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Voorwoord
Ditboekisdeweerslagvaneenvraaguithet beleid aan hetonderzoek. Inhet Nationaal
Milieubeleidsplan is onmiskenbaar het accent verlegd van milieuhygiëne naar milieubeheer,vanmensgerichtheid naar ecosysteemgerichtheid. Toenvanuithetministerievan
VROM aan deNederlandse Ecologen Vereniging - Oecologische Kring werd gevraagd
meetewerken aan een symposium ter bestudering van devraag naar demate van druk
van chemische stoffen op ecosystemen, is de NEV -OK direct in contact getreden met
KNNV,NDV,KNBV,WNF,SNM,PGO's,NBRenNIBIomtoteengemeenschappelijke
aanpak te komen, in de wetenschap dat bij deze organisaties tezamen de kennis is te
vindenomeenantwoordtegevenopdevraaguithetbeleid.Zoontstond het symposium
'Flora en fauna chemisch onder druk', dat werd gehouden op 9en 10oktober 1990te
Arnhem.
Deinhoud vandit boek volgt nietexacthet symposium-programma. Eenaantal teksten
ontbreken,maar daarvoorindeplaatshebbenBongers&Schouteneenbijdragegeleverd
overdediagnostischewaardevannematoden, waarvoor helaasgeenspreektijd meer kon
worden ingeruimd tijdens het programma.
Het symposium en de publikatie van deze proceedings werden mogelijk gemaakt door
de financiële steun van de directie Stoffen en Risicobeheersing (VROM), de directie
Natuur-, Milieu- en Faunabeheer (LNV) en het Wereld Natuur Fonds, die wij hiervoor
zeer erkentelijk zijn.
Prof. dr.P.H.Nienhuis,dr. J. vanBaaienenmevr.dr. J.C.vanNoordwijk-vanVeenzijn
wij dank verschuldigd allereerst voor het mede-organiseren van het symposiumprogrammaenvoortsvoorredactioneleadviezen.Bovendienvertaaldemevr.vanNoordwijk
de bijdrage van de heer McNeely uit het Engels. Tevens willen wij alle sprekers en hun
co-auteursbedanken voordegroteinzetdieditsymposiumtoteensuccesheeft gemaakt.
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INLEIDING
Floraenfaunachemischonderdruk.
Staanfloraenfaunachemischonderdruk?Natuurenmilieu
gaan ook in Nederland hard achteruit. Er zijn genoeg
gegevens over verlies aan diversiteit en soortsaantallen
binnen vele soortgroepen. Verschillende factoren worden
hiervoorverantwoordelijkgeacht.Onduidelijk blijft,watde
relatieve bijdrage van de verschillende factoren is in de
achteruitgang vandeNederlandse floraenfauna.Inditboek
wordt getracht duidelijkheid te scheppen over de relatieve
bijdrage van milieugevaarlijke stoffen aan de achteruitgang
vanfloraenfauna.
In Sectie 1 wordt de wereldwijde aftakeling van ecologischediversiteitgeschetstenwordteenindrukgegevenvan
derisicobeoordeling vanstoffen inecosystemen. InSectie2
wordt, ingedeeld naar groepen organismen, besproken wat
bekend is van effecten van milieugevaarlijke stoffen op
floraenfauna.Hierinkomenzoveelmogelijke feitelijkheden
aan de orde, de basisgegevens zo men wil voor mogelijk
beleid. Per taxonomische groep ligt er een bespreking met
deskundigen aan ten grondslag. Inhetkader van het Project
Ecologische Inpasbaarheid van het omgaan met Stoffen (PEIS)
vond reeds eerder verslaglegging plaats van deze deskundigenbesprekingen in het rapport Factoranalyse Flora en
Fauna door Van Linden, verschenen in 1990. In Sectie 3
komen aan de orde hoeecologische gegevenswordengebruikt,
met name indeecotopentypering, biomonitoring en integrale
analysevanhetvoorNederland zodominante stroomgebied van
de Rijn en het overal doordringende vervuilde Rijnwater.
Sectie 4 is actiegericht; het geeft een samenvatting van de
ethische en politieke discussie. Sectie 5 behandelt
uitvoerig het beleidskader, PEIS. Met name is voor de
onderzoekersgeschetsthoehunwerkkanwordeningepast.Het
Nationaal Programma Ecotoxicologie (1994-2000) zal voortbouwen op de resultaten van het thans lopende Project
Ecologische Inpasbaarheid vanhetomgaanmetStoffen.Daarin
zit een stofbeoordelingslijn en een ecosysteemanalyselijn.
"Flora en Fauna Chemisch Onder Druk" is een belangrijke
pijler,wanthetgeeftaanwijzingenvoorgerichtestofbeoordelingenentevensverbeteringenvoorecosysteemanalyse.
G.P.Hekstra
PEIS-projectleider

Sectie 1

Chemische belastingvan ecosystemen enbedreiging van
soorten

DEZINKENDEARK:HETWERELDWIJDEVERLIESAAN BIODIVERSITEIT
JeffreyA.McNeely
IUCN,AvenueduMont-Blanc, 1196Gland,Switzerland

Samenvatting
Mensen leggen een steeds groter beslag op natuurlijke
ecosystemen. Reeds ongeveer 40% van de netto primaire
productie van onze planeet wordt door de mens geconsumeerd
of omgezet. Veel habitats worden omgevormd tot simpeler
systemen, die meer oogstbare producten voor mensen leveren.
Als gevolg hiervan verdwijnen genetische diversiteit,
soorten en hele ecosystemen; sommige onderzoekers veronderstellen dat tot 25%van de soorten op aarde in de komende
tientallen jarenverlorenkunnengaan.
"Dezinkendeark"wordtmeestalgekarakteriseerd intermen
van vervuiling, habitatverlies, stropen, geïntroduceerde
soorten en illegale handel in producten van beschermde
soorten, hoewel dit eerder symptomen dan oorzaken zijn. Op
een fundamenteler niveau zijn veel van dezelfde factoren
die vervuiling tot zo'n groot probleem hebben gemaakt, ook
verantwoordelijk voor het verlies aan biodiversiteit. De
belangrijkste factor is dat de effecten van vervuilende
stoffen op de biodiversiteit werden beschouwd als een
externaliteit, een onbedoeld neveneffect van industriële
activiteiten die voor de mens meetbare baten hebben
opgeleverd. Activiteiten t.b.v. economische ontwikkeling
die de biodiversiteit hebben uitgeput zijn alleen aantoonbaar profijtelijk geweest omdat de werkelijke kosten
verborgen zijngebleven.
Een "vijf maal Ibenadering" is nodig om de ark drijvend
tehouden: "Investigation" (onderzoek omtekunnenbegrijpen
hoe natuurlijke systemen functioneren); Informatie (ervoor
zorgendat feitenbeschikbaar zijnombesluitvorming voorte
bereiden); Incentives (economische instrumentengebruikenom
biodiversiteit in stand te houden); Integratie (bevorderen
van een houding tegenover hetbehoud vande biodiversiteit
metgebruikvansectoraledwarsverbanden);en Internationale
steun (eenvruchtbare samenwerking opbouwen voor het behoud
vanbiodiversiteit).
Introductie
In de periode die volgde op het terugtrekken van de
laatste grote gletchers aan het eind van het Pleistoceen,
trad Homo sapiens overal op aarde naar voren als een
dominante kracht in de ecosystemen. In Europa keerde een
relatief zachtklimaatterugnatienduizenden jarenvan ijs;
mensenleerdenomplantenendierentedomesticerenenomin
toenemende mate teheersen over het landschap. InPolynésie

en Madagascar vestigden zich mensen, die veel inheemse
soorten vervingen door geïntroduceerde vormen die gemakkelijker zo konden worden beheerd dat producten voor de
mens werden voortgebracht. Tijdens de Europese koloniale
periode werd de natuur op een nieuwe wijze belast, toen
lokale ecosystemen moesten gaan produceren voor verre
markten, en dikwijls in dit proces werden uitgeput. De
nieuwkomersveroorzaakteneennieuwedrukopdeeilandendie
zij bereikten. Ongeveer 75%van de zoogdieren envogels die
uitgestorven zijn in de jongste geschiedenis waren eilandbewoners, die speciaal kwetsbaar waren tegenover geïntroduceerde soorten en andere "nieuwe" evolutionaire druk
(Frankel & Soule, 1981). Op overeenkomstige wijze loopt de
flora van eilanden een veel groter gevaar dan die van
continenten. Op verscheidene eilanden zijn nu meer dan 90%
van de endemische soorten vaatplanten zeldzaam, bedreigd of
uitgestorven. Ecosystemen op het vasteland zijn ook
fundamenteel veranderd, speciaal in de landbouwgebieden.
Genetisch materiaal werd door mensen over de hele wereld
versleept, waarbij vaak het basisvoedsel van de samenlevingen wezenlijk veranderde. De verspreiding van tarwe uit
EuropanaarAmerikaenvanaardappelenenmaisinomgekeerde
richting illustreren dit. Het gebruik van fossiele brandstoffen versnelde dit proces; geholpen door nieuwe productie- en oogstmethoden werden zelfs de meest afgelegen
streken in staat gesteld om goederen voor de markt te
produceren.Alsresultaathiervanisdemenselijkebevolking
toegenomen van veel minder dan een miljard in de dagen van
Columbus tot nu meer dan vijf miljard. De hoofdelijke
consumptie van hulpbronnen is ook versneld, met een
twintigvoudige bruto wereldproductie eneen toename van het
fossiele brandstofverbruik tot het twaalfvoudige van dat
van 1900 (Brown, 1987).
In het eind van de twintigste eeuw beginnen veel mensen
zich zorgen te maken dat'we misschien de natuurlijke
rijkdom, die onze manier van levenmogelijk maakt,verspillen en dat hulpbronnen die zich vroeger herstelden nu
uitgeput raken. Bezorgdheid omtrenf *"duurzaamheid" en
"verlies van biodiversiteit" wordt steeds vaker verkondigd,
zowel door regeringen als door de massamedia!.Herman Daly,
een econoom van de Wereld Bank 'heeft zelfs gezegd "als de
economie verder groeit dan de huidige fysieke schaal
toelaat, kunnen de kosten sneller toenemen dan de baten en
kan een tijdperk beginnen van oneconomische groei, die
eerderverarmtdanverrijkt" (Daly, 1986).
Hoegrootishetprobleem,waarom isheternstig,wat zijn
deoorzaken,enwatkaneraanwordengedaan?
Deomvang vanhetprobleem
Habitats
Volgens een schatting wordt ophetogenblik bijna 40%van
de netto primaire fotosynthese-productie van onze planeet,
direct geconsumeerd, omgezet of verspild als gevolg van

menselijke activiteiten (Vitousek et al., 1986). Dit vormt
een uitstekende indicator voor de kracht van onze ecologische invloed op de planeet. InAfrika is zo'n 65%van de
habitat van wilde dieren omgevormd voor ander gebruik; het
getal voor tropisch Azië is zelfs 67% (IUCN/UNEP, 1986a en
1986b). Veelmensenzeggendatzulkehabitatveranderingen de
onvermijdelijke prijs zijn die we moeten betalen voor de
vooruitgang/ nu de mens een steeds dominantere soort wordt
op aarde.Demaatschappij heeft echter redenen tot bezorgdheid omdat habitats degraderen tot lagere productiviteit,
speciaal omdat habitatverliezen wereldwijd voorkomen. De
nieuwste schattingengevenbijvoorbeeld aandatin1989meer
dan 142.200 vierkante kilometer tropisch bosverloren ging,
met een snelheid van ongeveer 27 ha per minuut (Myers,
1989). Slechts een klein deel van dit land werd omgezet in
permanente landbouwgrond, het grootste deel werd gedegradeerd tot weidegrond met een lageproductiviteit, struiken,
of secundair bos. In de laatste tien jaar is 11.000.000 ha
Zuid-Amerikaans tropisch bos verloren gegaan, de rijkste
biotopen op dewereld intermenvan biodiversiteit; datwil
zeggen ongeveer 1,3% van het resterende bos per jaar. Azië
verliestbijna 1%perjaar,enAfrikameerdan0,5%perjaar
(WRI, 1990). Deze getallen zijn nettogetallen, deherbebossingen die plaats vinden zijnmeestal monocultures voor een
speciaal doel en geen pogingen om breder functionerende
ecosystemen teherstellen.Landendieeenshout exporteerden
zijnnunettoimporteursenoefeneneenextradrukuitopde
bossen van hun buren die beter af zijn. Het resultaat is
een ernstig nettoverlies aanbiomassa inde tropen, zonder
dateenomkeringvanditprocesinzichtis.
In de gematigde zones lijkt bosgebruik gestabiliseerd te
zijn, in sommige landenneemt hetbosareaal zelfs toe.Oude
volgroeide bossen worden echter vervangen door veel minder
gevarieerde bossen, of door bos met exotische soorten
(tabel 1 ) .Zelfs bij herplanten van geoogste bossen lijdt
het ecosysteem een netto verlies aan biomassa, want
reusachtige bomen worden vervangen door kleine zaailingen;
het zal tientallen jaren durenvoordat deverloren biomassa
isvervangen.

Tabel 1.

Afrika
N. A m e r i k a
Z. Amerika
Azië
Europa
USSR

Statusvanbossen (Bron:WRI)
Totaal bos-

Jaarlijkse

Jaarlijks

Jaarlijkse

oppervlak

ontbossing

v e r l i e s%

herbebossing

(x 1000 ha)

(x 1000 ha)

684.402
732.289
858.125
491.565
158.892
928.600

3.822
0

11.180
4.405
0
0

(x 1000 ha)

0.6
.0
1.3
0.9
.0
.0

355

2.495
760

5.708
1.031
4.540

Opmerking:Cijfersbeslaandrogeenvochtigebossen,openen
gesloten kroonlaag; de jaarlijkse ontbossing in Azië bevat
ook4.552.000hainChina.

De toestand van de bossen op de wereld baart grote zorg
vanwege de relatie met de koolstofcyclus, mogelijke
klimaatverandering en biodiversiteit, (zie b.v. Graham et
al, 1990).
Hoewel wetlands niet hoog genoteerd staan om grote
diversiteit aan soorten of endemisme (vooral omdat ze de
neiging hebben van een meer tijdelijke aard te zijn dan de
meeste andere ecosystemen), bevatten ze toch heel complexe
ecosystemen en vertonen sommige oude meren een hele grote
diversiteit. De grote meren van de Afrikaanse Rift Vallei
bijvoorbeeld bevatten elk meer soorten dan enig ander meer
op de wereld, met opmerkelijke niveaus van endemisme. Het
Tanganyikameer heeft meer dan 140 endemische vissoorten,
het Victoriameer heeft meer dan 200 endemen, en het
Malawimeer heeft minstens 500 endemische soorten (met
waarschijnlijk nog meer tot nu toe onbeschreven soorten)
(Ribbicketal.,1983).
Wetlands verdwijnen snel. De USA heeft 54% van al zijn
wetlands verloren,Nieuw Zeeland verloor meer dan 90%van
zijn natuurlijke wetlands en in grote delen van Europa
zijnbijnaallenatuurlijkewetlandsverlorengegaan ÇDugan,
1990). In de tropen hebben landen als Tsjaad, Kameroen,
Niger, Bangladesh, India, Thailand en Vietnam meer dan80%
van hun zoetwater-wetlands verloren (WRI, 1990). De
verliezen als gevolg van verstoringen in de waterhuishouding, vernieling van habitats voor trekvogels en teruggang
inproductiviteitvandevispopulaties,zijntotveroverde
grenzenvanelkafzonderlijkwetland tevoelen.
Veelanderehabitatszijnook sterkachteruitgegaan.Droge
gebieden zijnopveelplaatsen zouitgebuit dat erinternationaal een nieuw woord is ontstaan: "desertificatie" of
verwoestijning. Men zegt dat 75%van de weidegronden op de
wereld hierdoor wordt bedreigd. Ecosystemen met een
mediterraan klimaat -dievaak eenhogegraad,van endemisme
hebben (vooral Zuid West Australië met ongeveer 2500
endemische planten, het gebie/1rond de Kaap in Zuid-Afrika
met bijna 6000 endemische .^planten., het Middellandse
zeegebied,metongeveer 12.500plantendieendemisch zijnin
een enkel land, en Californie met zp'(n 1500 endemische
planten)-wordenbedreigd doorprojectontwikkelaars endoor
geïntroduceerde soorten. •
f
Eigenlijk kan men weinig of •geen van de belangrijkste
typen habitats op de wereld als voldoende beschermd
beschouwen. Erger nog, gegeven deverwachte bevolkingsgroei
en de groei van economische activiteiten is het eerder
waarschijnlijk dat de omvorming van habitats zal toenemen
dan stabiliseren. En zelfs de overblijvende "natuurlijke"
habitatszullenveelminderbiomassabeschikbaarhebbenvoor
andere soorten. Men kan niet om de conclusie heest,dat,
naarmate mensen meervandeenergie indenatuur gebruiken,
het natuurlijke ondersteuningssysteem op wereldschaal uit
elkaarbeginttevallen.
Soorten
Bij het verliesvan zoveel habitats,nemen de populaties
van veel soorten enorm af. Veel werk op het gebied van

natuurbeschermings-biologieuit de laatste tientallen jaren
heeft getoond dat verkleining van een habitat niet alleen
hetaantal individuenpersoortreduceert,maardatookhet
aantal soorten dat die habitat kan bevatten afneemt. Als
vuistregel geldt dat bij verkleining van een habitat met
90% het aantal soorten op den duur afneemt met 50% (Soule,
1986).
Deze getallen zijn alarmerend, toch beleven we volgens
onze huidige kennis nog niet de "uitstervingsgolf" die door
sommigen voorspeld is (Myers, 1987). Volgens de laatste
IUCN gegevens hebben we sinds 1600 slechts 0,15% van de
plantensoorten, 1,2% van de vogels en 2%van de zoogdieren
verloren (tabel 2)Deze schattingen zijn heel behoudend, en
omvatten alleen die soorten waarvan we weten dat ze zijn
uitgestorven; veel andere soorten kunnen verloren zijn
gegaanzonderdatwijhetweten (ziebeneden).
Van veel andere soorten zijn nog slechts hele kleine
aantallen individuen aanwezig en verkeren op een bijna
onvermijdelijke glijbaan naar het uitsterven. Volgens
gegevens van IUCN worden zo'n 10% van de zoogdieren en
vogels en meer dan 7% van de planten ernstig bedreigd. Al
deze "Red data Book"-soorten kunnen binnen de komende
tientallenjarenverdwijnen,tenzijeffectievebeschermingsmaatregelen worden genomen. Recente successen'in het
voorkómen van verdere teruggang van bepaalde, ernstig
bedreigdesoortenlatenzienwatermetvoldoende inspanning
bereikt kan worden (om er enkele te noemen de Javaanse
neushoorn, het gouden leeuwaapje, de Californische condor,
en de Arabische oryx). Maar er kan weinig twijfel over
bestaan datweeengrens bereiken,waarna dewereld inhoog
tempoveelmeervanzijnhuidigesoortenzalverliezen.
Veelsoortendieniethetgevaarlopenonmiddellijk uitte
sterven,lijdenwelaanafnemendepopulatiesenteruggang in
genetische diversiteit. Daarnaast zijn er soorten waarvan
zowel het woongebied alshet aantal individuen groter wordt
(mussen, duiven, kraaien, spreeuwen, opossums, ratten,
egels,wasberen,coyotes,verscheidenehertenenandere
opportunisten). Kleine populaties maken soorten veel
kwetsbaarder voor vervuiling, ziekte, klimaatverandering,
habitatverandering, inteelt, en de vele andere stressfactorendievoortbestaanvandesoortbedreigen.

Tabel 2.

Dehuidigestatusvanplanten(bron:McNeelyetal.,1990)
Soorten

Planten
Vissen
Amfibieën
Reptielen
Vogels
Zoogdieren

250.000
19.056
4.184
6.300
9.198
4.170

endiersoorten.
Bedreigd

Uitgestorven
384
23
2
21
113
83

0.15
0.12
0.05
0.33
1.23
1.99

18.694
320
48
1.355
924
414

7.4
1.6
1.1
21.5
10.0
10.0

De aarde wordt ook armer door het verlies van rassen en
variëteiten van gedomesticeerde soorten. De genetische
rijkdomdieinherent isaaneenenkelesoortiszichtbaarin
de variatie die optreedt in de vele honderassen, katten,
vee, paardenofdevelegespecialiseerdetypesaardappelen,
appels of mais die werden ontwikkeld door kwekers. Hele
rassen of cultivars gaan verloren in zo'n tempo dat hun
genetische variabiliteit snel vermindert, en daarmee hun
vermogenomzichaantepassenaanvervuiling,klimaatveranderingen, ziekten, of andere vormen van milieu bederf
(O'Brian & Evermann, 1988). De resterende genenreserves in
de belangrijkste voedingsgewassen zoals mais en rijst
bedragen nog slechts een fractievan degenetischediversiteit die zij nog maar enkele tientallen jaren geleden
bezaten. De soorten zelf worden helemaal niet bedreigd en
diversezaadbankenbewarennogveelvandevroeger gekweekte
vormen. In een zaadbank kan echter maar weinig evolutie en
adaptatie plaatsvinden.Met het oog opbiodiversiteit zijn
zowel verlies van soorten als van genenreservoirs belangrijk. Veel landbouwkundigen betogen dat het verlies aan
genetische diversiteit onder gedomesticeerde plan.ten en
diereneennoggrotergevaar isvoordewelvaartvandemens
dan het verlies van wilde soorten ^Frankel & Hawkes,1974;
Plucknett et al.,1987), omdat dat dediversiteit isdie de
voedingsplanten in staat stelt zich aan te passen aan
toekomstigeveranderingen (nietinhetminstdieveranderingendiedoorchemischedrukwordenveroorzaakt)
De omvang van het verlies aan biodiversiteit is niet
precies of zelfs maar bij benadering aan te geven. Om te
kunnen zeggen hoeveel er verloren gaat, moeten we eerst
weten hoeveel er is. Ongeveer 1,4 miljoen soorten zijn
beschreven, maar schattingen van het totale aantal soorten
op aarde variëren van 10 tot 80 miljoen of meer, waarvan
het grootste deel kevers zijndie leven intropische bossen
(May, 1989). Als men ook de bodem-evertebraten meetelt,
zijn de aantallen misschien ordsngroter; Stanton en Lattin
(1989)vermeldendatdediversiteit eön"soorteningematigde
bosgronden 1000 diersoorten per vierkante meter kan
benaderen, met populaties van over de'tweemiljoen individuen.
De meeste getallen over uitgestorven 'soorten zijn
gebaseerd opmodellen, of schattingen (Sayer &Whitmore, in
druk). Raven (1988) stelt dat ongeveer 48%van de plantensoorten op aarde in of bij bosgebieden voorkomen, waarvan
meer dan 90%binnen de komende twintig jaar vernietigd zal
wordenwat er toe zou leidendatongeveer eenkwartvan die
soorten verloren gaat. Wilson (1985) raamt het verlies aan
soorten, dat kan worden toegeschreven aan het verliejs aan
regenwoud, tussen 0,2 en 0,3%per jaar.Op eentotaalvan1
miljoen soorten betekent dit een verlies van 2000 tot 3000
soorten per jaar. Indienerechter 10miljoen soorten waren
zouden we wel 30.000 soorten per jaar kunnen verliezen,
bijna 100per dag.Omdat weniet echtweten hoeveel soorten
erzijn,kunnenweslechtsradenhoeveelweverliezen.
HetbesteEuropesevoorbeeld isdeontdekking inhetbegin
van dejaren 80dat debossen,vooral deconiferen, ernstig
ziek waren. Midden 1980 was bekend dat de helft van de
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Duitse bossen ziek was. De preciese mechanismen zijn nog
steeds niet bekend. Het schijnt dat de langdurige cumulatieve effecten van chemische druk, die zijn oorsprong ver
buiten de aangetaste gebieden vindt,het vermogenvan bomen
omhet hoofd tebieden aandenatuurlijke druk vanziekten,
klimaat en mededingers, heeft uitgeput. We kunnen nog meer
onplezierigeverrassingenaanhalen:
Manire en Gruber (1990)hebben onlangs een snelle afname
van veel haaienpopulaties ontdekt, die er op wijst dat
veel van deze soorten, uit een groep die 400 miljoen
jaar de zeeën overheerst heeft, nu op weg zijn uit te
sterven.
Biologen vonden dat in Sulawesi, Indonesië, verscheidene
endemischevogelsenvissoorten,dienietopdeIUCNrode
lijst staan, al tientallen jaren niet meer gezien zijn,
en nu als uitgestorven beschouwd moeten worden (Whitten
etal.,1987).
Een recente bijeenkomst-van herpetologen onthulde,vrij
toevallig, gelijktijdige en significante afnames in
populaties amfibieën in alle delen van de / wereld,
waarschijnlijk, tenminstevooreendeel,veroorzaakt door
toenemende verzuring. De populaties van 10% van de 194
kikkersoorten in Australië vertoonden een forse achteruitgang in de laatste tien jaar. In het King's Canyon/SeguoiaNational ParkinCaliforniawerd in1980deberggeelpootkikker in38merenenstromengevondenenin1989
nog maar in een. Het areaal van de Britse "natterjack"
pad is zo drastisch teruggelopen dat ze practisch
verdwenen zijnuitdelaaglandheidendievroegerdehelft
van de Britse populatie herbergden (Blaustein & Wake,
1990).
Terborgh (1989) toont gegevens die de indruk wekken dat
neotropische trekvogels midden in een populatie-catastrofe verkeren, veroorzaakt door in het verleden niet
herkende toename in nestparasitisme en nestpredatie in
NoordAmerika.Ditkomtdoordecombinatievantoenemende
fragmentatie van bosgebieden, landbouwpatronen, wintervoeding van vogels, en vuilnisbakken, die allemaal een
selectief voordeel gaven
aan nestparasieten zoals
de"brown headed cowbird" en nestpredatoren als de
"bluejays". Ontbossing in de tropische overwinteringsgebieden draagt nu bij aan de achteruitgang van de
populaties. Tropisch secundair bos herbergt minder
trekvogelsdandeongeschondenvolgroeidebossen,endeze
laatstenverdwijnen snel.
De getallen diewe hebben over uitgestorven soorten zijn
dus waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Dit soort
verborgen gevaren bracht Jared Diamond (1987) ertoe om
voor te stellen de Rode Lijst aan te vullen met een
Groene Lijstdie alleen die soorten bevat waarvan bekend
is dat ze veilig zijn. Die lijst zou wel eens korter
kunnenzijnalsdebestaandeRodeLijst!
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Waarombiodiversiteit verlorengaat
Waarom laat demaatschappij toedat er zoveelbiodiversiteit, die als belangrijk wordt gezien, verloren gaat? Over
dit onderwerp zijn hele boeken geschreven (b.v. Myers et
al., 1979; Reid & Miller, 1989; en McNeely et al., 1990).
Bevolkingstoename, toename in consumptie en daarmee
samenhangende habitatverliezen, stroperij, handel in
beschermde diersoorten, vervuiling, klimaatverandering,
geïntroduceerde soorten en nog veel meer factoren spelen
hierbijeenrol.
Eenalgemenerprobleem isdatbiodiversiteitvaak verloren
gaat door onoplettendheid. Het verlies is een onbedoeld
neveneffect (of "externaliteit")vanandereactiviteitendie
althans voor sommige mensen voordelen opleveren. Deze
stelling vond aanzienlijke ondersteuning uit onderzoek naar
degevolgenvanchemischedrukopdenatuur:
De wereldhandel in pesticiden is tussen 1975 en 1990
vertienvoudigd, en beslaat nu honderd miljard gulden.
Veel hiervan zal de doelorganismen getroffen 'hebben,
maar nog veel meer soorten onbedoeld. De populatie van
kerkuilen - effectieve preda^oren op ratten - is
bijvoorbeeld in Groot Brittannië met 10% teruggelopen,
na de introductie van nieuwe rodenticiden. Premature
geboorten bij Californische zeeleeuwen worden in verband
gebrachtmethogeorganochloor residu-niveaus (Delong,et
al., 1973). Zo'n 30.000 vogels werden gedood door
illegaal gebruik van pesticiden bij de beheersing van
langoesten langs de grenzen van Cota Dofïana nationaal
park in 1985 (MacKenzie, 1986). Sommige problemen
ontstaan lang voor de pesticiden in het"veld worden
toegepast. De noodlottige Sandoz brand in-Bazel in 1987
leidde tot een lozing in de Rijn van 32 verschillende
pesticiden, fungiciden eft.andere landbouwchemidaliën,
waardoor gedurende zes maarïofen -wissen in de Boven-Rijn
moest worden verboden. In zulke gevallen - en er kunnen
er veel meer worden aangehaald -•geeft niemand veel
aandacht aandeneveneffecten'opnietbedoeldesoorten.
f

Zure depositie, een thema da't in Nederland maar al te
bekend is,heeftverreikendegevolgenvoordebiodiversiteit op alle niveaus (zie b.v. Schindler, 1988). Zure
depositie speelt een rol in afname van het broedsucces
vanStandvogels inhetBunderkampbos (Drent&Woldendorp,
1989). In de ondergang van zeven belangrijke zalmvisserijen in Zweden (Walgate, 1986); het lokaal uitroeien
van 30%van devissoorten, 60%van de amfibieën, 3*0%van
dereptielen, 30%vandevogelsen35%van de zoogdieren
in het grote woud van Bohemen in Tsjecho-Slowakije
(Csepel, 1984); en de lijst kan nog aanzienlijk worden
uitgebreid. Op ecosysteem niveau kan toename van de
zuurgraad populaties van korstmossen, amfibieën en zalm
doen afnemen, terwijl er een toename mogelijk is van
sommigesalamanders,waterjuffersenveenmossen,waardoor
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de hele structuur van het ecosysteem verandert (Sawyer,
1989). De energieproducenten die uiteindelijk in
hoofdzaak de toegenomen verzuring veroorzaakten, hebben
dezeeffectenbeslistnietbedoeld.
De effecten van de toename van kooldioxyde, methaan, en
andere broeikasgassen op het klimaat hebben geleid tot
een stortvloed van bijeenkomsten, publicaties en
intergouvernementele onderhandelingen. Slechts kort
geledenwerdendemogelijkeeffectenopde biodiversiteit
in beschouwing genomen. (b.v.Crowley & North, 1988;
Holdgate et al., 1989, en McNeely, 1990); In sommige
publikaties wordt gesteld dat toename van kooldioxyde,
met of zonder klimaatverandering, invloed op de natuurlijke populaties van wilde dieren zal hebben (Fajer,
1989). Deze mogelijke effecten, die nog vrij speculatief
blijven, werden zeker niet indebeslissingen betrokken,
die de laatste tientallen jaren werden genomen over het
gebruikvan fossieleenergie.
De effecten van CFK's op de ozonlaag, een verschijnsel
dat nu redelijk goed bekend is, zal leiden tot een
toename in ultraviolette straling. Behalve ^lat een
toenameinUV-Bstralingeffectenopmensenheeft,hebben
proeven met meer dan 200 plantensoorten aangetoond dat
zo'n 70%hiervan een achteruitgang laat zien in fotosynthese, efficiëntie van watergebruik, opbrengst en
bladoppervlak. Aquatische ecosystemen zijn wellicht nog
gevoeliger (Shea, 1989). De bedoeling van de CFKproducentenwashetmakenvaneengoede,niet vervuilende
koelvloeistof, en dito drijfgas en chemische stof om
schuim te maken. Zij hebben het wereldwijde lijden dat
ozonverlieskanveroorzakenbeslistnietvoorzien.
De invloed van zware metalen op de natuur is slecht
bekend, maar in 1979 werd gerapporteerd datwalvisvlees,
dat in Japanse winkels te koop was, kwik niveaus
vertoondevan 2,3 ppm, zesmaal dewaardediede Japanse
regering acceptabel acht voor menselijke consumptie.
(Beary, 1979). Op soortgelijke wijze begint de kwikverontreiniging indeAmazone,alsgevolgvangoudmijnen,de
vispopulaties aan te tasten.Het isonwaarschijnlijk dat
de veroorzakers van deze vervuilingen zich realiseerden
dat walvissen en vissen hun bijproducten zouden accumuleren.
Zelfs onschuldig lijkende plastics hebben ernstige
invloed op natuurlijke populaties gehad. Langs sommige
delen van het geïndustrialiseerde kustgebied van Groot
Brittannië, hebben opeenhopingen van plastic deeltjes
dichthedenbereiktvan75.000stukjespervierkantemeter
in benthisch sediment. Van ongeveer 15% van de 280
soorten zeevogels op aarde, is bekend dat zij plastic
binnen kregen, net als 4 van de 7 soorten zeeschildpadden.Plasticisookgevondenindemagenvandwergpotvissen, snaveldolfijnen, spitsdolfijnen van Cuvier en
West-Indische zeekoeien (Wehle &Coleman, 1983). Noch de
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producenten noch deweggooierswaren zich waarschijnlijk
bewust van deze effecten (noch worden de effecten zelfs
nuwerkelijk begrependoordeonderzoekers).
Er is dus weinig twijfel dat vervuiling in zijn vele
vormen ernstige effecten heeft gehad op de gezondheid van
individuen en op de structuur van ecosystemen, met een
negatieve selectievoorvormendiehetgevoeligste zijnvoor
chemische veranderingen. Achteloosheid speelt een belangrijke rol in deze (neven)effecten van door mensen gemaakte
chemische producten op de biodiversiteit. Economen zouden
zeggen dat wij "de negatieve effecten van de vervuiling op
debiodiversiteit hebben geëxternaliseerd".
Het is mogelijk dat de grote toename in externaliteiten
lichtwerptopdeonmiddellijkeoorzakenvanhetverliesaan
biodiversiteit:Demaatschappijbetaaltnognietallekosten
voor het uitputten van de biodiversiteit, omdat de werkelijke kosten verborgen bleven. Deze kosten zullen worden
betaald door demaatschappij alsgeheel of door toekomstige
generaties.
De voordelen van veel chemische producten waarvan we nu
afhankelijk zijn, zijn betrekkelijk gemakkelijk te kwantificeren, en veel van deze voordelen - beheersing van
ziekten en plagen bijvoorbeeld - worden hogelijk gewaardeerd. Maar de volledige kosten zijn vaak verwaarloosd
omdat deze veel moeilijker zijn te kwantificeren dan de
baten. Het was gemakkelijk om dezekosten teverbergen want
denatuur (waarindegrootstenietgedomesticeerdebiodiversiteit voorkomt) werd behandeld als een publiek goed, ten
goede komend aan iedereen,nuen indetoekomst, zonder dat
individuen de rekening krijgen voor deze gunsten (of zelfs
maar in de gaten hebben dat zij voordeel trekken). Als het
oogsten uit natuurlijke systemen eindeloos'of tegen lage
kosten lijkt tekunnendoorgaan -wat vaak hetgeval,ismet
water, de atmosfeer, de oceâYi^ç, weidegronden en tropische
bossen -danwordt het systeem-snel'de'dupe vanoverexploitatie en ander misbruik. Dergelijk jmisbruik - inclusief
vervuiling - is vaak in het belang van het individu dat
probeert zijnvoordeel temaximaliseren (Clark, 1976).
Maarwemogennietalleendeindustriëlendeschuldgeven.
Omdat de vervuilingskosten geëxternaliseerd zijn rijden de
huidige consumenten ook een gratis mee. Vervuiling en
overexploitatie houden de prijzen kunstmatig laag omdat we
niet de volledige kosten betalen, maar - net als bij de
nationale schuld -ditpijnlijke feitkangemakkelijk worden
genegeerd. Alleen als wij ons de kosten bewust wprden,
zullen we vermoedelijk reageren. Tegen die tijd is een
correctie waarschijnlijk veel duurder dan preventieve
maatregelen tientallenjareneerdergeweest zoudenzijn.Dat
is onze tragedie: Biodiversiteit gaat op zijn minst
gedeeltelijkverlorenomdatwedenegatieve invloedvanonze
consumptie,gelukzalig genegeerdhebben.
Wehebbendebatengeoogstterwijlwedekostengeëxterna14

liseerdhebben,vakerdooronwetendheid ofachteloosheid dan
doorbozeopzet.Maarkunnenweerietsaandoen,nuweons
van degevolgenvanonsgedrag op het levenbewust beginnen
teworden?
Watkanhetverliesaanbiodiversiteit onsschelen?
Alvorensdevraagtebeantwoordenofweerietsaankunnen
doen zullen velen zich afvragen waarom we ons druk maken
over het bewaren van biodiversiteit. Zou het er werkelijk
iets toedoen alsonze levende systemen sterk vereenvoudigd
werden?
Veel mensen menen dat biodiversiteit bewaard moet worden
uit principe. Ook regeringen hebben ingestemd met deze
ethische opstelling over het bewaren van biodiversiteit,
door in het "United Nations World Charter for Nature" te
accepteren dat allevormen van leven eerbied verdienen, los
van de betekenis voor mensen. Dit Charter stelt dat met de
genetische levensvatbaarheid op aarde niet geschipperd mag
worden, dat populatiegroottes van alle wilde en gedomesticeerdelevensvormentenminstevoldoendemoetenzijnvoorhun
overleving, en dat voor dit doel de nodige habitats moeten
wordenveilig gesteld.
x
Verarming van de levende natuur van onze planeet heeft
ook vergaande gevolgen voor ontwikkeling, zoals de Wereld
Commissie voor Milieu en Ontwikkeling erkende in haar
invloedrijke rapport (WCED, 1987). Biologische hulpbronnen
moeten duurzaam zijn: bossen, vis,wilde dieren en natuurproducten vullen zichzelf aan en kunnen zelfs toenemen als
ze goed worden beheerd. Natuurlijke habitats - die hun
productiviteit in stand houden zonder veel beheersmaatregelen door mensen - hebben lokale volkeren lang voorzien
van de middelen om te overleven, door het verschaffen van
voedsel (vlees, noten, vruchten, groenten), veevoer,
brandhout, bouwmaterialen, medicinale planten, genenmateriaal voor gedomesticeerde planten en dieren, enzovoort. De
laatste jaren hebben bosbouw en visvangst belangrijke
bijdragen geleverd aan op export gerichte economische
ontwikkeling.
De ecosystemen met hoge diversiteit, die de rijkdom aan
soortenmogelijkmaken,verlenenookbelangrijke ecologische
diensten, zoals het in stand houden van waterkringlopen,
klimaatregulatie, bijdragen aan de processen van grondvorming en -rijping, opslaan en in kringloop brengen van
nutriënten, absorberen en afbreken vanvervuilende stoffen,
en het verschaffen van plaatsen voor inspiratie, toerisme,
recreatieenonderzoek (McNeelyetal.,1990).
Al heel lang zijndieren gebruikt als indicatoren voor
vervuiling waarvan de kanarie in de kolenmijnen het
beroemdste voorbeeld is. In sommige gevallen kunnen
diersoorten de biologische effecten van vervuilende stoffen
beter bewaken, dan de uitkomsten van chemische analyses.
Verschillende soorten vliegenlarven zijn gebruikt om
puntlozingen van milieuvervuilende stoffen in rivieren en
andere natte gebiedenop te sporen.Regenwormen,waar grote
hoeveelhedengronddoorhetspijsverteringskanaalgaan,zijn
uitstekende indicatoren voor bodemvervuiling; bijen, die
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haren hebben die electrostatisch stofdeeltjes aantrekken,
verzamelen vervuilende stoffen uit hun voedsel, water en
zelfs lucht, en worden gebruikt als belangrijke "early
warners" bij kerncentrales, wapenfabrieken, testlaboratoria
en vuilnisbelten. Mosselen, oesters en vissen worden
regelmatig verzameld alsonderdeel van een "National Status
and Trends Program", ingevoerd door NOAA langs de kust van
de VS (Root, 1990). Er kunnen nog veel meer voorbeelden
wordengegevenvanhetgebruikvaneengroteverscheidenheid
aandiersoortenvoorindicatievanvervuiling.
De vraag is of we echt de miljoenen aanwezige soorten
nodig hebben? De natuur heeft zeker enige ingebouwde
overschot, en sommige soorten zouden kunnen verdwijnen
(zijnaanhetverdwijnen)zonderdatiemand zemist.Erzijn
echter weinig gegevens beschikbaar over de vraag welke
soorten speciaal belangrijk zijn in het functioneren van
ecosystemen. We kunnen dus niet echt bepalen tot welke
hoogte de maatschappij te lijden heeft van het verlies aan
biologische diversiteit. De gevolgen van het verlies van
toppredatoren is duidelijk genoeg, maar de ecologische rol
dieveel soorten spelen isnog slechts gedeeltelijk bekend.
Alsdewereldwijdeachteruitgang in,amfibiesoortendoorgaat,
zou de productiviteit van veel aquatische ecosystemen
beïnvloed kunnen worden. Dikkopjes eten grote hoeveelheden
algen in beekjes en vijvers, kikkers en padden zijn
belangrijke predatoren van veel insectensoorten, en ze
vormen zelf een belangrijk deel van het voedsel van veel
andere diersoorten. Het onderzoek naar voedselketens staat
nog in de kinderschoenen, en onze onwetendheid kan gevaarlijk zijn alswebewust soorten latenverdwijnen voordat we
ontdekken hoe belangrijk ze waren in het functioneren van
ecosystemen.
Weinig ecologen zullen beweren dat dewereld alle soorten
werkelijk "nodig" heeft - tenslotte is uitsterve4n het
uiteindelijke lotvanallesoorji^nenisdatopzichzelfeen
natuurlijk proces -maarnogminderlecologenzullen teboek
willen staan als degene die gezegd heeft welke soorten
veiliguiteenecosysteem gemistkunnenworden.
De noodzaak van behoud,vansoorten zaldoor verschillende
mensen op een andere manier worden gedefinieerd; dat wat
nodig isom teoverleven isheelverschillend vanwat nodig
isomeenesthetisch aangenameomgeving teverschaffen.
Kortom,wemoetendebiodiversiteitbewarenomdemensheid
in staat te stellen zich zowel lichamelijk als geestelijk
aan te passen aan ons veranderend milieu. De mate van
biodiversiteit die beschikbaar zal zijnvoor aanpassing aan
veranderingen in de populatie van de mens, stofkringlopen,
klimaat, en dergelijke, is uiteindelijk een vraag van
waarden in de politieke arena. Ecologen en andere wetenschappers moeten er voor zorgen dat hun bevindingen worden
gepresenteerd in een vorm die politici en mensen in het
algemeen zal helpen om verstandige beslissingen te nemen.
Zij moeten ook klaar zijn om de technologie te leveren die
nodig isompolitiekebesluitenteimplementeren.
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Wijmoetenveeleffectiever zijninhetbewustmakenvande
politici van de problemen endeoplossingen en een publieke
ondersteuning opbouwen die nodig isals draagkracht voor de
moeilijke keuzen waar voor we staan. Er zijn al veel
voorstellen gedaan. Mijn idee is de vijf maal I oplossing:
"Investigation", Informatie, Incentives, Integratie, en
Internationale samenwerking.
DE "VIJFMAAL IOPLOSSING"OMDEARKDRIJVEND TEHOUDEN.
De belangrijkste problemen bijhet instandhouden van de
biodiversiteit liggen niet bij debiologie van de betrokken
soorten maar in de sociale, economische en politieke
arena's waarbinnen mensen actief zijn.Het iseen uitdaging
indit moeras oplossingen tevindenvoor het behoud vande
biodiversiteit.
Ten aanzienvandevervuiling isereenbegin te zienvan
een ontwakend sociaal geweten, In enkele landen wordt
vervuiling beschouwd als misdaad, de rechters beginnen met
veroordelingen. In de prijzen van energie en fabrikaten
beginnen milieukosten zichtbaar te worden, nu de industrie
meer investeert in milieubeheersmaatregelen. Er moet nog
veelmeergebeuren,maareristenminsteeenbegin.
We moeten nu een vergelijkbaar maatschappelijk antwoord
vinden voor het door vervuiling of anderszins vernietigen
van biodiversiteit. Dat is niet eenvoudig. Biologische
diversiteit heeft dimensies opwereld-, nationale en lokale
schaal. Maatregelen op deze schalen worden niet best
gecoördineerd, werken elkaar soms zelfs tegen. Nederlandse
burgerswillenbijvoorbeeld tropischebossenbeschermenmaar
ook lage prijzen voor deproducten dieopvroegere bosgrond
worden geteeld, en Indonesische bosexploitanten willen
verdienen aandeverkoopvanhout.
1."Investigation"; onderzoek naar het functioneren van
natuurlijkesystemen.
Studies over het effect op de biodiversiteit door
chemische veranderingen veroorzaakt door vervuiling, zijn
pas onlangs begonnen. Het lijkt vanzelfsprekend dat
toenemende kennis over de aard en de verscheidenheid van
organismen die de aarde bewonen en hun relatie onderling,
met mensen, enmetveranderingen inhunomgeving, een basis
moeten vormen voor beschermingsactiviteiten. De late
ontdekking van zaken als het gat in de ozonlaag, de
wijdverspreide schade aan de Europese bossen en de achteruitgangvanamfibieënbrengenwetenschappelijke onderzoekers
in verlegenheid. Op de vraag "waarom hebben jullie ons dat
niet eerder verteld" zou de reactie van de onderzoekers
kunnen zijn "Omdat we onvoldoende maatschappelijke steun
kregen om ons belangrijke werk tedoen.Terwijl belangrijke
overheidsinvesteringen werden gedaan in zulke zaken als
zoeken naar buitenaards leven, namen de overheidsinvesteringen voor het documenteren van het leven op onze eigen
planeetaf."
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Ondanks enkele uitstekende programma's en toegewijd werk
van een aantal onderzoekers, is de wetenschappelijke
onderbouwing voor het bewaken van de status van de natuurlijkeproductievesystemenopdewereld,nog steedsniettot
standgekomen.Ombijvoorbeeld hetverband tussenvervuiling
en achteruitgang van de Europese bossen tekunnenvoorspellen, zouden de onderzoekers niet alleen gedetailleerde
kennis gehad moeten hebben over de reactie van bomen op
verschillende niveaus vanvervuiling en over aantasting van
bomen door natuurlijke stress en vervuiling gezamenlijk
bomen. Tevens zou er ook een fijnmazig monitoringssysteem
moeten zijn om de gezondheid van bossen vast te stellen
(Brown, 1987). Zelfs nu aangetoond is dat er elk jaar voor
miljarden dollars schade optreedt, wordt er nog veel te
weinig geïnvesteerd in het begrijpen van de Europese
bosecosystemen.
Nog veel andere belangrijke vragen over het functioneren
vanecosystemenblijvenonbeantwoord.Zoals:
Hoeveel soorten zijn er op aarde, en hoe wordt de
geografischeverspreiding verklaard?
Wat zijn de drempelwaarden bijh^fetverliesvanbiodiversiteit? Hoeveel diversiteit is nodig om verschillende
niveaus van productiviteit van een ecosysteem te
onderhouden?
Wat zijn de grenzen aan het draagvermogen van de aarde
ten aanzien van mensen en hoe verhouden die zich tot de
biodiversiteit?
Hoe liggen de verbanden tussen lokale, nationale en
wereldeconomieën en hun verborgen milieuinvloeden? Op
welk punt begint het verlies aanbiodiversiteit ernstige
economischeconsequenties tekrijgen?
Hoe verloopt de kringloop van belangrijke'elementen als
koolstof, zuurstof, stikstof, waterstof, fosfor en
zwavel, die samen 95%vanMa^biomassa uitmaken ("biogeochemischekringloop").
,
* " .
Wat zijn de synergistische effecten van lokale en
mondiale vervuilende factoren, zoals langdurig lage
blootstelling aan verhoogde UV-straling, toename van de
C02-concentratie in de atmosfeer of opwArming van de
aarde?
Wat zijn de ecologische consequenties voor de samenleving van subletale effecten vanvervuilende stoffen op
mensen?
2.Informatie; er voor zorgendat gegevens beschikbaar zijn
ombesluitvormers teinformeren.
Daargelaten hoe weinig we weten maken we niet eens
gebruikvandatgenewatwewelweten:demeeste beslissingen
die de biodiversiteit beïnvloeden worden op het ogenblik
genomen zonder debeschikbare informatie ook maar enigszins
daarbijtebetrekken.Natuurlijkmoetenbesluiten steunenop
goede informatie, en hoe meer mensen over die informatie
beschikken des te groter is de kans dat personen en

instituties het eens worden over het definiëren van de
problemenendeoplossingen.AlsonderdeelvanhetBiodiversity Conservation Strategy Programme, bereidt het World
Conservation Monitoring Centre een compendium voor, met de
huidige kennis over de.toestand enverbreiding van mondiale
biologische hulpbronnen, de effectiviteit van het beheer,
het gebruik en de economische waarde van biologische
hulpbronnen en de wettelijke, financiële en institutionele
basis voor bescherming. Men hoopt dat dit zal helpen om
gegevens in de juiste vorm en op het goede moment beschikbaartekrijgenvoordegenendiezenodighebben.
Een bekend probleem in dit informatietijdperk is een
teveel aan informatie,wat wel genoemd wordt "leren drinken
uit een brandslang". We moeten eenvoudige indicatoren voor
schade aan specifieke habitatsvinden endie in alle landen
op dezelfde wijze gebruiken, zo dat vergelijkingen kunnen
wordengemaaktenveranderingenopgroteschaalvroeggenoeg
wordengesignaleerd, omerwataantekunnendoen.
We moeten ook in staat zijn om te volgen wat er gebeurt
met de biodiversiteit, en primaire en secundaire effecten
vanveranderingen inmondialeenlokalechemievanelkaarte
onderscheiden. Misschien kan dit boek aangeven welke
additionele gegevens moeten worden verzameld, om de invloed
van vervuilende stoffen op de biodiversiteit te kunnen
vaststellen,enherstelpogingen teondernemen.
We hebben op alle niveaus een dynamischer benadering van
informatievoorziening nodig. Er is behoefte aan gegevens
dietoegepast iskunnenwordenbijdagelijkseproblemen.Met
de nu alom aanwezige computertechnologie kan een netwerk
wordengevormdvangedecentraliseerde gegevensbestanden,met
volledige toegang tot de informatie die nodig is om lokale
problemenoptelossen.Inverschillendedelenvandewereld
bestaan reeds veel gegevensbestanden over vervuiling,
soorten enhabitats.Wemoeten dezebestanden nu aan elkaar
koppelen, zodat de informatie beschikbaar komt dienodig is
voor goede besluitvorming over het gebruik en beheer van
hulpbronnen.Wekunnennietlangertoestaandat onwetendheid
wordtgebruikt alseenexcuusvoornietsofverkeerddoen.
3.Aansporingen (Incentives); gebruik van economische
middelenbijdebeschermingvandebiodiversiteit.
Exploitatie van hulpbronnen wordt beheerst door het
zichtbare eigenbelang van individuen of groepen. Gedragsverandering metbetrekking totbiodiversiteit kandaaromhet
beste worden bereikt door een nieuwe benadering van
natuurbescherming, die de gedachte aan eigenbelang uitbuit.
Aangezien eigenbelang tegenwoordig vooral in economische
termen wordt gedefinieerd, moet de bescherming van de
biodiversiteit worden bevorderd door middel van economische
aansporingen.
Aansporingen kunnen worden gebruikt om landgebruik,
kapitaal en arbeid te richten op bescherming. Ze kunnen de
ongelijke verdeling van baten en kosten voor de bescherming
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van natuurlijke hulpbronnen effenen en door exploitatieregels op te stellen,deverwachte negatieve gevolgen voor
de plaatselijke bevolking matigen. Tevens kunnen aansporingen mensen compenseren voor buitengewone verliezen die
door zulke maatregelen worden geleden, en de plaatselijke
bevolking belonen als die zich opofferingen getroost voor
het welzijn van eengrotere groepmensen.Aansporingen zijn
duidelijk demoeitewaard als zij,tegen lagere economische
kosten dan wat voor die economische baten werd ontvangen
activiteiten stimuleren die de biologische hulpbronnen
sparen.
Om te bereiken dat er belangrijke vooruitgang wordt
geboekt in het toepassen van economische principes om te
verzekeren dat biodiversiteit bijdraagt aan sociale en
economische ontwikkeling, moet een lange-termijn programma
worden ontworpen voor ondersteunende activiteiten door
regeringen,industrieenvrijwilligersorganisaties.Elkland
heeft zijn eigen speciale problemen, oplossingen moeten
daarom voor elke situatie apartworden gezocht.De volgende
algemene activiteiten zijn in ieder geval nodig (McNeely,
1988):
Opstellen van nationale of regionale natuurbeschermingsstrategieën om een economische politiek te ontwikkelen
die de daar aanwezige biologische hulpbronnen zal sparen
en om te bepalen welke veranderingen er nodig zijn om
nationale doelen voor het beschermen van de biodiversiteittebereiken;
Methoden ontwikkelen die verzekeren dat in de nationale
geldbalans het belang van biodiversiteit voor het
economisch welzijn goed wordt weergegeven. Het afruilen
en de waardeoordelen met betrekking tot de invloed op
biodiversiteit, die niet in geld kunnen•worden uitgedrukt,moetenexplicietgemaaktworden;
Ontwikkelenvanmethodenomwaardetoetekennenaa*nniet
commerciëlebiologischehulpbronnen;-.
Ontwikkelen van methoden waarmee aan regeringen kan
worden getoond hoe de werkelijke Vosten moeten worden
beoordeeld, als men_toestaat dat de uitputting van
biologische hulpbronnen doorgaat, en alternatieve wegen
verzinnennaareenduurzameontwikkeling.
4.Integratie; bevorderen van een sectoroverstijgende
benadering bijdebeschermingvandebiodiversiteit.
Natuurbescherming heeft vaak geleden onder het verschijnsel dat men het zag alseenhooggespecialiseerde sector met
slechtseenbeperktetoepasbaarheid voordewerkelijke"-noden
van de maatschappij. Andere sectoren die afhankelijk zijn
van de schoonheid en overvloed van de natuur voor hun
welvaren en die dus lijden onder vervuiling, moeten ook in
debeschouwingwordenbetrokken;landbouwisafhankelijk van
wilde genetische hulpbronnen en biologische controles;
geneeskundehaaltgeneesmiddelgrondstoffenuitdenatuur;de
industrie heeft grondstoffen nodig, waarvan er veel van
biologische oorsprong zijn; toerisme berust in toenemende
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mate op de aantrekkelijkheid van de natuur; inheemse
volkerenhebbeneengrootbelangbijhetinstandhoudenvan
de biologische hulpbronnen, waarop hun cultuur berust;
ongestoord bos isnodig voor debescherming vanwaterscheidingen en het voorkómen van slibafzetting; visserij is
afhankelijk van moerasbos en mangroves als kraamkamer; bij
rampenbestrijding is natuurlijke begroeiing nodig bij het
voorkomen van landverschuivingen en overstromingen;
enzovoort.Aldezesectorenmoetendoordrongenrakenvanhun
afhankelijkheid van biodiversiteit, en de kans krijgen te
investerentenbehoevenvanhetoverlevenvandebiologische
basisvanhunvoorspoed.
Aangezien in veel sectoren biologische hulpbronnen de
basis verschaffen voor duurzamevormen van ontwikkeling, is
het duidelijk dat veel instituten in de bescherming moeten
wordenbetrokken.Eenbelangrijk struikelblok ishetnietop
elkaar aansluiten van demanier waarop natuurlijke systemen
functioneren en de manier waarop overheidsorganisaties
ontworpen zijn, die deze systemen moeten beheren; natuurlijke systemen zijn ingewikkelde structuren met veel
complementaire functies, terwijl de overheidsinstellingen,
die deze systemen moeten beheren gekarakteriseerd,worden
door fragmentatie, conflicten overhet gebruik van en gezag
overdehulpbronnen,polarisatievandebelangen,enslechte
coördinatieencommunicatie.Slechtsweinigoverheidsinstellingen die zich bezig houden met vervuiling hebben een
directebemoeienismetbiodiversiteit.
De instituten die de hulpbronnen direct beheren en de
vervuiling meten moetenbeideversterkt worden.Behalve dat
moeten er organen opgezet worden die voor een ruimer
benadering voor het oplossen van beheersconflieten zorgen.
In economische termen, we moeten meer externaliteiten in
onzebeslissingsproceduresopnemen.
Hoe kunnen universiteiten in staat worden gesteld om
nauwer samen te werken met beheersinstellingen? Hoe kunnen
langetermijnonderzoekenmonitoringsinspanningenonderdeel
worden van het beheer? Welke coördinatie-mechanismen zijn
effectief onder welke omstandigheden? Hoe kunnen politieke
obstakels voor de bescherming worden weggenomen, en
administratieve procedures gestroomlijnd? Wat moet er
gebeuren om regeringen en particulier initiatief aan te
moedigen om hetzelfde doel na te streven. Hoe kunnen
overheidsinstituten die zaken waarvoor zij het best
gekwalificeerd zijn scheiden van de activiteiten die
efficiënter kunnen worden verricht door particuliere
organisatiesoflagereoverheden?
5.Internationale samenwerking; een vruchtbare samenwerking
opbouwentenbehoevevandebiodiversiteit.
Men hoeft Nederlanders, wonend in de delta van Europa's
grote rivieren, niet uit te leggen dat invloeden op de
ecosystemen vaak ver voorbij de nationale grenzen beginnen.
De krachten die de biodiversiteit op wereldschaal verminderen zijn mondiaal, net als de krachten met invloed op de
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mondiale stofkringenlopen zodat ook een internationaal
antwoord op deze problemen nodig is.Het Montreal Protocol
laat zienwat een internationaal antwoord op deveranderingen in de mondiale chemie kan inhouden. Hoewel maar weinig
mensen tevreden zullen zijn met wat er tot nu toe is
bereikt, en velen zich zorgen maken dat er pas serieuze
vorderingen gemaakt worden als het al te laat is, blijft
internationale samenwerking eenbelangrijkmechanismeomeen
doeltreffende responstemobiliserenomdelevendehulpbronnenvanonzeplaneettebeschermen.
IUCNisbezigeenstrategieteontwerpen,waarinoptiesen
mogelijkheden voor actie worden gedefinieerd, waarbij
mondiale doelen worden nagestreefd terwijl men zich richt
op lokale prioriteiten. Een dergelijke strategie moet
worden ondersteund door regionale, nationale en mondiale
instituten, en geruggesteund door sector strategieën en
plannenomaanspecifiekebehoeftentevoldoen. IUCN,WRIen
UNEP zijn samen met een aantal andere instituties met een
nieuwe internationale poging begonnen om zo'n strategie te
ontwerpen (McNeely et al., 1990). Veel andereorganisaties,
in en buiten de VN werken ook aan de bescherming''van de
biodiversiteit. Als we eenmaal kunnen laten zien dat
bescherming een algemeen belang is'net zo belangrijk voor
het welzijn van de mens als gezondheid, veiligheid, en
onderwijs, dan zullen overheden en hulporganisaties nieuwe
mogelijkheden voor investering zien. Er is al een begin en
hetrapportvandeWCEDgafeenstevigeonderbouwingvoorde
toenemende publieke steun aan milieuthema's (WCED, 1987).
Er wordt onderhandeld over een nieuwe internationale
overeenkomst over biodiversiteit, met de bedoeling om
belangrijke extra fondsen beschikbaar te stellen voor
bescherming en de Wereld Bank onderzoekt nieuwe wegen om
milieuprojecten te financieren (World Bank, 1990). Maar als
deze nieuwe lijn iets wil betekenen dan moeten natuurbeschermers hun ideeën zo onder woorden brengen dat ze
begrijpelijk zijn voor degenefî*die,de#zeggenschap hebben
over de belangrijke fondsen,'die de natuurlijke habitats
kunnen uitputten of juist beschermen.» «Daarvoor moet een
grote publieke belangstelling voor milieubescherming kunnen
worden gedemonstreerd, waarbij de bijdrage ven biologische
hulpbronnen aan de sociale en economische ontwikkeling van
een land, wordt uitgedrukt in economische termen. Daarbij
moet ook worden getoond hoe hoog de kosten zullen zijn als
we doorgaan onze natuurlijke systemen te vergiftigen met
industriëlechemicaliën.
Conclusies
Op veel plaatsen op aarde worden ecosystemen met grote
diversiteit gevonden en al deze ecosystemen dragen belangrijk bij tot het menselijk welzijn. Handhaven van de
productiviteit van deze ecosystemen moet worden beschouwd
als een van de grootste prioriteiten, samen met defensie,
gezondheid enonderwijs.Ecologische,socialeeneconomische
instabiliteit dreigt of is al aanwezig. Vernieuwbare en
lokaal beschikbare biologische hulpbronnen en de kennis hoe
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men deze duurzaam moet beheren, zijnbelangrijker danooit.
Onsaanpassingsvermogen zalafhangenvanbeslissingendiewe
vandaag nemen. Als we doorgaan onze levensondersteunende
systementemisbruiken,zullenwijenonzekinderendeprijs
moeten betalen. Als we daarentegen besluiten dat we nu de
huidige samenlevingen moeten veranderen in duurzame
samenlevingen, die bestaan binnen de grenzen van de
natuurlijkeproductiviteit,danzullenonzenakomelingenons
loven.
Ik verwacht dat politici zullen besluiten dat een
compromis tussen voortgaand gedachteloos misbruik en de
idealistische duurzame maatschappij, het beste is wat ze
kunnen bereiken. De inhoud van dat compromis zal in
belangrijke mate worden bepaald door het vermogen van
toxicologen,ecologen,hetbetrokkenpubliekenveleanderen
om de inhoud van het debat te beïnvloeden. Het is nu tijd
voor onsom inhetoffensief tegaan,om te stoppenmet het
vechten tegen de biodiversiteitscrisis alsof het ging over
een serie onafhankelijke veldslagen over vervuiling,
uitsterven van soorten, of stropen. We moeten een front
makenendeproblemenaanpakkenbijhunsociale,economische
enpolitiekebron.
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BIOLOGISCHE BESCHIKBAARHEID EN ECOLOGISCH RISICO VAN
MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN
N.M.vanstraalen&W.F.Bergema
VrijeUniversiteit,VakgroepOeoologieenOecotoxicologie,deBoelelaan 1087,1081HVAmsterdam

