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Samenvatting 
 

Een effectieve aanpak van de milieuproblematiek start met het verkrijgen van inzicht in 

de situatie. Tot op heden is het milieuonderzoek op Curaçao te veel incidenteel gericht. 

Door een gebrek aan specifieke expertise en meetapparatuur vindt er geen structureel 

onderzoek plaats waarmee de status van de milieukwaliteit blijvend kan worden 

gemonitoord. Hierdoor is er onvoldoende betrouwbare informatie op basis waarvan de 

Milieudienst Curaçao de milieudoelstellingen kan controleren, en indien nodig, 

passende maatregelen kan opleggen.  

 

In dit project heeft TNO intensief samengewerkt met de Milieudienst Curaçao om de 

expertise op het gebied van milieuonderzoek te vergroten. Gedurende de trainingsfase 

in Nederland en tijdens de meetcampagne op Curaçao zijn medewerkers van de 

Milieudienst intensief begeleid en hebben ze ruime praktijkervaring opgedaan bij de 

uitvoering van milieuonderzoek. Met deze kennis zijn ze in staat om zelfstandig diverse 

veldwerkzaamheden en een aantal belangrijke milieumetingen routinematig uit te 

voeren.  

 

De uitkomsten van de meetcampagne benadrukken het belang van structureel 

milieuonderzoek. Op basis van de actuele situatie van de luchtkwaliteit, 

oppervlaktewaterkwaliteit en bodem- en grondwaterkwaliteit, moet geconcludeerd 

worden dat het op veel aspecten slecht gesteld is met het milieu op Curaçao. De normen 

voor luchtkwaliteit worden benedenwinds van het Schottegatgebied fors overschreden 

als gevolg van de onverminderde uitstoot van zwaveldioxide en de nog onvoldoende 

gereduceerde uitstoot van fijnstof. Het oppervlaktewater in het Schottegat is dermate 

ernstig verontreinigd met verschillende oliecomponenten, dat dit een bedreiging vormt 

voor de waterkwaliteit op andere plekken langs de kustzone. Met de 

grondwaterkwaliteit is het niet veel beter gesteld. Naast de grootschalige 

grondwaterverontreiniging op het terrein van de raffinaderij, is ook de kwaliteit van het 

grondwater in de waterputten van bewoners een punt van zorg.  

 

Op basis van de uitgevoerde meetcampagne zijn strategieën voorgesteld voor de 

structurele monitoring van de luchtkwaliteit, de oppervlaktewaterkwaliteit, de 

grondwaterkwaliteit, de kwaliteit van het putwater en de karakterisering van het 

Schottegat en asfaltmeer. Aan de hand van de monitoringresultaten kunnen vervolgens 

beslissingen worden genomen omtrent de doelmatige aanpak van de milieuproblemen.  

Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan voor de aanschaf van meetapparatuur door de 

Milieudienst Curaçao en vervolgtrainingen. 

 



 

 

4 / 56  TNO-rapport | 2007-U-R0801/B

  



 

 

  

TNO-rapport | 2007-U-R0801/B  5 / 56

Inhoudsopgave 

Lijst van tabellen en figuren ......................................................................................... 7 

1 Inleiding .......................................................................................................................... 9 
1.1 Probleemstelling .............................................................................................................. 9 
1.2 Doelstelling.................................................................................................................... 10 
1.3 Generieke omschrijving van de activiteiten................................................................... 10 
1.4 Leeswijzer...................................................................................................................... 10 

2 Trainingsfase bij TNO................................................................................................. 13 

3 Meetcampagne op Curaçao......................................................................................... 15 

4 Luchtkwaliteit .............................................................................................................. 17 
4.1 Inleiding......................................................................................................................... 17 
4.2 Meetstrategie.................................................................................................................. 17 
4.3 Methodiek ...................................................................................................................... 19 
4.4 Toetsingscriteria............................................................................................................. 21 
4.5 Omstandigheden gedurende meetperiode ...................................................................... 22 
4.6 Resultaten ...................................................................................................................... 22 
4.7 Conclusies en aanbevelingen ......................................................................................... 25 

5 Oppervlaktewaterkwaliteit baaien ............................................................................. 29 
5.1 Inleiding......................................................................................................................... 29 
5.2 Meetstrategie.................................................................................................................. 29 
5.3 Ecologische risicobeoordeling oppervlaktewater .......................................................... 30 
5.4 Veldwerkzaamheden en laboratoriumanalyses .............................................................. 30 
5.5 Resultaten ...................................................................................................................... 31 
5.6 Conclusies...................................................................................................................... 33 

6 Grondwaterkwaliteit ISLA ......................................................................................... 35 
6.1 Inleiding......................................................................................................................... 35 
6.2 Veldwerkzaamheden...................................................................................................... 35 
6.3 Laboratoriumanalyses .................................................................................................... 36 
6.4 Resultaten ...................................................................................................................... 37 
6.5 Conclusies...................................................................................................................... 37 

7 Kwaliteit putwater ....................................................................................................... 39 
7.1 Inleiding......................................................................................................................... 39 
7.2 Meetstrategie.................................................................................................................. 39 
7.3 Veld- en laboratoriumwerkzaamheden .......................................................................... 40 
7.4 Resultaten ...................................................................................................................... 41 
7.5 Conclusies...................................................................................................................... 42 

8 Karakterisering Asfaltmeer en Schottegat ................................................................ 43 
8.1 Inleiding......................................................................................................................... 43 
8.2 Veldwerkzaamheden...................................................................................................... 44 
8.3 Laboratoriumanalyses .................................................................................................... 45 
8.4 Resultaten ...................................................................................................................... 47 
8.5 Conclusies...................................................................................................................... 50 



 

 

6 / 56  TNO-rapport | 2007-U-R0801/B

  

9 Eindadvies .................................................................................................................... 51 
9.1 Te volgen toekomstige meetstrategie............................................................................. 51 
9.2 Aanschaf apparatuur ...................................................................................................... 52 
9.3 Continuering training..................................................................................................... 53 

10 Referenties .................................................................................................................... 55 
 

Bijlage(n) 

A Werkverslag trainingsfase TNO 
B Verslagen besprekingen Curaçao 
C Tabellen met analyse resultaten 
D Kaarten met ruimtelijke weergave meetresultaten 
E Ontwikkeling van een meetnet voor luchtverontreiniging op Curaçao 
F Overzicht Europese normen luchtkwaliteit 
 

 



 

 

  

TNO-rapport | 2007-U-R0801/B  7 / 56

Lijst van tabellen en figuren  

Tabellen 

 

Tabel 4.1 Overzicht metingen per monsterpunt ....................................................... 19 
Tabel 4.2 Luchtkwaliteitsnormen voor de gemeten componenten (jaargemiddelden 

in µg/m
3
)................................................................................................... 22 

Tabel 4.3 Overzicht van windrichting en de windsnelheid tijdens de meetcampagne 

en in de periode november-december 2006. De waarden zijn gebaseerd op 

overzichten van de meteorologische dienst Curaçao en weergegeven met 

een variatie rond de mediaanwaarde. ....................................................... 22 
Tabel 4.4 Overzicht van fijnstofconcentraties (µg/m3) ............................................ 24 
Tabel 5.1 Overzicht uitgevoerde laboratoriumanalyses ........................................... 31 
Tabel 5.2 Berekende PEC/PNEC ratio’s voor individuele PAK’s ........................... 33 
Tabel 6.1 Overzicht van laboratoriumanalyses ........................................................ 37 
Tabel 7.1  overzicht van de analyses op de putwaters.............................................. 40 
Tabel 8.2 Overzicht van uitgevoerde analyses op oliemonsters............................... 46 

Figuren 

 

Figuur 4.1  Overzicht ligging meetpunten .................................................................. 18 
Figuur 4.2 Foto’s van passieve monsterneming van SO2, H2S, NO2 en VOC (links) en 

actieve monsterneming van fijnstof (rechts) ............................................ 20 
Figuur 4.9 Zonering van normoverschrijdende gebieden op basis van de SO2 

concentratie .............................................................................................. 27 
Figuur 5.1  Overzicht van monsterpunten voor oppervlaktewateronderzoek (rode 

punten)...................................................................................................... 30 
Figuur 5.2 Monstername (links) en veldmetingen (rechts) in het 

oppervlaktewateronderzoek...................................................................... 31 
Figuur 6.1 Geselecteerde peilbuizen voor het grondwateronderzoek ........................ 36 
Figuur 7.1 Ligging van de monsterpunten voor het onderzoek naar de kwaliteit van 

het putwater .............................................................................................. 40 
Figuur 8.1  Foto’s van het westelijke gedeelte van het Schottegat (links) en het 

zuurteermeer (rechts)................................................................................ 44 
Figuur 8.2 Overzicht van monsterpunten, waarbij in rood de oliemonsters en in blauw 

de oppervlaktewatermonsters zijn aangegeven. ....................................... 45 
Figuur 8.3  Pyrogram van verschillende olie- en asfaltmonsters. .............................. 48 
Figuur 8.4 Chromatogram van GCMS-headspace analyse ........................................ 49 
 

  

 



 

 

8 / 56  TNO-rapport | 2007-U-R0801/B

  



 

 

  

TNO-rapport | 2007-U-R0801/B  9 / 56

1 Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

Op Curaçao staat de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving onder toenemende 

druk. Curaçao is enerzijds dichtbevolkt en geïndustrialiseerd, en tegelijkertijd erg 

kwetsbaar door het belang van toerisme, het koraalrif en de visserij. Deze situatie 

vereist een daadkrachtig milieubeleid waarin functionele doelen gesteld en gehandhaafd 

worden. De milieudienst vervult hierin een cruciale rol. 

 

De laatste tijd is het milieu op Curaçao steeds vaker onderwerp van maatschappelijke 

discussie. Dit geldt in het algemeen, maar specifiek voor de milieu-implicaties van de 

raffinaderij
1
. Met name de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid worden hierbij 

genoemd. Belangenorganisaties waaronder de Stichting Schoon Milieu op Curaçao 

(SMOC) en de Stichting Humanitaire Zorg maken zich grote zorgen over de schadelijke 

effecten op de volksgezondheid en doen een beroep op de verantwoordelijkheid van de 

overheid en de industrie om snel met een oplossing te komen.  

 

De milieuproblematiek die de raffinaderij op Curaçao veroorzaakt is niet van de laatste 

tijd, maar kent een lange historie. De raffinaderij is reeds in 1918 opgericht in een 

periode waar het milieubewustzijn nog grotendeels afwezig was. Tijdens de tweede 

wereldoorlog tot in de jaren zestig is zware olie gedumpt ter plaatse van Buskabaai. Het 

zogenaamde asfaltmeer is nog steeds als erfenis aanwezig. Ook de roet- en 

zwaveluitstoot veroorzaken al decennia lang problemen voor de luchtkwaliteit. De 

kwaliteit van het oppervlaktewater alsmede de bodem- en grondwaterkwaliteit zijn sterk 

beïnvloed door de historische belasting van de raffinaderij.  

 

Onder invloed van het toegenomen milieubewustzijn in de jaren 90 is er een 

hindervergunning opgesteld voor de raffinaderij. Basis voor de hindervergunning van 

1994 vormden afspraken over milieumaatregelen welke zijn vastgelegd in het 

zogeheten Attachment F [1]. De hindervergunning is voornamelijk gebaseerd op de 

normen van de Amerikaanse “Environmental Protection Agency” (US-EPA). Helaas 

moet geconstateerd worden dat er sinds de hindervergunning feitelijk niet veel lijkt te 

zijn veranderd en dat de milieuproblematiek onverminderd blijft voortbestaan. 

 

Een effectieve aanpak van de milieuproblematiek start met het in kaart brengen en 

monitoren van de toestand. Door het uitvoeren van periodieke metingen kan de situatie 

worden vastgelegd en kan worden aangetoond of milieudoelen worden bereikt. Tot op 

heden vindt er geen structurele monitoring plaats waardoor er geen betrouwbare 

informatie is op basis waarvan de Milieudienst actie kan nemen. Structurele monitoring 

vereist specifieke kennis en apparatuur om de metingen uit te voeren. De Milieudienst 

heeft zichzelf als doel gesteld om over deze kennis en apparatuur te beschikken, 

woordoor ze op termijn in staat is om zelfstandig milieumetingen uit te kunnen voeren.  

 

                                                        
1 De term raffinaderij wordt in dit rapport gehanteerd voor het industrieterrein ten noorden van het 

Schottegat bestaande uit de ISLA raffinaderij, de utiliteitsfabriek BOO/CUC en de dieselcentrales van de 

Aqualectra. 
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1.2 Doelstelling  

De doelstelling van het samenwerkingsproject tussen de Milieudienst Curaçao en TNO 

is tweeledig: 

− Het overdragen van kennis en expertise op het gebied van milieuonderzoek, zodat 

de Milieudienst Curaçao in staat is om zelfstandig betrouwbare milieumetingen uit 

te voeren; 

− Het verkrijgen van inzicht in de actuele situatie van de luchtkwaliteit, 

oppervlaktewaterkwaliteit en bodem- en grondwaterkwaliteit op Curaçao, door de 

uitvoering van een meetcampagne. 

1.3 Generieke omschrijving van de activiteiten  

De activiteiten die zijn uitgevoerd in het samenwerkingsproject zijn onder te verdelen in 

de volgende fases:  

− Trainingsfase in Nederland; 

− Demonstratiefase op Curaçao (meetcampagne); 

− Uitwerkingsfase . 

 

De trainingsfase in Nederland is erop gericht om een medewerker van de Milieudienst 

kennis en ervaring te laten opdoen met de uitvoering van milieumetingen. De 

medewerker is gedurende een periode van vijf weken begeleid door experts van TNO 

bij de uitvoering van bodem- en grondwateronderzoek, oppervlaktewateronderzoek en 

luchtkwaliteitsonderzoek. Daarnaast heeft de medewerker meetvoorschriften en 

protocollen bestudeerd waarmee de Milieudienst Curaçao zal gaan werken. 

 

De demonstratiefase op Curaçao is bedoeld om de kennis en expertise die tijdens de 

trainingsfase is opgedaan in de praktijk te brengen. Onder begeleiding van een team van 

TNO experts hebben medewerkers van de Milieudienst diverse milieumetingen 

uitgevoerd, gericht op de lokale milieuproblematiek. Naast het opleidingsdoel heeft de 

meetcampagne ook als doel een geactualiseerd beeld van de milieusituatie te geven. 

Uitdrukkelijk wordt hierbij vermeld dat de nadruk hierbij ligt op het opleidingsdoel. 

Hierbij wordt een zo breed mogelijk pakket van verschillende meettechnieken, gericht 

op de lokale milieuproblematiek gedemonstreerd. Hierbij is het niet de bedoeling om 

detailonderzoek naar een specifiek milieuprobleem uit te voeren. 

 

De uitwerkingsfase wordt door TNO uitgevoerd en bestaat uit laboratoriumanalyses, 

een rapportage van de bevindingen van de meetcampagne, een eindadvies over de 

toekomstige meetstrategie en een evaluatie van de samenwerking tussen de 

Milieudienst Curaçao en TNO. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 en 3 van dit rapport worden de opzet van de trainingsfase en de 

meetcampagne beschreven. De hoofdstukken 4 tot en met 8 geven een meer 

gedetailleerde beschrijving van het onderzoek naar respectievelijk de luchtkwaliteit, de 

oppervlaktewaterkwaliteit in baaien, de grondwaterkwaliteit van de ISLA, de kwaliteit 

van putwater en de karakterisering van het Schottegat en het asfaltmeer. In deze 

hoofdstukken worden eveneens de bevindingen van het onderzoek besproken. In 

hoofdstuk 9 wordt een eindadvies gegeven met betrekking tot een strategie voor de 
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toekomst, de aanschaf van apparatuur en een continuering van de trainingsactiviteiten. 

Hoofdstuk 10 en 11 bevatten referenties en de verantwoording van de rapportage.  

 

Om de leesbaarheid van het rapport zoveel mogelijk te vergroten is detailinformatie 

opgenomen in bijlagen. In de hoofdtekst wordt hiernaar verwezen. 
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2 Trainingsfase bij TNO 

In tegenstelling tot Nederland is op Curaçao nog betrekkelijk weinig ervaring met 

onderzoek naar de luchtkwaliteit, waterkwaliteit en bodem- en grondwaterkwaliteit. In 

Nederland is milieuonderzoek vanaf begin jaren 80 in opkomst geraakt en is sindsdien 

steeds verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. In feite bevindt het zich op een 

niveau waarbij het standaard onderdeel uitmaakt van reguliere procedures en 

bedrijfsvoering. De gehele werkwijze en infrastructuur voor de uitvoering van 

milieuonderzoek zijn verregaand geoptimaliseerd. Zo zijn er verschillende 

milieuadviesbureaus, laboratoria, onderzoeksinstellingen en universiteiten die 

gespecialiseerd zijn in verschillende aspecten van het werkveld. Vanuit de overheid 

wordt er een gericht milieubeleid gevoerd, is er wet- en regelgeving opgesteld en vindt 

er handhaving plaats. 

 

Op Curaçao is het milieuonderzoek nog in ontwikkeling en ontbreekt de infrastructuur 

voor milieuonderzoek nog grotendeels. Milieuonderzoek wordt wel incidenteel 

uitgevoerd, maar structureel milieuonderzoek vindt nog nauwelijks plaats. Om te 

kunnen anticiperen op milieuproblemen dient er een omslag plaats te vinden. Een eerste 

aanzet hiervoor is de training die in het kader van het samenwerkingsproject tussen de 

Milieudienst Curaçao en TNO heeft plaatsgevonden. 

 

De heer N.P. Rooi is van 2 juni t/m 6 juli 2006 bij TNO in training geweest en heeft in 

deze periode kennis en ervaring opgedaan op het gebied van luchtmetingen, het nemen 

van grondwater- en oppervlaktewatermonsters en de uitvoering van bodemonderzoek. 

Tijdens zijn trainingsperiode heeft hij onder directe begeleiding van verschillende TNO 

experts veldwerk- en laboratoriumwerkzaamheden verricht. Daarnaast heeft hij in 

Nederland een bezoek gebracht aan het Alcontrol Milieulaboratorium en de 

Milieudienst Zuid-Holland Zuid. De verslaglegging van de trainingsfase is door dhr. 

N.P. Rooi gemaakt en als bijlage aan dit rapport toegevoegd (bijlage A).  

 

Tijdens de training heeft de heer N.P. Rooi kennis gemaakt met de wijze waarop in 

Nederland milieuonderzoek wordt uitgevoerd. Wel is het trainingsprogramma hierbij 

zoveel mogelijk afgestemd op de situatie, problematiek en mogelijkheden op Curaçao. 

Zo is veel aandacht uitgegaan naar meettechnieken die op betrekkelijk eenvoudige 

wijze kunnen worden toegepast zonder dat daarbij uitgebreide specialistische kennis of 

dure onderhoudsgevoelige apparatuur voor nodig is. Tijdens de training bij TNO heeft 

de heer N.P. Rooi ervaring opgedaan met robuuste apparatuur en meettechnieken die 

zondermeer goed toepasbaar zijn op Curaçao en door de Milieudienst kunnen worden 

aangeschaft. Hiermee zal een groot deel van het milieuonderzoek op het gebied van 

bodem, water en lucht zelfstandig door de Milieudienst kunnen worden uitgevoerd. 

Voor een beperkt aantal metingen zal het noodzakelijk blijven om deze uit te laten 

voeren door een specialistisch milieuadviesbureau of specialistisch laboratorium. 
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3 Meetcampagne op Curaçao 

In de periode van 18 november tot en met 2 december 2006 is een team van TNO 

experts op Curaçao geweest voor de uitvoering van een gezamenlijke meetcampagne 

met medewerkers van de Milieudienst Curaçao. Vanuit TNO waren de volgende 

personen betrokken: de heer. H.L.M. Verhagen als specialist op het gebied van 

luchtkwaliteit, de heer. A.C. Cinjee als ervaren veldonderzoeker voor bodem- en 

wateronderzoek, en de heer. J. Ter Meer als milieudeskundige en projectleider. 

 

De meetcampagne is uitgevoerd met apparatuur van TNO die vanuit Nederland is 

verscheept. De reden hiervoor is dat de milieudienst Curaçao nog niet beschikt over 

eigen apparatuur. De TNO apparatuur is van te voren in Nederland getest en gereed 

gemaakt om te zorgen dat deze optimaal functioneert op Curaçao. Op Curaçao is de 

apparatuur geïnstalleerd en toegepast, waarbij specifieke aandacht uitging naar de locale 

infrastructuur (aanwezigheid van elektriciteit met het juiste voltage en veilige 

standplaats van de apparatuur). Na de meetcampagne zijn de apparatuur en de genomen 

monsters per vliegtuig weer naar Nederland gestuurd. (Nb. In de toekomst is het de 

bedoeling dat de Milieudienst Curaçao zelf meetapparatuur gaat aanschaffen en dat 

TNO dit begeleidt en ondersteund, o.a. door werkvoorschriften op te stellen. Bij de 

ingebruikname van de apparatuur zullen experts van TNO aanwezig zijn om eventuele 

opstartproblemen te verhelpen en de juiste procedures te demonstreren). 

 

Naast de uitvoering van metingen en het nemen van monsters als onderdeel van de 

meetcampagne, zijn gesprekken gevoerd met de volgende instanties:  

− Bestuurscollege, gedeputeerde mevr. van der Gen; 

− Ministerie van Volksgezondheid en Sociale zaken, departement Milieu; 

− Refineria ISLA (Curazao) S.A; 

− Refineria di Korsou (RdK); 

− Curaçao Utilities Operating Company N.V.; 

− Aqualectra; 

− Curaçao Milieuadvies BV. 

 

Op basis van deze gesprekken is een goed beeld verkregen van de situatie met 

betrekking tot het milieu op Curaçao en de rol die de organisaties daarbij spelen. 

In bijlage B is een korte verslaglegging van deze gesprekken weergegeven. In de 

hoofdstukken 4-8 worden de uitgevoerde activiteiten als onderdeel van de 

meetcampagne in meer detail beschreven. 

 

 



 

 

16 / 56  TNO-rapport | 2007-U-R0801/B

  

 



 

 

  

TNO-rapport | 2007-U-R0801/B  17 / 56

4 Luchtkwaliteit 

4.1 Inleiding 

Op basis van verschillende klachten van bewoners en verschillende eerdere 

onderzoeken is reeds bekend dat de luchtkwaliteit benedenwinds van de raffinaderij 

slecht is en gezondheidsproblemen veroorzaakt [2].Dit onderzoek is er daarom niet op 

gericht om dit nogmaals aan te tonen.  

 

De doelstellingen van dit luchtkwaliteitsonderzoek zijn: 

− het geven van een geactualiseerd beeld van de luchtkwaliteit en het identificeren 

van trends; 

− het maken van onderscheid tussen de achtergrondbeïnvloeding en de gezamenlijke 

bijdrage van de industrie op het raffinaderijterrein (ISLA raffinaderij, de 

utiliteitsfabriek BOO/CUC en de dieselcentrales van de Aqualectra); 

− het verifiëren van de non-attainment areas
2
 op basis van metingen; 

− het voorbereiden van het toekomstige structurele monitoringsplan voor 

luchtkwaliteit; 

− het demonstreren van luchtkwaliteitsmetingen in de praktijk, zodat de medewerkers 

van de Milieudienst deze hierna zelfstandig kunnen uitvoeren. 

4.2 Meetstrategie 

De meetstrategie is zodanig opgezet dat gedurende een relatief korte meetperiode en 

met een beperkt aantal meetpunten op hoofdlijnen een juist beeld van de luchtkwaliteit 

kan worden verkregen. Voor een meer gedetailleerd beeld wordt aanbevolen om de 

meetstrategie verder uit te breiden met meetpunten en tijdseries (zie hoofdstuk 9). 

 

De meetstrategie wordt gekenmerkt door een verdeling van meetpunten in en rond de te 

verwachten pluim; 2 meetpunten bovenwinds, 2 meetpunten in het centrum van de te 

verwachten pluim, en 7 meetpunten in de periferie van de pluim. In figuur 4.1 is de 

ligging van de meetpunten op kaart weergegeven met de dominerende windrichting. 

 

Gekozen is voor een combinatie van passieve en actieve meetmethoden. Passieve 

meetmethoden hebben het voordeel dat ze eenvoudig zijn toe te passen, goedkoop zijn 

en een betrouwbare gemiddelde concentratie opleveren over een periode van enkele 

weken. Daarom zijn op alle monsterpunten passieve meetmethoden ingezet voor de 

bepaling van SO2, NO2, VOC en H2S (tabel 4.1). Actieve meetmethoden zijn complexer 

en vereisen een uitgebreidere infrastructuur en een hoger expertiseniveau. De bepaling 

van de fijnstofconcentratie (fracties PM10 en PM2.5) is niet mogelijk met passieve 

methoden en is daarom met een actieve methode uitgevoerd. De fijnstofmetingen zijn 

uitgevoerd op twee monsterpunten; één bovenwinds (Golfbaan Emmastad) en één 

benedenwinds (Marchena Hardware). Naast de concentratie fijnstof wordt specifiek 

gekeken naar de samenstelling van het fijnstof. Hierdoor is het mogelijk om 

                                                        
2 gebieden waarin volgens het Bestuurscollege van Curaçao nog tien jaar een vrijstelling geldt voor de ISLA, 

waardoor de raffinaderij zich in die wijken niet aan de luchtkwaliteitsnormen van de huidige 

hindervergunning hoeft te houden. 
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onderscheid te maken tussen de fijnstofbijdrage van de raffinaderij en de 

achtergrondbronnen. 

 

Verificatie van de uitgevoerde passieve en actieve meetmethoden zou worden 

uitgevoerd met automatische meetapparatuur van de Refineria di Korsou (meetwagen 

met SO2 en PM-monitor). Wegens een defecte airconditioning van de meetbehuizing, 

was deze apparatuur echter niet operationeel gedurende de meetcampagne op Curaçao. 

De verificatie kon derhalve niet plaatsvinden. Aangeraden wordt om de verificatie 

tijdens toekomstige meetcampagnes alsnog uit te voeren. 

 

 

Figuur 4.1  Overzicht ligging meetpunten 
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Tabel 4.1 Overzicht metingen per monsterpunt 

locatie SO2 NO2 VOS H2S PM10 PM2.5 Samenst. 

PM 

1 Hilton x x x     

2 Marchena Hardware x x  x x x x 

3 Golfterrein Emmastad x x x x x x x 

4 Goisco Biesheuvel x x x     

5 Curacaose Museum x x x     

6 GGD x x x x    

7 Seru Pretu x x      

8 Perustraat  x x x x    

9 Rotonde Palu Blanku x x x x    

10 Princes Margrietschool x x x x    

11 Valentijnbaai x x x x    

 

4.3 Methodiek  

4.3.1 Passieve monsterneming SO2, H2S, NO2 en VOC 

Voor de monsterneming van SO2, H2S, en NO2 is gebruik gemaakt van het “Palmes” 

type monsterbuisje (fabrikaat Gradko International Ltd.) van ca. 7 cm lengte en ca. 1 cm 

diameter (zie foto figuur 4.2 links). Voor de monsterneming van de vluchtige 

koolwaterstoffen VOC is gebruik gemaakt van de commercieel verkrijgbare 3-M VOC 

badge.  

 

De drijvende kracht voor de passieve monsterneming is de diffusie van de betreffende 

component uit de buitenlucht in het buisje. De bovengenoemde stoffen worden aan de 

onderzijde in deze buisjes afgevangen op twee met een voor de component specifieke 

gecoate metaalgaasjes (Palmes tube) of actiefkool filter (3-M badge). De 

opnamesnelheid van de stoffen is bepaald uit vergelijkende metingen met de Europese 

referentie methode (Fluorescentie voor SO2 en H2S, chemieluminescentie voor NO2 en 

vergelijking met beladen koolbuizen voor VOC). 

 

De verschillende passieve monsternemers zijn door TNO samen met medewerkers van 

de Milieudienst Curaçao uitgezet. De passieve monsternemers zijn opgehangen aan 

bomen/wegmeubilair op ca. 2,5 tot 3 m hoogte, wat zoveel mogelijk in 

overeenstemming met de doelstelling van het luchtkwaliteitonderzoek is. Na 9 

blootstellingsdagen zijn de monsternemers weer opgehaald.  

 

De bemonsterde passieve monsternemers zijn na binnenkomst uit het veld en transport 

naar Nederland geanalyseerd. Uit de belading van de buisjes, de duur van de 

bemonstering en de opnamesnelheid is de concentratie aan SO2, H2S, NO2 en VOC in 

de buitenlucht voor de monsternemingsperiode berekend (voor resultaten zie paragraaf 

4.6). 
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Figuur 4.2 Foto’s van passieve monsterneming van SO2, H2S, NO2 en VOC (links) en actieve 

monsterneming van fijnstof (rechts) 
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4.3.2 Actieve monsterneming PM10  en PM2.5 

Op twee locaties, direct bovenwinds en benedenwinds van de raffinaderij zijn metingen 

gedaan aan de concentratie fijnstof met behulp van de gravimetrische methode (zie foto 

figuur 4.2 rechts).  

 

Met behulp van een luchtpomp en verschillende impactoren is onderscheid gemaakt 

tussen fijnstof met een deeltjesgrootte tot 10 µm (PM10) en fijnstof met een 

deeltjesgrootte tot 2,5 µm (PM2.5). Dit fijnstof is gedurende de meting opgevangen op 

een van te voren tot “constant gewicht” gewogen filter. 

