factor voor beperkte duur van het
experiment niet nodig geacht. De betrouwbaarheid van deze richtwaarde is beperkt omdat de
onderliggende gegevens beperkt zijn en de waarde gebaseerd op een voorlopige evaluatie.

Referenties
RIVM (1998) Voorlopig advies toxiciteit zwavelverbindingen bij compostering van rioolslib. Notitie van P. Janssen
(RIVM/CSR) aan J. Kliest (RIVM/IEM), d.d. 17-11-1998.

Tolueen
Voor deze stof is er een uitgebreide toxicologische literatuur. De effecten die tolueen
veroorzaakt zijn levertoxiciteit en neurotoxiciteit. De studies wijzen niet op
kankerverwekkende eigenschappen.

Recent is de toxicologie van tolueen opnieuw beoordeeld door het RIVM (kader:
Bodeminterventiewaarden). De eindconclusie in deze beoordeling was een chronische
grenswaarde voor lucht van 0.4 mg m-3. De gerapporteerde geurdrempel is 1.0 mg m-3.



Specifiek voor kortdurende exposities met een duur tot 14 dagen is door de Amerikaanse
ATSDR een grenswaarde van 15 mg m-3 voorgesteld.

De MAC-waarde voor tolueen bedraagt 150 mg m-3.

Referenties:
ATSDR (1998) Toxicological Profile for Toluene – Draft for Public Comments. Agency of Toxic Substances
and Disease Registry, U.S. Department of Health & Human Services, Public Health Service.

RIVM (1999) Update of the health-based MPR for toluene. Beoordeling t.b.v. Bodeminterventiewaarden
(RIVM-project 711701). Te publiceren in najaar 2000.

US-EPA (1992) IRIS file on toluene. Inhalation RfC Assessment dated 08/01/1992.

WHO (1995) WHO Updating and Revision of the Air Quality Guidelines for Europe: Meeting of the Working
Group on Volatile Organic Compounds, Brussels, Belgium, 2-6 October, 1995. Draft Summary Report.

Trichlooretheen
Deze stof is uitgebreid onderzocht in toxicologische experimenten en epidemiologisch
onderzoek. Diverse instanties hebben grenswarden voor de algemene bevolking afgeleid. Het
RIVM heeft onlangs haar toxicologische oordeel over deze stof geactualiseerd. Dit leidde tot de
conclusie dat de stof, anders dan bij een eerdere beoordeling geconcludeerd werd, waarschijnlijk
niet genotoxisch is in vivo. Deze gewijzigde conclusie werd getrokken op basis van de sinds de
eerdere beoordeling beschikbaar gekomen experimetele data. Deze conclusie is belangrijk met
het oog op de interpretatie van de tumoren die in sommige experimenten zijn gevonden. De
afwezigheid van genotoxiciteit wijst op een drempelmechanisme, hetgeen impliceert dat een
grenswaarde afleidbaar is. De doelorganen voor trichloortheentoxiciteit zijn de lever, nieren en
het zenuwstelsel. Uit de beschikbare proefdierstudies werd een overall-NOAEL afgeleid van 200
mg m-3 op basis waarvan een grenswaarde van 200 µg m-3 wordt voorgesteld.

De MAC-waarde voor trichlooretheen is 190 mg m-3 (8-uurswaarde).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1999) Update of the health-based MPR for trichloroethene. Beoordeling t.b.v Bodeminterventiewaarden
(RIVM-project 711701). Publicatie in najaar 2000.

