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Dit onderzoek had tot doel geschikte methoden te ontwikkelen voor de analyse van persistente en 

semi-persistente organische contaminanten in rivieren in stedelijke gebieden in Zuid-Afrika en hun 

verspreiding in de stroomgebieden te karakteriseren. Het Witwatersrand stroomgebied is een 

hoogvlakte die bestaat uit twee grote riviersystemen, de Juksei rivier die water in een noordelijke 

richting afvoert naar het Hartbeespoort Dam  gebied en de Klip rivier die water in een zuidelijke 

richting afvoert tot aan de Vaal rivier. Het Witwatersrandgebied is het dichtstbevolkte en sterkst 

geïndustrialiseerde gebied in Zuid-Afrika. Ten gevolge daarvan is er een significante druk op de 

drinkwatervoorziening, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Het estuarium van de Umngeni rivier ligt 

benedenstrooms van een nieuw gebied met landbouw, stedelijk en industrieel gebruik en een grote 

afvalwaterzuivering. De Umngeni rivier stroomt uit in de Indische Oceaan. Dit onderzoek  had 

hiernaast ten doel de verspreiding en bronnen van de aanwezige organische contaminanten in 

drinkwaterbronnen vast te stellen. Deze kennis kan door drinkwaterbedrijven als uitgangspunt 

gebruikt worden voor een monitorprogramma, alsmede als onderliggende informatie voor hun 

planning en besluitvorming. 

In hoofdstuk 2 werden PCDD/Fs geselecteerd voor het onderzoek omdat deze tot nu toe maar 

zelden werden gemeten in het Zuid-Afrikaanse milieu. De analytische methoden werden ontworpen 

om  Zuid-Afrikaanse chemici in staat te stellen met relatief goedkope methoden en apparatuur toch 

betrouwbare resultaten te produceren. Zeven PCDDs en tien PCDFs werden bepaald in sediment 

met GCxGC-μECD als alternatief voor GC-HRMS. Met behulp van een DR-Luc reporter gene assay 

werd de dioxine-achtige potentie van monsters vastgesteld. In alle sediment monsters uit de Juksei, 

Klip en Vaal werd een  totaal dioxine-achtige activiteit aangetroffen, variërend van 16 tot 37 pg WHO 

TEQ g-1 dw in het Juksei stroomgebied tot 1.5 tot 22 pg TEQg-1 dw in het Klip/Vaal stroomgebied. Met 

GCxGC-ECD werden de meest toxische PCDD/Fs congeneer-specifiek gemeten. In de Juksei rivier 

werd het hoogste 2,3,7,8-TCDD gehalte gevonden (2.5 pg g-1) bij Midrand, vergeleken met 1.2 pg g-1 

bij het bovenstrooms nabij gelegen Buccleuch en 1.6 pg g-1 bij Marlboro, verder bovenstrooms. Het 

hoogste 2,3,7,8,-TCDD gehalte in het Klip/Vaal stroomgebied (5.7 pg g-1) werd aangetroffen bij 

Alberton aan de Klip rivier. De resultaten laten zien dat op het ogenblik de dioxinegehalten in Zuid-

Afrika betrekkelijk laag zijn.  

In verband met de doelstelling van alle landen die de Stockholm Conventie hebben ondertekend, 

inclusief Zuid-Afrika, om PCB-bevattende apparatuur voor 2025 uit te bannen en verantwoord PCB 

afvalmanagement in te voeren voor 2028, is het belangrijk om in Zuid-Afrika puntbronnen van PCBs 

te identificeren, met name in het sterk geïndustrialiseerde Gauteng. In Hoofdstuk 3 werden, om 

verontreinigingspatronen vast te stellen, 31 PCB congeneren gemeten in sediment van de Juksei en 



Klip rivier. De Aroclor mengsels 1254 en 1260 konden als vermoedelijke bron van de PCB 

verontreiniging worden vastgesteld. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) zijn 

afkomstg van pyrogene en petrogene bronnen. Fossiele brandstof verbrandingsprocessen zijn een 

belangrijke bron in Zuid-Afrika omdat dit land voor zijn energie sterk afhankelijk is van steenkool. 