 

De hoeveelheid aan PM10 en PM2.5 is bepaald uit het verschil van het gewicht van het 

filter “voor” en “na” de belading. De concentratie van PM10 en PM2.5 is berekend uit de 

gewichtstoename van het filter, de monsternemingssnelheid en de duur van de 

monsterneming (voor resultaten zie paragraaf 4.6). 

 

Per monsterpunt zijn er vier achtereenvolgende metingen uitgevoerd in de periode van 

21 november tot 29 november. 

4.3.3 Samenstelling PM10  en PM2.5 

 

De samenstelling van het fijnstof is belangrijk voor het bepalen van de 

gezondheidsrisico’s en de herkomst. Van zowel het boven- als benedenwindse 

monsterpunt zijn de filters met de PM10 en PM2.5 fracties van twee verschillende 

meetperiodes geanalyseerd op het gehalte aan 12 polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK’s) en een groot aantal anorganische elementen. Voor de 

metingen van de PAKS’s zijn de filters als geheel ontsloten en geanalyseerd op de GC-

MS. Volgens de richtlijnen is het gehanteerde type filter (teflon) minder betrouwbaar 

voor de analyse van PAK’s in lucht. Daarom zijn deze analyses alleen op indicatief 

niveau uitgevoerd. De elementenanalyse is uitgevoerd met de ICP-MS (voor resultaten 

zie paragraaf 4.6).  

4.4 Toetsingscriteria 

Luchtkwaliteitsnormen zijn normen die aangeven aan welke kwaliteit de lucht die wordt 

ingeademd (leefniveau) minimaal moet voldoen. In tabel 4.2 zijn de jaargemiddelde 

luchtkwaliteitsnormen voor de in dit onderzoek gemeten stoffen weergegeven. 

 

Momenteel zijn er geen wettelijk vastgelegde luchtkwaliteitsnormen beschikbaar voor 

Curaçao. Wel zijn in de hindervergunning voor de ISLA raffinaderij normen 

opgenomen voor SO2, totaal stof en verschillende andere stoffen [1]. Voor stoffen die 

niet zijn opgenomen in de hindervergunning, zoals fijnstof, is gebruik gemaakt van een 

voorstel voor de luchtkwaliteitsnormen voor de Nederlandse Antillen. Deze zijn 

overgenomen uit het recent uitgebrachte “Eindrapport Milieunormen Nederlandse 

Antillen”[3]. Onderscheid wordt gemaakt in relatief soepele normen die vanaf 2010 

gelden en strengere normen die vanaf 2020 gelden. Het achterliggende idee is dat voor 

het bereiken van de strengere normen meer tijd nodig is om uitstootbeperkende 

maatregelen in te voeren. Ter vergelijk zijn de Europese normen voor 2010 

weergegeven (zie bijlage F voor een uitgebreider overzicht). 
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Tabel 4.2 Luchtkwaliteitsnormen voor de gemeten componenten (jaargemiddelden in µg/m3). 

Component 
 

Voorstel 2010  
Nederlandse 
Antillen 

Voorstel 2020  
Nederlandse 
Antillen 

Europese 
norm 2010 

SO2* 80 50 20 

NO2 100 40 40 

H2S na na na 

VOS 1000 150 na 

PM10 50 20 40 

PM2.5 35 10 na 

*)  De norm voor SO2 zoals gedefinieerd in de hindervergunning voor de ISLA is gelijk aan het voorstel voor de norm voor de 
Nederlandse Antillen voor 2010 

na = niet aanwezig 

4.5 Omstandigheden gedurende meetperiode 

Voor het luchtkwaliteitsonderzoek is het essentieel dat de windomstandigheden tijdens 

de meetperiode overeenkomen met de gangbare situatie. Alleen dan is het mogelijk om 

een representatief beeld te verkrijgen van de jaargemiddelde concentraties. Op basis van 

de in tabel 4.3 weergegeven windomstandigheden is af te leiden dat deze overeenkomen 

met de omstandigheden in de periode november-december 2006 en als representatief 

beschouwd kunnen worden voor de gangbare jaargemiddelde waarden. 

Tabel 4.3 Overzicht van windrichting en de windsnelheid tijdens de meetcampagne en in de periode 

november-december 2006. De waarden zijn gebaseerd op overzichten van de meteorologische 

dienst Curaçao en weergegeven met een variatie rond de mediaanwaarde. 

 periode meetcampagne november-december 2006* 

 richting (graden) snelheid (km/h) richting (graden) snelheid (km/h) 

laag  78 8 78 6 

Mediaan  90 11 92 11 

hoog  109 13 112 14 

* de gemiddelde windrichting in de periode 1971-2000 bedraagt 86.8 graden. Er zijn aanwijzingen dat onder 
invloed van de klimaatsverandering de windrichting de laatste jaren in beperkte mate is veranderd van een 
noordoostelijke naar een oostelijke richting [2]. 

 

Voor de representativiteit van het luchtkwaliteitsonderzoek is het tevens van belang dat 

de productie van de raffinaderij geen afwijkingen vertoont gedurende de meetperiode. 

Betrokken personen van de ISLA en de Milieudienst Curaçao hebben aangegeven dat 

zich gedurende de meetperiode geen incidenten of storingen hebben voorgedaan en dat 

de ISLA een gebruikelijke productie heeft gehad. 

4.6 Resultaten 

De resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen worden in de volgende paragrafen per stof 

beschreven. Voor detailtabellen en analysecertificaten wordt verwezen naar bijlage C. 

Daarnaast zijn de resultaten ruimtelijk weergegeven op kaarten van het gebied in bijlage 

D. 

4.6.1 Zwaveldioxide (SO2) 

De in dit onderzoek uitgevoerde actualisering van de zwaveldioxideconcentraties is erg 

zinvol aangezien eerdere meetgegevens uit 1981 stammen [4]. Ter plaatse van 

Gasparitu is destijds een jaargemiddelde concentratie bepaald van 191 µg/m
3
. Sindsdien 

heeft de raffinaderij nog wel zwaveldioxidemetingen verricht en gerapporteerd aan de 
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Milieudienst, maar van een betrouwbare en onafhankelijke monitoring is volgens TNO 

geen sprake. Als gevolg van slecht functionerende meetapparatuur verlopen de 

metingen onvolledig en onregelmatig, en bovendien ontbreken er metingen [5]
3
. Verder 

vinden de metingen plaats op slechts één meetpunt, waardoor er geen goed ruimtelijk 

beeld verkregen kan worden van de situatie in het benedenwindse gebied als geheel.  

 

In de door DCMR uitgevoerde fact-finding missie wordt aangenomen dat de 

jaargemiddelde waarde van zwaveldioxide benedenwinds van de raffinaderij in 2003 

hoger heeft gelegen dan de in de milieurapportage vermelde 160 µg/m
3
 [2]. De in dit 

onderzoek gemeten waarde van 229 µg/m
3
 ter plaatse van Rotonde Palu Blanku duidt 

erop dat de jaargemiddelde concentratie sindsdien zeker niet is afgenomen.  

 

De ruimtelijke verdeling van de gemeten concentraties laat een heel duidelijk patroon 

zien waarbij de bijdrage van de raffinaderij onmiskenbaar is (bijlage D). In de twee 

meetpunten direct benedenwinds van de raffinaderij (Marchena Hardware en Rotonde 

Palu Blanku) worden de hoogste concentraties aangetroffen. De meetpunten die niet in 

de dominerende windrichting van de raffinaderij, maar wel in het beïnvloedingsgebied 

liggen, vertonen lagere concentraties. Meetpunten buiten het beïnvloedingsgebied en 

bovenwinds van de raffinaderij vertonen slechts zeer lage concentraties zwaveldioxide 

en voldoen ruimschoots aan de normen. 

4.6.2 Vluchtige organische koolwaterstoffen (VOS) 

Vluchtige koolwaterstoffen (VOS) zijn een verzameling van een groot aantal 

verschillende verbindingen, waarvan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen 

(BTEX) het meest bekend zijn. In voorgaand onderzoek is BTEX door TAUW/Tebodin 

gemeten [6]. Hieruit kwamen geen normoverschrijdingen naar voren. Die zijn volgens 

DCMR ook niet te verwachten [2]. In dit onderzoek zijn de VOS opnieuw gemeten en 

is naast BTEX gekeken naar een breder pakket van verschillende verbindingen 

(componenten met een koolstofketenlengte variërend van 6 tot 16). Hierdoor is er een 

betere vergelijking mogelijk met de normering. Geconcludeerd kan worden dat de VOS 

concentratie op alle meetpunten lager is dan 1000 µg/m
3
 en ruimschoots voldoet aan de 

voorgestelde normering voor 2010. Desalniettemin zijn er twee plekken aanwezig waar 

de VOS concentratie hoger is dan 150 µg/m
3
 en daardoor niet voldoet aan de 

voorgestelde normering voor 2020 (bijlage C en D).  

 

De hoogste VOS concentratie is gemeten ter plaatse van Rotonde Palu Blanku (239 

µg/m3). Dit monsterpunt ligt direct benedenwinds van de raffinaderij en lijkt hierdoor 

in concentratie te zijn verhoogd. Het concentratiepatroon van de overige meetpunten is 

minder eenduidig en is niet direct te koppelen aan de raffinaderij. Waarschijnlijk spelen 

andere emissiebronnen zoals wegverkeer een bepalende rol. 

 

In vergelijking met de eerdere metingen van TAUW/Tebodin zijn de BTEX 

componenten in hogere concentraties aangetroffen. Op het monsterpunt Rotonde Palu 

Blanku is een benzeenconcentratie van 8,8 µg/m3 aangetroffen, welke een 

overschrijding van de Europese norm vanaf 2010 oplevert (bijlage F). Een vergelijking 

van andere individuele componenten met de hiervoor geldende normen is niet mogelijk 

aangezien deze normen ontbreken. 

                                                        
3 Volgens informatie van de ISLA voldoet de monitoring aan de EPA richtlijnen. Het aantal  gevalideerde 

metingen in de meetperiode (capture rate) bedraagt 75% en is daarom voldoende basis om jaargemiddelde 

concentraties te bepalen. De meetapparatuur wordt jaarlijks door de TMSI (Techn. Monitoring Services Inc.) 

van Baton Rouge gecontroleerd, gecalibreerd en volgens de richtlijnen/procedures gecertificeerd. 
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4.6.3 Fijnstof (PM10 en PM2.5) 

Fijnstof is gemeten op slechts twee monsterpunten “Marchena Hardware” en 

“Golfterrein Emmastad”, vanwege de infrastructuur die hier voor nodig is zoals 

elektriciteit. Fijnstof wordt doorgaans onderverdeeld in verschillende klassen. In dit 

onderzoek zijn de PM10 gehaltes en de PM2.5 gehaltes gemeten. PM2.5 bestaat uit 

fijnstofdeeltjes met een doorsnede die kleiner is dan 2,5 µm. Deze deeltjes zijn vrijwel 

volledig afkomstig van het gebruik van fossiele brandstoffen en zijn het meest 

schadelijk voor de gezondheid. PM10 bevat deeltjes met een diameter tot 10 µm, welke 

afkomstig kunnen zijn van verschillende natuurlijke en antropogene bronnen. PM10 

wordt tot op heden vaker gehanteerd, maar is in tegenstelling tot PM2.5 minder 

eenduidig te relateren aan gezondheidsproblemen. 

 

Waarschijnlijk is dit de eerste keer dat PM2.5 is gemeten op Curaçao, aangezien er geen 

eerdere meetgegeven beschikbaar waren. Het bepalen van trends is daarom niet 

mogelijk. De invloed van de raffinaderij is duidelijk aantoonbaar aangezien de 

concentratie PM2.5 benedenwinds van de raffinaderij beduidend verhoogd is ten 

opzichte van het bovenwindse punt (tabel 4.4 en bijlage C en D). De gemiddelde 

benedenwinds gemeten waarde van 33 µg/m
3
 voldoet aan de voorgestelde norm van 35 

µg/m
3
 voor 2010, maar niet aan de voorgestelde norm van 10 µg/m

3
 voor 2020.  

Tabel 4.4 Overzicht van fijnstofconcentraties (µg/m3) 

Periode 
Golfterrein 
Emmastad 

Marchena 
Hardware 

tot tot PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 

21-11-06  23-11-06  10,9 24,6 42,1 94,2 

23-11-06  25-11-06  7,3 18,1 27,0 29,5 

25-11-06  27-11-06  6,5 16,8 34,0 34,8 

27-11-06  29-11-06  n/a n/a 29,4 36,5 

 

De in dit onderzoek gemeten PM10 gehaltes zijn met waarden van 94,2 – 29,5 – 34,8 – 

36,5 µg/m
3
 lager dan eerdere metingen van Tebodin/TAUW uit 2000 met waarden van 

51 – 90 – 169 µg/m
3
. Dit impliceert dat er sinds 2000 een verbetering lijkt te zijn 

opgetreden van de PM10 gehalten. De geldende internationale normen op dit gebied 

worden echter nog lang niet bereikt. Zoals reeds voorspeld werd in het fact-finding 

rapport van DCMR [2] zou de verbetering verklaard kunnen worden door het in bedrijf 

nemen van de energiecentrale met stofvangers. Opgemerkt dient te worden dat de 

meetseries een ruime spreiding vertonen, wat duidt op een sterk variërende uitstoot. 

Beide onderzoeken geven daarom een slechts een benadering van de jaargemiddelde 

waarden. Het aantal metingen en meetpunten dient te worden uitgebreid om een 

volledig jaargemiddelde beeld te verkrijgen (zie paragraaf 4.7). 

 

De verhouding PM2.5/PM10 verschilt wezenlijk tussen het bovenwindse en 

benedenwindse meetpunt. In het bovenwindse meetpunt is het aandeel PM2.5 minder dan 

de helft van het PM10 gehalte, terwijl in het benedenwindse meetpunt het aandeel PM2.5 

veel groter is (bijna gelijk aan het PM10 aandeel). Dit duidt erop dat het fijnstof op het 

benedenwindse meetpunt grotendeels afkomstig is van verbrandingsemissies en dat het 

fijnstof op het bovenwindse meetpunt een groter aandeel natuurlijke bronnen heeft.  

 

Naast de fractiegrootte worden de gezondheidseffecten van fijnstof ook bepaald door de 

chemische samenstelling. De aanwezigheid van schadelijke stoffen afkomstig van 

verbrandingsemissies vergroot de negatieve gezondheidseffecten aanzienlijk. De 
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resultaten van zowel de elementenanalyse als de analyse van PAK’s, laten duidelijke 

verschillen zien tussen het bovenwindse en benedenwindse meetpunt, en tussen de 

PM2.5 en PM10 fractie (bijlage C1). Als gevolg van de uitstoot van de raffinaderij zijn 

verschillende metalen in verhoogde concentraties aangetroffen in voornamelijk de 

PM2.5 fractie. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is vanadium dat bovenwinds volledig 

afwezig is en bovenwinds grenswaarden van de ATSDR (Agency for Toxic Substances 

and Disease Registry) overschrijdt. 

 

Voor andere stoffen zijn in het benedenwindse meetpunt eveneens verhoogde gehalten 

aangetroffen, maar worden geen grenswaarden overschreden. Opgemerkt dient te 

worden dat er geen kwantificering van de concentratie PAK’s heeft plaatsgevonden, 

aangezien deze slechts op indicatief niveau zijn vastgesteld. Niet uitgesloten kan 

worden dat voor deze stoffen ook grenswaarden worden overschreden.  

 

Op basis van de gehaltes natrium, calcium, kalium en magnesium wordt duidelijk dat er 

een aanzienlijke natuurlijke bijdrage is van zeezout. Deze minder schadelijke of 

onschadelijke componenten in het fijnstof zijn in relatief hoge gehaltes aanwezig in 

zowel het bovenwindse als benedenwindse meetpunt. Deze componenten zitten zowel 

in de fractie 2,5 – 10 µm als in de fractie < 2,5 µm.  

4.6.4 Waterstofsulfide (H2S) 

De gemeten concentraties H2S zijn over het algemeen laag en zullen geen 

gezondheidsrisico´s opleveren
4
. Door de lage geurdrempel van 0.71 µg/m

3
 kan H2S 

zelfs bij zeer lage concentraties wel geroken worden. Op twee meetpunten is dat het 

geval: het monsterpunt Rotonde Palu Blanku en het monsterpunt bij de GGD (bijlage C 

en D). Hoewel de raffinaderij zeker voor een bijdrage kan zorgen, is de bron van deze 

H2S emissie niet volledig en eenduidig te relateren aan de raffinaderij. Wel zijn er in het 

verleden meldingen geweest in het gebied benedenwinds van de raffinaderij, waarbij 

gesproken wordt van een sterke rotte eierenlucht die veroorzaakt werd door H2S [7]. 

Tijdens periodes van sterke geuroverlast dienen extra metingen te worden uitgevoerd 

om maximale concentraties en blootstellingsrisico´s vast te stellen. 

4.6.5 Stikstofdioxide (NO2) 

NO2 is voornamelijk gerelateerd aan verkeersemissies en levert wereldwijd in 

verschillende verstedelijkte gebieden luchtkwaliteitsproblemen op. De NO2 concentratie 

voldoet op alle gemeten plekken op Curaçao aan de voorgestelde normering voor 2010 

(100 µg/m
3
) en 2020 (40 µg/m

3
). Er lijkt geen significante bijdrage geleverd te worden 

door de raffinaderij. 

 

4.7 Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de uitgevoerde luchtkwaliteitsmetingen kunnen de volgende conclusies 

getrokken worden: 

− Zwaveldioxide concentraties zijn nog steeds normoverschrijdend in grote delen van 

het gebied benedenwinds van de raffinaderij; 

− Fijnstof concentraties benedenwinds van de raffinaderij lijken te zijn afgenomen ten 

opzichte van voorgaande metingen en liggen rond de voorgestelde norm voor 2010. 

                                                        
4 Bij het ontbreken van wettelijke normen voor H2S is als beoordelingscriterium een waarde van 2.5 µg/m3 

gekozen. Dit is een niet-wettelijke grenswaarde die door de Provincie Noord-Holland gehanteerd wordt in 

het IJmond gebied 
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Er wordt echter nog niet voldaan aan internationale normen en de voorgestelde 

normen voor 2020; 

− Op enkele plekken overschrijdt de concentratie van vluchtige organische stoffen de 

voorgestelde norm voor 2020; 

− Op enkele plekken overschrijdt waterstofsulfide de geurdrempel; 

− Nergens is een overschrijding van de NO2 normen gemeten. 

 

De luchtkwaliteitsmetingen die gedurende de meetcampagne zijn uitgevoerd, vormen 

een goede afspiegeling van het jaargemiddelde beeld. De ISLA raffinaderij heeft 

gedurende de meetcampagne op normale kracht gedraaid, zonder dat er incidenten, 

hoge of lage productie heeft plaatsgevonden. Ook de weersomstandigheden waren 

gemiddeld en zonder extreme regenval, afwijkende windrichtingen of -snelheden.  

 

Om een compleet beeld van de luchtkwaliteit te verkrijgen wordt aanbevolen om een 

meetnet op te zetten, bestaande uit de volgende onderdelen: 

− zwaveldioxidemetingen met passieve monsternemers gedurende een volledig jaar 

met een uitgebreide dekking (huidige monsterpunten aangevuld met ca.5 extra 

meetpunten rond Piscadera en St. Michiel); 

− fijnstofmetingen middels filterbelading gedurende een volledig jaar op het 

bovenwindse meetpunt en meerdere benedenwindse monsterpunten; 

− metingen van piekconcentraties tijdens incidenten en verhoogde uitstoot van de 

raffinaderij met behulp van de meetwagen met de zwaveldioxide- en 

fijnstofmonitor, eventueel aangevuld met apparatuur waarmee de VOS en H2S 

concentratie kan worden gemeten. 

 

Een uitgebreide beschrijving van de meettechnieken die onderdeel kunnen uitmaken 

van dit meetnet is opgenomen in bijlage E.  

 

De ruimtelijke spreiding van de gemeten zwaveldioxide concentraties kan gebruikt 

worden om de positionering van de non-attainment areas te verifiëren (figuur 4.9). 
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Figuur 4.9 Zonering van normoverschrijdende gebieden op basis van de SO2 concentratie 
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5 Oppervlaktewaterkwaliteit baaien 

5.1 Inleiding 

Het oppervlaktewater van Curaçao staat in contact met het kustwater. De chemische 

kwaliteit van het oppervlaktewater en het kustwater is van belang voor zowel de 

humane gezondheid als de ecologische toestand. De humane gezondheid kan direct en 

indirect worden bepaald door de chemische kwaliteit van het oppervlaktewater. Door 

directe blootstelling kunnen mensen hinder ondervinden, maar ook door consumptie 

van schelpdieren of vissen die bepaalde stoffen ophopen kan er op langere termijn 

gezondheidschade ontstaan.  

 

Toerisme is op Curaçao een grote bron van inkomsten. De ecologische toestand bepaalt 

voor een groot deel de aantrekkelijkheid van de kust voor toeristen. Een grotere 

ecologische diversiteit en gezondheid dragen bij aan de algehele veerkracht van het 

ecosysteem en vergroten de belevingswaarde van de toerist.  

 

De doelstelling van het onderzoek naar de oppervlaktewaterkwaliteit is om de 

ecologische toestand van een aantal baaien aan de zuidkant van Curaçao in kaart te 

brengen. Door de medewerkers van de Milieudienst nauw te betrekken bij de uitvoering 

van het onderzoek, hebben zij expertise en ervaring kunnen opdoen. 

5.2 Meetstrategie 

In dit onderzoek zijn een aantal kustwateren en baaien bemonsterd om zodoende een 

eventuele belasting als gevolg van de raffinaderij en andere bronnen in het gebied aan te 

tonen. Het inlandse water van het Schottegat staat in contact met het kustwater, en door 

de zuid-noord stroming, zal ook het verder afgelegen kustwater beïnvloed kunnen 

raken. Het onderzoek van het oppervlaktewater is voornamelijk gericht op de 

aanwezigheid van metalen en organische verontreinigingen als polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen en minerale olie. Ook zijn een aantal generieke 

parameters bepaald (pH, geleidbaarheid en temperatuur). Het onderzoek heeft zich niet 

direct gericht op de ecologische kwaliteit, maar op basis van de chemische parameters 

is het ecologische risico op indirecte wijze ingeschat.  

 

De oppervlaktewateren zijn geselecteerd op basis van de mogelijke beïnvloeding door 

de raffinaderij en andere bronnen rond het Schottegat. In het Schottegat zelf is een 

monsterpunt gekozen aan de westkant van het Schottegat en bij de Dokmaatschappij. 

Daarnaast is een monster bij de St. Annabaai genomen, aan de monding van het 

Schottegat. Langs de kust zijn in westelijke richting enkele baaien bemonsterd 

(Pescaderabaai binnen en buiten, Blauwbaai, St. Michielsbaai, Vearsenbaai) en ook in 

oostelijke richting (Barbara beach, Caracasbaai, Spaanse water en Brakkeput). De 

ligging van de monsterpunten is op kaart weergegeven in figuur 5.1. 
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Figuur 5.1  Overzicht van monsterpunten voor oppervlaktewateronderzoek (rode punten). 

5.3 Ecologische risicobeoordeling oppervlaktewater 

Het MTR (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau) is een politiekwetenschappelijk 

afgeleide waarde voor een stof, die aangeeft bij welke concentratie er (a) geen negatief 

effect te verwachten is op het milieu, of (b) een kans van 1 op een miljoen bestaat op 

sterfte voor de mens. De concentratie van verschillende stoffen in het oppervlaktewater 

van Curaçao is vergeleken met de MTR van deze stoffen om het potentiële milieurisico 

af te leiden. Voor de stoffen waarvoor geen MTR waarde beschikbaar is, is een andere 

methode gebruikt om een beoordeling te geven van het ecologische risico, namelijk de 

zogenaamde PEC/PNEC benadering.  

 

De PEC/PNEC benadering (Potential Environmental Concentration/Predicted No Effect 

Concentration) wordt gebruikt door de Europese overheid met als doel het potentieel 

risico van milieurelevante concentraties in het milieu te beoordelen. De PEC wordt 

doorgaans gemeten of afgeleid uit blootstellings- en afbraakmodellen. De PNEC wordt 

doorgaans geschat door gebruik te maken van beoordelingsfactoren. Deze 

beoordelingsfactoren zijn afhankelijk van het aantal beschikbare toxiciteitsdata waarbij 

zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de data beoordeeld wordt en rekenschap wordt 

gegeven van “het meest gevoelige organisme”.  

 

De ratio tussen de PEC en de PNEC geeft een indicatie voor de waarschijnlijkheid dat 

er nadelige effecten optreden als gevolg van blootstelling aan een specifiek chemisch 

bestanddeel. Indien de PEC/PNEC > 1 is het waarschijnlijk dat er nadelige 

milieueffecten optreden.  

 

In de afgelopen 5 jaar heeft er veel ontwikkeling plaatsgevonden in de afleiding van de 

PNEC waarden. De PNEC waarden die in dit onderzoek worden gehanteerd, zijn recent 

afgeleid door TNO. De gehanteerde PNEC’s zullen op basis van de meest recente 

inzichten nauwkeuriger de gevoeligheid van het milieusysteem dan de oudere PNEC’s 

uit de literatuur. Momenteel zijn de PNEC’s voorgesteld aan de EU, maar nog niet 

opgenomen in de EU- Technical Guidance Document on risk assessment [8].  

5.4 Veldwerkzaamheden en laboratoriumanalyses 

Het veldwerk heeft plaatsgevonden op 28 november 2006. De bemonstering van het 

oppervlaktewater is uitgevoerd vanaf een schip van de kustwacht. Het water is genomen 
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met een slangenpomp op een diepte vlak boven de bodem en vervolgens overgebracht 

in flessen (figuur 5.2). De flessen zijn volledig afgevuld; er was geen direct contact met 

lucht mogelijk. Afhankelijk van de analyses zijn enkele flessen geconserveerd door 

chemicaliën toe te voegen. Direct na monstername zijn enkele veldmetingen verricht 

met elektrodes (pH, geleidbaarheid, temperatuur). In tabel 5.1 is een overzicht gegeven 

van de parameters die in het laboratorium zijn bepaald. Metalen zijn bepaald aan de 

hand van ICP-MS, minerale olie (C10-C40) en PAK’s (voor specifieke lijst zie bijlage 

C2) zijn geanalyseerd met behulp van de GC-FID.  

 

 

Figuur 5.2 Monstername (links) en veldmetingen (rechts) in het oppervlaktewateronderzoek 

Tabel 5.1 Overzicht uitgevoerde laboratoriumanalyses 

 elementen  minerale olie  PAK 

Brakkeput x   

Blauwbaai x   

St Annabaai x x x 

Vaersenbaai x   

Piscaderabaai x   

Piscaderabaai-

buiten 

x   

Schottegat x x x 

Caracasbaai x   

Dokmaatschappij x x x 

St Michielsbaai x   

Spaanse water x   

Barbara beach x   

 

5.5 Resultaten 

In bijlage C2 is een compleet overzicht van de analyseresultaten weergeven van het 

onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater. De Nederlandse MTR waarden 

(voor zover aanwezig) zijn gehanteerd ter beoordeling van de waterkwaliteit. Daarnaast 

is een risicobeoordeling gevolgd op basis van de PEC/PNEC benadering zoals die 

doorgaans ook wordt uitgevoerd voor de olie- en gasindustrie. (zie paragraaf 5.3).  
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5.5.1 Overschrijding MTR 

In een aantal gevallen wordt de MTR overschreden. Hieronder volgt een overzicht: 

 

− Metalen: Alle oppervlaktewateren overschrijden de MTR voor seleen en koper. De 

MTR voor nikkel wordt overschreden in de Vaersenbaai, en de MTR voor zink 

wordt overschreden ter plaatse van Brakkeput en Caracasbaai; 

− PAK’s: In het Schottegat grenst benzo(a)pyreen aan de MTR waarde; Ter plaatse 

van de Dokmaatschappij en de St. Annabaai zijn geen overschrijdingen 

aangetroffen op basis van de selectie van MTR waarden; 

− Minerale olie: Minerale olie (C10-C40) wordt aangetroffen in het Schottegat, de 

Dokmaatschappij en in de St. Annabaai. In de St. Annabaai wordt de MTR ruim 

overschreden. Ter plaatse van de Dokmaatschappij grenst de waargenomen 

concentratie aan de MTR.  

 

Met name de seleen- en koperconcentraties zijn opvallend: deze metalen overschrijden 

op alle locaties de MTR. Waarschijnlijk zijn de natuurlijke achtergrond gehaltes voor de 

oppervlaktewateren van Curaçao door geologische invloeden hoger dan gemiddeld 

wordt waargenomen. Door gebrek aan achtergrondinformatie kan hier echter geen 

uitsluitsel over worden gegeven. 

 

De MTR voor zink wordt overschreden op Brakkeput en Caracasbaai, waaruit volgt dat 

er een ecologisch risico bestaat als gevolg van de zinkconcentratie. Er dient echter wel 

rekening gehouden te worden dat het een concentratie betreft van “totaal zink”, en de 

biologisch beschikbare concentratie niet is bepaald. Deze voor organismen beschikbare 

fractie (vrij opgelost) kan lager liggen, en heeft een andere norm.  

 

Op basis van de aangetroffen PAK concentraties wordt alleen de MTR voor 

benzo(a)pyreen bereikt in het Schottegat.  