Samenvatting
Het milieurisico van een potentieel toxische stof wordt
niet direct bepaald door het totaalgehalte in bodem, water
of lucht, maar door de biologisch beschikbare fractie,
d.w.z. het gedeelte van de stof dat door een organisme kan
wordenopgenomenenrelevantisvoorheteffect.Biologische
beschikbaarheid hangt afvan eigenschappen van de stof (bv.
lipofiliteit),eigenschappenvanhetmilieu (bv.hetgehalte
zwevend slib in het water) en eigenschappen van het
organisme (bv.opname-efficiëntie).Hetisnietmogelijk een
één op één-relatie te leggen tussen de verdeling ^van een
stof over verschillende chemische species of fracties
enerzijds, en de biologische beschikbaarheid anderzijds.
Dit blijkt bv. uit experimenten met bodemorganismen die
laten zien dat het element cadmium door verschillende
soorten met sterk verschillende efficiënties opgenomen
wordt,ookalsdechemischebeschikbaarheid dezelfdeis.
Hoewel gewoonlijk slechts een klein gedeelte van het
totaalgehalte van een stof direct opgenomen kan worden, is
ertochredentotzorgoverde "oplading"vanhetmilieumet
een grote hoeveelheid potentieel toxische stoffen. Door
verschuiving van verdelingsevenwichten zou de stof in de
toekomst alsnog beschikbaar kunnen komen. Een voorbeeld
hiervan is de verzuring van bodems die tevens belast zijn
metzwaremetalen.
Uit onderzoeksresultaten van Ma et al. (1983) kan een
relatie worden afgeleid tussen de bodem-pH en het cadmiumen loodgehalte van regenwormen. Aannemende dat dergelijke
relaties ook voor andere bodemorganismen gelden, is uit te
rekenen met welke factor debiologische beschikbaarheid van
cadmium en lood in de bodem zou kunnen toenemen bij een
bepaalde pH-daling door voortgaande bodemverzuring. Deze
factor kan toegepast worden op de frequentieverdeling van
gevoeligheden in de bodemlevensgemeenschap, waarmee een
schatting is te maken van de toename van het ecologisch
risico (in termen van de kans op overschrijding van
NEC-waarden).
Een ruwe berekening laat zien dat bij een pH-daling van
6,0 naar 3,5 het ecologisch risico van de huidige referentiewaarde voor lood kantoenemenvan 0,36% tot 57%.Door
het niet-lineaire karakter van relaties tussen beschikbaarheid en ecologisch risico doet de werking van bodemverzuringdenkenaaneen "chemischetijdbom".
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Milieukwaliteit enecologischrisicovan stoffen
Eenpotentieeltoxischestofinhetmilieuzalzijneffect
alleen uitoefenen als de organismen in dat milieu daadwerkelijk worden blootgesteld. Het blijkt nu dat het
totaalgehalte van een stof in bodem, water of lucht weinig
zegt over de opname door organismen. Gewoonlijk is slechts
een klein deel biologisch beschikbaar, d.w.z. potentieel
opneembaar en relevant voor het effect. Het beschikbare
gedeelte kan door menselijke activiteiten sterk worden
vergroot. Zo is bv. de zware metalen-problematiek volledig
toe te schrijven aan een verandering van beschikbaarheid:
metalen in ertsaders zijn volkomen onschadelijk (hoogstens
vormen zeeen lokaal probleem daarwaar eenertsader aande
oppervlakte komt), terwijl metalen na emissie door bv. een
smelterij en binding aan de organische bovenlaag van de
bodem zeer drastische milieuproblemen kunnen veroorzaken
(Ernst&Joosse, 1983).
Het inzicht inwat biologische beschikbaarheid isen door
welke factoren het wordt bepaald is de laatste jaren sterk
gegroeid, door een combinatie van milieuchemisch en
milieutoxicologisch onderzoek. Toch wordt in het'milieubeleidnognauwelijksmetdezeresuïtatenrekeninggehouden.
Op twee punten zijn niettemin' beleidsimplicaties te
voorzien:
-Men zou milieukwaliteitseisen niet alleen kunnen baseren
op totaalgehalten van stoffen maar ook op de eigenschappen
van het milieu waarin de stof aanwezig is. In de referentiewaarden bodemkwaliteit wordt hier enigszins rekening
mee gehouden doordat de normen voor bodems met weinig
bindingscapaciteit (zandbodems) lager zijn dan die voor de
"gemiddelde bodem". Er heeft echter geen differentiatie
plaatsgevondennaarzuurgraad.
-Men zou bij de beoordeling van verontreinigingssituaties
niet alleen rekening kunnen houden met dehuidige toestand,
maar ook met toekomstige vewanderingen die de beschikbaarheidkunnendoentoenemen.Recentelijk-wprdtinditkaderde
term "chemische tijdbom" gebruikt,waarmeemen wil aangeven
dat een hoeveelheid in het milieu opgeslagen stoffen een
uitgesteld ecologisch effect kan veroorzaken (Stigliani,
1988).
'
i
Debeoordeling vanecologische risico'svan stoffen ende
ecotoxicologische onderbouwing van milieukwaliteitseisen
worden recentelijk gebaseerd op de zgn. risicofilosofie
(Hekstra, 1990). Maximaal toelaatbare stofconcentraties
kunnen worden afgeleid vandekans opoverschrijding van de
geen-effeet-concentratie (NEC)bijeenwillekeurige soortin
een grote levensgemeenschap (Van Straalen, 199&). De
consequenties van deze risicofilosofie voor de beoordeling
vanveranderingen inbiologischebeschikbaarheid zijnechter
nognietuitgewerkt.
Deze bijdrage zal zich,naeenalgemeneoriëntering op de
problematiek van de biologische beschikbaarheid, richten op
de mogelijke aanwezigheid van "chemische tijdbommen" in de
bodem. Door middel van een rekenvoorbeeld zal worden
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geïllustreerd dat verzuring van de bodem via toegenomen
metaaltoxiciteit een aanmerkelijke toename van het ecologischrisicovoorbodemorganismen kanintroduceren.
Beschikbaarheid-bepalende factoren
De biologische beschikbaarheid van een stof hangt af van
een complex van stofgebonden, milieugebonden en organismegebonden factoren. Vanuit het organisme gezien is het
voldoende eenverdeling over drie fracties te onderscheiden
(figuur1links):
(i): defractiediedirectkanwordenopgenomen,
(ii): de fractie die niet direct kan worden opgenomen,
maarinkinetischevenwicht ismet fractie (i), waardoorbij
opname uit fractie (i) nalevering uit fractie (ii) kan
plaatsvinden,
(iii): de fractie die in het geheel niet opgenomen kan
worden,ooknietopdelangetermijn.
Vanuit de stof gezien (figuur 1 rechts)wordt veelal een
onderscheid gemaakt tussen de fracties die extraheerbaar
zijn met diverse chemicaliën (bv. voor metalen: ammoniumacetaat, waterstofperoxide, salpeterzuur, e.d.) of de
fracties die overeenkomen met diverse chemische^species
(bv.chloride,hydroxide,carbonaat, e.d.).
Het blijkt zeer moeilijk, zo niet onmogelijk te zijn om
een één op één-relatie te leggen tussen opneembaarheid en
chemische fractionering.Ditwordtveroorzaaktdoorhet feit
dat de linker en rechter verdelingen van figuur 1 elkaar
onderling beïnvloeden. Bijvoorbeeld: de graafactiviteit van
wormen, insektenlarven en andere benthische evertebraten in
sedimentverhoogt lokaalderedoxpotentiaal waardoorhetals
sulfide neergeslagen kwik beschikbaar komt voor methylering

^?

totale
hoeveelheid

I
V
biologische
beschikbaarheid

fractionering/
speciatie

Figuur 1. Schematische weergave van de verdeling van een
stof over (a) opneembare, (b) indirect opneembare en (c)
niet-opneembare fracties (links), en de verdeling over
verschillende chemischgedefinieerde fracties (rechts).
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door bacteriën. Een ander voorbeeldis
deuitscheiding van
citroenzuur door de wortels vanplanten, waardoorde
beschikbaarheid vanmetalen lokaal wordt verhoogd; de
produktie van dergelijke wortelexudaten wordt sterk
gestimuleerd alsdeplantteweinig ijzerdreigttekrijgen,
zodateenlaag ijzergehalteindebodemtevensleidttoteen
verhoogdebeschikbaarheidvancadmium.
Deze,enandere voorbeelden laten zien dat het probleem
vandebiologische beschikbaarheid niet statisch (als een
verdelingskwestie) moet worden beschouwd, maar eenkinetische analyse vereist.Deopname vaneen stof wordt niet
alleen bepaald door de concentratie inde opneembare
fractie (C0^aenbaar), maar ookdoor desnelheidscoëfficiënt
vanhetopnameproces (aangeduidmetkj),immers:opname=k±
x C___.• .
cpneentoaar

Een voorbeeld van een kinetische analyse van biologische
beschikbaarheid ishet werk van Janssen e.a. (1991). Vier
geleedpotigen (twee saprofagenentwee predatoren) werden
blootgesteld aandezelfde concentraties cadmium, in het
geval van
desaprofagen gebonden aangroenalgen, in het
geval vandepredatoren indevorm vanverontreinigde
prooidieren.Deaccumulatievancadmiumendeeliminatie
na
overgang opschoon voedsel werden gevolgdengeanalyseerd
met een lineair compartimentmodel. Doordatindeze experimentendeconsumptie eveneens werd gemeten, kondeopname
vanuit hetdarmkanaal worden uitgedrukt intermen vande
binnengekomen hoeveelheid. Deverhouding hiertussen is de
assimilatie-efficiëntie.
Uitderesultatenintabel1blijkt datdeassimilatieefficiëntie sterk soortafhankelijk is.Dieren die het
cadmium op precies dezelfde manier aangeboden krijgen,
blijken toch eenverschillende opname-efficiëntietehebben
(vgl. 0. cincta metP. peltifer
en N. musCorum met N.
blguttatus).
Hetisduidelijk datindeze gevallende
opname meer wordt gedomineerd door deomstandighedenin het
darmkanaal endeaanwezigheid-van specifieke opnameViechanismen,dandoordemanierwaafopcadmium inhetvoedsel
is
gebonden. Ookdeuitscheidingsparameter verschilt sterkper
soort, waardoor hetevenwichtsgehaltê <(de balans tussen
opname enuitscheiding) geen 'goede indruk geeft van de
beschikbaarheid: bv.de'loopkever N. blguttatus
heeftin
hetveldeenzeerlaagevenwichtsgehaltê,ondankshetfeit
Soort
Assimilatie
Eliminatieconstante
-efficiëntie
(%)
(dag"1)
Orchesellacincta
Platynothruspeltifer
Notiophilus blguttatus
Neobislum muscorum

9,4
17,2
35,5
58,9

0,087
0,013 *v
0,375
0,000

Tabel 1. Toxicokinetische parameters voor cadmium bij vier
soortenbodemarthropoden.GegevensontleendaanJanssene.a.
(1991).
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datcadmium uithetvoedselveelefficiënterwordt opgenomen
vergeleken met de mijt P. peltifer,
die door een trage
eliminatieeenhoogevenwichtsgehaltebereikt.
De problematiek van biologische beschikbaarheid heeft te
maken met het definiëren van de opneembaarheid van een
bepaalde stoffractie. In de kinetische benadering wordt de
aandacht niet zozeer gericht op de verdeling van de stof,
maar op de factoren die deze verdeling, en daarmee de
opnamekinetiek beïnvloeden. Beschikbaarheid wordt daarmee
een relatief begrip: de beschikbaarheid van een stof wordt
twee maal zo hoog als onder invloed van een modulerende
factor de opname tweemaal zo groot wordt bij een gelijkblijvende totaleblootstellingsconcentratie.
Een gedetailleerde analyse van de invloed van diverse
milieufactoren (bodemeigenschappen) op de opname van zware
metalen door bodemorganismen (regenwormen) is te vinden in
hetwerkvanMaetal. (1983). Indezestudiewerdeengroot
aantal regenwormen, gemonsterd in de omgeving van Budel,
geanalyseerd waarbij gelijktijdig de bodem op de monsterplaats werd gekarakteriseerd met kationenuitwisselingscapaciteit (CEC), zuurgraad (pH) en organisch stofgehalte
(OM). Via multiple lineaire regressie werd de invloed van
het totaal metaalgehalte in de bodem (x),CEC, pH^en OM op
het metaalgehalte in de regenworm Lumbricus
rubellus
(y)
gekwantificeerd.Voorcadmiumenloodwarendebestpassende
vergelijkingen:
Cd:ln(y)=5,538+0,664ln(x)-0,404pH
Pb: ln(y)=4,157 +1,131 ln(x)-0,176 OM -0,746pH.
Hieruit valt op te maken dat het gehalte in de worm niet
alleen afhankelijk is van het gehalte in de bodem, maar
daarenboven toeneemt met afnemende pH (voor Pb sterker dan
voor Cd) en toeneemt met afnemend humusgehalte (niet voor
Cd,wel voor Pb).De invloed van de pH is te isoleren door
eenvastbodemgehalteeneenvastorganischestof-gehaltete
nemen.Kiezenwevoorhetbodemgehalte0,8 ugg"1 voorCden
85 pg g~1 voor Pb en voor het organisch stof-gehalte 10%,
danwordendevergelijkingen:
Cd:y =exp (5,390-0,404pH)
Pb: y =exp (7,422-0,746pH)
Dezevergelijkingen zijnafgebeeld infiguur2.
Bodemgehalten van 0,8 ugg"1 voorCd en 85pgg"1 voor Pb
zijn gelijk aan de referentiewaarden volgens het Milieuprogramma 1988-1991. Deze referentiewaarden gelden voor
"standaardbodems"waarvanhetorganische stof-gehalteop10%
is gesteld. Het feitelijke organische stof-gehalte in de
studie van Ma (1983) varieerde tussen 2,2 en 8,6%. De
standaardwaarde isdusrelatiefhoog.Bovendien zullenpHen
OM niet onafhankelijk van elkaar variëren maar samenhangen
met de grondsoort. Toch wordt hier de standaardwaarde
aangehouden, om de relatie met de referentiewaarden te
waarborgen. Figuur 2geeft dusaanhoehetmetaalgehalte in
regenwormen varieert met debodem-pH alsdewormen leven in
eenstandaardbodem meteenconstanttotaalgehalte gelijk aan
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Figuur 2.Lood-encadmiumgehalteninderegenworm Lumbricus
rubellus,
in de omgeving van Budel, in relatie tot de
zuurgraad van de bodem, bij een vast totaalgehalte van het
metaal in de bodem (0,8 ug g"1 voor Cd en 85 ug g"1 voor
Pb), en bij eenvast organisch stof-gehalte (10%).Gegevens
ontleend aanMaetal. (1983).
de referentiewaarde. (NB: hoewel de lijn voor Cd onder die
voor lood loopt, wordt Cd toch veel efficiënter opgenomen
danPb:hetbodemgehalte inugg"1 ishonderdmaal lage,r).
Gegevens zoalsafgebeeld infiguur2„zijnvrij schaars.Ze
zijn niettemin nodig om te evalueren hoe besehikbaarheidsmodulerende factoren (indit gevalverhuring)deopname van
stoffen beïnvloeden. Uit de figuur Kan worden afgeleid dat
een pH-daling van 6,0 'naar 3,5 de beschikbaarheid van
cadmium voor regenwormen met een factor 2,7,- en die voor
lood met een factor 6,5 verhoogt.Hierbij isaangenomen dat
de eliminatie van deze metalen niet door de bodem-pH
beïnvloed wordt. De toename van de beschikbaarheid o.i.v.
eendalende pH kannuwordengebruikt om detoenamevanhet
ecologischrisicoalsgevolgvanbodemverzuringteschatten.
Ecologischrisicovantoxischestoffen

^

In Van Straalen (1990) is een methodologie geformuleerd
waarinhetecologischrisicovaneenstofconcentratie inhet
milieu wordt gedefinieerd als de kans dat een lukraak
gekozen organisme een NEC-waarde (geen-effeet-concentratie)
heeft die lager is dan de betreffende concentratie. In
navolging van Kooijman (1987) wordt daarbij verondersteld
dat de frequentieverdeling van gevoeligheden (NEC-waarden)
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loglogistischis.DithoudtindatdelogaritmesvandeNECwaarden van alle soorten bij elkaar een klokvormige curve
opleveren die bij benadering beschreven kan worden met de
logistische vergelijking (deze heeft dezelfde vorm als de
Gauss-curve of normale verdeling). In dat geval is het
ecologisch risico (zonder rekening te houden met een
onzekerheidsmarge)teschrijvenals

1+exp

•1

7t(x m -lnc)

(1)

Sm V3

waarbij xm de gemiddelde ln(NEC)-waarde aanduidt, sm de
standaarddeviatie van de ln(NEC)-waarden, en c de concentratie inhetmilieu.
Op basis van deze formule iseen grafiek te maken die de
kans op overschrijding van een NEC-waarde uitdrukt als
functie van het gehalte van de stof in het milieu. Dit is
totnutoegedaanvoortotaalgehalten,maarinhetlichtvan
het bovenstaande is het duidelijk dat we eigenlijk moeten
denkenintermenvandebeschikbareconcentratie (figuur 3).
100-1

50 -

A!

«2

- ^ - beschikbare concentratie

Figuur 3. Theoretische curve die aangeeft hoe bij stijging
van de biologisch beschikbare concentratie van een toxische
stof het aantal soorten waarvoor de NEC-waarde niet
overschredenwordtafneemt.
Alsderelatietussenhetpercentagebeschermde soortenen
de beschikbare concentratie in het milieu sterk convex is,
zaleenrelatiefkleineverhogingvandebeschikbaarheid (in
figuur 3 van A± naar A2) leiden tot een relatief grote
toename van het ecologisch risico (in figuur 3 van 5% naar
30%), uitgedrukt als de kans op overschrijding van de
NEC-waarde.
Een probleem is dat relaties zoals weergegeven in figuur
3 (dusuitgaandevanbeschikbareconcentraties),nogvoor
33

m
m
(ugg"x) (pmolg"1)
Cadmium
Lood

2,242
6,226

1,620
0,575

7
6

9,4
506

0,083
2,44

Tabel 2. Samenvatting van verschillen in gevoeligheid van
bodemevertebratenvoorcadmiumenlood,afgeleid uitdiverse
toxiciteitstoetsen. xm = gemiddelde van In(NEC); sro
standaarddeviatie van ln(NEC); n = aantal onderzochte
soorten;m =exp (xm)=geometrischgemiddelde gevoeligheid.
UitVanStraalen (1990).
geen enkele stof goed bekend zijn.Hoogstens is iets bekend
over de invloed van het totaalgehalte van een stof op het
percentagebeschermde soorten.Eenoverzichtvandeeffecten
vancadmiumenloodopbodemevertebratenwerdgegeven.inVan
Straalen (1990). De daaruit afgeleide gemiddelden en
standaarddeviaties zijn gereproduceerd in tabel 2. Hierbij
is een correctie gemaakt voor hét lutumgehalte en het
gehalte organische stof van deverschillende substraten die
indeexperimentenzijngebruikt.
Uit tabel 2 blijkt dat, gemiddeld genomen, cadmium voor
bodemdieren ongeveer een factor 30meer toxisch isdan lood
(rekening houdend met het verschil in atoomgewicht). De
spreiding tussen de soorten is echter voor lood beduidend
minder dan voor cadmium. Sommige soorten regenwormen zijn
relatiefongevoeligvoorcadmium,terwijleenoribatidemijt
zeer gevoelig is; voor lood zijn dergelijke groepsafhankelijke gevoeligheden minder duidelijk.. Naarmate de
spreiding tussen de soortenkleiner is,isdecurve diehet
verband tussen beschermingspercentage en bodemconcenijratie
aangeeft, meer convex. Bij eenaiSlfde,relatieve toename van
de bodemconcentratie, kan men 'dus voor"lood een snellere
toename van het ecologisch risico \*er,wachten dan voor
cadmium.
i

Effectvanverzuring ophetecologischrisico
Bodemverzuring is een belangrijke beschikbaarheid-bepalende
factor, maar de pH van een bodem is tot nu toe niet
meegenomen in de normstelling. Als we dit willen doen,
moeten we allereerst een referentie-pH kiezen, d.w.z. een
pH-waarde die bij veronderstelling behoort bij de nu
geldende lijst met referentiewaarden voor stoffen «in de
bodem. Vervolgens zouden de referentiewaarden afhankelijk
gesteld moetenwordenvandeactuelepH alsdie afwijkt van
dereferentie-pH.
In de gegevens van tabel 2 isgeen rekening gehouden met
de invloed van de bodem-pH. De veel gebruikte "kunstgrond"
(een mengsel van kwartszand, kaolienklei en veenmosturf)
voor gestandaardiseerde toxiciteitsexperimenten met
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regenwormen en springstaarten heeft een pH-waardevan 6. In
andere gevallen is de gebruikte pH veelal niet bekend. In
natuurlijkegrondenkandepHsterkuiteenlopen.Afhankelijk
van de aard van het moedermateriaal, de herkomst van de
organische stof en de invloed van atmosferische depositie
kan de pH variëren van 3 tot 9. In landbouwgronden is pH 6
vrij normaal.Het lijkt daarom redelijk uit tegaanvan een
referentie-pH van 6, hoewel de combinatie van pH 6 en een
organisch stofgehalte van 10% in de natuur niet vaak zal
voorkomen.
In paragraaf 2 bleek al dat pH-daling van de bodem leidt
tot een toename van het interne metaalgehalte in de
regenworm Lumbricus
rubellus.
Niet bij alle soorten zal
verzuring een dergelijk effect hebben, maar het zal
waarschijnlijk wel bij allemaal in dezelfde richting gaan.
Daarom wordt verondersteld dat de relatie van figuur 2 ook
voor andere bodemevertebraten geldt. In dat geval kan de
factor waarmee het intern gehalte toeneemt bij verzuring
(figuur 2)direct worden toegepast op de beschikbare concentratie, waarna via de curve van figuur 3 de toename van
hetecologischrisicoafteleidenis.
Bij toepassing van een vaste factor om de toename van de
beschikbaarheid te beschrijven wordt verwaarloosd dat
verzuring op sommige soortenmeer invloed zalhebben danop
andere soorten en dat eenzelfde beschikbaarheid verschillende effecten kan veroorzaken op verschillende soorten
bodemevertebraten. Met name voor regenwormen is te verwachten dat pH-daling leidt tot een hogere beschikbaarheid,
omdat deze dieren de metalen grotendeels direct uit het
bodemvocht opnemen. Voor geleedpotigen (arthropoden) geldt
dit minder: zij nemen contaminanten vooral op na ingestie
van organisch materiaal, waardoor de situatie in het
darmkanaal bepalend isvoor deopname.Voor derisicoschatting moet eigenlijk rekening worden gehouden met de
relatieve gevoeligheden (d.w.z. deplaats in de frequentieverdeling), inrelatietotdeverschillendeopnameroutes.Op
het ogenblik zijn echter veel teweinig gegevens voorhanden
omeendergelijkegedetailleerde schatting temaken.
Intabel3wordenenkeleresultatenweergegeven,verkregen
door toepassing van de boven weergegeven redenering. Er is
uitgegaan van een standaardbodem, met totale cadmium- en
loodgehaltenvanresp.0,8 en85pgg"1, eneenpHvan6.

6
pH=6
Cadmium
Lood

6,0%
0,36%

ô
pH =3,5
Ï6%
57%

Tabel 3. Geschatte ecologische risico's voor bodemevertebratenvancadmiumenloodindebodembij gelijkblijvende
totaalgehalten (0,8 ug.g"1 voor Cd en 85 pg.g"1 voor Pb)
maarverschillendepH-waarden.
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Het ecologisch risico, berekend met formule (1) en de
gegevens uit tabel 2, bedraagt 6,0% voor cadmium en 0,36%
voor lood. Wanneer zo'n standaardbodem, bij dezelfde
totaalgehalten, een pH van 3,5 zou hebben, zou blijkens
figuur 2 de beschikbaarheid voor cadmium toenemen met een
factor 2,7 envoor lood met een factor 6,5. De bijbehorende
ecologische risicopercentages bedragen dan 16%voor cadmium
en57%voorlood.
De gegevens uit tabel 3 illustreren het niet-lineaire
effect dat een verandering van biologische beschikbaarheid
kanhebben.De referentiewaarde voor lood van 85pgg"1 is,
vanuit de toxiciteit van lood voor bodemevertebraten,
relatief veilig te noemen bij pH 6: de kans opoverschrijdingvan eenNEC iskleiner dande alsmaximaal toelaatbaar
beschouwde waarde van 5%. Als een dergelijke bodem echter
zouverzurentotpH3,5 stijgtdeô-waardetotbovende50%!
Voor cadmium is het effect van verzuring minder drastisch,
maar de referentiewaarde van 0,8 ug g"1 is eigenlijk al te
hoog.
Chemische tijdbommen
i

Het chemische tijdbom-concept verwijst naar plotseling
optredende milieuschade dieveroorzaakt wordt door langzame
veranderingen (over tientallen jaren of eeuwen)insleutelfactoren die een ecosysteem bufferen tegen negatieve
effectenvanpotentieel schadelijkeverbindingen.Volgensde
analyse van Stigliani (1988) kunnen zulke verschijnselen
wordenveroorzaaktdoortweemechanismen,nl.
1.overschrijding van de "opslagcapaciteit" van een systeem
door een te hoge aanvoer van milieugevaarlijke stoffen,
of
2.verlaging van de "opslagcapaciteit" van een reeds
opgeladen systeem,doorverandering vanmilieu-omstandigheden (verzuring,klimaatverandering, e.d.).
•
Het in de vorige paragraafgegeven,rekenvoorbeeld laat
ziendatweaandezetweemechanismen*nog*minstenséén "bom"
moeten toevoegen, nl. het verschijnsel dat de kans op
overschrijding van NEC-waarden zeer.snel toeneemt met een
toenamevan de biologische beschikbaarheid. Iafeite ishet
chemischetijdbom-concept terugtebrengentotniet-lineariteitoptweepunten:
de relatie tussen een milieufactor (bv. pH) en de
beschikbaarheid vaneentoxischestof,en
de relatie tussen de beschikbaarheid van een toxische
stofendekansopoverschrijdingvaneenNEC-waarde.
Het door Stigliani als eerste genoemde effect kan worden
opgevat als de druppel die de emmer doet overlopen;^ r is
slechts ten dele sprake van een uitgesteld effect: alleen
het deel van de stof dat de opslagcapaciteit overschrijdt
veroorzaakteeneffect.
Conclusies
Biologische beschikbaarheid iseen relatief begrip en kan
hetbesteviaeenkinetischebenadering geanalyseerdworden.
Onze kennis over beschikbaarheidmodulerende factoren is
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duidelijk toegenomen, maar de ecologische consequenties van
toegenomenbeschikbaarheid zijnnognauwelijks aantegeven.
Berekeningen over de toename van het ecologisch risico van
metaaltoxiciteit bij bodemverzuring kunnen worden gebaseerd
op relaties tussenbodemfactoren engehaltenvanmetalen in
bodemorganismen. Verzuring van de bodem kan, zelfs bij
metaalgehalten die nu als toelaatbaar worden beschouwd,
leiden tot drastische effecten op bodemorganismen. Veranderingeninbeschikbaarheid kunnenwerkenalseen "chemische
tijdbom" in het geval van niet-lineaire relaties tussen
ecologisch risico en beschikbaarheid. Het verdient daarom
aanbeveling de huidige kwaliteitseisen voor bodems te
differentiëren naar bodem-pH voor stoffen waarvan de
beschikbaarheid pH-afhankelijkis.
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Sectie 2

Staat deNederlandse flora enfauna chemisch onder
druk?

DOCUMENTATIE VERANDERING FLORA ENFAUNA
C.J.M.Musters1 &J.A.Weinreich2'3
1
2

Milieubiologie Rijksuniversiteit Leiden,Postbus9516,2300RALeiden

RijksinstituutvoorNatuurbeheer, Broekhuizerlaan2,3956NSLeersum

Samenvatting
Veranderingen in de flora en fauna van Nederland zijn
redelijk gedocumenteerd. Over de bijdrage van chemische
verontreiniging aan de floristische en faunistische
verarming vanNederland isechter nog weinig bekend, hoewel
verontreiniging in de literatuur wel vaak als mogelijke
oorzaakwordtgenoemd.
Omeengoednatuur-enmilieubeleid tevoeren ishetnodig
deoorzakenvanveranderingenoppopulatieniveau tekennen.
Inleiding
Reeds lang heerst deopvatting dat het slecht gaatmetde
natuurinNederland endatermeeraandeachteruitgang moet
worden gedaan. Er is dan ook behoefte aan kennis over de
veranderingen zelf en over de oorzaken daarvan (Ministerie
L&V, 1990). Die kennis over oorzaken moet dan wel te
vertalen zijninbeleids-enbeheersmaatregelen endatstelt
eisen aan de aard, nauwkeurigheid en gedetailleerdheid
ervan.
Ten einde een duidelijke lijn aan te brengen in het
beleid t.a.v. stoffen dient duidelijk te zijnwat er bekend
isoververanderingen indestandvanplante-endiergroepen
enwatderolvan (onderandere)chemische verontreinigingen
is indezeveranderingen. Daarnaast ishet vanbelang om te
weten welke informatie verkregen kan worden uit bestaande
gegevensbestanden omtrent oorzaken van veranderingen. We
concentrerenonshieropgroepenplantenendieren (dusgeen
individuele soorten of ecosystemen) en op veranderingen op
landelijkniveau.
Veranderingen
Figuur 1 geeft de veranderingen in een aantal plante- en
diergroepen. Er gaan meestal meer soorten achteruit dan
vooruit enover hetgeheel vangepresenteerde groepen iser
sprakevan eenverarming vandeNederlandse flora enfauna.
Maar een groot aantal groepen ontbreekt in de figuur: van
micro-organismen,plankton,varens,bijnaalleongewervelden
envissenzijnonsgeennationaleoverzichtenbekend.

Huidigadres:ProvincieGelderland,DienstMilieuenWater, Arnhem.
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Veranderingen indestandvanenkeleplante-en
diergroepen in Nederland (naar Weinreich &
Musters, 1989).

De kennis over degroepen diehierwel zijn gepresenteerd
is niet altijd volledig (zoogdieren), niet altijd gebaseerd
op exacte gegevens, maar op deskundigen-oordelen (hogere
planten, vogels, zoogdieren) en meestal 'gebaseerd op
veranderingen inverspreidingsgegevens die niet zonder meer
deverandering indepopulatiegpçotteweergeven.
Er zijn dus wel duidelijke«aanwi'jzingen voor verarming
vandefloraenfauna,maaronzekenniseisergonvolledig.
Oorzakenvan veranderingen
De oorzaken van veranderingen in de stand van flora en
fauna die inde literatuur wordengenoemd, kunnen alsvolgt
wordensamengevat:
Landschappelijke ingrepen: het verdwijnen van bepaalde
landschapstypen en landschapselementen, versnippering,
verstedelijking,vergraving endergelijke.
^
Verontreiniging, meestal met omgevingsvreemde stoffen of
prikkels: overbemesting, zure regen, vergiftiging,
verstoring endergelijke.
Onttrekking vanmaterialen:waterwinning,jacht,
overbevissing endergelijke.
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Aantal broedparen van de Grote stern in
Nederland in de periode 1940-1987 (bron:
Weinreich &Musters, 1989).

Watopvaltbijhetdoornemenvandeliteratuuris:
dat bijna altijd een (groot) aantal mogelijke oorzaken
tegelijkertijd wordt genoemd endat er geen poging wordt
gedaan het aandeel van de verschillende oorzaken in de
veranderingen te kwantificeren (bijvoorbeeld: Weeda,
1985; Tax,1989;Bergmans&Zuiderwijk, 1986)en/of
dat de oorzaken vaak weinig worden gespecificeerd. Men
heeft het bijvoorbeeld over de intensivering van de
landbouw, zonder dit verschijnsel uiteen te rafelen,
(bijvoorbeeld: Arnolds, 1985; Desender & Turin, 1989;
SOVON,1987;Kwaketal.,1988;VanWijngaarden, 1982).
Ongespecificeerde en ongekwantificeerde oorzaken bieden
weinig aangrijpingspunten voor het beleid. Nodig is
kwantitatieve kennis over afzonderlijk stuurbare oorzaken.
Beleidsmaatregelen diedebeste kansvan slagen hebben zijn
die maatregelen met een grote effectiviteit en gering
maatschappelijk nadeel. Van een maatregel moet dan bekend
zijn welk maatschappelijk nadeel het gevolg is en welk
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(ecologisch) rendement van de maatregel te verwachten is.
Een maatregel zoals "verbod op drainage in/rondom een
natuurgebied" betekent verminderde landbouwopbrengst
(inkomstenderving)en een kans op het voortbestaan van een
droogtegevoeligecosysteem.
Chemischeverontreiniging wordtvaakgenoemd alsmogelijke
oorzaak van veranderingen indeNederlandse flora enfauna,
maar vrijwel nergens wordt dat gespecificeerd of
gekwantificeerd. Uitzonderingen hierop vormen de achteruitgang van de zeehonden in de Waddenzee (als gevolg van een
achteruitgang inde reproductiviteit door blootstelling aan
PCB's), de achteruitgang van enkele roofvogelsoorten inhet
midden van de jaren zestig (als gevolg van het gebruik van
bepaalde zaadontsmettingsmiddelen) en de val in de
populatieomvang van degrote sternalsgevolg van delozingen van insecticide aan het eind van de jaren vijftig
(figuur 2). In deze voorbeelden gaat het steeds om dieren
diebovenaandevoedselketen staan (DeSnoo&Canters,1991,
dit boek).
Over de rol van chemische verontreiniging alsoorzaak van
veranderingen in de stand van planten en dieren'is dus
weinig bekend. We pleiten hierechternietvoor het nalaten
van beleid omdat er onvoldoende kennis is over de gevolgen
van het gebruik van chemische stoffen voor populaties van
planten en dieren. We willen slechts aangeven dat het
onderzoek aan de veranderingen in de stand van planten en
dieren tot nu toe verontrustend weinig kennis over de
oorzaken heeft opgeleverd. Dit betekent dat het beleid
t.a.v. chemische verontreinigingen gevoerd moet worden op
grond van argumenten ontleend aan ander (b.v.
ecotoxicologisch)onderzoek.
Bestaande gegevensbestanden
Hoe komt het dat de lite*atuur zo weinig specifiek is
over de oorzaken van veranderingen?«Ongetwijf
eld spelen de
complexiteit van het benodigde onderzoek en de kwaliteit
vandegegevensbestanden eenrol.
*«
Een volledig gegevensbestand' is'een compleet gevulde
tabel van soorten met hun verspreiding in ruimte en tijd.
Eengegevensbestand kanvereenvoudigd wo'rdenvoorgesteld als
een driedimensionale tabel (figuur 3). Echt volledige
bestanden blijken nauwelijks te bestaan. Sommige soorten
krijgen meer aandacht dan andere (zoogdieren), het
vastleggen van gegevens blijkt in de loop der tijd niet
constantoferzijnslechtstweeperiodenvastgelegd (hogere
planten) en niet alle plaatsen zijn even intensief
onderzocht. Uitgezonderd de vogels is er bijna bi]f-geen
enkele soortengroep een door alle waarnemers toegepaste
gestandaardiseerde telmethode. Voorzover er al uitspraken
over soortengroepen mogelijk zijn, zijn die bijna altijd
gebaseerd op verspreidingsgegevens enniet op gegevens over
depopulatieomvang.
Natuurlijk zoudenweernuvanuit kunnen gaan datde oude
gegevens onbruikbaar zijn en dat we voor kennis over het
effectvanchemischeverontreiniging oplandelijke
populatiesafhankelijk zijnvannieuwonderzoek ofnieuwe
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Figuur3.

Vereenvoudigde voorstelling van een biologisch
gegevensbestand.

gegevensbestanden. Het kan echter nog lang duren voordat er
uit nieuw onderzoek en nog op te zetten gegevensbestanden
conclusieskunnenwordengetrokken.
^
Overigens is devolledigheid van eengegevensbestand niet
hetenigewaarmenrekeningmeemoethoudenwilmeneengoed
bruikbaar bestand krijgen. Vooraf zal ook zo nauwkeurig
mogelijk moeten worden bepaald op welke vragen de analyse
van de gegevens antwoord moet kunnen geven, hoe nauwkeurig
die antwoorden moeten zijn, om welk schaalniveau het moet
gaan, enzovoorts. Anders gezegd: er zal een biologisch
meetnet moeten worden opgezet (zie voor een uitwerking van
deze problematiek: Ter Keurs & Meelis, 1986, Vos, 1990 en
Vosetal.,1991).
We zijn er echter van overtuigd dat ook de oude gegevens
nog genoeg informatie bevatten om onze kennis tevergroten.
We zullen hierna enkele voorbeelden van onderzoeken op
anderegebiedennoemendiedataantonen.Hetvereistweleen
gerichtonderzoekomdezeinformatieboventafeltekrijgen,
datwil zeggendatmendegegevenszalmoetendoorzoekenaan
de hand van duidelijk geformuleerde hypothesen. Daarvoor
kunnenverschillendeinvalshoekenwordengekozen.
Deeerste invalshoek isdievan deplaats (figuur 3 ) . Men
selecteert vergelijkbare gebieden waarvan men verwacht dat
bepaalde chemische stoffen er verschillende effecten op
organismen zullen hebben (bijvoorbeeld omdat de
blootstelling tussen de gebieden verschilt). Vervolgens
zoekt men naar organismen waarvan men binnen de gebieden
beschikt over de goede gegevens. Een voorbeeld van een
dergelijk onderzoek wordt beschreven door Musters et al.
(1986). Op grond van een groot aantal weidevogelinventarisaties bleken zij in staat de effecten van
verschillende aspecten vande landbouw, de inrichting ende
fysische eigenschappen van polders uiteen te rafelen en te
kwantificeren.
Een tweede invalshoek is de tijd. Men vergelijkt een
periode waarin een ingreep nog niet heeft plaatsgevonden
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(bijvoorbeeld een chemische stof wordt nog niet gebruikt)
met eenperiodena de ingreep (waarindechemische stofwel
wordt gebruikt) en zoekt er geschikte gegevens bij. Een
voorbeeld van een dergelijke analyse is te vinden in Van
Latesteijn & Lambeck (1986). Daarinwordt het effectvan de
afsluiting van de Grevelingen op de populatie Scholeksters
indeOosterscheldenauwkeurig gekwantificeerd.
Tot slot kan men de soorten als invalshoek nemen en
soorten die verondersteld worden gevoelig te zijn voor
bepaalde stoffen vergelijken met soorten die dat niet of
minder zijn. Natuurlijk zal er in dit geval ook altijd een
vergelijking in tijd of plaats moeten worden gemaakt omdat
menblanco'snodigheeft.
Gerichte analyses van bestaande gegevensbestanden zoals
hierboven beschreven kunnen bijdragen tot ondersteuning
danwei falsificatie van hypothesen over chemische verontreinigingen als oorzaak vanveranderingen inde Nederlandse
floraenfauna.
Conclusies
f

i

1.Nederland is in floristisch en faunistisch opzicht aan
hetverarmen.
2. In hoeverre deze verarming wordt veroorzaakt door
chemischeverontreinigingen isgrotendeels onbekend.
3.Gerichteanalysevanbestaandegegevenskaninzichtgeven
inderolvanchemischeverontreinigingen.
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MICRO-ORGANISMEN CHEMISCH ONDER DRUK
W. Admiraal en P. van Beelen
RijksinstituutvoorVolksgezondheidenMilieuhygiëne,Postbus1,3720BABilthoven

Samenvatting
Micro-organismen, met name bacteriën en schimmels, spelen
een essentiële rol in de kringloop van elementen. Sommige
van deze eencellige organismen vertonen een grote tolerantie
voor gifstoffen, terwijl andere zeer gevoelig zijn; deze
verschillen hangen samen met de grote fysiologische
diversiteit. In recent onderzoek bleek dat natuurlijke
populaties van bacteriën in grond en water zeer gevoelig
zijn voor gifstoffen, zoals zware metalen en chloorfenolen.
Soms zijn micro-organismen gevoeliger dan hogere organismen.
Ook in afvalwaterzuiveringsinstallaties en vervuilde bodems
moet men rekening houden met vergiftiging van afbraakprocessen.
/
Langdurige blootstelling van microbiële levensgemeenschappen aan gifstoffen leidt tot successie naar meer
tolerante soorten. Deze lijken echter een kleiner spectrum
van organische verbindingen af te breken dan de oorspronkelijke microflora, met name de afbraak van refractaire
aromatische verbindingen neemt af. Deze verschuiving leidt
tot ophoping van detritus.
Natuurlijke afbraakprocessen worden sterk verstoord door
allerlei milieuveranderingen, zoals eutrofiëring, verzuring
en ophoping van gifstoffen. Schijnbaar geringe veranderingen
in microbiële processen kunnen op wereldschaal grote
effecten hebben doordat de productie van de "broeikasgassen" kooldioxide, stikstofdioxide en methaan verandert.
De effecten van gifstoffen en de consequenties voor de
natuurlijke kringlopen zijn nog slecht te overzien, mede
door de onbekendheid met de gevoeligheid van vele groepen
micro-organismen. Op grond hiervan lijkt het momenteel niet
verantwoord "veilige" concentraties van probleemstoffen aan
te geven.
In navolging van het gebruik in de stralings-hygiëne kan
het zgn. ALARA-principe (ALARA=As Low As Reasonably
Achievable) worden gehanteerd.
Inleiding
Bij de bescherming van onze flora en fauna gaat de
aandacht meestal niet in de eerste plaats uit naar microorganismen. Toch spelen micro-organismen een zodanig
essentiële rol in ecosystemen, dat we wel gedwongen zijn ons
bezig te houden met de effecten van milieuvreemde stoffen op
microbiële processen. In toenemende mate realiseert men zich
dat: was het vroeger zo dat effecten van gifstoffen
voornamelijk met dieren onderzocht werd zo is nu in
toxicologische evaluaties een vertegenwoordiging van alle
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trofischeniveau's,inclusiefeencelligeproducenten (algen)
endestruenten (bacteriën)vereist.Weconcentrerenonshier
op micro-organismen, diede afbraak enmineralisatievan
organische stof verzorgen: voornamelijk bacteriën en
schimmels. Deze micro-organismen worden reeds ingezet voor
het screenen vande toxiciteit vanstoffen (cf.Bitton,
1983), maar toch zijn er nog slechts fragmentarische
gegevens over de effecten van stoffen op mlcrobiële
processen in ecosystemen. Dit bleek o.a.op een recent
gehouden workshop over ditthema (Econieuws 9,1990; van
Beelen&Admiraal, 1991).
Hier zullen debestaande inzichten samengevat wordenen
zullen aanbevelingen gedaan worden voor verdere activiteiten.
paddestoelen planten

methaanvomws

dieren

halofi»l«i Uwmoaciaofielen

progenoten

Figuur 1.

Stamboom vanmicro-organismen enmeer-cellige
organismen. Miçro-organismen komen ia veel
verschillendeontwikkelingslijnenvoor.

Soortenmicro-organismenenkringlopen
Erisvermoedelijk geengroepvanorganismendenkbaar,die
meer heterogeenisalsdievande"micro-organismen". Zoals
figuur 1 aangeeft omvat deze groep deevolutionair primitieve prokaryote bacteriën alsookde meer ontwikkelde
eukaryote algen,protozoaenschimmels.Daarmee zijnookde
voedings-typen fotoautotrofie (bijcyanobacteriënenalgen),
chemoautotrofie (b.v. bij nitrificerende bacteriën),
heterotrofie (bijschimmelsenbacteriën)enfagotrof*e
(bij
protozoa) vertegenwoordigd. Tegelijkertijd vertonen sommige
micro-organismen eenaërobeenandereeenanaërobe levenswijze. Deze uiteenlopende fysiologische eigenschappen maken
het op voorhand al duidelijk, datde gevoeligheid voor
stoffen zeer verschillend zalzijn. Voor sommige groepen,
b.v. voor dealgen zijn enkele toetssoorten toxicologisch
goed onderzocht,echteralsgeheelisdeecotoxicologievan
demicro-organismen 'terraincognita'.
Wat voor functie hebben micro-organismen, m.n. bacteriën
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en schimmels, inecosystemen? Indeeerste plaats zorgen ze
in een ingewikkeld samenspel voor de afbraak van organisch
materiaal. Bij deze decompositie worden biologische
polymeren, zoals eiwitten, koolhydraten en lignine afgebroken tot hun bouwstenen. Vervolgens treed een omzetting
tot koolzuurgas, water en mineralen op. Deze mineralisatie
is een vitale schakel in de kringloop van de elementen,
zoals in figuur 2 aangegeven is voor stikstof. Oxidatie en
reductievananorganischeverbindingen,b.v.nitrificatieen
denitrificatie worden eveneens exclusief door bepaalde
micro-organismen uitgevoerd. Deze speciale functies zijn
zeer gevoelig voor allerlei stoffen, vooral voor bepaalde
organische stikstof-verbindingen (Hockenbury &Grady, 1977).
Vanwege deze gevoeligheid worden nitrificatie-toetsen naast
respiratietoetsen (cf.Temmink et al.,1990)toegepast voor
de toxicologische bewaking van inlaatwater in biologische
zuiveringsinstallaties. Over de gevoeligheid van andere
specifieke microbiële processen zijn vaak slechts fragmentarische gegevens bekend. Zo zou methaan-vorming (Owen et
al., 1979) zeer gevoelig zijn voor chloroform en sulfaatreductie voor molybdaat. Echter zulke specifieke gevoelighedenzijnnog slechtbekend.

DENITRIFICATIE

i

ASSIMILATIE

MINERALISATIE

Detritus-N

H

Biomassa-N

STIKSTOF-FIXATIE
Figuur 2.

Schema van de stikstof-cyclus. Microbiële
omzettingenvormenhierinessentiëleschakels.

Hoge gevoeligheid
Inhetverledenzijnmetbodemmonsters toxiciteits-proeven
gedaandiezeerglobaalheteffectprobeerden tescorendoor
middel van een totaal meting van de microbiële activiteit:
de bodemademhaling. In het algemeen lijken zulke globale
parameters nogal ongevoelig. Dat komt doordat zeer veel
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Organismen betrokken zijn bij zoiets als bodemademhaling.
Registreren we specifieke functies, die door weinig
organismenuitgevoerdwordt,bv.nitrificatie,danvindenwe
effectenbijlagereconcentratiestoxicanten.Tochishetzo
dat recente waarnemingen aan natuurlijke levensgemeenschappen van heterotrofe bacteriën laten zien dat ook deze
gevoelig zijn, als we daarvoor maar specifieke methoden
inzetten.
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Hetteffectvankopertoevoegingen (inpg
Cu.1"
.1"11))op
opde
degroeisnelheid'
groeisnelheid'van
van dede
natui.
natuurlijke
bacteriepop,ulaties.inRijnwater. Groeisnelheid
gemeten als de inbpuwsnelfieid van getritieerd
thymidine (in nM.h"1) van op twee plaatsen
genomen watermonsters. 100%:activiteit zonder
toegevoegd koper. (cf. Tubbing & Admiraal,
1991).

Een voorbeeld wordt gegeven voor de bacterieflora^in de
Rijn, niet direct eenvoorbeeld van eenonbelastwatertype.
Doormetingvandeinbouwsnelheid van getritieerd thymidine
werddegroeisnelheidvandebacteriëngemeten.Dezemethode
wordt verondersteld de DNA-synthese in een breed spectrum
van bacteriën te weerspiegelen. Voegen we nu koper toe in
een concentratiereeks dan kunnen we een groeiremming
vaststellen. Reeds bij zeer lage concentraties van 2-4 mg
Cu.1"1 zien we enige remming optreden (figuur 3 ) ,terwijl
5-10 mg Cu.1"1 in de Rijn aanwezig is. Nu zijn die toe52

gevoegdeconcentratieskopernetzolaagalsde streefwaarde
voor koper in oppervlaktewater, berekend op grond van
no-observed effect concentraties (NOEC) in laboratorium
onderzoek. Wemoeten dusvaststellen dat zelfsbacteriën in
de vervuilde Rijn zeer gevoelig reageren op gifstoffen,
zoals koper. Een ander voorbeeld wordt hier gegeven voor
bodembacteriën. In deze experimenten werd de mineralisatie
van 14C-acetaat tot 14C-C02 getoetstgedurende incubatievan
een mengsel van grond en water. Door de toevoeging van
radioactief acetaat (1 pg.1"1) wordt de samenstelling van
het grondmonster haast niet veranderd. Bij hoge concentraties pentachloorfenol zien we dat de verademing van lage
concentraties acetaat niet meer plaats vindt: slechts een
kleingedeeltevande14C-activiteitwordtteruggevonden als
C02 (figuur 4 ) .Bij ca. 52 mg.kg"1 - een concentratie, die
ook enkele andere biologische activiteiten in de bodem
aantast -wordtdeacetaatverademing voor50%geremd. Lagere
concentraties pentachloorfenolhebbenechterooknogeffect:
eengrotere fractievanhetacetaatwordtverademd,maareen
geringere fractie wordt ingebouwd als (vast) celmateriaal
(figuur4 ) .Diteffectgeeftaandaterverschuivingen inde
microbiële activiteit optreden zelfs bij concentraties die
10- tot 100-voudig lager liggendandiewaarbij 50%/remming
vandeverademingplaatsvindt.
Omeenindruktekrijgenvanderelatievegevoeligheid van
bacteriën en grotere organismen iseenvergelijking gemaakt
van de respons van regenwormen en bacteriën in hetzelfde
grondmonster. De test-stoffen waren een serie van chloorfenolen, die een tamelijk breed werkingsspectrum hebben.
Micro-organismen bleken hierbij ruwweg net zo gevoelig als
de wormen (tabel 1 ) .Vergelijkingen tussen microbiële en
dierlijke toets-systemen laten wel vaker gelijke niveau's
van gevoeligheid zien,b.v. voor aquatische bacteriën inde
zogenaamde Microtox-toets (gebaseerd op lichtgevende
bacteriën)en toetsen metvissen (Bitton, 1983;de Zwart en
Sloof, 1983). In Rijnwater evenwel bleek de natuurlijke
bacteriefloratenminsteeenordevangroottegevoeligervoor
koper dan de gestandaardiseerde Microtox-toets (Tubbing S
Admiraal, 1991). Deze voorbeelden voor oppervlaktewater en
de bodem laten zien dat gemengde bacteriepopulaties wel
degelijk heel gevoelig kunnen zijn als we maar relevante
toxiciteitstoetsen gebruiken, die nauw aansluiten bij de
natuurlijke omstandigheden. Datwil zeggen,dat we substraten in natuurlijke concentraties moeten toepassen i.p.v.
hoge concentraties van substraten, waarbij een selectie op
resistenteensnelgroeiendesoortenplaatsvindt.

53

110
% 100 H
co
g
CO

CD
O)
CO
•4—•

c

CD
ü
j —

CD
Q.

1000
mgpentachloorfenol/ kg grond
Figuur4.

Het effect van pentachloorfenol toevoegingen
(in mg.kg"1) op de mineralisatie van 14C-acetaat in mengsels van grond en water. De
percentuele verdeling van de radioactiviteit
over acetaat, kooldioxide en vast materiaal
(zoalsbacteriën,nietgetoond)weidbepaaldna
24 uur incubatie. Naar: Van Beelen et al.
(1991).

Typechloorfenol
33,42,4,52,3,4,5pentaTabel 1.
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IC50microflora
(mg.kg"1 )
590
134
58
74
52

LC50wormen
(mg.kg"1)
56-100
100-180
52
116
94

Vergelijking tussen de gevoeligheid van
micro-organismen en wormen voor chloorfanolen.
De getallen geven IC50-waarden in mg.kg-1*voor
de microflora en LC50-waarden in mg.kg-1 voor
wormen. IC50:dieconcentratiechloorfenol,die
de mineralisatie van 14C-acetaat voor 50%
remt. LC50: die concentratie chloorfenol, die
50%vandedierendood.Naar:VanBeelenetal.
(1991).

Snelle aanpassingen
Het vermogen van micro-organismen zich snel aan te passen
aan veranderende omstandigheden is van vitaal belang bij
lozing van stoffen in ons milieu. De inductie van het
vermogen xenobiotische stoffen af te breken zorgt er voor
dat een groot aantal giftige stoffen relatief snel afgebroken wordt. Ook treden detoxlficatie mechanismen op, die
voor zware metalen relatief goed onderzocht zijn en een
genetische basis blijken te hebben (Duxbury, 1985). Bij
sommige bacteriën komt dan ook een extreme metaal-resistentie voor, zoals tegen cadmium (Aiking et al., 1982). In
het algemeen worden uit metaal-belaste grond dan ook veel
resistente bacteriën geïsoleerd. Toch kunnen juist die
detoxificatie mechanismen voor de mens giftige producten
opleveren, b.v. het zeer giftige methylkwik, dat gevormd
wordt door microbiële methylering van anorganisch kwik.
Men zou nu kunnen concluderen dat het bestaan van deze
aanpassings-mechanismen juist laten zien dat voor bacteriën
en schimmels geen nadelige effecten te verwachten zijn bij
belasting met chemicaliën. Deze redenering gaat evenwel niet
op: net zoals er resistente akkeronkruiden zijn die slechts
met hoge doseringen herbiciden bestreden kunnen worden, zo
zijn er resistente micro-organismen. Naast de akkeronkruiden
bestaan echter ook kwetsbare planten (zoals gentianen en
orchideeën). En zoals we eerder besproken hebben is de
microflora van de bodem of zelfs die van een met afvalwater
gecontamineerde rivier als de Rijn, juist gevoelig.
Een veranderende micro-flora
Langzame veranderingen in de complexe micro-biota in water
en bodem laten zich moeilijk aantonen: een systematische
registratie van micro-organismen of hun activiteiten over
lange periodes ontbreekt vrijwel geheel. Toch zijn er
aanwijzingen dat er lange-termijn veranderingen optreden.
Doelman (pers. meded.) toonde aan dat onder invloed van
zink-verontreiniging van bodems de frequentie van Zn-resistente bacteriën en schimmels toeneemt. Deze resistente
vormen bleken echter minder goed in staat een groot aantal
organische verbindingen af te breken; met name de afbraak
van enkele aromatische verbindingen en polymeren was sterk
verminderd. Hierdoor kunnen zich dergelijke verbindingen
ophopen in met zware metalen verontreinigde bodems.
Verklaart een dergelijk verschijnsel ook niet de stagnatie
in de microbiële zelfreiniging van met xenobiotica gecontamineerde grond (Doelman, 1990). Sluit deze waarneming ook
niet aan bij het experiment van Strojan (1978, figuur 5)
met de afbraak van eikeblad onder belasting met metalen?
Juist in een late fase van de afbraak van eikeblad (na 8 tot
12 maanden), waarin alleen de moeilijk afbreekbare
verbindingen over zijn, blijft de afbraak in aanwezigheid
van metalen achter. Ook bij de belasting van bosgrond met
verzurende stoffen, waarbij metalen in de bodem gemobiliseerd worden en het stikstofgehalte toeneemt, wordt de
afbraak van strooisel, gemeten over vele jaren, geremd
(Kuyper, pers. meded.). Als gevolg hiervan neemt de dikte
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van de strooisellaag in verzuurde bossen toe. Bij deze
veranderingen gaan uiteraard de effecten van stikstoftoevoer, verandering vanpH endemobilisatievanmetalenhand
in hand. Het lijktevenwel aannemelijk dat doordegezamenlijkeeffectenopdemicrobiëleprocesseneenhoofdkarakteristiek van het ecosysteem i.e. de bosbodem ingrijpend
veranderd.Hetlijktduszeerweldenkbaardatveranderingen
in de macroscopische flora en fauna, die in belaste
ecosystemen optreden, in feite te wijten zijn aan de
veranderdemicrobiëlecyclivandeelementen.
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Gewichtsverlies van eikeblad onder invloed van
zware (zwart), matige (gestreept) en geen
(blank) vervuiling door een -zink-smelterij.
Gewicht van de bladresten na 2-12 maanden
bepaald als percentagevan de initiële waarde.
Naar:Strojan (1978). « ".
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Verstoring van microbiële processen door chemische
belasting mag op lokale schaal belangrijke gevolgenhebben,
evenzoisdithetgevalopmondialeschaal.Degrootschalige
intensivering van de stikstof-kringloop leidt al tot een
verhoogdeuitstootvanstikstofdioxide,eenintermediairvan
het microbiële stikstof-metabolisme. Dit gas katalyseert de
afbraak van ozon inde atmosfeer;dat leidt toteentoename
van de UV-belasting en een toename van b.v. de frequentie
vanhuidkanker.Verstoringvandedenitrificatie indebodem
door bijvoorbeeld overbemesting of verzuring leidt tot een
toenamevan deN2O-emissie (Firestoneet al., 1980). Evenzo
isdenatuurlijkeproductievanmethaaneengevoeligproces,
dat bij grootschalige veranderingen effecten kan hebben op
de conditie van onze atmosfeer. Het ontbreken van onderzoeksresultaten m.b.t. de effecten van chemische stress op
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microbiële processen doet zichbij dezemondiale vraagstukken evenzeer voelen als bij meer locale problemen. De
aangetoonde grote gevoeligheid van sommige microbiële
processen en de hoge diversiteit van deze organismen maakt
dat bij toxicologische evaluatie niet eenvoudig een
bacterie-isolaat modelkanstaanvoordegehelemicro-biota.
Bovendien blijkt het in recent onderzoek goed mogelijk
directe waarnemingen met natuurlijk materiaal te doen.
Bitton (1983) spreekt in dit verband reeds van "ecological
effectassays".
Het vaststellen van "veilige" concentraties van giftige
stoffen, die geen bedreiging vormen voor microbiële
activiteiten, zijn momenteel nog niet aan te geven. In
afwachting van verdere gegevens is het daarom beter het
zogenaamde ALARA-principe te hanteren (ALARA= As Low As
Reasonably Achievable). Dit principe, afkomstig uit de
stralings-hygiëne, komt voort uit de grote onzekerheid
omtrent de biologische effecten van zeer lage stralingsdoses.Rekeninghoudendmetdemogelijkgroteeffectenende
tragewijzewaaropveranderingen inmicrobiëleeffectenzich
kunnenmanifesterenverdienthetaanbeveling hetALARA-principeookinhetstoffenbeleidteintroduceren.
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Samenvatting
In deze eeuw hebben in Nederland grote veranderingen
plaatsgevonden in de samenstelling van de flora van mossen,
lichenen en paddestoelen. In alle groepen zijn veel soorten
afgenomen of verdwenen. De achteruitgang kan overwegend
worden verklaard door biotoopverlies, verdroging, vermesting
en verzuring. De mogelijke rol van zware metalen, pesticiden
en andere organische milieuvreemde stoffen is beperkt. Onder
mossen, lichenen en paddestoelen zijn veel soorten die zware
metalen kunnen accumuleren en als zodanig bruikbaar zijn
voor monitoring van metaalverontreiniging. Over de effecten
zelf is minder bekend. Hoge concentraties zware metalen
hebben een negatief effect op de groei van veel mossen en
het vóórkomen van veel soorten paddestoelen, zowel saprofyten als mycorrhizavormers. Kritische concentraties worden
in ons land op dit moment echter slechts zeer locaal
bereikt, maar bij voortdurende metaalbelasting, in combinatie met voortgaande verzuring, kunnen binnen afzienbare
tijd schadelijke effecten worden verwacht. Enige lichenen en
één mossoort zijn gebonden aan metaalrijke substraten. De
wijd verbreide vermindering van de fertiliteit van mossen
zou wellicht aan langdurige blootstelling aan lagere concentraties zware metalen kunnen worden toegeschreven. Er zijn
thans geen concrete aanwijzingen dat pesticiden onder
veldomstandigheden een belangrijke negatieve invloed op
mossen, lichenen of paddestoelen hebben. Sommige mycorrhizafungi worden echter in vitro door fungiciden geremd en een
negatief effect moet niet bij voorbaat worden uitgesloten.
Over de effecten van andere stoffen (zoals PCB's, dioxines)
is niet voldoende bekend.
Inleiding
Paddestoelen, mossen en lichenen worden wel tezamen
aangeduid als "lagere planten", maar het zijn in taxonomisch
en oecologisch opzicht zeer verschillende organismen. Mossen
zijn autotrofe planten met goed ontwikkeld bladgroen;
lichenen zijn hechte mutualistische symbioses tussen
autotrofe groenwieren of cyanobacteriën en heterotrofe
schimmels die tezamen een karakteristieke morfologische
structuur vormen; paddestoelen zijn schimmels met macroscopische vruchtlichamen, die heterotroof leven als
saprofyten, parasieten of mutualistische symbionten
(mycorrhizas). Tezamen tellen deze groepen in Nederland ca.
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4600 soorten, waarvanvele eenbelangrijke oecologische rol
vervullen. Binnen elk van deze groepen bestaat een enorme
variatieinleefwijzeenoecologische specialisatie.Dit,in
combinatie met de relatief geringe onderzoeksinspanning
betreffende dezeorganismen,maakthet trekkenvan algemene
conclusies toteenhachelijkezaak.
Dit hoofdstuk isgeschreven door drie specialisten op het
gebiedvanmossen (H.J.During), lichenen (H.vanDobben)en
paddestoelen (E. Arnolds), hetgeen in de verschillende
accenten in de bijdragen tot uiting komt. Wij zijn Th.W.
Kuyper (Wijster) zeer erkentelijk voor het kritisch
doorlezenvanhetmanuscript.
Paddestoelen

Functionele

betekenis

van

paddestoelen

In Nederland zijn ongeveer 3400 soorten paddestoelen of
macrofungi aangetroffen, d.w.z. schimmels met een lang
levend mycelium in het substraat en, in het algemeen, kort
levendemacroscopischevruchtlichamen.Hetmerendeel-,hiervan
(± 2700) behoort tot de Basidiomyceten, de rest''tot de
Ascomyceten (Arnolds, 1984). Schifnmels met microscopische
vruchtlichamen (microfungi, vrnl.'Ascomyceten en Deuteromyceten)worden hiergerekend tot demicro-organismen enniet
verderbehandeld.
Macrofungi zijn essentieel voor het functioneren van
stofkringlopen in terrestrische oecosystemen, vooral in
bossenennatuurterreinen. Zekunnenwordenverdeeld indrie
functionelehoofdgroepen:
(1)saprofyten op dood organisch materiaal, essentieel voor
de afbraak van complexe organische verbindingen als
lignine, cellulose en hemicellulose (Coöke & Rayner,
1984; Rayner & Boddy, 1988); hiertoe behoren ± 2500
soorten,waaronder±800levend ophoutigesubstraten,
(2)(zwakte)parasieten die»voedsel onttrekken en'schade
toebrengen aan levende orCfanismen*,voornamelijk houtige
planten (±150soorten)en
(3)mutualisten die ectomycorrhiza» vormen met houtige
planten, waarbij de schimmel assimilaten van de plant
ontvangt in ruil voor een efficiënte toevoer van water
enmineralen (+800soorten)(Arnolds&déVries, 1989).
Ectomycorrhiza iseenobligatesymbiotischerelatievoor
debelangrijkste inlandsebomen,waarbijdeworteltoppen
van de bomen geheel door een schimmelmantel worden
omgeven (Marks&Kozlowski, 1973).
Veranderingen in de

mycoflora

Gedurende deze eeuw hebben belangrijke verschuivingen in
de paddestoelenflora plaatsgevonden (Arnolds, 1985, 1988).
Bij de saprofyten zijn met name soorten van graslanden,
heiden en venen achteruitgegaan als gevolg van biotoopverlies, ontwatering en eutrofiëring van het landschap. In
bossen vindt een geleidelijke verschuiving plaats van
oligotrafente naar eutrafente (weinig resp. veel stikstof
verdragend) soorten als gevolg van stikstofdepositie.
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Saprofyten op hout vertonen in het algemeen een toename,
die voornamelijk wordt toegeschreven aan het ouder worden
van bossen en veranderingen in bosbeheer. Boomparasieten
gaan nog sterker vooruit door dezelfde oorzaak alsmede door
deverminderdevitaliteitvandebomen.Daarentegenvertonen
bijna alle mycorrhizapaddestoelen een sterke afname, die
overwegend wordt toegeschreven aan luchtverontreiniging, in
het bijzonder stikstofdepositie (Arnolds, 1988; Termorshuizen, 1990).
Veel paddestoelen worden in ons land als bedreigd beschouwd. Een recente Rode Lijst voor Nederland telt 944
soorten:458bodembewonende saprofyten (27%vanhet totaal),
378 mycorrhizafungi (47%) en 108 houtpaddestoelen (12%)
(Arnolds, 1989). De mogelijke rol van chemische stoffen in
debovengenoemdeveranderingenwordthieronderbesproken.

