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Inleiding: Een bodemverontreiniging afkomstig van een voormalige chemische wasserij 

veroorzaakt een probleem met de binnenluchtkwaliteit in een boekwinkel. Het doel van 

deze studie is het beoordelen van de luchtkwaliteit en het meten van de opname van de 

industriechemicaliën en hun biodegradatieproducten door werknemers van de 

boekhandel.  

 

Methoden en technieken: De binnenlucht in de kantoorboekhandel is gedurende één 

week bemonsterd met canisters, zowel in de zomerperiode (juni 2016) als in de 

winterperiode (december 2017). Daarnaast is bij de twee medewerkers van de 

boekhandel op vijf werkdagen zowel voor aanvang van het werk als na einde werktijd 

met behulp van een BioVOC uitademingslucht bemonsterd. De analyse van het gehalte 

gechloreerde koolwaterstoffen uit de binnenlucht en uit de uitademingslucht werd 

verricht met behulp van thermische desorptie gas chromatografie massaspectrometrie 

(TD-GC-MS). In beide type monsters zijn de volgende gechloreerde koolwaterstoffen 

gemeten: tetrachloorethyleen (PER) en de biodegradatie producten die in de bodem 

ontstaan door anaerobe micro-organismen: trichloorethyleen (TRI), 1,1-dichloorethyleen 

(1,1-DCE), 1,2-cis-dichloorethyleen (1,2-cis-DCE), 1,2-trans-dichloorethyleen (1,2-trans-

DCE), methyleenchloride (MC) en vinylchloride (VC).  

 

Resultaten: PER was de belangrijkste contaminant met een weekgemiddelde 

concentratie (± sd) van 805,2 ± 598,6 µg/m3 in juni en 1031 ± 499,3 µg/m3 in 

december. MC, 1,2-cis-DCE en TRI zijn teruggevonden met concentraties onder de 2,3 

µg/m3. 1,1-DCE en VC werden niet gedetecteerd. In uitademingslucht werden PER, 1,1-

DCE en MC gemeten, zowel in juni als december, terwijl TRI, 1,2-cis-DCE en 1,2-trans-

DCE slechts op 1-2 dagen in de koude periode werden gevonden. VC werd niet in 

ademlucht gedetecteerd. Voor PER nam bij de winkeleigenaar de gemiddelde 

concentratie (± sd) in de ademlucht op de vijf werkdagen toe van gemiddeld 22,2 ± 8,0 

in de ochtend naar 52,6 ± 15,5 ng/L na werktijd (p < 0,01) en bij zijn medewerkster 

waren deze concentraties respectievelijk 26,0 ± 3,6 en 63,6 ± 12,7 ng/L (p < 0,01).  

 

Conclusie: Intrusie van gechloreerde koolwaterstoffen uit een bodemverontreiniging 

resulteerde in een overschrijding van de binnenluchtnorm voor PER van 250 µg/m3. In 



de ademlucht zijn naast PER ook sporen gevonden van toxische biodegratieproducten die 

in de bodem worden gevormd zoals de mogelijk kankerverwekkende stof TRI. Er zijn 

interessante discussiepunten: de eigenaar van de winkel huurt het pand en heeft 

personeel in dienst. Vraag is hoe hij zijn verantwoordelijkheid naar zijn medewerkers 

moet invullen en wat hij als huurder kan doen om de situatie te verbeteren. De 

gemeente vindt dat de binnenluchtnorm mag worden opgerekt naar 1000 µg/m3 omdat 

de medewerkers alleen gedurende de openingstijden in de winkel zijn. De eigenaar heeft 

nu maatregelen genomen (waardoor de binnenluchtconcentratie PER hier net onder 

komt).  

 

 

 