 

Op basis van de aangetroffen minerale olie concentraties wordt de MTR in de St. 

Annabaai en de Dokmaatschappij overschreden. Gezien de ligging van St. Annabaai ten 

opzichte van het Schottegat is dit een opmerkelijke constatering. Indien de minerale olie 

continu aangetroffen wordt in dergelijke concentraties is er een ecologisch risico te 

verwachten.  

5.5.2 PEC/PNEC 

 

De PEC/PNEC ratio is groter dan 1 voor een aantal locaties en een aantal stoffen en 

impliceert een verhoogd ecologisch risico op verlaagde kwaliteit van het ecosysteem:  

 

− PAK: 

In tabel 5.2 zijn de berekende PEC/PNEC ratio’s voor individuele PAK’s weergegeven. 

De berekende PEC/PNEC ratio’s duiden op een verhoogde waarde in de volgende 

situaties: 

o Schottegat, Dokmaatschappij en St. Annabaai: fluorantheen en pyreen; 

o Schottegat: benzo(a)pyreen en antraceen. 

 

De oppervlaktewateren St Annabaai, Schottegat en Dokmaatschappij zijn allen 

verontreinigd met verschillende PAK’s. Op basis van de PEC/PNEC ratio’s wordt 
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verondersteld dat het ecologisch functioneren op deze locaties ernstig bedreigd wordt 

door de PAK verontreiniging. De monsterpunten Schottegat en Dokmaatschappij zijn 

locaties met directe beïnvloeding door de industriële activiteiten ter plaatse. Het 

verhoogde ecologisch risico door PAK kan daarom direct hieraan worden 

toegeschreven.  

 

De verontreiniging op St Annabaai is echter opmerkelijk; Deze baai staat weliswaar in 

directe verbinding met het Schottegat, maar ligt op een zodanige afstand dat verwacht 

zou worden dat de beïnvloeding sterk verminderd zou zijn. De PAK belasting op deze 

locatie doet vermoeden dat ook de overige baaien een kans hebben op PAK belasting 

(dit kon niet geverifieerd worden omdat hier geen PAK analyses zijn uitgevoerd). De 

mate waarin de verschillende PAK voorkomen op St. Annabaai kan resulteren in 

verlaagde kwaliteit van het ecosysteem. 

 

Tabel 5.2 Berekende PEC/PNEC ratio’s voor individuele PAK’s  

 S
t 
A

n
n
a
b
a
a
i 

S
c
h
o
tt

e
g
a
t 

D
o
k
m

a
a
ts

c
h
a
p
p
ij 

Fluorantheen (uv) 200 2000 200 

Fluorantheen (fluorisatie) 0.2 2 0.2 

Pyreen 435 56522 435 

Antraceen 0.1 6 - 

Benzo(a)pyreen 1.8 40 - 

 

5.6 Conclusies 

De ecologische risico’s zijn op basis van MTR en de PEC/PNEC benadering 

beoordeeld. De PEC/PNEC en de MTR benadering geven beide inzicht in de mate van 

het potentiële ecologische risico van de oppervlaktewateren van Curaçao. Hoewel er 

verschillen bestaan tussen de beide methoden (vnl. gebaseerd op achterliggende 

toxiciteitsdata) geven zij beiden een complementair beeld van de risico’s van de 

verschillende stoffen die gemeten zijn.  

 

Het ecologisch functioneren op Brakkeput, Blauwbaai, Vearsenbaai, Caracasbaai, 

Dokmaatschappij, St. Michielsbaai Spaanse water en Barbara beach is op basis van de 

metaalbelasting een punt van zorg. Metaalverontreiniging kan in het ecosysteem tot 

verschillende effecten leiden; organismen kunnen direct hinder ondervinden (sterfte), of 

via chronische belasting kunnen populaties kleiner worden of zelfs uitsterven. 

Afhankelijk van de mate van de effecten op individuen of soortgroepen zal indirect het 

hele ecosysteem beïnvloed zijn door de metaalverontreiniging.  

 

PAK’s en minerale olie in het ecosysteem kunnen op basis van diverse individuele 

eigenschappen verschillende effecten op organismen hebben. Veel PAK’s zijn 

hydrofoob, en accumuleren in de voedselketen. Tevens hebben vele PAK’s en minerale 
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olie een nadelig effect op het gezond functioneren en overleven van soorten en 

populaties. De oppervlaktewateren St. Annabaai, Schottegat en Dokmaatschappij zijn 

zeer ernstig verontreinigd met dergelijke stoffen. 

 

De meetresultaten van de baaien doet vermoeden dat de invloed van de industriële 

activiteiten rond het Schottegat niet beperkt blijven tot het Schottegat zelf. De mate 

waarin metalen, minerale olie en PAK’s voorkomen in het kustwater leidt tot verlaagde 

ecologische kwaliteit. Tevens kan de verontreiniging met metalen en PAK’s in de 

kustzone wellicht leiden tot verlaagde humane gezondheid indien geaccumuleerde 

stoffen (PAK) door consumptie van bv scheldieren door mensen worden opgenomen.  

 

Aanbevolen wordt om verder onderzoek naar de oppervlaktewaterkwaliteit uit te 

voeren, gericht op een chemische screening van PAK’s en minerale olie langs de 

kustzones (in dit onderzoek zijn deze analyses alleen uitgevoerd in het Schottegat en de 

St. Annabaai). Daarnaast dient er verder onderzoek uit gevoerd te worden waarin de 

chemische kwaliteit van het oppervlaktewater gerelateerd wordt aan de ecologische 

kwaliteit en de voedselveiligheid.  
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6 Grondwaterkwaliteit ISLA 

6.1 Inleiding 

Als gevolg van jarenlange raffinage zijn de bodem en het grondwater op grote schaal 

verontreinigd geraakt met olieproducten. De olieproducten zijn deels geadsorbeerd aan 

de grond, deels opgelost in het grondwater en deels als drijflaag aanwezig op het 

grondwater (ook wel Light Non-Aqueous Phase Liquid of LNAPL genoemd). De 

olieverontreiniging vormt voornamelijk als LNAPL een verspreidingsrisico voor de 

omgeving, aangezien de olie hierin als pure vorm aanwezig is. Om de verspreiding van 

de LNAPL’s naar het oppervlaktewater tegen te gaan heeft de ISLA greppels langs de 

kade aangelegd om de olie af te vangen voordat het de haven in stroomt. Bij de putten 

wordt het grondwater opgepompt, de olie afgeroomd en weer in de raffinaderij 

gebracht. Het gereinigde grondwater gaat weer terug [9]. Ondanks deze maatregel 

worden niet alle LNAPL’s afgevangen en komt een deel in het oppervlaktewater 

terecht. Daarnaast kan ook de in het grondwater opgeloste olie in het oppervlaktewater 

terecht komen.  

 

De doelstelling van het grondwateronderzoek op het ISLA terrein is om de 

medewerkers van de Milieudienst Curaçao bekend te maken met technieken en 

procedures om grondwatermonsters te nemen in peilbuizen. Daarnaast levert het 

grondwateronderzoek informatie op over de kwaliteit van het grondwater en de aard 

van de olieverontreiniging. Deze zijn uiteindelijk bepalend voor de 

verspreidingsrisico’s en de mogelijkheden om deze zoveel mogelijk tegen te gaan.  

6.2 Veldwerkzaamheden 

Gezien de doelstelling van het grondwateronderzoek, wordt niet de volledige 

grondwaterverontreiniging op het gehele ISLA terrein in kaart gebracht. Het onderzoek 

heeft plaatsgevonden op slechts een beperkt gedeelte van het terrein. In totaal zijn voor 

het onderzoek zeven peilbuizen geselecteerd (zie figuur 6.1). 

 

De bemonstering van het grondwater heeft plaatsgevonden in al aanwezige peilbuizen 

op het terrein met behulp van een slangenpomp. De slang wordt neergelaten in de 

peilbuis op een diepte van circa 50 cm onder de grondwaterspiegel en gedurende 10 

minuten doorgespoeld. Hiermee wordt voorkomen dat stilstaand water in de peilbuis 

wordt bemonsterd in plaats van representatief grondwater. De bemonstering heeft 

plaatsgevonden door verschillende flessen volledig af te vullen met grondwater en goed 

af te sluiten. Dit is van belang om te voorkomen dat het grondwater in contact komt met 

lucht, waardoor een deel van de verontreiniging vervluchtigt en niet gedetecteerd wordt. 

Het type fles en de wijze van conservering wordt bepaald door de voorgeschreven 

procedures, en afhankelijk van de analyse die wordt uitgevoerd. Voor de olieanalyses 

zijn de monsters geconserveerd met HCl. 

 

Op de ISLA locatie zijn LNAPL’s in de verschillende peilbuizen aangetroffen. De dikte 

van de LNAPL varieert sterk en is soms afwezig (bijlage C4). Door de aanwezigheid 

van LNAPL’s is besloten om af te zien van veldmetingen (pH, redoxpotentiaal, 

geleidbaarheid en temperatuur) aangezien de olieverontreiniging de werking van de 

sensoren belemmert of de sensoren zelfs beschadigt. Wel is gekeken in welke mate  olie 
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als suspensie in het grondwater aanwezig is. Na afloop van de meetcampagne zijn de 

grondwatermonsters samen met de apparatuur naar Nederland verzonden voor analyse 

in het laboratorium. 

  

 

Figuur 6.1 Geselecteerde peilbuizen voor het grondwateronderzoek 

6.3 Laboratoriumanalyses 

In het laboratorium is het monsterde grondwater geanalyseerd op een breed pakket aan 

verschillende oliecomponenten (tabel 6.1). Onderscheid is gemaakt in de volgende 

componenten: 

− BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen), dit zijn vluchtige aromatische 

verbindingen die zich snel kunnen verspreiden en een hoge toxiciteit hebben; 

− naftaleen, dit is een semivluchtige poly-aromatische verbinding; 

− C6-C10, dit is de meest vluchtige fractie van minerale olie die bestaat uit 

verbindingen met een ketenlengte van 6 tot 10 koolstofatomen; 

− C10-C40, dit is de som van minerale olie fracties bestaande uit ketens van 10 tot 40 

koolstofatomen. Verder onderscheid in ketenlengtes wordt gemaakt door een nadere 

onderverdeling in de fracties C10-C12, C12-C22, C22-C30 en C30-C40. 
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Tabel 6.1 Overzicht van laboratoriumanalyses 

 BTEX en naftaleen C6-C10 C10-C40 

10 x x x 

11 x x x 

12 x x x 

15 x x x 

16 x x x 

18 x x x 

20 x x x 

 

De analyses zijn uitgevoerd door het Alcontrol laboratorium met de volgende 

meetmethoden: headspace GCMS (BTEX, naftaleen en C6-C10) en GC-FID (C10-

C40). 

6.4 Resultaten 

De analyseresultaten zijn weergegeven in tabellen en kaarten (bijlage C en D). Zoals te 

verwachten was, op basis van de aanwezigheid van LNAPL´s, is olieverontreiniging in 

het grondwater van alle peilbuizen aangetroffen. De gehaltes en de samenstelling van de 

olieverontreiniging varieert sterk. Op de meeste monsterpunten domineren de 

zwaardere oliefracties (C12 en hoger) en zijn de lichtere oliefracties, BTEX en 

naftaleen in relatief lage concentraties aanwezig. Op de monsterpunten 11 en 12 zijn 

naast de zwaardere oliefracties ook lichtere fracties aanwezig (C6-C10). Hier worden 

ook de hoogste BTEX en naftaleen gehaltes aangetroffen. De verschillen in 

samenstelling zijn gerelateerd aan de specifieke uitgangsproducten die gedurende vele 

decennia op de verschillende terreindelen zijn gebruikt. De verontreiniging is wellicht 

nog wel te koppelen aan een bepaalde activiteit (overpompen, opslag, raffinageproces, 

etc.), maar als gevolg van de jarenlange historische belasting waarschijnlijk niet aan een 

specifiek incident of lekkage. Het in detail karakteriseren van de oorzaak en bronnen 

van de verontreiniging valt echter buiten de scope van het doel van dit onderzoek.  

6.5 Conclusies 

Gezien de omvang van de historische bodem- en grondwaterverontreiniging op het 

ISLA terrein is een sanering van alle olieverontreiniging op het terrein niet haalbaar en 

niet doelmatig. Beter kan gekozen worden voor een kosteneffectieve strategie die 

gericht is op het beheersen van risico´s.  

 

Belangrijke onderdelen van een dergelijke strategie zijn: 

− het treffen van bodembeschermende maatregelen om te voorkomen dat de 

verontreiniging nog verder toeneemt; 

− het reduceren van humane risico´s voor het personeel door directe en indirecte 

blootstelling bij verontreinigingsbronnen te voorkomen (huidcontact, ingestie en 

inhalatie); 

− Maatregelen om de verspreiding van verontreiniging naar de omgeving tegen te 

gaan.  

 

Dit laatste heeft vooral betrekking op de uitstroom van olieverontreiniging richting het 

Schottegat. Het graven van greppels waarin de olie wordt afgevangen kan hierbij als 

een eerste stap worden beschouwd. Dit zal echter onvoldoende zijn om de uitstroom 
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volledig tegen te gaan. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de uitstroom 

van verontreiniging in andere richting, zeker op plaatsen waar grondwater wordt 

onttrokken in putten van omwonenden en zodoende olieverontreiniging kan worden 

aangetrokken (in hoofdstuk 7 is het onderzoek naar de kwaliteit van putwater 

beschreven). 

 

Aangeraden wordt om een inventarisatie uit te voeren van de huidige flux van 

olieverontreiniging richting het Schottegat (en putten van omwonenden) en te bepalen 

waar deze flux het grootst is en welke gevolgen dit heeft voor de waterkwaliteit. Op 

basis hiervan kan heel gericht worden vastgesteld waar en op welke wijze maatregelen 

getroffen dienen te worden. Met name maatregelen die gericht zijn op het vergroten van 

de biologische afbreekbaarheid van de olieverontreiniging zijn kosteneffectief en bieden 

goede toepassingsmogelijkheden voor industriële locaties, aangezien de 

bedrijfsprocessen minimaal worden verstoord. Daarnaast zal het op bepaalde plekken 

noodzakelijk zijn om olieverontreiniging op een meer intensieve wijze te verwijderen. 

Deze maatregelen dienen dan bij voorkeur zo goed mogelijk gecombineerd te worden 

met andere onderhouds- of bouwwerkzaamheden die op het terrein reeds voorzien zijn.  
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7 Kwaliteit putwater 

7.1 Inleiding 

Op Curaçao beschikken veel woningen over een waterput. Het opgepompte grondwater 

wordt voornamelijk gebruikt voor de bevloeiing van tuinen. Voor het plaatsen van een 

waterput is geen vergunning nodig, waardoor er geen officiële controle is op het 

grondwatergebruik en de kwaliteit van het grondwater. Putwater is daarom nergens 

zonder meer als drinkwater te gebruiken en is in feite ook niet altijd geschikt voor 

huishoudelijk gebruik [10].  

 

Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van het putwater dient er een bemonstering en 

analyse van het water plaats te vinden. Het doel van dit onderzoek is niet om een 

compleet beeld van de putwaterkwaliteit te geven, maar om aan de medewerkers van de 

Milieudienst te demonstreren hoe een dergelijk kwaliteitsonderzoek uitgevoerd wordt, 

zodat zij in staat zijn dat in de toekomst zelfstandig te doen.  

7.2 Meetstrategie 

In dit onderzoek is gekozen om een beperkt aantal waterputten rond de raffinaderij te 

onderzoeken (figuur 7.1), om zodoende een eventuele belasting met organische 

koolwaterstoffen te kunnen aantonen. Op regionale schaal bekeken stroomt het 

grondwater rond het raffinaderijterrein weliswaar grotendeels richting het Schottegat, 

maar door de onttrekkingen in waterputten kan het grondwater van de raffinaderij 

worden aangetrokken. Naast de organische verontreiniging is het onderzoek gericht op 

generieke parameters (pH, geleidbaarheid en temperatuur) en een groot aantal 

anorganische parameters (o.a. metalen). Het onderzoek zegt echter niets over de 

algehele kwaliteit van het putwater. Hiervoor ontbreekt informatie over bijvoorbeeld de 

microbiële situatie. 

 

De putten zijn als volgt geselecteerd: eventuele belasting vanaf de raffinaderij in 

oostelijke, noordelijke en westelijke richting (respectievelijk: Golfbaan, fam. Rafael en 

Garage do Rego), eventuele belasting vanaf het asfaltmeer (Linkels en van Wilgen), 

eerder aangetoonde olieverontreiniging (Roosendal), en achtergrondsituatie (tuin 

Norman). De ligging van de meetpunten is weergegeven in figuur 7.1. 
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Figuur 7.1 Ligging van de monsterpunten voor het onderzoek naar de kwaliteit van het putwater 

7.3 Veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

Het veldwerk heeft plaatsgevonden op 1 december 2006. Het putwater is bemonsterd 

met een slangenpomp. De slang is neergelaten tot een diepte van circa een halve meter 

onder de grondwaterspiegel. Deze wijze van bemonsteren is mogelijk bij 

grondwaterspiegels tot circa 10 meter diepte. Door gedurende enkele minuten door te 

pompen is vers water aangezogen en is zoveel mogelijk voorkomen dat het stilstaande 

bovenste water in de put is bemonsterd. Stilstaand water geeft een verstoord beeld van 

de situatie. Het putwater is bemonsterd in flessen door deze volledig af te vullen zodat 

er geen direct contact met lucht(bellen) is. Afhankelijk van de analyses die worden 

uitgevoerd zijn de monsters geconserveerd door chemicaliën toe te voegen. Direct na de 

monstername zijn enkele veldmetingen (pH, geleidbaarheid en temperatuur) uitgevoerd 

met elektrodes. 

 

De monsters zijn in het laboratorium geanalyseerd op elementen, olie en polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK´s). Hiervoor zijn de achtereenvolgende 

analysemethodieken gehanteerd: ICP-MS en GC-FID. Een overzicht van de uitgevoerde 

analyses is weergegeven in tabel 7.1. 

Tabel 7.1  overzicht van de analyses op de putwaters 

 elementen olie  PAK´s 

Linkels & van 

Wilgen 

x x x 

Garage Do Rego  x x x 

Roosendal x x x 

Fam. Rafael x x x 

Golfbaan  x x x 

Tuin Norman  x   
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7.4 Resultaten 

In bijlage C4 is een compleet overzicht van de analyseresultaten weergegeven van het 

onderzoek naar de kwaliteit van het putwater. 

 

Aangezien er op Curaçao geen wettelijke normen beschikbaar zijn voor de beoordeling 

van het putwater, is de Nederlandse Interventiewaarde norm genomen voor 

grondwaterkwaliteit (indien interventiewaarden ontbreken zijn indicatieve niveaus als 

alternatief gehanteerd). Deze waarden zijn geschikt om een eerste indruk te krijgen van 

de kwaliteit van het grondwater en de noodzaak aan te geven voor nader onderzoek naar 

de risico´s voor mens en milieu. 

 

In alle gemeten waterputten blijkt sprake te zijn van een overschrijding van de 

interventiewaarde voor één of meerdere stoffen. Hieronder volgt een overzicht: 

− Minerale olie: overschrijding van interventiewaarde op monsterpunt Roosendal (en 

in lagere gehaltes aangetoond bij Linkels & van Wilgen, Garage do Rego, Fam. 

Rafael); 

− PAK’s: overschrijding van interventiewaarde naftaleen en fenantreen op 

monsterpunt Roosendal; 

− Metalen: overschrijding van het indicatieve niveau voor vanadium op alle 

monsterpunten behalve Roosendal, en overschrijding van interventiewaarde koper 

op monsterpunt tuin Norman.  

 

Voornamelijk zijn de hoge concentraties van vanadium in bijna alle onderzochte 

putwaters en een maximumwaarde van 390 µg/l op het monsterpunt Linkels & van 

Wilgen opmerkelijk. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de hoge natuurlijke 

achtergrondgehalten gerelateerd aan de geologie
5
 en/of de invloed van (historische) 

olieverontreiniging in het grondwater
6
. Aan de hand van het beperkte aantal meetpunten 

kan hierover geen uitsluitsel worden gegeven.  

 

Verontreiniging met minerale olie is aangetroffen op vier meetpunten. Bij Garage do 

Rego en de familie Rafael zijn de gehaltes laag. Op de meetpunten Roosendal en 

Linkels & van Wilgen zijn de gehaltes hoger en is de aanwezigheid van de 

olieverontreiniging te relateren aan een bron. Op het meetpunt Roosendal zijn de hoge 

concentraties minerale olie, naftaleen en fenantreen het gevolg van een lekkage van een 

olieleiding. De olie die vrijgekomen is bij dit incident is reeds gesaneerd, maar blijkbaar 

nog steeds als restverontreiniging aanwezig. Op het meetpunt Linkels & van Wilgen is 

de verhoogde concentratie minerale olie en vanadium vermoedelijk gerelateerd aan de 

invloed van het nabijgelegen asfaltmeer (Zoals blijkt uit de karakterisering van de 

samenstelling van het asfalt in hoofdstuk 8, lijkt dat het vrijkomen van oliecomponenten 

naar het oppervlaktewater op dit moment beperkt te zijn. Dit sluit niet uit dat in het 

verleden wel verspreiding van olieverontreiniging via het grondwater heeft 

plaatsgevonden).  

                                                        
5 Het meeste continentale grondwater heeft een lage vanadium concentratie van minder dan 3 µg/l. Hogere 

vanadium concentraties worden wel aangetroffen in het grondwater in vulkanische gebieden. Een voorbeeld 

is Mt. fuji waar concentraties tot 150 µg/l zijn aangetroffen. Het vanadium lost vanuit het basalt op in het 

grondwater (bron: www.wikipedia.org). Op Curaçao zijn dus nog hogere concentraties gemeten. 
6 de IFO en MFO (industrial fuel oil en marine fuel oil) die ISLA levert bevat circa 300 milligram vanadium 

per kilogram. 
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De overschrijdingen van de interventiewaarden duiden erop dat er sprake is van een 

ernstige grondwaterverontreiniging, maar geven nog geen uitsluitsel over de actuele 

risico’s waaraan de bewoners worden blootgesteld. Deze risico’s dienen middels een 

risicobeoordeling in kaart te worden gebracht. Specifiek dient rekening gehouden te 

worden met de blootstellingsroutes waarbij verontreinigd grondwater wordt gebruikt 

voor de irrigatie van gewassen, en als drinkwater voor vee/huisdieren en mensen. Op 

basis van de risico´s kan een gebruiksadvies of gebruiksbeperking worden afgegeven.  

 

Een soortgelijke risicobeoordeling is in Nederland in het grootschalig verontreinigde 

gebied de Kempen uitgevoerd voor de stoffen arseen (As), zink (Zn) cadmium (Cd), 

lood (Pb) en koper (Cu) [11]. Voor deze stoffen zijn kritische waarden afgeleid voor het 

gebruik als drinkwater, het drenken van vee, en als sproeiwater
7
. De uit te voeren 

risicobeoordeling voor de situatie op Curaçao zal zich moeten richten op alle stoffen die 

de interventiewaarde overschrijden en vanadium in het bijzonder.  

7.5 Conclusies 

Uit de overschrijding van de normen voor minerale olie, PAK’s (naftaleen en 

fenantreen) en metalen (vanadium en koper), blijkt dat de kwaliteit van het onderzochte 

putwater slecht is. Aanbevolen wordt om een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit 

van het putwater op een groter aantal locaties en naar de gebruiksrisico’s van het 

putwater.  

                                                        
7 Voor Koper zijn deze waarden respectievelijk: 2000, 500 en 200 µg/l. Aangenomen dat deze waarden 

direct vertaalbaar zijn naar de situatie op Curaçao betekent dit dat er op basis van deze stof geen 

gebruiksbeperking geldt voor het putwater. 
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8 Karakterisering Asfaltmeer en Schottegat 

8.1 Inleiding 

Het asfaltmeer ligt tussen Emmastad en de vrije zone aan het Schottegat. Het heeft een 

oppervlakte van 52 hectaren en is tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstaan. De 

toenmalige Shell-raffinaderij hield zich bezig met de productie van kerosine voor de 

geallieerden. Dit hield in dat vrijwel alles bij de raffinaderij gericht was op de productie 

van light fuel. Naar de zogenaamde heavy fuel was bijna geen vraag. Hierdoor ontstond 

er een overproductie van zware brandstof. Dit was indertijd aanleiding voor de 

raffinaderij om de overtollige zware brandstof, het zogenaamde gekraakt asfalt, in het 

asfaltmeer te storten. In de oorlogsjaren is er ongeveer anderhalf miljoen ton aan 

brandstof in het asfaltmeer gedumpt. In de loop der jaren zijn er diverse pogingen 

ondernomen om het asfaltmeer te exploiteren. Deze zijn nooit op iets uitgelopen. In de 

jaren tachtig was het bedrijf Netherlands Antilles Recycling Company (Nareco) tijdelijk 

belast met de exploitatie van het asfaltmeer. Volgens officiële schattingen heeft Nareco 

in deze periode 500 ton asfalt uit het asfaltmeer onttrokken. Maar door de internationaal 

dalende brandstofprijzen was deze exploitatie niet meer rendabel en werd het na enkele 

jaren stopgezet. Toen Shell het eiland in 1985 verliet werd het asfaltmeer voor een 

symbolisch bedrag aan het eilandgebied verkocht. Sindsdien beheert de overheids-NV 

Buskabaai het asfaltmeer [12]. 

 

Onlangs heeft Buskabaai met HAPO bv een contract afgesloten voor de ontginning van 

het asfaltmeer. Met de stijgende olieprijzen wordt verwacht dat de ontginning weer 

rendabel wordt. Aan het contract ligt een Intern Milieu Zorgplan (IMZ) ten grondslag. 

Dit is een soort omgekeerde milieuvergunning waarin HAPO bv zelf aangeeft hoe te 

garanderen dat het aan de milieueisen zal voldoen [13]. Belangrijke onderdelen hierin 

zijn: luchtkwaliteit, bodem, water, afvalstoffen, geluid, energie en duurzaamheid. TNO 

heeft het IMZ beoordeeld en aanbevelingen gedaan [14].  

 

De volgende elementen zijn van belang voorafgaand aan de ontginning: 

− Het nader in kaart brengen van de samenstelling van het asfalt op meerdere plekken 

en op meerdere dieptes, zodat er een goed 3D beeld ontstaat van de variaties in de 

samenstelling. De samenstelling van het asfalt is van belang voor de geplande 

ontginning van het asfaltmeer en heeft mogelijk consequenties voor de omgeving, 

als gevolg van het vrijkomen van vluchtige componenten tijdens de 

werkzaamheden. Het nabijgelegen zuurteermeer heeft een andere samenstelling en 

is door de bijmenging van verschillende agressieve stoffen niet geschikt voor 

ontginning. De afwijkende samenstelling heeft mogelijk andere effecten op de 

omgeving en dient daarom te worden gekarakteriseerd; 

− Het uitvoeren van een onderzoek waarin de huidige kwaliteit wordt bepaald van het 

oppervlaktewater en het sediment dat in direct contact staat met het asfalt 

(onderzoek naar de bodemkwaliteit onder het asfalt is om praktische redenen niet 

haalbaar voorafgaand aan de ontginning en zal in een later stadium worden 

uitgevoerd).  

 

De doelstelling van dit onderzoek is om analysetechnieken te inventariseren waarmee 

de variaties in de samenstelling van het asfalt kunnen worden bepaald. Dit zal worden 

gedaan met een beperkt aantal asfalt en zuurteermonsters (het verkrijgen van een 
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volledig beeld is niet voorzien in dit kader, maar wel noodzakelijk als vervolgstap). 

Daarnaast wordt een beperkt aantal oppervlaktewatermonsters onderzocht om een eerste 

indruk te krijgen van de belasting vanuit het asfalt en zuurteer. Ter vergelijking zijn 

enkele oppervlaktewatermonsters aan de westkant van het Schottegat meegenomen, 

welke belast zijn met olieverontreiniging afkomstig van het raffinaderijterrein (zie 

hoofdstuk 6). Een foto van beide plekken is te zien in figuur 8.1.  

 

 

Figuur 8.1  Foto’s van het westelijke gedeelte van het Schottegat (links) en het zuurteermeer (rechts). 

8.2 Veldwerkzaamheden 

Het veldwerk is gericht op twee verschillende plekken; het asfaltmeer met bijbehorende 

zuurteermeer, en de Valentijnbaai aan de westkant van het Schottegat (figuur 8.2). Op 

beide plekken zijn oppervlaktewatermonsters en oliemonsters genomen. De 

oppervlaktewatermonsters zijn genomen vanaf de oever door monsterflesjes te spoelen 

en vervolgens te vullen. Voor zover mogelijk zijn veldmetingen uitgevoerd om de pH, 

redox potentiaal, geleidbaarheid en temperatuur te bepalen. Voor de monsters aan de 

westkant van het Schottegat zijn indicatief de gehaltes aan ijzer en ammonium bepaald 

met een Dr. Lange fotospectrometer. Oliemonsters zijn genomen met een grondboor en 

schepje en verpakt in glazen potjes. 
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Figuur 8.2 Overzicht van monsterpunten, waarbij in rood de oliemonsters en in blauw de 

oppervlaktewatermonsters zijn aangegeven. 

 

8.3 Laboratoriumanalyses 

Onderscheid is gemaakt in de laboratoriumanalyses voor oppervlaktewatermonsters en 

oliemonsters. Deze worden in de volgende paragraven nader beschreven.  