Accumulatie

van zware metalen door

paddestoelen

Er zijn veel gegevens over de gehalten aan zware metalen
in paddestoelen, voornamelijk uit het buitenland. Sommige
soorten kunnen bepaalde metalen in sterke mate accumuleren
en zijn zeer geschikt als bio-indicatoren. Overzichtsartikelen over dit onderwerp zijn gepubliceerd door Stijve
(1980) en Schmitt (1989). Maximale accumulatiewaarden ten
opzichte van de gehalten in het substraat bedragen 20 voor
koper, 38 voor ijzer, 60 voor vanadium, 200 voor goud en
arsenicum, 300 voor cadmium en zilver, en 550 voor kwik.
Chroom, molybdeen, mangaan, kobalt, nikkel, zink en lood
worden inhet algemeen niet geaccumuleerd, maar op plaatsen
metverhoogdemetaalgehaltenkomenbijvoorbeeld zinkenlood
vaak in evenredig hoge concentraties in paddestoelen voor.
Zo is er een duidelijke relatie aangetoond tussen het
loodgehalte in boleten en de afstand tot een verkeersweg
(Kuthan,1979;Tabel 1 ) .Accumulatievermogen enmetaalgehalten zijn zeer variabel in verschillende taxonomische en
oecologische groepen, bijvoorbeeld vanadium wordt speciaal
geaccumuleerd door de mycorrhizavormende Vliegenzwam
(Amanita
muscaria);
ijzer door houtbewonende Trilzwammen
(Heterobasidiomyceten); zilver en goud door mycorrhizavormende boleten en sommige saprofytische, bodembewonende
stuifzwammen (Gasteromyceten);
Tabel 1.

Het loodgehalte van vruchtlichamen van de
mycorrhiza vormende Boletus
aereus in relatie
tot hun afstand tot een verkeersweg (Kuthan,
1979).

Loodgehaltevan
vruchtlichamen
(mg.kg"1dw)
14-72
2-10
1-3
0.2-0.5

Afstandtotdeweg(m)
10
30-80
80-120
250-500

61

kwik door saprofytische, bodembewonende champignons
(Agaricus
spp.),
sommige stuifzwammen (o.a. de eetbare
Reuzebovist (Calvatia
gigantea) en diverse mycorrhizafungi;
cadmium door een deelvandechampignons (Agaricus
spp.) en
enkelemycorrhizavormendeamanieten (Amanita spp.) (Schmitt,
1989). Op de chemische en fysiologische mechanismen van
accumulatie kan in dit kader niet worden ingegaan. De
gehalten aan lood, kwik encadmium kunnen op verontreinigde
plaatsen zohoog zijn,dat consumptie van aldaar verzamelde
paddestoelen sterk wordt ontraden (Stijve, 1980). Hoge
metaalgehalten inpaddestoelen (enindebodem)zijnechter
niet alleen vastgesteld in sterk verstoorde gebieden, maar
ook bijvoorbeeld in de alpiene zone in de Zwitserse Alpen
(Rücker & Peer, 1988; Irlet & Rieder, 1985). Een ander
bekend verschijnsel is de accumulatie van radioactief
caesium (Cs-134,137)insaprofytischeenmycorrhizavormende
paddestoelen. Deze eigenschap kan worden gebruikt voor het
monitoren van de invloed van kernproeven en nucleaire
ongelukken (Oolbekkink &Kuyper, 1989).

Effecten

van zware metalen op

paddestoelen

De effecten van verhoogde concentratiesvan zware metalen
opdegroeienfructificatievanmaerofungizijnveelminder
goedbekenddanhetvoorkomenvandezestoffen.Demyceliumgroei van sommige ectomycorrhizaschimmels wordt in vitro
geremd door zware metalen in het medium. Jongbloed & Borst
Pauwels (1990) toonden een grote gevoeligheid voor cadmium
aan bij de Leverkleurige Melkzwam (Lactarius hepaticus)
en
deTweekleurigeFopzwam (LaccariaJbicolor),terwijldeRosse
Melkzwam (Lactarius
rufus) minder sterk reageerde. Remming
van myceliumgroei van ectomycorrhiza- schimmels in vitro
door lood, nikkel, zink en koper is eveneens gerapporteerd
(McCreight & Schroeder, 1982;Colpaert & van Assche,1987;
Jones & Hutchinson, 1988). Behalve van de soort hangt de
gevoeligheid sterk af van £le herkomst van het isolaat.
Stammen van de mycorrhizavoinnende yiiegenzwam
(Amanita
muscaria) endeKrulzoom (Paxillus
ihvolntus),
afkomstigvan
deomgeving vaneen zinkmijn,bleken ijlstaat om te groeien
op media met een concentratie van 3 mmol Zn, aanmerkelijk
hoger dan de concentraties getolereerd door stammen uit
gebiedenmet lageZngehalten,enookhogerdan aanvaardbare
concentratiesvoorhogereplanteninparallelle experimenten
(Brown&Wilkins,1985). Hetisnietbekendwelkdeelvande
soorten tot dergelijke adaptaties in staat is.Mycorrhizaschimmels geven de geaccumuleerde zware metalen in het
algemeen niet door aan de hogere plant, zodat zij in
verontreinigde situaties toxische concentraties in de
geassocieerde plantkunnenvoorkómen (McCreight &Schcoeder,
1982; Dixon, 1988). Over de invloed van zwaremetalen"opde
groeivansaprofytischepaddestoelen invitro iszeerweinig
bekend.
Reductie van groei invitrohoeft niet noodzakelijkerwijs
tebetekenendatdemycorrhizavorming en/of fructificatiein
yeldomstandigheden worden aangetast. Gegevens over de
invloed van zware metalen op macrofungi in bossen zijn
vooral afkomstig van de analyses van verontreinigingsgra62

T
dientenrond dekopersmeiterijenvanGusum (Rühling et al.,
1984) en Skelleftehamn (Rühling & Söderström, 1990) in
Zweden. Bij de interpretatie daarvan moet rekening worden
gehouden met demogelijkheid dat andere factoren, zoalseen
gradiënt in S02 belasting, eveneens een rol kunnen spelen.
De door S0 2 veroorzaakte bodemverzuring versterkt de
effecten van zware metalen doordat de beschikbaarheid
toeneemt.Uithetonderzoek inSkelleftehamnblijkteenzeer
significante negatieve correlatie tussen gehalten aan zware
metalen (As, Cu, Pb, Zn) en het soortenaantal en de
gesommeerde frekwentie van alle paddestoelen. Strooiselsaprofyten bleken in het algemeen meer gevoelig dan
mycorrhizavormende schimmels. In overeenstemming hiermee is
eenremmingvandestrooiselafbraak (minderbodemademhaling,
minder schimmel biomassa, strooiselaccumulatie)vastgesteld
op plaatsen met hoge concentraties aan metalen (Tyler et
al., 1989). Bij Skelleftehamn trad de sterkste reductie op
bijdeMelksteelmycena (Mycena galopus), Okergelekorrelhoed
(Cystoderma
amianthinum),
Paardehaartaailing
(Marasmius
androsaceus)
en Honinggeel mosklokje (Galerina
pumlla =
mycenopsis).
Deze soorten vertonen in Nederland geen
opvallende achteruitgang. Van de mycorrhizapaddestoelen
bleken Cortinarius,
Lactarius en Russuia demeest gevoelige
genera.
'
HetonderzoekbijGusum leiddetotsoortgelijke conclusies
(Rühling et al., 1984). In tabel 2 is de reductie van het
soortenaantal aangegeven voor diverse genera van macrofungi
tengevolgevanmetaalcontaminatie (vrnl.koperenzink)bij
Gusum. Ter vergelijking zijn gegevens over de achteruitgang
inNederland toegevoegd.Erblijktgeeneenduidigverband te
bestaan; de bij Gusum sterk afgenomen saprofytische genera
Mycena en Collybia
zijn in Nederland juist toegenomen.
Daarentegenbehoorthetrelatief metaaltolerante
Tabel 2.

Het effect van metaalcontaminatie op het
aantal vruchtlichaam-vormende soorten binnen
geselecteerde geslachten van macrofungi in een
gradiënt vanaf de zinksmelterij te Gusum,
Zweden (naar Rühling et al., 1984) in vergelijking met de verandering in soortenrijkdom
in Nederland (naar Arnolds, 1988) (M =
Mycorrhiza,S=Saprofyt).

Genus

Funct.
groep

Amanita
Tricholoma
Boletuss.1.
Cortinarius
Collybia
Russula
Lactarius
Mycena
Hygrophorus

M
M
M
M
S
M
M
S
M

Zinksmelterij
% soorten
600-4000ug
Cu.g-1
97
70
48
37
50
60
37
50
25

Gusum
%soorten
>4000ug
Cu.g-1
95
55
37
32
28
22
13
5
0

Nederland
%soorten

74
21
52
21
117
84
63
117
19

63

Tabel3.

Het effect van metaalcontaminatie van de bodem
ophetoptredenvanvruchtlichamenvanalgemene
macrofungi rond een zinksmelterij bij Gusum,
Zweden (naar Rühling et al., 1984), in
vergelijking met de verandering in frekwentie
inNederland (naarArnolds, 1985).
FrekwentiebijGusum
<600ug
600-4000 >40001
Cu.g"1
Cu.g"1
Cu.g(n=18) <n=17) (n=17)

Soort

Verandering
infrekwentie
inNederland

Significantetoenamelangsmetaalgradiënt:
Mycorrhizavormendesoorten:
Laccarla laccata
9

8

16

toename

Geensignificanteveranderinglangsmetaalgradiënt:
Mycorrhizavormendesoorten:
fllibatrellus ovlnus
12
Amanita muscarla
15
Amanita porphyria
9
Cantharellus
tubaeformls 12
Lecclnum
testaceoscabrum 5
Lecclnum scabrvm
9
Trlcholoma imbrication
6

14
11
7
9
2
5

3 '

f

14
16
8
10
4
5
5

op andere paddestoelen:
3
5
4
2
8
5
2
6
7

Collybla
cookel
Cystoderma
carcharlas
Lycoperdon
perlatum

niet inheems
afname
sign.ajÇname
sign, afname
sign, afname
afname
afname
sign, toename
onbekend
constant

Saprofytenophout:
Hypholoma capnoldes
Significanteafnamelangsmetaalgradiënt:
Mycorrhizavormendesoorten:
Cantharellus
clbarlus
16
Chalciporuspiperatus
10
Cortinarius flexlpes
13
Cortinariusobtusus
11
Cortinarius varlus
15
Dermocybe clnnamomea
15
GompMdiusglutinosus 11
Hydnumrepandum
11
Hydnum rufescens
12
Inocybe geophylla
9
Lactariusrufus
'7
Lactarlus
thelogalus
11
Lactariusvellereus
11
Paxlllus lnvolutus
12
Russuia foetens
14
Russuia Integra
16
Russuia nigricans
8
Trlcholoma portentosum
11
Saprofytenopstrooisel:
Leplsta Inversa
Mlcromphale perforans
Mycena eplpterygla
Mycena metata
Mycenapura
Saprofytenophout:
Calocera vlscosa
Lycoperdonpyriforme
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6
0
4
5

4
2
'5
2
.4
5
4
8
14
2
6

4
1
5
2
7
J6
0
2
2
0
2
0
2
1
3
3
0
4

7
8
14
9
7

2
0
10
1
6

1
2
1
1
0

toename.
afname
afname
afname
toename

16
11

6
12

4
4

toename
afname

»s3

sign, afname
afname
onbekend
onbekendt
niet inheems
sign, afname
sign, afname
sign, afname
afname
sign, afname
1 afname
• toename
sign, afname
constant
afname
niet inheems
constant
afname

mycorrhizavormende genus Tricholoma
in ons land tot de
sterkst getroffen groepen. Ook op het niveau van soorten
blijkt er geencorrelatie tebestaan (tabel 3 ) :inons land
significant afgenomen soorten komen voor onder de groepen
vanwèlennietmetaaltolerantepaddestoelen.Erzijnandere
argumenten die erop wijzen dat de algehele achteruitgang
vanmycorrhizafungiinonslandniet,ofslechts zeerlocaal
aan de metaalbelasting is te wijten. Een rijke mycorrhizaflora met bedreigde soorten wordt aangetroffen in sommige
belaste biotopen, zoals in schrale, met bomen beplante
wegbermen en in de duinbossen nabij de hoogovens van
IJmuiden. Jansen & Van Dobben (1987) analyseerden de bodem
op vindplaatsen van de sterk afgenomen, mycorrhizavormende
Hanekam (Cantharellus cibarius). Zijvonden koperconcentraties van 45±36 pg.g"1 organische stof en zinkconcentraties
van 195±126 pg.g"1, ver beneden de kritische waarden nabij
Gusum (tabel 3).
Voorzichtigheid isechtergeboden:geziendegroteoecologische variatie en specialisatie bij paddestoelen, de
aangetoonde soortspecifieke verschillen in metaal accumulerendvermogen,endegevoeligheid vaneenaantal isolatenin
vitro, is het zeer wel mogelijk dat de achteruitgang van
sommige soorten (ten dele) aan zware metalen kan worden
toegeschreven. Nader onderzoek hieromtrent isxgewenst.
Voorts kunnen bijvoortgaande metaaldeposities inbossen op
den duur op grote schaal schadelijke concentraties worden
bereikt,aangezien zwaremetalenindeorganische horizonten
accumuleren en de beschikbaarheid wordt verhoogd onder
invloed van de snel voortschrijdende verzuring (Tyler et
al., 1989).

Invloed van pesticiden

op

paddestoelen

E e n g r o o t d e e l v a n d e p e s t i c i d e n is b e s t e m d v o o r d e
b e s t r i j d i n g v a n p a t h o g è n e m i c r o f u n g i i n t a lv a n l a n d b o u w g e wassen. Een negatief effect v a n deze fungiciden op de nauw
v e r w a n t e m a c r o f u n g i ligt v o o r d e hand, m a a r d i t i s n i e t p e r
d e f i n i t i e h e t g e v a l . V e e l fungiciden w o r d e n g e b r u i k t t e g e n
schimmels op levende, bovengrondse plantedelen, een geheel
a n d e r e o e c o l o g i s c h e n i s d a n d i ev a n d e i n d e b o d e m l e v e n d e
m a c r o f u n g i . T r a p p e et a l . (1984) g e v e n e e n u i t g e b r e i d
o v e r z i c h t v a n d e e f f e c t e n v a n p e s t i c i d e n o p V A M (vesiculair
arbusculair mycorrhiza) en ectomycorrhiza fungi. Hierbij
moet onderscheid worden gemaakt tussen de effecten op de
groei van de fungi, op de vorming en dichtheid v a n mycorr h i z a s (mede b e ï n v l o e d d o o r d e r e a c t i e v a n d e g a s t h e e r o p
het middel) e n op de vorming van vruchtlichamen. Voorn a m e l i j k d e e e r s t e t w e e factoren zijn o n d e r z o c h t . V a n 3 7
gerapporteerde experimenten met24 fungiciden op ectomycorr h i z a s c h i m m e l s i n r e i n c u l t u u r werd b i j 8% e e n p o s i t i e f
e f f e c t o pd e g r o e i v a s t g e s t e l d , b i j3 2 %g e e n e f f e c t , b i j2 4 %
a l l e e n e e nn e g a t i e f effect b i j h o g e c o n c e n t r a t i e s e n b i j3 5 %
e e n n e g a t i e f e f f e c t o o kb i j l a g e r e c o n c e n t r a t i e s . D e w a a r d e
van zulke experimenten voor de evaluatie v a n het effect
o n d e r v e l d o m s t a n d i g h e d e n w o r d t e c h t e r sterk b e t w i j f e l d
(Unestam e t a l . , 1 9 8 9 ) . H e t e f f e c t o p d e e c t o m y c o r r h i z a v o r m i n g is o n d e r z o c h t v o o r 36 m i d d e l e n , d e e l s i n v i t r o
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endeelsinveldomstandigheden,voornamelijk boomkwekerijen.
Vande88vermeldeexperimentenwees19%eenpositief effect
uit, 39% geen significant effect, 28% een negatief effect
bijhogeconcentratiesen14%eennegatiefeffectbijlagere
concentraties.Voor sommigemiddelen zijn zowel significant
positieve als significant negatieve effecten gerapporteerd,
hetgeen geen verwondering wekt gezien de enormevariatie in
de wijze van toediening en de gebruikte combinaties van
soortenschimmelsenhogereplanten.Dewerking issomszeer
specifiek: van het breedwerkende biocide Vapam werd een
significant negatief effect gerapporteerd op twee Ridderzwammen (Tricholoma
spp.), maardegroeivaneenderdesoort
werd significant gestimuleerd (Iloba, 1978). Het fungicide
Benomyl wordt veelal aan het medium voor de kweek van
ectomycorrhizaschimmels toegevoegd om concurrerende
microschimmels (met name Deuteromyceten) te onderdrukken.
Ookvaneenaantalherbicideneninsecticiden zijnnegatieve
effectenopectomycorrhizaschimmels gerapporteerd (Trappeet
al., 1984). Aan de andere kant blijken sommige ectomycorrhizaschimmels in staat om sommige herbiciden (bijv.
chloorprofam)in reincultuur af tebreken totonschadelijke
componenten (Rouillonetal.,1989).
Onze kennis over de werking vßtn pesticiden is thans
ontoereikend om de effecten op paddestoelen op oecosysteemniveau te beoordelen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat
pesticiden een wezenlijke rol spelen bij de geconstateerde
achteruitgang van de mycoflora in Nederland. Er bestaat
bijvoorbeeld geen correlatie tussen de mate van achteruitgang en de situering van gebieden met een hoog pesticidengebruik, zoalsdebinnenduinrand.

Overige organische

verbindingen

Over de effecten van milieuvreemde stoffen als PCB's,
dioxine en dergelijke op paddestoelen is dermate weinig
bekend dat deze hier buiteiî^eschouwing blijven. Wel is
vastgesteld dat sommige lignine-afbfekende schimmels in
staat zijn om ook chemisch verwante, milieu-vreemde
polycyclische koolwaterstoffen af te breken (Hammeiet al.,
1987).
f

Lichenen

Oecologie van

lichenen

Lichenenofkorstmossenzijneensymbiosetussen schimmels
(meestal Ascomyceten)en groenwieren of cyanobacteriën, die
in combinatie een specifieke morfologie vertonen. Li^chenen
zijn klein en groeien langzaam, zodat zij vooral aangetroffen worden op substraten en plaatsen met een zeer laag
voedsel- en/of wateraanbod, die daardoor niet of minder
geschikt zijnvoorhogereplanten.Naarhetsubstraatworden
ze ingedeeld in drie hoofdgroepen: epifyten op schors en
hout (43%vandeinlandse soorten),epilithenopsteen (38%)
ën terrestrische soorten opdebodem (20%). Bovendien iser
een klein aantal soorten dat parasitisch leeft op andere
lichenen(7%).
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Veranderingen in de licheenflora

van

Nederland

De sterke achteruitgang van de Nederlandse licheenflora
gedurende de laatste eeuw iseen algemeenbekend verschijnsel. Van de 665 soorten dieuit Nederland bekend zijn, zijn
er 103na 1970nietmeergevonden.Dezesoorten zijndusuit
Nederlandverdwenen (tabel 4). Dezecijfersgevenechternog
een geflatteerd beeld. In de eerste plaats was de inventarisatie-intensiteit na 1970 veel groter dan daarvoor.
Verder zeggen decijfersniets over zeldzaamheid. Gedetailleerd onderzoek heeft aangetoond dat veel vroeger algemene
soorten thans beperkt zijn tot slechts enkele vindplaatsen.
Er zijn na 1970 ook voor ons land nieuwe soorten gevonden,
maar conclusies over mogelijke vooruitgang zijn hieruit in
het algemeen niet te trekken gezien de toegenomen onderzoeksinspanningen.
Van deverschillende groepen lichenen isvoor de epifyten
en parasieten de achteruitgang het grootst (tabel 4). Ter
illustratie kanwordenvermeld dat ineen straal van ca.20
km rond Den Bosch omstreeks 1900 115 soorten epifyten zijn
gevonden, in 1974 56 soorten (Dobben, 1983) en in 1988 68
soorten (Dobben, in prep.). Biotoopvernietiging kan hier
geenrolspelen;bomenzijnoveralenzijnindeloopvande
tijd in aantal eerder toe- dan afgenomen. Uit een groot
aantal studies in binnen- en buitenland is duidelijk
geworden dat het verdwijnen van de epifyten vrijwel geheel
doorverzuring (vooraldoor S02)veroorzaakt is.Menbaseert
dezeconclusiesop
(1)de sterke ruimtelijke correlatie tussen het aantal
soortenepifytenendeS02 concentratie (Wit, 1976),
(2)de afname van het aantal soorten in de periode van
stijgende S02 concentratie (totca. 1970)ende toename
van het aantal soorten in de periode van dalende S02
concentratie in Nederland sinds ca. 1980 (Dobben, 1983
enbovenvermeldegegevensoverDen Bosch),
(3)blootstellingsexperimenten in het laboratorium (Nash,
1988), en
(4)hetverband tussenhetvoorkomenvanbepaalde soortenen
depHvandeschors (Gilbert,1970;Bakker, 1989).
Waarschijnlijk reageren epifyten gevoeliger op luchtverontreiniging dan vele andere groepen omdat boomschors een
zeergeringebuffercapaciteitbezit.
Tabel4.

Aantal inNederland gevonden soorten lichenen,
uitgesplitst naar levenswijze, als totaal en
voor de periode na 1970 (het totaal is niet
gelijk aandesomomdatsommigesoorteninmeer
dan één groep voorkomen). Naar Brand et al.
(1988).
totaal
epifytisch
epilithisch
terrestrisch
parasitisch
totaal

283
255
134
47
665

na1970
219
243
117
36
562
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De laatste jaren is ook een effect van vermesting op
epifyten duidelijk geworden: in de sterk met NH3 belaste
gebieden nemen soorten met een voorkeur voor stikstofrijke
standplaatsen sneltoe.NH3 werktopdeepifyten indooreen
verhoging van de pH van de schors en is daarom ten dele
antagonistisch aan S02.Het is moeilijk de effecten van de
stijgende NH3 concentratie te scheiden van die van de
dalende S02 concentratie. Locaal kunnen andere factoren van
belang zijn, bijvoorbeeld de verdroging van moerasbosjes,
een biotoop rijk aan epifytische lichenen. De theorie dat
droogte ('stadsklimaat')de hoofdoorzaak is van de achteruitgang deed in de jaren '50 veel opgang maar is nu wel
verlaten (Coppins, 1973).
Over de achteruitgang van de andere groepen is weinig
gedetailleerd onderzoek gedaan. Biotoopverlies speelt zeker
een belangrijke rol. Bij de epilithen kunnen verzwaringen
van dijken en recreatief gebruik van hunebedden (onze
belangrijkste voorkomens van graniet)een rol spelen (Boele
& van Zanten, 1984), bij de terrestrische soorten heideontginning, stadsuitbreiding e.d. Verzuring speelt bij de
achteruitgang van epilithen waarschijnlijk geenbelarngrijke
rol. De gesteenten die het meest in Nederland voorkomen
(kalksteen,beton,baksteen)zijngofedgebufferd.Alleenbij
graniet isdit niethet geval,maar eenmogelijk effect van
verzuring wordt hier gemaskeerd door de reeds genoemde
oorzaken.
De achteruitgang van de terrestrische soorten wordt
behalve door biotoopverlies vooral veroorzaakt door
vermesting. Hierdoor worden concurrentiekrachtige hogere
planten sterk in hun groei gestimuleerd en treedt in vele
milieus 'vergrassing' op, waarbij de lichenen door grassen
verdrongen worden. Dit heeft o.a. geleid tot het vrijwel
verdwijnen van het korstmosrijke dennenbos (CladonioPinetum)uitNederland (zieo.a.Vries,1982);

Accumulatie

van zware metalen*in

lichenen

Er is veel onderzoek verricht naar de gehalten aan zware
metalenvanlichenen (voorNederland zreSloof &Wolterbeek,
1991). Alle onderzochteisoorten blijken zware metalen te
accumuleren en kunnen zo gebruikt worden 'als 'passieve
monitoren'.Deopnamekanzoweluitdeatmosfeeralsuithet
substraat plaatsvinden. Overigens verschilt de accumulatie
door lichenen weinig van diedoor hogere planten;vergelijking van concentraties inhetzelfde gebied geven waarden in
lichenen van ongeveer 0,5 tot 4 maal die in hogere planten
(Thomas, 1986; Kanerva et al., 1988). Gehalten kunnen
oplopen tot 1000 ppm koper, 2000 ppm zink, 350 ppm cadmium
en500ppm lood (drooggewicht).

Effecten

van zware metalen op

lichenen

Over de effecten op lichenen is veel minder bekend dan
over de concentraties in hun thalli, maar lichenen zijn
zeker niet veel gevoeliger dan hogere planten. Vaststellen
van effecten in het veld is moeilijk omdat emissie van
metalen bijna altijd samengaat met emissie van S0 2 ; aan
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metalen toegeschreven effecten (zoals door Nash, 1975)zijn
dan vrijwel zeker effecten van S0 2 . Brown & Beckett (1984)
stellen dat er geen gevallen bekend zijn waarin achteruitgang van lichenen ondubbelzinnig aan zware metalen kon
worden toegeschreven. Nadien zijn echter twee gevallen
beschreven van emissie van metalen zonder begeleidende
emissie van S02 (Banâsovâ et al., 1987; Folkesson &
Andersson-Bringmark, 1988). In het eerste geval bleken
lichenen (Cladonia subg. Cladonia spp.) resistenter te zijn
dan hogere planten uit vochtige en droge graslanden, met
uitzondering van Rgrostis
tenuis. Inhettweedegevalwerden
geen effecten gevonden op hogere planten in sparrenbossen,
terwijl de meeste lichenen (vooral weer Cladonia
subg.
Cladonia)
resistenter waren dan de meeste mossen (met
uitzonderingvan Pohlia nutans, dieresistenterwasdanalle
anderemossenenlichenen).
Inhetverledenwarendrukkeautowegeneensterkebronvan
lood,hetgeen leiddetothogegehalten inlichenen inbermen
en op wegbomen (ca. 300-1000 ppm). Er zijn enkele studies
waarin lichenen langs drukke wegen werden vergeleken met
'achtergrond' situaties.Deruelle &Petit (1983)vonden een
reductie in de fotosynthese van ca. 50%bij ca. 500ppm Pb
bij drie algemene epifyten. Lawrey &Hale (1979)vondenbij
de epilithische Parmelia baltimorensis
bij ca. 1000 ppm Pb
alleen significante effecten op de groei bij zeer kleine
thalli (< 0,1 m m 2 ) .De gevonden effecten worden mogelijk
niet alleen door lood veroorzaakt maar ook door andere
factorenzoalsstrooizout.
Tabel 5 geeft een vergelijking van in de literatuur
aangetroffen "no-effect levels" en in het veld gemeten
concentraties.Opvallend isdatdedoorverschillendeonderzoekers afgeleide waarden zeer sterk uiteenlopen. De uit
veldonderzoek afgeleide waarden zijnmeestal veel hoger dan
die uit laboratoriumonderzoek, met uitzondering van Seaward
(1974),waarechter sprakegeweestkanzijnvan synergisme
Tabel 5.

Geschatte "no-effect levels" (in ppm drooggewicht) van enkele zware metalen op algemene
bladvormige korstmossen (dus exclusief gespecialiseerde 'zwaar-metaal-soorten'), en gemiddelde
gemeten concentraties in (1) Parmelia sulcata in
de omgeving van Budel (zwaar belast), (2) P.
sulcata op250locatiesverspreid doorNederland,
en (3) Hypogymnia phusodes op ruim 2000 locaties
verspreid doorFinland (achtergrond).

element n o - e f f e c t l e v e l
(ppm drooggewicht)
Zn
Cu
Pb
Cd

1

8

6

gemeten c o n c e n t r a t i e s
(l)5
7

100 ; >100 ; >350 ; 2000 ; 600-2000
2
2 011 ; 350-1000
60 ; 8 1003 • 5 ; 7 500«
> 0 , 5 ; >350

2

(2)10

590
36

90-210

-

147
2

4

-

(3)"
80
5
15
0,5

1

2
3
Seaward1974,
FolkessonSAndersson-Bringmark
1988,
Deruelle
4
5
6
SPetit1983,
Lawrey
6
Hale
1979,
Garty
et
al.
1985,
Gough
&
7
al.1988,
Nash
1975,
*
Kanerva
et
al.
1988,
»
Bruin
&
Hackenitz
1986,1 0 SloofSWolterbeek1991, l l Kubin1990
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met andere factoren. De in Nederland gemeten waarden zijn
veel hoger dan die ineen achtergrondgebied (Finland), maar
liggen doorgaans onder de "no-effect levels" uit veldonderzoek. Daarom lijken effecten van zware metalen op grote
schaal onwaarschijnlijk, maar ze zijn niet geheel uit te
sluiten.
Algemene soorten kunnen resistentie tegen zware metalen
ontwikkelen (Brown&Beckett, 1984),maarbepaaldeepilithische soorten zijn gespecialiseerd op ertsen en worden
uitsluitend gevonden op plaatsen die rijk zijn aan zware
metalen. Dergelijke soorten kunnen zeer resistent zijn,
hetgeen blijkt uit de extreme gehalten die soms worden
gemeten: tot 9% Zn (Lambinon et al., 1964), 6% Cu (Purvis,
1984), 1,2% Pb (Shimwell & Laurie, 1972) en 350 ppm Cd
(Nash, 1975). In Nederland voorkomende "zwaar-metaallichenen" zijn o.a. Äcarospora smaragduia,
Stereocaulon
pileatum,
S. nanodes en S. vesuvianum.
Groeiplaatsen van
dergelijke soorten zijn plaatsen met een druk auto- of
treinverkeer enstortplaatsenvanmijnafval.Hetterreinvan
de zinkfabriek in Budel is een rijke vindplaats (Aptroot,
1990).

De invloed

van pesticiden

op

licheifen

De veronderstelling dat lichenen gevoelig zijn voor
fungiciden ligtvoordehand,maarisnooit wetenschappelijk
getoetst. Men zou verwachten dat gebruik van deze middelen
in boomgaarden heeft geleid tot het verdwijnen van de daar
aanwezige epifyten, maar in de praktijk blijkt dit mee te
vallen.Boomgaarden zijnsomszelfsrijkaanlichenen (Knaap
& Dobben, 1987). Tochlijktnaderonderzoek hiergewenst.

De invloed

van andere milieuvreemde

organische

verbindingen

PAK, PCB en veel andere organische stoffen worden
effectiefdoorlichenengeaccugiileerd (typischeachtergrondwaarde voor x-HCH 100 ng.g-?, voor'DDT ca. 10 ng.g"1,
concentratiefactor vergeleken met lucht ca. 105;Villeneuve
et al., 1988). Evenals bij zware metalen werden vergelijkbare concentraties gevonden in.lichenen en hogere planten
uit hetzelfde gebied (Gaggiet al.,1985). Naarde effecten
is geen onderzoek gedaan. De waarneming dat niet-bereden
asfalt snel gekoloniseerd kan worden door een aantal
soortenlichenen (algemenesoortenvanneutraal of alkalisch
substraat)wijst eropdat zijniet zeergevoelig zijnvoor
teerachtigestoffen.
Mossen

Fysiologie

en oecologie

van mossen

Mossen (Bryophyfca) verschillen van hogere planten in
fysiologisch opzicht vooral in hun waterhuishouding. Mossen
hebben geen echte wortels engeenof een zwak functionerend
systeem van interne watergeleiding. Een cuticula die
waterverlies en binnendringen vanvreemde stoffen tegen kan
gaan ontbreekt meestal ook. Daarentegen zijn de meeste
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soorten uitstekend bestand tegen tijdelijk uitdrogen
(Proctor, 1982, 1984). Degroene mosplant zelf ishaploid
(heeftéénstelchromosomen),hetgeenondermeerbetekentdat
handhaving vangenetische variatie via 'sheltering'van
recessieveallelennietmogelijkis(Longton, 1976).
Bij vrijwel alle soorten isdemosplant in staattot
ongeslachtelijke voortplantingviabroedkorrels, afbrekende
plantendelen etcetera (overzichtinDuring, 1990). Geslachtelijke voortplanting geschiedt viadevorming van (diploide) moskapsels, (sporophyten) waarin nareductiedelingde
haploide sporen gevormd worden.Kiemingenvestiging vanuit
dezesporenlijktbijdemeestesoortenweinigvoortekomen
eneen stadiumtezijndat zeer gevoeligisvoor ongunstige
invloedenvanbuitenaf (During&VanTooren, 1987).
Mossenkomenvoorinvrijwelallemilieusbuitenhetzoute
water, maar menvindt zevooral opplekken waar hogere
planten minder goed ofniet kunnen groeien: opsteenen
bomen,opextreem drogezandgrondin
deduinen,inzeerzure
hoogvenen,endergelijke.Vanouds kon eengrote diversiteit
aan mossoorten aangetroffen worden inhetoude, weinig
bemeste cultuurlandschap, bijvoorbeeld ophoutwallen, langs
slootkanten,inschrale weilandenenheidenenopdebodem
invoedselarmebossen.
,
Veranderingen in de Nederlandse mosflora
Nederland telt ca.540mossoorten (Dirkseetal., 1989);
vele daarvan zijn zeldzaam, bedreigdofreeds uit Nederland
verdwenen.Dit
isvooral duidelijk gewordennudebewerking
van alle Nederlandse bladmos-collecties is gepubliceerd
(Touw&Rubers,1989).Deachteruitgang uitzichin:
(1)verdwijnenc.q. zeldzamerwordenvansoorten;
(2)verminderingen vanvitaliteit vanveel soorten,tot
uiting komendinkleiner blijven vandeplanten,minder
vertakking, maar vooral ineensterke verminderingin
geslachtelijkevoortplanting.
Dit isopkorte termijn niet zo'n ramp, gezien devele
mogelijkhedenvandemeestesoortenomzichvegetatiefvoort
teplanten,maar overdeeffectenoplangere termijn (bijv.
verlies van genetische variatie) isnog vrijwel niets
bekend.
De mechanismen diebijdeachteruitgang eenrolspelen
zijnveelal moeilijk vasttestellen.Van groot belang zijn
in ieder geval biotoopvernietiging, vermestingenluchtverontreiniging. Verliesvanbiotopen isondermeer opgetreden
door hetverwijderen vanhoutwallen, hetrechttrekkenen
(te) schoon houdenofzelfs vernietigenvanslootkantenen
beekoevers;hetdroogleggenvanvele natte terreinen zoals
duinvalleien; de ontginning van heiden, hoogvenen en
kwelvenen, enzovoorts.Vermesting werkt overal door; vooral
is vanbelang dat schrale hooi- en weilanden, schrale
wegbermen, en dergelijke verloren gaan. Ookwatermossen
blijken door eutrofiëring ernstige schade te ondervinden
(Penuelas, 1984).
Luchtverontreiniging beïnvloedt mossen invele habitats.
Algemeenbekendis
dedramatischeachteruitgang vanepifyten
(Barkman,1958;Rao, 1982), maarookdeachteruitgang van
de
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mossenrijkdom van trilvenen, heiden en duinen lijkt deels
aan luchtverontreiniging te moeten worden toegeschreven.
Hierbij gaat het echter waarschijnlijk om indirecte
effecten:vergrassingvandeheionderinvloedvanstikstofdepositie leidt tot accumulatie van andersoortig strooisel
waarop de karakteristieke heidemossen niet willen groeien.
Stikstofdepositie en verzuring leiden in trilvenen tot
dominantie van enkele snelgroeiende veenmossen
(Sphagnum
spp. ) waardoor soorten als schorpioenmos
(Scorpldium
scorpioides),
sikkelmossen (Drepanocladus
spp.) en gevoeliger veenmossen (Sphagnum
spp.) verdwijnen. Hoe deze
processen in trilvenen doorwerken ismomenteel in onderzoek
(A.M.Kooijman,in prep.).

Accumulatie

van zware metalen door mossen

Veel mossen accumuleren zware metalen als gevolg van hun
bijzondere celwandstructuur (Brown, 1984). Ook radioactieve
stoffenalsCs-137wordengeaccumuleerd (overzicht inBrown,
1984). De stoffen worden hierbij deels als partikels
opgeslagen,deelsaancelwandengebonden.Omdezeredenzijn
mossen zeer geschikt alsbio-indicatorenvoor zware metalen
(bijv. Rühling & Tyler, 1973; Grodzinska, 1978; Brown,
1984), ondermeertoegepast indevormvan "mossbags" (inde
natuuruitgezette zakjes (overzicht inBrown,1984;Mäkinen,
1987). In aquatische milieus kunnen met behulp van analyses
van mosmonsters zelfs verontreinigingen worden gedetecteerd
als deze in het water nog niet aantoonbaar zijn (Empain,
1976; Sayetal.,1981).

Effecten

van zware metalen op mossen

De meeste mossoorten lijken zware metalen in het milieu
goed te verdragen. Aangezien echter een' deel in het
cytoplasma wordt opgenomen, kan bij hogere concentraties
schade optreden. Bij overmatiOLaanbod, bijvoorbeeld rondom
ertssmelterijen,isachteruitgangvanvitaliteitgevondenin
de vorm van afnemende frequentie van vertakken en kapselvorming (Bengtson et al., 1982; *Folkesson, 1984) en
problemen bij kieming envestiging vanuit sporen (Francis &
Petersen, 1989). Ook 'is een toename vdn mortaliteit
waargenomen. Ook aquatische mossen ondervinden schade van
zware metalen in het water, zoals bleek bij veldstudies
(McClean & Jones, 1975) en in kweekproeven met het aquatische levermosje Ricciocarpus
natans, dat weliswaar hogere
concentraties aan zware metalen tolereerde dan kroossoorten (Lemna spp.),
maar bij iets hogere concentraties
tochaanzienlijke schadeleed (Sarosieketal.,1987)^
Gezien de overeenkomst van de verschijnselen rondom
buitenlandse smelterijen en de overigens moeilijk verklaarbare algemene vermindering van vitaliteit van de mossen in
Nederland is zeker niet uit te sluiten dat ook de niet
direct letale belasting met zwaremetalen, zoals die inons
landoptreedt,opdelangeduursterknegatieveeffectenzal
hebben. Niet alle soorten zijn even gevoelig voor zware
metalen; vooral 'onkruid' soorten zoals Purpersteeltje
(Ceratodon
purpureus)
zijn relatief tolerant (Longton,
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1988). Bijeenander 'onkruid'.Zilvermos (Bryum
argenteum),
koninenkelegeneratieseenduidelijketolerantievanzware
metalen worden geïnduceerd (Shaw et al., 1989)! Er zijn
zelfs mossen, die juist op plekken met zware metalen
voorkomen. Eén ervan, Scopelophila
cataractae,
is recent in
ons land ontdekt op afval van een voormalige zinkfabriek
(Melick, 1986). Welke factor het vóórkomen van zulkemossen
bepaalt is overigens nog lang niet duidelijk (Shaw &
Anderson, 1988).

De invloed

van pesticiden

op mossen

Specifiek op mossen gerichte herbiciden zijn wel ontwikkeld, maar het gebruik ervan is nog zodanig kleinschalig,
dat dit nauwelijks een rol lijkt te spelen bij de achteruitgang van de mossen. Op plekken waar door gebruik van
algemener werkende herbiciden hogere planten grotendeels
zijn verdwenen, kan men soms een spectaculaire toename van
mossen zien.Dit betreft echter steeds algemene en naar het
schijnt op vele fronten tolerante 'onkruiden' als Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha), Knikmossen (Bryum spp.)
en het al genoemde Purpersteeltje (o.m. Balcerkiewicz &
Rusinksa, 1987).
/

De effecten

van andere milieuvreemde

organische

stoffen

Over de effecten van andere chemische verbindingen op
mossen is nog minder bekend. Ook voor polyaromatische
koolwaterstoffen geldt, dat mossen deze kunnen accumuleren
(Thomas &Schunke, 1984). Deeffecten ervan op groei vande
mosplant zijnechternietonderzocht.
Conclusies
Grote groepen paddestoelen, lichenen en mossen vertonen
eensterkeachteruitgang gedurendedezeeeuw.Dezeafnameis
voor een groot deel te verklaren door de enorme veranderingen in het landschap, vooral onder invloed van de
intensivering van de landbouw en de toegenomen emissies van
verzurende en vermestende stoffen door landbouw, industrie
en verkeer. Het belang van factoren als biotoopverlies,
verzuring, vermesting en verdroging verschilt sterk per
oecologische groep (tabel 6). Zeer locaal aanwezige hoge
concentraties van metalen hebben onze flora verrijkt met
enkelegespecialiseerdemossenenlichenen,daartegenover is
uithetbuitenland eennegatieveinvloedvandergelijkehoge
gehalten bekend op tal van paddestoelen en terrestrische
mossen.Dethanswijdverbreide,ingrotegebieden aanwezige
metaalconcentraties lijken niet van grote betekenis als
factor die de geconstateerde achteruitgang bepaalt. Er is
echter weinig gericht onderzoek uitgevoerd aan een (te)
beperkt aantal soorten. Mogelijk spelen toegenomen metaalconcentraties in de bodem een rol bij de geconstateerde
verminderde fertiliteit van mossen en de afname van sommige
mycorrhizafungi enstrooiselsaprofyten.Veel soortenmossen,
lichenenenpaddestoelenaccumuleren zwaremetalenenkunnen
daarom goedalsindicatororganismen wordengebruikt.
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Tabel 6.

Samenvatting van de invloed van enkele
milieufactoren op de soortsdiversiteit van
paddestoelen,mossenenlichenen.

Soortengroep

biotoopverlies

verzuring

vermesting

verdroging

zware
pestimetalen ciden

PAK
PCB

Paddestoelen:
saprofyteningrasland,heide (— )
saprofytenopdegrond inbossen (o)
saprofytenophout (+)
parasietenophout {++)
mycorrhizavorraers (—)

o
+
o/-

o?
+7
+

-7
o?

0/+7

o/o/o
o
0/-

o
o
o
o
o/-

7
7
•y

7
7

Lichenen:
epifyten (—)
epilithen (-)
terrestrische soorten{-)

o
o/o

+
o?

o/o
o

o
•/o
•/o

7
7
-7

7
o?
7

o
o?

o/o

o?
07

o7
o7
o7
o7

7
7
7
7

mossen:
epifyten (—)
epilithen (-)
terrestrische soorten (—
aquatisch/amphibisch (—)

o
o/-

(..):Devoor-ofachteruitgang vandasoortengroep indezeeeuw:— -sterkeafname;
geenverandering; +*toename; ++ -sterke toename.

'••afname;0
'

: Invloedopdesoortsdiversiteit:+-gunstigvoorsoor*eenaantal;0-geeneffect;
— -zeerongunstig; ?•>speculatiefofonbekend.
/

-ongunstig;

Pesticiden lijken eveneens hooguit van locaal belang, maar
hieroverisnogminderbekend.Deinvloedvananderemilieuvreemde organische verbindingen laat zich slechts raden.
Gezien de oecologische betekenis van een groot aantal hier
behandelde organismen is nader onderzoek naar de effecten
vanchemischemilieuverontreinigingengewenst.
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MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN ENDEEFFECTENOPHOGERE PLANTEN
J.A.C.Verkleij &W.H.O.Ernst
Vrije Universiteit,VakgroepOecologieenOecotoxicologie,deBoelelaan 1087,1081HVAmsterdam

Inleiding
Uit inventarisaties indeafgelopeneeuwblijkteen sterke
verandering van de Nederlandse flora als gevolg van in
hoofdzaak menselijke invloeden zoals verzuring, vermesting
en verdroging. Naast een toename van een beperkt aantal
soorten is een veel groter aantal soorten achteruitgegaan.
Ook milieugevaarlijke stoffen spelen een directe of
indirecte rol in floraverarming. Besproken worden de
effecten van vier groepen milieugevaarlijke stoffen: zware
metalen en metalloïden, bestrijdingsmiddelen, organische
microverontreiniging en fotochemische stoffen. Metaalgevoelige soorten verdwijnen bij oplopende metaalconcentraties in het milieu maar sommigen kunnen metaalresistente
genotypen opbouwen, die zich alleen kunnen handhaven alsde
metaalbron in stand blijft. Wortellengtegroei kan als
indicator worden gebruikt voor de mate van blootstelling.
Ook door regelmatig toepassen van herbiciden zal een
floraverarming optreden: niet-resistente soorten zullen
verdwijnen en resistente (meestal eenjarige akkeronkruiden)
zullen gaan domineren. Effecten van ozon en peroxyacetylnitraat (PAN) kunnen leiden tot aanzienlijke schade aan
groei en productie van planten met significante oogstderving. Door interactie met andere verontreinigingen kan het
effectwordenversterkt.
Zwaremetalen enmetalloïden
Via allerlei diffuse en puntvormige bronnen (tabel 1)
wordthetmilieubelastmet zwaremetalenenmetalloïden.
Tabel 1.Bronnenvanmetaal contaminatie
1. Ertsdelvingen-verwerking
a.AfspoelingvanrestantenvanvroegeremijnbouwactiviteiteninBelgië
b.Restantenvanertsoverslagplaatsen
c.Industriëleemissie
d.Industrieelrioolslib
2.

Energievoorzieningen-transport
a.Energie-opwekkingm.b.v.steenkool
b.Hoogspanningsleidingenen-masten

3. Landbouw
a.Koperhoudendevarkensgier
b.Gebruikvanniet-industrieelrioolslib
c.Pesticidenmetzwaremetalen
d.Meststoffenmetzwaremetalen
e.Toevoegingvanzinkaanvoedervoorkalveren
4. Verkeer
a.Loodhoudendebrandstoffen
b.Koperleidingenbijspoorwegen
c.Vrijkomenvanmetaaluitautobanden
d.Metaalemissiesdoordriewegkatalysatoren

Met name de extreem hoge belasting van de bodem met zware
metalen die door (voormalige) mijnaktiviteit en (metaal)
smelter!jen is veroorzaakt, heeft een ingrijpend effect op
de vegetatie en het overleven van plantesoorten (Ernst,
1974, 1990). Hoewel in Nederland geen ertsaders aan het
oppervlak komen, zijn door metalen bepaalde vegetaties wel
degelijk aanwezig, gekenmerkt door endemische soorten en
specifieke, metaalresistente populaties van meer algemeen
voorkomende soorten. Zulke vegetaties hebben zich dan ook
kunnen ontwikkelen vanuit een "historische" milieuvervuiling, via aanvoer van door mijnafval beïnvloed water, of
doorertsstofbeïnvloedeterreinen,doornieuwevestigingof
door selectie op metaalresistente genotypen vanuit de
bestaande vegetatie. Dit zijnwel deduidelijkstevoorbeelden.
Van de andere metaalverontreiniging uit tabel I zijn de
effectenopdefloraminderuitgesproken.Bekend zijn
effecten op planten van het gebruik van metaalhoudende
herbiciden zoals lood-arsenaat in de fruitteelt, de
depositie van metaalhoudend rioolslib en varkensgier op
bouw- en grasland, hoogspanningsleidingen en ophoßing van
zware metalen in mariene en fluviatiele sedimenten. Van
zowel de flora sterk beïnvloedende*als de flora potentieel
bedreigende situatieswordenvoorbeeldengegeven.

De geïmporteerde

zinkflora

in het

Geuldal

InhetGeuldaldichtbijdeBelgischegrensheeft zicheen
metaalvegetatie, behorende tot de associatie Violetum
calaminariae rhenanicum (Ernst, 1965) gevestigd, waarin
enkele kenmerkende metaalindikatoren voorkomen zoals het
zinkviooltje (Viola calaminaria),
dezinkboerenkers {Thlaspi

caerulescens)

enhetEngelsgras (Rrmeria maritima

calamina-

ria)
(figuur 1, Heimans, 1911). Naast deze specifieke
soorten komen nog zinkresistente populaties voor van,Gewoon

struisgras

(Rgrostis

capAl^ris),

Blaassilene

(Silene

vulgaris),
Genaaid schapegras (Föstüca ovina
ovina)
en
enkeleanderekruidenengrassen (Ernst,1965). Dezeplanten
zijnvanoorsprong nietinheems.DeintroductieinNederland
is te danken aan deBelgische zink-iood-cadmiummijnbouw in
het stroomdalvandeGeul (Heimans,193,6). '.
Bij het delven en verwerken van de ertsen tussen La
Calamine,KelmisenPlombières (letopdeplaatsnamen!)zijn
sedert de Middeleeuwen grote hoeveelheden zware metalen in
het water en slib van de Geul terecht gekomen. Met de
uitbreiding van deze ertsindustrie in de 19e eeuw zijn de
mijnrestanten opdeoeversgedeponeerd enbijhoogwaternog
inversterkte mate opdebenedenloops gelegen oeversvvan de
Geul ook in Nederland afgezet (Leenaers, 1989). De'aanwezigheid van een zinkflora in de bovenloop van de Geul
maaktehetmogelijk,datmethetvervuilde slibook zaadvan
deze zinkresistente planten door het hele dalwerdgetransporteerd. Soortgelijke gevallen zijn ook beschreven in
anderemijngebiedeninEuropa (bv.Harzgebied, Ernst, 1974).
De zinkvegetatie heeft zich derhalve in Nederland slechts
kunnen handhaven dankzij oeververvuiling met zwaremetalen.
Deuitzonderlijke situatiedoetzichdanookvoordat
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>M^|,

Figuur 1. De zinkplanten van de Geul bij Epen (Heimans,
1911).
Nederland het eerste land ter wereld is, dat een door
industriële vervuiling veranderd gebied tot natuurbeschermingsgebied verklaard heeftenbovendieneen geïntroduceerde
plantesoort, t.w. het zinkviooltje (Heimans, 1961)onder de
natuurbescherming heeft geplaatst (Stb. 487, 1973 en Min.
CRM, 1979).
Wat zijn nu de gevolgen wanneer de riviervervuiling daadwerkelijk terugloopt? Tengevolge van de stopzetting van de
Belgische zink-loodmijnbouw in 1940endeverwijdering van
de afvalhopen met zware metalen tussen La Calamine,
Plombières en Sippenaken in 1965 is de aanvoer van zware
metaleninhetGeuldaldelaatstedecenniateruggelopen.
Door een drastische verlaging van het zinkgehalte in de
bovenste bodem, kunnen genotypen van plantesoorten met een
lagere zinkresistentie zich nu beter ontwikkelen. Hierdoor
komen concurrentiegevoelige soorten zoals het zinkviooltje
en de zinkboerenkers onder druk te staan en gaan in areaal
sterk achteruit. Bij andere plantesoorten, waarvan zinkresistente genotypen in het Geuldal aanwezig zijn, zoals de
blaassilene, kan via uitwisseling met minder resistente
genotypen op zinkarmere bodems een verandering van de
genetische samenstelling plaatsvinden zonder dat deze
genetischeverschuiving opgrondvanmorfologische kenmerken
opvalt.Naastdereduktievandevervuilingmetmetalen,zal
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een eventuele bodembemesting de concurrentiekracht van de
zinkfloranogverderdoenafnemen.
Verheugenis over de afname van de vervuiling van de Geul
gaat gepaard met droevenis over terreinverlies van de
zinkflora van het Geuldal. Dit niet geplande grootschalige
experiment geeft ons ondertussen meer inzicht in de
mogelijkheid van herstel van gecontamineerde gebieden via
natuurlijkeprocessen.

De metaalreslstente

flora rond

metaalsmelterijen

Bij de vestiging van de smelterijen in een niet metaalbelaste regio aan het eind van de 19eeeuw was men zich er
van bewust, dat contaminatie van de directe omgeving zou
kunnenplaatsvinden.Dezesmelterijen,zijndanook zoals
thans de kernreaktoren, aan de grenzen van het land
neergezet, bijv. de regio Overpelt in België en Budel in
Nederland.
Men mag aannemen dat bij het opstarten van de zinksmelterij inBudelin1892devegetatiebestond uiteenarm
grasland, soortenarme droge berk-eikenbossen en op niet
afgeplagde plaatsen een vochtig berkenbos met Pijpestrootje
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Figuur2. Verdeling van de zinktolerantie (TI = Tolerantie-Index) in twee populaties van
Agrostis
capillaris
(gewoonstruisgras)entweepopulaties
van Molinia
caerulea
(pijpestrootje) (Dueck,
1986).
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(Molinia
caerulea).
In de loop van een nagenoeg honderd
jarendurendeemissievanmetalenviadeluchtenopstuiving
vanuitdeertsopslag isdedirecteomgevingvandesmelterij
zobelast,dat devegetatie gereduceerd istot een monotoon
bestand van Pijpestrootje en Gewoon struisgras
(Agrostis
caplllaris).
Hetstruisgrasheefteenhogeresistentie tegen
zware metalen opgebouwd (Dueck et al., 1984, Dueck, 1986)
(figuur 2 ) .Maar Pijpestrootje is daarentegen niet metaalresistent (figuur 2). Deze soort wortelt echter diep en
omdat slechts in de toplaag hoge concentraties van zink en
cadmium aanwezig zijn, komt het pijpestrootje nauwelijks
met verhoogde metaalgehalten in contact (Dueck, 1986).
Tegelijkertijd heeft zich een oecosysteem ontwikkeld,
waarbij de met het Gewoon struisgras in symbiose levende
vesiculair-arbusculaire mycorrhiza (VAM)schimmels blijkbaar
ook resistent zijn geworden (Ietswaart et al., 1990). De
heterotrofe bacterie Alcaligenes
eutrophus,
heeft in een
vergelijkbare situatieinhetnaburigeOverpeltmetaalresistente populaties ontwikkeld (Diels et al., 1988), en is
eveneens in Budel te verwachten. Ook bodemdieren, zoals de
pissebed Porcellio
scaber (van Capelleveen, 1985) hebben
metaaltolerantepopulatiesontwikkeld.
Naast de duidelijke floraverarming en verandering van
genetische samenstelling van de overblijvende plante- en
diersoorten, heeft in Budel en omstreken ook een zekere
floraverrijking plaatsgevonden. Met het aangevoerde erts is
hoogstwaarschijnlijk ookeenvandezogenaamdekopermossen,
t.w. Scopelophila
cataractae
in Nederland geïntroduceerd
(van Melick, 1987). In Budel en andere plaatsen in Brabant
groeit dit mos in dichte zoden op het sintelgruis geheel
passend in het oecologische plaatje, dat van dit mos in
Europa (Sotiaux et al.,1987)enwereldwijd (Shaw, 1990)is
ontstaan.
De aldus ontstane metaal-resistente levensgemeenschap is
zo uniek, dat het niet door ploegen en graven verstoorde
gedeeltevanditgebied tot 'natuurbeschermingsgebied'dient
te worden verklaard, om - analoog aan het Geuldal - de
veranderingen van hoog tolerante populaties na stopzetting
van de emissie te kunnen volgen en een nationaal en
internationaal referentiekader te scheppen. Hiervoor pleit
tevens, dat de contaminatie in de onvergraven bodem tot de
bovenste 5 à 10 cm beperkt is gebleven (Harmsen, 1977) en
geengevaarvoorhetgrondwateroplevert.
In tegenstelling tot de ingrijpende effecten die door de
zinksmelterijinBudel zijnveroorzaaktheeftdeemissievan
relatief hoge concentraties Fe, Zn en Mn door de hoogovens
in het Hollands kustgebied bij IJmuiden geen duidelijke
gevolgen voor de vegetatie (Dueck, 1986). Ontwikkeling van
metaalresistentie (voor ijzer en mangaan) kon niet worden
aangetoond,watkanwijzenopdegroteheterogeniteit vande
bodemendeafwezigheidvaneenselectiedruk (hogeCa-gehaltenonderdrukkenwaarschijnlijk demetaaltoxiciteit).