Vinylacetaat
Deze stof is heeft een sterke irriterende werking bij inademing (locale werking op punt van
contact met het lichaam). Door de US-EPA is in 1990 een RfC (chronische inhalatoire
grenswaarde voor de algemene bevolking) afgeleid van 200 µg m-3, gebaseerd op een NOAEL
van 176 mg m-3 uit een tweejaarsinhalatieproef in ratten en muizen. De enige effecten in deze
studies waren locale beschadigingen van neus- en longweefsel (geen systemische effecten). Uit
het onderzoek naar de genotoxische en carcinogene potentie van de stof blijkt dat er alleen bij
inhalatie mogelijk een risico te verwachten is. De stof induceert bij inademing in de neus
DNA/eiwit-crosslinks (veroorzaakt door de metaboliet aceetaldehyde) en locale cytoxiciteit
(veroorzaakt door azijnzuur). In de rat, zo blijkt uit de uitgevoerde bioassay, worden bij hoge
concentraties neustumoren gevormd (2112 mg m-3 was de laagste tumorigene dosis). Hoe de
tumoren vertaald moeten worden naar het lagere concentratiebereik waarmee men in praktische
situaties te maken heeft, is niet zonder meer duidelijk. Vinylacetaat was genotoxisch in diverse



testen (in vitro, in vivo alleen na i.p. toediening). De metaboliet aceetaldehyde is ook genotoxisch
in diverse testsystemen. Het is aannemelijk dat in het mechanisme van tumorvorming de
cytoxiciteit en de crosslinks een rol spelen en mogelijkerwijs is er een drempel in dit
mechanisme (d.w.z. beneden een bepaalde concentratie treedt er geen schade op en is er dus geen
kans op tumorvorming). Een definitieve uitspraak hierover zou nadere studie van de gegevens
vereisen. Als worst case-schatting van het carcinogene risico kan lineair geëxtrapoleerd worden
vanuit de laagste tumorigene concentratie van 2112 mg m-3; de impliciete aanname is dan dat er
geen drempel zit in de werking van vinylacetaat. Dit levert een geschat kankerrisico op van 1 op
de 10.000 per leven bij levenslange expositie aan 170 µg m-3 (zie voetnoot4). Dit risiconiveau van
1 op 10.000 per leven bij levenlange expositie, is het Maximum Toelaatbare Risico (MTR) zoals
gehanteerd in het Nederlandse milieubeleid. Deze soort kankerrisicoschattingen hebben dermate
ruime betrouwbaarheidsmarges dat het geringe verschil met de RfC (170 t.o.v. 200 µg m-3) niet
betekenisvol is. Conclusie: met gebruik van de grenswaarde van 200 µg m-3 zal het mogelijke
kankerrisico het MTR waarschijnlijk niet te boven gaan.

De MAC-waarde voor vinylacetaat bedraagt 18 mg m-3.

Referenties:
BUA (1993) Vinyl Acetate BUA report 116, d.d april 1993.

IARC (1995) Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans – Volume 63.

Janssen , P.J.C.M. & G.J.A. Speijers (1997) Guidance on the derivation of maximum permissible risk levels for
human intake of soil contaminants. RIVM-rapport nr. 711701 006, d.d. januari 1997.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

US-EPA (1990) IRIS-file Vinyl Acetate. Reference Concentration for chronic inhalation exposure. Agency Work
Group Review 08/23/1990.

Vinylchloride
Deze stof is uitgebreid onderzocht in toxicologische experimenten en epidemiologisch
onderzoek. Vinylchloride is een humaan carcinogeen. In genotoxiciteitstesten is de stof positief.
Als genotoxisch werkend carcinogeen is er bij elke dosis van de stof, hoe gering ook, een zekere
kans op tumorvorming. Een recente kwantificering van dit risico leidde tot de conclusie dat een
extra kans op kanker van een op de tienduizend bereikt wordt bij een levenslange expositie aan
3.6 µg m-3. Dit risiconiveau (een op de tienduizend per leven) komt overeen met het MTR zoals
gehanteerd in het Nederlandse milieubeleid.

Voor vinylchloride is geen reguliere MAC-waarde vastgesteld maar gelden speciale regels. Als
tijdgewogen gemiddelde over een periode van 1 jaar geldt een waarde van 3 ppm (7,8 mg m-3).
Daarnaast gelden waarschuwingspiekwaarden van 30 ppm (2 minuten), 20 ppm (20 minuten) en
15 ppm (60 minuten).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1999) Update of the health-based MPR for vinyl chloride. Beoordeling t.b.v Bodeminterventiewaarden
(RIVM-project 711701). Publicatie in najaar 2000.