8.3.1 Oppervlaktewatermonsters 

In het laboratorium zijn alle oppervlaktewatermonsters geanalyseerd op een breed 

pakket aan verschillende oliecomponenten (tabel 8.1). Er is onderscheid gemaakt in de 

volgende componenten: 

− BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen), dit zijn vluchtige aromatische 

verbindingen die zich snel kunnen verspreiden en een hoge toxiciteit hebben; 

− naftaleen, dit is een semivluchtige poly-aromatische verbinding; 

− C6-C10, dit is de meest vluchtige fractie van minerale olie die bestaat uit 

verbindingen met een ketenlengte van 6 tot 10 koolstofatomen; 

− C10-C40, dit is de som van minerale olie fracties bestaande uit ketens van 10 tot 40 

koolstof atomen. Verder onderscheid in ketenlengtes wordt gemaakt door een 

nadere onderverdeling in de fracties C10-C12, C12-C22, C22-C30 en C30-C40. 
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Tabel 8.1 Overzicht van de uitgevoerde analyses 

 BTEX en 

naftaleen 

C6-C10 C10-C40 

oppv w.1 x x x 

oppv.w.2 x x x 

oppv.w.3 x x x 

boorgat1 x x x 

asfaltmeer tussenwater x x x 

asfaltmeer opp water west x x x 

asfaltmeer opp water zuid x x x 

zuurteermeer ten westen x x x 

 

De analyses zijn uitgevoerd door het Alcontrol laboratorium met de volgende 

meetmethoden: headspace GCMS (BTEX, naftaleen en C6-C10) en GC-FID (C10-

C40). 

8.3.2 Oliemonsters 

 

Het asfalt afkomstig van Buskabaai is een complex mengsel van verschillende 

organische componenten (oliefracties), waaronder onvertakte ketens (alifaten), vertakte 

ketens en cyclische ketens (aromaten) met een verschillend aantal koolstofatomen. De 

karakterisering van het asfalt is daarom een ingewikkelde en specialistische activiteit. 

Op het TNO laboratorium in Utrecht zijn de volgende analyses uitgevoerd: 

− Indicatieve karakterisering van het asfalt met de Pollut-Eval; 

− GC-MS screening van de vluchtige fracties (d.m.v. headspace analyse); 

− GC-MS analyse van de zware fractie (na extractie van het monster). 

 

(zie tabel 8.2) 

Tabel 8.2 Overzicht van uitgevoerde analyses op oliemonsters 

 Polut-eval GC-MS 

(headspace) 

GC-MS 

(extractie) 

% koolstof en 

zwavel 

Zuurteermeer diep x    

Zuurteermeer ondiep x    

Ten westen zuurteermeer x x x x 

Ten zuiden zuurteermeer x    

Boorgat 1 x    

Grond 2 x    

 

De Pollut-Eval analyse is uitermate geschikt om snel en goedkoop een eerste indruk te 

krijgen van de samenstelling van organisch materiaal, en specifiek voor de 

aanwezigheid van verschillende oliefracties in het asfalt. Het principe van de Pollut-

Eval is gebaseerd op de detectie van de koolstof uit de verschillende oliefracties die 

vrijkomt bij verschillende temperaturen (zonder hierbij de exacte verbindingen te 

analyseren). Bij de Pollut-Eval analyse wordt het monster gedurende een 

temperatuurstraject van circa 20 minuten geleidelijk verhit van 105 tot 650 graden C. 

Hierbij komen de lichte oliefracties als eerste vrij aangezien deze bij relatief lage 

temperaturen vervluchtigen. Daarna volgen de zwaardere fracties. De koolstof die uit de 

fracties vrijkomt wordt in de tijd geanalyseerd en in een grafiek weergegeven 

(pyrogram). 
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Gaschromatografie gekoppeld met massaspectrometrie (GC-MS) is een geavanceerde 

analysetechniek waarbij verschillende organische stoffen in een monster worden 

gescheiden op basis van hun vluchtigheid en vervolgens worden gedetecteerd op basis 

van hun gewicht. Met deze techniek kunnen de gehaltes van individuele organische 

stoffen in bijvoorbeeld asfalt nauwkeurig worden bepaald. De GC-MS analyse kan 

uitgevoerd worden voor de bepaling van de vluchtige componenten en voor de bepaling 

van de zwaardere componenten.  

 

Voor het asfaltmonster zijn in eerste instantie de vluchtige componenten bepaald. Dit is 

gedaan door het monsterpotje te verwarmen tot 80 graden C, en vervolgens de lucht in 

het potje (headspace) te analyseren. Hiermee kan de aanwezigheid van de vluchtige 

stoffen in het asfalt worden bepaald op indicatief niveau (zonder de exacte concentratie 

in het asfalt te weten). In het onderstaande chromatogram geven de pieken aan welke 

stoffen er zijn aangetroffen in het asfaltmonster, en geeft de grootte van de piek aan in 

welke indicatieve hoeveelheden. 

 

Voor de bepaling van de zwaardere componenten dienen voorafgaand aan de GC-MS 

analyse de asfaltmonsters geëxtraheerd te worden met organische oplossingen om de 

componenten in oplossing te brengen (zogenaamde Soxhlett extractie).  

 

Het koolstof- en zwavelgehalte is bepaald met de Leco CS. 

8.4 Resultaten 

8.4.1 Oppervlaktewater 

Een detailoverzicht van de analyseresultaten is weergegeven in tabellen (bijlage C) en 

op kaarten (bijlage D). Op basis van de analyseresultaten zijn duidelijke verschillen 

waar te nemen tussen het oppervlaktewater aan de westkant van het Schottegat en het 

oppervlaktewater ter plaatse van het asfaltmeer.  

 

De belasting vanuit het asfaltmeer naar het (binnen de dijken gelegen) oppervlaktewater 

kan als nihil worden beschouwd aangezien er geen olieverbindingen zijn aangetroffen. 

Dit is opmerkelijk aangezien het oppervlaktewater in direct contact staat met het asfalt. 

Verondersteld kan worden dat het asfalt na al die decennia dermate is uitgehard dat er 

geen oliecomponenten meer uit vrij komen. Het oppervlaktewater direct buiten het 

asfaltmeer is niet onderzocht, maar gezien de aanwezigheid van dijken die het 

asfaltmeer scheiden van het Schottegat, kan worden aangenomen dat deze evenmin 

wordt belast vanuit het asfaltmeer. 

 

Het oppervlaktewater aan de westkant van het Schottegat (oppv. w. 3) is in hoge mate 

verontreinigd. Door de oostenwind accumuleert de olie, die als suspensie aanwezig is, 

aan de oevers. In het water direct achter de olievanger (oppv. w. 2) is geen 

olieverontreiniging gemeten. Echter, meer naar het westen toe zijn aan de oevers 

eveneens oliesuspensies in het water waargenomen. In een afgesloten waterlichaampje 

(opperv. w. 1) is olieverontreiniging aangetroffen, echter in lagere gehaltes dan het open 

water. In een boorgat in de buurt van het afgesloten waterlichaampje is eveneens 

olieverontreiniging in het water aangetroffen. De samenstelling van de 

olieverontreiniging wordt gedomineerd door zwaardere oliefracties (vanaf C12). BTEX 

componenten zijn wel aangetroffen maar in veel lagere gehaltes dan de olie.  
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Op basis van de redoxpotentiaalmeting, de ijzerbepaling en de ammoniumbepaling kan 

worden afgeleid dat in het afgesloten waterlichaampje en het boorgat anaerobe 

omstandigheden heersen. Dit geldt wellicht ook in mindere mate voor het open water. 

De anaerobe omstandigheden zijn ontstaan als gevolg van een beperkte toestroming van 

zuurstofrijk water en het optreden van biologische afbraak van olieverontreiniging 

waarbij zuurstof wordt verbruikt. 

8.4.2 Olie en asfalt 

 

Uit het pyrogram van de pollut-eval blijkt dat zwaardere componenten in de olie- en 

asfaltmonsters domineren (figuur 8.3). De koolwaterstoffen worden bij relatief hoge 

temperaturen gegenereerd, hetgeen duidt op de aanwezigheid van relatief zware 

componenten. Wel zijn er verschillen waar te nemen. Zo is de verhouding tussen de 

middelzware en zware componenten in de zuurteermeermonsters en het boorgatmonster 

anders dan bij de asfaltmonsters.  
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Figuur 8.3  Pyrogram van verschillende olie- en asfaltmonsters. 

Als resultaat van de GC-MS analyse van de headspace van het asfaltmonster is een 

chromatogram verkregen (figuur 8.4). Uit dit chromatogram blijkt dat er bij verwarming 

van het monster nauwelijks componenten vrijkomen. Dit resultaat is in 

overeenstemming met de resultaten van de Pollut-Eval analyses, waar bij 105 °C ook 

geen detecteerbare hoeveelheden koolwaterstoffen vrijkomen. 
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Figuur 8.4 Chromatogram van GCMS-headspace analyse 

Uit de GC-MS analyse van het geëxtraheerde teermonster blijkt dat er geen duidelijk 

signaal van individuele componenten is waar te nemen (figuur 8.5). Het chromatogram 

wordt gedomineerd door een zgn. UCM hump (unresolved component mixture). De 

twee hoge pieken in het chromatogram zijn toegevoegde interne standaarden. De 

resultaten van de GC-MS analyse op het extract zijn goed vergelijkbaar met de 

resultaten van de Pollut-Eval analyse. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

10 20 30 40 50 60 70

Tiid (min)

In
te

n
s
it

e
it

 
Figuur 8.5 Chromatogram van de GC-MS analyse van het geextraheerde teermonster. 

De resultaten van de Leco CS analyse wijzen uit dat het zwavelgehalte van het 

teermonster relatief hoog is, variërend van 3% tot 5.3%. Het totaal koolstofgehalte 

varieert van ongeveer 36% tot ongeveer 55%. 
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8.5 Conclusies 

Het oppervlaktewater aan de westkant van het Schottegat is in grote mate belast met 

oliecomponenten die als suspensie aanwezig zijn. Als gevolg van de oostelijke wind 

accumuleert de olieverontreiniging aan de westoevers. De olie bestaat grotendeels uit 

relatief zware fracties en slechts kleine hoeveelheden lichte fracties en BTEX. 

 

Het oppervlaktewater ter plaatse van het asfaltmeer is op dit moment niet verontreinigd 

met oliecomponenten. Verondersteld kan worden dat het asfalt na al die decennia 

dermate is uitgehard dat er op dit moment geen oliecomponenten meer uit vrij komen. 

Gedurende de geplande ontginning van het asfaltmeer dient de kwaliteit van het 

oppervlaktewater goed gemonitoord te worden om er zeker van te zijn dat als gevolg 

van het openbreken van het asfalt bepaalde componenten niet alsnog uit de matrix 

vrijkomen (gezien de eerste indruk die verkregen is van de samenstelling van het asfalt, 

waaruit blijkt dat er weinig lichte componenten in het asfalt zitten, lijkt dit echter 

onwaarschijnlijk). 

 

Uit de resultaten van de analyses kan geconcludeerd worden dat karakterisering van de 

laterale en verticale variatie in de samenstelling van het teer heel goed uitgevoerd kan 

worden via een relatief snelle en goedkope Pollut-Eval analyse. Op deze wijze kan het 

teervoorkomen goed uitgekarteerd worden. Op basis van de Pollut-Eval screening kan 

besloten worden om verdere (detail) analyses uit te voeren op een selectie van monsters. 

De uitgevoerde analyses die op een beperkt aantal monsters zijn uitgevoerd, duiden op 

een samenstelling die gedomineerd wordt door relatief zware componenten. Om 

algemene conclusies te kunnen trekken over de variaties in de samenstelling van het 

asfalt, dient er een groter aantal monsters verspreidt over het asfaltmeer en op 

verschillende dieptes te worden geanalyseerd. 
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9 Eindadvies 

9.1 Te volgen toekomstige meetstrategie  

Om de milieuproblematiek doelmatig te kunnen aanpakken is het nodig om een 

transformatie in gang te zetten van incidenteel gericht onderzoek naar structureel 

onderzoek. Structureel onderzoek is noodzakelijk om de status van de milieukwaliteit 

blijvend te kunnen monitoren. Op deze wijze kan vroegtijdig worden geanticipeerd op 

de problemen die ontstaan en passende maatregelen worden getroffen. 

 

Op basis van de uitgevoerde meetcampagne wordt geadviseerd om meetstrategieën te 

ontwikkelen voor de monitoring van de luchtkwaliteit, de oppervlaktewaterkwaliteit, de 

grondwaterkwaliteit, de kwaliteit van het putwater en de karakterisering van het 

Schottegat en asfaltmeer. De meetstrategieën zijn hieronder op hoofdlijnen uitgewerkt: 

− Luchtkwaliteit. Aanbevolen wordt om te starten met een jaarlange monitoring. 

bestaande uit de volgende onderdelen:  

a. zwaveldioxidemetingen met passieve monsternemers gedurende een volledig 

jaar met een uitgebreide dekking (huidige monsterpunten aangevuld met ca.5 

extra meetpunten rond Piscadera en St. Michiel);  

b. fijnstofmetingen middels filterbelading gedurende een volledig jaar op het 

bovenwindse monsterpunt en meerdere benedenwindse monsterpunten;  

c. metingen van piekconcentraties tijdens incidenten en verhoogde uitstoot van 

de ISLA met behulp van de meetwagen met de zwaveldioxide- en 

fijnstofmonitor, eventueel aangevuld met apparatuur waarmee de VOS en 

H2S concentratie kan worden gemeten. 

Een uitgebreide beschrijving van de meettechnieken die onderdeel kunnen uitmaken 

van dit meetnet is opgenomen in bijlage E. Op basis van de jaarlange monitoring 

kan de strategie voor de lange termijn monitoring worden vastgesteld.  

− Oppervlaktewaterkwaliteit. Aanbevolen wordt om verder onderzoek naar de 

oppervlaktewaterkwaliteit uit te voeren, gericht op een chemische screening van 

PAK’s en minerale olie langs de kustzones (in dit onderzoek zijn deze analyses 

alleen uitgevoerd in het Schottegat en de St. Annabaai). Daarnaast dient er verder 

onderzoek uit gevoerd te worden waarin de chemische kwaliteit van het 

oppervlaktewater gerelateerd wordt aan de ecologische kwaliteit en de 

voedselveiligheid.  

− Grondwaterkwaliteit ISLA. Aangeraden wordt om een inventarisatie uit te voeren 

van de huidige verspreiding en effecten van olieverontreiniging richting het 

Schottegat en putten van omwonenden. Een essentieel onderdeel van deze 

inventarisatie is het meten van verschillende oliecomponenten in peilbuizen aan de 

grenzen van de locatie. Door deze metingen periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) uit te 

voeren kan worden gewaarborgd dat er geen ontoelaatbare verspreiding optreedt. 

− Kwaliteit putwater. Op basis van de uitgevoerde meetcampagne zijn er serieuze 

aanwijzingen om te veronderstellen dat de kwaliteit van het putwater op meerdere 

plekken onvoldoende is. Aanbevolen wordt een meer uitgebreide inventarisatie uit 

te voeren op een groter aantal meetpunten, op basis waarvan een totaal beeld van de 

situatie kan worden verkregen. Naast de chemische kwaliteit dient dan ook de 
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bacteriologische situatie in kaart te worden gebracht. Verder dienen de 

gebruiksrisico’s van het putwater te worden geïnventariseerd. 

− Karakterisering van het Schottegat en asfaltmeer. Gezien de ernst van de situatie 

dient de waterkwaliteit aan de westkant van het Schottegat periodiek te worden 

gemonitoord. Hiermee wordt geverifieerd in hoeverre de noodzakelijke maatregelen 

om de flux van olieverontreiniging vanaf de raffinaderij te beperken, resulteren in 

een verbetering van de waterkwaliteit. De kwaliteit van het water rond het 

asfaltmeer dient in het kader van de ontginningsplannen te worden gemonitoord 

voorafgaand, tijdens en na afloop van de activiteiten. Aangeraden wordt om de 

samenstelling van het asfalt en de variaties hierin te bepalen door middel van de 

relatief goedkope en effectieve Pollut-Eval analyse.  

9.2 Aanschaf apparatuur 

De meetcampagne heeft plaatsgevonden met apparatuur van TNO en dient beschouwd 

te worden als een momentopname. Voor een compleet beeld van de milieukwaliteit zal 

er langdurig moeten worden gemonitoord. Tijdens het bezoek van TNO op Curaçao 

heeft de Milieudienst te kennen gegeven over eigen apparatuur te willen beschikken 

voor het uitvoeren van milieumetingen. Hiermee wordt het mogelijk om vanaf 2007 

zelfstandig de milieumetingen te continueren en de status van de milieukwaliteit 

blijvend te monitoren. 

 

Momenteel beschikt de Refineria di Korsou over een meetwagen met een 

zwaveldioxide- en fijnstofmonitor. Mits de meetapparatuur goed wordt onderhouden en 

wordt bediend door een persoon met de juiste specifieke expertise, is deze apparatuur 

goed bruikbaar om piekconcentraties tijdens incidenten en verhoogde uitstoot van de 

ISLA te meten. Recent heeft een medewerker van de Milieudienst een training gevolgd 

om de apparatuur te kunnen bedienen en zijn er afspraken gemaakt over het 

toekomstige gebruik van de meetapparatuur. De meetwagen heeft als voordeel dat het 

op verschillende plekken inzetbaar is, maar als nadeel dat er niet op meerdere punten 

tegelijk kan worden gemeten. Daarom wordt aangeraden om naast de meetwagen ook 

nog andere meetapparatuur aan te schaffen. 

 

Geadviseerd wordt om zowel bovenwinds als benedenwinds een opstelling voor een 

gravimetrische fijnstofmeting te plaatsen. Met deze opstelling kunnen wekelijks filters 

beladen worden voor de bepaling van de concentratie PM10 en PM2.5. De werking van 

de gravimetrische fijnstofmeting is gedemonstreerd tijdens de meetcampagne in 

november 2006 en geeft een goede aanvulling op de apparatuur die in gebruik is bij de 

Refineria di Korsou. Door de benedenwindse metingen te vergelijken met de 

bovenwindse metingen wordt er inzicht verkregen in de bijdrage van de raffinaderij. In 

tegenstelling tot de metingen met de fijnstofmonitor is het met de gravimetrische 

fijnstofmeting mogelijk om naast de concentratie PM10 ook de concentratie PM2.5 en de 

samenstelling van het fijnstof te bepalen. Het plaatsen van de opstelling en het 

vervangen van de filters kan worden gedaan door de milieudienst. Voor het wegen van 

de filters is zeer nauwkeurige weegapparatuur nodig. De milieudienst wordt aangeraden 

om deze weegapparatuur in eerste instantie niet zelf aan te schaffen, maar de filters te 

laten wegen door TNO of een andere instantie die beschikt over deze weegapparatuur.  

 

Verder wordt het noodzakelijk geacht om de luchtmetingen uit te breiden met passieve 

monsternemers (samplers) voor zwaveldioxide. Het gebruik hiervan is bekend bij 

personeel van de Milieudienst en gedemonstreerd tijdens de meetcampagne in 
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november 2006. De samplers worden door TNO aangeleverd, geplaatst door de 

Milieudienst Curaçao en maandelijks vervangen en teruggestuurd naar TNO voor 

analyse. In totaal wordt aangeraden om de samplers te plaatsen op minimaal 16 

monsterpunten, waardoor een goed ruimtelijk inzicht verkregen kan worden van de 

luchtkwaliteit. 

 

Momenteel heeft de Milieudienst geen apparatuur beschikbaar voor 

waterkwaliteitsmetingen. Aangeraden wordt om een Dr. Lange fotospectrometer met 

toebehoren aan te schaffen. Met dit apparaat kan betrekkelijk eenvoudig een zeer brede 

selectie van verschillende waterkwaliteitsparameters gemeten worden. De werking van 

het apparaat is gedemonstreerd tijdens de meetcampagne op Curaçao en is uitstekend te 

bedienen door het personeel van de Milieudienst. Naast het apparaat zelf dienen er een 

aantal benodigdheden te worden aangeschaft (pipet, thermostaat, fotometrische testen 

voor o.a. ammonium, nitraat, fosfaat, Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV), bacteriën, 

metalen).  

 

De Milieudienst beschikt momenteel niet over apparatuur voor de monstername van 

bodem- en grondwater, zoals een slangenpomp, peilapparaat, sensor-meetset 

(pH/mV/EC/Sal/T/O2) en diverse toebehoren. De apparatuur is goed te bedienen door 

het personeel van de Milieudienst en gedemonstreerd tijdens de meetcampagne op 

Curaçao. Aangeraden wordt om deze apparatuur aan te schaffen.  

 

Met bovengenoemde apparatuur is de Milieudienst in staat om zelfstandig een groot 

deel van de routinematige milieukwaliteitsmetingen uit te voeren. Daarnaast zal voor 

een specifiek aantal metingen specialistische kennis of apparatuur vereist zijn. Deze 

metingen kunnen niet door de Milieudienst zelf worden uitgevoerd, en worden bij 

voorkeur uitbesteed aan specialistische bureaus of laboratoria. Een voorbeeld is de 

analyse van organische verontreinigingen of de karakterisering van asbest. 

9.3 Continuering training 

In dit samenwerkingsproject heeft TNO intensief samengewerkt met de Milieudienst 

Curaçao. Gedurende de trainingsfase in Nederland en tijdens de meetcampagne op 

Curaçao zijn medewerkers van de Milieudienst intensief begeleid en hebben ze ruime 

praktijkervaring opgedaan bij de uitvoering van milieuonderzoek. Met deze kennis zijn 

ze in staat om zelfstandig diverse veldwerkzaamheden en een aantal belangrijke 

milieumetingen routinematig uit te voeren.  

 

Naast deze praktische kennis is verdere training nodig om meer specialistische kennis 

van bodem, water en lucht op te doen. Met deze kennis kunnen de medewerkers van de 

Milieudienst beter invulling geven aan de opstart, de beoordeling en interpretatie van 

verschillende milieuonderzoeken. Tevens kan hiermee de effectiviteit van de uitvoering 

van het milieuonderzoek worden vergroot. Daarnaast heeft de Milieudienst aangegeven 

extra training te willen op het gebied van vergunningverlening. De trainingsactiviteiten 

sluiten nauw aan op de reeds opgedane expertise op het gebied van milieumetingen, en 

passen uitstekend in een aanvullend trainingsprogramma. Nadere afspraken worden 

momenteel gemaakt over de invulling van dit trainingsprogramma.  
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Niet geciteerd: 

 

− Strategische oriëntatiestudie, Purvin & Gertz en Ecorys-NEI. 

− TNO-rapport “Bepalingen aan monsters stof genomen na een industriële emissie”, 

dat op verzoek van het eilandgebied is opgesteld over de witte stof die in de nacht 

van 8 op 9 mei op Wishi en Marchena neerdaalde. 

− Health complaints & air pollution from the Isla Refinery in Curaçao, is in 

september 1999 uitgebracht door Pieter van der Torn, werkzaam bij de GGD 

Rotterdam en omstreken. 
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A Werkverslag trainingsfase TNO 

A.1 Inleiding 

Als eerste onderdeel van het samenwerkingsproject tussen de Milieudienst Curaçao en 

TNO genaamd “Milieumetingen Milieudienst Curaçao”, is een trainingsfase voorzien. 

In deze trainingsfase ben ik, Norman Rooi, als medewerker van de Milieudienst 

Curaçao naar TNO in Nederland gekomen. Onder begeleiding van TNO experts heb ik 

praktijkervaring opgedaan op het gebied van luchtkwaliteitsmetingen, alsmede de 

bemonstering van bodem, grondwater en oppervlaktewater. 

 

De trainingsfase heeft plaatsgevonden in de periode van 2 juni t/m 6 juli 2006. Een 

uitgebreide verslaglegging van mijn werkzaamheden bij de verschillende TNO 

onderdelen en andere organisaties is in het volgende hoofdstuk weergegeven. Daarnaast 

is relevante achtergrondinformatie (zoals meetvoorschriften) opgenomen als bijlage.  

 

A.2 Specificatie van tijdsbesteding bij TNO 

In dit hoofdstuk is mijn tijdsbesteding tijdens de trainingsfase bij TNO gespecificeerd. 

De tijdsbesteding wordt chronologisch beschreven. 

 

 Vrijdag 2 juni t/m zondag 4 juni  

Aankomst in Nederland, kennismaking met mijn contactpersoon Jeroen Ter Meer, en 

inlezen achtergrondinformatie over de TNO organisatie en milieuonderzoek. 

 

 Maandag 5 juni  

2
de

 Pinksteren, dus een nationale vrije dag (Landelijk). Gedeeltelijk besteed aan inlezen 

van achtergrondinformatie. 

 

 Dinsdag 6 juni  

Ochtend:  

Introductie en rondleiding binnen de TNO locatie Apeldoorn. De werkprocedures zijn 

doorgenomen en de werkplek is ingericht. Daarnaast is het gebruik van de computer, de 

laptop en de fotocamera, die door TNO gedurende trainingsperiode beschikbaar zijn 

gesteld, toegelicht. Verder heb ik kennisgemaakt met Henk Verhagen en aan Andre 

Cinjee. Henk Verhagen is gespecialiseerd in luchtkwaliteitsmetingen. Hij heeft een 

uiteenzetting gegeven van het luchtkwaliteitsonderzoek in Nederland en het buitenland 

waar hij bij betrokken is geweest. Andre Cinjee is gespecialiseerd in 

grondwaterbemonstering en bodembemonstering. 

 

Middag: 

Bespreking van het werkprogramma voor de trainingsfase. Hierin staat vermeld op 

welke dagen de verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd, en welke TNO 

onderdelen of andere organisaties hierbij betrokken zijn. Afhankelijk van de situatie, de 

voortgang en de behoeften kan het werkprogramma aangepast worden. (De meest 

actuele versie van het werkprogramma is verstuurd in de fax van 16 juni en tevens als 

bijlage aan dit verslag toegevoegd (bijlage A). De rest van de middag is besteed aan het 

doornemen van de documenten over de TNO-organisatie, en de relevante afdelingen 

met betrekking tot de trainingsfase van het project. Een samenvatting van de 

organisatiestructuur van TNO en de verschillende afdelingen daarin is weergegeven in 
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bijlage B. Vervolgens informatie bestudeerd over passieve monsterneming voor binnen- 

en buitenlucht (zie bijlage C). 

 

 
 

 Woensdag 7 juni 

’s Ochtends vroeg ben ik samen met André Cinjee naar Nieuw-Rhoden te Gemeente 

Groningen gegaan. Bij het Pompstation “Total” aan de Zevenhuizense-weg is een 

bodem- en grondwaterverontreiniging geconstateerd die nader onderzocht moet gaan 

worden door TNO. Het is de bedoeling om het grondwater uit peilbuizen te gaan 

bemonsteren, te analyseren en te bepalen hoe groot de omvang van de verontreiniging 

is. In totaal waren er 9 peilbuizen aanwezig, maar uiteindelijk konden we alleen uit 5 

peilbuizen het grondwater bemonsteren. De andere peilbuizen leverden nauwelijks 

grondwater. De bemonstering heeft plaatsgevonden volgens het werkvoorschrift in 

bijlage D. 

 

 Donderdag 8 juni  

Ochtend: 

Verwerking van de gegevens en uitwerking van verslag van het veldwerk te Nieuw 

Rhoden. 

 

Middag: 

Kennismaking met Alette Langenhoff, het hoofd van het Laboratorium “Bodem en 

grondwater” in Apeldoorn. Vervolgens heeft zij een rondleiding en introductie gegeven 

door het laboratorium. Bespreking is hoe de procedures verlopen in het laboratorium 

vanaf het moment dat de monsters binnenkomen tot aan de analyse en verwerking van 

de resultaten. Daarnaast is er uitleg gegeven over de analyse apparatuur in het 

laboratorium, waaronder gas-chromatografen en High Pressure Liquid chromatografen. 

Met deze apparatuur kunnen verschillende organische verbinden worden aangetoond. 

Het resterende deel van de middag is besteed aan de uitwerking van het verslag van 

Nieuw Rhoden en het bijwerken van de verslaglegging van de tijdbesteding. 

 

 Vrijdag 9 juni 

Ochtend: 

Nader kennis gemaakt met Henk Verhagen en zijn directe collega Hilbrand Weststrate. 

Besproken is hoe de geplande werkzaamheden op het gebied van luchtmetingen de 

komende week worden uitgevoerd. Vervolgens is direct begonnen met het maken van 

de opstelling voor het meten van fijnstof (PM10 en PM2,5 en PM-totaal) samen met 
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Hilbrand Weststrate. De opstelling voor de fijnstofmeting is te zien in de onderstaande 

foto.  

 

In het tweede deel van de ochtend heeft Henk Verhagen de werking van de apparatuur 

uitgelegd. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van de door 

TNO tot constant gewicht gewogen filters in de houders voor respectievelijk PM2,5, 

PM10 en PM-totaal. Daarnaast dient de luchtstroom door de verschillende PM-zeven 

gemeten te worden met behulp van een flowmeter. Voor detailbeschrijvingen van de 

werkzaamheden wordt verwezen naar het werkvoorschrift in bijlage E. Vervolgens is 

gestart met de eerste fijnstofmeting. 