Hoogspazmingsleidingen
Een meestal onderschatte bron van de belasting van het
milieu met de zwaremetalen koper en zink zijndehoogspan85

ningsleidingen, waaruit zwaremetalen (Cu, Zn)eroderen met
name in aanwezigheid van zuredepositie.Hoewel bij schapen
kopervergiftiging kon worden vastgesteld (van Ulsen, 1972)
en ook in de bodem en de daar voorkomende vegetatie
verhoogde koperconcentraties zijn gevonden, kon geen effect
worden aangetoond op de genetische samenstelling van de
flora (geen kopertolerantie ontwikkeling) (Kraal & Ernst,
1976). Voor het onderhoud van hoogspanningsmasten wordt
veelal een lood en/of zinkhoudende verf gebruikt, die de
bodem rondom de hoogspanningsmasten verrijkt met deze
metalen. In Noord-Wales is aangetoond dat Agrostis
capillaris en andere grassen die onder 30 jaar oude hoogspanningsmasten groeien populaties met een verhoogde zinkresistentie hebben ontwikkeld (Al-Hiyaly et al.,1988, 1990). Of
dit ook in Nederland het geval is, moet nog onderzocht
worden.
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Figuur3. Totaal gehalten aan zink (mg.kg_1idrooggewicht)
in bodems van vier verschillende gebieden.
Brongegevens: NHD (Noord HollandDuinreservaat):
Dueck (1986); Westerschelde: Rozema et al.
(1985); Biesbosch: Otte et al (1990); Steunpilaren:Al-Hiyalietal.(1988)
Biesbosch

*-.

De bodem van de Biesbosch blijkt in hoge mateverontreinigd te zijn met zware metalen en arsenicum. Zo worden
totaal gehalten van bv. zink aangetroffen die variëren van
1700-3000mg.kg-1 drogegrond (figuur3,Otteetal.,1990).
Deze concentraties zijn tevergelijken met waarden die zijn
gemetenonderverzinkte steunpilarenvan hoogspanningskabels
in N.Wales, waarbij een verschuiving in de genetische
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samenstelling van een aantal grassen is aangetoond (zie
paragraaf 2 . 3 ) .Hoewel vanduidelijke metaaltolerantie inde
Biesbosch noggeen sprake is, zijn erwelindicaties indie
richting. Er is in het algemeen een verhoogde opname v a n
zware metalen e n arseen indewortels v a nplanten geconstateerd (Otte eta l . , 1 9 8 8 ) .
Door allerlei chemische speciatieprocessen e n interacties
met nutriënten wordt de mobiliteit v a nhet zware metaal/metalloïde sterk veranderd. Wanneer bodems onder water komen
te staan, leidt dat tot een verlaagd zuurstofgehalte en
tenslotte zuurstofloosheid, waarbij micro-organismen
geoxideerd ijzer (ferri) reduceren tot tweewaardig ijzer
(ferro). Deaandeijzeroxyde geadsorbeerde metalen komen
dan voor d e plant beschikbaar wat bijvoorbeeld kon leiden
tot verhoogde opname van arseen (Otte et a l . , 1 9 8 9 ) . Ook
verlaging v a n pH (verzuring) e n verhoging v a n fosfaat
(vermesting) geeft aanleiding totverhoogde beschikbaarheid.
In eenverontreinigde situatie kunnen zulke processen leiden
tot toxische concentraties vanzware metalen i ndeplant.

Effectparameters

voor zwaarmetaaltoxicitelt

en

metaalstress

Door het meten van de wortellengtegroei van een aantal
planten ineenoplopende reeks v a nzwaar-metaalconcéhtraties
kan de gemiddelde toxiciteit e.g. tolerantie v a n een
populatie worden bepaald (Wilkins, 1 9 7 8 ) . De gevoeligheid
van de getoetste populatie kan worden gekwantificeerd met
parameters vandeconcentratie-effect-relatie zoals deNOEC,
EC 50 en EC100. Met een op deze wijze ontwikkelde methode
konden Schat en TenBookum-vanderMaarel (1991a)het grote
verschil in gevoeligheid voor koper vaststellen bij twee
populatiesvan Silene vulgaris aldannietafkomstigvaneen
kopermijn (figuur 4 ) .Naast dit verschil inmetaalgevoeligheidvallentweeanderepuntenop:
a. dekopertolerante populatie heeft eenoptimum groeibij
verhoogde koperconcentratie (degevoelige niet)
b. d e optimale wortellengtegroei v a n de tolerante
populatie ligt lager dandievande gevoelige populatie
(het verkrijgen van metaaltolerantie kost blijkbaar
energie).
Ook voor een reeks van andere metalen (Zn,Cd, Co,Ni
etc.) blijkt de wortellengtegroei een uitstekende effectparameter te zijn in metaaltoxiciteit e n tolerantietoetsen
van populaties v a neenaantal soorten (Schat & ten Bookumvan derMaarel, 1991b).
Bij blootstelling v a n planten aan verhoogde concentraties
van zware metalen vindt inhetalgemeen accumulatie v a nhet
metaal plaats in de wortel e n wordt een geringer deel
verplaatst naar de spruit (Baker, 1981;Verkleij & Prast,
1 9 8 9 ) . Het door de plant opgenomen metaal (metname Cden
Cu, maar ook andere metalen) induceert de synthese van
metaalbindende peptiden (de zgn. fytochelatinen), diehet
metaal complexeren e n in meer of mindere mate onschadelijk
maken (detoxificatie) (Grill et a l . , 1987, Verkleij et a l . ,
1 9 9 0 ) . Hoewel verschillende onderzoekers hebben gesuggereerd
dat fytochelatinen eenwezenlijke rolzouden vervullen in
87
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Figuur4. Concentratie-effect relaties voorheteffectvan
koper op de wortellengtegroei vaneen kopergevoelige(•) eneenkopertolerante (•)populatie
van Silene
cucubalus
tijdens een blootstellingsperiodevan3dagen (Schat&tenBookum-van
derMaarel, 1991b).
het mechanisme vanmetaaltolerantie, zijn er steeds meer
aanwijzingen datdeproductie ervan eenmaat isvoorde
fysiologische metaalstress waarindeplant zichbevindt(de
Vos, 1991).
ï* f..
Conclusies t.a.v.

zware metalen

,

Wanneer de metaalcontaminatie in de bodem tot hoge
concentraties oploopt envanwege speciatieprocessen van de
metalen hunbeschikbaarheid voor deplant wordt vergroot,
dan kunnen metaalgevoelige soorten uit de vegetatie
verdwijnen en soorten meteengrote genetische variatie
t.a.v. metaalresistentie metaalresistente genotypen
ontwikkelen. Zolang demetaalemissies niet totnulteruggebracht zijn, magworden verwacht,datbeide processensoortsverarmingenveranderingvandegenetische samenstelling - verder zullen plaatsvinden. De omvang van deze
processen wordt zowel bepaald doordeabiotische condities
zoals organisch materiaal, pHen redoxpotentiaal (Ernst,
1988) alsdoor denoodzakelijke resistentiemechanismenop
het niveau vandecel, orgaanengehele plant (Verkleij &
Schat, 1990). Er is danook sterke behoefte aaneen
ecotoxicologische risico-evaluatievanmetaalverontreiniging

op planten met name doordat verontreinigde en niet-verontreinigde gebieden vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden
zijn vanwege de complexe bodemeigenschappen. Het lijkt
mogelijk om effect-parameters teontwikkelen om de fysiologische metaalstress en metaaltoxiciteit van planten te
karakteriseren,bijvoorbeeld metfytochelatinen.
Bestrijdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelen (pesticiden of zoals ze tegenwoordig
vaak genoemd worden gewasbeschermingsmiddelen) vormen een
toenemende belasting voor het milieu. De op wereldschaal
meest gebruikte groepen zijn qua volume achtereenvolgens de
herbiciden, insecticiden en fungiciden. InNederland is het
verbruik van chemische bestrijdingsmiddelen en met name
grondontsmettingsmiddelen (vnl. nematociden tegen aaltjes)
hoog (+3/4 van het totale gebruik vanbestrijdingsmiddelen
indelandbouw,CBS,1989). Vandebestrijdingsmiddelen zijn
deherbicidendestoffendieprimairbestemd zijnomplanten
te doden; de niet-herbiciden worden gebruikt voor andere
doeleinden hoewel veel van deze stoffen zoals de vloeibare
nematociden nevenwerkingen op planten vertonen. Omdat
herbiciden de voornaamste veroorzakers zijnvan effecten op
deflora zowelinalsbuitenhettoepassingsgebied zullenwe
ons vnl. beperken tot deze stofgroep. Verder zullen de
indirecteeffectenvanniet-herbicidenopdevegetatieonder
deloupewordengenomen.

Gebruik van herbiciden

in het

toepassingsgebied

Men kan de herbiciden in een aantal groepen indelen op
grondvan:
a) selectiviteit. Enkele van de meest gebruikte herbiciden
hebben een sterk selectieve werking. Ze beschadigen het
gewas niet zodat ze toegepast kunnen worden terwijl het
gewas nog op het veld staat (bv. simasine). Andere herbiciden zijn niet of nauwelijks selectief, bv. paraquat.
Dezestofbehoorttotdecontactherbiciden enoefentvrijwel
meteen zijnwerkinguit.
b)persistentie.Sommigeherbiciden zoalssimasinezijnzeer
persistent (nogaantoonbaar indebodemna9mnd.;tot3mnd
in de toepassing kanhet zijn cytotoxische werking uitoefenen).
c) werkingsmechanisme. De fytotoxische werking van herbiciden kanverschillend van aard zijn. Sommigen grijpen op
één bepaald proces in, bv. de fotosynthese (Holt et al.,
1981). De meeste herbiciden echter kunnen tegelijkertijd
verschillendemetabolischeprocessenontregelen.
De effecten van de herbiciden zijn afhankelijk van
werkzame stof, dosering, tijdstip en wijze van toediening
(via het blad, op de bodem), ontwikkelingsstadium van de
plantenandereomstandigheden (weer,temperatuur, relatieve
vochtigheid e t c ) . Planten zijn in staat om herbiciden te
metaboliseren. Soms zijn de ontstane tussenproducten nog
giftiger (toxificering,zoalsbijparaquatendiquat). Inde
meeste gevallen echter leidt metabolisering tot detoxifica-

tie.
Veel bestrijdingsmiddelen zijn goed afbreekbaar, uitzonderingen hierop vormen ondermeer paraquat en diquat die
gebonden kunnen worden aan kleimineralen en dan lange tijd
nietbiologischbeschikbaar zijn (halfwaardetijd+20 jaar).
Door veranderd bodemgebruik kunnen zij op den duur als
chemischetijdbombeschikbaarkomen.
De gevolgen van het veelvuldig gebruik van herbiciden
kunnen uiteenlopen van (tijdelijke) reductie van de
vegetatie, selectie van resistente soorten (éénjarige
akkeronkruiden), en niche variatie voor invasieve soorten
zoals knolcyperus (Cyperus esculentus)
en fluweelblad
(Rbutilon
theophrasti).
Uiteraard is de verarming van de
akkerflora niet enkel te wijten aan het intensief gebruik
van herbiciden na het midden van deze eeuw. Door het
zuiveren van zaaizaad, mechanische bestrijding, bemesting,
verandering van het gewas en de gewasdichtheid envermindering van het akkerareaal zijn een reeks karakteristieke
akkeronkruiden zeldzaam geworden of verdwenen. Zo is na
toepassing van het zuiveren van het zaaigoed een sterke
vermindering opgetreden van Bolderik (Rgrostemma
gtthago),
vroeger een algemene en geduchte verschijning in"'wintergraanakkers (figuur5)(Mennemaetal.,1980).

Agrostemma githago L

voor 1950: 386 uurhokken (UFK6)
sinds 1950:
83 uurhokken (UFK 5|
ook voor 1950: Haarlemmermeer.
Schouwen-Duiveland

Figuur 5. Verspreiding vanbolderik inNederlandvoorenna
1950 (Milieukwartaalstatistieken, Mennemaetal.,
1980).
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Door herhaaldelijk en regelmatig toepassen van herbiciden
is vooral tegen de groep van triazine herbiciden resistentieontwikkeling aangetoond bij éénjarige onkruiden zoals
Gewoonkruiskruid (Senecio vulgaris),
Melganzevoet (Chenopodium album), Vogelmuur (Stellaria
media). Straatgras (Poa
annua) enPapagaaienkruid {Rmaranthus retroflexus)
(Darmency
& Gasquez, 1981;Warwick & Thomson, 1982;Conard &Radosevich, 1979;Hall &Devine, 1990). Recentelijk isresistentie
van Vogelmuur (Stellaria
media) en Zandraket
(Aradopsis
thaliana) tegenchlorsulfuron entriazolopyrimidine ontdekt
(Haugh et al., 1988). Ook in Nederland is deze vorm van
resistentieontwikkeling opgetreden, maar dan minder in
graanakkers alswel langswegbermen en spoorwegen. Overigens
ishet merkwaardig dat langdurige toepassing van herbiciden
slechts sporadisch geleid heeft tot een evolutionaire
resistentieontwikkeling in tegenstelling tot de vaak snelle
en veelvuldige resistentieontwikkeling na toepassing van
antibiotica, insecticiden en zware metalen (zie voor
discussiehieroverGressel&Segel, 1978).
Aande rand van eenbespoten perceel komt een strook voor
waarin wat betreft effecten van herbiciden van een overgangssituatie sprake is. In deze randzône, die bij goed
gebruik nooit veel breder is dan enkele meters zullen de
hierboven genoemde effecten in verminderde mate optreden
(afnamevandediversiteit,soortsverarming, verruiging).
Deze floraverarming inde randzône kan niet alleen worden
tegengegaan door het toepassen van beter werkzame middelen
en een selectiever gebruik opdeakkers,maar ook door over
te gaan op een ander beheer van de randzône. Uit duits en
engels onderzoek dat zich over vele jaren uitstrekt (Kees,
1986; Marssetal.,1989), komtnaarvorendatinonbespoten
perceelsranden meer soorten voorkomen waaronder zeldzame
akkeronkruiden, dan in bespoten perceelsranden. Ook uit
Nederlands onderzoek blijkt na één jaar dat bij niet
bespuiten van een perceel het aantal soorten onkruiden
verdubbelt (4 --> 8 ) ,bij gelijkblijvende productie. Wordt
ook de bemesting weggelaten dan verdubbelt het aantal
soorten zich nogmaals, maar tevens wordt de productie
gehalveerd (Smeding &Joenje,1990,Tabel2 ) .
Tabel 2.Gemiddelden van metingen aan de onkruidvegetatie
(soortenaantal per m2, % bedekking, hoogte in cm)
en het gewas (% bedekking, hoogte in cm) in de
buitenste meter (R), van 3-6 m (M) of op 6 m
afstandvandeakker (G).(Smeding &Joenje, 1990).
ONKRUIDEN
srt ./m2
perceel

beheer

A

gangbaar
onbehandeld
gangbaar
onbehandeld
gangbaar
onbehandeld
gangbaar
onbehandeld
gangbaar
onbehandeld

B
C
D
E

GEWAS

% dek

h (cm)

% dek

h (cm)

R

G

H

M

M

H

7
11
5
8
12
29
10
20
18
16

0
7
4
6
3
15
0
4
12
12

0
1
20
50
1
60
0
1
35
40

30
55
50
70
110
115
5
25
30
50

85
30
45
35
85
35
75
50
40
50

105
95
65
60
80
70
60
50
100
130
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Gebruik
van herbiciden/bestrijdingsmiddelen
toepassingsgebied

buiten

het

Over de effecten van bestrijdingsmiddelen buiten het
doelgebied isvoor wat betreft dewilde floraweinig kennis
aanwezig. Door onder andere uitspoeling, afspoeling en
verdampingkunnenconcentratiesvoorkomenboven 1ug.1" 1 . Op
grond van een oecotoxicologische risico-evaluatie van
bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater uit het
akkerbouwgebied in de Haarlemmermeer, werd bij deze
concentraties voor sommige stoffen de berekende veilige
waarde voor het ecosysteem overschreden (Grève et al.,
1989). Of dit ook geldt voor met name waterplanten is
onduidelijk omdat over deze groep van planten toxiciteitsgegevensvolledigontbreken.
Naast de herbiciden worden in de landbouw allerlei
niet-herbiciden toegepast ter bestrijding van ziekten en
plagen. Deze oefenen ook een beperkte fytotoxische werking
uit en met name fungiciden zouden een mogelijke negatieve
invloed kunnenuitoefenen opdemycorrhiza-relatiesmetname
de toepassing van benomyl (als fungicide) vermindert de
infectiegraad van planten met vesiculair-arbusculaire
mycorrhiza (Fitter, 1986). Verder, zijn er ongetwijfeld
duidelijke indirecte effecten vao niet-herbiciden op de
vegetatie via complexe plant-dier interacties, maar
quantitatievegegevensontbrekenhiervoor.

Conclusies

t.a.v.

herbiciden

1.Door het regelmatig toepassen van herbiciden op en
perceel zal lokaal (inclusief randzône) een floraverarming optreden; niet-resistente soorten zullen verdwijnen en resistente soorten (vnl. éénjarige akkeronkruiden)zullengaandomineren.
2.Kennis van effecten van herbiciden buiten het doelgebied
is onvoldoende aanwezig. Door uitspoeling is er een
negatieve invloed teverwacl^enopmetnamewaterplanten.
Uit een recent rapport blijkt'echter dat een direct
meetbaar effect nog niet aanwezig is (werking gecamoufleerd).
3.Hoewel herbiciden binnen de groep van bestrijdingsmiddelen het grootste effect.veroorzakenop de flora,is
een zekere nevenwerking van niet-herbicide bestrijdingsmiddelen niet uit te sluiten. Verschuiving van de
populatie-omvang van soorten door toepassing van het
bestrijdingsmiddel kanoptredenwaardoorerophetniveau
van de levensgemeenschap een duidelijke verandering zou
kunnenontstaan.
Om devoornoemde effecten teverminderen of tegen tégaan
moetenbestrijdingsmiddelen selectieverwordentoegepast.In
de randzône zou door een sterke vermindering van het
bespuiten en bemesten de soortenrijkdom sterk kunnen worden
vergroot.
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Overigeorganische microverontreiniging
Hoewel weinig gegevens beschikbaar zijn over effecten op
planten en de vegetatie blijkt dat planten in staat zijn
stoffen als gehalogeneerde benzenen, polychloorbifenylen
(PCB's) en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's) op te
kunnen nemen (Harms & Langebartels, 1986; Strek & Weber,
1982; Edwards, 1983). Planten kunnen sommige van deze
niet-polaire organische verbindingen metaboliseren tot
polaire metabolieten of onoplosbare macromoleculen. Het is
echter onwaarschijnlijk dat opname en verwerking van deze
stoffen door planten op grote schaal plaatsvindt omdat
verreweg het grootste gedeelte (> 95%) aan het worteloppervlak zal absorberen (extracellulair gebonden).
Daarnaast zullen deze organische verbindingen sterk aan
bodemdeeltjes gehecht zijn. Verder zullen bepaalde verbindingen zoals PCB's via de atmosfeer de plant bereiken,
waarbij een gering percentage indewaslaag van de cuticula
terechtkomt (Strek SWeber,1982)
Erisweinigonderzoekverrichtnaartoxischeeffectenvan
organische microverontreiniging op hogere planten. Bij
blootstellingvanSojaboon,Papagaaienkruid enBiet aanhoge
doses PCB's werd groeiremming en vervorming van het blad
geconstateerd (Strek &Weber,1982;figuur 6).Detoegepaste
concentratiesvandegebruiktemengselsPCB's (Aroclor)zijn
echter dermate hoog (100 en 1000 ppm), in vergelijking met
devoor de plant beschikbare concentraties, dat deecologische relevantie hiervan sterk in twijfel kan worden
getrokken (c-waarde voor PCB: 10 mg.kg-1 drooggewicht,
Interimwet Bodemsanering).Daarentegen lijkt het wenselijk
meer kennis teverkrijgen over langere termijn effecten van
lage concentraties van organische contaminanten in planten
op het totale ecosysteem, met name in ecosystemen waar
ophopingvanmeerderecontaminantenplaatsvindt.

Hoogte

vers
gewicht

watergebruik

S = sojaboon
B= biet
P = papagaaienkruid

Figuur 6. Effect van 1000 ppm (gestreepte kolommen)en 100
ppm (zwarte kolommen) van aan bodem toegevoegd
Aroclor 1254 op de groei van sojaboon (s),biet
(b) en papagaaienkruid (p). (Strek & Weber,
1982).
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Figuur 7. Fotosynthese (A) en transpiratie (B) van es
(ash), sojaboon (soybean)enolijf (autumnolive)
planten onder gecontroleerde omstandigheden voor
en na blootstelling aan nitrobenzeen (8pg.ml"1)
in een voedingsoplossing (McFarlane et,al.,
1990).
>i
* ".
Uit recent onderzoek naar de effecten vannitrobenzeen op
transpiratie en fotosynthese van een groot aantal plantesoorten blijkt dat er duidelijk verschil, bestaat in
activiteit tussensoorten (McFarlaneetal.,1990). Sommigen
vertonen na blootstelling geen verschil in transpiratie en
fotosynthese-activiteit, andere een verhoogde en bij één
heeft zijn beide activiteiten volledig gestopt geen enkele
reactie meer (figuur 7 ) .Resultaten van deze laatste studie
suggereren dat hogere planten een veel belangrijker rol
lijken te spelen bij het bepalen van het lot van.deze
chemicaliënopafvalplaatsendantotnutoewerdgedacht.
Fotochemische stoffen (ozon,PAN)
Een belangrijk bestanddeel van de secundaire, fotochemische luchtverontreiniging is ozon. Ozon op leefniveau
ontstaatdoorcomplexeomzettingenvanstikstofoxiden (N0 x ),
vluchtige organische stoffen (VOS) en zuurstof (02) onder
invloed van het UV-licht van de zon. Stikstofoxiden komen
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vrij bij alle verbrandingsprocessen zoals verwarming en
verkeer. Verkeer en industrie zijn de voornaamste bronnen
van vluchtige organische stoffen. Eén van de fotochemische
basisprocessen is de vorming van ozon door splitsing van
stikstofoxyde:
UV
N0 2 +0 2 <====> NO+O3
De aanwezigheid van vluchtige organische stoffen zorgt
ervoor dat via verschillende reacties NOweer wordt omgezet
in N02 en zo blijft de ozonvorming doorgaan. Ook worden er
onderomstandigheden allerleianderefotochemische oxidantia
gevormd zoals peroxyacetylnitraat (CH3 CO .0 2 N02 =PAN).
Gedurende de beruchte fotochemische smogperioden in Los
Angelos lopen de concentraties van PAN op tot hoge waarden
van 50 ugnr3.PAN veroorzaakt dan oog- en longirritatie en
isfytotoxisch.
De piekconcentraties van 0 3 zijn in de ochtend, bij
zonnig,rustigweervaaknogbeduidend hoger.Indeloopvan
de dag en met name 's nachts daalt de ozonconcentratie
sterk,ozonwordtdansnellerafgebrokendanPAN (McBrideen
Miller, 1987).
'
Dagwaardeconcentraties van 03 in Nederland variëren per
seizoen en plaats en de gemiddelde achtergrondconcentratie
wordt geschat op 80 pgm~3 (Tonneyk, 1987). De gemiddelde
oppervlakte-concentratie van PAN ('s zomers aan de kust)is
0.03 ugnr3

Effecten

van fotochemische

stoffen

op

planten

Bij blootstelling van planten aan hoge PAN concentraties
zijn de typische symptomen de vorming van bronskleurige
bandenpatronen aandeonderkantvanhetbladtengevolgevan
mesofylcelbeschadiging. Er zijn grote verschillen in
gevoeligheid: in het algemeen zijn kruidachtige gewassen
minderresistentdandehoutigegewassen.Sinds1973zijnin
Nederland concentraties van PAN gemeten, en de effecten
gemonitoord op de Kleine Brandnetel (Urtica urens), een
gevoelige indicatorsoort. De maximaal gemeten concentraties
blijven nog ver beneden de berekende grenswaarde voor deze
plant,waarbijeenduidelijk symptoomkanwordenwaargenomen
(figuur 8 ) .Ook in andere West-Europese landen zijn de PAN
waardenbeduidend lagerdaninderegioLosAngelos (Tonneyk
& Posthumus, 1987). Vandaar dat in het Landelijk Meetnet
Luchtkwaliteit (LML, 1987) observaties van PAN niet meer
worden meegenomen. In de Verenigde Staten en Canada
daarentegen zijn er duidelijke negatieve effecten van hoge
PAN concentraties op planten aanwezig (McBride & Miller,
1987).
Effecten van ozonvariëren van fysiologische enbiochemische veranderingen tot duidelijk zichtbare beschadigingen
van het blad. Het door de huidmondjes, rechtstreeks
opgenomen ozon veroorzaakt een verandering in de celmembraanpermeabiliteit, waarbij o.a. waterverlies optreedt,
de fotosynthese en groei wordt geremd en de ademhaling
gestimuleerd (Tingey &Taylor, 1982). Degevoeligheid van
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Figuur 8. Bladbeschadiging bij kleine brandnetel na
begassingen van 3 uur/met verschillende concentratiesPAN (Tonneyck, 1987).
planten voor ozon wordt door een groot aantal factoren
bepaald: relatieve vochtigheid, de windsnelheid, de
lichtintensiteit,detemperatuur,enkelebodemparameters,en
ook de leeftijd en de genetische constitutie van deplant.
Het effect is uiteraard ook afhankelijk van de dosis, de
concentratie,endeblootstellingsduur en-frequentie.
Er zijn vier soorten van symptomen van bladbeschadiging
doorozonbeschreven:éénzijdige spikkelnecrose, tweezijdige
necrose, verbleking en chlorose.De tweevormenvannecrose
treden vooral op na kortdurende blootstellingen; de andere
symptomen zijn het gevolg vaiï meer langdurige blootstellingen aan lage concentraties (Tonneyk, 1987). Een aantal
gevoelige cultivars van tabak reageert met min of meer
specifieke symptomen en, wordt, derhalve als indicatoren
gebruikt om effecten te bestuderen. Zo,werden in het kader
van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit de grootste
effecten op tabak cultivar Bel W3 (in percentages bladbeschadiging) geconstateerd na korte perioden met hoge ozon
concentraties (figuur 9, Tonneyk &Posthumus, 1987). Uit de
landelijke metingen wordt verder duidelijk dat ozon overal
in Nederland in fytotoxische concentraties aanwezig is. De
effecten hiervan op de groei en productie van planten zijn
duidelijk waargenomen. Zo blijkt uit Amerikaans en Nederlandsonderzoek dattengevolgevandehuidigeozon-belasting
de oogstreducties geschat kunnen worden op 1,6 tot 4,7%
(Tonneyk, 1988;vanderEerdenetal.,1988).
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Figuur9. Gemiddelde ozon-concentraties per dag (lijn)en
het percentage bladbeschadiging perweek (kolommen)op tabak cv.BelW3 (Tonneyck &Posthumus,
1987).

Variatie

in ozon (03 )

gevoeligheid/resistentie

Er bestaan grote verschillen in gevoeligheid/resistentie
tegen ozon tussen en binnen plantesoorten. Dit is aangetoond voor een reeks van cultuurgewassen ("gevoelige en
resistente" cultivars) bij korte blootstelling aan hoge
ozon niveaus en bij langdurige blootstelling aan lage ozon
concentraties.Ookinnatuurlijke populaties isdevariatie
inozonresistentiebinnenentussenpopulatiesvrij algemeen
en aanzienlijk. Ze komt voor bij éénjarige en meerjarige
planten en bij langlevende naald- en loofbomen (Roose et
al., 1982). De ozonresistentie is een "polygeen" bepaald
kenmerk en verschillen in resistentie tussen genotypen
hebben waarschijnlijk in een aantal soorten geleid tot
evolutie van meer resistente genotypen (Berrang et al.,
1986).
Deze aanpassingen aan verhoogde concentraties van
luchtverontreinigende stoffen zouden gepaard kunnen gaan
met "kostenvanderesistentie" zoalsdatookisvastgesteld
bij aanpassingen van planten aan verhoogde gehaltes aan
zware metalen (Ernst, 1983; Pitelka, 1988). Een kwantitatieve kosten-baten analyse ontbreekt nogvolledig, ookal
omdat onduidelijk isopwelke wijze deplanten zich hebben
aangepast. Het vermijden ("avoidance") lijkt een effectief
mechanisme tegen korte, hoge ozon belasting, terwijl
tolerantiemeerwaarschijnlijk isingevallenvanlangdurige
chronische,lageozonconcentraties.
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Interactie

van ozon met andere

stoffen

Omdat ozonbelasting altijd gepaard gaat met verhoogde
concentraties van andere luchtverontreinigingen zullen
combinatie-effecten reeds optreden bij relatief lage
concentraties. Zoverhogen zowel S02 en N02 de gevoeligheid
voor 03 van een reeks gewassen (Wolting & Mooi, 1984). Ook
in natuurlijke vegetaties treedt dit verschijnsel op en03
lijkt in combinatie met S02 en zure depositie de primaire
oorzaak tezijnvandeteruggang invitaliteitvandebossen
(Guderian, 1984). Middelmatige en lagedoses van fotochemische stoffen veroorzaken ook een grote gevoeligheid voor
biotische en abiotische stress (Tonneyck, 1987). Ook zware
metalen (Cd,Ni,Zn)versterken de fytotoxischereactie van
03 (Becker et al., 1985), waarbij in een lang lopend
experimenteenduidelijkeverlagingoptradvandepotentiële
zaadproductie (Dueck, 1986). Op grond van deze gegevens kan
worden geconcludeerd dat de huidige ozonconcentraties een
reëel risico inhouden voor de natuurlijke vegetaties en in
combinatie met andere toxische stoffen dit risico,zelfs
wordtverhoogd.

Conclusies
1.

2.

3.

'

Erzijnverschilleninozon (03)gevoeligheid/resistentie waargenomen in een groot aantal plantesoorten
(grassen, kruidachtigen, bomen) in met ozon belaste
gebieden.
Fotochemische stoffenveroorzaken symptomenbijplanten
zoalsschadeaanpalissade/sponsparenchym, gereduceerde
bloemvorming en slechte pollenkieming. Effecten zijn
hiervangemeteninhetLandelijkMeetnetLuchtkwaliteit
(RIVM/IPO).
Effecten van fotochemische stoffen kunnen sterk worden
beïnvloed doorandereSteffen (zoalszwaremetale*n).
»*>
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AQUATISCHEMOLLUSKEN CHEMISCHONDERDRUK
H.Hummel1 enG.vanUrk2
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Samenvatting
InNederland isinhetalgemeensprakevaneenlichtevermindering van de•chemische druk op aquatische mollusken,
echter inrelatief schonegebiedenkunnen 'uitgesteldenegatieve'stress-reactiesvanmolluskenmogelijkzijn.
Bio-monitoring moet uitgebreid worden met ecofysiologische
processtudie inmollusken in relatie tot variaties inomgevingsfactoren.
Inleiding
Van de belangrijkste klassen der mollusken, zoals de
tweekleppigen en inktvissen, komen alle soorten alleen in
water voor. Enkel van de klasse der slakken komen, naast
soorteninhetwater,ooksoortenoplandvoor.
Wezullenonsbeperkentotdeaquatischemollusken.
Mollusken staan niet alleen onder druk van chemische
stoffenvananthropogeneoorsprong.Zestaanook voortdurend
onder wisselende druk van fysisch-chemische en biotische
omgevingsfactoren, zoals het getij, zoutgehalte,
temperatuur, stroomsnelheid, wind, concurrenten om voedsel
en plaats,etc..Ditmaakt hetmoeilijk om eenduidig aan te
gevenofdeNederlandsemolluskenchemischonderdrukstaan.
In het onderstaande is het uitdrukkelijk niet onze
bedoeling om een uitputtende 'state of the art' voor de
chemische druk op de Nederlandse mollusken te presenteren.
In dit artikel wordt het samenspel van natuurlijke en
anthropogene chemische druk aan de hand van enkele
voorbeelden verduidelijkt en aangegeven welke trends er
zijn waar te nemen ten aanzien van de ontwikkeling van de
chemische druk op mollusken. Tot slot worden op basis van
devoorhanden liggendegegevensenkeleadviezengegeven.
Derolvannatuurlijkeenchemische drukbij inktvissen
Adulte inktvissen van de soort Sepia officinalis
komen
niet in deWesterschelde voor,maarwel inde Oosterschelde
(Paulij, Bogaards & Denucé 1990). Alleen in de
Oosterschelde komen de inktvissen tot eiafzetting. De vraag
wasof devervuiling indeWesterschelde debet zou zijn aan
de afwezigheid van inktvissen. Twee factoren bleken sterke
invloed te hebben op de ontwikkeling en overleving van
embryo's van deze inktvissen: 1) het zoutgehalte en 2)het
gehalte aan zware metalen in het water (Paulij et al.,
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1990). Bij lage zoutgehalten en hoge gehalten aan zware
metalen nam het overlevingspercentage van eieren en
embryo's af. Bij een zoutgehalte beneden 26,5% komen de
embryo's niet uit hun kapsel en sterven. Bij een
koperconcentratie in het water van 25 ppb of meer neemt de
overlevingskans van uitgekomen embryo's af. Een zo hoge
koperconcentratie komt in het brakke en zoute deel van de
Delta alleen in het oosten van de Westerschelde voor.
Echter de Westerschelde heeft, omdat het een estuarium is,
voor het overgrote deel een zoutgehalte lager dan 26,5%.
Derhalve bleek in het Delta gebied het zoutgehalte eerder
dan chemische druk een cruciale factorvoor de aanwezigheid
vaninktvissen.
Deinvloedvanmetalenopdeecofysiologievanbivalven
Dat zwaremetalen inandere gevallen, danbij inktvissen,
juistvandoorslaggevende betekeniskunnenzijnbleekuitde
groei van het tweekleppige schelpdier Macoma balthlca,
het
nonnetje.
In het Deltagebied van ZW Nederland werden óp vele
plaatsen monsters genomen van nonnetjes om verschillen en
veranderingen in zijn groei, condftie en voortplanting te
kunnen relateren aan omgevingsfactoren zoals temperatuur,
voedselconcentratie ofhoeveelheid verontreinigingen.
Wanneer alle data tezamenwerden genomen bleek dat inhet
Deltagebied wisselingen in de groei en conditie van het
nonnetje vooral veroorzaakt werden door wisselingen in
voedselconcentratie en temperatuur (Goossen, 1989). Echter
op een aantal plaatsen bleek de groei van het nonnetje ver
achter te blijven bij de verwachtingen; en dit was juist
het geval in de relatief schone Oosterschelde. Op die
plaatsen waar de groei achterbleef werd een hoog koper
gehalte in de dieren aangetroffen (figuur 1); zelfs veel
hogere gehalten dan in nonnetjes van de Westerschelde
(figuur 2 ) .Ditterwijldekope^ehalteninsediment (figuur
2)en water van de Oosterschel'degemiddeld lager waren dan
indeWesterschelde.
»,
Klaarblijkelijk is devorm waarinhet koper inhetmilieu
vandeOosterscheldevoorkomtmeerbeschikbaar!voordebiota
dan indeWesterschelde.Oorzaak'hiervankan zijndat inde
Westerschelde meer organische stof, dat koper complexeerd,
aanwezig is. De complexerende capaciteit van Oosterschelde
water voor koper bleek inderdaad gering (nagenoeg 0) te
zijn, en indeWesterschelde hoog (ongeveer 3ug.1"1)(Absil
& Gerringa, mond. med.). Dit houdt in dat in de
Oosterschelde eengeringe hoeveelheid koper in hetwater in
ionische, bio-beschikbare, vorm aanwezig kan zijnjvdaar
waarhetindeWesterscheldeweggevangenwordt.
Het effect van relatief meer beschikbaar koper in de
Oosterschelde zal natuurlijk niet tot het nonnetje beperkt
blijven. Ook voor de mossel is een relatief hoog
kopergehalte indeOosterscheldewaargenomen (Hummel, i.p.)
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Figuur 1.
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De toename over het groeiseizoen (maart tot
juli)van deconditie (mgdrooggewicht per cm 3 )
en de lengte (mm)in Macoma balthica
in relatie
totdeconcentratiekoperindedieren (ugperg
drooggewicht)(dieren van de 5 stations uit de
Wester-enOosterscheldegebruikt infiguur 2).
Koper(ug/g)

W8
Figuur 2.

W7

W6

oe

04

E 3 Sediment
Macoma
De concentratie koper in nonnetjes Macoma
balthica eninhetomringende sediment (ugperg
drooggewicht) voor 3 stations in de Westerschelde (W) en 2 stations in de Oosterschelde
(O).
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Voorchemischedrukgevoelige soortenterug indeRijn
Zoals uit vorengaande bleek kan een afwijking van het
normaal ecofysiologisch functioneren van een organisme een
indruk geven van de chemische druk waaraan het organisme
blootstaat. Een andere factor die als indicatie voor de
graad van verontreinigingen wordt gebruikt is de aan- of
afwezigheid van bepaalde soorten. Dit zijn de soorten die
aan- of afwezig zijn in gebieden zonder of met
verontreinigingen. Hierbij wordt niet gebruik gemaakt van
functionele processen maarvan structurele aspecten van een
ecosysteem. Een bekend voorbeeld hiervan is de situatie in
deRijn.
In de Rijn werden in de jaren zestig vrijwel geen
tweekleppige mollusken aangetroffen. In de loop van de
daaropvolgende decennia zijneenaantalsoorten teruggekomen
in de Rijn: eerst Dreissena
(rond 1981), later Unio,
Anodonta,
Pisidium,
en recent Sphaerivm,
Corbicula,
en
Lithoglyphus
(BijdeVaate&Greijdanus-Klaas, 1990;VanUrk
& Bij deVaate, 1990). Een soortdiewel inhet syst,eemvan
de Rijn thuis hoort en nog niet in Nederland, maar wel
bovenstrooms,voorkomt,isTheodoxus/.
In de eerste jaren dat Dreissena weer in de Rijn werd
aangetroffen, en daarmee komen we terug bij processtudies,
was er duidelijk sprake van sublethale effecten, d.w.z.
histopathologischeveranderingen inde voortplantingsorganen
engroeiremming (VanUrk &Marquenie,i.p.)werdengevonden.
De incidentie van dezenegatieve effecten nam met dejaren,
waarinvooraldeconcentratiecadmiumdaalde,af.
EffectenvanPCBs
In de Rijn wordt een afname van de chemische druk op de
fauna waargenomen. Zover is het nog niet in de Schelde,
alhoewel ook hier voor de^,metaalgehalten een afname
gedurende de laatste tien jaren wotfdt'gevonden (van Haren
1989). EchterdePolyChloorBiphenyl (PCB)gehalten zijnin
de Schelde nog hoog. En het zijn juist de PCBs die in
mosselen M y t l l u s edulis een opvallende jaarcyclus vertonen
(Hummeletal 1990).
,
,
*.
In het voorjaar is er een drastische daling (40 tot 60%)
van het PCB gehalte in mosselen waar te nemen, in de rest
vanhetjaarisereentoenamevanhetPCBgehalteofblijft
het stabiel (figuur 3). Volgens de gangbare theorie van
'equilibrium partitioning' staat deconcentratie PCB in het
organisme in evenwicht met die in het water. Veranderingen
inPCBgehaltevan demossel zoudangelijk opmoeten^lopen
metconcentratie-veranderingen inhetwater.
Een translocatieproef, met dieren verplaats tussen de
Ooster-en de Westerschelde, toonde aan dat mosselen uit de
Westerschelde de PCBs niet op korte termijn (4 maanden)
konden elimineren (Hummel et al.,1989). Demosselen uit de
Oosterschelde, die geplaatst waren in de Westerschelde,
accumuleerdendaarentegenbinnen2maandenzoveelPCBsdat
ze een gelijk gehalte hadden als de oorspronkelijke
Westerscheldemosselen.Conclusieiseenlagergehalteaan
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PCB (ug per mossel)

ES3 Nov. 1986

Figuur3.

EZ3 Feb.1987

Mei 1987

ES3 Aug. 1987

Veranderingen in de PCB concentraties per
gemiddelde individuele mossel Mytxlus
edulis
(van 4 tot 6 cm lengte) van 2 stations in de
Westerschelde (W) en 2 stations in de Oosterschelde (0)door het jaar heen (naar Hummel et
al., 1990).

PCBs in het voorjaar bij de mosselen niet veroorzaakt werd
doordat water met een lager gehalte aan PCBs in dat
jaargetijde langs de dieren stroomde zodat de dieren PCBs
(viaequilibrium partioning)aanhetwaterzoudenverliezen.
Bleefdevraaghoedieafnamewasteverklaren.
De PCBs zitten in de mosselen gehecht aan neutrale
lipiden. Neutrale lipiden worden juist opgeslagen in de
voortplantingsorganen en vormen de reservestof voor de
gameten. In het voorjaar worden de gameten uitgestoten en
daarmee het vet en de PCBs ook. De PCBs in de volwassen
mosselen worden dus voor de helft in het voorjaar met de
voortplantingsproducten naar buiten gestoten. Dit houdt ook
indatgedurendedeeerstedagendeembryo'seenPCBgehalte
hebben dat, zoals waargenomen werd, tot 3 keer zo hoog is
dan inde adulten. In sterkmet PCBsvervuilde gebieden zal
dat leiden tot sterfte van mosselembryo's, en derhalve
veranderingen in het normale functioneren van het
ecosysteem.
Discussie
Metingen naar de totale concentratie van een
verontreinigende stofinsediment,wateroforganismekunnen
eenfoutieveindrukgevenoverdematevanchemischedrukop
het milieu, zoals het voorbeeld van de slechte groei voor
hettweekleppige schelpdier,hetnonnetje,bijrelatief lage
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omgevingsconcentraties voormetalenlaatzien.Belangrijk is
hoeveel is opgenomen, wat de biobeschikbaarheid van de
verontreinigende stof is, en wat uiteindelijk de interne
speciatie,deverdelingvandestoffeninhetorganisme,is.
Het nonnetje betaalt indeOosterschelde nu alshetware de
tol van het vuil dat terecht is gekomen in een schoon
milieu. Er is sprake van een 'uitgesteld' effect van
verontreinigingen in een verbeterend milieu; fauna die nog
steedschemischonderdrukstaat.
We moeten er anderzijds voor waken, op basis van een
goede groei van het nonnetje in de Westerschelde, de
conclusietetrekkendathetmetdevervuilingvandealdaar
wel meevalt. Immers, de chemische vervuiling wordt hier
gemaskeerd door de, vanwege eutrofiëring, hoge organische
last.
Conclusie is dat het chemisch bepalen van concentraties
verontreinigende stoffen in water, sediment of organisme,
het inventariseren van de aan- of afwezigheid van soorten,
het metenvan deconditie,groei of andereecofysioljogische
parameters van een mollusk, als ze op zich worden geïnterpreteerd, geen goede graadmeters voor de chemische druk in
het systeem zijn. We moeten steeds meerdere parameters
(stress-indicatoren) naast elkaar plaatsen, en daarbij
vooral functionele ecofysiologische processen in de
organismen in relatie tot hun omgevingsfactoren in
ogenschouwnemen.
Derhalve is het essentieel om de ontwikkelingen in
ecosystemen gedetailleerd te blijven volgen in een
monitoring systeem waarbij niet alleen, zoals tot nu toe
vaak geschiedt, naar aan- of afwezigheid (biomassa,
aantallen) van dieren in het ecosysteem in de"loop van de
tijd wordt gekeken,maar juistook naarprocessen,naar het
functioneren, het welbevinden, van de organismen in het
systeem wordtgekeken.
•.
•
Mollusken zijn geschikte dieren voor het inrichten van
monitoring-programma's aangezien de fysiologie en ecologie
van vele soorten, zoals de mossel M y t i l u s edulis,
het
nonnetje Macoma balthlca,
de driehoeksmosisel
Dreissena
polymorpha en Corbicula
flumineà goed 'onderzocht is, en de
temporele en spatielevariatie indeverschillende factoren
bekend is. Daarnaast zitten veel mollusken van juveniel
stadium af vast aanhet substraat,hetgeen eengoede indruk
geeftvandechemischedrukterplekke.Daarenboven debrede
geografische verspreiding van vele soorten, de relatief
lange levensduur, en grote handelbaarheid in experimenten
maken de mollusken maken demollusken invervuilingslstudies
breed inzetbaar.
Conclusies
-Globaal lijkt er in Nederland sprake te zijn van een
lichte vermindering van de chemische druk op aquatische
mollusken.
- Juist in de relatief schonere gebieden kunnen 'negatieve'
stress-reacties (bijv. lage groei) van mollusken mogelijk
108

zijn.
-Bio-monitoring zou uitgebreid moetenwordenmet het meten
vanecofysiologischeparametersvanmolluskeninrelatietot
omgevingsfactoren,waartoebijvoorbeeld ookhoortdatonderzocht wordt in welke vorm een metaal aanwezig is, zodat
negatieve effecten in relatief schone gebieden tot de
verwachtingen kunnen behoren. Vanzelfsprekend zal het dan
nodig zijnhetonderzoek teconcentrerenopenkeleplaatsen.
Dankwoord
Dank is verschuldigd aan Dr. A. bij de Vaate voor de door
hem ingebrachteaanvullingenenverbeteringen indetekst.
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ARTHROPODEN ENWORMEN CHEMISCHONDER DRUK
H.Eijsackers
Speerpuntprogramma Bodemonderzoek, Postbus37,6700AAWageningen

Samenvatting
Om te weten of de stand van arthropoden of wormen
achteruit gaat door de schadelijke invloed van chemische
stoffen, zal kennis over deze "stand" en over de "schadelijkheid" beschikbaar moeten zijn. Ten aanzien van beide
aspekten blijkt er een aanzienlijk gebrek aan kennis te
zijn.
Langjarige, landelijke inventarisaties zijn slechts van
een beperkt aantal arthropodengroepen (vlinders en loopkevers) aanwezig. Daarnaast zijn er inventarisaties van
specifiekediergroepen inéénbepaald terrein.Geenvandeze
studies noemt chemische stoffen als faktor die de stand
beperkt. Wel wordt verandering van habitat o.i.v. voedselrijkdomgenoemd.
'
Laboratoriumstudies over dosis-effektrelaties van
bestrijdingsmiddelen op natuurlijke vijanden (arthropoden)
en bodemdierenenvan zwaremetalen opbodemdieren zijnwel
voorhanden. Daaruit blijkt dat een groot aantal stoffen
potentieel schadelijke effekten kan hebben. Waarnemingen
daarvan in statistisch opgezette veldproeven of -inventarisaties zijn echter uiterst schaars. Niettemin vormt het
regelmatig uitbreken van plagen van fytofage insekten een
aanwijzing dat -waarschijnlijk o.i.v. bestrijdingsmiddelen
-het bestand van hun natuurlijke vijanden is gereduceerd.
Daarnaast zullen echter andere faktoren zoals teeltmaatregelen en veranderingen in het (agrarisch) landschap een
rolspelen.
Van een groot aantal chemische stoffen is in het geheel
nietbekendwathuninvloed oparthropodenenwormenis.
Naast het inhalen van de kennisachterstand t.a.v.
bovengenoemde stoffen, zal ook aanvullend aandacht moeten
worden besteed dosis-effektonderzoek, bioassays, risikoanalyseenveldvalidatie.
Inleiding
Bij een publieksenquête in de Verenigde Staten naar de
voorkeur voor verschillende diergroepen, bleken de arthropoden zeer laag te scoren.Deervaringenmet hinderlijke of
"gevaarlijke" representanten gaven de doorslag in de
waardering (Van Lenteren, 1985). Ook ten aanzien van
regenwormen isdereaktievandemeestemensen afwerend.
Beide diergroepen vervullen een belangrijke rol in het
funktioneren van terrestrische ecosystemen. Ook hebben zij
een soms dominerende invloed op menselijke aktiviteiten,
zoals landbouw. Die kan positief zijn (bestuiving, biologische plaagbestrijding, verhoging bodemproduktiviteit),
maarooknegatief:plaaginsekten (tabel1 ) .
lil

Tabel1.

Positieve ennegatieve betekenisvanarthropodenenwormen.

arthropoden

regenwormen

bestuivers
predator
honingproducent
schoonheid
onderdeel ecosysteem

afbrekers
voedselkringloop
bodemvormer
onderdeel ecosysteem

concurrentvoedsel
overbrenger ziekten
beschadiger goederen
veroorzaker irritatie/pijn

0
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60
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0

100%
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Figuur1.
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De voor- en achteruitgang van A) loopkevers
(1890-1950t.o.v.1950-heden)enB)dagvlinders
(1900-1980t.o.v.1981-1986). (Bron:Loopkeverdatabank EISenDatabank Landelijk Dagvlinderprojeet)

Het is daarom niet verwonderlijk dat in land- en bosbouw
veel aandacht is besteed aan bestrijding van deze plaaginsekten, de laatste 40-50 jaar in steeds grotere mate met
chemischemiddelen.
Deze chemifikatie, .in kombinatie met een algehele
verhoging van de chemische belasting van het milieu, heeft
echter ook nadelige effekten op niet-plaag arthropoden en
andere organismen, die op of in de bodem met chemische
stoffeninaanrakingkunnenkomen.
Indithoofdstuk zalwordennagegaanwatbekend isoverde
achteruitgang/ verschuiving in de aantallen arthropoden en
wormen. Vervolgens zal worden nagegaan wat de invloed van
chemische stoffen is. Tenslotte zal worden aangegeven op
welke wijze aanvullende informatie vergaard zal moeten
worden.
Destandvanarthropodenenwormen
Ter voorbereiding van het Natuurbeleidsplan (NBP)is door
Weinreich enMusters (1989)samenmet vele terzake kundigen
destandvandeNederlandse floraenfaunaopgemaakt.Vande
arthropodenkomendagvlinders,loopkeversenlibellenaande
orde; de regenwormen komen in het geheel niet aant>od. In
eenrapportoverdeinternationalebetekenisvande

ruderaal

4%%

Figuur2.

\

Relatievevoor-enachteruitgangvan loopkevers
per ecologische groep in verschillende
landschapstypen tussen 1890 en heden. (Bron
Loopkeverdatabank,EIS).
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Nederlandse natuur (Wolff et al., 1989) wordt aanvullende
informatie gegeven over de toestand van sprinkhanen en
krekels,demierenendeaquatischeinsekteninNederland.
Er is voor een groot aantal groepen van soorten sprake
van een achteruitgang (figuur 1)ofvaneen, somskomplexe,
verschuiving inde soortenbestanden (figuur 2). Geenvan de
auteurs noemt echter chemische belasting als oorzaak. Met
name achteruitgang van specifieke habitats onder druk van
toenemende voedselrijkdom wordt als oorzaak van geconstateerdeveranderingen aangevoerd.
Enkele langjarige meetreeksen aan de dennespanner (Klomp,
1966), loopkevers (DenBoer, 1979)en regenwormen (VanRhee
& Nathans, 1973) geven evenmin aanwijzingen over een
duidelijke negatieve invloed van chemische belasting. Met
name t.a.v. de regenwormen mag dit verwonderlijk heten.
Deze werden bemonsterd in boomgaarden waar bestrijdingsmiddelen inaanzienlijkematewerdentoegepast.
Ook langjarige inventarisaties inbepaaldeterreinen zoals
hetduingebiedMeijendel (Bakker,1974)ofdenieuwepolders
(100, 1982)gaven geen aanleiding een dergelijke invloed te
veronderstellen, al leenden de betreffende terreinen zich
mindervoorhetvaststellenvaneendergelijke invloed.
Als konklusie kan worden gesteld, dat het beschikbare
cijfermateriaal over aantallen arthropoden en regenwormen
beperkt is en niet gericht op het vaststellen van een
invloedvanchemische stoffen.Hetmateriaaldatbeschikbaar
is geeft ook geen indikatie van een duidelijk nadelige
invloedvanchemischestoffen.
Een invloed van chemische stoffen, m.n. bestrijdingsmiddelen, in landbouwecosystemen op arthropoden ligt echter
voor de hand, gegeven de brede werking van deze bestrijdingsmiddelen en de aanwezigheid van vele andere arthropodensoorten naast het beperkte aantal plaagsoorten. Echter,
de inventarisaties ter vaststelling van die- invloed zijn
nietuitgevoerd.Ditkomttendeleomdathetmoeilijk iseen
goede blanko te hebben, tfe,weten een landbouws^steem
volgensexaktdezelfdeopzet,iticukrzonder,chemische
Tabel 2.

Aantal publikaties'van'effekten of opname van
groepenvanstoffenopannelidenén arthropoden
inbodemsofsedimenten (Bibsis).

zwaremetalen
chlor.koolw.st.
PAK's
PCB's
dioxinen
bestrijdingsmiddelen
olie

Effekt
bodem sediment
0
2
2
0
2
4
1
1
1
0
3
3
4
29

Opname
bodem sediment
0
2
1
11
1
18
1
9 **•
3
3
3
3
0
2

Trefwoorden zoekprofielenresulterende aantallen
referenties:Anneliden 16.776Arthropoden 36.799
Stoffen52.842Bodem+sediment 144.968
An+Ar+St+Bo+Sed: 147 (waarvan109bruikbaar)
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bestrijding. Bovendien moet dit zodanig groot zijn dat imen emigratie naar en van het proefterrein geen doorslaggevende rol in de aantalsveranderingen spelen. In paragraaf
4wordthieropteruggekomen.Eerstwordtnagegaanwatbekend
is uit laboratorium- en proefveldonderzoek over de potentiële effekten van chemische stoffen op arthropoden en
regenwormen.
Potentiëleeffektenvanchemische stoffen
Referenties over effekten
sedimenten

en blo accumul at Ie

In bodems

en

Om eenoverzicht tekrijgen van debeschikbare literatuur
is een uitdraai gemaakt van het BlOSIS-bestand, dat
literatuur bevat vanaf 1970.Het resultaat is samengevat in
tabel 2, waarin tevens het zoekprofiel is aangegeven. In
sedimenten is relatief veel onderzoek gedaan naar effekten
van chemische stoffen, m.n. betreffende olie, gechloreerde
koolwaterstoffen enPAK's,interrestrischebodemszeerveel
minder.
Referenties over effekten
organismen

van chemische

stoffen

op

bodem-

DennemanenVanGestel (1990)dedeneenzelfde studie,maar
met een veel uitgebreider zoekprofiel v.w.b. de stoffen.
Deze studie was gericht op een onderbouwing van de door de
overheidvoordebodemsanering tehanteren C-waarden.
Voor de afleiding van de gehanteerde grenswaarden is het
RAB-systeem (Risico Analyse Bodem) gebruikt (Van Straalen,
1989). Teneindevoldoendenauwkeurigdegemiddeldegevoeligheid van bodemdieren voor een bepaalde stof of groep van
stoffen en het 95% betrouwbaarheidsinterval van deze
gevoeligheid te kunnen schatten, zijnminimaal vijf toetsen
met verschillende diersoorten nodig. Zoals tabel 3 aangeeft
wordt dat kriterium slechts gehaald voor 3van de 11inhet
onderzoek betrokken zware metalen, voor 1 van de 38
gechloreerde koolwaterstoffen en voor 3 van de 95 bestrijdingsmiddelen. Nemen we als kriterium dat er op zijn minst
één referentie is, dan blijkt er niets te vinden te zijn
over 2 van de 11 zware metalen, 9 van de 13 aromatische
verbindingen, 28van de 38gechloreerde koolwaterstoffenen
26 van de 95 bestrijdingsmiddelen. Bekijken we nader bij
welke organismengroepen effekten onderzocht zijn (tabel4 ) ,
dan zijn dat vooral de regenwormen. Ook loopkevers (Coleoptera) en springstaarten (Collembola)
zijn redelijk onderzocht, terwijl het opvallend grote aantal bestrijdingsmiddelenwaarvanheteffektonderzocht isbijHeteropteraop
één studie slaat. Het gaat daarbij in alle gevallen om
laboratoriumonderzoek.
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Tabel 3. Aantal organismen waarvoor effekten van verschillende stoffen getoetst zijn. Tussen haakjes achter iedere
stofgroephettotaalaantalverbindingenwaarover literatuur
gezocht is (DennemanenVanGestel, 1990).
>5

3-5

1-2

3

3

10

3
4
1
9
1
1
56

4
1

6
1

2
2

23
1
2
1
2
6
8
6

zwaremetalen (11)
arom.verbindingen (13)
PAK's (2)
gechloreerdekoolwaterstoffen (38)
PCB's (1)
dioxinen (1)
bestrijdingsmiddelen(95):
hooggechloreerde (10)
benzimidazolen (2)
triazinen (1)
organofosfaten (26)
carbamoyl-oxinen (3)
dithiocarbamaten (4)
pyrimidinen (1)
quats (2)
carbamaten (12)
restniet-gechloreerd
restgechloreerd (23)

Tabel4.

1
1
3

1
1

,,1
(11)
1

*

0 org.groepen
2
9
28
26

2

•'
5
3
16

Aantal publikaties waarin effekten van
verbindingen zijn onderzocht op groepen
bodemdieren (DennemanenVanGestel, 1990).
OliColColiAcaNemMolIsoAranHetPro

zwaremetalen
43
arom.verbindingen 4
PAK's
1
chlor.koolw.st.
27
PCB's
dioxinen
1
bestrijdingsmidd. 95

•2.
1»*

18 38

Oligochaeta, Coleoptera, Collembola, Acari,
Mollusca,Isopoda,Aranea,Heteroptera,Protozoa.

13
Nematoda,

Effekten van bestrijdingsmiddelen en andere stoffen op
natuurlijkevijanden
**.
Eenderdedatabestand-studie betrefthetwerkvanCroften
Theiling (1989)naardeeffektenvanbestrijdingsmiddelen op
natuurlijke vijanden. Uit figuur 3 komt naar voren dat het
voor het merendeel (ca. 70%)laboratoriumonderzoek betreft,
terwijl minder dan 30%veldonderzoek betreft.Wordt daarbij
een onderscheid gemaakt tussen onderzoek met en zonder
statistischetoetsing,danblijktmaareenzeerbeperktdeel
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(< 9%) betrekking te hebben op statistisch getoetst
veldonderzoek.
Croft en Theiling hebben de onderzoeksresultaten ook
ingedeeld naar toxiciteitsklassen. Ongeacht het type
onderzoek zoals gehanteerd in figuur 3 heeft éénderde deel
van de bestrijdingsmiddelen een toxisch effekt lager dan
30%, éénderde heeft 30-90% toxisch effekt enéén derde een
toxiciteit hoger dan 90%. In tabel 5 zijn de toxiciteitsklassen voor de verschillende groepen van bestrijdingsmiddelen aangegeven. Insekticiden zijn voor natuurlijke
vijanden het meest toxisch, maar ook de andere groepen
hebben een toxische werking, voor sommige individuele
middelentoteenaanzienlijkniveau.
Concluderend is er over de effekten van bestrijdingsmiddelen op economisch belangrijke arthropoden (natuurlijke
vijanden) redelijk veel informatie voorhanden. Deze
informatie bevestigt de aanname dat bestrijdingsmiddelen
potentieel een aanzienlijke toxische werking kunnen hebben
opnatuurlijkevijanden.
Ook over effekten van zware metalen is redelijk veel
informatiebeschikbaar.
In de bovengenoemde literatuurbestanden komen weinig tot
geenreferentievoorbetreffendeeffectenvanandere stoffen
dan bestrijdingsmiddelen en zware metalen. Dit betreft een
aanzienlijk aantal aromatische verbindingen, gechloreerde
koolwaterstoffen,PAK'senPCB's,dieallenvanwegeeffekten
in aquatische systemen of vanwege chemische gelijkenis met
andere toxische stoffen door de overheid op een lijst van
verdachte stoffen zijn geplaatst. Snelle opvulling van deze
kennisachterstand lijktdringendgewenst.

Percentage van totaal
40

30

20

10

Veldonderzoek

Lab.onderzoek

H l Alle waarnemingen

Figuur 3 .

LC/LD50

uit samenvatting

I H J Statistische analyse

Typen o n d e r z o e k n a a r n e v e n w e r k i n g e n
van
b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n . (Naar: T h e i l i n g , 1 9 8 7 )
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Tabel 5.

Toxiciteitsklassen van verschillende groepen
bestrijdingsmiddelen voor natuurlijke vijanden
(Croft & Theiling, 1988).

Chemischeverbinding

Aantal
Gemiddelde
referenties toxiciteitsindex*

insekticiden
pyrethroiden
701
organofosfaten
5.089
carbamaten
1.353
DDTderivaten
616
gechloreerdekoolwaterstoffen 884
juveniel hormoonanalogen
297
anorganischeverbindingen
226
plantaardigeextrakten
319
chitineremmers
162
microbiëleProdukten
490
fungiciden
nitrofenol derivaten
65
carbamaten
217
anorganischeverbindingen
191
diverseorganischeverbindingen 650
acariciden
carbamaten
IA
nitrofenol derivaten
262
DDTderivaten
73
organotinverbindingen
188
gechloreerdekoolwaterstoffen
9
zwavelverbindingen
228
herbiciden
nitrofenolderivaten
15
heterocyclischeN-verbindingen 35
ureumderivaten
29
carbamaten
12
diverseorganischeverbindingen 12
organometaalverbindingen
12
phenoxy-alkylderivaten
12
* Toxiciteitsindex gebaseerdop*devolgendeschawl:
1 :0effekt,2 :<10%effekt,r$ :10-30%,effekt,
effekt, 5 :>90%effekt.