                                                
4 Berekend met de standaardformule zoals bijvoorbeeld gegeven in het RIVM-rapport van Janssen & Speijers uit
1997. In de rattenproef was bij 2112 mg m-3 de incidentie aaan neustumoren 7/59 in de mannetjes (versus 0/59 in
de controles). Op basis daarvan wordt vervolgens de concentratie berekend die leidt tot een extra kankerrisico van
1 op de 10,000/leven.



Vinylideenfluoride
Voor deze stof zijn er geen bestaande grenswaarden voor de algemene bevolking. Ook is er geen
MAC-waarde. Door het RIVM is de toxicologie van de stof beoordeeld in 1993 t.b.v. het
Scientific Committee Food van de EU. Verder is de stof recentelijk beoordeeld door de IARC
(evaluatie gericht op classificatie t.a.v. mogelijke kankerverwekkende eigenschappen). De IARC
classificeerde vinlylideenfluoride in Group 3 (not classifiable as to its carcinogenicity to
humans) op basis van bewijsmateriaal dat beperkt was tot een beperkte orale studie in ratten. In
de RIVM-evaluatie zijn echter twee chronische inhalatiestudies (in respectievelijk rat en muis)
opgenomen (ongepubliceerde data) waarin geen toename in tumorincidenties werd
waargenomen. Dit wijst op de afwezigheid van carcinogene potentie. Ook de
genotoxiciteitsstudies (diverse in vitro-studies) waren negatief (geen effect). Gezien deze
bevindingen kan voor de stof een drempel in de toxische werking worden aangenomen en kan
een veilige waarde (grenswaarde) worden afgeleid.

In het chronische experiment in muizen werden geen effecten waargenomen (NOAEL 26247 mg
m-3) terwijl in ratten naast een lichte groeivertraging bij de hoogste dosering alleen effecten op de
neusslijmvliezen werden waargenomen. De NOAEL in de rattenproef was 390 mg m-3. Op basis
van deze NOAEL kan een voorlopige grenswaarde afgeleid worden. Met een veiligheidsfactor
van 100 (10 voor extrapolatie van proefdier naar mens en 10 voor gevoelige individuen in de
populatie) resulteert een waarde van 3900 µg m-3. In deze afleiding werd de geteste concentratie
niet teruggerekend naar continue expositie vanwege de aard van het kritische effect (lokaal effect
in de neus).

Referenties:
IARC (1999) IARC Monographs on the carcinogenic risks to humans – volume 71. Re-evaluation of some organic
chemicals, hydrazine and hydrogen peroxide (part three). WHO, Geneve, 1999.

RIVM (1992) Vinylideenfluoride. ACT Adviesrapport t.b.v. EEC Scientific Committee for Food, Working Group on
Packaging Materials, d.d. 29-10-1992.

Waterstofchloride
De voornaamste gezondheidseffecten van gasvormig waterstofchloride (inhalatoire blootstelling)
zijn irritatie van ogen, huid en ademhalingswegen. De kwantitatieve gegevens over het voorko-
men van deze effecten bij de mens zijn relatief schaars en van oudere datum. Het gaat hier om
arbeidstoxicologische waarnemingen. Concentraties van 50-100 ppm (75-150 mg m-3) werden
niet verdragen door blootgestelde werknemers (kortdurende expositie). Een concentratie van 35
ppm (52,5 mg m-3) veroorzaakte keelirritatie bij kortdurende expositie. Bij langdurige
blootstelling aan concentraties in de orde van grootte van 10 ppm (15 mg m-3) is erosie van het
oppervlak van de tanden gerapporteerd. Diverse bronnen vermelden dat concentraties van 5 ppm
(7,5 mg m-3) en hoger onmiddellijk irriterend zijn. Deze gegevens geven slechts een onvolledig
beeld van de dosis-responsrelatie voor het irriterende effect op slijmvliezen en ademhalings-
wegen door waterstofchloride. Het niveau zonder effecten (NOAEL) is niet bepaald.