 

Middag: 

Gestart is met het conditioneren en 1
e
 keer wegen van een 6-tal nieuwe filters op een 

micro-balans voor vervolgmetingen van de verschillende fijnstofgehalten (PM10, 

PM2,5 en PM-totaal). TNO gebruikt voor het conditioneren een perspex bak van 1,50 

meter bij 0,75 meter en een hoogte van 0,50 meter. Hierin wordt de luchtvochtigheid 

constant gehouden met een zoutoplossing. De filters die TNO gebruikt zijn filters van 

Milipore, Teflon filters 3 um (Milipore nr.FSLW 04700). TNO gebruikt voor het wegen 

van de filters een micro-balans van het merk METTLER, TOLEDO AX – 205. De 

perspex bak voor het conditioneren en de micro-balans zijn te zien op de tweede 

onderstaande foto. 

 

De rest van de middag zijn aantekeningen uitgewerkt en de tijdsbesteding bijgewerkt. 

Gestart met het maken van een werkvoorschrift voor de fijnstofmetingen. 

 

 
 

 Maandag 12 juni 

Vandaag ben ik naar Den Helder gegaan om een bezoek te brengen aan het TNO 

onderdeel dat zich bezig houdt met de kwaliteit van watersystemen. Edwin Foekema, 

Andrea Sneekes en Liesbeth van der Vlies hebben me verteld wat de TNO doet in 

verband met onderzoek rondom chemische en microbiologische normen; zorgstelling 

voor emissiereductie; richtlijnen stellen voor ecologische doelstellingen voor het 

oppervlaktewater; effluenteisen voor rioolwater zuiveringsinstallaties (RWZI’s); en het 

ecologisch rendement van het verder terug brengen van de stikstof- en 

fosforconcentratie.  

 

Daarnaast heb ik een rondleiding gehad over de locatie waar de testvijvers (Mesocosm) 

aanwezig zijn die in het project “Experimentele Aquatische Ecosystemen” worden 
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gebruikt. Een omschrijving van dit project is opgenomen als bijlage G. Aquatische 

mesocosms worden al sinds jaren ingezet bij de wettelijk verplichte beoordeling van 

effecten van nieuwe bestrijdingsmiddelen. Echter, deze aquatische mesocosms kunnen 

veel bredere toepassingsmogelijkheden hebben. Uit een recent onderzoek blijkt dat er 

testen zijn gedaan in de vijvers waarbij enkele van de vijvers met sedimenten zijn 

behandeld. Volgens Edwin Foekema en Andrea Sneekes worden de vijvers om de twee 

weken gecontroleerd in verband met algengroei. Dit wordt gedaan met een zeef en een 

PVC-buis die als een soort maatstaaf fungeert. In de PVC–buis zit een kogel die bepaalt 

tot hoeveel meter diep men een kolom water naar boven mag halen. En deze gooit men 

in de zeef om te bepalen hoeveel en welke soorten micro-organismen in zo’n vijver 

aanwezig zijn. Men vult in monsterpotjes wat men in ieder vijver heeft gevonden. 

Hierna gaan ze de koeling in, om de groeiremming te activeren. In het lab gaat men 

micro-organismen verder onderzoeken. 

 

 Dinsdag 13 juni 

Ochtend: 

Uitwerken van de aantekeningen en bijwerken van de tijdbesteding. Onder begeleiding 

van Henk Verhagen gewerkt in het laboratorium voor de uitvoering van 

fijnstofmetingen.  

 

Middag: 

In het laboratorium voor een tweede maal (6) filters gewogen en geconditioneerd voor 

de fijnstofmetingen. Vervolgens samen met Henk gewerkt aan de gegevensverwerking 

van de resultaten van de fijnstofmetingen. Hiervoor is een Excel-bestand aangemaakt, 

die tevens gebruikt kan worden voor toekomstige metingen op Curaçao. In de 

onderstaande figuur is een deel van de verwerkte gegevens in het Excel-bestand 

weergegeven. 

 

 
 

 Woensdag 14 juni 

Ochtend: 

Afronding van de eerste fijnstofmeting na het opnieuw meten van de luchtstromen met 

de flowmeter. De beladen filters zijn uit het apparaat gehaald (zie foto’s) en vervolgens 

gebracht naar de conditioneringsbak. Nadat deze hierin zijn geconditioneerd, zijn de zes 

filters gewogen. Het wegen gebeurt in triplo (3 keer) om inzicht te krijgen in de 

betrouwbaarheid van de meting. Vervolgens zijn de resultaten verwerkt in het Excel-

bestand en geïnterpreteerd. De resultaten van de metingen blijken een hoge 

betrouwbaarheid te hebben, en komen goed overeen met de waarden die verwacht 

kunnen worden ter plaatse van de testopstelling. 

 

Middag: 
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In het laboratorium heb ik een nieuwe serie filters geconditioneerd, afgewogen en 

ingezet. Vervolgens heb ik gewerkt aan het uitwerken van de aantekeningen en het 

bijwerken van de tijdsbesteding. Later op de middag heeft er overleg plaatsgevonden 

met Henk Verhagen en Jeroen Ter Meer om de voortgang te bespreken. Geconcludeerd 

kan worden dat er grote vorderingen zijn gemaakt met de fijnstofmetingen en de 

trainingsfase conform planning en naar ieders tevredenheid verloopt. 

 
 

Donderdag 15 juni 

Ochtend: 

Uitwerking verslag van bezoek aan Den Helder en bestudering van bijbehorende 

achtergrondinformatie van het Mesocosm project. 

 

Middag: 

Uitwerking van aantekeningen en bijwerking van tijdbesteding. Verslagverwerking en 

tevens doornemen van TNO – documenten. 

 

 Vrijdag 16 juni 

Ochtend: 

Zelfstandig werkzaam in het laboratorium voor de filterweging. Vervolgens een 

programmabespreking gehad in verband met planning voor volgende week.  

 

Middag: 

Voorbereiding: prepareren voor het veldwerk van aanstaande maandag met het 

Ingenieursbureau Grontmij, richting Brabant en omgeving. Bestudering van protocollen 

van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit. Verder voorbereidingen getroffen voor 

het gebruik van de fotocamera en de laptop. Later op de middag naar het laboratorium 

gegaan om enkele foto’s te maken van de apparatuur waarmee ik bezig ben. Afronding 

en uitwerking van aantekeningen en tijdsbesteding. 

 

 Maandag 19 juni 2006 

Samen met Eelco Petstra van het Ingenieursbureau Grontmij heb ik de hele dag 

veldwerk uitgevoerd in het noordelijke gedeelte van de provincie Brabant. Het 

veldwerk wordt uitgevoerd in het kader van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit 

(LMG). De doelstelling van het LMG is het beschrijven van de grondwaterkwaliteit in 

Nederland om veranderingen in kwaliteit vast te stellen en de waargenomen toestand 

en/of verandering te verklaren in relatie tot milieudruk en beleidsmaatregelen. In totaal 

omvat het netwerk circa 400 meetpunten, verspreid over geheel Nederland. Elk 

meetpunt is voorzien van drie filters op diepten van circa 10 m, 15 m en 25 m. De 

bemonsteringsfrequentie is, afhankelijk van kwetsbaarheid van het grondwater op het 

meetpunt, tussen de 1 en 4 jaar voor de filters op 10 m en 25 m diepte . Het filter op 15 

m diepte is een reservefilter. 
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In totaal hebben we 5 peilbuizen bemonsterd en gemeten. Gebieden die we hebben 

bezocht waren: Sambeek (gem. Boxmeer), Overloon (gem. Boxmeer), Landhorst, 

Odiliapeel (gem. Uden), en Veghel. Ter plaatse van het monsterpunten bevond zich een 

PVC koker met drie 3 peilbuizen op de drie verschillende dieptes (zie foto). Vandaag 

zijn alleen in de ondiepe peilbuizen metingen verricht. Bemonstering van het 

grondwater heeft plaatsgevonden volgens het bemonsteringsprotocol voor het Landelijk 

Grondwater-kwaliteitsmeetnet (LMG) 2006, versie 6.0 (zie bijlage H.1). 

 

Bij de monsterneming zijn de volgende procedures gehanteerd: Er is een 

monitoringsformulier voor de bemonstering ingevuld. Voor iedere bemonstering werd 

een uniek registratienummer toegekend. Verder werd de volgende aanvullende 

informatie genoteerd: het filternummer, de plaats en datum, bemonsterd door wie, de 

gebruikte pompen en doorpompdebieten, de frequentie(Hz), de Grondwaterstand, de 

diameter van de peilbuis, de diepte van de filter, de hoogte van de kokerrand, de 

kokerrand boven de kopbuis filter 1, 2 en 3, de eventuele wijziging in de situatieschets, 

datum en tijdstip van bemonstering, de pH, de Temp., de geleidbaarheid (EGC), en het 

zuurstofgehalte. Men gebruikt bicarbonaat om de hoeveelheid kalk in je grondwater te 

kunnen bepalen. Dit gebeurde met een titreerapparaat. Bij alle procedures werden de 

veldparameters om de drie minuten genoteerd, gedurende het afpompen tot 

bemonstering. Ondiepe filters werden gedurende 30 minuten afgepompt en vervolgens 

bemonsterd. De opstelling met de elektroden waarmee de veldmetingen plaatsvonden 

zijn weergegeven op de foto. Na de bemonstering werden alle elektroden afgespoeld 

met demiwater. De pH-elektrode werd in KCl gedompeld ter voorkoming van 

uitdroging (er zit namelijk een membraan onder de elektrode en deze moet vochtig 

blijven). Bij de geleidbaarheidselektrode hoefde dat niet. De Zuurstofelektrode wordt 

afgewassen met demi-water.  

 

Benodigdheden voor het bemonsteren en meten van de peilbuizen zijn gespecificeerd in 

bijlage H.2. 

  

 
 

 Dinsdag 20 juni 2006 

Vandaag met André Cinjee, Hans Brouwer van de TNO – veldwerkploeg naar het 

Rotterdamse havengebied gegaan voor Grondwater – en Bodemonderzoek. Het bedrijf 

dat we gingen bezoeken heet TIC (Tank Installatie Chemiehaven). Via een 

planologische tekening konden we aflezen welke de peilbuizen zijn die onderzocht 

moest worden. Op dit terrein is een ernstige verontreiniging geconstateerd in de bodem 

en het grondwater. TNO heeft als opdracht om te onderzoeken op welke wijze de 

verontreiniging kan worden gesaneerd. Aangezien de verontreiniging zeer diep in het 
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grondwater zit, zal de sanering zeer kostbaar zijn. TNO onderzoekt in hoeverre de 

verontreiniging op natuurlijke wijze kan worden afgebroken door micro-organismen die 

in de bodem aanwezig zijn. Op deze wijze kunnen de saneringskosten worden 

gereduceerd. 

 

Vanuit de peilbuizen werd grondwater opgepompt via een slangenpomp. Met een slang 

werd een doorstroomcel verbonden aan de slangenpomp. In de doorstroomcel werden 

een pH-, zuurstof-, geleidbaarheids- en redoxelektrode gehangen. Boven op dezelfde 

slangenpomp bevindt zich een andere uitmonding van de slang, en hieruit komt het 

uitgepompte water. Een emmer wordt gebruikt om het opgepompte water op te vangen.  

 

We hebben in totaal 12 peilbuizen kunnen bemonsteren en meten. Bij iedere 

peilbuismeting namen we een aantal monsterflesjes mee. Onder andere voor de 

laboratoriumanalyse van chloorkoolwaterstoffen, de vluchtige aromatische 

koolwaterstoffen, Anionen, DNA analyses, Isotopen analyse, Fe- totaal; DOC met Dr. 

Lange, en minerale olie. De grootte en het aantal monsterflesjes is afhankelijk van de 

laboratoriumanalyse. Aan sommige monsterflesjes werd kwikchloride (HgCl2) als 

conserveringsmiddel toegevoegd. Sommige peilbuizen hebben we op verschillende 

dieptes genomen om te kunnen zien hoe diep de verontreiniging is in deze zone; en 

welke de concentraties zijn; ook hoe groot zijn de concentraties van de micro-

organismen die zich in de bodem bevinden. Aan de hand van de resultaten die gevonden 

zijn, wordt medebepaald wat er met zo’n gebied moet gebeuren.  

 

Vandaag werd een zeer specifieke meting uitgevoerd, die in Nederland alleen door 

TNO wordt gedaan; de waterstofgasmeting. Deze waterstofgasmeting wordt uitgevoerd 

om te bepalen wat de omstandigheden in de bodem zijn in verband met de micro-

organismen die de afbraak van de verontreiniging bewerkstelligen. Met name de 

redoxomstandigheden zijn van belang: anaeroob grondwater is zuurstof-arm en aeroob 

grondwater is zuurstofrijk. Stoffen die worden afgebroken onder aerobe 

omstandigheden zijn o.a.: benzeen, naftaleen, tolueen, en andere olieachtige stoffen. 

Stoffen die onder anaerobe omstandigheden goed afbreken zijn o.a. de 

chloorkoolwaterstoffen. Over het algemeen verlopen deze afbraakprocessen zeer traag 

(halfwaardetijden in de orde van jaren). De waterstofmeting werd als volgt uitgevoerd: 

het opgepompte grondwater werd door een doorstroomcel met een headspace van 

stikstofgas geleid totdat er evenwicht tussen het grondwater en het grondwater ontstond. 

Vervolgens werd met een injectienaald een gasmonster uit de headspace genomen en op 

een speciale gaschromatograaf in de veldwerkbus geanalyseerd. (door het vluchtige 

karakter van het waterstofgas dienen deze metingen op de locatie zelf plaats te vinden 

en niet in een laboratorium). De opstelling met de doorstroomcel en de veldwerkbus 

waarin de waterstofanalyse plaatsvindt zijn op de onderstaande foto’s te zien. 

 

Naast de grondwatermonsters hebben we op de LBC locatie eveneens grondmonsters 

genomen. Grondmonsters zijn genomen met een grondboor. Tijdens de boring is een 

grondprofiel van de grond gemaakt om te kunnen bepalen wat voor soort grond op de 

locatie aanwezig is. 
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 Woensdag 21 juni 

Ochtend: 

Uitwerking van aantekeningen en bijwerking van tijdbesteding. Onder begeleiding van 

Henk Verhagen in het Laboratorium gewerkt aan de fijnstofmetingen. Bespreking van 

de laatste ontwikkelingen omtrent de luchtmetingen. 

 

Middag: 

In het bodem- en grondwaterlaboratorium samen met analist Peter Eggink de eerder 

genomen grondwatermonsters van de LBC-locatie verwerkt. De monsters zodanig 

voorbereid dat deze gemeten kunnen worden op vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

en chloorkoolwaterstoffen. Door de hoge concentratie dienen sommige monsters 

verdund te worden voordat ze geanalyseerd kunnen worden. Vervolgens zijn er 

ijkoplossingen gemaakt waarmee een ijklijn is samengesteld. De (verdunde) 

grondwatermonsters zijn vervolgens ingezet en worden met een autosampler op de 

gaschromatograaf geïnjecteerd en geanalyseerd.  

 

 Donderdag 22 juni  

Ochtend: 

Verslagbespreking met Jeroen Ter Meer en Henk Verhagen. In het laboratorium 

filterwegingen uitgevoerd en nieuwe filters ingezet. 

 

Middag: 

Programmabespreking in verband met planning voor volgende week. Voorbereiding: 

klaar maken voor bezoek van aanstaande maandag naar de Milieudienst Zuid – Holland 

Zuid. Voorbereidingen getroffen voor het gebruik van de fotocamera en de laptop. Naar 

het laboratorium gegaan om enkele foto’s te maken van de apparatuur waarmee ik bezig 

ben. Afronding en uitwerking van aantekeningen en tijdsbesteding.  

 

 Vrijdag 23 juni 2006 

Op deze dag ben ik samen met Jeroen Ter Meer naar de TNO locatie in Utrecht gegaan 

voor een bezoek aan het geo-laboratorium. Dit laboratorium is gespecialiseerd in 

analyses en experimenten die gebruikt worden voor de karakterisering van de 

samenstelling van de ondergrond. Hier heb ik een rondleiding door het gebouw 

gekregen met onder anderen Harry Veld, Gerard Klaver (vroeger op Curaçao gewoond 

en gepromoveerd op de geochemie van Curaçao), Bertil van Os en Katrien Reimer.  

 



 Bijlage A | 9/36 

 

 

 

TNO-rapport | 2007-U-R0801/B  

  

Hierna was ik grotendeels in het laboratorium ter kennisneming van de grote 

verscheidenheid aan analyseapparatuur die gebruikt wordt voor verschillende 

toepassingen. Specifieke aandacht is besteed aan analyseapparatuur die gebruikt wordt 

voor mogelijke toepassingen op Curaçao, en eventueel zelf door de milieudienst kan 

worden aangeschaft. Bepaalde apparatuur is hiervoor meer geschikt dan andere. De 

geschiktheid hangt af van de mogelijke toepassing (wat is relevantie van de analyses 

met de apparatuur kunnen worden uitgevoerd?), de aanschaf- en onderhoudkosten, de 

benodigde analytische expertise, etc. Over het algemeen kan gesteld worden dat de 

analyse van organische verbindingen alleen in een gespecialiseerd laboratorium kan 

worden uitgevoerd. De monsters uit Curaçao kunnen dan het beste uitbesteed worden. 

Indicatieve metingen van bijvoorbeeld de oppervlaktewaterkwaliteit kunnen wel op 

Curaçao plaatsvinden. Een geschikt apparaat hiervoor is de zogenaamde Dr. Lange 

spectrofotometer, waarmee zeer eenvoudig verschillende componenten kunnen worden 

gemeten met testkits (zie: foto). 

 

Na de rondleiding hebben we een monster van het asfaltmeer op Curaçao geanalyseerd 

met de Pollut-Eval. De Pollut-Eval analyse is uitermate geschikt om snel en goedkoop 

een eerste indruk te krijgen van de samenstelling van organisch materiaal, en specifiek 

voor de aanwezigheid van verschillende oliefracties in het asfalt. Het principe van de 

Pollut-Eval is gebaseerd op de detectie van de koolstof uit de verschillende oliefracties 

die vrijkomt bij verschillende temperaturen (zonder hierbij de exacte verbindingen te 

analyseren). Bij de Pollut-Eval analyse wordt het monster gedurende een 

temperatuurstraject van circa 20 minuten geleidelijk verhit van 105 tot 650 graden C. 

Hierbij komen de lichte oliefracties als eerste vrij aangezien deze bij relatief lage 

temperaturen vervluchtigen. Daarna volgen de zwaardere fracties. De koolstof die uit de 

fracties vrijkomt wordt in de tijd geanalyseerd en in een grafiek weergegeven. Op de 

onderstaande foto is de Pollut-Eval weergegeven. 

   

 
 

 Maandag 26 juni 

Vandaag ben ik samen Jeroen Ter Meer naar de Milieudienst Zuid – Holland Zuid 

(MZHZ) te Dordrecht gegaan. We zijn opgevangen door dhr. Kees Bakker. 

 

Ochtend: 

Ter introductie heeft Jeroen Ter Meer een uiteenzetting gegeven van het 

samenwerkingsproject tussen TNO en de Milieudienst Curaçao. Tevens is de situatie en 

de milieuproblematiek toegelicht. Aangegeven is dat er nog weinig ervaring is met 

onderzoek naar de luchtkwaliteit, waterkwaliteit en de bodem- en grondwaterkwaliteit 
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op Curaçao. Vandaar dat er iemand vanuit Curaçao bij TNO in training is gekomen. 

Jeroen Ter Meer heeft aangegeven dat hij het belangrijk vindt voor Normen Rooi om 

daarnaast kennis en ervaring uit te wisselen met een milieudienst in Nederland. Hij is 

dan ook dankbaar dat we de gelegenheid hebben gekregen om een bezoek te brengen 

aan de MZHZ.  

 

Vervolgens geeft Kees Bakker een introductie over de MZHZ. Van origine is Kees 

aardrijkskundeleraar en Geograaf. Vanaf 1982 is kees werkzaam bij MZHZ te 

Dordrecht. Hij zit bij de afdeling Bodem en is Adviseur / Toezichthouder. Er werken 

zo’n tachtig (80) mensen bij de Milieudienst te Dordrecht verdeeld over zo’n half 

miljoen inwoners. De taken bestaan uit:  

− Wettelijke taken. Als overheid wordt getoetst of alles in orde is volgens de Wet 

Milieubeheer; 

− Uitvoerende taken. Voornamelijk betrokken bij de begeleiding van 

(sanerings)projecten maar voert al sinds zo’n 8 a 9 jaar geen zelfstandig veldwerk 

meer uit. 

 

Bij de begeleiding van bodemonderzoek kijkt men naar de volgende punten: 

− Is de grond geschikt? 

− moet er een bodemonderzoek gedaan worden? 

− Wordt er voldaan aan de Wet bodembescherming?  

− Aan de hand van de resultaten wordt bepaald wie als veroorzaker of eigenaar 

aansprakelijk is. 

 

Vervolgens heeft Kees Bakker een uitleg gegeven over het bouwstoffenbesluit, wat van 

belang is bij het verzet van grond en bouwmaterialen. In het bouwstoffenbesluit zijn 

kwaliteitseisen geformuleerd voor grond en bouwmaterialen die bepalend zijn voor de 

mogelijkheden van grondverzet binnen een stad of een regio. 

 

Volgens Kees Bakker zijn stedelijke gebieden in Nederland historisch belast met 

verontreinigingen (PAK’s, zware metalen, minerale olie, etc.). Het streven is om de 

bodemkwaliteit zo goed mogelijk te krijgen, maar door de historische 

achtergrondbelasting zal er altijd verontreiniging aanwezig zijn in de bodem. In het 

huidige beleid ligt het accent voornamelijk op het voorkomen van zoveel mogelijk 

nieuwe bodemverontreiniging en het wegnemen van grootste verontreinigingsbronnen.  

 

Voor het gebied Zuid-Holland Zuid is een bodemkwaliteitskaart opgesteld. Op deze 

kaart is te zien welke bodemkwaliteit in de verschillende gebieden verwacht kan 

worden. Daarnaast heeft MZHZ een bodeminformatiesysteem (BIS) beschikbaar, 

waarin alle bodemonderzoeken digitaal zijn opgeslagen. Kees Bakker heeft een 

demonstratie gegeven van het BIS, en laten zien dat digitale informatievoorziening 

grote voordelen met zich meebrengt. 

 

Het tweede deel van de ochtend hebben we een bodemsaneringslocatie in de omgeving 

bekeken (zie foto). De locatie betrof een voormalig openluchtzwembad die in een later 

stadium als stortplaats is gebruikt, en momenteel herontwikkeld gaat worden voor 

hoogwaardige woningbouw. 

 

Middag: 

’s Middags zijn we ontvangen door Mark Pepping. Mark Pepping is hoofd van de 

afdeling Vergunningen en richt zich vooral op de adviserende taken. Er zitten in zijn 
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afdeling 12 vaste medewerkers en 4 inhuurkrachten. Deze zijn verdeeld in uitvoerende 

projectmedewerkers en seniormedewerkers. Er zijn twee senior kwaliteitscontroleurs 

aanwezig. Het aantal bedrijven in de regio Zuid Holland Zuid bedraagt 125.000. 

 

De aanvraag van milieu- en hindervergunningen verloopt via de milieudienst, 

bouwvergunningen worden aangevraagd bij de gemeente. Om de administratieve 

belasting voor de milieudiensten en gemeenten zoveel mogelijk te beperken, zijn in 

Nederland niet alle bedrijven vergunningsplichtig voor wat betreft milieu- en 

hindervergunningen. Bepaalde type bedrijven (waarbij weinig hinder of 

milieuproblematiek te verwachten is) vallen onder een Algemene Maatregel van 

Bestuur (AMvB). Er zijn documenten beschikbaar waarin de criteria geformuleerd staan 

voor het bepalen of bedrijven onder een AMvB vallen of vergunningsplichtig zijn.  

 

Volgens Mark Pepping komt er per 1 januari 2008 een nieuwe wet, “de omgevingswet”, 

waarin alle afzonderlijke vergunningen gecombineerd worden. Dit vereenvoudigt de 

vergunningaanvraag voor de burgers en maakt ook de verwerking van de vergunningen 

sneller en eenvoudiger. Tevens merkte dhr. M. Pepping op dat er geen leges meer 

worden betaald sinds 1989, aangezien de milieudienst reeds wordt gefinancierd uit 

algemene middelen. Leges zouden in dat geval een dubbele belasting voor burgers of 

ondernemers zijn. Opgemerkt dient te worden dat de situatie bij de Milieudienst op 

Curaçao anders is.  

 

In de loop van de middag werd ik opgevangen door Willem Jan van de Ark, die 

werkzaam is als toezichthouder. Samen met hem ben ik naar een bootbedrijf gegaan 

voor een algehele inspectie (zie foto). De inspectie ging in feite net hetzelfde als op 

Curaçao. Wel zijn er duidelijke verschillen in het aanvraagformulier. Het formulier van 

de MZHZ is uitgebreider dan die van ons. 

 

 
 

 Dinsdag 27 juni 2006 

Ochtend:  

Uitwerking van aantekeningen en bijwerking van tijdsbesteding. Verslagbespreking met 

Henk Verhagen.  

 

Middag: 

In het laboratorium om de “niet beladen” filters te wegen, en vervolgend na dit drie 

keer te hebben gedaan, in te zetten in de luchtmeetapparatuur. De beladen filters zijn er 

vervolgens uit gehaald en gewogen. Met het gemiddelde van de wegingen en de 

debietwaarde heb ik de fijnstofconcentratie bepaald. Aan de hand van deze gegevens 

kun je dan zeggen of de luchtkwaliteit voldoet aan de fijnstofnorm. De gegevens zijn 

weergegeven in de onderstaande grafiek. 
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In Nederland blijkt uit metingen en modelberekeningen dat in beperkte mate 

overschrijding van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie (40 µg/m3) 

voorkomt. De grenswaarde voor de daggemiddelde concentratie (niet meer dan 35 

dagen per jaar overschrijding van een daggemiddelde concentratie van 50 µg/m3) wordt 

in grote delen van Nederland overschreden.  
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 Woensdag 28 juni 

Vandaag gestart met de luchtsnelheidsmeting (oftewel debietmetingen) ten behoeve van 

de zwaveldioxide
8
 (SO2) en fijnstofbepaling. Voor debietmetingen worden veelal 

gilibratoren gebruikt die de luchtstroom automatisch bepalen. Deze apparatuur is 

geavanceerd en vrij kostbaar. Een goed alternatief is de rotameter. Deze werkt met een 

kogel die een bepaalde stand bereikt afhankelijk van het debiet. Door de rotameter te 

kalibreren met de gilibrator is het bruikbaar voor debietmetingen. In de onderstaande 

grafiek is de calibratie van de rotameter weergegeven. In de foto daaronder is de 

testopstelling weergegeven met aan de linker zijde de gilibrator en aan de rechter zijde 

de rotameter. 

 

                                                        
8 de SO2-metingen zelf zijn niet tijdens de trainingsfase op TNO uitgevoerd, maar zullen tijdens de 

meetcampagne op Curaçao worden uitgevoerd. 
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 Donderdag 29 juni 

Vandaag in het laboratorium gewerkt onder begeleiding van Alette Langenhoff. Er zijn 

een aantal indicatieve ijzermetingen uitgevoerd in de grondwatermonsters afkomstig 

van de LBC-locatie. De metingen zijn uitgevoerd met een fotospectrometer van Hach-

Lange, en de bijbehorende test-kit voor ijzer (voor verschillende andere stoffen zijn er 

diverse andere test-kits beschikbaar). De werkzaamheden bestonden uit het maken van 

een ijkreeks waarmee de calibratie plaatsvond. Vervolgens zijn de monsters verdund en 

gepipeteerd in een cuvet met reactievloeistof (zie foto’s). In de cuvet ontstond een 

kleurreactie die vervolgens gemeten is op de fotospetrometer. Hoe intenser de kleur is, 

des te hoger de concentratie ijzer in het monster. Deze methode is relatief eenvoudig 

toepasbaar, multifunctioneel en zeer geschikt voor toepassing op Curaçao (Jeroen Ter 
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Meer heeft inmiddels t.b.v. de Milieudienst een offerte aangevraagd voor Hach-Lange 

apparatuur) .  

 

 
 

 Vrijdag 30 juni 2006  

Uitwerking van aantekeningen en bewerken van tijdsbesteding. Afronding van de 

fijnstofmetingen in het laboratorium in samenwerking met Henk Verhagen. Aangezien 

dit de laatste metingen waren, zijn de testopstellingen afgebroken en is het laboratorium 

opgeruimd.  

 

 Maandag 3 juli  

Vandaag een bezoek gebracht aan het Alcontrol laboratorium in Hoogvliet, Rotterdam. 

We werden hier opgevangen door Jaap Willem Hutter (manager afdeling specials). Wij 

kregen een uitgebreide rondleiding door het hele Laboratoria. Met name de hele 

logistiek van binnenkomst van monsters, de registratie, voorbehandeling, de analyse, en 

de verwerking van de resultaten, maakte veel indruk. Verder beschikt Alcontrol over 

een eigen koeriersdienst. De gehele logistieke keten is geautomatiseerd en daardoor 

zeer efficiënt. 

 

Volgens Jaap Willem Hutter is Alcontrol Laboratories al meer dan 25 jaar 

gespecialiseerd in het uitvoeren van chemisch – analytisch en microbiologisch 

laboratoriumonderzoek voor de milieu- en voedingsmiddelenmarkt. Het 

Milieulaboratorium Alcontrol Laboratories is niet alleen het grootste onafhankelijke 

laboratorium van Nederland, maar behoort ook tot de top 10 van Europa met een 

(Europese) omzet van ruim 110 miljoen euro. De Alcontrol-groep heeft vestigingen in 

Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland en Zweden. 