4,00
3,88
3,75
3,69
3,54
3,06
2,87
2,84
2,83
2,20
3,29
2,68
2,67
2,46
4,45
3,18
2,80
2,78
2,33
2,25
3,74
3,28
2,93
2,67
2,57
2,17
2,00
31-90%

Veldonderzoek
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is er niet al
teveel veldonderzoek dat voldoet aan de eis van een
statistisch onderbouwde opzet en uitwerking van resultaten.
Naast deze statistische opzet zijn er nog een aantal••endere
voorwaarden waaraan voldaan zou moeten worden:
- zuiverheid van proefopzet
- omvang proefpercelen
- omvang bemonstering
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-duurbemonstering.
Voorwaardenvoorgoedveldonderzoek aan arthropoden
Zuiverheid van proefopzet betreft één van de grondregels
van wetenschappelijk onderzoek: alleen de te bestuderen
faktor moet als variabele in de proefopzet zijn opgenomen.
Ten aanzien van landbouwsystemen blijkt dit een haast
onoverkomelijke barrière te vormen, aangezien teelt en
teeltmaatregelen nauw samenhangen en het gebruik van b.v.
bestrijdingsmiddelen in de huidige teeltsystemen een
welhaast onlosmakelijk onderdeel daarvanvormt.Het is zeer
moeilijk een adequate kontrolesituatie te kreëren, zodat
vaak een vergelijking gemaakt zal moeten worden tussen
chemische en geïntegreerde of ecologische bestrijdingsmiddelen, of tussen verschillende methoden (= middelen)
onderling.
De omvang van proefpercelen is van belang in verband met
de aktieradius van de te bestuderen organismen. Vanwege de
mobiliteit van dieren kunnen zij zich onttrekken aan de
invloed van b.v. bestrijdingsmiddelen i.r.t. de ongelijkmatige verdeling van het middel. Daarnaast zal na de
toepassing immigratie kunnen optreden van buiten het
proefperceel. Bij oppervlakte-dieren kunnen de afgelegde
afstanden per dag aanzienlijk zijn (voor loopkevers
tientallen meters! ) , waardoor ook de omvang van de proefpercelenaanzienlijk moetzijn (Evertsetal.,1989).
De omvang van de bemonstering heeft te maken met de
veelvormigheid vandeorganismenindebodemendegespecialiseerde bemonsteringsmethoden die voor verschillende
groepen nodig zijn (zie b.v. Eijsackers & Van de Bund,
1980). Niettemin zullen met deze methoden bepaalde groepen
in de bemonsterde dieren onder- of oververtegenwoordigd
worden.Metdezeverschillendientvooraf rekening teworden
gehouden.
De duur van de bemonstering hangt nauw samen met de
hierbovengenoemdekeuzevanorganismengroepen.Dezegroepen
kennen ieder hun eigen seizoensgebonden aktiviteitsperiode.
Wilmen inzicht krijgen indebeïnvloeding vaneen bepaalde
groep, dan zal men gedurende de aktiviteitsperiode moeten
monsteren;bijvoorkeurgedurendedegeheleperiode.
Gekombineerd veld/laboratorium-onderzoek naar effekten van
deltamethrin
Een voorbeeld van een veldonderzoek, dat voldoet aan de
bovenbeschreven voorwaarden, is het werk van Everts en
Jagers op Akkerhuis over de effekten van deltamethrin op
arthropoden in graanvelden behandeld met deltamethrin. Na
een brede inventarisatie van graanpercelen in Zuidelijk
Flevoland (groot oppervlak, homogene bodem- en gewasstruktuur, geen voorafgaande verontreiniging) kon worden
vastgesteld welkeaanhetbodemoppervlak aktieve arthropoden
door deltamethrin wordenbeïnvloed. Dit bleek eengroepvan
spinnen te zijn (Everts et al., 1989) en enkele soorten
kortschildkevers. In het algemeen bleven de effekten van
beperkte omvang. Vervolgens is in nadere veldproeven
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nagegaan welke andere teeltmaatregelen op deze arthropoden
van invloed kunnen zijn. Grondbewerking (Everts et al.,
1990) en gewasrotatie (Jagers op Akkerhuis et al., 1988)
hadden vaak een grotere nadelige invloed op de aantallen
arthropodendandetoepassingvanbestrijdingsmiddelen.
Verder is in het laboratorium vastgesteld welke milieufaktoren met namevan invloed zijnop deblootstelling/biobeschikbaarheid vandeltamethrinvoordezespinnen.Metname
demobiliteit van deze spinnen gedurende deeerste paar uur
nabespuitingbepaaldevoorhetovergrotedeeldeblootstelling en het uiteindelijke effekt van deltamethrin (Everts,
1990).
Recent is door Jagers op Akkerhuis (pers. med.) gewerkt
aan een gedetailleerde en intensieve bemonstering van de
diverse "omgevingsfactoren" onder veldomstandigheden. Met
behulpvaneenontwikkeld simulatiemodel ishetmogelijk het
aantal aktieve spinnen onder verschillende veldomstandigheden te schatten. In kombinatie met de laboratoriumresultaten over de gevoeligheid voor deltamethrin van de spinnen
onder verschillende omstandigheden, kan een nauwkeurige
schatting worden gemaakt van de te verwachten nadelige
effekten onder bepaalde milieu-omstandigheden. Afhankelijk
van de weersomstandigheden kunnen déze effekten aanzienlijk
variëren; soms treden bij 1/20 vartde praktijkdosis reeds
effektenop.
Ook alsdenadeligeeffektenslechtsvankorteduur zouden
zijn, moeten we ons realiseren dat de rol van de predatore
spinnen gedurende specifieke perioden in het seizoen
essentieel kan zijn aangetast. Redukties in aantallen
gedurende die, relatief korte perioden, zouden aanzienlijke
konsekwenties kunnen hebben voor de aantallen van de
prooisoorten.
Dit soort uitgebreide veld- en laboratoriumstudies is
uiterstbeperkt.Zijkunnenechter alsleidraad dienenomde
relevantie van ecotoxische risiko-schattingsmethoden op
basis van laboratoriumonderzoek tevalideren. Daarnaast zal
op kreatieve wijze gebruikt^moeten•worden gemaakt van
"praktijk"-experimenten, ook al zouden deze niet volledig
voldoen aan de hiervoor geschetste« voorwaarden voor
onderzoek.
I

Praktijk-experimenten
Behalve met grote proefvelden, zijn ook een aantal
Projektenuitgevoerdwaarin:
onbehandelde veldjes in een bespoten gebied werden
vergelekenmetonbespotengebieden;
spuitvrijeperceelsrandenwerdenbemonsterd;
ecologisch beheerde proefvelden werden vergeleken met
bespotenvelden;
verschillende teeltsystemenonderlingwerdenvergeleken.
Het eerste voorbeeld is inonze Europese landbouwsystemen
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in feite niet meer te vinden. Klingauf (1988) geeft een
voorbeeld .van katoenvelden in Iran, waar de aantallen
roofvijanden ineenonbespoten gebied 4xhoger waren danin
onbespoten percelen in een bespoten gebied. Het zal
duidelijk zijn, dat bij een dergelijke waarneming statistischvereistevoorwaardennietterealiserenzijn.
Hald & Reddersen (1990) vonden in "ecologisch" bewerkte
graanvelden een 2x zo hoog bestand aan ongewervelden. Dit
leek mede verband tehouden met aanzienlijke verschillen in
de aantallen en soorten kruiden tussen graanvelden waar
ecologischdanweichemischbestrijding plaatsvond.
Onderzoek in spuitvrije zones is uitgevoerd in Engeland
(Sotherton et al., 1988)en Denemarken (Bodil Hald etal.,
1988). Probleem is hier de reïmmigratie. In ieder geval is
vastgesteld, dat in deze qua oppervlak relatief geringe
zones arthropoden kunnen overleven, ondanks de uitgevoerde
bespuitingen indenaastgelegenpercelen.
Van een langjarige vergelijking van verschillende
teeltsystemen is het Boxworth-projekt een bekend voorbeeld.
Gedurende de periode 1981-88 bleek dat in de gangbaar
beteelde velden de herbivore en de weinig mobiele Insekten
sterk in aantal gereduceerd waren. Ook uit dit soort
praktijkwaarnemingen komt de gedachte naar voren, dat
mobiliteit en ontwijking belangrijke veiligheidsmechanismen
kunnenzijnvoorarthropoden.
Naast deze min of meer onderzoeksmatig onderbouwde
praktijksituatie, zijn er nog de talrijke waarnemingen uit
depraktijk zelf (m.n.degroente-enfruitteelt)b.v.dena
uitroeiing van natuurlijke vijanden optredende massieve
mijtenplagen.
Ook ten aanzien van regenwormen of ten aanzien van het
bodemleven i.h.a. zou een dergelijke opeenvolging van
waarnemingen kunnen worden gegeven, zij het minder volledig
gedokumenteerd. Enige overzichtsartikelen betreffende
nevenwerkingenvanbestrijdingsmiddelen zijnopgenomen inde
literatuurlijst.
Als konklusie kan worden gesteld dat op verschillende
niveau'svanonderzoek -proefplotonderzoek,proefveldonderzoek,praktijkonderzoek -duidelijkeenomvangrijke nadelige
beïnvloeding van de aantallen arthropoden en regenwormen
bekend is.Probleem isechter,datbijkritischebeschouwing
behalvebestrijdings-middelenookandere (teelt)faktorenvan
invloed konden zijn op deze aantallen. Aan één van deze
faktoren, de veranderingen in het agrarisch landschap, is
nog weinig aandacht besteed, alwordt deze doorWeinreich &
Musters (1989) wel als belangrijkste faktor genoemd. Uit
kartografisch onderzoek van Barends (1987) blijkt, dat het
aantal en de omvang van denatuurlijke landschapselementenbegroeiing perceelsranden, voorkomen woeste grond, verandering van grondgebruik -sterk veranderd is.Dit issamengebracht in één kaart (figuur 4 ) ,waaruit naar voren komt,
dat met name in het oosten en zuiden van ons land vrijwel
allepercelenmatigtotsterkveranderd zijn.
Mede door deze ingrijpende wijzigingen is het eigenlijk
onmogelijk om de basale vraag achter deze bijdrage - is de
stand van arthropoden en regenwormen onder invloed van
chemische belasting blijvend veranderd -met jaof met neen
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Mate van veranderingen in percelen in 1980
t.o.v.1900.(Bron:Barends, 1987\.

tebeantwoorden.
Wat zal er daarom moeten get>euren om over de invloed van
chemische stoffeneendergelijkeuitspraaktekunnendoen?
Konklusiesenaanbevelingen

Koriklusies

*'

_

,

'.

Als algemene konklusie komt naar voren, dat er een
geweldigekennisachterstand ist.a.v.effektenvanchemische
verbindingen anders dan bestrijdingsmiddelen en zware
metalen.
Van bestrijdingsmiddelen en zwaremetalen is inlaboratoriumonderzoek vastgesteld, dat potentieel de nadelige
effektenaanzienlijk kunnenzijn.
Statistischgoedonderbouwd veldonderzoek/veldvalidatie is
uiterst beperkt. Uit één van deze onderzoeken komt naar
voren, dat in het algemeen de effekten beperkt van omvang
zijn, maar dat onder specifieke weersomstandigheden bij
lage doseringen (1/20 van de praktijkdosis) effekten
optreden. Uit praktijkonderzoek blijkt aan de andere kant
dat de aantallen arthropoden en regenwormen in gangbare
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landbouwsystemenaanzienlijk gereduceerd zijn.
Naast het gebruik van bestrijdingsmiddelen in deze
gangbaresystemen,kunnenechterookandereteeltmaatregelen
(b.v. bodembewerking) een grote bijdrage aan deze reduktie
leveren. In het agrarisch gebied speelt verder de verandering van het agrarisch landschap voor arthropoden een
rol.

Onderzoek ter onderbouwing van

beleid

Wilonderzoekeengoedeonderbouwing vanhetbeleid kunnen
leveren, dan zal dit daarop moeten aansluiten. Dit lijkt
voor de hand liggend, maar is niet zo gemakkelijk te
realiseren, doordat onderzoek eerst na enige jaren resultatengaatopleveren.
Daarom wordt in de volgende paragrafen eerst aangegeven
welke beleids-alternatieven er m.i. zijn om - gezien de
enorme aantallen stoffen en de reeds opgetreden milieuproblemen - binnen redelijke termijn tot adequaat beleid te
komen. Vervolgens zalworden geschetst hoe onderzoek hierop
kanaansluitenofopkanwordentoegesneden.

Gekwantificeerd

risiko-evaluatiesysteem

vs. expert

judgement

Gegeven de enorme aantallen stoffen in het milieu en de
voortdurende toename daarvan, is het noodzakelijk reeds op
dit moment over een goed eerste beoordelingssysteem te
beschikken. Het RAB-systeem biedt daarbij - met alle
beperkingen die dit systeem mogelijk (nog) heeft - de
mogelijkheid omopgekwantificeerdeengeobjektiveerde wijze
eenberekening temakenvandespreiding ingevoeligheid van
alle te beschermen organismengroepen op basis van de
resultaten van onderzoek aan een beperkt aantal toetssoorten.
Hethanterenvaneenbepaaldegrenswaarde (hoeveelprocent
van de soorten bijhetbetreffende niveauvan een stof geen
waarneembaar nadelige effekten vertoont) blijft even
diskutabel, welke hoogte van dit niveau: 5%-, 1%- of zelfs
0.01% ook wordt gehanteerd. Gegeven het totale aantal op de
aarde aanwezige soorten organismen, zullen namelijk zelfs
bij het laagste niveau bepaalde, door ons op subjektieve
grondentebeschermen,organismennietbeschermdworden.
Aan een dergelijke geobjektiveerde berekeningswijze is in
principe echter de voorkeur te geven boven het t.a.v.
bestrijdingsmiddelen gehanteerde expert judgement systeem.
Indien bij stoffen om welke redenen dan ook gewerkt moet
worden met een onvolledig dossier, zullen experts inter-of
extrapoleren op basis van Fingerspitzengefühl. Bij hetRABsysteem komt een beperktere hoeveelheid kennis automatisch
tot uiting in de berekende spreiding en dus in de risikokans.
OverigensmoetookbijhetRAB-systeem naaraanleiding van
de cijfermatige uitwerking een nadere ecotoxicologische
beoordeling van de resultaten moet plaatsvinden. Daarbij
moet mede gelet worden op de aard van de verwerkte onderzoeksgegevens (welkeproefdieren,welkeproefomstandigheden,
watvoorsoortproeven, e t c ) .
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"Black
box" veldonderzoek
proefveldonderzoek

benadering

vs.

uitgebreid

Voor het hanteren en beoordelen van de resultaten van
veldonderzoek, waarbij naast effekten van de betreffende
stof(fen) zelf ook een groot aantal andere faktoren zal
meespelen (denk bij landbouwsystemen aan de invloed van
gewas, bodembewerking, verkaveling), kan uitgegaan worden
van een black box-benadering. Daarbij worden al deze
effekten zonder onderscheid of onderlinge weging als totaal
meegenomen.
Het alternatief is, dat in de totale toelatingsprocedure
een adequaat opgezet veldonderzoek zal moeten worden
opgenomen. Dit vergt veel onderzoekpotentieel, zowel qua
menskracht als qua ruimtebeslag. Bedacht moet worden dat
stoffenworden toegelaten voor toepassing indepraktijk op
basisvaneenbeperktevoorafgaande laboratoriumtoetsing.
Te denken valt aan een konstruktie met een voorlopige
toelating in kombinatie met een verplichting tot gekontroleerde veldtoepassing. Bij deze veldtoepassing worden de
praktijkomstandigheden gekombineerd meteenwetenschappelijk
verantwoord opgezet waarnemingssysteem (zie ook Eijsäckers,
1984).
/

Benodigd

onderzoek

Gegeven de enorme kennisachterstand en de noodzaak om op
korte termijn effektief beleid te realiseren, is het
volgendeonderzoeknodig:
a - verzamelen van dosis-effektgegevens in het laboratorium,
b - uitwerken/toetsenRAB-systemen,
c - "worstcaseanalyses",
d - validatieRABen "worstcaseanalyses",
e - uitvoeringbeperktebàqmonitoring.
»

? •*.

a Het gaat hier namelijk om een inhaalprogramma met als
primair doel het op vergelijkbare»wijze verkrijgen van
gegevens over demate van ecotoxiciteit i.v.t. andere op
dezelfde wijze get'oetste stoffen. Dfartoe kunnen
bestaande toetssystemen worden gebruikt, ook al is er
discussie over de ecologische relevantie, omdat het om
vergelijkendewaarnemingengaat.
b Beoordeling en uitwerking van hetRAB-systeem betreft de
gebruikte statistische afleidingsmethode, de keuze voor
structurelekenmerkenofdekombinatievan structureleen
functionele kenmerken en de nadere invulling van de
blootstellingparameter.
*».
c Het merendeel van het laboratoriumonderzoek wordt thans
nog uitgevoerd onder gemiddelde milieu-omstandigheden en
met "algemene" proefdieren. Aangezien het niet mogelijk
is om alle laboratoriumonderzoek ook onder extreme
omstandigheden, respektievelijk met minder algemene,
meer gespecialiseerde of zelfs beschermde soorten
organismen uit te voeren, wordt voorgesteld een beperkt
aantal bureaustudies inzake "worst case analyses" uit te
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voeren eventueel uitgebreid met een evaluatie van de
kansen op ongewenste effekten van stoffen onder extreme
milieu-omstandigheden. Het zijn juist deze (kombinaties
van) extreme omstandigheden, die aanleiding geven tot
katastrofes of incidenten waarbij grote aantallen dieren
hetlevenlaten.
d Teneinde de relevantie van de verkregen laboratoriumgegevens voor de veldsituatie te kunnen beoordelen, zal
vooreenbeperktaantalstoffeneenuitgebreid veldonderzoek moeten worden opgezet, met veldinventarisaties op
groteproefvlakken,aanvullend laboratoriumonderzoek naar
deeffekt-beïnvloedendemilieufaktorenenmodelleringvan
de kans op mogelijke effekten gekombineerd met kleinschaligerveldvalidatievandemodelresultaten.
e Naast dit onderzoek gericht op afzonderlijke, bekende
stoffen hebben we in het milieubeleid en -onderzoek ook
te maken met het gezamenlijk voorkomen van verschillende
stoffenenmetonbekendestoffen.Omoverdehaalbaarheid
van algemeen signalerende biomonitoring in dit verband
inzicht te verkrijgen, zou op experimentele basis
biomonitoring kunnen worden uitgevoerd op enkele "hot
spots" (plaatsen waar gezien de bekende, aanwezige
verontreiniging effektenteverwachten zijn).
Door bij deze monitoring organismengroepen te betrekken,
die ook bij het laboratoriumonderzoek (zie a) en de
"worst case analyses" (zie c) betrokken zijn, wordt een
optimaal op elkaar afgestemd programma verkregen. De
daaruit af te leiden relaties zouden danvervolgens voor
andere stoffen kunnen worden gebruikt om, op basis van
beperkte laboratorium- toetsing, uitspraken/voorspellingen te doen over al dan niet onder extreme veldomstandighedenteverwachteneffekten.
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Samenvatting
Worden grootschalige effekten van chemische veranderingen
van het milieu leidende tot klimaatsveranderingen (kooldioxyde) buiten beschouwing gelaten, dan valt voor de
Nederlandsebinnenwaterenhetallesoverheersendeeffektvan
de uitstoot van vermestende stoffen op. Overmatige algenbloei,troebelheid vanhetwatereneenverstoordezuurstofhuishouding leiden tot verarming van populaties van vissen
en amfibieën. Het opkomen van soorten dievan de gewijzigde
omstandigheden kunnen profiteren (verbraseming) is daar
onlosmakelijk mee verbonden. Voor de zwak gebufferde
binnenwateren komt daar dan nog bij het effek^ van de
verzuring via de atmosfeer als gevolg van vooral zwaveldioxyde. Een verstoorde zuurstofhuishouding in de Nederlandse oppervlaktewateren, ook in kwetsbare gebieden op de
Noordzee, vermindert voorts de weerstand van vissen en
amfibieëntegenziektenenparasieten.
De belangrijke rol van het Rijnwater voor het kwantitatieve waterbeheer in Nederland leidt niet alleen tot
nivellering van oorspronkelijk vaak zeer verscheiden
aquatische ekosystemen, maar stelt de beïnvloede gebieden
tevens bloot aan de vele verontreinigende stoffen in deze
rivier.DaarbijgaathetdannietalleenominhetRijnwater
aanwezige toxische stoffen, maar nadrukkelijk ook om de
sterk toegenomen hoeveelheden anorganische zouten in dat
water.
Bij de toxische stoffen zelf lijken de bestrijdingsmiddelen een belangrijke oorzaak voor de vergiftiging van
populaties van vissen en amfibieën. Het aantonen van
duidelijke stof-effektverbandenisechter,behoudensinhet
gevalvankalamiteiten,ergmoeilijk.Ditisnietalleenhet
gevolg van de eerder aangegeven wijzen waarop vissen en
amfibieën reeds chemisch onder druk staan,maar ook door de
onmogelijkheid bepaalde effekten toe te schrijven aan één
stof, waar in het algemeen sprake is van een veelheid van
aanwezige toxische stoffen. Wel is te verwachten dat van
deze toxische stoffen de milieuvreemde en slecht afbreekbare, door hun ophoping in zee, mondiaal uiteindelijk de
grootstedrukzullenleggenopfloraenfauna.
Inleiding
Van de in Nederland voorkomende 51 zoetwatervissoorten
zijn er 38 inheems. Hiervan zijn er 14 ernstig bedreigd.
Steur, zalm en elft zijn zelfs nagenoeg uit ons milieu
verdwenen. De soorten die achteruit gegaan zijn omvatten
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vooral soorten voorkomend in stromend water, in zwak
gebufferde kalkarme waterenen soorten die afhankelijk zijn
van een rijke watervegetatie. Van de 17 in Nederland
voorkomende amfibieën zijn 9 soorten bedreigd of gaan
achteruit (Weinreich &Musters,1989).
Waterverontreiniging en het daarmee chemisch onder druk
komen te staanvanpopulatiesvanvissenen amfibieënvormt
één van de oorzaken voor het verdwijnen van de natuurlijke
variatievandezepopulaties.
Oorzaken van veranderingen in populaties van vissen en
amfibieën zijn echter zeker niet alleen terug te voeren op
het chemisch onder druk staan van aquatische ekosystemen.
Bij het op grote schaal veranderen van deze ekosystemen in
Nederland spelen ook fysische en biologische invloeden een
aanzienlijke, zo geen overwegende rol. Waterstaatkundige
werken, inpolderingen, aanleg van stuwen, overbevissing,
introduktie van konkurrerende exoten, eenvormigheid in
plaats van ruimtelijke verscheidenheid zijn,tezamen met de
chemische belasting van hetwater,verantwoordelijk voor de
vastgestelde achteruitgang van populaties van vissen en
amfibieën. Bij een behandeling van deze achteruitgang
zullen dus naast de chemische druk'ook de bijdrage van de
fysischeenbiologischeaspektendeaandachtmoetenkrijgen.
Fysischeaspekten
Nederland isoorspronkelijk overeenaanzienlijk oppervlak
een kwelder- of schorrenlandschap geweest. Het oorspronkelijke karakter is in de loop der eeuwen verdwenen als
gevolgvanbedijking eninpolderingen.Deoorspronkelijke in
de Nederlandse omgeving aanwezige populaties van vissen en
amfibieën zijn als gevolg van deze fysische veranderingen
sterk veranderd. Alleenpopulaties die zich in betrekkelijk
beperkte arealen in stand kunnen houden hebben zich in het
waterrijkeNederlandgoedkunnenontwikkelen.
•
Van oudsher vormt hetrivierërfgebied-vanRijn enMaas een
zeerdynamischgeheelvanondiependieper stromendwaterin
eenveranderend geulensysteem. Deze natuurlijke dynamiek is
door ingrijpen van de mens sterk-beperkt. Kanalisatie,
verstuwing en het wegbaggeren van paaiplaalisen heeft de
bestaansmogelijkhedenvanveletr'ekvisso'ortensterknegatief
beïnvloed. Zoetwatergetijdegebieden en brakwaterzones met
karakteristieke populaties aan vissen en amfibieën in de
mondingvanRijnenMaaszijnnagenoegverdwenen.
De geleidelijkheid van dit soort van processen kan het
best geïllustreerd worden aan de hand van het verdwijnen
vande zalm uitdeRijn.Hetverloopvande zalmvangsten in
deze rivier laat reeds aan het einde van de 17e ee*Bw een
aanzienlijke teruggang van de zalmstand vermoeden. Het
afsnijden van rivierbochten en het aantasten van de
paaiplaatsen van zalm in de bovenstroomse gebieden hebben
toenkennelijk reedshun invloed gehad. Tochheeft zichnog
tot het begin van de 20e eeuw een redelijk stabiele
zalmpopulatie weten te handhaven. Daarna is het door de
verregaande verstuwing van de Rijn en zijn zijrivieren, in
kombinatie met een sterk toegenomen visserijdruk, met de
zalm snelbergafwaartsgegaan (figuur 1). In1933isde
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Figuur 1.

Deontwikkeling vandeNederlandse zalmvisserij
op de Rijn sedert 1650. De gegevens zijn
afkomstig uitbelastinginkomsten (1650-1800)en
zalmstatistiek (1870-1933). (S.J. de Groot,
1990.Pers. com.).

Figuur 2.

Door afsluiting van de Zuiderzee (Z)ontstaat
hetIJsselmeer(IJ).
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zalmvisserij in Nederland dan ook nagenoeg verdwenen (de
Groot, 1989). De chemische verontreiniging lijkt bij dit
alleshooguiteenondergeschikte roltespelen.
Grote waterstaatkundige werken hebben uiteraard belangrijkere effektendan kleine ingrepen.Degrootschaligste in
Nederland in dit verband is de afsluiting van de Zuiderzee
(figuur 2 ) ,waardoor de oorspronkelijk in dit brakwatergetijdegebied voorkomende aquatische leefgemeenschappen
grotendeels verloren zijn gegaan. Daarvoor in de plaats is
dan een vrij eenvormige en soortarme levensgemeenschap
gekomen. De Zuiderzeeharing, een haringras dat zijn
paaigebieden had voor de kust van Gelderland in de Zuiderzee, is als gevolg van het aanleggen van de Afsluitdijk
zelfs geheel van de aardbodem verdwenen. Met het aanleggen
van deze Afsluitdijk zijn tevens nagenoeg de mogelijkheden
verdwenen voor trekvissen om via de Zuiderzee en de IJssel
het stroomgebied van de Rijn binnen te komen. Door het
uitvoeren van de Deltawerken zijn tevens vrijwel alle
zeeopeningen vanuit het zuiden van Nederland richting Maas
en Rijn gebarrikadeerd, zodat trekvissen alleen nog maar
effektief gebruik kunnen maken van de (nog niet van een
stormvloedkering voorziene)NieuweWaterweg.
Fysische verstoring van aquatische ekosystemen kan ook
optreden in samenhang met zandwinning. Betrekkelijk kleine
meertjes met een diepte van enkele meters herbergen vaak
zeer rijke levensgemeenschappen.
Wordt een dergelijk
meertje gebruikt als zandwinplaats, dan is het resultaat
vaak een meertje met een diepte van enkele tientallen
meters.Alsgevolgvandeopwarmingvandebovenlaagvanhet
meertje vormt zichdan inde zomermeestal een temperatuurgelaagdheid in water. De wind is door een ongunstige
verhouding tussen oppervlak en diepte van het meertje
onvoldoende in staat het koudere bodemwater en de warmere
bovenlaag te mengen (figuur 3). Aangezien in de warmere
bovenlaag door fotosynthese van planten organische stof en
zuurstof ontstaat, terwijl ïn^het koudere bodemwater de
afbraak van organisch materiaal.'onderverbruikvan zuurstof
overweegt, leidt een dergelijke gelaagdheid van het water
tot verstoring van de zuurstofhuishouding in het meertje.
Het zuurstofarmebodemwater vormt vóórvissen en amfibieën,
•
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Slechte visstand

Effekten zandwinning op het ontstaan van
temperatuurgelaagdheid (Golterman, 1975)en de
gevolgenvoordevisstand.

alsmede hun voedselorganismen, een minder geschikte
omgeving.Hetresultaatvandeverdiepingvanhetmeertjeis
dan ook in het algemeen een sterke verarming van de
aquatische levensgemeenschap, inklusiefvissenenamfibieën.
Ook fysische faktoren als het verdwijnen van (voortplantings)poelen ten gevolge van een veranderde bedrijfsvoering in de landbouw en het onttrekken van grondwater,
waardoor de hoeveelheid oppervlaktewater vermindert, dragen
er toe bij dat plaatselijk amfibieënsoorten in aantal
achteruitgaan.
Een geheel andere wijze van fysische belasting van
aquatische ekosystemen levert het lozen van opgewarmd
koelwater. Als gevolg van de aantrekkingskracht van warm,
stromend water op vissen ontstaat aldus vaak een zeer hoge
koncentratievanvissenbijhetlozingspunt.Verhoogd risiko
op het overbrengen van infektieziekten, nog vergroot door
voedselgebrek en gas-oververzadiging kunnen dan plaatselijk
leiden tot min of meer ernstige aantasting van de visstand
door visziekten. Daarnaast speelt dan ook nog de vissterfte
als gevolg van de mechanische schade door het binnenzuigen
vanvissenindekoelwatersystemenzelf.
Devele koelwaterlozingen inhet stroomgebied van Rijn en
Maas leiden tot een aanzienlijke fysische belasting van het
rivierwater met afvalwarmte. Het resultaat is een stijging
van de gemiddelde temperatuur van dit rivierwater met een
aantal graden Celsius. Voor koudwatervissen als de zalm
betekent deze fysische druk een duidelijke verslechtering
van de (potentiële) levensomstandigheden. Voor andere
soorten van organismen, die juist een hogere watertemperatuur vereisen, nemen de vestigingsmogelijkneden daarentegentoe.
Visserij aspekten
De grootschalige onttrekking van biomassa aan aquatische
ekosystemen door de visserij, heeft een aantal belangrijke
effekten tot gevolg, niet alleen op de visstand zelf, maar
ook opde restvanhetekosysteem. Bijdemeeste vissoorten
treden jaarlijks grote verschillen in jaarklassterkten en
visstand op.De jaarklassterktewordt vooral beïnvloed door
natuurlijke faktoren, waaronder het klimaat. De visstand
zelf wordt daarnaast echter ook sterk beïnvloed door de
visserij. De jaarlijkse onttrekking van aanzienlijke
hoeveelheden vooral oudere jaarklassen vis aan het ekosysteemuitzichineensterkeverjongingvandevisstand.Door
deafnemendevraatvanouderejaarklassenvisopjongerevis
zal bovendien een toename optreden van het aantal jongere
vissen dat overleeft. Door een betere omzetting van het
aanwezige visvoedsel invisgewicht bij jongerevissen leidt
dit toenemende aantal jongere vissen bij een afnemende
biomassa van de visstand als geheel in principe tot een
verhoging van de biomassa vandeze jongere jaarklassenvis.
Eén en ander is schematisch weergegeven in figuur 4.
Verschuivingen in het soortenspektrum van de aanwezige vis
brengen op zich weer verschuivingen met zich mee in de
soortensamenstelling van de in direkte relatie tot de
beviste populaties staande organismen als parasieten,
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prooidieren en predatoren, en leiden via deze weer tot
veranderingen ook in de niet beviste populaties (Daan,
1989). In samenhang met de natuurlijke jaarlijkse grote
verschillen in jaarklassterkte kan de visserijdruk daarmee
leidentoteenafnamevandediversiteit indevispopulaties
en verstoring van het natuurlijk evenwicht. Het komt er op
neer dat de visserij een zeer grote invloed heeft op de
ontwikkelingen binnen het gehele aquatische ekosysteem. Het
gevolg is, dat eventuele effekten van chemische druk op
populaties van vissen, en mogelijk zelfs op amfibieën,
moeilijk binnen de overheersende visserij-invloed kunnen
wordenherkend.

Biomassa
Vis

Zonder visserij

Leeftijd vis

Figuur4.

Effekten visserij op de visstand (toelichting
inde tekst).

Door de introduktie van exoten kunnen aquatische ekosystemen ook ernstig onder biologische druk komen te staan.
Geïmporteerde ziekten en p ^ g e n hebben bijvoorbeeld
regelmatighuisgehouden indeNéderldhdae-schelpdierkultuurgebieden, recentelijk nog door de voor de platte oester
Ostrea
edulis
zo fataal verlopende besmetting met de
eencellige Bonamia oestreae
(van Banning, 1986). Door de
introduktievandezwemblaasparasiet Anguillicbla
crassus in
hetbeginvande80-erjareninEuropaisinzeerkortetijd
80-100% van de aal in de Nederlandse binnenwateren besmet
geraakt. In aalkwekerijen heeft dit tot grote sterfte
geleid, terwijl in de overlevende aal uit de binnenwateren
de zwemblaas werd vernietigd (van Banning, 1990). Het is
moeilijk in te zien hoe aal eenmaal volwassen geworden
zonder zijn zwemblaas nog zijn paaigebieden op de^volle
oceaan zal weten te bereiken. De toekomst zal dan" ook
moeten leren wat de introduktie van Angulllicola
crassus
voor de voortplanting van de Europese aal betekent. Met de
introduktie ervan isechter eenonomkeerbare verandering in
onsmilieuaangebracht.Watookdeeffektenzullenzijn,wij
zullenermeemoetenlerenleven.Eendergelijke beschouwing
is kenmerkend voor de introduktie van in principe alle
exoten.
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Vermesting
Bij de toevoer van verontreinigende stoffen naar de
Nederlandse binnenwateren valt het alles overheersende
effektvandevermestende stoffenop.Vermesting iseente
hoge toevoer van eutrofiërende stoffen, voornamelijk
stikstof-enfosforverbindingen.Vermestingvanoppervlaktewateren leidttotmeer algenenminder lichtdoordringingin
het water. Bovendien treden verschuivingen op in de
soortensamenstelling van algen die zich ontwikkelen.
Algensoorten kenmerkend voor voedselarmewateren verdwijnen
en worden vervangen door algensoorten kenmerkend voor
eutrofe wateren. Indiverse Nederlandse oppervlaktewateren
heeft dit geleid tot grote troebelheid vanhetwater en
uitbundige bloeivanblauwwieren. Doorveranderingen inhet
voedselaanbod enhetlichtregime treden weereenheel skala
aan verdere verschuivingen op,waardoor uiteindelijk het
geheleaquatischeekosysteemverandertmetallegevolgenvan
dienookvoorvissenenamfibieën.
De vermesting vanoppervlaktewateren hangt in hoofdzaak
samen met het intensieve gebruik en de produktie van
meststoffen indelandbouw. Daarnaast leverenooklozingen
van al dan niet gezuiverd rioolwater nog steeds een
aanzienlijke bijdrage totdevermesting. Door dewijzevan
vrijkomen zullendesterksteeffektenvandevermesting zich
voordoen indeNederlandse binnenwateren. Debelastingvan
dezewaterenisnogsteedszohoog,datdereferentiewaarden
in vrijwel alle grote zoete binnenwateren veelvoudig wordt
overschreden. In de stagnante binnenwateren is danook
sprakevaneeninditopzichtgrotechemischedrukopvissen
en amfibieën. Permanente bloei vanalgen maakt hetwater
troebel en heeft onderwaterplanten envissen alssnoeken
houting-achtigen, die helder water nodig hebben omhun
prooi tebemachtigen, doen verdwijnen.Vanalle vissoorten
heeftinfeite alleendebrasem duidelijk geprofiteerd:bij
een sterk toegenomen biomassaaanvisbestaat thansinvele
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Figuur5.

Effekten eutrofiëring opde samenstellingvan
devisstand (Willemsen, 1980).
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van de genoemde stagnantewaterendevisstand voormeer dan
80%uitbrasem (Willemsen, 1980).Ditbetekentuiteraard een
sterkeverarming van dediversiteit van devisstand (figuur
5).
De bedekkingsgraad van het oppervlak van de stagnante
binnenwateren met waterplanten is voorts afgenomen van
circa 40-50% inhetverleden totminder dan 5%thans (Derde
Nota Waterhuishouding, 1989). De ontwikkelingsmogelijkheden
van veel vissoorten en amfibieën zijn daardoor sterk
verminderd.
Rijn enMaas bevatten thans eenveelvoud aan stikstof- en
fosforverbindingen in vergelijking met de vroegere natuurlijke omstandigheden. Door de geringe verblijftijd van het
water indezerivieren, indeordevaneenweek,endoorde
van nature al grotere troebelheid van het rivierwater,
zullen effekten van vermesting in de rivieren zelf op de
meesteplaatsenvanweinigbetekenis zijn.Veelbelangrijker
zijn de effekten van vermestende stoffen in het water van
Rijn en Maas, in gebieden waar dit water wordt gebruikt om
tekorten aan zoetwater aan te vullen. Het gaat hierbij dan
uiteraardweeromdestagnantebinnenwateren.
De belangrijkste effekten van vermesting in de rivieren
zelf zullen daar optreden, waar do»r een nog grote helderheid van het rivierwater doorvermesting degroeivanvaste
waterplanten kan worden gestimuleerd. In de bovenloop van
Rijn enMaas heeftditer bijvoorbeeld toegeleid,dathele
grindbeddendooralgenmatten zijnoverwoekerd.Hetgevolg is
dat deze gebieden hun potentiële betekenis als paaigebied
voorriviertrekvissen alsdezalmhebbenverloren.
Door een grote toevoer vanvermestende stoffen kunnenook
effekten inde Noordzee optreden.De gehalten aanstikstofenfosforverbindingen indekustwaterenzijnvaakveelhoger
dan in de natuurlijke situatie voorheen. In een zone van
enkele tientallen kilometers breed langs bijvoorbeeld de
Nederlandse, Duitse enDeense,Noordzeekust zijnde gehalten
aan stikstof- en fosforverbindingen thans nog een veelvoud
van dieuit hetverleden.Degevolgen zi'jnvooralvanuit de
lucht goed waarneembaar in de vorm j/an een blauw-groene
verkleuringvanhetwateronder.deinvloedvandetoegenomen
algenhoeveelheden. In de<huidige situatie iSjde bloei van
algen in de Noordzee niet alleen in intensiteit versterkt,
maar is ook de frekwentiewaarin bepaalde algenbloeien zich
voordoen sterk verhoogd. Ook in de natuurlijke situatie
kunnenzichdoorhettoevallig samenvallenvanvoordebloei
van bepaalde algensoorten zeer gunstige omstandigheden wel
eens extreme ontwikkelingen voordoen met negatieve gevolgen
voorandereorganismeninhunomgeving.Doordeeutrofiëring
van de Noordzee zijn dit soort van natuurlijke ontwikkelingen dusdanig gestimuleerd, dat zichop bepaalde plaatsen
ernstige kalamiteiten hebben voorgedaan, zoals bijvoorbeeld
tijdens de zeer sterke algenontwikkeling in het zeegebied
tussen Denemarken en Noorwegen in mei 1988, leidende tot
vissterfte en grote schade aan aquakultuursystemen (Rosenbergetal.,1988).
Een hogere produktie van algen in het water als gevolg
van de vermesting heeft tot gevolg dat er meer voedsel
beschikbaar is voor algenkonsumenten als vislarven en
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kreeftachtigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de stand aan
vissen en amfibieën inbiomassa toeneemt.Voor vissen inde
binnenwateren is deze toename goed zichtbaar in figuur 5.
Aangezien de meest beïnvloede kustwateren juist opgroeigebiedenvoorjongeviszijnbehoeftvermesting dusookvoor
de visstand op de Noordzee op zich niet ongunstig te zijn.
Plaatselijk kan echter sterke ophoping van afstervend
algenmateriaal sterfte onder bodemdieren veroorzaken. De
laatstedecennia isdatbijvoorbeeld hetgevalgeweest inde
Duitse Bocht, de Waddenzee en langs de Deense kust.
Kwetsbaar zijnvooraldiegebiedenindeNoordzee,waardoor
een natuurlijke gelaagdheid van het water een belangrijk
deel van de primaire produktie uit de bovenste waterlaag
moet worden afgebroken in een betrekkelijk dunne waterlaag
aande bodem, alsmede inondiepekustwateren,waar voor min
of meer toevallig bijeengekomen algenresten ook te weinig
zuurstof beschikbaar is. Het gevolg is dan een meestal in
het najaar optredende sterke daling van het zuurstofgehalte
van het water, leidende tot sterfte en aantasting van
bodemorganismen, inklusief vis. Vooral de zuurstofhuishouding in de Duitse Bocht, het gebied ten zuiden van de
Doggersbank en het Deense kustgebied is in dit opzicht
kwetsbaar voor vermesting. Dergelijke gebieden kenmerken
zichmeestaldooreenhogematevanvoorkomenvanvisziekten
(Mellergaard & Nielsen, 1990). Een als gevolg van de
vermesting verstoorde zuurstofhuishouding in oppervlaktewateren leidt dus niet alleen tot direkte effekten op de
visstand, maar kan via een vermindering van de weerstand
tegen ziekten en parasieten ook indirekt grote schade
aanrichten.
Verzuring
Door verbranding van fossiele brandstoffen komen grote
hoeveelheden kooldioxyde, zwaveldioxyde en stikstofoxyde
vrij in de atmosfeer. Al deze stoffen, tezamen met uit de
landbouw afkomstige ammoniak kunnen leiden tot verzuring
van oppervlaktewateren. Als gevolg hiervan kunnen belangrijkewijzigingenoptredenindechemische samenstelling van
deze wateren en daarmee van de in deze wateren aanwezige
levensgemeenschappen, inklusiefvissenenamfibieën.
De zuurgraad (pH)van de meeste oppervlaktewateren wordt
bepaald door het oplossen van kooldioxyde uit de atmosfeer
en het oplossen van kalk uit het bodemsediment. In de
evenwichtstoestand ineengoedgemengd systeembetekentdit,
dat het water naar de atmosfeer toe verzadigd is met
kooldioxydeennaardebodemtoemetkalk.Onder natuurlijke
omstandigheden, bij een kooldioxydegehalte van de atmosfeer
van 0,03%, leidt het kalk-kooldioxyde evenwicht tot een pH
van rond de 8,5 in zoetwater en 8,2 in zeewater. Gedurende
de ijstijden was het natuurlijk kooldioxydegehalte van de
atmosfeer minder dan 0,02%en gedurende eerdere geologische
perioden met een veel hogere temperatuur op aarde meer dan
0,04%. Verlaging van het kooldioxyde-gehalte van de
atmosfeer doet de evenwicht-pH van oppervlaktewateren met
enkele tienden punten stijgen, verhoging bewerkt het
omgekeerde effekt. Verdubbeling van het kooldioxydegehalte
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van de atmosfeer onder invloed van de verbranding van
fossiele brandstoffen zal dus leiden tot een daling van
enkele tienden pH-eenheden in zowel zoetwater als zeewater.
Alhoewel deze veranderingen klein lijken is het toch niet
bijvoorbaat uit te sluiten,datviaeenverschuiving inde
samenstellingvanhetfytoplanktondoordepH-verlaging,nog
versterkt door een grotere beschikbaarheid van C0 2 , zich
mondiaal ook op ekosysteemniveau wijzigingen zullen
voordoen. Ook hier zullen er "winnaars" zijn en "verliezers".
Veel belangrijker echter dan het effekt van een verhoogd
kooldioxydegehalteindeatmosfeeropdepHvanoppervlaktewateren is de invloed van het met de verbranding van
fossiele brandstoffen tevensvrijkomende zwaveldioxyde. Dit
zwaveldioxyde lost net als kooldioxyde in het oppervlaktewater op, waar het vervolgens wordt omgezet in zwavelzuur.
Dit zwavelzuur doet extra kalk uit het bodemsediment in
oplossing gaan onder het vrijkomen van kooldioxyde. Zolang
voldoendekalkaanwezig isbetekentditnietveelandersdan
dat het oppervlaktewater wat meer calciumsulfaat in
oplossing zal gaan bevatten. Op de pH heeft dit in..eerste
instantie nauwelijks invloed. Veel ernstiger wor*dt het
echter, wanneer het kalk van het'bodemsediment uitgeput
raakt. De totale samenstelling van'het water verandert dan
van een kalk-kooldioxydewater ineenwater waar sulfaten en
zwavelzuur de pH bepalen. Onder dergelijke omstandigheden
kan de pH gemakkelijk dalen tot waarden beneden de 5. Bij
dergelijke lagepHwaardenwordennormaalnietof nauwelijks
in het oppervlaktewater aanwezige stoffen uit het bodemsediment vrijgemaakt, waaronder bijvoorbeeld het in
opgeloste vorm voor aquatische organismen zeer toxische
aluminium (Birchalletal.,1989).
Stikstofoxyden en ammoniak zullen eveneens via de
atmosfeer in het oppervlaktewater terecht kunnen komen en
daarbij worden omgezet in salpeterzuur, hetgeen eveneens
verzurend kan werken. Gegevterv echter de in oppervlaktewateren zeer aktieve mikrobiologische.processen, waarbij
netto het gevormde salpeterzuur weer wordt omgezet in
molekulaire stikstof, is in tegenstelling tot de vorming
van sulfaten uit zwaveldioxyde bij het oplossen van
stikstofoxyden en ammoniak geen sprake vantieopbouw van
hoge nitraatgehalten. Stikstofoxyden 'en ammoniak dragen
daardoor vrijwel niet bij tot deverzuring vanoppervlaktewateren.
Kwetsbaar voor verzuring door zwaveldioxyde zijn in
Nederland vooral kalkarme gebieden op hogere zandgronden.
Inverscheidene oppervlaktewateren indeze omgevingen isde
pHindeafgelopenhonderdjaardanookaanzienlijk gedaald,
waardoor een sterke verarming van het aantal organieinen is
opgetreden.Invelemerenenhoogveenplassen isthanseenpH
tussen de 4 en 5,5 heel gangbaar,metkatastrofalegevolgen
voor visstand en amfibieën (Leuven &Schuurkes, 1987). De
kombinatievan een lagepH enmobilisatie van zwaremetalen
levert grote problemen op voor de regulatie van lichaamszouten en voortplanting. Ook van kikkers, padden en
salamanders is bekend dat het voortplantingssukses sterk
vermindert als gevolg van de verzuring (Linnenbach &
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Gebhardt, 1987; Leuven et al., 1986). Veel amfibieën
stervendaardoorlokaaluit.
Het toekomstperspektief voor verzuurde wateren issomber.
Bekalking kan alleen in bijzondere situaties voor enige
verbetering zorgen. De kwetsbaarheid van kalkarme gebieden
voor verdere verzuring is thans groter dan voorheen.
Verzuring van oppervlaktewateren begint namelijk langzaam,
maar zet zich als de meeste kalk eenmaal verdwenen is zeer
snelvoort.
Verzouting
De belangrijke rol van het Rijnwater voor het kwantitatieve waterbeheer in Nederland leidt niet alleen tot een
nivellering van oorspronkelijk vaak zeer verscheiden
aquatischeekosystemen indebeïnvloedegebieden,maar stelt
deze gebieden tevens bloot aan de vele verontreinigende
stoffenindezerivieren.Daarbijgaathetnietalleenomde
in het Rijnwater aanwezige toxische stoffen, maar nadrukkelijk ook om de in dit water aanwezige sterk verhoogde
gehaltenaananorganischezouten.
VerzoutingvanhetRijnwatervindtinhoofdzaak plaatsvia
de lozingen van anorganische zouten: natriumch.loride,
calciumchloride en calciumsulfaat. Als gevolg van de
verzouting van het Rijnwater kunnen thans in de Rijn
brakwaterorganismen worden aangetroffen van zee tot aan de
Nederlands-Duitse grens! Alhoewel de aanwezige verzoutende
stoffen inde hoeveelheden waarin zij aanwezig zijnop zich
geen toxische effekten zullen veroorzaken, mag van een
dergelijkegrotewijziging indewatersamenstelling voorwat
betreftdehoofdkomponentenvannatuurlijk zoetwater een
mol/lm^
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belangrijke invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van
aquatische organismen worden verwacht. Met name de sterke
verhogingvanhetchloridegehalteen hetnatriumgehaltezal
sturend werken op de in dit water tot ontwikkeling komende
populatiesvanorganismen,inklusiefvissenenamfibieën.In
defiguur 6wordtdehuidigesituatievandeRijnbijLobith
(RIWA, 1987/'88) in dit opzicht vergeleken met de samenstelling van gemiddeld rivierwater (Golterman, 1975). Het
eerder genoemde binnendringen van brakwatersoorten in de
Rijnbevestigtookhierweereenontwikkelingvan"winnaars"
naast ongetwijfeld "verliezers", die zich in het sterk
verzoute Rijnwater op den duur niet meer kunnen handhaven.
Voor de nabije toekomst is van een enigermate herstel van
de natuurlijke samenstelling van Rijnwater voor wat betreft
de aanwezige anorganische zoutenweinig teverwachten.Voor
deRijn zelf,maar ookvoor allewaterendie in sterkemate
door de kwaliteit van het Rijnwater worden beïnvloed, zal
dit eenvoortdurende chemische druk betekenen op de zichin
deze wateren ontwikkelende flora en fauna. Direkt of
indirekt zal dit ook van betekenis zijn voor de aanwezige
vissen en amfibieën. In zijn meest extreme vorm wordt dit
zichtbaar uit het omgekeerde proces,waarbij door bijvoorbeeld afsluiting van de Zuiderzee/en het Haringvliet op
grote schaal verzoeting is opgetreden. Zoutwatersoorten
zijn verdwenen en zoetwatersoorten konden zich volop
ontwikkelen. Het bijzondere van het verzouten van het
Rijnwater is hierin gelegen, dat de veroorzaakte chemische
druk totuitingkomtinwateren,diezichgezienhunhuidige
hydrologische omstandigheden tot echte zoetwaterekosystemen
zoudenmoetenkunnenontwikkelen.
Vergiftiging
Bij vergiftiging van vissen en amfibieën gaat het om een
veelheid aan door de mens in het milieu gebrachte toxische
stoffen. Bij de beoordeling1^yan de risiko's van' deze
toxische stoffen voor vissen eftamfibieën kan het best de
natuurlijke situatie als referentiekader gekozen worden.
Verspreiding van stoffen die niet leiden tot wezenlijke
verhogingen van de van.nature,in aquatische ekosystemen
aanwezige gehalten zullen dan,geen belangrijke risiko's
opleveren. Het gaat hierbij principieel om stoffen, die
hetzij van nature in aquatische systemen voorkomen (nitraten, fosfaten, sulfaten, zouten, zware metalen, koolwaterstoffen (inklusief de polycyclische aromatische
koolwaterstoffen) en zelfs radio-aktieve stoffen), hetzij
eenmaal in het water gebracht daarin worden omgezet in van
nature voorkomende stoffen (afbreekbare organische stoffen,
bijvoorbeeld afbreekbaredetergenten).
Bijhetbeoordelenvanderisiko'svanmilieubelasting met
minder goed afbreekbare milieuvreemde stoffen is het
gebruik van de natuurlijke situatie als referentiekader
moeilijker. Alleen als bekend is welke gehalten in relatie
tot hun afbreekbaarheid in het aquatisch milieu zijn te
verwachten als gevolg van de verspreiding ervan, zijn
risikoschattingenmogelijk.
Veel moeilijker wordt het tenslotte de risiko's te
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beoordelen van milieuvreemde organische stoffen als
polychloorbifenylen (PCB's), hexachloorbenzeen (HCB) en
pentachloorfenol (PCP), waarvan de afbreekbaarheid zo
gering is dat verspreiding onvermijdelijk tot ophoping in
het aquatisch milieu zal leiden. Op grond van ekotoxikologisch onderzoek is het dan, gezien de zeer lange
blootstellingsduur van aguatische ekosystemen in vergelijking tot de blootstellingsduur in het laboratorium,
ondoenlijk gefundeerde uitspraken tedoen over de mogelijke
risiko's ervan voor aguatische ekosystemen. Het produceren
van dit soort van stoffen, vooral de persistente organohalogeenverbindingen zijn wat dit betreft berucht, en het
dan onvermijdelijk in het milieu terechtkomen ervan, kan
aanleidinggeventoteffektenoplangeretermijn,waarvande
aard tot op zekere hoogte onbekend is maar waarvan we de
gevolgen vanwege hun onomkeerbaarheid wel moeten vrezen.
Immers,ziteendergelijkepersistenteverbindingeenmaal in
het water, dan is de mogelijkheid van verwijdering ervan
miniem en zal de mensheid de komende generaties in hun
aanwezigheid moeten berusten, schadelijke effekten ofniet.
Opmerkelijk is daarbij wel, dat door het voortdurend
verversen van rivierwater door neerslag uiteindelijk vooral
de zee, als eindstation voor niet afbreekbare organische
stoffen,hetmeestkwetsbaaris.
Organismen in het aquatische milieu worden over het
algemeen sterker met aantasting door toxische stoffen
bedreigd dan organismen in een terrestische omgeving. Bij
aquatische soorten kan de opname van stoffen door de
organismen sneller verlopen dan bij terrestische soorten.
De aard van de huid van het organisme speelt daarbij een
grote rol, evenals het al dan niet hebben van kieuwen. Zo
zijn bijvoorbeeld reptielen minder gevoelig voor bestrijdingsmiddelen dan amfibieën. De konstante waterstroom door
de kieuwen van vissen verklaart de hoge gevoeligheid van
vissen voor toxische stoffen (Demon, 1982). Bepaalde
toxische stoffenhebbendeneiging zich ineen film aanhet
wateroppervlak te koncentreren. Dit kan dan vooral van
betekenis zijn voor aquatische organismen zoals kikkers en
salamanders,dieregelmatighetwateroppervlak doorbrekenom
luchttehappen.
DeNederlandseoppervlaktewaterenbevatteninhet algemeen
eengroteverscheidenheid aantoxischestoffen.Het aantonen
van duidelijke stof-effekt verbanden wordt door deze grote
verscheidenheid sterk bemoeilijkt. Dit is niet alleen het
gevolg van de eerder beschreven effekten van vermestende,
verzurende en verzoutende stoffen, waardoor vissen en
amfibieën reeds onder druk staan, maar ook door de onmogelijkheid bepaalde effekten toe te schrijven aan één stof,
waarinhetalgemeensprakeisvaneenveelheid aantoxische
stoffen.
Bestrijdingsmiddelen
Bij de afbreekbare toxische organische stoffen zelf
lijkendebestrijdingsmiddelen alsstofgroepeenbelangrijke
oorzaak voor de vergiftiging van populaties van vissen en
amfibieën. Met eenjaarlijks gebruik van vele tienduizenden
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tonnen aktieve stof wordt het aquatisch milieu zwaar onder
druk gezet. Het zijn vooral cholinesteraseremmers als
carbamaten en fosforesters, die in verband met vissen en
amfibieënde aandacht vragen.Alhoewel degehalten aandeze
op zich goed afbreekbare verbindingen in bijvoorbeeld het
watervandeRijnde laatstejarengemiddeld nogwelaande
basiskwaliteit voor de bescherming van aquatische ekosystemen voldoen (figuur 7 ) ,zijn het vooral de kalamiteiten
die bepalend zijn voor het optreden van schade aan de
aanwezige populaties vissen en amfibieën. Eén of tweemaal
perjaareenoverschrijdingvandedodelijkekoncentratie is
voldoende om de ontwikkeling om een goede stand aan vissen
en amfibieën in de kiem te smoren. Het gemiddelde gehalte
aan cholinesteraseremmers lag in 1986bijvoorbeeld nagenoeg
op het niveau van de basiskwaliteit van 0,5 mg/m3 (uitgedrukt in de overeenkomstige toxiciteit van paraoxon als
referentiestof). Als gevolg van de Sandoz-kalamiteit is
beginnovember 1986echterweleenpiekwaardevanmeerdan5
mg/m3 bereikt, waardoor in de IJssel sterfte bij Insektenlarven kon worden vastgesteld (Schäfer et al., 1986)! De
piekwaarden van cholinesteraseremmers in het midden.wan de
70-erjareniswaarschijnlijk toeteschrijvenaantijdelijk
inbedrijfgenomenproduktieprocessen.
Chronisch slecht isde situatie inhet glastuinbouwgebied
van Zuid-Holland. Inde Poelpolder aldaar worden regelmatig
waarden vastgesteld die 50 maal hoger zijn dan de basiskwaliteit voor oppervlaktewater. Piekwaarden gaan hier nog
eens 5-voudig overheen (CCRX, 1990)! Het verdwijnen van
vissenenamfibieënuitdezeomgeving ishetresultaat.
Het afbreekbare karakter van degebruikte cholinesteraseremmers betekent wel, dat bij beëindiging van het gebruik
ervan de natuurlijke situatie weer betrekkelijk snel kan
zijn teruggekeerd. Erworden dan inprincipegeenonomkeerbare veranderingen aangebracht (als er in de tussentijd
tenminstegeendiersoortenuitsterven).
t

mg/rtr

Figuur7.

140

8 -i

Jaargemiddelde gehalten aan cholinesteraseremmers in de Rijn bij Lobith (paraoxoneenheden)(CCRX, 1990).