De geur van waterstofchloride wordt omschreven als prikkelend en verstikkend. De geurdrempel
(geometrisch gemiddelde van de gerapporteerde waarden) is 0,77 ppm (1,2 mg m-3).

Door Calabrese & Kenyon (1991) is op basis van de het laagste effectniveau (LOAEL) van 5
ppm (7,5 mg m-3) een voorlopige grenswaarde voor de algemene bevolking afgeleid. De
gebruikte onzekerheidsfactor in deze afleiding was 50: de factor 10 voor interindividuele variatie
(dus ter bescherming van gevoelige groepen in de populatie) en de factor 5 voor het gebruik van
een LOAEL in plaats van een NOAEL (dus gebruik van een niveau waarbij nog wel effecten
optreden in plaats van een niveau zonder effecten). Aldus werd een voorlopige grenswaarde van
0,1 ppm (0,15 mg m-3) afgeleid. Deze waarde van 0,15 mg m-3 is bruikbaar als richtwaarde bij de



gezondheidskundige risicoschatting. De betrouwbaarheid van deze richtwaarde is beperkt omdat
zij gebaseerd is op relatief weinig gegevens.

De MAC-waarde voor waterstofchloride is 5 ppm (7,5 mg m-3) (8-uurswaarde).

Referenties
Calabrese, E.J. & Kenyon, E.M. (1991) Air Toxics and Risk assessment. Lewis Publishers Inc.. Chelsea, Michigan,
USA.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

Waterstoffluoride
Waterstoffluoride is chemisch een zeer reactieve stof. Het heeft een sterk wateronttrekkende
werking (hout en papier worden erdoor verkoold). De stof heeft een etsende werking op glas.
Gezien de chemische eigenschappen van de stof wordt bij emissie geen langdurige expositie
verwacht; om deze reden is toetsing aan grens- of richtwaarden speciaal voor chronische
exposities niet zinvol.
Bij inademen van waterstoffluoride bij hoge concentraties (enkele honderden mg m-3) doet zich
ernstige beschadiging van de luchtwegen en ogen voor. Bij vrijwilligers (n=2) was bij
blootstelling gedurende een of enkele minuten, bij 100 mg m-3 duidelijke irritatie van ogen en
neusslijmvliezen alsmede een pijnlijk gevoel op de huid, waarneembaar. Dit effect deed zich bij
26 mg m-3 nog in geringe mate voor (de concentratie waarbij het effect niet meer optrad werd
niet bepaald in deze studie). Bij blootstelling gedurende 1 uur waren er bij vrijwilligers (n=7) bij
een concentratie van 2,5 mg m-3 (lagere concentraties niet onderzocht) nog klachten over irritatie
van de bovenste luchtwegen. Voor exposities van de algemene bevolking worden door WHO
(1994) berekeningen gepresenteerd waarbij geëxtrapoleerd werd uit diverse studies in mensen en
proefdieren. Een ‘reference exposure level’ (indicatieve grenswaarde) voor 1-uursexposities van
0,6 mg m-3 werd afgeleid, een concentratie die geacht wordt beschermend te zijn tegen
respiratoire irritatie. Het niveau dat beschermt tegen ernstige irritatie bij een eenmalige expositie
is ongeveer 1,6 mg m-3.

Voor waterstoffluoride geldt een MAC-waarde van 2,5 mg m-3; deze waarde geldt voor periodes
van 15 minuten (geen 8-uurswaarde vastgesteld).

Referenties:
ATSDR (1993) Toxicological Profile for Fluorides, Hydrogen Fluoride and Fluorine Aluminium. Agency of Toxic
Substances and Disease Registry, US Department of Health & Human Services.

Kolk, J.J. (1980) Fluorwaterstofetsing. T. Soc. Geneesk. (volume 58); 768-771.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1988) Basisdocument Fluoriden. RIVM-rapport no. 758474005, d.d. november 1988. With Appendix on
Effects.