 

Het milieulaboratorium in Hoogvliet, Alcontrol Laboratories, is zeer modern en goed 

geoutilleerd milieulaboratorium, geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie 

conform NEN-EN-ISO-17025:2000 onder nr. 028. Tevens is Alcontrol Laboratories 

gecertificeerd door Lloyd’s Register Quality Assurance voor ISO-9001:2000. Daarnaast 

beschikt Alcontrol Laboratories over de APO4-erkenning voor het Bouwstoffenbesluit 

en OVAM-erkenning, BIM-erkenning en de Aminal-erkenning in België. 

 

Om het kwaliteitsniveau te handhaven en te verbeteren, voert de kwaliteitsafdeling van 

Alcontrol Laboratories continue controles en audits uit. Door deze te evalueren wordt 

gezocht naar verbeteringen en kan tijdig geanticipeerd op eventueel kwaliteitsverloop. 

Een waarborg voor constante kwaliteit.  

 

Jaap Willem Hutter heeft een rondleiding gegeven over de verschillende afdelingen en 

de apparatuur die daar gebruikt wordt. Een bezoek is gebracht aan de afdelingen 
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monstervoorbewerking, organische analyses, anorganische analyses, bouwstoffen, 

asbest en de afdeling specials (waar de niet-routinematige analyses worden uitgevoerd).  

 

 Dinsdag 4 juli 

Uitwerking van aantekeningen bewerking van tijdbesteding. Bespreking met Jeroen Ter 

Meer over de vervolgstappen in ons project. Een belangrijk aspect is de aanschaf van 

meetapparatuur door de milieudienst. Jeroen Ter Meer heeft contact opgenomen met 

verschillende bedrijven in Nederland geïnformeerd naar specificaties en prijzen van 

apparatuur en de mogelijkheden voor levering op Curaçao. Inmiddels heeft Jeroen Ter 

Meer contact gehad met Urwin Sillé en afgesproken om offertes aan te vragen, zodat de 

apparatuur tijdig besteld en geleverd kan worden op Curaçao. In ieder geval is het de 

bedoeling dat de apparatuur arriveert voordat de meetcampagne van TNO op Curaçao 

plaats gaat vinden. Een deel van de informatie en prijslijsten zijn vlak voor m’n vertrek 

naar Curaçao aan mij meegegeven. 

 

 Woensdag 5 juli 

Vandaag mijn verslag ingeleverd bij Jeroen Ter Meer en Henk Verhagen. Verder mijn 

kamer opgeruimd en alle andere documenten, apparatuur en accessoires ingeleverd, die 

TNO die aan mij verleend heeft. Later op dag omstreeks 18.00 uur ’s avonds is er een 

afscheidsetentje voor mij georganiseerd door Jeroen Ter Meer. We zijn uit eten gegaan 

met een hele groep, vooral met degenen met wie ik heb gewerkt gedurende de vijf 

weken.  

 

 Donderdag 6 juli 

Einde trainingsfase en vertrek richting Schiphol. 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

29/5 30/5 31/5 

 

 

1/6 2/6 

Aankomst Norman 

 

3/6 

Jetlag/ uitslapen 

4/6 

Pinksteren 

 

Inlezen 

5/6 

Pinksteren 

 

Inlezen 

6/6 

Start Apeldoorn 

-intro 

-planning 

7/6 

Grondwater 

onderzoek Nieuw-

Roden (Andre 

Cinjee) 

8/6 

verslag veldwerk /  

Lab-Apeldoorn 

(MBT): Alette 

Langenhoff 

9/6 

Lab-Apeldoorn 

(MA) luchtmetingen 

 

8:30 Henk Verhagen 

10/6 11/6 

12/6 

Bemonstering 

oppervlaktewater 

(9:15 h station Den 

Helder-zuid) 

 

13/6 

Lab-Apeldoorn 

(MA-luchtmetingen) 

(deels onder 

begeleiding van 

Henk) 

15/6 

Lab-Apeldoorn 

(MA-luchtmetingen) 

(deels onder 

begeleiding van 

Henk) 

 

14/6 

Luchtmetingen 

veld/lab 

(grotendeels 

zelfstandig) 

16/6 

Luchtmetingen 

veld/lab 

(grotendeels 

zelfstandig) 

17/6 18/6 

 

 

 

 

19/6 

Landelijke 

meetnetten LMG 

(Grontmij: Eelco 06-

10961834) 

Afspraak maken! 

20/6 

Bodemonderzoek 

TIC (samen met 

André, Hans 

Brouwer en Jeroen) 

 

21/6 

meting MBT-lab 

22/6 

Luchtmetingen 

veld/lab 

(grotendeels 

zelfstandig) 

23/6 

Lab-Utrecht  

(Harry Veld, Katrien 

Reimer, Gerard 

Klaver, Bertil van 

Os) 

24/6 25/6 

 

 

 

 

26/6 

Milieudienst Zuid-

Holland-zuid 

8:30 melden bij Kees 

Bakker 

27/6 

Lab-Apeldoorn 

(MA-luchtmetingen, 

flowmeting) 

 

28/6  

Lab-Apeldoorn 

(MA-luchtmetingen, 

flowmeting) 

 

29/6  

Lab-Apeldoorn 

(MA-luchtmetingen) 

Middag: afspraak 

Alette (Dr. Lange) 

30/6 

Lab-Apeldoorn 

(MA-luchtmetingen, 

SO2) 

 

 

1/7 2/7 

 

 

 

 

3/7  

9:00 h: laboratorium 

Alcontrol Hoogvliet 

(Jaap-Willem Hutter: 

010 2314778) 

4/7 

Lab-Apeldoorn 

(MA-luchtmetingen, 

SO2) 

 

5/7 

Lab-Apeldoorn 

(MA-luchtmetingen, 

SO2) 

 

afscheidsetentje team 

6/7 

Vertrek Norman 

(9:40 check in) 

 

7/7 8/7 9/7 
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A.4 Organisatiestructuur TNO 

 

Het TNO – Instituut is onderverdeeld in vijf businessunits. 

A – Kwaliteit van Leven; 

B – Defentie en Veiligheid; 

C – Industrie en Techniek; 

D – Bouw en Ondergrond; 

E – Informatie – en Communicatietechnologie. 

 

Ad. A – Kwaliteit van Leven.: 

  1 – Arbeid; 

  2 – Chemie; 

  3 – Preventie en Zorg; 

  4 – Innovation Policy; 

  5 – Pharma; 

  6 – Voeding. 

 

Ad. B – Defensie en Veiligheid 

  1 – defensie; 

  2 – Defensie-industrie; 

  3 – Luchtvaart; 

  4 – Veiligheid; 

  5 – Maritiem. 

 

Ad. C – Industrie en Techniek 

  1 – Automotive and transportation; 

  2 – High-end equipment; 

  3 – Sport, zorg en medische systemen; 

  4 – Procesindustrie; 

  5 – Ruimtevaart en Wetenschappelijke instrumenten; 

  6 – Publieke Sector. 

 

Ad.D – Bouw en Ondergrond 

  1 – Bodem en Water; 

  2 – Bouw; 

  3 – DINO – Data en Informatie Nederlandse Ondergrond; 

  4 – Geological Survey of the Netherlands; 

  5 – Milieu en Leefomgeving; 

  6 – Olie en Gas; 

  7 – Verkeer en Vervoer. 

 

Ad. E. – Informatie-en Coomunicatietechnologie 

  1 – Telecommunicatie; 

  2 – ICT. 

 

Ad. D 1. – Bodem en Grondwater 

De businessunit Bodem en Grondwater verricht innovatief onderzoek, vervult een 

informatietaak en adviseert overheden (EU, rijk, provincies, waterschappen en 

gemeenten) en het bedrijfsleven (waterleidingmaatschappijen, procesindustrie, 
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projectontwikkelaars) op het gebied van duurzaam beheer en gebruik van (grond)water 

en bodem. 

 

Ad. D 2. – Bouw en installaties  

Onderzoekt, ontwikkelt en adviseert innovaties in de bouw voor toeleveranciers, 

opdrachtgevers en overheden om te komen tot kwaliteitsverhoging en 

efficiencyverbetering van bouwproducten en - processen.  

 

Ad. D 3. – DINO – Data Informatie Nederlandse Ondergrond 

Maakt vanuit een onafhankelijke positie bij overheid, instellingen een integrale 

afweging voor en/of met betrokken partijen op het gebied van veiligheid en 

betrouwbaarheid van constructies zoals: dijken, bruggen, gebouwen, spoorlijnen, 

schepen, windmolens, viaducten. 

 

Ad. D 4. – Geological Survey of the Netherlands 

Onderzoekt en vervult een informatiefunctie ten behoeve van bedrijven en 

overheidsinstellingen die een rol spelen in het duurzaam gebruik en beheer van de diepe 

ondergrond en de zich daarin bevindende natuurlijke bestaansbronnen. 

 

Ad. D 5. – Milieu en Leefomgeving 

Ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij het beoordelen van de impact van mobiliteit 

en industriële activiteiten op de kwaliteit van de leefomgeving en ontwikkelt 

innovatieve oplossingen voor het spanningsveld tussen ruimtelijke ontwikkelingen en 

leefmilieu. 

 

Ad. D 6. – Olie en Gas (Innovatie en Ruimte) 

Adviseert en begeleidt overheid en bedrijfsleven bij het opzetten en uitvoeren van 

strategische vernieuwingsprocessen gericht op de onderwerpen ruimtelijke ordening, 

mobiliteit, milieu, de bouw en de ondergrond. 

 

Ad. D 7 – Verkeer en Vervoer (Mobiliteit en Logistiek) 

Verbetert de kwaliteit en de efficiency van het verkeer en vervoer. Dit gebeurt door het 

ontwikkelen van nieuwe logistiek concepten en strategieën, het benutten van nieuwe 

ICT- mogelijkheden, ontwikkelen van hulpmiddelen voor slimmer 

verkeersmanagement gericht op min- der risico’s en overlast. 

 

De expertise van ”Bodem en Grondwater” richt zich met name op: 

◙ - Het ontwikkelen en toepassen van geochemische, hydrochemische en biochemische 

methoden en technieken voor het verzamelen, analyseren, kwaliteitsborgen en 

interpreteren van geochemische, hydrochemische en biochemische data en 

informatie betreffende grondwater/bodem/ondergrond. 

 

◙ - Karakteriseren, analyseren, modelleren en simuleren van grondwatersystemen 

(kwantiteit en kwaliteit, gekoppelde fysische en chemische processen; interactie met 

neerslag en oppervlaktewater), alsmede risicoafweging en het optimaliseren van het 

beheer en gebruikscenario’s (ontwerp, implementatie en monitoren) van deze 

systemen op lokaal, regionaal en stroomgebiedniveau.  

 

◙ - Karakteriseren, analyseren, modelleren en simuleren van kwaliteit van bodem- en 

sedimentsystemen (chemisch en biochemisch, gekoppelde chemische en 

geomicrobiologische processen; intereactie met grondwater, oppervlaktewater en 
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neerslag), alsmede risicoafweging en het optimaliseren van het beheer en 

saneringscenario’s (ontwerp, implementatie en monitoren) van deze systemen op 

lokaal, regionaal en stroomgebiedniveau. 
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A.5 Passieve monsterneming 

Dus TNO-MEP heeft de “passieve monsterneming”- methode ontwikkeld waarmee de 

luchtkwaliteit in zowel binnen – als buitenlucht bepaald kan worden. 

Men kan bijvoorbeeld op eenvoudige wijze en tegen lage kosten de blootstelling van 

een werknemer aan oplosmiddelen bepaald worden. 

 

Passieve Monsterneming 

Dit is een simpele en efficiënte manier om de luchtkwaliteit in binnen – en buitenlucht 

te meten. Met behulp van deze techniek is het mogelijk om tegen relatief lage kosten 

een overzicht te krijgen van de luchtkwaliteit.  

Deze methode is bruikbaar voor de bepaling van:  
- persoonlijke blootstellingsniveaus; 
- de luchtkwaliteit in ruimtes;  
- de luchtkwaliteit in stedelijke omgeving; 
- emissies uit de bodem. 

 

Voordelen Passieve Monsterneming 

- lage kosten; 
- eenvoudige monsterneming, geen extra apparatuur of elektriciteit noodzakelijk; 
- minimaal toezicht; 
- acceptatie bij werkplekmeting; 
- effectieve methode voor monitoring; 
- bepaling van specifieke componenten en/of screening van componenten. 

 

Analyse en Interpretatie 

Als u de monsterneming zelf uitvoert, stuurt TNO-MEP het materiaal voor de 

monsterneming met gebruiksaanwijzing naar u toe. 

Na het in gebruik nemen zullen deze monsterbuizen zelf de stoffen uit de lucht 

opnemen. (extra apparatuur is niet nodig). Door de monsterbuizen op te hangen in een 

ruimte wordt gedurende een bepaalde tijd gemeten wat de concentratie zijn van 

aanwezige componenten. 

Na een gewenste meetperiode worden de monsterbuizen door TNO geanalyseerd op de 

gezochte verbindingen. 

Aan de hand van de resultaten en de interpretatie daarvan kan door TNO-MEP worden 

bepaald: 
- de mate van persoonlijke blootstelling aan schadelijke stoffen; 
- het voorkomen en de aard van stoffen in binnenruimtes; 
- de ruimtelijke variatie van de luchtkwaliteit; 
- de bijdragen van verschillende bronnen aan de verontreiniging; 
- risico’s door emissies uit de bodem, bv. in kruipruimtes van woningen.  

 

Organisch Psycho Syndroom (O.P.S.) 

Organisch Psycho Syndroom (OPS) is een aantasting van de hersenen als gevolg van 

persoonlijke blootstelling aan te hoge concentraties of te langdurige blootstelling aan 

organische oplosmiddelen. Met behulp van passieve monsterneming is het mogelijk 

schadelijke stoffen en hun concentraties op de werkplek te meten. De ARBO-wet stelt 

dan de overschrijding van de grenswaarden die hiermee wordt aangetoond. 
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A.6 Werkvoorschrift bemonstering grondwater 

Werkvoorschrift Grondwaterbemonstering. 

Dit werkvoorschrift is in eerste instantie geschikt voor de bemonstering van grondwater 

uit peilbuizen. Voor zover er geen peilbuizen aanwezig zijn, kan dit werkvoorschrift 

ook worden toegepast op waterputten. Dit voorschrift geldt voor de Nederlandse 

situatie, maar is ook waarschijnlijk ook toepasbaar op Curaçao.  

 

Voor de grondwaterbemonstering zijn de volgende apparatuur en hulpmiddelen nodig: 

- Motorpomp; 

- Slangendispenser met PE – slang, Teflonslang, en een korte Siliconenslang; 

- Emmer met schaalverdeling; 

- Een schaar of een mes; 

- Eventueel plastic folie; 

- Kunststof Handschoenen; 

- pH meter, Ec-meter en Zuurstofmeter; 

- Peilapparaat met visueel of akoestisch signaal; 

- Kalibratievloeistoffen; 

- Logboeken of Onderhoudskaarten; 

- Systemen voor het uitvoeren van filtratie: Wegwerpfilter en In-line filter; 

- Chemicaliën en/of voorgeconserveerde flessen.(afh. van gespecialiseerde eisen 

analyse); 

- Koelkast of koelboxen met koelelementen; 

- Verpakkingsmateriaal.(aluminiumfolie of plasticfolie); 

- Eventueel digitale veldwerkapparatuur. 

 

Werkwijze afpompen peilbuizen voor Monsterneming 

- Peil de grondwaterstand en / of dikte van de drijflaag; 

-  Knip of snijd een stuk bemonsteringsslang af dat voldoende lang is om het 

grondwater ter hoogte van de peilbuisperforatie (filter) op te kunnen pompen; 

- Een stuk slang kan voor meerdere bemonsteringen worden gebruikt, mits dit stuk 

na elke monstername grondig wordt gereinigd door meermalen te spoelen met 

gedestilleerd water en door te blazen met stikstofgas; 

- De slang moet schuin worden afgeknipt, om vastzuigen van de slang aan de 

onderkant van de peilbuis te voorkomen; 

- De slang mag niet in contact komen met de grond. Leg indien noodzakelijk op 

plasticfolie; 

- Plaats bij gebruik van een motorpomp de pomp altijd enkele 

meters”benedenwinds”van de peilbuis om contaminatie met uitlaatgassen te 

voorkomen; 

- Sluit de (aanzuig) slang aan op de pomp. Start de pomp en let op dat het debiet bij 

voorkeur laag is (circa 0,5 l/min); 

- Pomp het grondwater uit de peilbuis tot minimaal 3x de inhoud van het 

watervoerend deel van de peilbuis is afgepompt; 

- Tijdens het afpompen moet de gehele waterkolom in de peilbuis worden ververst. 

(tijdens het afpompen de slang langzaam optrekken totdat hij geen water meer 

aanzuigt.). 
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A.7 Werkvoorschrift fijnstofmeting en specificaties van de apparatuur 
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 Specificaties apparatuur 

TNO gebruikt voor het meten van PM10, PM2,5 en PM-totaal de volgende apparatuur. 

− luchtpomp van het merk Gast, Model: 1023 – 7030 – ER 56X; 

− glazen cappilairen voor het constant houden van de luchtstroom door de 

verschillende zeven; 

− slangenmateriaal van pomp naar de PM-zeven; 

− statief met houders voor de verschillende PM-zeven, ca. 1,50 meter hoog; 

− filterhouders voor 49 mm filters, plastic; 

− PM 10 zeef, merk Sierra Anderson model S.A. 246B; 

− PM 2,5 zeef, merk Wins Pm-2,5; 

− open filterhouder voor PM-totaal  (Specificaties en capaciteit zie 

werkvoorschrift). 
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A.8 Werkvoorschrift zwaveldioxidemeting 
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A.9 Projectomschrijving Aquatische Ecosystemen 

“Experimentele Aquatische Ecosystemen ” (Mesocosm) zijn proefvijvers die speciaal 

voor een onderzoek worden ingericht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijk 

sediment en oppervlaktewater, waardoor de vijvers direct voorzien worden van 

planktonische organismen. Grotere organismen, zoals kreeftachtigen, schelpdieren en 

waterplanten, worden bewust toegevoegd. Andere kleine en niet met het oog 

waarneembare organismen vinden hun weg naar de systemen via de lucht. De inrichting 

is voor alle vijvers in een proef gelijk en is natuurlijk afhankelijk van de 

onderzoeksvraag. Na een rijpingsperiode zijn de vijvers beschikbaar voor het 

onderzoek. Het grote voordeel ten opzichte van de veldsituatie, is dat alle systemen 

gelijk zijn bij aanvang van het experiment, waardoor het mogelijk is om de effecten van 

een behandeling te onderscheiden. Ten opzichte van laboratoriumtesten zijn de 

proefomstandigheden veel meer relevant voor de veldsituatie. Door te werken met 

experimentele ecosystemen worden dus de voordelen van de gecontroleerde 

laboratoriumtest gecombineerd met de complexiteit van de veldsituatie. 

 

De ecologische impact van het effluent van een RWZI. Het effluent van 

rioolwaterzuiveringsinstallaties moet voldoen aan chemische en microbiologische 

normen. (De normen voor BZV, Stiksof en Fosfor). De rioolwaterzuivering van Den 

Helder (90.000 i.e.) is uitgerust met een voorbezinking en met parallel geschakelde 

oxidatiebedden en een laag belast actiefslibsysteem. Het gecombineerde effluent van de 

twee straten wordt geloosd op het Noord-Hollands Kanaal. Het Noord-Hollands Kanaal 

is hier licht en brak, voedselrijk en troebel. Op het terrein van de zuivering zijn een 

aantal jaren geleden tien experimentele vijvers (mesocosm) aangelegd; elk met een 

volume van 2000 liter. In de vijvers is een laag sediment uit het Noord-Hollands Kanaal 

aangebracht. Vervolgens zijn de vijvers (mesocosm) doorspoeld met kanaalwater. De 

verblijftijd bedroeg vijf dagen. De vijvers zijn geënt met diverse soorten waterplanten 

en macrofauna. Daarnaast trad kolonisatie via natuurlijke weg op. Na ruim een maand 

had zich in alle vijvers een vergelijkbaar ecosysteem ontwikkeld.  

 

Vervolgens heeft het TNO- Instituut volgens hetzelfde concept als de RWZI in Den 

Helder, 14 vijvers (mesocosm) aangelegd. Aquatische mesocosms worden al sinds jaren 

ingezet bij de wettelijk verplichte beoordeling van effecten van nieuwe 

bestrijdingsmiddelen. Echter, deze aquatische mesocosms kunnen veel bredere 

toepassingsmogelijkheden hebben. Uit een recent onderzoek blijkt dat er testen zijn 

gedaan in de vijvers waarbij enkele van de vijvers met sedimenten zijn behandeld. 

Volgens Edwin Foekema en Andrea Sneekes worden de vijvers om de twee weken 

gecontroleerd in verband met algengroei. Er wordt met een zeef en een PVC-buis die 

als een soort maatstaaf wordt gebruikt. In het staaf PVC –buis zit een kogel die bepaalt 

tot hoeveel meter diep men een kolom water naar boven mag halen. En deze gooit men 

in de zeef om te bepalen hoeveel en welke soorten micro-organismen in zo’n vijver 

aanwezig zijn. Men vult in monsterpotjes wat men in ieder vijver heeft gevonden. 

Hierna gaan ze de koeling in, om de groeiremming te activeren. In het lab gaat men 

micro-organismen verder onderzoeken. 

 

In de vijvers is minder stroming en minder windwerking dan in een kanaal en er is geen 

bodemwoelende vis en geen scheepvaart. Het zwevende stof sedimenteert en na een 

initiële algenbloei ontstaat helder water gedomineerd door gedoornd hoornblad. Het 

gebeurt niet altijd; in een aantal vijvers vindt een dusdanige algenbloei plaats dat de 

waterplanten niet tot ontwikkeling komen en het water door algenbloei gedomineerd 
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blijft. Het al dan niet helder worden is echter onafhankelijk van de voedselrijkdom of 

van de fractie effluent in de mesocosms. De oorzaak van de verschillen ligt 

waarschijnlijk in subtiele verschillen in timing van de ontwikkeling van de waterplanten 

en de algen. De ontwikkeling in de vijvers geeft aan dat de chemische waterkwaliteit 

van het kanaal en de kwaliteit van het effluent geen belemmering vormen voor helder, 

plantenrijk water. 

 

Primaire Produktie 

Hoe meer effluent in de experimentele vijvers aanwezig is, des te hoger de primaire 

productie is. Vooral bij een toename van het zuurstofgehalte en de pH en een afname 

van de geleidbaarheid. Bijna in alle systemen, ook de referentievijvers met kanaalwater, 

lig de primaire productie hoger dan in het Noord-Hollands Kanaal, vanwege het feit dat 

in het kanaal het zonlicht limiterend is voor de primaire productie(troebel) en niet voor 

stikstof of fosfor. In de vijvers is zonlicht niet meer limiterend, omdat het zwevend stof 

gesedimenteerd is. Onder deze omstandigheden is stikstof limiterend (zoals in veel licht 

brakke wateren) en de opneembare stikstof uit het effluent (NO3, NH4, NO2) 

veroorzaakt de toegenomen productie. 

 

De Zooplankton, Fytoplanton of Epifyton  

In de Fytoplantongemeenschap en in de epifytische diatomeen zijn significante 

verschillen zichtbaar. Het epifyton (in alle vijvers) is vooral indicatief voor hoge 

voedselrijkdom. In de zooplankton gemeenschap zijn geen effecten van het effluent 

zichtbaar. Wel zijn verschillen te zien tussen de vijvers: in de door algen gedomineerde 

systemen zijn relatief veel raderdiertjes aanwezig (rotiferen); in heldere, door 

waterplanten gedomineerde vijvers vooral veel watervlooien.(cladoceren) 

 

Macrofauna 

In de vijvers met uitsluitend effluent kan zich eenzelfde macrofauna gemeenschap 

ontwikkelen als in de vijvers met alleen kanaalwater. Conclusie: een tamelijk 

soortenarme levensgemeenschap met veel tolerante soorten, zoals de waterpissebed en 

dansmuggelarven in aantal toenemen als effluent wordt toegevoegd (tot 50%). Maar bij 

een hoger aandeel effluent een remming optreedt. Evengoed geldt er voor, dat de 

driehoeksmossel minder voorkomt naarmate meer effluent aanwezig is, terwijl het 

slakje Jenkins‘ brakwaterhoorntje juist allen in de vijvers voorkomt met veel effluent. 

 

Typologische verschillen. 

Het water uit het Noordhollandskanaal en het effluent van RWZI Den Helder 

verschillen weinig van samenstelling. (zijn zeer voedselrijk en licht brak). De herkomst 

van het effluent is anders: regenwater van verharde oppervlakken, huishoudelijke 

afvalwater(kraanwater) en grondwater door lekken in het riool. De typologische 

samenstelling is bijna identiek; de relatieve samenstelling van macro-ionen is gelijk, 

alleen het kanaalwater bevat meer ionen. De Na+ en Cl- domineren op een sterke 

invloed van het zeewater. Zeer opvallend is dat in de vijvers minder ionen aanwezig 

zijn, op basis van de samenstelling van kanaalwateren effluent. Dit komt door de 

biologische activiteit (opname door waterplanten en algen). 
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A.10 Landelijk Grondwater-kwaliteitsmeetnet (LMG) 2006  

A.10.1 Bemonsteringsprotocol (versie 6.0) 

 

Monstername vindt in het algemeen plaats in 2-inch buizen, slechts enkele filters 

hebben een diameter van 1-inch. Bij 2-inch buizen is het gebruik van de 

(Grundfos) onderwaterpomp voor zowel het afpompen als het bemonsteren 

vereist. Bij 1-inch buizen is een centrifugaalpomp (bovengronds) voor het 

afpompen en een slangenpomp voor het bemonsteren het meest geëigend. Voor 

diepere grondwaterstanden wordt voor het afpompen en bemonstering van 1-inch 

buizen een kogelkleppomp gebruikt.  

 

Afpompen 

• Direct na opening van de peilbuis, vóór het afpompen, moet de 

grondwaterstand/stijghoogte en de diepte van de onderkant van het filter ten 

opzichte van de bovenkant van de peilbuis worden gemeten. Tevens wordt ook de 

kokerrand ten opzichte van de bovenkant van de peilbuizen gemeten. (SOP 411/01, 

418/01); 

• De peilbuizen worden afgepompt met een centrifugaal-, onderwater- of 

kogelkleppomp. Tijdens het afpompen moet de slang boven in de peilbuis worden 

gehangen, net onder de grondwaterspiegel. Het doorpompdebiet met de daarbij 

behorende frequentie moet worden genoteerd op het monitoringsformulier; 

• Overtollig slang wat nog niet in de peilbuis hangt, maar straks wel nodig is als 

wordt bemonsterd in de buurt van het filter, moet schoon naast de peilbuis worden 

opgeborgen. Op een stuk schoon plastic of op een katrol; 

• Het pompdebiet voor het afpompen mag niet te hoog zijn. Grundfos 

maximaal + 150 Hz; centrifugaal- of kogelkleppomp maximaal 

afpompvolume 12 l/min. gedurende de eerste 10 minuten; 

• Veldparameters (EGV, T en pH) worden de eerste 10 minuten om de drie 

minuten in een doorstroomcel of emmer gemeten; 

• In onderstaande tabel is de minimale afpomptijd weergegeven. Deze 

afpomptijden garanderen onder normale omstandigheden dat het water uit de 

stijgbuis voldoende is ververst; 

 

Diepte Diameter 

1-inch 

Diameter 

2-inch 

tot 10 m  20 minuten 30 minuten 

10-25 m  30 minuten 40 minuten 

 

• Na de eerste 10 minuten afpompen wordt het debiet verlaagd (voor de 

Grundfos geldt 80-100 Hz) en wordt de doorstroomcel aangesloten 

waarin de veldparameters (pH, EGV, T, O2) gedurende de resterende 

minuten (zie tabel), wederom om de drie minuten, worden gemeten. 

Noteer het debiet en de bijbehorende frequentie!; 

• Indien zowel een ondiep als een diep filter tegelijkertijd worden 

afgepompt gaat het debiet van het diepere filter gelijktijdig omlaag met 

het debiet van het ondiepe filter; 

• Voorkom dat het opgepompte water ter plaatse weer infiltreert. Voer het 

opgepompte water (bij voorkeur) af in een sloot of een hemelwater 

afvoer; 
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• Tijdens het afpompen worden de veldparameters op een 

monitoringsformulier genoteerd. Monitoringsformulier wordt geleverd 

door TNO. 

 

Veldmetingen tijdens afpompen 

• Op de veldstaten vermelden welk type pompen zijn ingezet; 

• De EGV, pH- en zuurstofelektroden moeten voorafgaand aan de metingen 

zorgvuldig worden gekalibreerd. Naast calibratie moet er worden gecontroleerd op 

de betrouwbaarheid van de meetresultaten door middel van het gebruik van 

controlekaarten volgens SOP 111/01; 

• Indien de pH-electrode bij controlevloeistof pH6 niet meer afwijkt dan 0.10 pH-

eenheid kan deze ingezet worden voor de meting. Calibratie met pH4 en pH6 moet 

wel minimaal 2 maal per week worden uitgevoerd; 

• Gedurende het afpompen worden de veldparameters (EGV, pH, T en zuurstof) om 

de 3 minuten gemeten en genoteerd; 

• De monstername wordt pas gestart nadat de minimale afpomptijd is verlopen én de 

peilbuis minstens 3 maal is ververst én de veldparameters constant zijn geworden. 