Ook de organotinbestrijdingsmiddelen lijken redelijk
afbreekbaar te zijn (Seligman et al., 1988). De zeer hoge
toxiciteit van dit soort stoffen (Wester et al., 1990)
maakt het echter aannemelijk dat bijvoorbeeld in jachthavens, organotinverbindingen worden onder meer toegepast
alsaangroeiwerend middel op jachten,effektenopvissenen
amfibieën zullen optreden. Om die reden wordt dan ook een
verbod ophet gebruik van aangroeiwerende verf opbasisvan
organotinverbindingen voorkleinerevaartuigenoverwogen.
PAK's
Tot de natuurlijke schadelijke organische stoffen behoren
de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Deze
PAK'sontstaanbijdeonvolledigeverbranding vanorganische
materialen (hout, olieprodukten). In samenhang met het
gebruik van olieprodukten in het wegverkeer komen grote
hoeveelheden van deze vaak kankerverwekkende PAK's via de
atmosfeer in het water terecht. Het bodemsediment in veel
wateren in Nederland is op deze wijze sterk met PAK's
besmet.Voordevisstand betekentditdemogelijkeontwikkelingvangezwellenbijvissen,bijvoorbeeld levertumorenbij
bot (Vethaak, 1987). Doordat PAK's door vissen en amfibieën
worden afgebroken, betekenen de PAK's geen bedreiging van
het aquatisch milieu op langere termijn. Wel zal er een
zekere mate van selektie kunnen optreden op grond van
verschillen in gevoeligheden voor gezwelvorming bij de
verschillende vissoorten en amfibieën. Gegeven de koppeling
aanhetwegverkeer zalhetnog wel enige tijd duren voordat
indeNederlandseoppervlaktewatereneenverminderingvande
chemische druk door PAK's op vissen en amfibieën zichtbaar
wordt.
Zwaremetalen
Zware metalen of meer in het algemeen spoorelementen
vormen een andere kategorie van natuurlijke toxische
stoffen, dievooral plaatselijk akute effekten opvissen en
amfibieën kunnen veroorzaken. De scherpe dalingen van de
gehalten van dit soort stoffen in reaktieop saneringsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het kwikgehalte in Rijnwater,
latenziendatdezeproblematiek iniedergevaloplosbaar is
(CCRX, 1990). Dit neemt niet weg dat de gehalten aan zware
metalenopdiverseplaatsennog steedsvelemalenhogerzijn
dan van nature valt te verwachten. De industriële lozingen
vanzwaremetalenzijnweliswaartussen 1975en1985met80%
verminderd (3eNotaWaterhuishouding, 1989), dochdediffuse
verontreiniging met zwaremetalen bevindt zich in Nederland
nog op een hoog niveau. Zolang zware metalen nog op grote
schaal worden toegepast, bijvoorbeeld als dakbedekking of
als vulstof voor autobanden, is ook op termijn geen
wezenlijke verdere daling teverwachten van degehalten aan
zwaremetalenindeNederlandseoppervlaktewateren.
Een probleem van de zware metalen is, dat zich in het
aquatisch milieu een zekerematevanevenwicht blijkt inte
stellen tussen in het water opgeloste direkt beschikbare
gehalten en aan het bodemsediment gehechte vormen. Het
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resultaat is een zekere mate van buffering van het gehalte
aan zware metalen in het water: toevoer van zware metalen
leidt aanvankelijk tot kleinere verhogingen dan berekend,
stopzetten van de lozingen levert niet de verwachte
dalingen. In zwaar verontreinigde omgevingen betekent dit,
dat de effekten van verontreiniging met zware metalen nog
tientallen jaren merkbaar zullen zijn. Voor het IJsselmeer
leidt dit er bijvoorbeeld toe dat de meer dan tienvoudige
daling van het kwikgehalte in het Rijnwater zich door
nalevering van kwik uit de bodem van het IJsselmeer niet
vertaalt in een doorzettende daling van het kwikgehalte in
uit het IJsselmeer afkomstige vis. Het is op het moment
zelfszodatvisindeomgevingvanLobithminderkwikbevat
danvisuithet IJsselmeer,omdathetzwaarmetkwikbelaste
sediment bij Lobith uit de periode met hoge kwikafvoer
inmiddels grotendeels is verdwenen in stroomafwaartse
richting (Pieters, 1989). Het toekomstperspektief van de
grote rivieren isdanook dat door eenvoortdurend "schoonwassen" met van neerslag afkomstig water de rivieren na het
beëindigenvandelozingenvanzwaremetalenheteersteweer
schoon zullen zijn. Bezinkbassins als het IJsselmeer of
andere merendiemetRijnwaterwordendoorspoeld, zullende
opgehoopte vracht aan zware metalen veel moeilijker
kwijtraken (chemischetijdbom).
Ekotoxikologische studiesaanzwaremetalentoneneffekten
aan op steeds lagere niveaus, afhankelijk van de gekompliceerdheid van het gebruikte testsysteem. Gaande van testen
aan individuele organismen naar testen met min of meer
gekompliceerde ekosystemen in bijvoorbeeld mesocosms,
kunnen effekten worden aangetoond op een niveau, dat de
natuurlijke niveaus al aardig begint te benaderen (Kuiper,
1982). Gegeven de niet lineaire toxiciteitskurven van
diverse zware metalen waardoor beneden bepaalde gehalten de
schadelijke effekten weer toenemen als gevolg van gebreksverschijnselen bij organismeft,.lijkt alleen het natuurlijke
gehalte aan zware metalen alX refieren,tiekader bruikbaar.
Daar moet dan wel bij opgemerkt worden, dat ook dit
natuurlijke gehalte alles behalve kortstant is. Als gevolg
vanbiologischeaktiviteiten is'bijvoorbeeldvoorvelezware
metalen een duidelijke'toename vast te «teilen in de
gehalten gaande van het oppervlaktewater van de zee naar
diepere waterlagen. Inprincipe gedragen zwaremetalen zich
daarmeeopeenvergelijkbarewijzealsbijvoorbeeld nitraten
en fosfaten (Yeats, 1988). Bij het gebruik van het natuurlijk gehalte can zware metalen als referentiekader zal met
deze fluktuatiesduidelijk rekening gehoudenmoetenworden.
Gegeven echter de vaak zeer veel hogere dan natuurlijke
gehalten aan zware metalen in de meeste Nederlandse
binnenwateren zal dit voorlopig nog wel een theoretische
benadering blijven. In het gebied tussen de natuurlijke
niveaus en de feitelijke gehalten in deze wateren zijn op
ekosysteemniveau zeker effekten mogelijk. Vastgestelde
effekten beperken zichechter overwegend tot akute effekten
bijpuntlozingen.
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PCB
Het grote aantal organische stoffen waarvan op grondvan
hun geringe afbreekbaarheid belangrijke risiko's voor het
aquatisch milieu zijn te verwachten, maakt het ondoenlijk
op al deze stoffen in te gaan. Uitgaande van de risikofaktoren milieuvreemdheid, ophoping inhetmilieu, ophoping
in organismen en toxiciteit kan wel aan de hand van
bijvoorbeeld de groep van polychloorbifenylen (PCB's) de
aardvandeproblematiekwordengeschetst.
PCB's zijn milieuvreemde stoffen die als gevolg vanhun
geringe afbreekbaarheid in het milieu ophopen en die door
hun fysische eigenschappen (slechte wateroplosbaarheid,
goede oplosbaarheid in vetweefsels) ook de neiging hebben
zichinaquatische organismenoptehopen.Totdegroepvan
de PCB's behoren naast betrekkelijk weinig toxische
verbindingen ook verbindingen die de toxiciteit van
2,3,7,8-TCDD ("dioxine") benaderen. Door gebruikmaking van
toxiciteitsequivalentiefaktoren kandetoxiciteit vanPCB's
zelfsuitgedruktwordenalsdioxine-equivalenten (vanZorge,
1990). Globaal levert 1 mg PCB's, zoals dat in vissen en
amfibieën aanwezig is,dan ongeveer 40 ng dioxine-equivalentenop.
'
De kombinatie van risiko-faktoren door PCB's maakt niet
alleen datdeze stoffen zich opwereldschaal hebben kunnen
ophopen in de oceanen, doch leidt er tevens toe dat deze
stoffen zich in het vetweefsel van aquatische organismen
koncentreren om aldus, via de voedselketen door hun
toxiciteiteenbedreigingtegaanvormenvoordekonsumenten
van deze organismen. De grootste risiko's van de vergiftigingvanhetmilieumetPCB'senstoffenmetvergelijkbare
eigenschappenrichtzichdaarmeeoporganismenaanheteinde
van voedselketens: zoogdieren en vogels en ook, via de
konsumptie van visserijProdukten, de mens. PCB's staan in
principe model voor vele andere nietofnauwelijks afbreekbare milieuvreemde stoffen, waaronder bestrijdingsmiddelen
als DDT, HCH, HCB, dieldrin en toxafeen. Ook dioxinen
(polychloordibenzo-p-dioxinen en polychloor-dibenzofuranen)
kunnen totdeze kategorie vanverbindingen gerekend worden.
Dioxinen behoren tot de meest toxische stoffen die er
bestaan. Het voorkomen ervan in het milieu is niet het
gevolg vaneenbepaalde doelbewuste produktie, doch ishet
resultaat van de vorming van dioxinen tijdens processen
waarbij chloor en organisch materiaal bij verhoogde
temperatuur met elkaar in wisselwerking kunnen treden
(vuilverbranding, chemische industrie). Akute effekten van
dit soort van stoffen zijn vrij zeldzaam. Wel zijn een
tiental incidenten bekend met het bestrijdingsmiddel
endosulfan, waarbij een aanzienlijke vissterfte is opgetreden. Ook kikkers zijn daarbij wel het slachtoffer
geworden. (DeSnoo&Canters,1988).
Bij vissen is bij PCB-achtige stoffen sprake van een
zekere matevanevenwichtsinstelling tussenhetgehaltevan
dezestoffeninhetwaterenindevissen. Ophopingsfaktoren
in de orde van een miljoen maal zijn daarbij geen uitzonderingen.Opzichhoeftdezeophopingvoordevissengeen
bijzondere risiko's opteleveren:bepalend isuiteindelijk
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hetgehalteaandezetoxischestoffenindeweefselswaarde
effektenwordenveroorzaakt.Erbehoeftvoorwatdatbetreft
dusgeenwezenlijkverschil intoxiciteittezijntusseneen
sterk ophopende stof en een nauwelijks ophopende stof. Via
de kieuwen zullen de vissen voor beide stoffen min of meer
een evenwichtstoestand kunnen handhaven, waarbij het in de
lichaamsvloeistoffen aanwezige gehalte de uiteindelijke
effektenbepaalt.
Anders dan bij vissen leiden bij amfibieën in het
vetweefsel opgehoopte PCB-achtige stoffen wel tot specifiek
voor ophopende stoffen geldende problemen. Door een veel
geringere uitwisseling met hetwater isveelminder dan bij
vissen sprake van een snelle evenwichtinstelling. Als
gevolg hiervan kunnen bij amfibieën specifieke problemen
ontstaan tijdens en na de metamorfose, wanneer door het
interen op vetweefsels deopgehoopte PCB-achtige stoffen in
de lichaamsvloeistoffen vrijkomen. Het is namelijk zo, dat
amfibieën tijdens de metamorfose niet eten. Bij vislarven
treedt eenvergelijkbare situatie opwanneer die interen op
de in hun dooierzak aanwezige vetten. Alleen zal in
dergelijke gevallen door een veel betere uitwisseling met
het omringende water (de larven ademen door middel van
kieuwen en hebben door hun gerirfge afmetingen een naar
verhouding veel groter huidoppervlak dan amfibieën) het
ontstaan van sterk verhoogde gehalten aan PCB-achtige
stoffen in de lichaamsvloeistoffen kunnen worden vermeden.
Vergiftigingsverschijnselen van PCB-achtige bestrijdingsmiddelen uiten zich bij amfibieën wel als morfologische
afwijkingen, bijvoorbeeld abnormaal gevormde snuiten en
kleurveranderingen (Brooks, 1981) en gedragsafwijkingen,
bijvoorbeeld hyperaktiviteit,waardoordekwetsbaarheid voor
predatietoeneemt (Cooke,1971).
Door diverse maatregelen is het gehalte,aan PCB's en
verwante stoffen in het Rijnwater de afgelopen jaren
duidelijk verminderd, zoalst blijkt uit onder andere de
gemeten gehalten aan PCB's inhaal uit de Rijn bij Lobith.
Deze daling doet zich ook voor in aal uit het in hoofdzaak
uit Rijnwater bestaande Ketelmeer en Ms,selmeer (figuur8 ) .
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Voor de toekomst is een verdere daling te verwachten van
de PCB-vergiftiging van deRijn.Het nietmeer toestaan van
het gebruik van deze en vergelijkbare stoffen in hydraulische installaties in de kolenmijnbouw zal zich vrij snel
kunnen vertalen naar een daling van de thans nog zeer hoge
gehalten aandeze stoffen inhetwatervandeRijnendein
dit water aanwezige vissen en amfibieën. Ook in de wateren
diedirektofindirektmethetRijnwaterinverbinding staan
zal deze daling zich vertalen tot een vermindering van de
chemischedrukopvissenenamfibieën.Ditzouertoekunnen
leidendatindezewaterendePCB-gehaltendalentotwaarden
vergelijkbaar met de gehalten in wateren in matig verontreinigde gebieden,dienietmet het Rijnwater inverbinding
staan als het Alkmaardermeer, met in aal PCB-gehalten
beneden de 0,5 mg/kg. Uiteindelijk zouden dan zelfs de
gehaltenbenaderd kunnenwordenindenunogminstmetPCB's
verontreinigde wateren, zoals de meren in de kop van
Overijssel, met PCB-gehalten in aal beneden de 0,05 mg/kg.
Beneden dit laatste niveau zou ook de visotter weer
overlevingskansen hebben (Ringenaldus et al., 1989). Onder
dergelijke omstandigheden zullen ook de perspektieven voor
een gezonde visstand en gezonde amfibieën gunstig zijn. Op
korte termijn lijkt een daling van de PCB-gehalten/tot een
niveau beneden de 0,05 mg/kg in aal in de Nederlandse
binnenwateren echter nog weinig realistisch. Slechts een
zeer geringe fraktievan allegeproduceerde PCB'sheeft het
aquatischmilieupasbereikt.Hetmeestezitviavuilstorten
of toepassingsplaatsen nog in de "pijplijn". Ook als het
zeer hoge PCB-gehalte in het water van de grote rivieren
aanzienlijk daalt,dannog zal door diffuse verontreiniging
en nalevering uit het bodemsediment lange tijd sprake zijn
van een grote chemische druk op vissen en amfibieën in de
beïnvloedewateren.
OokdeinhuneffektenmetPCB'sverwantedioxinenzijnop
een huidig achtergrondniveau van 1-5 ng/kg dioxineequivalenten (Hagel, 1990) vooraleerst niet uit onze
(aquatische) omgeving weg te denken. Eerder is reeds
aangegeven dat de toxiciteit van PCB's ook in dioxineequivalenten kan worden aangegeven, waarbij 1 mg PCB's
eenzelfde effekt heeft als 40ng dioxine-equivalenten. Voor
het huidige (1990)gehalte aanPCB'sinaaluit deRijnbij
Lobith zou dit betekenen een aanwezigheid van cirka 200
ng/kgdioxine-equivalenten. Ditbetekentdatdebijdragevan
PCB's aan het dioxine-effekt in deze vis ongeveer 40 maal
groter is dan de bijdrage uit dioxinen zelf. Wordt er
rekening mee gehouden dat de ophoping van PCB's in vis
ongeveer 100maal sterker is dan die van dioxinen (Gobas &
Schrap, 1990), dan betekent dit voor de toxiciteit in
dioxine-equivalenten in het Rijnwater een naar verhouding
iets grotere bijdrage van dioxinen dan van PCB's. Gegeven
de vrij gelijkmatige verspreiding van dioxinen over de
Nederlandse binnenwateren en de Noordzee (Hagel, 1990)
betekent dit voor deveelminder met PCB's belaste Noordzee
een naar verhouding grotere bijdrage van de toxische
effekten van dioxinen aan de chemische druk op flora en
fauna dandoor PCB's. Het PCB-gehalte invis in de Noordzee
ligtgemiddeldmeerdan10maal lagerdanbijLobith.
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Voor de oceanen is de situatie voor wat betreft de PCB's
en verwante verbindingen voor de toekomst minder gunstig
dan voor de binnenwateren, aangezien al dergelijke milieuvreemde slecht afbreekbare stoffen uiteindelijk in zee
terecht zullenkomen.Vaneendalingvandehuidigegehalten
in zee zal dan ook alleen plaatselijk, bijvoorbeeld in de
zuidelijke Noordzee, sprake kunnen zijn. Als geheel zullen
degehaltenaanPCB'senverwantestoffeninzeealleenmaar
kunnen toenemen. De ophoping van PCB's en verwante stoffen
inzeezaleensluipendproceszijn,waarvandeeffektendie
op langere termijn kunnen optreden niet zijn te overzien.
Hetisdanooknietverwonderlijk dateffektenvanditsoort
van stoffen zichmeestal onverwacht voordoen op tijdstippen
dat emissie reeds lange tijd heeft plaatsgevonden. Voor
PCB'smag bijvoorbeeld opmondiale schaal aantasting van de
populaties aan mariene zoogdieren verwacht worden (3e Nota
Waterhuishouding, 1989), met allegevolgen van dienvoor de
hiermee in direkte of indirekte relatie staande populaties
van organismen. Het is dan ook te verwachten dat PCB's en
verwante milieuvreemde, slecht afbreekbare en toxische
stoffen,doorhunuiteindelijkeophoping inzeeuiteindelijk
degrootstedruk zullenleggenopfJ.oraenfauna.Langnadat
de huidige generaties de voordele»van het gebruik van dit
type stoffen zal hebben genoten, zullen toekomstige
generaties met de door deze stoffen veroorzaakte vergiftiging van het milieu gekonfronteerd worden. Het produceren
vandittypestoffenstaatdanookopgespannenvoetmethet
begrip duurzame ontwikkeling, waarbij de mogelijkheden voor
toekomstige generaties nadrukkelijk niet in gevaar gebracht
mogenwordenomookinhunbehoeftentevoorzien.
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Samenvatting
Indezebijdragewordteenoverzichtgegevenvandeinhet
veld waargenomen effecten van milieuvreemde stoffen op
vogels en zoogdieren in Nederland (in het onderstaande
kortheidshalveverderaangeduid alsdewilde fauna). Daartoe
wordt eerst kort ingegaan op de bestaande bedreigingen en
worden een paar voorbeelden gegeven van de rol die andere
milieubeleidsthema'sdanVerspreiding daarbijspelen.
Bij de behandeling van het thema Verspreiding worden vier
groepen van stoffen onderscheiden: i) zware metalen, ii)
PCB'senaanverwanteverbindingen,iii)bestrijdingsmiddelen
en iv)overige stoffen. Erwordt zoveel mogelijk geprobeerd
om aan te geven of er effecten zijn gevonden op het niveau
van individuen, populaties of soorten. Het overzicht
pretendeert nietvolledig te zijn,wel wil het illustratief
zijnvoordeaardvandebehandeldeproblematiek.1
Uit het verkregen overzicht worden conclusies afgeleid
omtrent het wel of niet ecologisch inpasbaar zijn van de
verschillende stofgroepen,eenvandedoelstellingenvanhet
PEIS.
Aangezien vanuit het beleid steeds weer de vraag gesteld
wordt wat de relatieve bijdrage is zowel van de verschillende stofgroepen als van de verschillende milieubeleidsthema's aan de algehele milieudegradatie, wordt tenslotte
eenpoginggedaaneenbijdrageteleverenaanhetbeantwoordenvandezevraag.
Veranderingen indevogel-en zoogdierstand
In Nederland komen ongeveer 275 vogelsoorten min of meer
regelmatig voor. Hiervan wordt 33% bedreigd (cf. "Zorgen
voormorgen":p.199);d.w.z.zevertonenalsgevolgvanhet
menselijk handelen een neergaande populatie-trend. Deze
achteruitgang deed zich in de periode 1950-1970 bij
broedvogels vooral voor bij soorten van heiden en in het
agrarisch gebied en in de periode 1970-1984 ook bij
broedvogels van struwelen (Kwak etal.,1988). Bij dezoogdieren wordt ongeveer 50% van de ruim 60 in Nederland
voorkomende soorten bedreigd; vooral roofdieren
(Carnivora)
en knaagdieren (Rodentia)gaan achteruit (Weinreich & Mus1
Onder effecten wordt inditverband ook verstaan een
verhoogde concentratie van een milieuvreemde stof in
organismen; een effect hiervan op de vitaliteit of het
functioneren van het organisme hoeft nog niet waarneembaar
tezijn.
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ters, 1989).
Overigens gaan ook de andere groepen (semi-)terrestrische
vertebraten in ons land sterk achteruit: van de vijftien
soorten amfibieën worden er tien bedreigd en van de zeven
soorten reptielen zes (cf.Weinreich &Musters, 1989). Voor
de behandeling van deeffectenvan stoffenop amfibieën kan
worden verwezen naar de bijdrage van Hagel & Van Gelder
(1991, dit boek). Aangezien er omtrent de effecten van
milieuvreemde stoffen op reptielen onder veldomstandigheden
in Nederland nauwelijks gegevens voorhanden zijn, worden
dezevertebratenverderbuitenbeschouwinggelaten.
Bedreigingen
De verschillende milieuthema's die in het milieubeleid
worden gehanteerd, kenmerken zich alle door min of meer
specifieke punten waarop zij aangrijpen in het ecosysteem.
DitgeldtnietvoorhetthemaVernietiging -eeningreepmet
een absoluut karakter - , dat zich in grote delen van
Nederland onomkeerbaarheeftdoenlatengelden.
Verzuring,Vermesting enVerdroging hebbenvooraleffecten
op devegetatie.Verondersteld mag wordendat dituiteindelijk ook tot effecten zal leiden op vogels en zoogdieren,
vanwege het bestaan van afhankelijkheidsbetrekkingen tussen
de onderdelen in een ecosysteem. Ondanks het feit dat de
kennis hieromtrent nog maar beperkt is, komen er ook hier
steedsmeerfeitenboventafel.ZoleidtVerzuring ertoedat
in bossen op arme zandgronden koolmezen Parus major door
kalkgebrek steeds vaker eieren leggen met een dunne en
poreuze schaal, terwijl ook de legselgrootte afneemt en de
pootbotjesvan de jongen zichniet voldoende kunnenontwikkelen.Hetgevolghiervanisdathetbroedsucces plaatselijk
afneemt (Drent & Woldendorp, 1989). Anderzijds kan de
achteruitgang in bosvitaliteit,,veroorzaakt door dieeelfde
Verzuring, ertoe leiden dat eryVoor,holbewonende vogels en
zoogdieren meer mogelijkheden ontstaan; ook kan het
voedselaanbod voordezesoortengunstiger,worden (cf.Graveland, 1990).
Daan (1980) veronderstelt dat twee inheen^se vleermuissoorten, de watervleermuis Myotis
'daubentonii
en de
meervleermuis M. dasycneme, die voor hun voedsel in hoge
mate afhankelijk zijn van boven water levende insecten,
door eutrofiëring van het oppervlaktewater mogelijk een
groter voedselaanbod tot hun beschikking hebben gekregen.
Dit zoueenverklaring kunnen zijnvoorhet feitdat alleen
deze beide soorten in de periode na W O U een opwaartse
populatie-ontwikkeling hebbenvertoond (cf.Weinreich*^Oude
Voshaar, 1987).
De gevolgen van Vermesting en Verdroging zijn bijweidevogels goed onderzocht (cf. Beintema & Müskens, 1987).
Daarbijkomtnaarvorendatsoortenalsgrutto Limosa
llmosa
en kievit Vanellus
vanellus
door de intensivering van de
landbouw snel in aantal achteruitgaan (hoewel zenog steeds
algemeen voorkomen). Van deze intensivering vormen Vermes150

ting en Verdroging twee belangrijke exponenten. Door deze
Vermesting en Verdroging treden er namelijk indirect grote
veranderingen op in het voedselaanbod voor jonge weidevogels,waardoorgeschikteprooigroottesnietoptijd aanwezig
zijn. Dit leidt uiteindelijk tot benadeling van genoemde
middelgrote soorten,maarvooralookvandekleinere soorten
als watersnip Gallinago
gallinago
en kemphaan
Philomachus
pugnax, enbevoordelingvandegroteresoorten,zoalsscholekster Haematopus
ostralegus
en wulp Numenius
arquata
(mond.med.AJBeintema;cf.Beintema&Visser, 1990).
Door Vermesting is de visstand over het algemeen in
kwalitatieve zin afgenomen, maar in kwantitatieve zin
toegenomen (cf.Hagel &vanGelder indezebundel). Hierdoor
is het voedselaanbod voor visetende soorten (b.v. fuut
Podiceps
cristatus
en aalscholver Phalacrocorax
carbo
vergroot,eenmogelijke verklaring voor de toenamevan deze
soorten in het afgelopen decennium (SOVON, 1987; cf.
Graveland, 1990). Echter, deze toename vond niet overal
plaats. Integendeel, in kleine kalkarme wateren op de
voedselarme zandgronden verdween dedaar aanwezige vis door
Verzuring en daarmee ook de fuut (Schuurkes & Starmans,
1987).
De milieuthema's Verstoring en Versnippering grijpen wel
direct aanop dewilde fauna.Eenvoorbeeld van de effecten
vanVerstoring isdatmettoenemendverkeerslawaai debroeddichtheid van bosrietzanger Acrocephalus
palustris,
fitis
Phylloscopus
trochilus
en matkop Parus montanus afneemt
(Reijnen & Thissen, 1987). In de jaren tachtig is er een
positief verband vastgesteld tussen de toename van het
autogebruik en het aantal verkeersslachtoffersonder de das
(Berendsen, 1986;mond.med. JL Mulder). Ook uit de voorkeur
van de das Mêles meles om zich langs heggen te verplaatsen
in een overigens open landschap (Broekhuizen et al., 1986)
kandegevoeligheid voorVersnipperingvandezesoortworden
afgeleid.
DoorOpdamc.s. (o.a.Opdam &RetelHelmrich, 1984;Opdam,
1987; van Noorden et al.,1988)wordt verondersteld datmet
name vogels van stabiele milieus, zoals oude loofbossen
(b.v. boomklever Sitta
europaea en middelste bonte specht
Dendrocopos
médius) en heidevelden (o.a. klapekster Lanius
excubitor),
van Versnippering nadelige gevolgen ondervinden. Wellicht is ook de rosse woelmuis
Clethrionomus
glareolus,
met eveneens een voorkeur voor opgaande vegetaties, gevoelig voor Versnippering (cf. van Apeldoorn,
1989).
Verspreiding
Het thema Verspreiding grijpt vaak indevorm van directe
of indirecte toxische effecten aan op de wilde fauna.
Indirecte toxische effecten zijn vergiftigingseffecten op
een bepaald trofisch niveau waarbij organismen op een lager
trofisch niveau als intermediair optreden (= doorvergiftiging). Dat milieuvreemde stoffen echter niet alleen tot
toxische effecten voor de wilde fauna kunnen leiden, maar
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ook ecologische (d.w.z. kunnen leiden tot veranderingen in
het voedselaanbod en/of de ruimtelijke structuur van de
habitat (deSnoo&Canters,1988)wordtlangzamerhand steeds
duidelijker. Een voorbeeld vormen de voorspelde klimaatsveranderingen als gevolg van CFK's, C02, CH4 en N02 en de
indirecte gevolgen hiervan voor de wilde fauna. Een zeer
voorzichtige indicatie van veranderingen in areaalgrenzen
van soorten als gevolg van dergelijke klimaatsveranderingen
levert de zwartkopmeeuw Larus melanocephalus op; een
mediterrane soort die zich de afgelopen decennia in
Nederland en aangrenzende landen als broedvogel heeft
gevestigd. Meininger & Bekhuis (1990) sluiten een artikel
over dezevestiging afmet devolgendeoverdenking: "Zonder
onstewillenwagenaanspeculatiesoverklimaatsveranderingen, geeft het te denken dat er in 1989 en 1990 in het
Deltagebied meer Zwartkopmeeuwen dan Noordse Sterns Sterna
paradisea - een soort die vooral ten noorden van Nederland
alsbroedvogelvoorkomt -totbroedenkwamen."
Zwaremetalen
VolgensMa (mond.med.)zijnvande,zwaremetalenvoorvertebraten met name cadmium, lood, kwik, aluminium en seleen
gevaarlijk, kunnen zink en koper betrekkelijk gemakkelijk
door vertebraten worden uitgescheiden en zijn nikkel en
chroom inveel minderemate beschikbaar, waardoor deblootstelling van de wilde fauna aan de beide laatste stoffen
veel geringer is. Effecten van de afzonderlijke zware
metalen zijn in het veld vaak moeilijk te onderkennen
vanwege het vaak gezamenlijk voorkomen, bijvoorbeeld lood
samenmetzinkencadmium.
Er is nog een aspect dat voorafgaand aan een meer
gedetailleerde behandeling vermeld dient te wordenGraveland (1990) illustreert dit in een uitgebreid overzichtsartikel over de effecten van Verzuring op vogels met
een aantal referenties - ,nliJsdat de beschikbaarheid van
zware metalen, en daarmee dè blootstelling van vogels,
sterk afhankelijk isvande zuurgraadJ^endaarmee hetkalken fosfaatgehalte)van het milieucompartiment. Dit betekent
datgelijkeconcentraties'vanzwaremetaleninverschillende
bodemtypen niet altijd hetzelfde effect op de wilde fauna
zullenhebben.
In de wijde omgeving van de zinksmelterij bij Budel,
Noord-Brabant, zijn niet alleen in de bodemmacrofauna hoge
concentraties zware metalen (Cd, Zn en Pb) gevonden
(Denneman et al., 1987) maar ook in zoogdieren (cf. Ma,
1985). Vooral cadmium accumuleert sterk in de le^er en
nieren van zoogdieren, met name bij insectivoren zoals mol
Talpa europaea en bosspitsmuisSorex cf. araneus (Denneman,
1989). Deze eigenschap maakt deze soorten overigens zeer
geschikt voor voedselketenonderzoek in verontreinigde
ecosystemen (Denneman, 1990). Bij kleine herbivore zoogdieren, zoals de aardmuis Microtus agrestis,
veldmuis
Mlcrotus
arvalis
en dwergmuis Micromys minutus,
liggen de
concentraties veel lager dan bij insectivore soorten
(factor 100). De bosmuis Rpodemus sylvatxus
en rosse
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woelmuis -beide omnivoor -nemen een intermediaire positie
in (Ma, 1985).
Onderzoek in de Zuidhollandse Bollenstreek bevestigt de
bovenvermelde resultaten: verhoging van de cadmiumconcentratie in de bodem leidt tot accumulatie van cadmium in
regenwormenenvervolgensinmollen (verhoudingbodem:regenworm:mol =1:25:250).Ookkoperbleekvanregenworm naarmol
te accumuleren; andere metalen vertoonden geen accumulatie
(van Rooij et al., 1987). Denneman e s . (sehr.med.)vonden
voor de cadmium-accumulatie in de omgeving van eerdergenoemde zinksmelterij van bodem via regenworm naar mol de
verhouding 1:45:60.
Overigens is onderzoek naar de effecten van koper op
zoogdieren maar in beperkte mate uitgevoerd. Wel is bekend
dat schapen zeer gevoelig zijn en koeien niet. Hoe de
gevoeligheid is van wilde herkauwers als edelhert Cervus
elaphus en ree Capreolus
capreolus
is geheel onbekend
(Eijsackersetal.,1985).
Ookbijdassendiefoerageerden indeverontreinigdeMaasuiterwaarden zijn hoge concentraties cadmium aangetroffen
(Ma & Broekhuizen, 1989). Het cadmium-gehalte in de/nieren
bleek vier àvijf keerhoger tezijndandatvandieren uit
controle-gebieden (meteenmaximumvan405ug/g). In35%van
de onderzochte dieren uit de Maas-uiterwaarden werd de
kritisch geachte grenswaarde van 125 ug/g bereikt of overschreden (Ma, 1987). Boven deze grens ontstaat nierschade
(mond.med. W-C Ma).Ook de concentraties lood, kwik, koper
enzinkwarenhogerdannormaal (MaSBroekhuizen I.e.).
Vijf exemplaren van de otter Lutra lutra zijn onderzocht
op de aanwezigheid van o.a. zware metalen. De otters waren
alle afkomstig uit Noord-Nederland en doodgegaan in de
periode 1984-88. De concentraties lood en cadmium lagen
onder de kritische grenzen en ook de gemeten kwikconcentraties worden niet gevaarlijk geacht (Broekhuizen,
1989).
Onderzoek van Ma (1989) leverde op dat ook terrestrische
kleine zoogdieren van valhagel nadelige effecten ondervinden, o.a. een overschrijding van de kritische loodconcentratie in de nieren en afwijkend gewicht van deze
organen bij de bosspitsmuis (het laatste ook bij de rosse
woelmuis)enbijdebosmuiseenlagerlichaamsgewicht.
Ook in zeezoogdieren zijn de concentraties van sommige
zware metalen verhoogd, zoals van kwik en seleen in zeehonden uit de Nederlandse Waddenzee (Reijnders, 1980; cf.
Koemanetal., 1972c).
Op grond van literatuurgegevens sluiten Gleichman & Ma
(1989)een eventuele vergiftiging van de bever Castor
fiber
indeBiesboschmetcadmium (blootstelling viadevegetatie,
metnamedebastvanbomen)nietuit.
Uit degenoemde onderzoekingen blijkt dat opplaatsenmet
een verhoogde concentratie zware metalen in de bodem - en
mede in relatie tot de biologische beschikbaarheid - er
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sprake is van een chronische belasting van zoogdieren via
het voedsel, met name van insectivoren. Vaak spelen
regenwormen hierbij een belangrijke intermediaire rol. Met
het ouder worden van de dieren neemt de concentratie van
veelmetalenvaak toe (o.a.Ma &Broekhuizen, 1989;cf.van
Straalen,1988)endaarmeeookdekansopoverschrijding van
letaleconcentraties.Wathiervandegevolgenkunnenzijnop
populatie-niveau isechternietbekend.
Het blijkt dat vogels die zichvoeden met organismen uit
het aquatisch milieu zware metalen (en PCB's) accumuleren
(Marquenie et al.,1986). Kuifeenden Rythya fuligula
die in
hetlaboratoriumwerdengevoerdmetdriehoeksmosselenDreissena polymorphs
afkomstig uit het verontreinigde Haringvliet, vertoonden afwijkend broedgedrag en hadden kleinere
legsels en minder sterke eieren (zie ook noot 2 ) . Als
controle golden driehoeksmosselen die afkomstig waren uit
hetMarkermeer.
In het veld lijkt een geringere opname waarschijnlijk
doordat de populatie-dichtheid van driehoeksmosselen zelf
negatief gecorreleerd is met de aanwezigheid van cadmium.
Juist de hogere dichtheden - en dus relatief'schone
driehoeksmosselen -wordendoorKuifeendengeprefereerd (van
Urk &Marquenie, 1989), inverband met het feitdathet dan
minder energie entijd kostom aanvoedsel tekomen.Bijde
fuut,eenviseter,bleekkwikviahetvoedselteaccumuleren
inleverennieren (Marquenie, 1980).
Ook op de wadden, een zout watermilieu, zijn verhoogde
gehalten van zware metalen waargenomen (Goede, 1985).
Verschillende soorten steltlopers blijken in de veren
verhoogdeconcentratiesvankwik,lood,zinkenseleeninde
veren te bezitten. Cadmium daarentegen wferd niet of
nauwelijksaangetroffen.
Geconcludeerd kan worden*dat piscivore en molluscivore
vogels, zowelvanhetzoetealszoutewa.ter,viahunvoedsel
insterkemateaanzwaremetalenkunnen zijnblootgesteld.
Overde chronische belasting'metzwaremetalenvanophet
land levende vogels zijn uit Nederland minder veldgegevens
voorhanden. Acute loodvergiftigïng van"bij voorbeeld ganzen
doorhetbinnenkrijgenvanmetallisch lood, indevorm van
hagelkorrels,wordt wel veelvuldig gemeld. Bijna 60%van de
totale looddepositie in Nederland bestaat uit valhagel
(CCRX, 1990). Ditleidtplaatselijktothogeloodgehaltenin
de bodem (Smit et al., 1988a) en is de oorzaak van loodvergiftiging bij watervogels, met name bij de grauwe gans
Anser anser en de wilde zwaan Cygnus cygnus (Smitfetal.,
1988b; cf. Smit et al., 1988c). Beide soorten eten o.a. de
ondergrondse, voedzame delen van waterplanten, waarbij
tevens veel bodemmateriaal inclusief de daarin aanwezige
valhagel wordt opgegeten.Dit wordt bevestigd door gegevens
van het CDI, waaruit blijkt dat er in de periode 1975-1988
sprake was van loodvergiftiging bij ruim 4% van de vogels
diewerden aangeleverd (Spierenburg et al.,1989;cf.Smit,
1989).
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PCB's,dioxinen enfuranen
Polychloorbifenylen (PCB's), -dibenzodioxinen (PCDD's) en
-dibenzo-furanen (PCDF's)wordenonderéénnoemerbesproken.
Deze stoffen hebben een verwante chemische structuur - met
als gevolg vaak ook een verwant biochemisch gedrag (accumulatie) of werkingsmechanisme - en zijn zeer moeilijk afbreekbaar. Ook komen deze stoffen vaak samen voor in het
milieu, waardoor organismen veelvuldig worden blootgesteld
aan een mengsel van deze stoffen. De belasting veroorzaakt
doordeze "chemischecocktails"kanbijvogelsen zoogdieren
wordenvastgesteld doorhetmeten van eenbepaalde vorm van
cytochroom-P-450-inductie, een vorm die verantwoordelijk
wordt geacht voor het metaboliseren van deze verbindingen
(vandenBerg etal.,1990), maar ook doorbepalingvanhet
gehalte aan vitamine A of schildklierhormoon in het bloed,
waarvan de concentraties door PCB's negatief worden
beïnvloed (Brouwer et al., 1989). Minimale afwijkingen
hierinkunnengrotegevolgenhebbenvoorgroei,ontwikkeling
envoortbestaanvanorganismen.
In Nederland worden PCB's, dioxinen en furanen vooral
aangetroffen in waterbodems en op chemische stortplaatsen.
Voorbeelden zijn de Biesbosch, de Volgermeerpolder en de
Diemerzeedijk.Vertegenwoordigersvandezegroepvan stoffen
worden zelfs tot in de poolstreken aangetroffen, zowel in
hetijsalsindedaarlevendedieren (vandenBerg, 1990).
Koeman et al. (1972b, 1972c, 1973)constateerden reedsverhoogde PCB-gehaltenbij blauwe reiger Rrdea cinerea, watervogels -metbijdeaalscholverwaarschijnlijk eendodelijke
concentratie - , en zeezoogdieren (bruinvis
Phocoena
phocoena en tuimelaar Tursiops
truncatus).
Duinker (1990)
geeftineenuitgebreid overzicht aanwatvoor zeezoogdieren
de consequenties zijn van PCB's in het sediment van de
Waddenzee. Hieruit komt onder meer naar voren bij een
langzamemobilisatie van PCB'suit debodem, degehalten in
hetwaternogeenzeerlangetijddezelfdekunnenblijvenof
zelfs nog hoger kunnen worden, hetgeen vanzelfsprekend ook
consequenties zalhebbenvoorzeevogelsen-zoogdieren.
Bepaalde PCB-congeneren concentreren zich aan de top van
de voedselketen (b.v. van den Berg et al., 1987;Claassen,
1989). Effecten bij zoogdieren en vogels hebben vooral
betrekking opdevruchtbaarheid enhetvoortplantingssucces,
maar kunnen ook sterfte veroorzaken en dan met name bij
piscivore soorten en molluscivore soorten (cf. Koeman et
al., 1972b).
Kleine walvisachtigen lijken, in tegenstelling tot vogels
enophetlandlevendezoogdieren,demogelijkheid temissen
ombepaaldePCB'saftebreken.Hierdoor zoudendezesoorten
extra gevoelig zijn voor aantasting van de vruchtbaarheid
door PCB's (Tanabeet al., 1988). Dit zouook kunnen gelden
voor de bruinvis Phocoena phocoena en de verschillende
dolfijnesoortenindeNederlandsekustwateren.
Bij de vijf reeds eerder genoemde otters lag het gehalte
PCB's (gemiddeld 82,2 pg/g vet) (Broekhuizen & de Ruiter155

Dijkman,1988;Broekhuizen, 1989;cf.Broekhuizen,1986)ver
boven het niveau waaronder de voortplanting van de Amerikaanse nerts Mustela vison - evenals deotter behorende tot
de marterachtigen (Mustelidae)
- niet waarneembaar wordt
beïnvloed (cf. den Boer, 1984). Volgens Broekhuizen (1989;
cf. Mason,1989)vormtditgeredeaanleidingomaantenemen
dat de huidige PCB-belasting van het aquatische milieu in
Nederland een belangrijke beperkende factor is voor het
voorkomenvan deotter inonsland (zieook Claassen,1989;
cf. Duinker, 1990).
Het gedrag en effecten van PCB's in de otter vertoont
grote overeenkomsten met datvan PCB'sindegewone zeehond
Phoca vitulina.
Uit onderzoek van Reijnders (1980) blijkt
dat de zeehonden in de Waddenzee een tien keer hogere PCB
concentratie hebben dan dieren uit vergelijkbare gebieden.
PCB's veroorzaken een verhoogde microsomale enzymactiviteit
in de lever, waardoor geslachtshormonen worden afgebroken.
Dit heeft tot gevolg dat de vruchtbaarheid vermindert.
Inmiddels is gebleken dat dit inderdaad de verklaring is
voor de lage reproductie van de zeehond in het Nederlandse
deelvandeWaddenzeeendeachteruitgang aldaar indejaren
zestigenzeventig (Reijnders, 1986).
Uit het reeds genoemde onderzoek van Marguenie et al.
(1986) komt naar voren dat het afsterven van embryo's van
kuifeenden in eieren, die afkomstig zijn uit het vervuilde
Haringvliet-gebied, mogelijk samenhangt met een verhoogde
concentratievanPCB's.2
Scholten & Foekema (1989)bevestigen deze waarnemingen en
komen aanvullend met gegevens over het gehalte van organochloor-verbindingen (PCB'sèndiverse pesticiden)in eieren
vankuifeendenenfutenafkomstigvaneenaantalplaatsenin
Nederland. Daarbij kwam o.m. naar voren datkuifeendeëieren
verzameld in de Biesbosch meer organochloQr-verbindingen
bevatten dan eieren uit het Haringvlietgebied.3 Eieren
verzameld in Friesland, daara/vtegen,bleken zesmaalminder
organochloor-verbindingen te»*»bevatten. Het feit dat
futeëieren uit de Biesbosch vïjf maal zoveel organochloorverbindingen bevatten dan kuifeendeëaexen uit datzelfde
gebied, toont wellicht aandatde fuut zichineennog meer
delicatepositiebevindtdandekuifeend.
(

2
In dit verband is het een verontrustend gegeven dat
erin1988eensterkeverhogingvanPCB'sinPalingAnguilla
anguilla iswaargenomen inhetHaringvliet (tegelijkmeteen
verhoging van DDT en kwik). Deze gecombineerde verontreiniging wijst mogelijk op een recente milieuverontreiniging
vanalgemeneaard,dievooralsnogonbekend is (CCRX, 1990).
3
Gleichman enMa (1989)komen tot deconclusie dat de
kwaliteitvandewaterbodemvandeBiesboschtenaanzienvan
(zware) metalen, PAK's en PCB's slechter is dan die van
nabijgelegengebiedenalsHaringvlietenHollandsDiep.
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Boudewijn&Mes (1989)vondenbijdefuutweleenverschil
in eischaaldikte tussen Biesbosch- en museummateriaal, maar
geen waarneembaar verschil in uitkomstpercentages tussen
Biesbosch-legsels en legsels uit andere gebieden in
Nederland. Bij de meerkoet Fulica atra kon geen afname van
de eischaaldikte worden vastgesteld. Dirksen et al. (1989;
cf. Boudewijn et al., 1989) vonden bij de aalscholver een
verband tussen de water(bodem)kwaliteit van het voedselgebiedenhetbroedsucces (d.w.z.legselgrootteenaantal
uitgevlogen jongen). Opgrond van degevonden dikten vande
eischalen bij aalscholvers moet - voor alle onderzochte
locaties -wordenaangenomendatersprakeisvaneenzekere
matevancontaminatiemetgechloreerdekoolwaterstoffen.
Uit onderzoek vanVandenBerg (1990)blijktdatkunstmatiguitgebroedeeierenvanaalscholversuitdeBiesboschvia
het wijfje (=bijdeei-aanleg)reedsblootgesteld zijn.De
specifieke cytochroom-P-450-activiteit (zie bovenstaand)
bleek in de Biesbosch bij aalscholvers 25% hoger en de
schildklierhormoonspiegel 50% lager dan in het controlegebied,inditgevalFriesland.
DerelatietussenPCB'senvogelsdieophet land levenen
daar hunvoedsel verzamelen isveelminder intensiefonderzocht. Fuchs et al. (1972) toonden hoge gehalten aan in
roofvogels en uilen (meteenmaximum van 590ug/g lever bij
deransuil Asio otus). Onderzoek uit1978laatziendatPCBgehaltenineierenvandeekster Pica pica uitdeuiterwaarden van de grote rivieren hoger waren dan uit andere
gebieden, terwijl eieren van de merel Turdus meruiaongeacht het gebied van herkomst - steeds hoge gehalten
vertoonden (Fuchs, 1983).
In vergelijking met PCB's zijn er weinig gegevens over
gehalten van dioxinen en furanen in organismen voorhanden,
althans voor wat betreft de wilde fauna in Nederland. Voor
zoogdieren zijn er gegevens van de Volgermeerpolder. Daar
zijn in vergelijking met schone gebieden in de levers van
bosmuizen en bosspitsmuizen hoge concentraties dioxine
(2,3,7,8-TCDD) en furanen (ETCDF, P5CDF en H 6 CDF)gevonden
(Heida & Olie, 1985). Ook voor vogels zijn er weinig
gegevens. In aalscholvers uit gebieden met verontreinigde
waterbodems is een sterke accumulatie ten opzichte van
paling waargenomen, zowelvan dioxinen alsvan furanen (van
denBergetal.,1987).Daarbijwerd aannemelijk gemaaktdat
deze verbindingen via biotransformatie (door de paling)tot
stand komen en dus niet op directe wijze in het milieu
terechtkomen.
In de Volgermeerpolder bleek in een aantal gevallen lage
concentraties dioxinen aantoonbaar te zijn in fazanten
Phasanius
colchicus.
Furanen zijn in deze dieren niet
gevonden (Heida&Olie, 1985).
Tenslotte moet nog iets vermeld worden over Ugilec, een
vervanger voor PCB's, waaraan deze nieuwe stof ook chemisch
verwantis.Ondankshetfeitdathetgebruik ervaninNederland inmiddels verboden is (vanwegemet PCB's vergelijkbare
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eigenschappen, ni. persistent en accumulerend), is Ugilec
sinds 1988 via het oppervlaktewater dat van over de grens
komt in opmars. Met name in paling in de Roer in Limburg
zijn in 1987 en 1988 hoge gehalten vastgesteld (cf. CCRX,
1990).
Bestrijdingsmiddelen
Bijdebesprekingvandeeffectenvan bestrijdingsmiddelen
is het handig een onderscheid te maken tussen "oude" en de
nu-tendelenog steeds-ingebruik zijndestoffen.Bovendien is het goed onderscheid te maken tussen het legaal en
illegaal of onoordeelkundig gebruik (cf. Werkgroep Vogelsterfte, 1985). Zo werden in de jaren vijftig en zestig op
grote schaal zaadetende vogels met parathion gedood door
het uitleggen van graan dat met parathion was behandeld"avicide" tegen onder meer houtduif Columba palumbus en
kraaiachtigen (Corvidae). Dit veroorzaakte ook zeer veel
slachtoffers onder de spreeuw Sturnus
vulgaris
en onder
vinken en lijsters; volgens schattingen liep het aantal
vogelslachtoffers in 1960 in de honderdduizenden^(Mörzer
Bruijns, 1962).
/
/
De effecten van de oude middelen (vooral organochloorverbindingen, zoals DDT en drins,en kwikhoudende zaaizaadontsmettingsmiddelen) zijn goed onderzocht (o.a. Koeman et
al., 1967;Koeman et al.,1972a;Fuchs,1967;vander Molen
et al., 1982). Deze persistente organochloor-verbindingen
veroorzaakten indejarenzestigenzeventigviadoorvergiftiging een sterke teruggang in de roofvogelstand (Fuchs,
1967; cf.Opdam et al.,1987;Bijlsma, 1989)en inde stand
van de eidereend Somateria
mollissima
en de grote stern
Sterna sandvicensis
inhetWaddengebied (Koeman",1971).
Na het successievelijke verbod van deze middelen in de
jaren zeventig hebben met name de havik Rccipiter
gentllis
en de sperwer Rccipiter
nisuS 5^-Chweerhersteld (cf.Opdam
et al., 1987;Bijlsma, 1989).,'Hetaantai broedparen van de
grote stern neemt echter veel langzamer toe en bedroeg in
1988 ongeveer 25% van het aantal uit 'de periode 1940-54
(Rooth, 1989).
i

De hoeveelheid DDE in sperwereieren'liep in de periode
1975-1983 niet noemenswaardig terug (Burgers et al., 1986).
De stof heeft nog wel invloed op het broedsucces van de
sperwer - te dunne eischaal - ,maar dit heeft geen effect
meer op populatie-niveau (Opdam et al., 1987). Ook bij
andere vogelsoorten - in de eieren van merels, steenuilen
Athene noctua en kuif
eenden - en bij zoogdieren (b.y^.bosmuizen)afkomstigvanverontreinigdeplaatsen (uiterwaarden,
boomgaarden en stortplaatsen) worden nog steeds verhoogde
concentraties DDE gemeten (Fuchs,1983;Fuchs et al., 1985;
Ma, 1985;de Snoo, 1986;Marquenieet al., 1986;Scholten&
Foekema, 1989). Waarschijnlijk geldt dit ook voormollen in
deZuidhollandseBollenstreek. IndezesoortvondenVanRooy
et al. (1987) in vergelijking met de concentraties in de
bodem relatief hoge gehalten van extraheerbaar organisch
chloor.
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Leeuwangh & Voûte (1985) laten zien dat de meervleermuis
Myotls dasycneme in het noorden des lands zeer waarschijnlijk werd aangetast door het gebruik van houtverduurzamingsmiddelentijdensrestauratiewerkzaamheden. Ditbetrof
lindaan en pentachloorfenol (cf. Braaksma & van der Drift,
1972). Pentachloorfenol is inmiddels inNederland niet meer
toegelaten.
Bij walvisachtingen zijn er indicaties gevonden voor
effecten van DDE (en PCB's) op het geslachtshormoon
testosteron (Subramanian et al., 1987). Daardoor wordt het
reproductievermogen aangetast, hetgeen wellicht een
verklaring isvoordeachteruitgang vanpopulaties.
In zeehonden werden na het verbod op het gebruik van
bepaalde oude bestrijdingsmiddelen nog steeds hoge concentraties gechloreerde koolwaterstoffen aangetroffen (Reijnders, 1980).
Omtrent de effecten van organotin-verbindingen - gebruikt
als aangroeiwerend middel inonderwaterverven -op zeezoogdieren is ons niets bekend. Dit in tegenstelling tot
hetgeen er bekend is over de effecten op evertebraten, bij
voorbeeld de bijna uitgestorven purperslak Nucella
lapilus
(Hummel &vanUrk,1991,ditboek).
'
De effecten van bestrijdingsmiddelen die tegenwoordig
worden gebruikt, zijn voor een deel nog steeds toxisch van
aard. Grote incidenten hebben zichinNederland inde jaren
tachtig niet meer voorgedaan. Vogel- en zoogdiersterfte op
kleine schaal (vaak ganzen of hazen Lepus capensis)
wordt
echter nog wel geregeld gemeld, bijvoorbeeld bij het
gebruik van parathion,DNOC enparaquat (deSnoo &Canters,
1988).
Ook bij het CDI worden regelmatig door bestrijdingsmiddelen vergiftigde vogels binnengebracht. Bij dit materiaal
gaathetmeestal (inongeveer 75%vandegevallen)omintentionelevergiftigingenmetparathion (Anonymus, 1985).
Van de door vergiftiging omgekomen vogels is ongeveer 7%
overleden als gevolg van het legale gebruik van bestrijdingsmiddelen (Spierenburg et al., 1989). Omgerekend naar
hettotaalvandebinnengebrachtevogelsisdatongeveer 1%.
Indien verondersteld wordt dat 1% van alle vogels in
Nederland op deze manier aan hun einde komen, betreft dit
een sterfte van vele tienduizenden vogels per jaar.Dit zou
nog wel eens een onderschatting kunnen zijn, aangezien
vooral opvallende vogels (roofvogels, lichtgekleurde vogels
e.d.) bij het CDI worden binnengebracht. Kleine vogels uit
het agrarisch gebied worden veel minder gevonden en opgestuurd (Smit, 1989). Een andere onzekere factor is degiftigheid van bestrijdingsmiddelen voor kleinere soorten met
als gevolg dat er over de sterfte onder deze soorten
nauwelijks ietsbekendis.
Vandebestrijdingsmiddelen dieopditmomentinNederland
wordengebruikt is,voordat zijwordentoegelaten,alleenin
het laboratorium de giftigheid voor vogels en zoogdieren
onderzocht. Vanuit het toelatingsbeleid wordt ernaar
gestreefd de risico's voor deze en andere diergroepen zo
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klein mogelijk te maken door alert te zijn op negatieve
eigenschappen voor het ecosysteem, waardoor er bijvoorbeeld
ophoping in de voedselketen kan optreden. Toch bestaan er
ooknubijeenaantalveeltoegepastemiddelenverdenkingen,
zoalsbijdezeergiftigemiddelenparathion,diazinon,maar
ookbijfentin,captan,fenolenen dipyridilium-verbindingen
(de Snoo & Canters, 1988). Bovendien wordt de toelatingsprocedure van bestrijdingsmiddelen door velen als onvoldoende beschouwd om ecosystemen te beschermen (Canters et
al., 1990).
Ondanks deze verdenkingen is het onwaarschijnlijk dat er
in Nederland in het veld op het niveau van populaties van
vogels en zoogdieren toxische effecten van bestrijdingsmiddelenoptreden (deSnoo&Canters,1988).4
Naast de boven beschreven toxische effecten van bestrijdingsmiddelen wordt er de laatste jaren echter steeds meer
aandacht besteed aan de ecologische effecten; d.w.z.
voedsel-enhabitatveranderingen diehetgevolg zijnvanhet
gebruik van bestrijdingsmiddelen (de Snoo & Canters, 1988;
cf. Vogelezang-Stoute & Matser, 1990). Door herbiciden en
insecticiden kan het voedselaanbod voor de herbiyore en
insectivore wilde fauna zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin afnemen. Dergelijke yeranderingen kunnen met
name voor jonge vogels fataal zijn. In Engeland zijn
effecten op populatie-niveau aangetoond bij de patrijs
Perdix
perdlx en fazant (Sotherton et al., 1985; Rands,
1985). Het is waarschijnlijk dat ook in Nederland ecologische effecten optreden. Onderzoek naar maatregelen om
dergelijke effecten te compenseren door het niet bespuiten
van akkerranden is in 1990 bij het CML van start gegaan.
Voorlopige resultaten laten zien dat er inminder intensief
bespoten randen meer kruiden en dagvlinders voorkomen (de
Snoo, invoorber.).
Overige stoffen
Over de toxische effecten vati bijvoorbeeld CFK's,
uiteenlopende soorten oplosmiddel en PAK's op vogels en
zoogdieren is weinig bekend (cf. Gleichrfian& Ma, 1989; zie
echter ook Bedreigingen), Systematisch onderzoek ontbreekt,
terwijl gegevens over de effecfen van dergelijke stoffen
onder laboratorium-omstandigheden vaak óók niet voorhanden
zijn. Wel is vastgesteld, dat bepaalde PAK's een identiek
effect kunnen hebben als PCB'sen aanverwante verbindingen,
namelijk een langdurige inductie van een bepaalde vorm van
hetcytochroom-P-450-systeem (cf.vandenBerg, 1990).
Sterfte van vogels en zoogdieren wordt alleen geregistreerd als er op grote schaal incidenten plaatsvinden". Een
voorbeeld hiervan zijn de gevolgen van de lozing van
stookolie.Indejarenzeventigentachtig spoeldenperjaar
4

De blootstelling van trekvogels aan bestrijdingsmiddelen in Afrika is hierbij buiten beschouwing gelaten,
maar mag zeker niet worden onderschat (cf. Mullié et al.,
1989).
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gemiddeld ongeveer30.000slachtoffersaanopdeNederlandse
kust, waarvan tweederde met olie was besmeurd. Aangezien
slechts een deel van de vogels op de kust aanspoelt, ligt
het werkelijke aantal slachtoffers voor de Nederlandse kust
ligt w-arschijnlijk minimaal twee keer zohoog (Camphuysen,
1989). Vooral zeekoéten Uria aalge, zwarte zeeëenden
Melanitta
nigra, drieteenmeeuwen Rissa tridactila,
eidereenden en alken Rica torda worden op het strand gevonden.
Daarnaast worden per jaar ongeveer 30.000 vogels naar
vogelopvangcentragebracht (Peeters, 1989).
Wanneer olie het lichaam van vogels binnendringt, treden
ervele fysiologischeeffectenop,zoalsgroeiremmingeneen
verminderdereproductie.Bijjongevogelsblijkendebelangrijkste toxische effecten van olie veroorzaakt te worden
door de daarin aanwezige hoogmoleculaire PAK's, welke ook
debet zijn aan teratogene en toxische effecten op embryo's
vanvogels (Bergema, 1990).
Verondersteld wordt dat de olie geen gevolgen heeft op
populatie-niveau.Echter,incombinatiemeteenstrengewinter en voedselgebrek in de overwinterings- en/of broedgebieden isde geloosde olieeen zwaarwegende factor diede
balansinnegatieverichtingkandoendoorslaan (Camphuysen,
1989).
/
Aangenomen mag worden dat ook zeezoogdieren, zoals
bruinvis en zeehond, het slachtoffer worden van de olielozingen. Over relatieve aantallen slachtoffers is echter
nietsbekend.
Een recente studie in Duitsland wees uit dat onder jonge
ooievaars Ciconia ciconia eenhogesterfteoptreedtomdatin
nesten plastic zakkenworden verwerkt. Deze zakkenmaken de
nesten "waterdicht" waardoor de jonge ooievaars na regen
langer nat blijven en onderkoeld raken (Reijnders, 1991).
Reijndersmeldtookhetgevalvaneengestrandepotvis Physeter
macrocephalus
waarbij het maag-darmkanaal verstopt
bleek te zijn door een vijftigtal plastic zakken. Slachtoffers vallen ook door toedoen van draad- of ringvormige
materialen, zoals nylonvissnoeren en gebruikte 'six-packs'eenzestalplasticringenwaarindrankblikjeshangen -(van
Franeker, 1984). Van Franeker (1984) geeft ook aan dat
plastic-consumptie kan leiden tot verminderde voedselopname
en, bij afslijting of gedeeltelijke vertering, toxische
effectenkunnenveroorzaken.
Losgeslagen en in de oceanen achtergebleven visnetteneen grootschalige vorm van zwerfvuil - veroorzaken sterfte
onder zeezoogdieren enduikende zeevogels.Ook visnetten in
zoet water voor vogels kunnen een belangrijke doodsoorzaak
vormen. Zo raken in het IJsselmeer en het Markermeer
jaarlijks enige duizenden watervogels verstrikt in snoekbaarsnettenomvervolgens teverdrinken (Marquenie, 1980).
Inpasbaarheid stoffen
Voordat wij nu overgaan tot het trekken van conclusies
over de ecologische inpasbaarheid (vangroepen)van stoffen
willen wij eerst nog een opmerking maken. Zoals uit het
vorenstaande blijkt, zijn er van slechts een beperkt aantal
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stofgroepen de effecten op de wilde fauna in Nederland
onderzocht, waarbij overigens wel vaak effecten zijn
aangetoond. Veelal gaat het daarbij om onderzoek in het
kadervanincidentenofopeenbeperktaantalverontreinigde
plaatsen. Voor veel stoffen ontbreekt systematisch onderzoek. Alleen de effecten van zware metalen en oude bestrijdingsmiddelen zijn redelijk onderzocht. De hieruit
resulterendebeperkingvanhetmateriaalmoetbijlezingvan
hetonderstaande ingedachtenwordengehouden.
Omtrent de ecologische inpasbaarheid van PCB's, dioxinen,
furanen en de oude bestrijdingsmiddelen moet men zich geen
illusies maken. Op grond van chemische structuur en andere
eigenschappen geldt dat overalwaardeze stoffen zich inde
(water)bodem bevinden zich op kortere of langere termijn
problemen voor vogels en zoogdieren zullenvoordoen. Inhet
terrestrisch milieu doen zich vooral problemen voor bij
soorten die zich voeden met bodemorganismen zoals regenwormen. In het aquatisch milieu doen zich vooral problemen
voor bij vis-en/of schaaldier-etende soorten. Daarbij zijn
effectenoppopulatie-enzelfsopsoortsniveau aangetoond.
Ten aanzien van zware metalen ,geldt dat deze stoffen
veelvuldig in organismen worden aangetroffen, soms tot ver
bovendeNOEL-waarden.Echteroverdeuiteindelijke effecten
van deze stoffen op bij voorbeeld populatie-niveau bestaat
geenconsensus.
Ten aanzien van bestrijdingsmiddelen moet een meer genuanceerdbeeldwordengegeven.Hetisnietwaarschijnlijk dat
er ten gevolge van toxische effecten van de tegenwoordig
toegelaten middelen effecten op populatie-niveau optreden.
Voor een aantal middelen bestaan echter welverdenkingen op
individueel niveau. Nader onderzoek zoumoeten uitwijzen of
deveronderstelling van tienduizenden slachtoffers per jaar
juist is.
*£,
Daarentegen zijn er wel effecten*op-populatie-niveau te
verwachten, nl. door veranderingen in voedselaanbod en de
ruimtelijke structuur van hunhabitat (='ecologische neveneffecten). Ecologische effecten zuilen zich vooral manifesteren in kritieke levensfasen, ,zoals',tijdens het
opgroeien -wanneer er bij de jonge dieren een veel specifiekere voedselafhankelijkheid bestaat - , of tijdens
kritieke seizoenen, wanneer er geen alternatieve voedselbronnenvoorhandenzijn.
Deze ecologische effecten vormen een verwaarloosd aspect
bij het beoordelen van de ecologische inpasbaarheid van
stoffen en hiermee moet bij de toelating van bestrijdingsmiddelen (maar ook van andere stoffen)meer rekening worden
gehouden.
Voor deoverige stoffengeldt datermeervragen zijndan
antwoorden.Opgrondvangeredeverdenkingen lijktonderzoek
gewenst naar dewerkelijke effecten vanveel van dergelijke
stoffen (o.a.dioxinen,furanenenPAK's). Ookdelozingvan
olie veroorzaakt bij voorbeeld ieder jaar zeer veel
slachtoffers. En ook dat kan nooit ecologisch inpasbaar
wordengemaakt.
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In een uitgebreide literatuurstudie naar de gevolgen van
verontreiniging op de natuurwaarden in de Biesbosch, een
gebied met eenvandemeestvervuilde waterbodems inNederland, geven Gleichman & Ma (1989) indicaties voor overschrijdingen van normen voor ecosysteemcompartimenten (zie
tabel 1). De norm varieert daarbij van voedselnorm via ADI
tot LC50of NOEC afhankelijk van debeschikbare informatie.
Het aantal van deze overschrijdingen per stof(groep)kunnen
worden opgevat als maat voor het niet ecologisch inpasbaar
zijn.Uit tabel 1blijkt dat inhet terrestrisch milieu van
de Biesbosch vooral cadmium en lood problemen kunnen
opleveren en in het aguatisch milieu vooral PCB's sterk
toxische effecten kunnen hebben, met name bij carnivore
toppredatoren.
Veronderstellingen, die aangeven dat een stof eventueel
kan worden toegelaten, moeten zowel op fysiologischbiochemischniveaualsinhetveldnaderwordengetoetst.Er
zijnverschillendemogelijkhedenomdevanoudsher bestaande
problematiek rond de extrapolatie van de uitkomsten van
laboratorium-toetsen naar veld op te lossen. Daarbij
verdient het ons inziens de voorkeur model-benaderingen en
veldonderzoekingen paralleltelatenverlopen.Ditheeft nl.

Tabel 1.

Overzicht met indicaties van overschrijdingen
van normen in de Biesbosch (naar: Gleichman &
Ma, 1989)
As

Cd

Hg

Pb

PAKs PCBs

terrestrische herbivore
kleine zoogdieren
terrestrische carnivore
kleine zoogdieren

+

+

+

+

7

7

+

+

-

+

7

7

grotegrazers

-

+

+

+

7

7

kuifeend

?