Het is belangrijk om de verspreidingspatronen en trends in PAK-gehalten en een mogelijke relatie 

met antropogene bronnen nu vast te stellen omdat er meer en grotere kolencentrales in de planning 

staan. Fluorantheen, pyreen en fenanthreen werden in Hoofdstuk 3 als de meest wijdverspreide 

PAKs vastgesteld, zowel in de Juksei als in de Klip rivier sedimenten, als gevolg van een combinatie 

van pyrogene en petrogene bronnen binnen het Witwatersrand stroomgebied.  

Historisch gezien zijn triazine herbiciden de meest opvallende contaminanten in het Witwatersrand 

stroomgebied. In Hoofdstuk 4 werd met GC-MS en LC-MS/MS (voor de triazine metabolieten die niet 

met GC konden worden gemeten) de seizoensvariatie van chloor-s-triazines bestudeerd. Acht 

triazine herbiciden en zeven atrazine en terbuthylazine metabolieten werden gemeten in meer-, 

rivier- en grondwatermonsters uit het Hartbeespoort Dam gebied dat zich benedenstrooms van de 

Juksei rivier (Witwatersrand stroomgebied) bevindt. In het Hartbeespoort Dam stroomgebied 

werden de volgende herbiciden in aflopende concentraties gevonden: 

atrazine>simazine>terbuthylazine>propazine> ametryne>prometryn. Atrazine werd in alle 

seizoenen, behalve in de lente, gevonden in concentraties van boven de 130 ng L-1. Accumulatie van 

triazine in spierweefsel van meerval (Clarias gariepinus) en karper (Cyprinus carpio) was 

verwaarloosbaar.  Vanwege de hoge concentraties van totaal-triazine in het Hartbeespoort Dam 

grondwater (527-367ng L-1) en in Hartbeespoort Dam oppervlaktewater (>2000 ng L-1), bestaan in 

het Hartebeespoort Dam stroomgebied risico’s voor de volksgezondheid en voor de gezondheid van 

dieren. 

In Hoofdstuk 5 werd de toxiciteit van atrazine getest door sub-chronische blootstelling van 

volwassen mannelijke kikkers (Xenopus laevis) en kikkervisjes aan milieurelevante concentraties van 

atrazine (0.01, 200 en 500 µg L-1 in water) voor een periode van 90 dagen. Onderzocht werden 

overlevingsratio’s, groei en gonadenontwikkeling. Er werden noch bij de kikkers noch bij de 

kikkervisjes significante verschillen in groeisnelheid vastgesteld. Na 90 dagen blootstelling 

bedroegen de sterfteratio’s van de kikkervisjes 0, 0, 3.3 en 70% voor respectievelijk de controle, 

0.01, 200 and 500 µg L-1atrazine concentraties. De gemiddelde testis gewichten en volumes van de 

volwassen controle kikkers (0.193 g en 0.178 cm3, respectievelijk) en de aan  0.01 µg L-1 atrazine 

blootgestelde kikkers (0.167 g and 0.123 cm3, respectievelijk) waren hoger dan de aan 200 µg L-1 

(0.083 g en 0.11 cm3, respectievelijk) and 500 µg L-1 (0.095 g en 0.1 cm3 respectievelijk) blootgestelde 



kikkers. Het gemiddelde testis gewicht van de aan 500 µg L-1 atrazine blootgestelde kikkers was iets 

hoger dan dat van de aan 200 µg L-1 blootgestelde kikkers. Differentiaal kleuring met hematoxyline 

and eosine (H&E) en Van Gieson kleuring lieten gonadale atrofie zien, alsmede significant 

verminderde seminifereuze tubuli diameters, verhoogde seminifereuze tubuli structuur schade en 

vorming van bindweefsel rond de seminifereuze tubuli van kikkers blootgesteld aan 200 µg L-1 en 

500 µg L-1 atrazine concentraties. Transmission electronen microscopie (TEM) toonde aan dat hogere 

atrazine concentraties leiden tot schade aan mitochondriën in Sertoli en Leydig cellen. De 

beschadigde mitochondriën waren gezwollen en vertoonden dubbele membraanbreuken. 