 

Veldstaten, calibratieformulieren, controlekaarten worden geleverd door TNO. 

 

Monstername 

• Als basis van de monstername wordt uitgegaan van SOP 409 met de 

opmerking dat de vacuümmethode niet wordt toegepast; 

• Na het afpompen, voordat de uiteindelijke bemonstering begint, wordt 

het debiet verlaagd naar ± 0,5 l/min (voor de Grundfos geldt de minimaal 

haalbare stand) en wordt de pomp ± 1 meter boven het filter gehangen. 

Monstername voor 2” buizen geschied met de Grundfos onderwaterpomp 

en voor de 1” buizen wordt gebruik gemaakt van de slangen- of 

kogelkleppomp; 

• Nadat de minimale afpomptijd is bereikt én de veldparameters constant 

zijn, wordt gestart met de bemonstering; 

• Al het bemonsterde grondwater wordt gefiltreerd met een in-line 

wegwerpfilter van 0,45 µm; 

• De aangeleverde niet aangezuurde monsterpotjes moeten eerst minimaal 

2 maal worden gespoeld met monsterwater en vervolgens volledig 

worden gevuld, bij voorkeur zonder luchtbellen. Het aangeleverde 

aangezuurde monsterflesje mag absoluut niet worden gespoeld maar 

wordt direct volledig gevuld met het monsterwater; 

• Tijdens de monstername moeten er ook 3 blanco’s worden meegenomen 

over de gehele monsterperiode: 

• Hiertoe moet een monsterpotje worden gevuld met demiwater wat 

door de filtreereenheid met een filter van 0,45 µm is geleid. De 

filtreereenheid moet op de dompelpomp worden aangesloten en eerst 

30 seconden worden gespoeld met het te bemonsterde demiwater; 

• Een blanco moet worden genomen nadat 5%, 50% en 95% van de 

totale hoeveelheid monsters zijn genomen. 

• Zorg dat de monsterpotjes niet vies worden in het veld, voorkom 

contaminatie; 

• Controleer naamgeving op de monsterpotjes (putnummer en 

filternummer)! 
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• De PE-slang wordt 1 maal daags vervangen, bij zichtbare verontreiniging 

in de slang wordt de slang eerder vervangen; 

• Tijdens het uitnemen van de PE-slang uit de peilbuis wordt de slang 

droog gemaakt met een doek en wordt de slang schoon opgeborgen; 

• Duplo’s: Neem ongeveer 5% duplo’s. Dit betekent ongeveer 16 

monsters. 

 

Flesjes 

In totaal worden er 3 flesjes gevuld: 

 

    Aantal 

aangezuurd HDPE-flesje (60 ml) 1 

glazen flesje (60 ml)  1 

PET-flesje (125 ml)  1 

 

Veldmetingen bij monstername 

• Bicarbonaat (HCO3) wordt tijdens de bemonstering in de veldwerkbus bepaald. 

Volgens SOP 103/00 wordt de potentiometrische bepaling van bicarbonaat in 

grondwater m.b.v. de Mettler 50DL autotitrator uitgevoerd; 

• Aan het begin van de werkdag wordt een controle uitgevoerd op de pH en EGV-

electrode, gebruikmakend van een bufferoplossing/calibratievloeistof. De resultaten 

worden genoteerd op een controlekaart. 

 

In situ meten van pH en EGV 

Nadat de bemonstering heeft plaats gevonden wordt de pH en het EGV in situ gemeten. 

Met behulp van een lange kabel worden de fysisch-chemische parameters ter hoogte 

van het filter bepaald volgens SOP 415/01, 113/01 en 116/02. De pH en EGV met 25 

meter kabel wordt geleverd door TNO. 

 

Klein Onderhoud waarnemingsput 

Klein technisch onderhoud moet worden verricht volgens SOP 009/02. 

Noteer technische gebreken. Pas indien nodig de situatieschets aan. Meld eventuele 

verontreinigingen in of in de nabijheid van de waarnemingsput. 

 

Veldwerkbus 

De veldwerkbus moet voorzien zijn van een schoon en vies gedeelte. De generator mag 

niet samen met de onderwaterpomp worden opgeborgen. 

 

Monsterconservering en aflevering 

De monsters worden koel en donker bewaard en twee maal per week aangeboden aan 

het TNO-NITG laboratorium in Utrecht. 

Aflevering monsters: 

Dinsdag (na werkdag) 

Vrijdag vóór 14.00 uur 

Op vrijdagmiddag mag er niet meer worden bemonsterd. 

Geef altijd aan het lab door indien monsters op andere dagen worden aangeleverd!  

 

Na iedere 3 – 4 bemonsteringsweken wordt op vrijdagmiddag de meetapparatuur door 

TNO gecontroleerd en worden bufferoplossingen en standaarden ververst.  

 

 



 Bijlage A | 35/36 

 

 

 

TNO-rapport | 2007-U-R0801/B  

  

A.11 Gehanteerde apparatuur 

De benodigheden voor het bemonsteren en meten van de peilbuizen zijn als volgt: 

− Een generator (G3500-R- Makita / 220 – 11,4A); 

- Een omvormer / Debietregelaar (2,2 KVA – Grundfos BMI / MPI – 230V); 

- Een Slangenhaspel: gebruik je om te voorkomen dat de slang niet op de grond 

komt); 

- Een onderwaterpomp: Er zit een voeding(sonde) aan de draad vast; 

- Slangenpomp: afpompen van het grondwater; 

- Een pieper: Hiermee meet je de grondwaterstand; 

- Slangen (doorzichtige); 

- Doorstroomcellen: Hierin staan de sondes van de pH, de EC. En van de 

O2(zuurstof); 

- pH apparaat, EGC-apparaat, en de Zuurstofmeter; 

- Vinylhandschoenen (Vinylmedical / CMT / non-sterile/niet steriel/Unsteril); 

- Titreerapparaat ( voor de Bicarbonaat, HCO3 ); 

- Een pH en EC apparaat met een sonde eraan vast. In de peilbuis wordt deze 

bepaald; 

- HCl en HCO3; 

- Monsterpotjes en – flesjes; 

- Meetlint; 

- Wegwerpfilters. 
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B Verslagen besprekingen Curaçao 

Hieronder volgt een overzicht van besprekingen die gevoerd zijn met verschillende 

instanties tijdens het bezoek van TNO aan Curaçao. 

Bestuurscollege, gedeputeerde mevr. van der Gen (18 november 2006).  

In dit gesprek is kennisgemaakt en de globale opzet van de meetcampagne besproken. 

Verder is de problematiek met de luchtkwaliteit uiteengezet en het idee achter de 

zogenaamde non-attainment areas. Dit zijn gebieden waarin volgens het BC nog tien 

jaar een vrijstelling geldt voor de Isla, waardoor de raffinaderij zich in die wijken niet 

aan de verouderde luchtkwaliteitsnormen van de huidige hindervergunning hoeft te 

houden. Aangegeven is dat dit inhoudt dat er concrete afspraken gemaakt dienen te 

worden over maatregelen om na deze periode wel te voldoen aan de kwaliteitsnormen. 

Afgesproken is een vervolgoverleg te voeren aan het einde van het bezoek van TNO. 

Deze afspraak is komen te vervallen in verband met het aftreden van mevr. van der Gen 

in de tussenliggende periode.  

Ministerie van Volksgezondheid en Sociale zaken, departement Milieu, dhr. van 

Geleuken (20 november 2006).  

Tijdens dit bezoek heeft dhr. van Geleuken een toelichting gegeven op zijn 

werkzaamheden bij het ministerie op het gebied van milieunormering. TNO heeft een 

toelichting gegeven van de werkzaamheden die gepland zijn in de meetcampagne. 

Afstemming heeft plaatsgevonden over onze strategie voor de lucht- en waterkwaliteit. 

Aandachtspunten zijn het opnemen van een extra meetpunt bij Biesheuvel, zodat de 

bijdrage van het verkeer bepaald kan worden en een vergelijk mogelijk is met 

voorgaand luchtkwaliteitsonderzoek van TAUW/Tebodin uit 1999 [5]. Verder heeft 

Dhr. van Geulen documenten overhandigd waarin de lozingspunten op het 

oppervlaktewater staan aangegeven en als basis kunnen dienen voor het nog uit te 

voeren oppervlaktewateronderzoek. Hoewel bodem- en grondwaterproblematiek geen 

prioriteit heeft, vond dhr. van Geleuken het toch zinvol om de belasting vanuit de ISLA 

op het grondwater in de directe omgeving in kaart te brengen. Als onderdeel van de 

meetcampagne is voorzien dat er waterputten bij woningen in de directe omgeving van 

de ISLA worden onderzocht. Afgesproken is dat bij de interpretatie van de 

meetresultaten direct wordt aangesloten op de rapportage van de werkgroep 

Milieunormering [4], waarin normen worden voorgesteld voor o.a. luchtkwaliteit op de 

Nederlandse Antillen. 

Refineria ISLA (Curazao) S.A., Dhr Ruggennaath, Dhr. Dunker en Dhr. Colastica (21 

november 2006).  

Na een voorstelrondje en een toelichting op de doelstellingen en opzet van de 

meetcampagne op Curaçao, hebben de betrokkenen van de ISLA een uiteenzetting 

gegeven van hun activiteiten op milieugebied. Aan bod zijn gekomen: de 

vergunningsplichte stoffen (SO2 en TSP), de uitvoering van immissiemetingen en de 

schatting van emissies op basis van het verbruik. Opgemerkt wordt dat er naast de 

installaties van de ISLA ook installaties van de Aqualectra en de BOO op het terrein 

aanwezig zijn en dat dit het lastig maakt om de bijdrage te bepalen. Bij het treffen van 

maatregelen wordt gestreefd naar een combinatie van productieverbetering en milieu-

investeringen (de overheid draagt voor 50% bij). Voorbeelden hiervan zijn een 

vergassingsinstallatie en een zwavelreductie unit. Op het gebied van 

(grond)waterkwaliteit zijn praktische maatregelen getroffen met olievangers en greppels 
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waarbij de olieverontreiniging die als drijflaag op het grondwater aanwezig is zoveel 

mogelijk wordt afgevangen voordat het oppervlaktewater bereikt wordt. TNO ligt toe 

dat het luchtkwaliteitsonderzoek op onafhankelijke wijze plaatsvindt op een relatief 

groot aantal meetpunten boven- en benedenwinds van de raffinaderij, en dat hierbij ook 

gekeken wordt naar de achtergrondgehalten en de samenstelling van fijnstof. Op deze 

wijze kan onderscheid gemaakt worden in de bijdrage van de raffinaderij en andere 

antropogene en natuurlijke bronnen. Op het ISLA terrein is in het verleden onderzoek 

gedaan naar olieverontreiniging in de bodem- en het grondwater, en in het kader 

hiervan peilbuizen geplaatst. Afgesproken is om als onderdeel van de meetcampagne op 

27 november grondwateronderzoek uit te voeren. Het mes snijdt aan twee kanten. 

Enerzijds kunnen de medewerkers van de Milieudienst worden getraind voor het nemen 

van grondwatermonsters, en anderzijds wordt er inzicht verkregen in de actuele 

verontreinigingssituatie. Specifiek is gesproken over de mogelijkheden om de 

olieverontreiniging op een kosteneffectieve wijze aan te pakken, optimaal 

gebruikmakend van biologische afbraak (van nature aanwezig of gestimuleerd).  

Refineria di Korsou (RdK), Dhr. Kelly en Dhr. Kinburn (22 november 2006).  

Na een kennismaking en uiteenzetting van de doelstellingen van de meetcampagne is 

gesproken is over de organisatie en activiteiten van de RdK. Genoemd zijn het IRUP 

(Isla Refinery Upgrade Program) waarin milieumaatregelen zijn genomen. Van de 

totale investering van 343 M$ is 1/3 deel betaald door de RdK en 2/3 door de ISLA. 

Volgens de huurovereenkomst met PdVSA dient RdK bij aangescherpte milieuwetten 

de helft van de investeringen die PdVSA moet plegen om aan de nieuwe milieuwetten 

te kunnen voldoen. Specifiek is gesproken over de meetwagen met apparatuur voor het 

meten van luchtkwaliteit, welke in 2000 is aangeschaft. Het gaat om een combinatie van 

een SO2 en fijnstof monitor waarmee op een bepaald punt continu de concentraties 

worden gemonitoord. Direct na afloop van het overleg is een bezoek gebracht aan de 

meetwagen die aanwezig is in de wijk Marchena. Tijdens de meetcampagne was de 

apparatuur buiten gebruik wegens problemen met de stroomvoorziening.  

Curaçao Utilities Operating Company N.V., Dhr. Jonkers (23 november 2006).  

Het overleg is gestart met een korte kennismaking en een uitgebreide toelichting op de 

de Curaçao Utility Company (CUC) en het BOO-project. De CUC is de organisatie die 

verantwoordelijk is voor het beheer van de instalatie op het ISLA terrein waarmee 

electra, stoom en water wordt geproduceerd. Het BOO project staat voor Build Own 

Operate en is feitelijk het project waarmee de installatie is gebouwd. In de praktijk 

worden BOO en CUC veelal met elkaar verward. Dhr. Jonkers vertelt dat het BOO 

project het eerste project op Curaçao is waarbij milieuaspecten op leefmilieu zijn 

meegenomen. De installatie is gericht op de verbranding van zware oliefracties. 

Volgens de hindervergunning mag deze zwavelgehaltes van 3.5% bevatten en een totale 

zwaveluitstoot van maximaal 144 ton/dag veroorzaken. In de praktijk bedraagt de 

uitstoot ongeveer 50 ton. De hindervergunning stelt geen meetverplichting maar wel 

een meldingsverplichting. De emissie vanuit de installatie wordt gemodelleerd en 

gemeten in de schoorsteen (NOx, SO2 en fijnstof). Daarnaast zijn maatregelen genomen 

om het grootste gedeelte van de uitstoot te laten precipiteren. Op het gebied van olie 

spills op het terrein is CUC verplicht om dat te melden aan het Amerikaanse 

moederbedrijf zodra deze groter zijn dan 25 gallon (~90 liter). Het moederbedrijf treft 

vervolgens passende maatregelen. Wat betreft lozing wordt voldaan aan attachment F 

van de hindervergunning en vinden er periodieke inspecties plaats. 
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Aqualectra, Dhr. Martina en Dhr. do Rego (24 november 2006).  

Na een uitgebreide kennismaking en toelichting op de doelstelling en opzet van de 

meetcampagne, hebben de heren van Martina en do Rego uitgebreid verteld over de 

geschiedenis van Aqualectra en de productieprocessen. Specifiek is stilgestaan bij de 

milieumaatregelen die worden getroffen. Milieu-investeringen zijn gedaan vanaf 1985, 

en betreffen o.a. NOx reducers, roetvangers en de verbetering van afvalverwerking en 

recycling. Het bedrijf zit in een continu proces waarbij oude installaties worden 

vervangen. Soms worden hierbij oude terreindelen afgestoten. Gezien de jarenlange 

historische belasting is het onvermijdelijk dat hierbij verontreiniging in de bodem of het 

grondwater aanwezig is. Na afloop van het overleg heeft er een rondleiding over het 

terrein plaatsgevonden. 

 

 

Curaçao Milieuadvies BV, Dhr. van Rijswijk (1 december 2006).  

Curaçao milieuadvies BV maakt onderdeel uit van Bouwlab, en is opgericht voor het 

onderzoeken, voorbereiden en begeleiden van milieuprojecten op de Nederlandse 

Antillen en Aruba. Gezamenlijk met de heer van Rijswijk heeft de bemonstering van 

putwaters plaatsgevonden. Tijdens het veldwerk is gesproken over de dagelijkse 

praktijk van milieuonderzoek op Curaçao en de specifieke milieuproblemen en situaties.  
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C Tabellen met analyse resultaten 

C.1 Luchtkwaliteit 
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Periode 
Golfterrein 
Emmastad 

Marchena 
Hardware 

tot tot PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 

21-11-06  23-11-06  10,9 24,6 42,1 94,2 

23-11-06  25-11-06  7,3 18,1 27,0 29,5 

25-11-06  27-11-06  6,5 16,8 34,0 34,8 

27-11-06  29-11-06  n/a n/a 29,4 36,5 
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Periode 21-23/11 
Golfterrein 
Emmastad 

Marchena 
Hardware 

 norm PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 

Fijnstof conc.(µg/m3)   10,9 24,6 42,1 94,2 
          
Gehalte (ng/m3)      
      
Lithium / 7   < 0,1 8,4 10 
Beryllium / 9   0 0 0,1 0,1 
Boron / 11   < < 130 34 
Sodium / 23   980 1200 3100 35000 
Magnesium / 26   130 200 1400 2300 
Aluminum / 27   < < 98 1800 
Phosphorus / 31   < 0,8 < < 
Potassium / 39   410 450 1000 1300 
Calcium / 44   < < 3900 7000 
Scandium / 45   0,1 0,3 1,6 3,5 
Titanium / 47   14 23 21 110 
Vanadium / 51 200** < < 230 250 
Chromium / 52 20**  < < 17 < 
Manganese / 55   4,2 < 3,6 26 
Iron / 57   9,6 110 230 450 
Cobalt / 59   0,1 < 0 0,8 
Nickel / 60 20* 5,9 < < < 
Copper / 65   0,2 < < < 
Zinc / 66   1,2 < < < 
Gallium / 71   < < 0,3 0,6 
Arsenic / 75 6* < 0,7 < 0,2 
Selenium / 82   < < < < 
Rubidium / 85   < < < < 
Strontium / 88   0,2 2,3 46 66 
Yttrium / 89   0,1 0,3 0,8 1,1 
Zirconium / 90   0,8 1 2 4,1 
Niobium / 93   0,1 0,2 0,1 0,3 
Molybdenum / 95   < < 0,5 0,3 
Silver / 107   < < < < 
Cadmium / 111 5* 0,1 < 0,1 0,2 
Tin / 120   < < < < 
Antimony / 121   < 0,1 < 0,2 
Tellurium / 128   < < < < 
Cesium / 133   < < 0,1 0,1 
Barium / 137   < 1,7 16 28 
Lanthanum / 139   0,2 0,3 2,3 3,3 
Cerium / 140   0,3 0,7 5,4 6,6 
Praseodymium / 141   < 0,1 0,5 0,6 
Neodymium / 146   0,2 0,3 1,8 2,3 
Samarium / 147   < 0,1 0,4 0,5 
Europium / 151   < < 0,1 0,1 
Gadolinium / 157   < 0,1 0,3 0,4 
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Terbium / 159   < < < 0,1 
Dysprosium / 163   < 0,1 0,2 0,3 
Holmium / 165   < < < < 
Erbium / 166   < < 0,1 0,1 
Thulium / 169   < < < < 
Ytterbium / 172   < < 0,1 0,1 
Lutetium / 175   < < < < 
Hafnium / 178   < < 0,1 0,1 
Tantalum / 181   < < < < 
Tungsten / 182   < < < < 
Mercury / 202 14**  < < < < 
Thallium / 205   < < < < 
Lead / 208 500* < < < 2,8 
Bismuth / 209   < < < < 
Thorium / 232   < 0,1 0,5 0,6 
Uranium / 238   < 0,1 0,1 0,2 

*)  Europese norm (zie bijlage F) 

**) Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR): minimal risk level 

for hazardous substances (acute respiratory) 

 

Periode 23-25/11 
Golfterrein 
Emmastad 

Marchena 
Hardware 

 norm PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 

Fijnstof conc.(µg/m3)   7,3 18,1 27 29,5 
          
Gehalte (ng/m3)      
      
Lithium / 7   < < < 0,6 
Beryllium / 9   0 0 0 0 
Boron / 11   < < 2,1 < 
Sodium / 23   680 2500 1600 2300 
Magnesium / 26   130 290 160 450 
Aluminum / 27   < < < < 
Phosphorus / 31   < 24 < 39 
Potassium / 39   420 480 410 420 
Calcium / 44   < 44 < 1000 
Scandium / 45   < 0,3 0,2 0,7 
Titanium / 47   19 13 41 14 
Vanadium / 51  200** < < 91 91 
Chromium / 52  20** < < < < 
Manganese / 55   < < < 5,4 
Iron / 57   < 10 < 170 
Cobalt / 59   < < < 0,2 
Nickel / 60 20* < < < < 
Copper / 65   < < < < 
Zinc / 66   < < < < 
Gallium / 71   < < < < 
Arsenic / 75 6* < < < < 
Selenium / 82   < < < < 
Rubidium / 85   < < < < 
Strontium / 88   < 1 0,3 8,4 
Yttrium / 89   < 0,1 < 0,1 
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Zirconium / 90   1 0,2 0,3 0,8 
Niobium / 93   < < < < 
Molybdenum / 95   < < < 0,8 
Silver / 107   < < < < 
Cadmium / 111 5* < < < < 
Tin / 120   < < < < 
Antimony / 121   < < 0,9 0,9 
Tellurium / 128   < < < < 
Cesium / 133   < < < < 
Barium / 137   < < 3,9 12 
Lanthanum / 139   < < 0,1 0,2 
Cerium / 140   < < 0,5 0,8 
Praseodymium / 141   < < < < 
Neodymium / 146   < < < 0,1 
Samarium / 147   < < < < 
Europium / 151   < < < < 
Gadolinium / 157   < < < < 
Terbium / 159   < < < < 
Dysprosium / 163   < < < < 
Holmium / 165   < < < < 
Erbium / 166   < < < < 
Thulium / 169   < < < < 
Ytterbium / 172   < < < < 
Lutetium / 175   < < < < 
Hafnium / 178   < < < < 
Tantalum / 181   0,1 < < < 
Tungsten / 182   < < < < 
Mercury / 202  14** < < < < 
Thallium / 205   < < < < 
Lead / 208 500* < < < < 
Bismuth / 209   < < < < 
Thorium / 232   < < < < 
Uranium / 238   < < < < 

*) Europese norm (zie bijlage F) 

**) normen van Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR): minimal 

risk level for hazardous substances (acute respiratory) 

 
code 
 

locatie NO2 
(ug/m3) 

1C Hilton 9,2 

2C Marchena Hardware 16,0 

3C Golfterrein Emmastad 5,6 

3C duplo ,, 4,9 

4C Goisco Biesheuvel 12,1 

5C Curacaose Museum 15,4 

6C GGD 19,6 

7C Seru Pretu 29,4 

8C Perustraat 9,5 

8C duplo ‘‘ 7,5 

9C Rotonde Palu Blanku 14,1 

10C Princes Margrietschool 7,2 

11C Valentijn 12,7 
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(ug/m3) 1 3 4 5 6 8 9 10 11

hexaan 7,2 3,4 5,9 2,8 11,7 3,3 12,3 2,7 4,6

methylcyclopentaan 5,6 2,8 4,1 1,8 8,3 2,4 10,1 1,6 2,9

12dichloorethaan 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4

2methylhexaan 6,4 2,7 4,0 2,1 8,2 2,2 9,7 1,7 2,6

3methylhexaan 9,7 4,7 6,8 2,8 13,4 3,1 12,4 2,1 3,0

111trichloorethaan 1,1 0,8 0,9 0,7 1,6 0,6 0,5 0,8 0,5

benzeen 2,7 1,4 2,2 1,7 3,8 2,2 8,8 2,4 4,4

cyclohexaan 2,9 1,3 2,0 0,9 3,9 1,2 8,6 0,9 1,4

tetrachloormethaan 0,7 0,6 0,6 0,7 1,0 0,6 0,5 0,8 0,5

224trimethylpentaan 4,9 2,7 2,9 3,2 6,6 2,9 7,9 2,3 7,5

heptaan 18,6 9,4 13,7 5,5 24,6 5,8 20,3 3,9 3,2

trichlooretheen 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3

methylcyclohexaan 15,1 7,7 11,1 4,3 19,6 4,8 20,9 3,4 2,8

2-methylheptaan 0,8 0,3 0,4 0,2 0,7 0,9 7,8 0,4 1,1

3-methylheptaan 0,9 0,4 0,6 0,4 1,0 0,7 5,6 0,4 1,1

MIBK 1,7 0,9 1,4 0,4 2,3 0,3 0,1 0,2 0,1

tolueen 12,6 6,8 10,3 6,1 16,9 6,9 32,5 5,5 12,7

iso-butylacetaat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

octaan 1,5 0,7 0,9 0,5 1,4 1,2 10,9 0,6 1,3

tetrachlooretheen 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3

n-butylacetaat 4,6 2,6 4,3 0,7 4,4 1,0 0,8 0,4 0,1

ethylbenzeen 2,2 1,1 2,0 1,0 2,6 1,1 4,4 0,9 1,7

nonaan 1,2 0,6 0,7 0,5 1,2 1,0 9,4 0,6 1,2

p+m-xyleen 5,3 2,6 4,9 2,7 6,0 3,3 17,0 2,6 6,1

o-xyleen 1,7 0,8 1,5 0,8 1,8 1,0 5,0 0,8 1,9

styreen 2,4 1,1 2,1 0,4 2,6 0,3 0,3 0,3 0,2

iso-propylbenzeen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1

n-propylbenzeen 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 1,5 0,6 0,8

3+4-ethyltolueen 1,5 0,6 1,1 0,7 1,2 0,9 4,7 0,9 1,7

2-ethyltolueen 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 1,2 0,2 0,4

decaan 1,6 1,0 1,2 0,8 1,6 1,0 4,3 0,8 1,2

135-trimethylbenzeen 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 1,6 0,3 0,6

124-trimethylbenzeen 1,2 0,6 1,1 0,8 1,4 1,1 4,9 1,1 1,9

123-trimethylbenzeen 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 1,6 0,3 0,7

naftaleen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

dodecaan 2,2 2,2 2,3 1,6 2,1 1,6 3,1 1,3 1,1

undecaan 8,5 7,1 8,1 3,7 8,9 3,9 5,5 3,3 2,2

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

tetradecaan 0,8 0,9 0,6 0,5 0,5 0,8 1,9 0,5 0,3  
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C.2 Oppervlaktewaterkwaliteit baaien 
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Vaersenbaai 28-11-06 10:15 4.10 - 7.73 7.8 < < 0.036 

St Michielsbaai 28-11-06 10:50 4.60 30.0 8.05 7.8 < < 0.020 

Blauwbaai 28-11-06 11:10 7.30 33.4 7.95 7.3 < 0.05 0.009 

Piscaderabaai 28-11-06 11:45 4.40 31.1 7.60 7.7 < < 0.083 
Piscaderabaai-
buiten 

28-11-06 
12:00 1.50 31.5 7.65 7.5 < 0.05 0.023 

Brakkeput 28-11-06 13:30 2.30 32.0 7.44 8.0 < 0.05 0.002 

Spaanse water 28-11-06 13:50 3.10 31.9 7.61 7.5 < 0.05 0.035 

Barbara beach 28-11-06 14:15 7.00 30.6 7.95 7.5 < 0.05 0.008 

Caracasbaai 28-11-06 14:40 6.80 30.9 8.00 8.0 < < 0.086 

St Annabaai 28-11-06 15:15 3.70 30.4 7.62 - < 0.03 0.024 

Schottegat 28-11-06 15:30 2.40 35.3 7.61 - < < 0.054 

Dokmaatschappij 28-11-06 15:40 3.40 32.4 7.81 7.5 < < 0.006 

 

 

 

 PNEC MTR St Annabaai Schottegat Dokmaatschappij 

   (µg/l) (µg/l) (µg/l) 

Minerale olie  79 221 11 85 

PAK's:      

Naftaleen 1.5 1.2 0.03 0.009 <0.006 

Acenafteen   <0.004 <0.004 <0.004 

Fluoreen   <0.002 0.008 <0.002 

Fenantreen 0.13 0.3 <0.015 <0.015 <0.015 

Antraceen 0.01 - 0.001 0.06 <0.001 

Fluoranteen 
0.001/ 
0.1 0.5/ 40 0.02 0.2 0.02 

Pyreen 2,3E-5 - 0.01 1.3 0.01 

Benzo(a)antraceen   0.009 <0.001 0.005 

Chryseen - 0.9 0.008 0.4 0.002 

Benzo(e)pyreen   <0.004 2.3 <0.004 

Benzo(b)fluoranteen   0.009 1.8 <0.007 

Benzo(k)fluoranteen   <0.003 0.2 <0.003 

Benzo(a)pyreen 0.01 0.2 0.009 0.2 <0.002 

Dibenzo(ah)antraceen   <0.011 0.6 <0.011 

Benzo(ghi)peryleen   0.006 0.1 <0.005 

Indeno(123cd)pyreen   <0.004 0.2 <0.004 
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concentratie (ug/l) 
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Lithium / 7   146 127 123 119 115 111 