-

=

7

7

+

aalscholver

7

-

7

7

7

+

otter

?

-

+

-

7

+

geenoverschrijdingvangehanteerde normen
benaderingvaneenbepaaldenorm
overschrijdingvaneenbepaaldenorm(en)
overschrijdingvannorm(en)nietbekend
N.B.

Door het gebruik van één of meer verschillende
normenpersoort(engroep)kunnendetekensongelijkwaardigzijn.
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het grotevoordeel dat oplossingen wederzijds kunnenworden
gevalideerd. Daartoe isnaast lab-toetseneengevarieerd en
ruim aanbod van gestandaardiseerde veldtoetsen noodzakelijk
inverband met werkingsmechanisme, gedrag stof, verschillen
inemissieendepositie,blootstelling, voedselsamenstelling
e.d. (deJongetal.,1990).
Ook de gevolgen op hogere integratie-niveaus zijn nog
nauwelijks onderzocht. Wat betekent het bijvoorbeeld voor
het moeras-ecosysteem in Nederland dat de otter is verdwenen? Wat zijn de gevolgen geweest van het jarenlang
afwezig zijn van de havik in de boscomplexen van MiddenNederland? EnhoemoetheteffectvanVerzuring opkoolmezen
worden beoordeeld, wanneer bekend is dat het geringere
broedsucces wordt gecompenseerd door instroom van nieuwe
individuen van buitenaf en idem ditovoor depopulaties van
aalscholvers en kuifeenden in de Biesbosch? Antwoorden op
dit soort vragen zijn uiterst relevant voor het ontwerpen
van een ecologische maatlat en het vaststellen van de
ecologische inpasbaarheid van stoffen. Modellering»van de
gevolgen van de intensivering in de landbouw voor'weidevogels lijkt voor het vinden van/deze antwoorden goede
perspectieven tebieden (Beintema,1989;cf.Melman, 1991).
In het hierna volgende wordt een benaderingswijze
geschetst die - wanneer de antwoorden beschikbaar zijn of
komen - behulpzaam kunnen zijn bij de uitvoering van het
stoffenbeleid. Daarbij ligt het accent op het vinden van
groepen van stoffen die niet ecologisch inpasbaar zijn en
hoe bij het realiseren van deze uitkomsten prioriteiten
kunnenwordengesteld.
Tabel2.

Het hoogste organisatie-niveau waarop de
effectenvanmilleuvreemdestoffeninNederland
opvogelsenzoogdieren*zi'jnwaargenomen.

stofgroep
T

zwaremetalen
PCB's
PCDD's
PCDF's
oudebm's
nieuwe bm's*
stookolie
PAK's
CFK's

ernstfactor

vogels•
ind. 'pop. srt.

ind

zoogdieren
pcjp. srt.?

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

0,1

ind.=individueel niveau
pop. =populatie-niveau
srt. =soortsniveau
? =niveauonbekend
*
=incl.ecologischeeffecten
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7

10

*-.x
X

0,1

10

Relatieveeffectenvanstofgroepen &rendement vanmaatregelen
De hierboven opgesomde effecten per stofgroep hebben elk
hun eigen aangrijpingspunt; d.w.z. zij kunnen het karakter
hebben van effecten op individueel, populatie- en soortsniveau. Het hoogste organisatie-niveau waarop een effect is
waargenomen,staataangeduid intabel2.
Nu gaat het er om de relatieve zwaarte van de effecten
van deze stofgroepen te bepalen. Door ons is daartoe op
basis van deskundigenoordeel een schatting gemaakt (zie
figuur 1 en tabel 3: kolom 1 ) .Vervolgens is een (zeer
ruwe)schatting gemaakt omtrent het rendement per stofgroep
vaneenmaatregel,uitgedrukt ineenwillekeurigekosteneenheid (tabel 3: kolom 2 ) .Dit zijn de kosten die gemaakt
worden wanneer men de effecten zou willen voorkomen of de
oorzakenzouwillenwegnemen.Eenrendement <1betekenthoge
kosten gepaard met eenrelatief klein effect en >1betekent
geringekostenmeteenrelatiefhoogeffect.
Bij de te nemen maatregelen voor het wegnemen van de
knelpunten veroorzaakt door de verschillende stofgroepen
moetmendenkenaanhetvolgende:
bij zware metalen, PCB's, dioxinen, furanen en oude
bestrijdingsmiddelen: afgravenvanstortplaatsen, saneren
van waterbodems en schoonmaken van verontreinigde gebieden, het eventueel aanbrengen van een schone leeflaag
(ecolaag) en rookgasreiniging. Hierbij moet worden bedacht dat met name PCB's en zware metalen in relatief
grotehoeveelhedenaanwezig zijn,enverspreid overgrote
gebieden;dusnietalleenKempen,Biesbosch e.d.5
bij nieuwe bestrijdingsmiddelen: verscherping van de
toelating van bestrijdingsmiddelen, realiseren vanonbespotenakkerranden.
bijolielozingen:beterecontroleopzee.
Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van voorlichting
over de bestaande problematiek; inclusief het aanreiken van
alternatieven, gedragsbeïnvloeding, het hanteren van
gebodsbepalingen of het verbieden van bepaald gedrag of
gebruikvanstoffen (meernaarrechtsindezereeksnaarmate
succesgeringerofprobleem groteris).
Bij de bovenstaande geschetste benadering is nog geen
rekening gehouden met de ernst van een effect; d.w.z. hoe
diep een effect ingrijpt op de doelvariabele (variërend van
individu tot soort). Hiertoe kan bijvoorbeeld een logaritmische schaal worden gehanteerd waarin de ernst van het
5
Duinker (1990) geeft bijvoorbeeld aan wat een
dergelijke maatregel betekent voor Noordzee wanneer gelet
zou worden op de maximum-gehalten aan PCB's die zeehonden
kunnen verdragen, te weten een reductie van de gehalten in
deNoordzeemeteenfactorvijf.
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effect tot uitdrukking komt (tabel 2: laatste regel, en
tabel3:kolom 3). Doordewaardenvoorhetrelatieveeffect
(= e ) ,het rendement (= r) en de ernstfactor (= f)met
elkaar te vermenigvuldigen wordt uiteindelijk een gewogen
rendementverkregen (=gr;zietabel3:kolom4 ) .
Wanneer de zo verkregen scores met elkaar worden vergeleken,blijkt datvooral deinzetvan (financiële)middelenvoorhetterugdringen (ofvoorkomen)vandeeffectenvan
PCB'senbestrijdingsmiddelen prioriteitverdient (zietabel
3:kolom 5).
20

i

i

PCB's

zwaremetalen

80

60

40

i

100%

À

PCDD'sbestrijdingsmid.overige
PCDF's
stoffen

Figuur1.

Relatieve bijdrage van verschillende.*;stofgroepenaandeeffectenopvogelsenzoogdieren
in Nederland en (gewogen) rendement van
maatregelenperstofgroep.

Tabel3.

Stofgroepenenhungeschatterelatievebijdrage
aandeeffectenopdewilde fauna (=vogelsen
zoogdieren) in relatie tot het (gewogen)
rendement van maatregelen en de daaruit
resulterenderangorde.

stofgroep
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1
•—;:-]
rel.effect
erijst.
rendement^ factor
(%-bijdr.)
(=r)
(=e)

ranggewogen
rendement orde
(=gr=e*r*f)

zware
metalen

20

0,75

0,1

1,5
1

5

PCB's

30

0,3

0,1-10

0,9-90

1

PCDD'sS
PCDF's

10

1

1

10

4

bestrijd,
middelen

30

2

0,1-1

6-60

v2

overige
stoffen

10

>1

1

>10

3

Relatievebelang milieuthema's
Voor het beleid is het ten slotte ook relevant -en niet
alleen inhet kadervanhet PEIS -een indruk tehebbenvan
het relatieve belang van Verspreiding van toxische stoffen
voor de wilde fauna in relatie tot andere milieubeleidsthema's. Vaak wordt verondersteld dat de gevolgen van
Vermesting, Verzuring en Verdroging verhoudingsgewijs zeer
groot zijn. Echter,Verspreiding openbaart zich niet aande
conditionerende kant van het ecosysteem: toxische stoffen
hebben een werkingsmechanisme dat alleen bij catastrofes
duidelijk zichtbaar wordt. Dit is inherent aan het diffuse
ensluipendekaraktervanditmilieuthema.Wanneerechterop
basis van beschikbare, en soms alleen incidentele, gegevens
over de effecten van Verspreiding extrapolaties worden
uitgevoerd dan blijkt dat de omvang zeer verontrustend kan
zijn (zie de in het vorenstaande gepresenteerde voorbeelden).
In figuur 2 is onze schatting weergegeven van de grootte
van effecten van Verspreiding in relatie tot andere
milieuthema's. Ook hier geldt dat het een zeer globale
schatting betreft en dat deze schatting nader onderbouwd
moetworden.
0

20
L_

40
i

Verspreiding
| Verzuring
Vermesting

60
i

80

100%

L_

Vernietiging
LVersnippering
Verstoring
Verdroging

CHEMISCHE MILIEUTHEMÄ'S

Figuur 2.

FYSISCHE MILIEUTHEMÄ'S

Geschatte belang van Verspreiding in relatie
totanderemilieuthema'svoordewildefaunain
Nederland.

In figuur 2 is nog een onderscheid gemaakt tussen
milieubeleidsthema's met een chemisch en met een fysisch
karakter.
Bij de prioritaire soorten uit het Natuurbeleidsplanwaaronder relatief veel vogels en zoogdieren - richt de
aandacht zichvooral op behoud, herstel enontwikkeling van
defysiekekwaliteitvandehabitats,zonderdatditgepaard
gaat met expliciete maatregelen om de kwaliteitsaantasting
doorstoffeneenhalttoeteroepen.Hiermeewordt impliciet
sterk op het bereiken van de doelstellingen van het
Nationaal Milieubeleidsplan gerekend. Toch zou de relatie
tussendezebelangrijkebeleidsdocumenten ookmeer expliciet
inhetLNV-beleid totuitdrukkingmoetenkomen.
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NEMATODENGEMEENSCHAPPEN
ALS POTENTIEEL
INSTRUMENT VOOR CHEMISCHE VERONTREINIGINGEN
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2

RijksinstituutvoorVolksgezondheidenMilieuhygiëne, Afdeling Bodemecologie,Postbus 1,3720BA Bilthoven

Samenvatting
Gevoelige nematoden verdwijnen onder invloed van milieugevaarlijke stoffen enworden vervangen doormeer tolerante
soorten.
Met behulp van de Rijpheidsindex MI (Maturity-index)
kunnen deze verstoringen van het bodemecosysteem worden
aangetoond, mede doordat deze methode voorziet in een
afspiegeling van ecologische eigenschappen van de nematodesoorten. Denematodenfauna lijkt depotentie tebezittenom
dedominante stressfactor ineengestoord systeem totopeen
bepaald niveau te identificeren. Welk niveau uiteindelijk
haalbaar is,zal uit lopend onderzoek moeten blijken.Hiervoor moet de methode wel verder uitgewerkt worden. Experimenteel onderzoek zal tot verdere invulling van tolerantie-waarden voor relevante abiotische parameters en
milieugevaarlijke stoffen moeten leiden,waarna het systeem
indepraktijk getoetstkanworden.
Nematoden bieden goede perspectieven voor gebruik in
biologische meetnetten enhet opstellen van een ecologische
bodemtypologie. Inmiddels zijn er een groot aantal gegevens
die voor dit doel kunnen worden toegepast. Een meer
systematische en doelgerichte benadering is echter nadrukkelijkgewenst.
Nematoden (aaltjes)worden zowel bewust (door nematiciden
in de landbouw)als onbewust (door diffuse verontreiniging)
belast door chemische verontreinigingen. In de akker- en
tuinbouw wordt een grote hoeveelheid grondontsmettingsmiddelen gebruikt; alleen al tegen het aardappelcysteaaltje
jaarlijks 12.106 kgDitkomtovereenmeteenkleinekilogram
per inwoner oftewel 60%van het totale gebruik aan pesticiden inNederland. Helaas zijn zeniet zo selectief dat ze
alleenhetaardappelcysteaaltje uitschakelen.
Besprokenwordtdeinvloedvanmilieuvreemdestoffenopde
nematodenfauna en een instrument waarmee effecten kunnen
wordenwaargenomen.Eeninontwikkeling zijndemethodewordt
beschreven, waarmee het mogelijk is de identiteit van een
stof of groep van stoffen met een vergelijkbaar werkingsmechanisme af te lezen aan de hand van het effect op de
samenstelling van de nematodenfauna. Tot slot komt het
gebruik van nematoden alsbiomonitoring-instrument kort ter
sprake.
Nematoden
Nematoden of "aaltjes" zijn kleine doorzichtige wormen
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die massaal in debodem voorkomen;eenkilogram grond bevat
gemiddeld zo'n 20.000 nematoden, verdeeld over dertig tot
vijftig soorten. Ze lenen zichuitstekend voor milieuonderzoek (Bongers, 1990a). Wat aantal individuen betreft maken
nematoden naar schatting 80%uit van de meercellige dieren
op aarde. In de deurmat voor de LUW-Vakgroep Nematologie
zitten twee onbeschreven soorten (de matteklopper is
inmiddels verstopt), 10%vande soorten indecollectie van
dezelfde vakgroep Nematologie is onbeschreven. Dikwijls
worden diepzeemonsters verzameld die zelfs voor 95% uit
onbeschreven soorten bestaan. Hoeveel soorten er op de
wereldbolvoorkomen isslechtsteschatten.
Nematoden komen vrijwel overal voor: in de strooisellaag
vanbosbodems,alsparasiet indierenplant,inkorstmossen
op Antarctica, in azijn, in leidingwater, in stuifzand, in
warmwaterbronnen, indiepzeesedimenten, inrottend fruit,in
dood hout, in sterk vervuild anaëroob havenslib, in mossen
met hoge concentraties lood,kortom overal waar (voldoende)
organischmateriaalwordtafgebroken.Zestellenslechtséén
voorwaardevooreenactiefleven:deaanwezigheid vanvocht.
Ookbodemnematodenzijninfeitewaterdieren,zeleven,inde
waterlaagje rond de bodemdeeltjes. Ze komen zelfs vóbr tot
inhet zuurstofarme grondwater (Notenboom et al.,1990). Is
vocht slechts periodiek aanwezig daïioverbruggen de meeste
soorten deze ongunstige omstandigheden in uitgedroogde
toestand, om weer op te zwellen en actief te worden zodra
ervochtbeschikbaarkomt.
In de diepzeebodem worden tot een miljoen nematoden per
vierkante meter aangetroffen; op het land ligt het aantal
tien keer hoger: honderd gram grond bevat al genoeg
individuen en soorten voor een analyse, statistische
verwerking wordt niet door een gebrek aan waarnemingen
gehinderd en bemonstering is niet destructief voor het
meetnet.
De bodembewonende nematoden vormen samen een ecologisch
heterogene groep. Nematoden öie van hogere planten'leven
vormen in wezen een minderheiet*? maar•het aardappelcysteaaltje is alom bekend als de veroorzaker van de aardappelmoeheid. Andere soorten leven speciSiek van schimmels,
bacteriën,protozoënofalgen,zijncarnivoorofomnivooren
sommige parasiteren insecten. De bouw van ide mondholte
vertoont een grote diversiteit;<îevoedings-en levenswijze
is af te leiden uit de bouw van de mondholte en slokdarm.
Door de grote verscheidenheid in voedselgroepen vormen de
nematodeneenbelangrijke schakelinhetbodemvoedselweb.
Niet alleen iserveelvariatie invoedingswijzemaar ook
in levensduur. Er zijn soorten met een generatietijd van
drie dagen,andere doener jaren over. ZoalsAdmiraal &Van
Beelen in hun bijdrage over bacteriën aangeven, geldt,ook
voor nematoden dat er soorten zijn met extreme tolerantie
voortoxische stoffenterwijlandererelatiefgevoeligzijn.
De in Nederland voorkomende, vrij in de bodem levende,
nematoden variëren in lengte van 0,3 tot 12 mm. Het
merendeel is van gescheiden geslacht, sporadisch komt
geslachtsverandering voor. Hoewel van demeeste soorten wel
mannetjes bekend zijn, spelen zijbij devoortplanting niet
altijd een rol: ongeveer de helft van de in Nederland
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voorkomende soorten plant zich ongeslachtelijk voort, zij
hetdatdaarbijallerleivariantenmogelijkzijn.
In gedroogde toestand (anhydrobiose)worden nematoden of
huneierengemakkelijk doordewindgetransporteerd waardoor
geschikte biotopen snel worden gekoloniseerd (Leopold,
1989); actieve verplaatsing is daarentegen gering. Ze
kruipen niet weg voor dreigende droogte of bevriezing en
zijn daarom indicatief voor de bodemlaag waarin ze worden
aangetroffen.Vanwege hun doorlaatbare cuticula staan ze in
directcontactmetopgelostestoffeninhetbodemwater.
Nematoden zijn ideale laboratoriumdieren. Een nematodensuspensie in water kan gepipetteerd en verdund worden, als
wareheteenoplossing;eenaantal soortenkaningevrorenof
gedroogdwordenomzeweertotleventewekkenzodrazevoor
een experiment nodig zijn. Het isoleren van nematoden uit
het substraat is routinewerk. Na isolatie blijft er helder
water met nematoden over. In urgente gevallen kan het
bemonsteren, isoleren en analyseren, afhankelijk van het
identificatieniveau,binnentweeuurwordenuitgevoerd.
Er is geen land waarvan de nematodenfauna zo goed bekend
is als Nederland. De nematodencollectie van de vakgroep
Nematologie behoort tot de grootste ter wereld. Daarom kon
in het kader van een VROM-project een gebruikers-vriendelijke identificatietabel worden samengesteld (Bongers,
1988). Milieuonderzoek waarbij nematoden betrokken zijn kan
profiteren van de infrastructuur die al ontwikkeld isonder
invloed van het grote economische belang van planteparasitairenematoden.
Indien milieuvreemde stoffen de oorzaak zijn van het
verdwijnen van zeldzame biotopen in Nederland zullen er
zonder twijfel ook een aantal nematodesoorten verdwijnen;
welke soorten dat zijn zal waarschijnlijk nooit bekend
worden omdat de meest gevoelige soorten meestal in lage
dichtheden voorkomen. Indien ze jaren later bij een
herbemonstering nietaangetroffenwordenzaldeoorzaakniet
direct bij de 'chemische druk' worden gezocht maar eerder
bij heterogeniteit van het gebied of deonbekendheid met de
ecologievanzeldzamerenematoden.Daarnaastworden zeldzame
habitats tot nu toe sporadisch bemonsterd en is niet goed
bekend hoe de samenstelling van de nematodenfauna in deze
gebieden precies is. De kans is dan ook groot daar nog
onbeschreven soorten aan te treffen. Het risico van het
verdwijnen van nematodesoorten is echter niet alleen reëel
in zeldzame biotopen. In naaldbossen op zure zandgronden
bijvoorbeeld leven een groot aantal soorten op de rand van
hun tolerantiegrens. Verdergaande bodemverzuring zal hier
hoogstwaarschijnlijk grote gevolgen hebben voor de samenstellingvandenematodenfauna.
Derijpheidsindex alssignaalvoor verstoringen
Hoewel het totaal aantal individuen nog wel sporadisch
wordt
gesuggereerd als mogelijke maat voor verstoring
(Schouten &Arp, 1988), zittenaanhetgebruikvandetotale
dichtheid eenaantalhakenenogen.Eentoxischestofkande
gevoelige soorten latenverdwijnen, deplaats daarvan wordt
danechter snelopgevuld doormindergevoelige soorten.Door
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deexplosievegroeivaneenbepaaldesoort,kanineenzwaar
verontreinigde situatiezelfseenveelvoud vandenormaleof
oorspronkelijke nematodendichtheid worden aangetroffen. Dit
is bijvoorbeeld waargenomen in een met olie verontreinigde
bodem waar het aantal soorten was teruggelopen tot twee
(Kappers&Manger, 1990).
Naast aantallen speelt ook diversiteit een rol.Demeeste
diversiteitsindices houden geen rekening met de verschillende ecologische eigenschappen van de afzonderlijke
nematodensoorten. Recent is een nieuwe benaderingswijze
ontwikkeld (Bongers, 1990b) waarin ook ecologische informatieisverwerkt,deRijpheids-ofMaturity-Index (MI).
Ineenheterogenenematodengemeenschap komenzowel soorten
voor met een korte generatietijd en een hoge reproductiesnelheid als soorten met een lange generatietijd en lage
reproductiesnelheid. Deeerstgenoemde zijnoverhetalgemeen
relatief tolerant ten opzichte van verontreinigingen
(Warwick, 1986); het zijn dezelfde soorten die een nieuw
habitat snel koloniseren en ze worden daarom 'Colonisers'
genoemd. Ze vertonen het kenmerkcomplex van r-strategen
(Parry, 1981). De gevoelige worden met 'Persißters'
aangeduid.
Treedt bodemverontreiniging op dan/zullen de "persisters"
het eerst verdwijnen; de opengevallen plaatsen worden
meestal opgevuld door "colonisers" hetgeen een verschuiving
geeftnaarhetaandeel "colonisers"ineenmonster.Voorhet
beoordelen van de bodem door middel van de Rijpheidsindex
werden de nematoden op familieniveau ingeschaald van 1
(Colonisers) tot 5 (Persisters). De waarden voor de in
Nederland voorkomende soortenwordtgegevenintabel1.

Tabel 1.

Coloniser -persister (c- P) waarden voor terrestrische en aquatische
nematodenfamilies; 1 =
coloniser , 5=pejTs^iste
r (Bongers,1990b)«
*
Neotylenchidae
2
Onchulidae
3
Linhomoeidae

Anguinidae
Aphelenchidae
Aphelenchoididae
Rhabditidae
Alloionematidae
Diploscapteridae
Bunonematidae
Cephalobidae
Ostellidae
Panagrolaimidae
Myolaimidae
Teratocephalidae
Diplogasteridae
Neodiplogasteridae
Diplogasteroididae
Tylopharyngidae
Odontopharyngidae
Monhysteridae
Xyalidae

178

2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2

Plectidae
Leptolaimidae
Halaphanolaimidae
Diplöpeltidae'
Rhabdolaimidae,
Chromadoridae
Hypodontolaimidae
Choanolaimidae
Achromadoridae
Ethmolaimidae
Cyatholaimidae
Desmodoridae
Microlalmidae
Odorvtolaimidae
Aulolaimidae
Bastianiidae
Prismatolaimidae
Ironidae
Tobrilidae

3
2
3
'3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3

Tripylidae
' Alaimidae
Bathyodontidae
Monoiyhidae
, Anatonchidae
Nygolaimidae
Dorylaimidae
Chrysonematidae
Thornenematidae
Nordiidae
Qudsianematidae
Aporcelaimidae
Belondiridae
Actinolaimidae
Discolaimidae
Leptonchidae
Diphtherophoridae

3
4
4
4
4
5
4
5
5
4
4
5
5
5
5
4
3

Per monster kan daarna volgens onderstaande formule een
gewogengemiddeldewordenuitgerekend (deRijpheidsindex MI)
waarin v(i) de c-p waarde is uit tabel 1 en f(i) de
frekwentievandiegroepineenmonster.
MI =

n
E v(i).f(i)
i =1

DeMI blijkt eengevoeligemaat tezijnvoor verstoringen
en daarom een geschikte parameter voor het beschrijven van
detoestandvaneenbodemecosysteem. DeMIheeft ecologische
inhoud en een pragmatisch voordeel is dat identificatie
slechtsnodigistotopfamilieniveau.
Voor zover bekend is er geen gedetailleerde informatie
beschikbaar over nematodengemeenschappen in bodems met een
vervuilingsgradiënt van milieugevaarlijke stoffen. Er zijn
echter wel soortenlijsten bekend uit zoetwater en mariene
sedimentendiedetoepassingkunnenillustreren.
In tabel 2 zijn de Mi's berekend voor soortenlijsten
gegeven in Jacobs (1987) voor een verontreinigingsgradiënt
in het Vossemeer; de chemische analyses zijn gebaseerd op
Van Urk en Kerkum (1988). De chemische analyse geeft de
indrukdatmonster1mindervervuild isdan2en3terwijl
Tabel2.

Relatie tussen de Rijpheids-Index (Bongers,
1990b)engehalteaanmilieugevaarlijke stoffen
(mg.kg-1)(vooreenverontreinigingsgradiënt in
hetVossemeer)(VanUrk &Kerkum, 1988).

Monsterpunten
Rijpheids-Index
Cd
Hg
Pb
Cu
Fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Indenopyreen

1

2

3

5

7

2.58

2.62

2.64

2.85

2.91

3.6
1.1
85.0
64.0
1.8
1.2
3.1

6.2
2.7
134.0
109.0
2.8
1.6
1.5

6.7
3.9
135.0
111.0
2.1
1.1
0.9

2.0
0.5
34.0
22.0
0.3
<0.1
<0.1

1.6
0.5
38.0
20.0
0.3
0.1
<0.1

de MI in 1niet hoger is dan die van 2 of 3. Op basis van
het drooggewicht, het totale aantal en het percentage
misvormingen bij muggelarven komen Van Urk en Kerkum
eveneenstotdeconclusiedatmonster 1minstens zovervuild
is als 2 of 3. Is indenopyreen de oorzaak of zijn er nog
anderenietgeanalyseerdemilieugevaarlijke stoffendiehier
eenrol spelen?
Ook voor mariene nematoden zijn c-p waarden opgesteld
(Bongers &Alkemade, 1990)enblijktdeMI toepasbaar zoals
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kan worden geïllustreerd aan de studie van Tietjen (1980).
Hij onderzocht de relatie tussen de nematodenfauna en het
gehalte aan zware metalen (mg kg" 1 ) in negen zandige
sedimentmonsters voor dekustbijNewYork.Op basisvan de
MIvielendezemonstersinviergroepenuiteen (2.41-2.47;
2.21 - 2.29; 2.10 - 2.14 en een 'groep' bestaande uit één
monster met een MI van 1.78). Bij berekening van de
gemiddelde MI en de hoeveelheid zware metalen per groep
wordteenrelatiegevondenzoalsweergegeven intabel3.Ook
uitditvoorbeeld blijktdatdeMIafneemtmeteentoenemend
gehalteaanmilieugevaarlijke stoffen.
Wil men een uitspraak doen over een enkel monster dan
zegt een MI = 2.12 niets omdat men geen referentie"~heeft;
voordenematodenfauna uitzwakgebufferdezurezandgrond is
dezeMIrelatiefhoog,voorkalkrijkekleiiszedaarentegen
aan de lage kant. Voor de ontwikkeling van een referentiesysteem
Tabel3.

Relatie tussen Rijpheids-Index en gehalte aan
zware metalen (mg.kg - 1 ) in zandig .-marien
sediment (Bongersetal.,1991).

Rijpheids-Index
2.44
2.26
2.12
1.78

Cr

Cu

Ni

3.5
5.3

3.0
5.7

3.0
5.7

15.0
302.0

34.0
360.5

14.8
47.0

Pb
8.3

17.0
35.2
141.5

Zn
18.3
25.3
82.5
580.0

is nagegaan of een ecologische bodemtypologie op basis van
denematodenfauna mogelijk is^Bongersetal.,1989;Bongers
enVandeHaar, 1990). Uitdemomenteel'beschikbaregegevens
blijkt dat er soorten nematoden zijn die vaak gemeenschappelijk voorkomen. Met andere woorden: er kunnen
nematodengemeenschappen .worden onderscheiden met goed
herkenbare indicatorsoorten. Deze gemeenschappen blijken
verder a) seizoensonafhankelijk, b) gecorreleerd met
eenvoudig tebepalenmilieuvariabelen enc)gekarakteriseerd
door ecologische parameters als diversiteit en rijpheid. In
depraktijk betekent dit,dat aandehand van desamenstelling van denematodenfauna kanworden vastgesteld tot welke
gemeenschap deze soorten behoren en wat de bijbehorende
biotoop-parameters zijn.
Bij de voorbeelden uit tabel 2 en 3 wordt de verontreiniging veroorzaakt door aantal stoffen;mogelijk zijn er
nog anderebijbetrokkendienietgemetenof temetenzijn.
Het zou nuttig zijn om te weten welke stof of groep van
stoffen de MI beïnvloeden. Met andere woorden, welke stof
veroorzaakt demeestdominantestress:ishet loodofkoper?
Bij de vakgroep Nematologie (LUW) wordt gewerkt aan een
methode waarmee de dominante stressfactor kan worden
geïdentificeerd of althans de richting aangeeft waarin de
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stressfactor gezocht dient te worden. In de volgende
paragraaf wordt dieper op deze benadering ingegaan. Met
nadruk dient gesteld te worden dat deze methode nog in de
experimentele fase verkeert. Nader onderzoek moet uitmaken
wat het oplossend vermogen is dat uiteindelijk haalbaar is:
zijn effecten van koper en lood te onderscheiden of is het
maximaal bereikbare een grove indeling van groepen stoffen
met een vergelijkbaar werkingsmechanisme? Hoe gedragen
mengsels van stoffen zich? Tot welk niveau dienen de
nematoden geïdentificeerd te worden, is familieniveau
voldoende of is geslachts- of soortsniveau noodzakelijk.
Vervolgonderzoek zal hierop antwoord moeten geven.
Identificatie van stressfactoren
Het ligt voor de hand dat er in een bodem die regelmatig
uitdroogt geen nematoden voorkomen die niet tegen uitdroging
kunnen, net zo min als dat er in een bodem waarin de
aanwezigheid van cadmium de dominante stressfactor is geen
nematoden voorkomen die relatief gevoelig zijn voor cadmium.
De MI is gebaseerd op een complex van eigenschappen.
Zouden soorten met een hoog kolonisatievermogen ook altijd
ongevoelig zijn voor cadmium, koper, lood etc. dan^zou de
nematodenfauna minder goede perspectieven bieden. Het onderscheidend vermogen t.a.v de bovengenoemde stoffen, maar ook
overbemesting, uitdroging, verzouting en andere stressfactoren zouden allen resulteren in een verlaagde MI. De
reactie van de nematodenfauna op verstoringen blijkt echter
nogal te variëren.

LC50CADMIUMvs.LC50PENTACHLOROPHENOL
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Figuur 1.

Relatie tussen de gevoeligheid voor cadmiumchloride en pentachloorfenol voor zes nematodesoorten (J. Kammenga, pers. meded.)
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Bij de vakgroep Nematologie wordt door J. Kammenga
gewerkt aan de ontwikkeling van toxiciteitstoetsen met
nematoden. In figuur 1 wordt de door hem gevonden relatie
weergegeven tussen de gevoeligheid voor cadmiumchloride en
de gevoeligheid voor pentachloorfenol voor enkele soorten
(deafzonderlijke symbolen in figuur 1 ) .Hieruit blijkt dat
tolerantievoorcadmiumchloridenietimpliceertdatdesoort
ookongevoelig isvoorpentachloorfenol.
Dergelijke waarnemingen blijken ook uit experimenten over
aluminium- en H+-toxiciteit voor verschillende soorten uit
een zure zandbodem (Schouten & van der Brugge, 1989) en
deels uit niet gepubliceerd onderzoek met xenobiotica en
andere stressfactoren (Bongers, 1990b). Ook Van Straalen
geeft in zijn bijdrage al aan dat uit experimenten met
bodemorganismen blijkt dat de toxicokinetiek soortsafhankelijk is; Ernst & Verkleij constateren hetzelfde bij
hogereplanten.
Als inleidend experiment om de soortspecifieke gevoeligheid voor bepaalde stressfactoren te bepalen is een derde
deelvaneengrondmonsteringevroren (-10°C),eenderdedeel
gedehydreerd bij kamertemperatuur en het restant Van het
monster is gebruikt voor een analyse van de oorspronkelijk
aanwezige nematoden. Na ontdooiing,'resp. bevochtiging, is
nagegaan welke nematoden deze ingrepen overleven. Soorten
die niet noemenswaardig werden beïnvloed kregen een 1op de
overeenkomstige stress-schaal; nematoden die verdwenen
kregen een 5. Vervolgens werden de intermediairen ingeschaald. Hieruit bleek dat soorten die gevoelig zijn voor
dehydratie niet altijd gevoelig zijn voor invriezen. De
inschaling blijkt ook hier karakteristiek per stressfactor.
Indien op basis van deze waarden de dehydratie-index wordt
bepaald voor en na dehydratie danblijkt deze logischerwijs
sterk gedaald na dehydratie; hetzelfde geldt voor de
bevriezingsindex na bevriezing. Door beide indices te
bepalen aan een monster dali.uitgedroogd of bevroren is
geweest kan danworden nagegaarr*Vjelkevandeze twee stressfactoreneenrolheeftgespeeld.'
Omdat er meestal tientallen soorten,nematoden in een
bepaaldebodemvoorkomenheeftdenematodenfaunatheoretisch
de potentie om informatie te verschaffen o\|er een groot
aantal stressfactoren; zowel natuurlijke als 'anthropogene.
Rangschikking van taxa t.a.v. gevoeligheid voor milieugevaarlijke stoffen lijkt mogelijk door milieugevaarlijke
stoffen inverschillendeconcentratiesaangrondmonsterstoe
tevoegenomdezevervolgensteanalyseren.
Door nematodenfamilies of -geslachten te rangschikken
t.a.v.gevoeligheid voormilieugevaarlijke stoffenenandere
stressfactoren kan voor elk van de afzonderlijke stressfactoreneenindexwordenuitgerekend opidentiekewijzeals
voor deMI gedaan is.Bijvergelijking van de verschillende
indices kan dan de stressfactor worden geïdentificeerd die
hetmeestaandeverstoringbijdraagt.MogelijkgeeftvergelijkingvandeMImetdestress-indicesaldirect informatie
over de dominante stress-factor; wellicht wordt de lage MI
inschraledennebossenwelverklaard doorstressfactoren als
extreme zuurgraad, aluminiumtoxiciteitofdehydratie.Een
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Tabel 4.

Tolerantiewaarden (fictief) voor stressfactoren voor eenaantal nematodenfamilies (1=
tolerant, 5 = gevoelig).
Cr Ni Cu Zi As Cd Hg Pb

Aphelenchidae
Rhabditidae
Panagrolaimidae
Cephalobidae
Teratocephalidae
Plectidae
Monhysteridae
Chromadoridae
Tobrilidae
Tripylidae
Alaimidae
Mononchidae
Dorylaimidae
Thornenematidae
Nordiidae

Tabel 5.

2
1
1
2
3
3
1

2
2
1
2
3
3
2

1
2
1
2
5
3
1

2
2
1
3
3
3
1

NH 3 Br

2
3
1
2
3
3
1

3
2
1
2
4
4
1

3
3
1
2
3
5
2

2
2
1
2
2
3
1

2
2
4
2
3
3
1

2
2
1
3
3
3
1

4
2
3
3

4
2
1
4

3
2
1
5

4
2
2
4

2
2
2
4

2
2
2
3

2
2
2
2

2
1
2
2

2
2
2
4

3
2
2
2

2
2
2
5

3
4
3
3

3
4

5
4

3
2

4
4

5
4

5
5

5
4

5
4

3
4
3
3

3
4
3
3

3

1
4

3
2

2
3

3
3

3
3

3
3

3
3

/

4

Procentuele samenstelling vandenematodenfauna
vaneentebeoordelen grondmonster.
Aphelenchidae
8
Rhabditidae
14
Panagrolaimidae 26
Cephalobidae
10
Monhysteridae 20
Chromadoridae
2
Tripylidae
5
Thornenematidae 12
Nordiidae
3

Tabel 6.

S-factor
S-index

Stress-indices voor een aantal verontreinigingen, berekend uittabel 4en5.
Cu
Hg
Cr
Ni
Zi
Cd
Pb
As
1.64 1.711.311.931.671.831.772.211.722.491.79

NH,

Br
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experimentele benadering, zoals hierboven beschreven, biedt
mogelijkheden om (noodzakelijk) langdurig en intensief
veldwerk inteperken.
In tabel 4worden fictieve tolerantiewaarden gegeven voor
een aantal stressfactoren per nematodenfamilie; het enige
doelhiervanisomdemethodetedemonstreren. Inwerkelijkheid komen er in Nederland meer dan tachtig families voor;
in een grondmonster worden al gauw 40 tot 50 soorten
aangetroffen.
Ter illustratie van de methode nemen we een 'verdacht'
grondmonster, isoleren en identificeren de nematoden en
vinden de procentuele samenstelling zoals gegeven in tabel
5.
Op basis van deze analyse kunnen vervolgens deverschillendestressfactorenvergelekenworden.Destress-indexvoor
Crwordtdan,analoog aandeMI, alsvolgtberekend:
(8x2)+(14x1)+(26x1)+(10x2)+(20x1)+(2x4)+(5x3)+(12x3)+(3x3)/100

Op analoge wijze kunnen de stress-indices voorde'overige
factorenuitgerekend worden.Zijwor*denintabel 6gegeven.
Uit vergelijking van de indicesb'lijktdat dewaarde voor
Cu in dit voorbeeld vrij laag ishetgeen wil zeggen dat er
inhet monster geen nematoden (meer)voorkomen die relatief
gevoelig zijn voor koper. Dit zou kunnen wijzen op een
koperverontreiniging of een verontreiniging met een
vergelijkbare stof dienog niet inhet 'beoordelingspakket'
zit. Indatgeval zalchemischeanalysevanhet kopergehalte
uitkomstmoetenbieden.
Biomonitoringmetnematoden
Biomonitoring met nematoden biedt mogelijkheden voor het
volgen van het ecologisch «herstel van gereinigde'grond
(Kappers & van Esbroek, 1988 )*Qn voor*bet bepalen van het
herstel van bepaalde bodems (Schouten & Manger 1989).
Daarnaast zijn er tal van andere toepassingen bijvoorbeeld
in biomeetnetten waarin de 'ontwikkelingen in bodems,
inclusief tijdelijk droogvallende bodems eil waterbodems,
routinematig worden beoordeeld (Bongers, 1990a). Zij biedt
ookperspectievenvoorhetbestuderenvande (re)kolonisatie
vanhavenslibdatoplandwordtgebracht (vanEsbroek, 1988)
en van de bodem van nieuwgevormde meren en plassen.
Biomonitoring maakt het mogelijk om het ecologisch herstel
van landbouwgrond te beoordelen en geeft informatie over
veranderingen in de bodem als gevolg van landbouwkundige
praktijken.
**•
Vanwegedeeigenschappenvannematodenendelageaffectie
bij het publiek bieden nematoden goede mogelijkheden voor
gebruik inbiomonitoring-systemen voordebodem.Niemand zal
een terrein betreden vanwege het voorkomen van relatief
zeldzamenematoden.Hetminimumareaalvoornematoden isveel
kleiner dan dat voor de meeste andere fauna-elementen.
Bemonstering is niet destructief voor de populaties en
lokatie. Vanwege de ongeslachtelijke voortplanting kan een
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r
populatie zich zelfs nog herstellen als er slechts één
geïsoleerd individu achter zou blijven. Door het hoge
kolonisatievermogen reageren ze snel op verandering van de
omstandigheden, bovendien is onderlinge vergelijking
mogelijk van het terrestrische, zoetwater en het mariene
systeem.
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Sectie 3

Perspectieven voorbeheer enbeleid

SOORTENBESCHERMING ONDER DRUKVAN MILIEUVERONTREINIGING
J.Walter
MinisterievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij,Directie Natuur-, Milieu-enFaunabeheer,Postbus20401,
2500EK's-Gravenhage

Samenvatting
Voorkomen moet worden dat chemische verontreinigingen het
treffen van inrichtingen- en beschermingsmaatregelen voor
biotopen van bedreigde dier- en plantesoorten illusoir
maakt. Stoffenbeleid is daarmee één van de pijlers van het
soortbeschermingsbeleid.Overigens isvaak slechtgedocumenteerdofstoffeneenbelangrijkerolspelenindebedreiging
van het voortbestaan van soorten in Nederland. De algemene
milieukwaliteit moet een basis bieden voor het behoud van
soorteninhetalgemeen.Specifieke aandachtvragendecirca
1800bedreigdeofkwetsbaresoortendieinonslandop "rode
lijsten" voorkomen, de zogenaamde "aandachtsoorten". Uit
deze soorten zijn circa 40 soorten gekozen, waaraan in de
eerste planperiode van het Natuurbeleidsplan bijzondere
aandacht gegeven zal worden. Stoffen mogen geen rechtstreekse toxische effecten hebben op de aandachtsoorten,
noch die via de voedselketen belasten, noch hun habitat
wezenlijk aantasten. Het ecotoxicologische onderzoek moet
zich richten op soorten die ook buiten de ecologische
hoofdstructuur voorkomen. Hiermee is soortenbeleid mede
richtinggevend voor toekomstig ecotoxicologische normstelling en tevens voor gedragsnormen. Het soorten beleid
richt zich door de keuze van de soorten ("aaibaarheid")
tevens op de beïnvloeding van gedragsnormen, hetgeen minstenszobelangrijkis.
Inleiding
De titel van dit hoofdstuk zou de suggestie kunnen inhouden dat het tegengaan van milieuverontreiniging geen
integrerend onderdeel zou vormen van het soortenbeschermingbeleid. Begrijpelijk is een dergelijke gedachte
wel,omdathetsoortenbeleid zichveledecennia voornamelijk
heeft gericht op directe bedreigingen door de mens als het
dodenenvangenvanvogels,hethoudenvandiereningevangenschap, het verzamelen van eieren, het plukken van beschermde bloemen enz.Ook devergiftiging van roofvogels of
dassen door uitgelegd vergiftigd aas en het opvangen van
verzwakte zeehonden envanvogels die slachtoffer waren van
olieverontreiniging op zee werden als het werkterrein van
het soortenbeleid gezien. Andere vormen van de bescherming
van soorten, namelijk de indirecte bescherming door middel
vandeveiligstellingvanhunleefgebiedenbehoordeniethet
soortenbeleid-in-engere-zin.Beleidsmaatregelen alsaankoop,
inrichting en beheer vormden het terrein van het "gebiedsgerichte" beleid. Daarnaast leverde het "ruimtelijk kwaliteitsbeheer"opindirectewijzeeenbijdrageaandebescherming van soorten door te waken over kwaliteit van water,

bodem en lucht en door ingrepen als ontgrondingen, wegenaanlegetc.uitnatuurbehoudsoogpunt gunstig tebeïnvloeden.
Soortenbeleid
Omdat de indirecte bedreigingen van soorten vele malen
groter zijn dan de directe bedreigingen (dus illegale
vangst, handel e.d.) en omdat de "soorteningang" een goede
invalshoek is voor het vergroten van het maatschappelijk
draagvlak van de natuurbescherming is in het afgelopen
decennium bij het soortenbeleid het accent verlegd van de
passieve bescherming doormiddel vanverbodsbepalingen naar
actieve bescherming door middel van positieve maatregelen
ten behoeve van het behoud van soorten. In het recente
Natuurbeleidsplan (NBP)vormt het soortenbeleid dan ook een
afzonderlijke hoofdlijn van beleid, met als centrale doelstellingdeduurzame instandhouding,herstelenontwikkeling
van een zo natuurlijk mogelijke verscheidenheid aan in het
wild levende dier- en plantesoorten als elementen van de
ecosystemenwaarvanzijdeeluitmaken.
Nu iseen goed ecosysteembeleid inprincipe debest,evorm
van soortenbeleid. Door het instandhouden of creërenvan de
vereiste levensvoorwaarden, door zprg te dragen voor de
juiste biotopen wordt het voortbestaan gegarandeerd van
soorten die in die biotopen hun niche vinden: zorg voor
natte duinvalleien en soorten als parnassia en kleine
watersalamander zullen verschijnen; zorg voor meer natuurlijk bos en boommarter en rosse vleermuis nemen er hun
intrek; zorg voor meanderende beken met een goede waterkwaliteit en ijsvogel en rivierdonderpad zullen (weer) tot
debewonersgaanbehoren.
Helaas is de situatie in ons land zodanig dat de formulering: "zorg voor ecosysteem x of y" gemakkelijker is
gezegddangedaan.Verschijnselen alsversnippering,vervuiling, verzuring, verstoring enz. staan het realiseren van
complete en ongestoorde ecosystemen in de weg: allerlei
soorten kunnen de betrokken .gebieden -niet bereiken, de
waterkwalitiet is onvoldoende of de recreatiedruk is te
groot. In die gevallen kan het nodiïf'zijn voor diverse
soorten specifieke, aanvullende,maatregelen te nemen: het
aanleggen van dassentunnels, het,graven van Aieuwe poelen,
het weren van jacht in gebieden die door kraanvogels als
rustplaats worden gebruikt,e.d. Het soortenbeleid vormt in
dit opzicht eennoodzakelijke aanvulling op het ecosysteembeleid.
Daarnaast doet zich het verschijnsel voor dat soorten de
maatschappelijke aandacht eisen,b.v. ingeval zij -al dan
niet vermeend - schade aanrichten (b.v. ganzen, aalscholvers, steenmarters), ziekten verspreiden als rabiës-(door
b.vvossenenvleermuizen)ofeenappèldoenoponzeemoties
(b.v.zeehonden,bevers).
Nu ishet mogelijk nochnoodzakelijk ten aanzien van alle
soorteneenactiefbeschermingsbeleid tevoeren.Metbetrekking tot merels, waterhoentjes, torenvalken, bosmuizen,
fluitekruid of lieveheersbeestjes hoeft geen specifiek en
actiefbeschermingsbeleid tewordengevoerd. Tenaanzienvan
zulkealgemeenvoorkomende soortenkaninbeginsel worden
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Figuur 1.Selectie-pyramide van soorten waarop het ministerie van LNV in de planperiode van het NBP
extraaandachtzalwordengegeven.
volstaan met een passief beschermingsbeleid, d.w.z. een
verbod tothetvangen,plukken,dodenenz.Wel iseenactief
beschermingsbeleid geboden ten aanzien van de kwetsbare en
bedreigde soorten die op "rode lijsten" voorkomen. In het
Natuurbeleidsplan worden deze soorten aangeduid als "aandachtsoorten".Hetgaatdanom+35soortenzoogdieren, + 5 0
soorten vogels, + 20 soorten amfibieën en reptielen, +_20
vissoorten, + 45 soorten ongewervelden en + 1.600 soorten
hogereenlagereplanten.
'
Maar ook ten aanzien van elk van deze in totaal 1.800
soorten ishet praktisch nietmogelijk een actief beleid te
voeren.Vooreendeelisdergelijk soortspecifiek beleid ook
niet nodig omdat vele soorten in dezelfde habitattypen
voorkomen en door het voeren van een gebiedsgericht beleid
tal van soorten gezamenlijk vanbepaalde maatregelen zullen
profiteren. Maar afgezien daarvan is niet te ontkomen aan
eenverderebeperking.Uitdeze1.800 aandachtsoorten iseen
aantal soorten gekozen, waaraan gedurende de eerste planperiodevanhetNBPdoorderijksoverheid extraaandacht zal
wordengegeven,dezogenoemde 'topveertig'.
Het bovenstaande is grafisch weer te geven in een pyramide (zie figuur 1 ) ,waarvan de basis wordt gevormd door
"alle soorten", die in principe passieve bescherming krijgen. Hoger indepyramide treftmen de "rode lijst soorten"
of "aandachtsoorten" aan,dieinalgemenezinonderwerpzijn
van een actief beleid gericht op het behoud en herstel van
die soorten, terwijl daaruit weer de 'top-veertig' zijn
gekozen,diebovenindepyramidezitten.
De criteria die zijn gehanteerd bij de selectie van de
aandachtsoorten, waaraan de komende acht jaar door de
rijksoverheid extra aandacht zal worden gegeven zijn de
volgende:
1.denederlandse (inter)nationaleverantwoordenjkhiedvoor
de soort of categorie van soorten (b.v. ganzen. Noordse
woelmuis), deels afgeleid van internationale wetgeving
(b.v. EG-Vogelrichtlijn, Conventies van Bern en Bonn en
deophandenzijndeEG-Habitatrichtlijn)
2.de signaalfunctie die de soort vervult m.b.t. het ecosysteem waarvan hij deel uitmaakt. Het kan dan gaan om
soorten die aan de top van een voedselpyramide staan of
om "kritische" soorten, die gevoeliger zijn voor veran-
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Tabel 1. Aandachtsoorten en hun bedreigingen.
Aandachtsoorten
planperiode NBP

Aard (chemische) verontreiniging
(voorzover gedocumenteerd)

vleermuizen

houtconserveringsmiddelen (gebouwen)
insecticiden (land- en tuinbouw)
PCB's
insecticiden, herbiciden
zwaremetalen (regenwormen)
PCB's
PCB's
PCB's, DDT *)
herbiciden
kwikhoudende
gewasbeschermingsmidddelen
(bollenteelt), DDT *)
PCB's, DDE *)
loodvergiftiging
insectiden, PCB's, zware metalen (?)
insecticiden, herbiciden
kwik (zaaizaadontsmett.midd.) *f
insecticiden,/herbiciden

das
otter
zeehond
bruinvis
noordse woelmuis
lepelaar
kerkuil
ganzen
ijsvogel
patrijs
kraanvogel
korhoen
kwartelkoning
weidevogels
watervogels (futen
eenden, zwanen,
aalscholvers e.d.)
geelbuik- en
vroedmeesterpad
kamsalamander
muurhagedis
ringslang
grote en kleine
modderkruiper
zalm
zee- en beekforel
bittervoorn
snoek
rog
hondshaai
dagvlinders
libellen
rivierkreeft
akkerkruiden
dotterbloem
krabbescheer
kievitsbloem
slanke sleutelbloem
taxus
linde
orchideeën
muurplanten
echt lepelblad
cantharel

PCB's, DDE's * ) , kwik, lood
pesticiden
pesticiden, herbiciden
?
7
? (div. chem. stoffen)
PCB's,«DDT * ) , Dieldrin *)
zwaremefalen {driehoeksmossel)
kwik, PCB's
?
»«
?
insecticiden,herbicideri|
? (ziekrabbescheer)
(eutrofiëring)
7
herbiciden
herbiciden
herbicide (atrazin)
?
herbiciden
7
7
7
7

*)Inmiddels verboden in Nederland.
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NH ,aluminium

deringen in hun leefomgeving dan andere soorten (b.v.
ottervoorhetzoetwater-enoevermilieu)
3.de mate waarin de soorten een bijdrage leveren aan de
vergroting van het maatschappelijk draagvlak van het
natuurbeleid ( b.v. voor de bevolking herkenbare en
gewaardeerde soorten als zeehonden, dagvlinders en
orchideeën of soorten die bepaalde maatschappelijke
groeperingen mobiliseren als patrijs (wildbeheerders) en
snoek(visstandbeheerders).
Degekozensoortenstaanintabel1.
Soortenbeleid chemischonderdruk
Na deze uiteenzetting over het soortenbeleid van de
rijksoverheid dient teworden nagegaan of dit soortenbeleid
"onderchemischedruk staat"enwatdeconsequenties daarvan
zijn.
In tabel 1 staat in de tweede kolom aangegeven aan welke
milieuverontreinigingen de aandachtsoorten uit de eerste
planperiode van het NBP blootstaan. Deze opsomming is een
eerste inventarisatie. De lijst geeft niet de mate aan
waarin deze verontreining een rol speelt met betrekking tot
het voortbestaan van de betrokken soort. Het overzicht
beperkt zich tot de constatering dat bepaalde schadelijke
stoffen zijn aangetroffen, hetzij in de betrokken soort
zelf,hetzijinzijnprooidierenofvoedselplanten.
Bovenstaande lijst geeft slechts een van de thema's uit
hetNBPaan,namelijkverontreiniging.Daarnaastbestaanten
aanzien van degenoemde soorten nog andere bedreigingen als
versnippering, verdroging, verstoring, verzuring, verzoeting, verwaarlozing enz. Kortom deze soorten staan niet
alleenchemischonderdrukmaarookonderdrukvanuitandere
hoeken.
Hetisweinig zinvolallerlei soortspecifiekeinrichtingsmaatregelen te treffen, die b.v. versnippering moeten
opheffen, zoals het aanleggen van dassentunnels, otterpassages en vistrappen, als niet tevens gewerkt wordt aan de
verbetering van de kwaliteit van hun fourageer- en voortplantingsbiotopen.
De achteruitgang van soorten wordt in de regel door een
aantal factoren veroorzaakt, zonder dat exact is aan te
geven welke factor daarbij de sleutelfactor vormt. Dat zal
veelal ook niet mogelijk zijn. Eén ding is tijdens dit
symposium duidelijk gebleken;devervuilingvanlucht,water
en bodem vormt voor een aantal hogere organismen, met name
toppredatoren,eenbelangrijkebedreiging (zieverschillende
bijdragen,dit boek).
Voorkomen moet worden dat chemische verontreiniging het
treffen van allerlei inrichtings- en andere beschermingsmaatregelen illusoirmaakt.Watheefthetvoorzinombossen
als vogelreservaat te kopen en te beheren als de daar
aanwezige insectenetende vogels geen eieren meer leggen of
de schalen van hun eieren door de zure regen of bestrijdingsmiddelen zo dun zijn dat zij breken of niet uitkomen?
Watheefthetvoorzinpoelenvoorsalamandersaanteleggen
wanneer hun larven door zuurstofgebrek ten gevolge van
eutrofiëring sterven?
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Wat heeft het voor zin door middel van natuurontwikkelingsprojectennieuwevestigingsplaatsen voor lepelaars
te creëren wanneer de nabijgelegen voedselgebieden ernstig
door b.v. zware metalen zijn aangetast? Wat heeft het voor
zindatheteiland Griendvoorzeerveelgeld isvastgelegd,
wanneer de Grote Sterns door een nieuwe golf van chemische
verontreinigingen zouden worden getroffen? Wat heeft het
voor zin om jonge zeehondjes op te vangen wanneer het
waddenmilieu zodanig is vervuild met PCB's dat hun weerstandsvermogen chronisch wordt aangetast? Het is énvoor de
natuur, én voor de staatskas, én voor de portemonnee van
andere overheden, én voor de particuliere natuurbescherming
vangrootbelang tevoorkomendatmetgoedebedoelingengeld
en energie over de balk worden gegooid, omdat sluipende
chemische verontreinigingen alle inspanningen weer teniet
doen.
Consequentiesvoorbeheerenbeleid.
In de eerste plaats wordt erop gewezen dat het Natuurbeleidsplan maar ook het Nationaal Milieubeleidsplan-'en de
Derde nota Waterhuishouding een goed en nieuw kader bieden
voor een actief soortenbeleid. De fffiP-projecten "Toekomstperspectief weidevogels", "Wetlands en watervogels" en
"Natuurvriendelijk Boeren" kunnen in dit verband worden
genoemd.
Voortszullenindeplanperiodetenaanzienvaneenaantal
soortenbeschermingsplannen wordenuitgebracht.Debeschrijving van de bedreigingen vanuit chemische hoek en demaatregelen die daartegen moeten en zullenworden getroffen ten
behoeve van het duurzaam behoud van de betrokken soort
vormen een integraal onderdeel van deze soortbeschermingsplannnen. Dergelijke plannen zijn taakstellend. Ze vormen
niet zozeer eenvroom "verlanglijstje" van wat er idealiter
allemaal zou moeten gebeuren. Het zijn veeleer "boodschappenlijstjes" van de minister v£fiLandbouw, Natuurbeheer en
Visserij,waarmeehijzijndienstené"ninstellingenhetveld
in stuurt om de aangekondigde maatregelen terealiseren. Zo
onderstreept de Minister in zijn "Herstelplan leefgebieden
otter" nog eens de daadwerkelijke uitvoering van het Rijnaktieprogramma en geeft hij zijn vertegenwoordigers in de
provincie opdracht te bevorderen dat in de op te stellen
waterkwaliteitsplannen,waterhuishoudingsplannen enbeheersplannen van provincies en waterschappen de in het plan
omschreven maatregelen ten behoeve van de otter worden
opgenomen en uitgevoerd. Een soortbeschermingplan vormt
tevens een stimulans en richtsnoer voor anderen, overheden
en particuliere organisaties, om de maatregelen te treffen
die tot hun verantwoordelijkheid behoren. Zij zullen dit
vooral moeten doenbuiten deecologische hoofdstructuur. De
zorg voor de natuurwaarden aldaar is, afgezien van de zorg
voor de basiskwaliteit, vooral een taak van anderen dan de
rijksoverheid. Wel zal het rijk hen daarbij behulpzaam
zijn, onder meer door middel van voorlichting en het beschikbaar stellenvanexpertise.
Door het opstellen van genoemde lijstvan aandachtsoorten
heeft het rijk de inspanningsverplichting op zich genomen
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tot behoud en herstel van de populaties van deze soorten.
Daarmee is dit soortenbeleid mede richtinggevend aan het
natuurbeleid, niet alleen binnen de ecologische hoofdstructuurvanhetNBP,maarookdaarbuiten.
Met betrekking tot het stoffenbeleid betekent dit dat
stoffen:
a.geen rechtstreekse toxische effecten op de betrokken
soortmogenhebben.
b.geen organismen mogen aantasten of belasten die via de
voedselketendebetrokkensoortaantasten.
c.geen organismen mogen aantasten die de habitat van de
betrokkensoortwezenlijkaantasten.
De gekozen aandachtsoorten zullen dus tot toetssteen
moeten dienen, niet alleen op het gebied van bestemming,
inrichting en beheer, maar ook met betrekking tot het
toelatingsbeleid oftoepassingsbeleid vanb.v.bestrijdingsmiddelen,enmet betrekking tot de normstelling ten behoeve
vandealgemenemilieukwaliteit.
Watditlaatstebetreftzalhetbeleidgerichtmoetenzijn
op het voortbestaan van de aandachtsoorten, ook buiten de
ecologische hoofdstructuur. Het is dan ook niet toevallig
dat een aantal van de gekozen aandachtsoorten met/ïameook
buiten de ecologische hoofdstructuur voorkomt. Dit pleit
ervoor het onderzoek met betrekking tot toxische stoffen
juist te richten op buiten de ecologische hoofdstructuur
voorkomende soortenalsvleermuizen,das,bruinvis,patrijs,
kamsalamander, ringslang, snoek, dagvlinders en libellen.
Bovendienbehoorteendeelvandezesoortentotde (top)predatoren,zodatzijook inditopzichtvanstrategisch belang
zijn.
Onderzoekennormstelling
Hiermee zijnwij aangeland ophet gebied van onderzoek en
normstelling. Omdat op grond van de genoemde criteria(inter)nationale verantwoordelijkheid, signaalfunctie en
aanspreekbaarheid of "aaibaarheid" - de politieke wens is
uitgesproken tot herstel en behoud van degekozen aandachtsoorten zullen lacunes in de kennis op het gebied van
habitateisen maar ook op het gebied van chemische belasting
moetenwordenopgevuld.Ditbetekentdatookopditpunthet
soortenbeleid mede richtinggevend is aan het toekomstig
ecotoxicologisch onderzoek. Dit onderzoek zal in veel
gevallen zijngericht opnormstelling. (zieM. Klein &Van
Linden, 1991, dit boek). Enerzijds is wel begrijpelijk dat
aan het weren of beperken van gebiedsvreemde stoffen een
wetenschappelijk verantwoorde risico-onderbouwing ten
grondslag moet liggen,maar anderzijds betekent dit datnog
veel, heel veel ecotoxicologisch onderzoek vereist is. Op
dit punt weten wij nog heel weinig, zeker niet uit veldsituaties. Bovendien is nauwelijk iets bekend van de combinatie-toxische effecten. Voorkomen moet worden dat deze
situatieeenalibivormtomgeenmaatregelen tenemen.
Het streven naar ecologische normstelling is een goede
zaak,maarerisnogeenlangewegtegaan.
Hetgaaternuomdezelangeweginkorte tijd afteleggen,
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want de tijd dringt. Er dient, naast dit werken aan ecologische normstelling, grote aandacht te worden besteed aan
eenandersoortnormstelling.
Wat ik daarmee wil zeggen heb ik eens neergelegd in een
kleingedichtjedatalsvolgtluidt:
Voervooreco-toxicologen
Eenmerel,dielaatstheelergschrok
toenhijeenwormdegronduittrok,
zitsedertdienmet inzijnmaag
deethisch-culinairevraag
of zijnverlekkerd zijnopwormen
wel strooktmetdegesteldenormen.
"'tIsniet zijndosisaannitraat
waardoordewormmijtegenstaat
- aloverschrijdt diestofdegrens
diereedsfataalisvoormijnpens.
Hetgaatmijnietomzulksoortnormen
dienochmijdoden,nochdewormen:,,
Mijneetgedragmoetopdehelling! '
Dàtismijnnieuwenormenstelling!
Hiermee zijn wij aangeland op het gebied van de ethiek,
politiek en actie ten aanzien van stoffen in ecosystemen
(zieBoom,TommeienReijnders, 1991,dit boek).
Delijstvanaandachtsoorten uithetNBP isookbedoeldom
richting tegevenaanhetpubliek enpolitiek bewustzijnmet
betrekking tot hetgeen er met de ons omringende wereld aan
de hand is. Het is bekend wat de ogen van zeehondjes vermogen; vleermuizen zijn in het afgelopen decennium van
griezelige beesten tot door velen geaccepteerde dieren
geworden; de lepelaar isniet,alleenonze "nationalevogel"
en het symbool vanVogelbeschewning,ma.arvormt blijkens de
binnenkomende gelden ook een gewaardeerdmiddelpunt van de
recentegeldinzamelingsaktievandezevereniging;dezalmis
het symbool van een schone Rijn; de.otter is door de VARA
gekozen tot objectvande<jubileumaktie van "yroegeVogels"
en is tevens toekomstig knuffelobject-van het Friese bedrijfsleven. Kortom, bij de bescherming van soorten kunnen
mensenzichietsheelconcreetsvoorstellenenindebedreiging of het verdwijnen van aansprekende soorten wordt de
toestand vandenatuur zichtbaarenvoelbaar.
Hetviadezesoortendoordringendebesefdatwijdooronze
manier van produceren en consumeren fauna en flora onder
druk zetten kan bijdragen aan een bijstelling van»_onze
normen, zowel de ecotoxicologische normen als onzegedragsnormen. Er zijn tekenen van een groeiend normbesef op dit
punt: door gemeenten worden minder bestrijdingsmiddelen
gebruikt, klein chemisch afval wordt -helaas in zeer grote
hoeveelheden -gescheideningeleverd,devraagnaar"groene"
producten neemt toe. Niettemin zal er nog heel wat moeten
gebeuren,omdatde "FiveIsolutions"vanMcNeely (1991,dit
boek) in ons land wordt tegengewerkt door de ruim "fifteen
million I solutions" waarvoor wij Nederlanders steeds weer
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lijkentekiezen.
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Samenvatting
FloraenfaunawordeninNederlandvanverschillende
kantenbedreigd.Hetgaathieromdechemischebelastingvan
natuurenmilieu.Indezebijdragewordtuiteengezetwatde
betekenisvanbiomonitoring kanzijnalsaanvulling bijhet
metenvanchemischestoffeninhetmilieu.Erwordtantwoord
gegevenopdevragenwelke functiesbiomonitoring kanhebben
voorhetbeleid,welketoepassingenmogelijk zijnenwelke
keuzesgemaaktmoetenwordenalvorenseenbiomonitorings/
programmakanwordenopgestart.
Floraen faunachemischonderdruk
Metdeverschillende flora-enfaunagroepen inNederland
gaathetblijkbaarnietgoed (figuur1)maarzijndaarover
voldoende systematischegegevensbeschikbaar? Enalsdieer
wel zijnisdanpreciesteachterhalenwatdeoorzakenvan
eengesignaleerdeverandering zijn? Invoorgaande bijdragen
isgetrachtdeinvloedvanchemischestoffenteonderscheidenvaneffectenvanverzuring,vermesting,verdroging,
isolatievanleefgebieden,en (toekomstige)klimaatveranderingen.Devraagdiewijaandeordestellen,ishoede
belastingvannatuurenmilieumet milieugevaarlijke
stoffenkanwordengemetenenofdaarmeeinzichtontstaat in
derelatievebijdragevanmilieugevaarlijke stoffenaande
veranderingen infloraenfaunainNederland.
Uit figuur 1blijkthoedefloraenfaunainNederland de
laatstedecennia achteruit zijngegaan.Interpretatievan
figuur 1heeftdenodigeogenenhaken.Hetismoeilijkom
deeffectenvandeverschillendebedreigingenvanelkaarte
onderscheiden.Vaak staanorganismen alanderszinsonder
druk zodatdebijkomendechemischebedreiging dedruppel is
diedeemmerdoetoverlopen.Degegevensvoor verschillende
genoemde soortengroepen zijnooknietgeheel vergelijkbaar
doorverschil ininventarisatiemethode en referentiepunt
(Musters&Weinreich 1991,ditboek).Dematevanveranderingenwordendaarnaastmedebeïnvloed doorverschil in
fysiologieenplaatsindevoedselketen.Ook zullenweinig
mobieleorganismenenorganismendiestrengeeisen stellen
aanhunmilieurelatief sterkwordenbeïnvloed door
versnipperingvanhetlandschap.
Wijbeperkenonshiertotmonitoringvanbelasting meten
biochemischeenfysiologischeeffectenvan milieugevaarlijke
stoffenopplantendier.
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Figuur 1.
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achteruitgegaan

Globaal overzicht van/ de toestand van een
aantal flora- en faunagroepen in Nederland.
N.B. De referentiepunten zijn niet voor alle
groepengelijk. (Bron:Logemann, 1989).
Verklaring van de cijfers ( (..) = aantal inheemse soorten): 1 hogere planten (1533); 2
korstmossen (655); 3 blad- en levermossen (535); 4 mycorrhyza-paddestoelen (800); 5 zoog_
dieren (59): 6broedvogels (155); 7amfibieën (15);8 reptielen (7);9 zoetwatervissen(46);
10 dagvlinders (71);11 libellen (66);12 sprinkhanen (39);13 insecten van stromend water
(263).