RIVM/TNO (1997) Risk Assessment voor: Hydrogen Fluoride, Draft d.d. 12 augustus 1997.
Concept-document opgesteld door RIVM en TNO in het kader van het EU-project Bestaande
Stoffen.

WHO (1994) Updating and Revision of the Air Quality Guidelines for Europe. Report of the WHO Working Group
on Inorganic Pollutants, Düsseldorf, Germany, 24-27 October 1994.  WHO Regional Office for Europe. Unedited
draft report.

Wibowoo, A. & R. Zielhuis (1986) A health-based recommended occupational exposure limit for fluorine, hydrogen
fluoride and inorganic fluoride compounds, on behalf of the Group of Experts of the Directorate-General of Labour.
Coronel Laboratorium. University of Amsterdam.



Xylenen
Ook deze stof is recent opnieuw beoordeeld door het RIVM (kader: Bodeminterventiewaarden).
De stof is niet kankerverwekkend en niet genotoxisch. In proefdierstudies waren de lever, nieren
en het zenuwstelsel de doelorganen. Speciale studies naar het effect op prenatale ontwikkeling
(rat, muis) lieten bij zeer hoge concentraties (≥500 mg m-3) schadelijke  effecten op moederdier en
foeten zien. Op basis van neurologische veranderingen bij nakomelingen in een rattenstudie als
het kritische effect (LOAEL 870 mg m-3) werd een grenswaarde voor de algemene bevolking
voorgesteld van 870 µg m-3.

De MAC-waarde voor xylenen bedraagt 210 mg m-3 (8-uurswaarde).

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1999) Update of the health-based MPR for xylenes. Beoordeling t.b.v Bodeminterventiewaarden (RIVM-
project 711701). Publicatie in najaar 2000.

Zwaveldioxide
Inademing van zwaveldioxide leidt bij de mens tot luchtwegaandoeningen en schade aan
longweefsel. Verminderde longfunctie bij asthmatici doet zich al bij lage concentraties voor. Dit
is in diverse studies bij vrijwilligers (asthmapatiënten) onderzocht. Bij inspanning was
bronchoconstrictie (verminderd FEV1) al bij 0,1 à 0,2 ppm (0,26-0,52 mg m-3) waarneembaar bij
kortdurende expositie (enkele minuten tot 1 uur). Informatie over de effecten van 24-
uursexposities komt uit epidemiologische studies waarin de gecombineerde effecten van
zwaveldioxide, fijn stof en andere luchtverontreinigende stoffen werden onderzocht. De
gecombineerde blootstelling bemoeilijkt de interpretatie van deze studies. Dat geldt ook voor de
epidemiologische studies naar de effecten van chronische blootstelling van zwaveldioxide: ook in
die studies was er altijd gelijktijdige blootstelling aan fijn stof en andere contaminanten.

De grote hoeveelheid literatuur over de gezondheidseffecten van zwaveldioxide is in 1994
beoordeeld door de WHO in het kader van het Air Quality Guideline-programma. Dit leidde tot
de volgende toxicologische grenswaarden:

Maximum 10-minutengemiddelde: 0,5 mg m-3 (0,175 ppm);
Maximum 24-uursgemiddelde: 0,125 mg m-3 (0,044 ppm);
Maximum lange termijn-gemiddelde: 0,050 mg m-3 (0,017 ppm).

Deze grenswaarden zijn gebaseerd op waargenomen effecten bij de meest gevoelige groep in de
bevolking (asthmatici).

De MAC-waarde voor zwaveldioxide bedraagt 5 mg m-3.

Referenties
ATSDR (1998) Toxicological profile for Sulfur dioxide. US Department of Health & Human Services, Public Health
Service, Agency of Toxic Substances and Disease Registry.

Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

RIVM (1994) Aandachtsstoffen in het Nederlandse milieubeleid – Overzicht 1994. RIVM-rapport nr. 601014 006,
d.d. November 1994.