Biochemische analyse van volwassen kikkerserum  op testosteron liet lagere testosteron gehalten 

zien bij toegenomen atrazine concentraties. 17-β estradiol and 17-α estradiol in serum waren na 

derivatisering beneden de detectiegrens. Desisopropylatrazine (DIA) and diethylatrazine (DEA) 

waren de metabolieten met de hoogste concentraties in zowel kikker serum als de kikkerlevers.  

Atrazine desisopropyl-2-hydroxy (A-2OH) kon alleen in serum worden gedetecteerd en 

hydroxyatrazine (HA) alleen in de lever.  

Hoofdstuk 6 beschrijft een studie naar medicijnresten in de stroomgebieden Hartbeespoort Dam en 

Witwatersrand. Er werden betrekkelijk hoge gehalten van nevirapine, efavirenz, carbamazepine, 

methocarbamolenvenlafaxine (hydrochloride) in water gevonden. Op alle monsterpunten van de 

Hartbeespoort Dam en Witwatersrand stroomgebieden behalve het meest bovenstrooms gelegen 

punt Marlboro bedroegen de neviparinegehalten 6 tot 71 ng L-1. Bij Marlboro werd geen neviparine 

aangetroffen. Efavirenz concentraties varieerden op alle monsterpunten tussen 2 en 354 ng L-1. 

Rioolwaterstromen uit townships en andere nederzettingen zijn de belangrijkste oorzaak van deze 

verontreinigingen in de Juksei rivier. De hoogte van de gehalten van de som van de 11 onderzochte 

medicijnen in de Juksei rivier liep in het algemeen af in de volgorde Midrand> Marlboro> Buccleuch> 

Kyalami> N14. De hoogste gehalten van alle medicijn resten in het HartbeespoortDam stroomgebied 

werden op het Crocodile rivier monsterpunt gevonden, hetgeen bevestigt dat medicijngehalten in 

dit gebied in de Juksei rivier het hoogst zijn. Nadat in mei 2016 een hoeveelheid aan diverse 

farmaceutica in de Umngeni rivier terecht was gekomen, werden water- en sedimentmonsters 

genomen. Efavirenz werd in de hoogste gehalten in water gevonden (138 ng L-1) en carbamazepine 

en neviparine  werden aangetroffen in concentraties van 94 and 68 ng L-1. In sediment afkomstig uit 

de monding van de Umngeni rivier was neviparine het hoogst (81 en 11 ng g-1) op respectievelijk 700 

m en 250 m  bovenstrooms van de riviermond. Op basis hiervan  werd een lijst voor monitoring van 

medicijnresten voorgesteld met daarop nevirapine, efavirenz, carbamazepine, methocarbamol en 

venlafaxine (hydrochloride). 



De Witwatersrand en Hartbeespoort Dam stroomgebieden zijn negatief beïnvloed door antropogene 

vervuiling in de vorm van pesticiden, industriële verontreinigingen en verontreinigingen afkomstig 

van petrogene en pyrogene bronnen. Illegale nederzettingen zonder rioolwaterzuivering langs de 

Juksei rivier zijn significante bronnen van organische verontreinigingen en hebben een negatieve 

invloed op de waterkwaliteit. De analytische methoden die werden ontwikkeld en toegepast in deze 

studie waren van nut om bepaalde doelstoffen te bepalen. Het wordt echter aangeraden om 

gevoeligere apparatuur zoals GCxGC-HRMS te gebruiken voor de analyse van dioxine-achtige 

verbindingen. HRMS zou in de toekomst ook meer toegepast kunnen worden in combinatie met 

vloeistofchromatografie voor de bepaling van nieuwe verontreinigingen zoals medicijnresten. Het 

belangrijkste resultaat van deze studie is de conclusie dat beter landgebruik en -beheer in de 

omgeving van de Juksei en Klip rivier nodig is om de waterkwaliteit in de Witwatersrand en 

Hartbeespoort Dam stroomgebieden te verbeteren. Zowel industrieel als huishoudelijk afval dragen 

nu significant bij aan de afnemende waterkwaliteit in deze twee stroomgebieden. 

 