Beryllium / 9   < 0,03 < 0,03 0,02 0,02 

Boron / 11   3700 3400 3300 3300 3100 3000 

Sodium / 23   9226000 8488000 8388000 8345000 8292000 8074000 

Magnesium / 26   1160000 1114000 1089000 1097000 1028000 996000 

Aluminum / 27   195 30 485 43 1400 31 

Phosphorus / 31   < < < < < < 

Potassium / 39   366000 371000 370000 373000 373000 362000 

Calcium / 44   386000 394000 395000 401000 394000 390000 

Scandium / 45   1,8 0,8 0,86 < 1,1 0,53 

Titanium / 47   5,2 4,6 4,6 4,4 7,1 3,7 

Vanadium / 51   14 14 15 14 16 17 

Chromium / 52 - 84 1,4 11 1 1,2 1 < 

Manganese / 55   2,6 1,8 < 2,1 1,1 0,98 

Iron / 57   1300 1500 1500 1200 1300 1400 

Cobalt / 59 - 3.1 0,94 0,95 0,94 0,97 1 0,96 

Nickel / 60 0.6 6.3 4,8 4,3 4,6 7,6 4,5 4,4 

Copper / 65 0.07 3.8 11 11 11 21 11 11 

Zinc / 66 0.56 40 51 22 < 29 < < 

Gallium / 71   0,15 0,06 0,1 0,06 0,21 0,04 

Arsenic / 75 - 32 24 25 25 24 25 24 

Selenium / 82 - 5.4 55 56 59 58 62 61 

Rubidium / 85   101 101 101 102 101 101 

Strontium / 88   7100 7000 7100 7000 7000 7100 

Yttrium / 89   0,05 0,06 0,05 0,05 0,07 0,07 

Zirconium / 90   < < < < < < 

Niobium / 93   0,11 0,08 0,08 0,07 0,08 < 

Molybdenum / 95 - 300 10 11 10 11 11 15 

Silver / 107   < < < < < < 

Cadmium / 114 0.028 2 < < < < < < 

Tin / 120 - 220 0,49 0,87 0,47 0,49 0,41 0,38 

Antimony / 121 - 7.2 0,35 0,35 0,34 0,44 0,31 0,37 

Tellurium / 128   < < < < < < 

Cesium / 133   0,29 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 

Barium / 137  230 7,4 6,7 7,6 6,7 7 7,4 

Lanthanum / 139   0,02 0,01 0,01 < 0,02 0,01 

Cerium / 140   0,02 < 0,03 < 0,03 < 

Praseodymium / 141   0,01 < < 0,01 0,01 0,01 

Neodymium / 146   0,02 < 0,02 < 0,02 0,03 

Samarium / 147   0,05 0,06 0,03 0,06 0,05 0,03 

Europium / 151   0,01 < 0,02 0,02 < < 

Gadolinium / 157   0,04 0,03 0,04 < < 0,04 

Terbium / 159   0,01 0,01 0,01 < < < 

Dysprosium / 163   0,03 0,03 < 0,02 0,03 < 

Holmium / 165   < < < < < < 

Erbium / 166   0,07 0,01 < 0,01 0,02 0,01 

Thulium / 169   0 < < < < < 

Ytterbium / 172   0,02 0,02 < 0,02 0,01 0,01 

Lutetium / 175   < < < < < < 

Hafnium / 178   0,03 < 0,02 < 0,02 0,02 

Tantalum / 181   < < < < < < 
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Tungsten / 182   < < < < < < 

Thallium / 205 - 1.7 < < < < < < 

Lead / 208 0.025 220 1,5 < < < < < 

Bismuth / 209   < < < < < < 

Thorium / 232   < < < < < < 

Uranium / 238   2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 
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Lithium / 7   109 111 111 112 148 133 

Beryllium / 9   < 0,02 < < 0,02 < 

Boron / 11   2900 3000 3000 2900 3700 3600 

Sodium / 23   8000000 7921000 8051000 8045000 10260000 9570000 

Magnesium / 26   1000000 986000 969000 993000 1196000 1169000 

Aluminum / 27   331 40 1200 386 69 306 

Phosphorus / 31   < < < < < < 

Potassium / 39   358000 368000 361000 351000 366000 356000 

Calcium / 44   389000 382000 384000 376000 389000 387000 

Scandium / 45   2 < 0,47 < 1 0,53 

Titanium / 47   3,7 3,8 3,9 3,8 3,5 4,3 

Vanadium / 51   15 14 15 14 15 15 

Chromium / 52 - 84 < 7,9 1 < 1,8 2,2 

Manganese / 55   9 < 0,76 < < 1 

Iron / 57   1100 1500 1400 1300 1400 1500 

Cobalt / 59 - 3.1 0,95 1,1 0,97 1 1 1,1 

Nickel / 60 0.6 6.3 4,3 4,3 4,5 4,1 5,2 6,1 

Copper / 65 0.07 3.8 9,6 13 13 10 13 16 

Zinc / 66 0.56 40 < 50 23 22 < 26 

Gallium / 71   0,1 0,05 0,22 0,08 0,06 0,13 

Arsenic / 75 - 32 24 24 25 25 24 25 

Selenium / 82 - 5.4 61 62 63 61 65 63 

Rubidium / 85   99 102 100 101 102 103 

Strontium / 88   6900 7100 7100 7100 7100 7200 

Yttrium / 89   0,04 0,07 0,05 0,06 0,06 0,06 

Zirconium / 90   < 1,3 < < < < 

Niobium / 93   0,07 < < < < < 

Molybdenum / 95 - 300 8,4 11 9,6 9,6 10 11 

Silver / 107   < < < < < < 

Cadmium / 114 0.028 2 < < < < < < 

Tin / 120 - 220 0,44 0,54 0,39 0,33 0,47 0,35 

Antimony / 121 - 7.2 0,23 0,43 0,36 0,35 0,28 0,33 

Tellurium / 128   < < < < < < 

Cesium / 133   0,29 0,28 0,28 0,3 0,25 0,28 

Barium / 137  230 11 38 6,8 6,4 7,3 7,9 

Lanthanum / 139   0,04 0,02 0,01 < 0,03 0,03 

Cerium / 140   0,03 0,02 < < 0,02 0,03 

Praseodymium / 141   0,01 0,01 0,01 0,01 0 0,01 

Neodymium / 146   < 0,02 < < 0,02 < 

Samarium / 147   0,03 0,04 0,02 < 0,02 0,02 

Europium / 151   0,01 0,01 < < 0,01 0,01 

Gadolinium / 157   0,04 < 0,05 0,03 < < 

Terbium / 159   < < < 0,01 < < 
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Dysprosium / 163   0,02 0,07 < < < 0,02 

Holmium / 165   < < < < < 0,02 

Erbium / 166   < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 

Thulium / 169   < < < < < < 

Ytterbium / 172   < < < < < < 

Lutetium / 175   < < < < 0,01 < 

Hafnium / 178   < 0,04 0,02 0,02 0,02 < 

Tantalum / 181   < < < < < < 

Tungsten / 182   < < < < < < 

Thallium / 205 - 1.7 < < < < < < 

Lead / 208 0.025 220 < < < < < < 

Bismuth / 209   < < < < < < 

Thorium / 232   < < < < < < 

Uranium / 238   2,7 2,8 2,8 2,9 2,6 2,6 
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C.3 Grondwater ISLA 

Veldmetingen 
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#10 27-11-06 - - - - 175 matig 

#11 27-11-06 - - - - geen veel 

#12 27-11-06 - - - - 200 weinig 

#15 27-11-06 - - - - 300 weinig 

#16 27-11-06 - - - - 250 matig 

#18 27-11-06 - - - - geen geen 

#20 27-11-06 - - - - 100 matig 
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C.4 Kwaliteit putwater 

Veldmetingen 
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Linkels & van 

Wilgen 01-12-06 7.56 2150 30.9 

 

Garage Do 

Rego 01-12-06 7.62 1420 31.4 

 

Roosendal 01-12-06 - - -  

Fam. Rafael 01-12-06 7.64 1570 29.7  

Golfbaan 01-12-06 - - -  

Tuin Norman 01-12-06 - - - aanw. 

 

locatie 
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G
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minerale olie  50 600 138 52 603 96 <50 
        
Naftaleen 0.01 70 0.007 0.01 84 <0.006 0.006 
Acenafteen - - <0.004 <0.004 11 <0.004 <0.004 
Fluoreen - - <0.002 <0.002 29 <0.002 <0.002 
Fenantreen 0.003 5 <0.015 <0.015 24 <0.015 <0.015 
Antraceen 0.0007 5 <0.001 <0.001 0.2 <0.001 <0.001 
Fluoranteen 0.003 1 0.02 0.008 nb 0.01 0.008 
Pyreen - - 0.002 0.001 0.05 <0.001 <0.001 
Benzo(a)antraceen 0.0001 0.5 <0.001 <0.001 0.01 <0.001 <0.001 
Chryseen 0.003 0.2 <0.001 <0.001 0.03 <0.001 <0.001 
Benzo(e)pyreen - - <0.004 <0.004 nb <0.004 <0.004 
Benzo(b)fluoranteen - - <0.007 <0.007 0.02 <0.007 <0.007 
Benzo(k)fluoranteen 0.0004 0.05 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 
Benzo(a)pyreen 0.0005 0.05 <0.002 <0.002 0.008 <0.002 <0.002 
Dibenzo(ah)antraceen - - <0.011 <0.011 <0.011 <0.011 <0.011 
Benzo(ghi)peryleen 0.0003 0.05 <0.005 <0.005 0.007 <0.005 <0.005 
Indeno(123cd)pyreen 0.0004 0.05 0.008 <0.004 nb <0.004 0.02 
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Lithium / 7   1,4 0,67 0,46 0,51 0,83 1,2 

Beryllium / 9 0,05 15 < < < < < < 

Boron / 11   726 206 230 162 334 174 

Sodium / 23   535000 105000 133000 104000 187000 86000 
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Magnesium / 26   11000 80000 82000 80000 65000 37000 

Aluminum / 27   9,5 19 23 16 1100 16 

Phosphorus / 31   157 < 376 < 68 < 

Potassium / 39   12000 647 633 < 176 398 

Calcium / 44   8900 107000 102000 140000 105000 64000 

Scandium / 45   13 11 14 14 14 11 

Titanium / 47   4,1 3,1 5,9 7,3 3,3 3,4 

Vanadium / 51 1,2 70 370 97 6,9 98 171 87 

Chromium / 52 1 30 1 < < < 1 < 

Manganese / 55   < 0,71 2100 < 1,1 973 

Iron / 57   < 176 231 247 199 < 

Cobalt / 59 20 100 0,08 0,11 0,34 0,16 0,15 1,1 

Nickel / 60 15 75 0,69 3 2,6 1,7 2,4 4,3 

Copper / 65 15 75 2,6 9,5 1,7 0,9 8,9 94 

Zinc / 66 65 800 < 500 < 29 < 91 

Gallium / 71   < < 0,03 < 0,1 0,03 

Arsenic / 75 10 60 7,4 1,3 0,97 1,2 1,2 0,74 

Selenium / 82 0,07 160 < 1,8 < < < < 

Rubidium / 85   3,2 0,71 0,63 0,27 0,57 0,31 

Strontium / 88   36 139 140 148 181 88 

Yttrium / 89   0,05 < 0,08 < 0,02 0,03 

Zirconium / 90   < < < < < < 

Niobium / 93   < < < < < < 

Molybdenum / 95 5 300 0,91 0,4 0,35 < 1,2 0,56 

Silver / 107 - 40 < < < < < < 

Cadmium / 114 0,4 6 < < < < < 0,2 

Tin / 120 2,2 50 0,27 0,18 0,22 < 0,15 < 

Antimony / 121   0,18 0,1 0,09 0,08 0,19 0,49 

Tellurium / 128 - 70 < < < < < < 

Cesium / 133   < < < < < < 

Barium / 137 50 625 2,5 1,1 14 2,3 2,1 3,4 

Lanthanum / 139   < 0,01 0,04 < < 0,02 

Cerium / 140   < < 0,07 < < 0,04 
Praseodymium / 
141   < < 0,01 < < < 

Neodymium / 146   0,03 < 0,02 < < < 

Samarium / 147   0,03 < < 0,03 0,03 < 

Europium / 151   < < < < 0,01 0,01 

Gadolinium / 157   < 0,03 < < < < 

Terbium / 159   < < < < < < 

Dysprosium / 163   < < 0,02 < < < 

Holmium / 165   < < < < < < 

Erbium / 166   < 0,01 0,01 < 0,01 0,01 

Thulium / 169   < < < < < < 

Ytterbium / 172   0,02 < 0,01 < < < 

Lutetium / 175   < < < < < 0 

Hafnium / 178   < < < < < < 

Tantalum / 181   < < < < < < 

Tungsten / 182   < < < < < < 

Thallium / 205   < < < < < < 

Lead / 208 15 75 < < < < < < 

Bismuth / 209   < < < < < < 

Thorium / 232 2 7 < < < < < < 

Uranium / 238   0,09 0,09 0,02 0,27 0,23 0,14 
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C.5 Karakterisering Schottegat en asfaltmeer 

Veldmetingen 
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oppv w.1 20-11-06 9.02 -36.7 5000 31.6 3.98 3.45 

oppv.w.2 20-11-06 8.69 - - - 0.34 0.04 

oppv.w.3 20-11-06 7.97 - - 35.8 1.21 0.10 

boorgat1 20-11-06 - - - - 3.39 0.26 

oppvl w west 23-11-06 7.71 166 4130 28.9 - - 

tussenwater 23-11-06 7.89 154 2230 29.0 - - 

oppvl w zuid 23-11-06 8.15 161 5480 28.9 - - 
zuurteermeer ten 
westen 

23-11-06 
- - - - - - 
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D Kaarten met ruimtelijke weergave meetresultaten 

D.1 Luchtkwaliteit 
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D.2 Oppervlaktewaterkwaliteit baaien 
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D.3 Grondwaterkwaliteit ISLA 
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D.4 Kwaliteit putwater 
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D.5 Karakterisering Schottegat en asfaltmeer 
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E Ontwikkeling van een meetnet voor luchtverontreiniging 
op Curaçao 

E.1 Inleiding 

Voor het meten van luchtverontreiniging, die uit heel veel verschillende stoffen kan 

bestaan, bestaan veel meetmethoden, variërend van heel eenvoudig tot zeer 

geavanceerd. Dat is ook nodig want de concentraties van luchtverontreinigende stoffen 

variëren sterk in ruimte en tijd. 

Deze meetmethoden kunnen in oplopende complexiteit als volgt worden gerubriceerd: 

 
a. passieve meetmethoden 
b. actieve handmatige meetmethoden 
c. automatische meetmethoden. 

 

Hieronder zullen we een korte karakterschets geven van de mogelijkheden van deze 

meetmethoden en van de infrastructuur die nodig is om deze meetmethoden in een 

meetnet toe te passen. Daarna bespreken we een gefaseerde aanpak van de opbouw van 

een meetnet. 

 

E.2 Passieve meetmethoden 

Deze methode kan in het veld met zeer eenvoudige hulpmiddelen worden toegepast. 

Een accurate “doe-het-zelver” komt met huis tuin en keuken gereedschap al heel ver. 

De monsternemers zijn commercieel (bv. Gradko Inc.) beschikbaar en kunnen soms 

worden hergebruikt (SO2, NO2, BTEX en andere). Er zijn geen passieve meetmethoden 

voor fijn stof. Ze zijn er uitsluitend voor gasvormige luchtverontreiniging. 

De analyse van de monsters kan in een eigen laboratorium worden uitgevoerd, maar 

ook worden uitbesteed aan een ander (commercieel, bijvoorbeeld de leverancier) of 

bevriend (relatie) laboratorium. In het algemeen gaat het voor anorganische stoffen 

zoals SO2 en NO2 om eenvoudige analyse methoden zoals spectrometrometrie en ion 

chromatografie. Voor koolwaterstoffen (organische stoffen) is een wat meer 

specialistische gaschromatografische analysemethode nodig, terwijl ook het 

voorbereiden van de monsters voor de analyse wat meer specialistische kennis en 

experimentele hulpmiddelen vraagt.  

Monsterneming vindt plaats over langere monsterperioden, afhankelijk van de hoogte 

van de concentraties van minder dan een week tot een maand. Ze geven dus gemiddelde 

concentraties over langere meetperioden. Ze zijn heel geschikt om overschrijdingen van 

lange termijn (jaargemiddelden) grenswaarden te monitoren. 

Deze meetmethoden zijn minder aantrekkelijk voor het monitoren van korte termijn 

gebeurtenissen, zoals emissie incidenten met effecten op de luchtverontreiniging die 

korter dan een dag duren of bewaking van korte termijn (daggemiddelde) 

grenswaarden. 

Daar staat tegenover dat de toepassing erg goedkoop is en weinig technische middelen 

vraagt, zodat ze zonder erg hoog oplopende kosten in veelvoud kunnen worden 

toegepast. Ze zijn dus heel geschikt om ruimtelijke patronen van luchtverontreiniging in 

kaart te brengen en lange termijn gemiddelde concentraties. 

Een PC met microsoft EXCEL software biedt voldoende mogelijkheden om de gemeten 

concentraties in een database op te slaan en in grafieken te presenteren. 

 



 Bijlage E | 37/42 

 

 

 

TNO-rapport | 2007-U-R0801/B  

  

E.3 Actieve handmatige methoden 

Deze meetmethoden betreffen in het algemeen het actief aanzuigen met een pomp van 

lucht over een absorptie medium, zoals een filter, een wasfles met oplossing, of een 

monsterbuisje met een vast adsorptiemiddel. De adsorptie middelen kunnen al dan niet 

zijn geïmpregneerd met chemicaliën om specifieke stoffen te adsorberen. Voor 

sommige stoffen zijn (geïmpregneerde) monsterbuisjes commercieel beschikbaar 

(SKC). 

Voor metingen van fijn stof is de monsterneming op filters de basis (referentie) 

methode. De op het filter verzamelde hoeveelheid stof wordt bepaald door de filters 

voor en na de monsterneming te wegen op een analytische balans.  

Deze meetmethoden vragen wat meer voorzieningen in het veld, waarvan de 

belangrijkste zijn pompjes, stroomvoorziening en een veilige plek waar de 

meetapparatuur met rust wordt gelaten. Er zijn voor het veldwerk ook wat meer 

voorzieningen nodig in de vorm van een meetinstrument om de luchtstroom die wordt 

aangezogen te meten (debiet meter of gasmeter) en een voorziening om die luchtstroom 

constant te houden (kritische opening of capillair). Deze methoden zijn dus in het 

algemeen wat bewerkelijker en duurder en vragen meer investering in kleine apparaten 

en hulpmiddelen dan passieve meetmethoden.  

Er is laboratorium ruimte nodig om filters en wasflessen dan wel adsorptiebuisjes te 

prepareren, de meetopstellingen te controleren op goede werking, de monsters op te 

werken en de monsters te analyseren. Uiteraard kan het analyseren en eventueel het 

opwerken weer worden uitbesteed bij een ander laboratorium, dat over de daarvoor 

nodige middelen beschikt.  

Omdat met deze actieve methoden zeer veel meer lucht wordt aangezogen dan via de 

passieve monsterneming (enkele liters per minuut tegenover hooguit enkele tientallen 

ml per minuut) kunnen met deze methoden veel kortere monstertijden worden 

gerealiseerd, variërend van enkele uren tot meestal (een praktische beperking ook) 

maximaal een dag (24 uur). Deze methoden leveren dus vooral korte termijn 

gemiddelde concentraties en zijn zeer geschikt voor monitoring van incidenten.  

Door de kortere meetperioden zullen in het algemeen ook meer monsters worden 

verzameld dan bij passieve meetmethoden, wat de analyse kosten hoger maakt. Er 

wordt bijvoorbeeld op meerdere meetpunten lucht bemonsterd of een aantal monsters in 

serie genomen op één of enkele meetpunten. 

Ook voor deze meetmethoden geldt dat een PC met microsoft EXCEL software 

voldoende mogelijkheden biedt om de gemeten concentraties in een data base op te 

slaan en in grafieken te presenteren. 

 

E.4 Automatische meetmethoden 

Deze meetmethoden maken gebruik van volledig geautomatiseerde continu metende en 

direct de concentratie aanwijzende meetinstrumenten. Meestal worden de 

meetresultaten samengevoegd tot half of heel uur gemiddelde concentraties, om de 

hoeveelheid data te beperken (8760 uur per jaar). Uiteraard is het mogelijk als de 

omstandigheden daar om vragen (gedurende enige tijd) data met een hoger tijd 

oplossend vermogen (bijvoorbeeld per minuut) op te slaan. 

Dit soort apparaten vraagt een aanzienlijke investering van 10,000 tot 25,000 Euro per 

apparaat (SO2, NOx, PM10 of BTEX).  

Daarnaast is een meetbehuizing noodzakelijk om de apparatuur in te plaatsen. Zo’n 

meetbehuizing dient te zijn voorzien van een stroomaansluiting, air conditioning en een 

data communicatie lijn. Voorts is hulpapparatuur nodig voor data opslag, voor kalibratie 
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van de meetinstrumenten ter plaatse, controle op de goede werking en gereedschap voor 

onderhoud en verhelpen van storingen. Wanneer storingen niet snel kunnen worden 

verholpen (uitbesteed werk aan leverancier) kan reserve apparatuur nuttig zijn. Een 

volledig ingericht automatisch meetstation voor bijvoorbeeld fijn stof (PM10), SO2, NOx 

en BTEX, met dataopslag en kalibratie faciliteit vraagt al gauw een bedrag van 100,000 

Euro. 

Voor de interpretatie van de meetgegevens is het nuttig om over meteorologische 

gegevens te beschikken. Deze kunnen mogelijk van de meteorologische dienst (of 

luchthaven) worden verkregen, maar kunnen ook zelf worden gemeten als onderdeel 

van een automatisch meetstation (windrichting, windsnelheid, temperatuur en 

vochtigheid). 

Daarnaast is een laboratorium faciliteit nodig voor onderhoud en controle van de goede 

werking van de meetapparatuur, met wederom kalibratie faciliteiten. Het verhelpen van 

ernstige storingen kan eventueel worden uitbesteed aan de leverancier. 

De verwerking van de meetgegevens en presentatie daarvan (b.v. 6 maal 8760 

uurwaarden per jaar) zal meer tijd vragen dan in het geval van de passieve en 

handmatige meetmethoden.  

Er zal wat meer geavanceerde computer apparatuur nodig zijn om een en ander te 

verwerken en te rapporteren kleurenprinters, opslagmedia, software).  

  

E.5 Naar een meetnet voor Curaçao 

De opbouw van een automatisch meetnet op Curaçao zal bij voorkeur gefaseerd plaats 

moeten vinden. Niet alleen vanwege de investering in apparatuur, maar ook vanwege 

het vertrouwd raken met de problematiek van de luchtverontreiniging, de 

meettechnieken en het opzetten van de benodigde infrastructuur voor het onderzoek van 

luchtverontreiniging.  

De eindconfiguratie zou een meetnet van drie of vier meetpunten kunnen zijn. 

Figuur 3.9 uit “Environmental study downwind of the Schottegat Industrial 

Area”(R.J.K. van der Auweraert et al, januari 2001) geeft een goede richtlijn voor 

plaatsing van die meetstations: twee maal langs de pluimas, op respectievelijk korte en 

wat grotere afstand van de bron, een meetpunt ter zijde van de pluimas en een 

achtergrond meetpunt bovenwinds. 

 

De weg daar naar toe zou via de volgende stappen kunnen lopen: 

 

Inventariserende metingen met passieve methoden om een algemeen beeld te krijgen 

van de ruimtelijke uitgebreidheid van het probleem van luchtverontreiniging. Het 

opzetten van een meetnetje met passieve samplers voor metingen over een langere 

periode. 

Vertrouwd worden met meettechniek, (zowel) monsterneming (als analyse) en evaluatie 

van meetresultaten. 

 

Uitbreiding van de metingen met actieve handmatige metingen. Deze worden bij 

voorkeur in de vorm van gerichte meetcampagnes uitgevoerd en geven verder inzicht in 

de variatie in de tijd van de luchtverontreiniging en het voorkomen van hoge 

concentraties bij incidenten. 

Eventueel kan over langere tijd handmatig op één meetpunt worden gemeten, 

bijvoorbeeld dagelijkse monsters (24 uur per dag of ook kortere vaste perioden per 

dag). Daarbij worden ook wel vaak schema’s gehanteerd met één 24-uurs monster per 

twee dagen of (b.v. voor fijn stof) één dagmonster per 6 dagen. 
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Op basis van deze inventarisaties kan worden beslist over de plaats van een automatisch 

meetstation en wat daar in eerste instantie zou moeten worden gemeten. 

De metingen op dit automatische station blijven aangevuld worden met handmatige 

metingen op andere meetpunten. Na verloop van tijd kan worden beslist over 

uitbreiding van het automatische meetnet. 

 

Het laatste stadium is de beslissing over de noodzaak en de plaats van nog één of meer 

automatische meetstations, waarmee het automatische meetnet wordt gecompleteerd. 

Daarnaast blijven metingen met handmatige methoden en passieve samplers een nuttige 

aanvulling. 
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F Overzicht Europese normen luchtkwaliteit 

Ter bescherming van de mens en de natuur zijn door de Europese Unie normen voor de 

concentraties van stoffen in de buitenlucht (luchtkwaliteit) vastgesteld. Onderstaande 

tabel bevat een overzicht van de belangrijkste normen. In de tabel vindt u ook links naar 

webpagina's in het Milieucompendium met actuele cijfers over de betreffende norm. 

Ontbreekt een link, dan zijn er in het Milieucompendium verder geen gegevens 

opgenomen. 

 

Europese luchtkwaliteitnormen  

Stof Gericht 

op 

Norm Niveau Status 
1)
 

          

1
e
 dochterrichtlijn       

          

Zwaveldioxide  

(SO2) 

mens daggemiddelde; overschrijding 

is toegestaan op niet meer dan 

3 dagen per jaar. 

125 µg/m
3
  grenswaarde 

  mens uurgemiddelde
; 
overschrijding is 

toegestaan op niet meer dan 24 

uur per jaar. 

350 µg/m
3
  grenswaarde 

  mens uurgemiddelde
; 
waargenomen 

gedurende drie opeenvolgende 

uren in een gebied van 

minimaal 100 km
2
. 

500 µg/m
3
  alarmdrempel 

  natuur  jaargemiddelde en 

wintergemiddelde (van 1 

oktober t/m 31 maart) 

20 µg/m
3
  grenswaarde 

          

Stikstofdioxide 

(NO2) 

mens jaargemiddelde 40 µg/m
3
 grenswaarde 

geldig vanaf 2010 

  mens jaargemiddelde 50 µg/m
3
 plandrempel voor 2005 

  mens uurgemiddelde; overschrijding 

is toegestaan op niet meer dan 

18 uur per jaar. 

200 µg/m
3
 grenswaarde 

geldig vanaf 2010 

  mens uurgemiddelde; overschrijding 

is toegestaan op niet meer dan 

18 uur per jaar. 

250 µg/m
3
 plandrempel voor 2005 

  mens uurgemiddelde
; 
waargenomen 

gedurende drie opeenvolgende 

uren in een gebied van 

minimaal 100 km
2
. 

400 µg/m
3
  alarmdrempel 

          

Stikstofoxiden  

(NOx) 

natuur jaargemiddelde 30 µg/m
3
 grenswaarde 
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Fijn stof  

(PM10) 

mens jaargemiddelde 40 µg/m
3
 grenswaarde 

  mens daggemiddelde; overschrijding 

is toegestaan op niet meer dan 

35 dagen per jaar. 

50 µg/m
3
 grenswaarde 

          

Lood 

(Pb) 

mens jaargemiddelde 0,5 µg/m
3
  grenswaarde 

          

          

2
e
 dochterrichtlijn       

          

Benzeen 

(C6H6) 

mens jaargemiddelde 5 µg/m
3
 grenswaarde 

vanaf 2010 

    jaargemiddelde 10 µg/m
3
 plandrempel tot 2006 

          

Koolmonoxide 

(CO) 

mens 99.9-percentiel van  

uurgemiddelden 

40.000 

µg/m
3
 

grenswaarde 

geldig vanaf 2005 

  mens hoogste voortschrijdend 8-

uurgemiddelden 

10.000 

µg/m
3
 

  

          

          

3
e
 dochterrichtlijn       

          

Ozon 

(O3) 

mens hoogste voortschrijdend  

8-uursgemiddelde
3)
 per dag; 

overschrijding is toegestaan op 

niet meer dan 25 dagen per 

jaar. 

120 µg/m
3
 streefwaarde 

  mens uurgemiddelde 180 µg/m
3
  informatiedrempel  

  mens uurgemiddelde
; 
waargenomen 

gedurende drie opeenvolgende 

uren in een gebied van 

minimaal 100 km
2
. 

240 µg/m
3
  alarmdrempel 

  natuur AOT40 
2)
   streefwaarde 

          

          

4
e
 dochterrichtlijn       

          

Arseen 

(As) 

mens jaargemiddelde 6 ng/m
3
 streefwaarde 

geldig vanaf 2013  

          

Cadmium 

(Cd) 

mens jaargemiddelde 5 ng/m
3
 streefwaarde 

geldig vanaf 2013) 
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Nikkel 

(Ni) 

mens jaargemiddelde 20 ng/m
3
 streefwaarde 

geldig vanaf 2013) 

          

Benzo[a]pyreen 

(B[a]P) 

mens jaargemiddelde 1 ng/m
3
 streefwaarde 

geldig vanaf 2013) 

          

Bron: Staatsblad, 2001; EU, 2000, 2002, 2005. 

RIVM/MC/jan05 

1) Het Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2002 geeft een uitgebreide uitleg over de status en betekenis van 

drempelwaarde, streefwaarde, plandrempel, informatiedrempel, alarmdrempel en grenswaarde. 

 

2) Zie de tekstbox 'Toelichting ozonnormen' hieronder. 

 