WHO (1994) Update and revision of the Air Quality Guidelines for Europe. Meeting of the Working-Group
“Classical” Air Pollutants Bilthoven, The Netherlands, 11-14 October 1994. Summary of Evaluation of Health Risk.

Zwavelwaterstof
Deze stof wordt endogeen (in de normale stofwisseling) gevormd bij de mens. In flatus komen
concentratioes voor tot 18 ppm (25 mg m-3). In uitgeademde lucht  komt 1 tot 100 ppb (1,4-1400 µg
m-3) voor. Bij inademing van hoge concentraties zwavelwaterstof doen zich nadelige effecten voor in
het zenuwstelsel en de ademhalingswegen. Het effect dat bij oplopende concentraties het eerste
optreedt is oogirritatie. Zwavelwaterstof werkt in op de sensorische zenuwcellen van het oog waardoor
de pijnlijke gewaarwording snel onderdrukt wordt wat ertoe leidt dat de kans weefselschade toeneemt
(wegvallen van waarschuwingssignaal). Uit waarnemingen bij werknemers blijkt dat oogirritatie zich
voordoet vanaf ongeveer 15 mg m-3 (kortdurende exposities). Ernstige oogschade treedt op bij 70 mg
m-3. Het niveau van 15 mg m-3 (als het laagste bekende effectniveau in de mens) is de basis voor de
WHO air quality guideline van 0,15 mg m-3 (24-uursgemiddelde). Om geurhinder te voorkomen
beveelt de WHO een maximum aan van 7 µg m-3 (30-minutengemiddelde). De door het Ministerie van
VROM gehanteerde grenswaarde van 2,5 µg m-3 is gebaseerd op geurhinder (het is de 99,5-percentiel
voor de uurgemiddelde concentratie).

Voor de afleiding van een acute grenswaarde (geldend voor blootstellingen met een duur tot 14 dagen)
gebruikte de Amerikaanse ATSDR een no-effect-level (NOAEL) uit een acute vrijwilligerstudie
(n=25; blootstellingsduur 30 minuten). Deze NOAEL bedroeg 5 ppm (7 mg m-3) en op basis daarvan
werd een grenswaarde afgeleid van 700 µg m-3. Het ATSDR wijst er in haar document overigens op
dat de ervaring is dat omwonenden van bedrijven die zwavelwaterstof emitteren naar de lucht, vaak
klagen over oogirritatie, ademhalingsproblemen en hoofdpijn zelfs wanneer het bekend is dat ze
slechts aan lage concentraties worden blootgesteld.

De beschikbare informatie over de toxische effecten bij de mens als gevolg van langdurige
blootstelling aan waterstofsulfide is zeer beperkt. De US-EPA gebruikte een NOAEL uit een
semichronische proefdierstudie voor de afleiding van een RfC (chronische grenswaarde) die nog lager
is dan de bovengenoemde grens voor geurhinder. De ATSDR daarentegen leidde geen chronische
grenswaarde af omdat daartoe onvoldoende gegevens voorhanden waren.

De MAC-waarde voor zwavelwaterstof bedraagt 15 mg m-3 (8-uurswaarde)

Referenties:
Nationale MAC-lijst 1997-1998. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegendheid. SDU 1997.

WHO (1987) Air Quality Guidelines for Europe. WHO Regional Office for Europe Copenhagen. WHO Regional
Publications, European Series no. 23.

ATSDR (1999) Toxicological Profile for Hydrogen Sulfide. US Deparment of Health and Human Services, Public Health
Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry.

RIVM (1985) Zwavelwaterstof - Korte samenvatting en evaluatie 85/627915/059 April 1985. Auteurs: P. Janssen, P.
Rombout & B. Sangster.

RIVM (1991) Exploratory Report Hydrogen Sulphide. Auteurs: W. Slooff, P.F.H. de Bont, J.A. Janus & J.P.M. Ros, July
1991.

US-EPA (1995) IRIS file on hydrogen sulfide. Inhalation RfC Assessment, Agency Work Group Review, October
1995.