Demate waarin eenchemischestof inhetmilieu voorkomt,
kan worden beïnvloed door stofgsricht beleid. De positieve
uitwerking hiervan openbaart 'zich'vaak pas op (lange)
termijn. Zo isproductie engebruik vai\DDT inNederland al
tientallen jaren verboden, maar deze stof komt hier nog
steeds voor in het milieu. De productie van PCB's is in
Nederland al twintig jaar verboden, maar van de totale
produktie isnog 75%ingebruik inapparaten zoals starters
van TL-buizen en transformatoren. Deze PCB's komen dus nog
vrij. In figuur 2 wordt getoond wat het verloop is van de
PCB-concentratie in zeezoogdieren alsde totale hoeveelheid
PCB's in het milieu terecht komt en als de helft van de
PCB's als chemisch afval wordt ingezameld. Het blijkt dat
zelfs ingeval vanhalvering vandePCB-emissie er kritieke
niveau'sinzeezoogdierenwordenbereikt.
Omdathetbrongerichte spooropkortetermijnvoordePCBproblematiek dus niet afdoende is, zal met name voor de
bescherming van ecosystemen en kwetsbare natuurwaarden het
effectgerichtespoorbewandeld moetenworden.Zokan
bijvoorbeeld door gerichte beheers- en inrichtingsmaat-
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Figuur 2.

Het verloop van de PCB-concentratie in
zeezoogdierenA)met50%enB)zonderreductiemaatregelen. (NaarTateyaetal., 1989).

regelendemilieukwaliteitoplokaalniveauverbeterd worden
waardoor garanties voor onder meer kwetsbare natuurwaarden
geboden worden en desastreuze ecosysteemeffecten op korte
termijn voorkomen kunnen worden. Het effectgerichte spoor
dient nauw gekoppeld te zijn aan het brongerichte spoor,
zodat signalen uit het effectgericht beleid kunnen leiden
totaanvullendebrongerichtemaatregelen.
Onderzoek
Voor de bepaling van de chemische belasting van de
verschillende functionele groepen binnen een ecosysteem is
het van belang te weten wat de verhouding is tussen de
gehalten in de verschillende milieucompartimenten, hoe de
stoffen tussen de compartimenten bewegen en zich in een
compartiment gedragen (VandeVelde et al.,1991,dit boek)
enwat de biologisch beschikbare fractie is (VanStraalen &
Bergema, 1991,dit boek).
Na het verzamelen van gegevens over dosis-effectrelaties,
toxiciteit van stofmengsels en vóórkomen van milieugevaarlijkestoffeninhetmilieu ishetnodig omdezegegevenste
vertalen naar effecten in het veld en vervolgens naar
maatregelen. Bij deze vertaling moet rekening worden
gehouden met een aantal onzekerheden in de verzamelde
gegevens (VandeVelde et al.,1991,ditboek;Van Straalen
& Bergema, 1991, dit boek). Een groot deel van deze
onzekerheden kan worden weggenomen door informatie, die
verkregen isuitbiomonitoring.
Biomonitoring
Rondom het begrip "biomonitoring" bestaat veel spraakverwarring. Het begrip wordt gehanteerd voor verschillende
biologische onderzoeksmethoden. Onder een biomonitoringsprogramma wordt hier verstaan: een ruimtelijk net van
meetpunten waarop biologische en chemische waarnemingen in
biota in de tijd worden verzameld op zodanige wijze, dat
daarmee veranderingen in natuur en landschap en tijd en
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ruimte vastgesteld kunnen worden.Biomonitoring isvoor ons
eenaanvullingop fysisch-chemischemilieumeetnetten.
Biomonitoring wordt voor ons doel beperkt tot de rol van
milieugevaarlijke stoffen bij veranderingen in ecologische
processen.
Bij het opstellen van een biomonitoringsprogramma moeten
een aantal keuzes gemaakt worden, afhankelijk van de
gestelde doelen. Er moet een keuze gemaakt worden voor de
organismen waarin of -aan gemeten gaat worden. Die moeten
representatief zijn voor bijv. de toestand van natuur en
landschapofeensignaalgevenoververanderingendiedaarin
optreden. Ook moet vooraf worden bepaald welk type gegevens
(stofconcentraties, biochemische of fysiologische effecten
van stoffen)er van degekozen plant-endiersoorten moeten
worden verzameld: de parameterkeuze. De organisme- en
parameterkeuze is sterk afhankelijk van de stof(groep) die
wordt gemonitord. Accumulerende stoffen zoals PCB's kunnen
hetbestewordengemetenophethoogstetrofischeniveaumet
als parameter reproductie. Een niet-accumulerende stof
(b.v. een macronutriënt) heeft het grootste effect op het
laagste trofische niveau en dan vooral op de parameters
voorkomen en soortensamenstelling. Dit laatste type
onderzoekwordtnietgeklassificeerd,alsbiomonitoring inde
dooronsgehanteerdedefinitie.

Keuze

meetorganismen

Voor een beargumenteerde keuze van de organismen waaraan
gemetengaatworden,zijneenaantalcriteriavanbelang:
-De organismen moeten relevant zijn voor het natuuren milieubeleid. Hierbij wordt aangeslqten bij het
soortenbeleid zoals geformuleerd in het Natuurbeleidsplan (LNV, 1990a). Hierin nemen de zogenaamde
"aandachtssoorten"eenbelangrijkeplaatsin. ,
Uit een aantal praktische en ethische overwegingen
zal in de meeste gevallen niet 'een aandachtssoort
zelf als meetobject worden geljozen, maar wel het
voedsel van die soort (by.rode aal alsvoedsel voor
otter).
.
-De fysiologie en ecologie van de soort moeten goed
bekendzijn.
-De organismen moeten met betrekking tot opname en
effectenvandegeselecteerde stoffen zoveelmogelijk
eengenetischeeenheidvormen.
-Ermoeteencorrelatiebestaantussendeconcentratie
van de stof in het organisme en de biologisch
beschikbaarheid inhetmilieu.
-Ermoet inhet organisme eenparameter kunnen worden
gekozen die indicatief is voor de stof(fen) waarop
hetbiomonitoringsprogramma gericht is.
-De soort moet algemeen voorkomen in voldoende
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aantallen en moet op eenvoudige wijze verzameld
kunnenworden.
-Het organisme moet een 'signaalfunctie' hebben voor
de kwaliteit van het ecosysteem zodat de gemeten
effecten een indicatie geven over de kwaliteit van
het ecosysteem waartoe de soort behoort. Zoheeft de
waterlelie een indicatieve waarde voor de mate van
vermestingenverontreiniging vanwaterecosystemen en
is de blauwe kiekendief bruikbaar als indicator van
verontreinigingenvanlandbouwgebieden.
-Het organisme moet de eigenschap hebben de stof te
accumuleren.

Parameterkeuze
Bij het opzetten van een biomonitoringsprogramma gaat het
om stofgehalten in organismen, biochemische/fysiologische
effectenvanstoffenofeencombinatievanbeiden.

Stofgehalten

in

organismen

Door middel van biomonitoring van stofgehalten in
organismen is het mogelijk om inzicht te verkrijgen in de
interne doses in organismen die wel of geen effect hebben
ondernatuurlijkeomstandigheden. Incombinatiemetfysischchemische meetgegevens in het abiotische milieu geven de
bovengenoemde gegevens inzicht in de biologische beschikbaarheidvanmilieugevaarlijkestoffen.
Door de verschillende ministeries worden kwaliteitsdoelstellingen gesteld en brongerichte maatregelen voorgesteld
om deze doelstellingen te bereiken. De voorgestelde
maatregelen kunnen een bron- of effectgericht karakter
hebben. Voor het beleid is het van belang om de gestelde
doelentecontrolerenenmaatregelen teevalueren.

Biochemische/fysiologische

effecten

D e laatste tijd w o r d e n in h e t biomonitoringsonderzoek
steeds v a k e r biochemische e n fysiologische e f f e c t e n a l s
p a r a m e t e r v o o r stofbelasting gemeten. V i t a m i n e c o n c e n t r a t i e s
(b.v. v i t . A ) e n enzyminductie (b.v. E R O D ) b l i j k e n vaak
specifieke indicatoren voor effecten v a n b e p a a l d e (groepen
v a n ) stoffen t e zijn o p subletaal n i v e a u . V o o r b e e l d e n
h i e r v a n zijn d e ALAD-activiteit in h e t bloed a l s indicatie
v o o r loodbelasting, acetylcholinesterase ind e h e r s e n e n voor
o r g a n o f o s f a t e n e n carbamaten e n d e E R O D - i n d u c t i e a l s
indicatie v o o r belasting m e t P C B ' s , dioxines e n P A K ' s .
Het b e p a l e n v a n stofspecifieke biochemische e f f e c t e n zou
m e t n a m e v a n belang kunnen zijn bij belasting m e t stoffen
d i e labiel zijn inh e torganisme (b.v.door snelle omzetting
of b i n d i n g ) . Ook ish e tmogelijk om zoop h e t spoor t e komen
v a n (diffuse) b r o n n e n waarbij d e s t o f c o n c e n t r a t i e s niet
b o v e n d e d e t e c t i e g r e n s komen.
Effectmonitoring is bruikbaar voor h e t m e t behulp v a n
ecosysteemindicatoren signaleren v a nb e p a a l d e e f f e c t e n v a n
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Tabel 1.Toepassingenvanverschillende soortenmonitoring.
stof| effectmonitoring monitoring
- signalerenvanontwikkelingen
innatuurenlandschap
- trendmetingen
-vaststellenenevalueren
van beleidsmaatregelen
-gerichtvolgen aandachtssoorten
-vaststellen referentiewaarden
-valideringvan stofgerichte
normen
-bepalenvanaardenmomentvan
inrichtings-/beheersmaatregel

!
I
i
j

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

groepen van stoffen. Bepaalde signalen moeten vervolgens
nader worden gespecificeerd naar stof met behulp van
stofmonitoring. Daarnaast is effectmonitoring van'belang
voor het opsporen van combinatie-effecten voor groepen van
stoffenenhetdoenvantrendmetingen.
In tabel 1 zijn de verschillende toepassingsmogelijkheden
vanstof-eneffectmonitoringsamengevat.

\

Stoffenkeuze

!
Î
!
j
'i

Bijdekeuzevanstoffengeldendevolgendecriteria:
(a)relevantievoornatuur-enmilieubeleid,
(b)beschikbaarheid van betrouwbare en gevoelige
chemisch-analytischemethoden,
(c)beschikbaarheid van kennis met betrekking tot
gedrag van de stofféVi^JLnorganismen en milieucompartimenten.
,
* ",

j;
•

Derelevantievanstoffenvoorhetnatuur-enmilieubeleid
wordtaangegevendoordeverschillendestoffenlijstenvande
ministeries. Het ministerie van VROM kent 4,en zwarte en
grijze lijst en een lijst met aandachtsstoffen en prioritaire stoffen. Ook het ministerie van V&W werkt met eenMen I-lijst waarop aandachtsstoffen en prioritaire stoffen
worden genoemd. Alle genoemde lijsten worden continu
aangepast. Op korte termijn is er ten behoeve van het
natuurbeleid eenaanvullende stoffenlijstoperationeel.
De beschikbaarheid van analysemethode en kennis omtrent
gedrag van stoffen in milieu en organismen is erg afhankelijk van ontwikkelingen in de onderzoekswereld. Het
daarom belangrijk dat er vanuit de onderzoekswereld
aangegeven wordt welke stoffen een probleem (gaan) vormen
voornatuurenmilieu.
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Functiesentoepassingenvanbiomonitoring
Biomonitoring kan voor het natuur- en milieubeleid
verschillende functiesvervullen:
signaleren:
-van veranderingen in natuur en
landschap
-van veranderingen in stofconcentratiesinbiota
controleren:

-van ecologische milieukwaliteitsdoelstellingen
-vanextrapolatiemethoden (valideren)
-vaneffectiviteitvanemissiereducerendemaatregelen

voorspellen:

-vaneffectenvanstoffen
-van effecten van beheers- en
inrichtingsmaatregelen.

Signaalfunctie
Met signaleren wordt bedoeld, dat de metingen bruikbaar
zijn om vroegtijdig ontwikkelingen in milieu en natuur te
registreren. Hierbij moet een verband worden gelegd met de
oorzaken van dieontwikkelingen, waaronder het opsporen van
emissiebronnen. Het is hierbij essentieel, dat metingen in
organismen gepaard gaan met metingen in de relevante
milieucompartimenten:debodem,hetwaterendelucht.
Ookkanbiomonitoring eensignalerende functiehebbenvoor
diffuse verontreiniging met een veelheid aan milieuvreemde
stoffen die afzonderlijk niet of nauwelijks detecteerbaar
zijn, maar wel effecten hebben. Veel stoffen worden in de
voedselketen gestapeld, waardoor organismen als een soort
concentrator gaan werken (bijvoorbeeld bodem-wormen-mol).
Gehalten kunnen hierdoor boven de detectiegrens uitkomen en
zijnnauwkeuriger temeten.

Controlefunctie
Biomonitoring is geschikt om de effectiviteit van beleid
(bijvoorbeeldmilieukwaliteitsdoelstellingen) tevalideren.
Zoals aangegeven door Hekstra (1991, dit boek)worden op
basisvanderisicobenadering milieukwaliteitsdoelstellingen
vastgesteld. De aandacht is hierbij vooral gericht op de
vraag wat het ecologisch "toelaatbare" niveau is. Als
bovengrens per stof geldt in de risicobenadering het maximaal toelaatbare risiconiveau (MTR), terwijl men streeft
naareenmilieukwaliteit opeenverwaarloosbaar risiconiveau
(VR)(zieHekstra,1991,ditboek). Hetuitgangspunt bijhet
MTR is dat 95% van de potentieel inheemse flora en fauna
wordtbeschermd.Denormenvoorwater,bodemenluchtdieop
basis van dit uitgangspunt worden geformuleerd, moeten mede
voorwaardenscheppend zijn voor het natuurbeleid zoals
geformuleerd in het Natuurbeleidsplan. Ze dienen niet
alleen bescherming te bieden aan de algemene plant- en
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diersoorten (zoals deboterbloem, koolmees,konijn)maar in
principe ook aan de bijzondere natuurwaarden, zoals de
zogenaamde "aandachtssoorten" uithetnatuurbeleid.
De aldus geformuleerde milieukwaliteitsdoelstellingen
biedenmeerdandeoudenormenvanwegehun ecotoxicologische
basis.Echter,nanormstelling moetevaluatievandienormen
volgen. Hierbij moet biomonitoring worden ingezet als
controle-instrument om de normen indepraktijk tetoetsen.
Om te kunnen beoordelen of het beleid uiteindelijk
resulteert indenagestreefdebeschermingvanhet natuurlijk
milieuisinformatieuitdenatuur zelfnodig.Biomonitoring
is dan een belangrijk instrument om de doelstelling te
valideren. Tegelijk meet je dan de effectiviteit en
efficiëntievanemissiebeperkendemaatregelen.
Een aandachtspunt is hierbij het AMK beschermingsniveau.
De 95% grens is een arbitraire keuze. 95% bescherming
betekent,dat per stof 5%vande soortenmogelijk teweinig
bescherming krijgt. De vraag is of daarmee de bedreigde
soorten die in het NBP zijn aangewezen als 'aandachtssoorten' wel voldoende door dit niveau worden beschermd. Deze
aandachtssoorten behoren vaak tot de hogere trofisçhe niveau'svandevoedselketenenzijnnietvoornietsbedreigd.
Door voedselketeneffectenworden ju^'stzij snel dedupe van
dechemischecocktailwaarmeeonsmilieu isverziekt.
Wordt dit topje van de voedselketen wel voldoende
beschermd door de risicobenadering? Een 99% beschermingsniveau voor toppredatoren wordt noodzakelijk geacht als
correctie op het risicobenadering. Reijnders (1991, dit
boek) wijst voorts op de effecten van toxiciteit van
stoffenmengsels op natuurwaarden. Verschillende stoffen(groepen) hebben hun maximale effect op steeds weer
andere organismen(groepen). Theoretisch kan bijbeenAMK-beschermingsniveauvan95%perstofmeteentwintigtal stoffen
(20x 5%)duseenheelecosysteemvernietigdworden.
Biomonitoring zou daarom naast fysisch-chemische monitoring hét instrument moeten 2i^n om het 95%-beschermingsniveau kritisch te bezien om,een betere onderbouwing te
gevenaanecologischekwaliteitsdoelstellingen enextrapolatiemethodendiewordengebruiktbijvertalingvan resultaten
vanlaboratoriumexperimenten naarveldsituaties.
t

Voorspellende

functie

Met biomonitoring zijn soms uitspraken mogelijk over
toekomstige ontwikkelingen inmilieu en natuur. Eerst ga je
op kleine schaal kijken wat het effect is van een bepaald
beheer of een bepaalde inrichting van een gebied alvorens
een bepaald gebied ingrijpend teherinrichten. Alsbijvoorbeeld noemen wij hier een beheers- en inrichtingsplan"voor
deBiesbosch.
Een grootschalige sanering van de Biesbosch is geen realistische mogelijkheid. Bij een beheers- en inrichtingsplan
moet uiteraard rekening worden gehouden met het gegeven van
de enorme chemische vervuiling van water en waterbodem.
Natuurbouw, waarbij op grote schaal de natuurlijke invloed
van het rivierwater wordt hersteld door kades en zomerdijkjes door te steken, isdaarom sterk af teraden.Daarom
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moet eerst op kleine schaal het effect op de biologische
beschikbaarheid van xenobiotische stoffen worden nagegaan
vanhet makenvaneenopenverbinding met de rivier waarbij
bijvoorbeeld één zomerdijk wordt doorgestoken. Om na te
gaan of een natuurlijke levensgemeenschap in de sterk vervuildeBiesboschmetcontinueinputvanvervuild rivierwater
een kans van slagen heeft, kan biomonitoring tesamen met
fysisch-chemische meetinspanningen worden ingezet om de
effecten op flora en fauna tevolgen.Hetvastleggen van de
uitgangssituatie ishierbijvangrootbelang.
Voorbeeldenvantoepassingenen functies

Voorspellen:
habitats

Biomonitoring

van PCB's in potentiële

otter-

Het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU doet in
samenwerking met Stichting Otterstation Nederland (SON) in
de Aide Feanen in Friesland PCB-onderzoek in het kader van
het 'Herstelplan leefgebieden otter' (1989). De Aide Feanen
iseenrelatief schoongebied, waar in 1988voor het laatst
een otter is gesignaleerd. Herintroductie wordt dan ook
overwogenalsdemilieukwaliteit dattoelaat.
De otter is in Nederland uitgestorven. Het effect van
PCB'sop devoortplantingvandeotterwordt alseenvande
belangrijksteoorzakenhiervangezien.
Er worden nu in de Aide Feanen verschillende herstelmaatregelen getroffen om de waterkwaliteit inhet gebied te
verbeteren, zoals actief visstandbeheer, baggeren en
afdammen van boezemwater (zogenaamde hydrologische isolatie).
HetbiomonitoringsprojectvanIVM/SONheeft allereerst als
doel het controleren van effectiviteit van beheersmaatregelen op aanvoer en biologische beschikbaarheid van PCB's in
deAideFeanen.
Hiervoor wordt actieve biologische monitoring toegepast,
dat wil zeggen dat onderzoek wordt gedaan aan speciaal voor
het beoogde doel geselecteerde organismen (in dit geval
driehoeksmosselen en blankvoorns) die naar het onderzoeksgebiedwordengebracht,waaraanmetingenwordengedaan.
Voorts dient dit project tot vaststelling van belasting
met PCB's door middel van passieve monitoring. Hiervoor
werden de zomerspraints (uitwerpselen)van de laatste otter
uit 1988onderzocht;daarnaastwordensedimentenen

Figuur3.

Structuurformules van polychloorbifenyl (PCB)
en tetrachloorbenzyltolueen (TCBT, 'Ugilec').
(Bron:Min.V&W, g.j.).
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Organismen van verschillende trofische niveau's uit het
voedselpakket van de otter onderzocht. De uitkomsten moeten
niet alleen een beeld geven van de effectiviteit van de
beheersmaatregelen, maar ook een aanzet geven totnatuurgerichtenormstellingvoordewaterkwaliteit.

Signaleren:

Trendmetingen

Biomonitoring is geschikt om gegevens te verzamelen
waarmeebepaaldetrendmatigeontwikkelingen kunnenworden
gesignaleerd, zoals Ugilecs in biota en milieu.1 Ugilecs
werden naar aanleiding van het verbod op PCB's begin tachtiger jaren als PCB-vervangers geïntroduceerd (zie figuur
3). In Nederland werden deze stoffen in februari 1990verboden. Uit onderzoek bleek namelijk dat de stoffen sterk
bio-accumuleerdenenzeergiftigwarenvoorwaterorganismen.
Destoffenworden inDuitsland echternogopgroteschaalin
demijnbouwgebruikt (600tonopjaarbasis).Deverontreiniging van de Nederlandse grote rivieren zaldaarom voorlopig
nog voortduren. Dit wordt met trendmetingen bevestigd;
Nederlandse rivieren die water aanvoeren uit Weatduitse
mijnbouwgebieden bevatten hoge gehalten Ugilecs. Ook in
vissen in deze rivieren worden hoge Ugilec-gehalten
gevonden.
Met deze gegevens kan Nederland druk uitoefenen in EGverband om de toepassing van Ugilecs envergelijkbare stoffenopzokortmogelijketermijnvolledig teverbieden.

Signaleren:

Belasting

van dassen met zware

metalen

Dassen zijn in Nederland de laatste decennia sterk in
aantal en in verspreiding achteruitgegaan. In.1960 kwamen
nog ongeveer 1100 paren voor, terwijl dit aantal in 1980
gereduceerd wastotca.700paren.Hiervoorwordenverschillendeoorzakengenoemd:doodrijdendoorverkeer,verliesvan
dassenburchten, versnippering v£p landschap, stroperij. Wat
de rol van milieuverontreiniging in'deze achteruitgang is,
isnietduidelijk.
Omdat het fourageergedrag van dassen aanleiding kan geven
tot hoge belasting met zware metalen, deed het Rijksinstituut voor Natuurbeheer in opdracht van,het Ministerie van
LNVonderzoekhiernaar.
Uit tabel 2 blijkt dat in dassen die fourageren in de
Maasuiterwaarden tenopzichtevandassenincontrolegebieden
alle onderzochte metalen, met uitzondering van zink, in
verhoogde concentraties voorkomen. Met name de gevonden
concentraties van cadmium zijn zorgwekkend. Voor deze stof
geldt dat in éénderde van de oudere dieren het kritieke
niveau voor de nier (125 mg Cd/kg) werd bereikt of zelfs
overschreden (Ma&Broekhuizen, 1989).

1
Ugilec is de commerciële naam voor de groep van
benzyltoluenen.
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De zware metaalgehalten (umg.g"1 drooggewicht)
in de nierschors van Dassen Meies
meles
fouragerend in Maasuiterwaarden (belast) en
daarbuiten (onbelast). (Naar:Ma &Broekhuizen,
1989).

Tabel2.

1

leeftijd (jaar)
2
3
4
5

Cd

onbelast
belast

4.35

12.5
48

16
82

Pb

onbelast
belast

1.15

2.45
4.6

2.65
4.3

3.15
3.1

2.4
4.5

Hg

onbelast
belast

0.35

0.8
1.0

0.7
1.4

0.95
1.2

0.35
1.0

Cu

onbelast
belast

21

24.5
29

20.5
37

19.5
31

21.5
34

Zn

onbelast
belast

96

106
137

121
146

50.5 38
123 255

135

141 '

146.5
152

De verontrustende, hoge belasting van dassen in de
Maasuiterwaarden heefteenduidelijkerelatiemetde
waterkwaliteitvandeMaas.Hoeweldekwaliteitvande
meeste grote rivieren de laatste tijd verbetert, kan dit
niet gezegd worden van de Maas. In de uiterwaarden van de
rivierwordenhogeconcentratiesaancadmiumgevonden.
Dezeonderzoeksresultaten hebbenvoorhetbeleid eengrote
signaalwaarde.Deernstvandesituatie isduidelijk.Hoewel
depreciezeeffectennietbekend zijn,magworden aangenomen
dat dergelijke hoge cadmiumniveau's het voortbestaan van
dassen bedreigen. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
enVisserijzaldaarom indenaastetoekomstviadehiervoor
geëigende kanalen sterk aandringen op een voortvarende
aanpakvandeproblematiek.
Overheidsbeleid
Na het voorgaande overzicht van demogelijke toepassingen
en functies voor biomonitoring in het natuur- en milieubeleid, rijst de vraag hoe en waar de verschillende
ministeries biomonitoring gaan inzetten voor beleidsdoelen
en -activiteiten. Biomonitoring moet worden toegepast om de
effecten van stoffen op biota en het milieu terug te
brengen naar een ecologisch aanvaardbaar niveau ('duurzame
ecosystemen'). In hoeverre kan het instrument biomonitoring
worden aangetroffen in de verschillende beleidsplannen van
VROM,LNVenV&W?
HetNatuurbeleidsplan (Min.LNV,1990a)kenteenlijstmet
actiepunten. Actiepunt 5 betreft 'natuurgerichte normstel-
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ling'. T.a.v. Stoffen betekent diteen 'intensivering
van
onderzoek naâr referentiewaarden
van zware metalen,
arseen
en polycyclische
aromatische koolwaterstoffen
{PRK) in bodem
en biota van Nederlandse natuurgebieden'
en 'opzetten
van
biomonitoringsprogramma's.
Biomonitoring kan een
belangrijke
functie
vervullen
enerzijds
bij het controleren
van de
effectiviteit
van milieukwaliteitsdoelstellingen
voor het
natuurbeleid
en anderzijds
voor het opsporen van
milieukritische stoffen voor natuurwaarden' (LNV,1990b).
HetNationaalMilieubeleidsplanheeftookeenactiepuntenlijst opgenomen. Bij NMP-actiepunt 42 is sprake van
'uitvoering
van het project
"Ecologische
inpasbaarheid"
waarmee ecotoxicologische
normen kunnen worden
geformuleerd.
Een beleidsprogramma
ecotoxicologie
wordt in 1993
uitgebracht.
Vooruitlopend
op de resultaten
van dat
project
worden biomonitoringssysternen
opgezet bij bronnen om een
directe terugkoppeling
bij de bron mogelijk te maken' (Min.
VROM, 1989).
Indederde NotaWaterhuishouding wordt voordemetingen
de toetsing vandeindezeNotavermelde getalswaarden voor
de Algemene Milieukwaliteit voor water enwaterbodem.,onder
scheid gemaakt tussen een zogenaamde M- en I-lijs't met
stoffen. De M-lijst omvat, naast/ een aantal algemene
parameters enzouten,diestoffen waarvan bekend isdatze
voor een deel van het Nederlandse oppervlaktewater als
probleemstof gelden. Regelmatige monitoring en toetsing is
voordezestoffennoodzakelijk;omdezeredenhebbenzijhet
predikaatMvanMonitoring gekregen.VandestoffenopdeIlijst isnogonbekend opwelke schaal zijdekwaliteitvan
het oppervlaktewater bedreigen, zodat allereerst de omvang
vanhetprobleem inkaart moetworden gebracht, hiervooris
eenincidentele inventarisatievoorzien.
Zowel voor de M- als voor de I-lijst geidt dat de
meetprogramma moeten worden toegespitst ophetcompartiment
waar hetmeest efficiënt gemeten kanworden: voor stoffen
die inhoofdzaak inopgelostetv.ormvoorkomen isdatinde
waterfase, terwijl voor sterk ad&orbesrendestoffen metingen
in zwevend stof of sediment 'de voorkeur heeft. Hoewel
metingen in organismen in sommige situaties nuttig kunnen
zijn, wordt hiervan doorRWS(medeopethische gronden)een
terughoudend gebruik vangemaakt. Bijmeting in organismen
betreft het meestal projectmatig onderzoek' en veelal
routinematige controlemetingen. Alleen indiesituatiesdat
meetmethoden in water, zwevend stof of sediment (nog)
tekortschieten en/of er nog onvoldoende kennis is over
ecologische effecten enrelaties vaneenbepaalde stof,is
soms een meer routinematige meting in organismen
onontkoombaar (pers.meded.R.Faasen).
Slotopmerkingen
Tenslotte willen wij nog enkele opmerkingen maken en
aanbevelingen geven. Om een aantal redenen, waarvan
financiële niet de laatste zijn, is het noodzakelijk dat
geïntegreerd wordt gemonitord. Hieronder verstaan we
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monitoring waarbij biologische parameters een belangrijke
rol spelen naast gebruikelijke fysisch-chemische metingen.
Daarnaast moet getracht worden om biomonitoringsprogramma's
zowel de belangen van milieubeheer, integraal natuurbeheer
als waterbeheer te laten dienen. Alle drie zijn immers
gediendbijsamenwerking tenaanzienvanhetstoffenbeleid.
Een "gezond" abiotisch milieu schept de voorwaarden voor
een "gezonde" natuur waaronder de overheid verstaat
"duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van
natuurlijke en landschappelijke waarden" (Min. LNV, 1990).
Een gezond abiotisch milieu wil voor "chemische stoffen"
zeggen dat : "risico's voor mens en milieu van individuele
of groepen van stoffen tot een aanvaardbaar en zo mogelijk
tot een verwaarloosbaar niveau worden gereduceerd" (Min.
VROM, 1989).
Er moet bij het opzetten van biomonitoringsprojecten
zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij bestaande
fysisch-chemische meetprogramma's die in biologisch opzicht
relevantzijn.
Met de uitvoering van biologische meetprogramma's zijn
aanzienlijke kosten gemoeid. Metingen kunnen ook een
verstoring van de natuur met zich mee brengen. Wetenschappelijk gezien is het ook niet nodig landsdekkend temeten.
Biomonitoringsprojecten moeten bij voorkeur betrekking
hebbenopinruimteentijd afgebakendeprojecten indevorm
van probleemgerichte metingen, verkennende surveys,
trendmetingenofvoorspellingenvoorlokalemaatregelen.
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Samenvatting
Herstel v a n ecosystemen e n d e m a a t r e g e l e n d i e nodig zijn
om d a t t e b e r e i k e n v r a g e n om prioritering. D a a r v o o r is h e t
noodzakelijk om aan t e g e v e n welk rendement d e d i v e r s e
opties leveren om e e nbepaald doel te b e r e i k e n .
Om d i t n a d e r t e konkretiseren m o e t e n d i v e r s e e c o s y s t e m e n
v o l g e n s e e n gelijksoortig concept benaderd w o r d e n . V a n u i t
e e n e c o l o g i s c h e invalshoek wordt g e k e k e n naar struktuur e n
funktie. D e invalshoek d i e beleidsmatig gehanteerd wordt
h e e f t b e t r e k k i n g o p natuurwaarden. B e i d e b e n a d e r i n g e n
b e t e k e n e n d a t d e invulling v a n h e t concept afhangt v a n h e t
gebied d a t daadwerkelijk centraal staat: e e n v e e n w e i d e g e b i e d
k e n t a n d e r e k e n m e r k e n d e organismen d a ne e n zandgrond.
H e r s t e l k e n t abiotische e n b i o t i s c h e c o m p o n e n t e n . D e
stofeigenschappen behoren tot d e eerste c a t e g o r i e . V o o r w a a r d e v o o r biotisch herstel is d a t d e c o n c e n t r a t i e v a n d e
c h e m i s c h e stof tot beneden e e n bepaald m i n i m u m n i v e a u
gedaald i s .H e t opgetreden effekt dient v e r d e r reversibel te
zijn. A n d e r s is herstel afhankelijk v a n d e o m g e v i n g v a nh e t
ecosysteem.
Om herstel t e bewerkstelligen zijn o n d e r m e e r m a a t r e g e l e n
in d e stoffensfeer noodzakelijk: b r o n g e r i c h t e e n e f f e k t g e r i c h t e m a a t r e g e l e n . H e t opstellen v a n scenario's m a a k t h e t
m o g e l i j k om d e effektiviteit t e b e s t u d e r e n . D e z e scenario's
m a k e n gebruik v a n diverse typen m o d e l l e n . D e m e e s t g e c o m p l i ceerde, maar ook meest realistische, zijn biotische
a c c u m u l a t i e m o d e l l e n m e t terugkoppeling. E f f e c t e n op d i v e r s e
stadia u i t levenscycli v a norganismen zijn h i e r i n v e r d i s c o n teerd v o o r zover ze doorwerken op h e t functionele n i v e a u .
Het g e s c h e t s t e beeld geeft e e n overzicht h o e h e r s t e l k a n
w o r d e n benaderd e n h o e potentiële m a a t r e g e l e n geëvalueerd
kunnen worden.
Inleiding
D o o r h e t onzorgvuldig gebruik v a n c h e m i s c h e s t o f f e n in
onze samenleving zijn flora e n fauna d e laatste d e c e n n i a
sterk achteruitgegaan. D e gemeenschap is zich i n toenemende
m a t e bewust v a n deze ontwikkeling (Koeman, 1 9 8 8 ) . H e t ligt
dan ook v o o r d e hand om na t e gaan w e l k e m a a t r e g e l e n g e n o m e n
k u n n e n w o r d e n om d e belasting t e v e r m i n d e r e n e n in h o e v e r r e
m a a t r e g e l e n doorwerken op herstel v a n e c o s y s t e m e n (Hekstra,
1 9 9 0 ) . D a a r t o e ishet noodzakelijk d a t :
d e toestand v a n e e n ecosysteem op elk tijdstip aangeduid
k a n w o r d e n op e e n m e e t l a t ;
aangegeven wordt w e l k e m o g e l i j k h e d e n tot h e r s t e l e r
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bestaan;
maatregelengerichtopherstelwordengekwantificeerd.
Dit hoofdstuk gaat in op de wijze waarop ecosystemen
kunnen worden benaderd, respectievelijk gekarakteriseerd.
Daarnaast gaan we in op de factoren die invloed uitoefenen
op ecosysteem-herstel en op het rendement van stofmaatregelenopecosystemen.
Benadering van ecosystemen

Een ecologische

optiek.

Essentieel voor de onderhavige problematiek is de
benadering van een ecosysteem; het gaat tenslotte om het
functioneren van ecosystemen. Allereerst is het van belang
het schaalniveau aan te geven. Het niveau van ecotopen
(Klijn & Koster, 1988) lijkt hiervoor het meest bruikbare,
omdat dit een hoge mate van homogeniteit van de ecosysteem
parameters, zowel abiotisch als biotisch, inhoudt waarmee
een systeem wordt aangeduid. Voor planten zijnfl'atde
standplaatsfactoren en voor dieren dehabitat. Biotische en
abiotischecomponentenmakendeelui;Évanhet systeem.
Een ecosysteem kan worden benaderd vanuit structuur en
functie. De structuur wordt beschreven met behulp van de
diverse compartimenten of subsystemen. Dit zijn opbouw- en
afbraaksubsystemen die aangeduid kunnen worden door de respectievelijketrofischeniveaus.Hierbijmoetwordengedacht
aanprimaireproducentenofautotrofeorganismen,deheterotrofen waartoe de herbivoren en carnivoren behoren en de
reducenten. Binnen de trofische niveaus kunnen, afhankelijk
van de verfijning, grotere (bijvoorbeeld herbivoren) of
kleinere groepen (bijvoorbeeld filter-feeders) worden
onderscheiden. De onderverdeling is gebaseerd op de
erkenning datverschillende soortendezelfderol1 vervullen.
In de populatie-ecologie wordt^de nadruk gelegd op individuen die georganiseerd zijn in eenheden zoals niches en
gemeenschappen.
De dynamiek en diversiteit van ecosystemen zijn belangrijke structuurkenmerken, Ook proói-predatorrelaties en
veranderingen kunnen worden beschouwd in hetkader van een
structuurbenadering.
De functionele benadering krijgt op een aantal manieren
gestalte. Zijheeftbovenalbetrekkingopenergie-ennutriëntenstromen, een benadering die door Lindeman in 1942werd
geïntroduceerd.Deze stromenzijnkringlopendieineengoed
functionerend ecosysteem moeten plaatsvinden. De tijd- en
ruimteschaal zijn belangrijke aspecten die de functionele
benadering karakteriseren.
Bijdeprimaireproductiewordtenergieinkoolstofverbindingen vastgelegd om alsvoedselbron voor deconsumenten te

1Dezerolwordtookaangegevenalsfunctionelerol,hetgeenechterindezecontexttotbegripsverwarringkanleiden.
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dienen. Consumptie vormt een belangrijke schakel in het
handhaven van energiestromen zoals afbraak, transport van
materiaal enz. Het decompositieproces van organisch
materiaal kent fragmentatie en mineralisatie. Fragmentatie
is het steeds verder verkleinen van het materiaal en
mineralisatie is de laatste stap in het proces wanneer
anorganische elementen ontstaan. Uitsluitend micro-organismenverzorgendezelaatstestap.
De stromen in een ecosysteem kunnen inzichtelijk worden
gemaakt door middel van voedselketens. Een voedselketen is
een simplificatie van het werkelijke, complexe voedselweb.
Een voedselketen bestaat meestal uit niet meer dan vijf
stappen (Nijs, 1987) waardoor deze benadering van een
ecosysteem praktisch hanteerbaar blijft. Deze stappen zijn
de functionele componenten die niet noodzakelijkerwijs
betrekking hebben op populaties. Immers, in de functionele
benadering blijft de stroom van stoffen of elementen voorop
staan.
Een soort kan verschillende functies vervullen en verschillende functies kunnen door diverse soorten vervuld
worden (functionele redundantie). Soorten die als enige een
bepaalde functie in het ecosysteem vervullen, worden
aangeduid metdeterm sleutelsoorten.
De functie- en structuurbenadering zijn aan / elkaar
verwante methoden die elkaar aanvullen. Een integratie is
noodzakelijk om verschijnselen in ecosystemen te kunnen
verklaren (O'Neill et al., 1986). Daarnaast is het van
cruciaal belang dat de toestand van een ecosysteem kan
worden afgemeten aan de hand van ecosysteem-parameters. De
keuzehiervanisinontwikkeling.

Een

beleidsoptiek.

Vanuit het beleid worden ecosystemen en soorten veelal
benaderd intermenvannatuurwaarden.Desoortinzijnalgemeenheid isde fundamentele bouwsteen van een ecosysteem en
kan nader worden gedefinieerd. Een benadering volgens
natuurwaarden heeft betrekking op soorten, vaak van een
zekere grootte en die tot de beleving van de mens spreken.
Dit laatste is subjectief en multi-interpretabel. Hoe het
begripwordt ingevuld isafhankelijk vandevisiediemenop
de natuur heeft. Daarvan bestaan er in hoofdlijnen een
vijftal (RMNO, 1988). Hetzijnmeestalhogereorganismendie
aanheteindvaneenvoedselketen staandiede natuurwaarden
vertegenwoordigen.Eenvoorbeeld hiervan isdeotter.
Bovengenoemde organismen als natuurwaarden kunnen ook als
zgn. doelparameters worden beschouwd (Gezondheidsraad,
1989). Daarnaast kunnen procesketen en stuurvariabelen
worden onderscheiden. De doelparameters worden eerst
gekwalificeerdenvervolgensgekwantificeerd. Deprocesketen
vormt de schakel tussen doelvariabele en stuurvariabele. De
procesketens geven de belangrijkste fysische, chemische en
biologische verbanden aan. De stuurvariabelen zijn de
(beleidsmaatregelen die genomen kunnen worden. Er bestaat
dus een veelvoud aan doelvariabelen die als parameter kan
wordengebruikt.Doorhetschaalniveauwaaropwordtgewerkt,
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kunnen groepen van organismen die een bepaalde functie
vervullen, worden aangegeven. Deze groepen wordenvertegenwoordigd doorzgn.ambassadeurs (Klijnetal.,1990).
De relatie tussen biotische en abiotische component kan
worden gelegd met behulp van de functie van het abiotische
deelmet het oog ophet biotische.Voor eenbodem kunnende
abiotische (fysische en chemische) parameters worden
ondergebracht in de clusters water en bodem, humusprofiel,
structuur, mineralen en voedingsstoffen, en verontreinigingen (RMNO, 1991). In het milieubeleid staat het begrip
(multi-)functionaliteit centraal. Dit houdt in dat het
systeem de mogelijkheid moet behouden om verschillende
functies naar behoren uit te voeren. Voor een bodem moet
worden gedacht aan de draagfunctie, de produktie van
voedsel,betrouwbaargrondwater,dewinningvandelfstoffen,
de esthetische functie en de algemene ecologische functie
(Brouwer et al., 1990). Deze laatste functie duidt op de
bodem alsrefugium,leefplaats,plaatsvoorvoortplanting en
overwintering voordebiota.
Vooralsnog gaat de rijksoverheid er vanuit dat bescherming op het niveau van soortensamenstelling in kwalitatieve
en kwantitatieve zin eveneens voldoende bescherming biedt
voorhet functionerenvanecosystemen (Min.VROM, 1989).
Daarnaastonderkent zijdebeperkingendieditmetzichmeebrengt en staat zij open voor een ruimere benadering zoals
die door de ecologie gehanteerd wordt. Deze ruimere
benadering is van groot belang om na te kunnen gaan in
hoeverre ecosystemen aangetast zijn door stoffen en in
hoeverreherstelkanoptreden.
Herstel
Een aantal universele aspecten met betrekking tot herstel
van ecosystemen komen aan de orde. Gezien het kader waarin
deze bijdrage wordt geleverd, is aangenomen dat de fysieke
eigenschappen niet en dechemische en biotische eigenschappenwelveranderd zijn.
*v
Met het oog op herstel zijn de visies vanuit natuurontwikkeling en de duurzame technologie het interessantst
(RMNO, 1991). De natuurontwikkelingsvïsie laat ruimte voor
het ingrijpen van de mens maar dat is bex>erkt tot een
initiële fase waarin bijvoorbeeld de.randvoorwaarden voor
natuurontwikkeling worden aangepakt. In een daaropvolgende
fasemoetennatuurlijkeprocessenvoordevoltooiing zorgen.
De duurzame technologie-visie gaat uit van de technologie
als voorwaarde voor mens en milieu om te overleven. Ook
speelt de functie van een gebied een dominante rol:
onverenigbare (toekomstige) functies moeten in de ruimte
gescheidenworden.
i»
Wanneereroverherstelwordtgesprokendankunnenhiermee
diverse doelstellingen worden aangeduid. Daartoe behoren
restauratieoftewelterugkeernaardeoorspronkelijkesituatie, verbetering ten behoeve van een specifiek gebruik en
rehabilitatie met het oog op een esthetische verbetering
(Nijs, 1987). Over het algemeen wordt gedoeld op een
situatie die inhet verleden bestond met instandhouding van
eenaantalrandvoorwaardendienadietijd zijnaangebracht.
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Het vaststellen van streef- of referentiebeelden is een
onderwerp van discussie dat buiten het kader van dit artikel
valt. Voor de grote wateren worden deze streefbeelden
beschreven aan de hand van soorten. Een streefbeeld is
binnen Rijkswaterstaat gedefinieerd als "de gewenste
toestand van de biotische component van het watersysteem"
(Ten Brink & Hosper, 1989). Deze definitie is in sterke mate
beïnvloed door de beheersdoelstelling van Rijkswaterstaat
in het kader waarvan de doelstelling is ontstaan.
Het herstelproces kan in een aantal fasen worden onderscheiden: het strikt abiotisch herstel dat betrekking heeft
op de eigenschappen van de verontreinigende stof, het
biotisch herstel dat betrekking heeft op de terugkeer van
soorten, en het biotisch herstel van de interakties tussen
organismen. Er zijn tal van factoren die invloed uitoefenen
op herstel en daardoor op de overgang van de ene fase naar
de andere. Samengevat betreffen zij de eigenschappen van de
verontreiniging waarbij ook de ernst en mate van de
verontreiniging een rol spelen, en de mogelijkheden die ter
beschikking staan om herstel vanuit biotisch perspectief
te bewerkstelligen. Deze worden hieronder in deze volgorde
nader uitgewerkt.
Stofeigenschappen bepalen het abiotische, en daardoor het
potentieel herstel. Wanneer door de toepassing / of het
vrijkomen van een chemische stof de concentratie in het
milieu stijgt, dan zal het risiconiveau plotseling sterk
toenemen. Dit verloopt volgens het eerste deel van de lijn
in figuur 1. Indien de concentratie van de stof lange tijd
hoog is zal chronische schade optreden als gevolg van het
overschrijden van het maximaal toelaatbaar risiconiveau. Bij
stofeigenschappen die dit medebepalen moet worden gedacht
aan persistentie van de stof. Met behulp van deze methode
kan voor bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen worden aangegeven
of een stof mag worden toegelaten. Het tweede deel van de
lijn uit figuur 1 geeft het verdwijnen weer dat wordt uitgedrukt als de half
waardetijd of DT,0. Dit geeft herstel op
korte termijn weer. Wanneer een bestrijdingsmiddel herhaaldelijk wordt toegepast, dan moet deze geheel binnen twee
jaar zijn verdwenen. Dat geeft herstel op lange termijn
weer. De snelheid waarmee een stof verdwijnt kan volgens
diverse orden verlopen waarvan de belangrijkste aangegeven
zijn in figuur 2. De maximale periode van tijdelijke
overschrijding wordt bepaald door de soorten op basis
waarvan het risiconiveau is gedefinieerd. Algemene processen
zoals hydrolyse, oxydatie, fotolyse etc. bevorderen het
verdwijnen van de meeste organische stoffen. Deze processen
worden op hun beurt weer beïnvloed door andere fysische
factoren, zoals temperatuur.
Bij de beoordeling van herstel is de toxiciteit van de
verontreiniging van belang. Wanneer een tweedeling wordt
gemaakt tussen enerzijds persistente en niet-toxische
stoffen en anderzijds niet-persistente en toxische stoffen,
dan blijkt dat voor bestrijdingsmiddelen in de laatste
categorie herstel eerder optreedt (Edwards & Thompson,
1973). Het oppervlak van toepassing is een andere relevante
factor: een respons op lokaal niveau kan in zijn alge217
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Figuur 1.
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Verloop van r i s i c o n i v e a u a l s gevolg van
t o e p a s s i n g of e m i s s i e van een v e r o n t r e i n i g e n d e
stof.

TIJDFiguur2.
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Relatieve residuconcentraties bij eerste en
tweedeordeafbraak.

meenheid sneller ongedaan gemaakt zijn dan een respons op
regionaal of fluviaal niveau.
De verdeling van de stof over diverse compartimenten
(vaste, vloeibare en gasfase)bepaalt in belangrijke mate de
blootstelling en dientengevolge het effect. Ter illustratie:
sorptie aan partikels bepaalt of de stof door uitspoeling
verdwijnt naar dieper gelegen lagen of afgebroken e.g.
omgezet kan worden. Dit bepaalt mede de eerder genoemde
halfwaardetijd. Het type bodem en dan met name het organisch
stof- en het lutumgehalte daarin, hebben een cruciale rol in
de sorptie.
Transformatie (het stapsgewijs omzetten) en mineralisatie
(het totaal afbreken) door micro-organismen zijn van belang
bij het verdwijnen van een stof (Doelman et al., 1987) en
daarmee voor het herstelproces. Schimmels, bacteriën en
actinomyceten vervullen een dominante rol bij de afbraak van
pesticiden (McEwen & Stephenson, 1979). De effectiviteit van
de processen die de micro-organismen uitvoeren hangt zeer
sterk af van een aantal andere fysische omstandigheden.
Onder anaërobe condities wordt alfa-HCH nauwelijks afgebroken terwijl onder aërobe omstandigheden dit wel het
geval is (Doelman et al., 1988). De complexiteit van het
uitgangsmateriaal bepaalt de snelheid waarmee dit plaatsvindt omdat de micro-organismen dit materiaal (voor
natuurlijk organisch materiaal zie Minderman, 1968) als
voedings- en energiebron gebruiken. Voor de afbraak- of
tussenprodukten van de agens gelden dezelfde criteria en
opmerkingen, hoewel omzettingsprodukten van bestrijdingsmiddelen over het algemeen minder toxisch zijn; zij vertonen
ook een ander sorptiegedrag. Intermediairen kunnen ook
echter ook toxischer zijn zoals dat geldt voor de gechloreerde fenolen.
Biotisch herstel kan optreden indien de concentratie
beneden een bepaalde waarde is gedaald (zie figuur 1 ) .
Voorwaarde is dat de effekten reversibel zijn. Wanneer op
basis van kennis over dosis-effect relaties voor de
individuele organismen kan worden aangegeven of nog
negatieve effecten zijn te verwachten, dan kan deze worden
geïntegreerd in een model voor risico-analyse zoals de
Risico Analyse Bodemverontreiniging die gebaseerd is op
evertebraten (Van Straalen & Denneman, 1989). Dit geeft
echter alleen de potentie aan van een gebied en niet wat
daadwerkelijk hersteld is.
De negatieve effecten van verontreinigende stoffen kunnen
zich op diverse integratieniveaus manifesteren, variërend
van cel tot ecosysteem. Op het niveau van de cel is in een
vroeg stadium een effect te meten bijvoorbeeld aan de hand
van enzym-activiteit. Op hogere organisatieniveaus duurt het
langer voordat effecten worden waargenomen (zie figuur 3).
De aard van het effect bepaalt mede de tijd die nodig is om
tot herstel te komen. Dit heeft te maken met de mate van
stabiliteit en elasticiteit van het systeem. Stabiliteit
duidt op de constantie in soortenaantallen en populatieschommelingen. De elasticiteit of veerkracht van een systeem
is het vermogen om terug te keren naar de oorspronkelijke
toestand na uitwendige verstoring. Dit duidt het vermogen
tot herstel aan. Deze is afhankelijk van de snelheid waarmee
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Gevolgen van verstoring
populatieniveau.

op individu- en

de organismen of functionele groepen die verdwenen zijn
kunnenterugkeren.
Effectenvanstoffenopindividuniveauwordengebruiktom
effectenopecosystementeverklaren.Opdezelfdemanierkan
hetherstelproceswordenbekeken.Debiologischeeigenschappen van het organisme die de blootstelling-bepalen zijn
evenzeer van belang voor herstel. Op individuniveau zijn
effecten meestal goed meetbaar, eenduidig en te onderzoeken
in laboratoriumopstellingen« ,Hierbij wordt gedacht aan
relevante effecten voor het e«!bsys1;eemniveau, zoals groei,
reproduktie en letale effecten'.Deorganismen moeten worden
gekozen op basis van representativiteit,van de functie die
zij vervullen, de spreiding• over diverse taxonomische
groepen en de blootstellingsröute (Traas e»t al., 1989).
Andere factoren dievanbelang zijnom'hetbi'otischherstel
te beoordelen aan de hand van individuen hangen samen met
het bouwplan, diverse opname- en excretieroutes en fysiologischewerkingsmechanismen dieleidentotopslagvandestof
binnen het organisme zonder dat dit negatieve consequenties
heeft.
De mogelijkheden om tot herstel op ecosysteemniveau te
komen hangen ondermeer afvan de reproduktiesnelheid**enhet
ontwijkingsgedrag van de aangetaste soort. Indien deze nog
in het systeem aanwezig is, speelt de reproduktiesnelheid
eendominante rolinhetherstelproces.Indiendeomvangvan
de schade beperkt isgebleven toteen relatief klein gebied
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vormt kolonisatie vanuit deomgeving een belangrijke factor
voorherstelvandeaangetastepopulatie.Daarbijishetvan
belang dat er geen obstakels zijn die de kolonisatie
beïnvloeden.Hettijdstipvantoepassing c.q. emissievande
milieugevaarlijke stoffen is van belang in verband met
verschillen in gevoeligheid van diverse stadia van organismen voor de betreffende verontreiniging. Er zijn legio
voorbeelden in de literatuur die aangeven dat cyste-achtige
leefvormen minder gevoelig zijn (Foissner, 1987). Het
verdwijnen van een soort, met name toppredatoren, is een
duidelijk verschijnsel en over het algemeen fataal met name
voor de diversiteit van vegetaties. Effecten op sleutelsoorten dienen afzonderlijk beoordeeld teworden, omdat zij
gevolgen hebben voor het directe functioneren van ecosystemen.
DICHTHEID
PREDATOR

J
1

Figuur4.

,DICHTHEID
'PROOI

Mogelijke relatieve verandering in prooi- en
predatoriumnaverstoring;Sishetstartpunt.

Effecten op ecosysteemniveau komen tot uitdrukking door
een verschuiving in de soortensamenstelling gepaard gaande
met een vereenvoudiging van de voedselketen. Meestal
impliceert dit een toename van algemene soorten en verlies
aan diversiteit. Andere organismen die eenzelfde functie
hebben als de verdwenen soorten kunnen die taak overnemen,
ofschoon dat een verarming betekent. Om dit laatste te
kunnen beoordelen is inzicht nodig in kritieke interacties
tussen organismen.Prooi-predatorrelaties kunnen veranderen
door effecten op een van hen of beiden. In figuur 4 is
schematisch weergegeven hoe na verstoring de interactie
tussen beide organismen ervoor zorg draagt dat de aantallen
weer op het oorspronkelijke uitgangspunt uitkomen. Op dat
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niveau is hun relatie hersteld. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de eigenschappenvande soorten bepalenof er
convergentie optreedt. Indien er veelvuldige interacties
bestaan tussen de aangetaste onderdelen van het ecosysteem,
is de kans dat het gewenste herstel optreedt gering, maar
dezekans neemt toe inde tijd.Deze interacties zullen ten
opzichte van de andere herstelprocessen, relatief laat
optreden.
Wat aquatische systemen betreft noemen Rapport et al.
(1985)op ecosysteemniveau naast diversiteit de grootte van
deorganismen,retrogressie,algenproduktieennutriëntencycli als criteria. Deze laatste ingang is gekozen voor het
onderzoek naarhetrendementvanstoffenmaatregelen.
Maatregelen
Er kan alleen sprake zijn van herstel wanneer ermaatregelen in de stoffensfeer worden genomen. Er bestaan twee
typen maatregelen, de brongerichte en de effectgerichte
maatregelen om de concentratie van (een groep van) stoffen
te reduceren. Op basis van dosis-effect relaties..van de
diverseonderdelenvaneenecosysteem kunnenscenario''svoor
potentieelherstelwordenopgesteld/
Het rendement van de maatregelen'hangt af van onder meer
de persistentie van een stof en binding van de stof aan
bodemdeeltjes. De periode waarna herstel moet zijn opgetreden,bepaaltdetoekomstmogelijkheden vanhetgebied.
Hetisnietnoodzakelijk ombijrendementsberekeningen van
maatregelen alle elementen van het ecosysteem tebetrekken;
alleen een aantal parameters dievoor kwantificering van de
toestand van een ecosysteem van belang zijn worden onderzocht. Ook hier speelt een zekere simplificatie een rol.In
de praktijk betekent dit dat men zal moeten"uitgaan van
"worst-case" scenario's.Meestal zijn meerdere verontreinigende stoffen aanwezig die een eenduidige berekening
bemoeilijken.
•.
•
Een benadering om het rendementvan-stoffenmaatregelenen
het daarop volgend herstel te evalueren vereist dat er
consensus bestaat over het beschrijvfcn«en beoordelen van
ecosystemen. Diverse pogingen daartoe zijn en worden
ondernomen en lijken succes te boeken. Bij de beoordeling
van gebieden vanuit een ecologische invalshoek is het een
voorwaarde dat (functionele) relaties tussen organismen
onderling en hun interactie met het abiotisch milieu worden
beschouwd.
Modelclassificatie
Modellen ten behoeve vanhetvoorspellen van effecten van
stofmaatregelenzijnvaak zgn.compartimentmodellen.Decompartimenten zijn soms ruimtelijk gescheiden milieucompartimenten, maar ze kunnen ook een meer kwalitatief karakter
hebben, zoals concentraties of hoeveelheden van stoffen in
bepaaldebiotischeen/ofabiotische fracties,in functionele
groepen, e.d.. In het laatste geval is de scheiding eerder
conceptueel dan ruimtelijk. Deze modellen worden meestal
geformuleerd op basis van stofbalansen per compartiment,
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waarbij procesformuleringen de intensiteit van massastromen
tussen de compartimenten bepalen. Middels deze modellen is
een functionele benadering van ecosystemen mogelijk. De
structureleaspecten,alssoortendiversiteit, verschuivingen
binnen functionele groepen, e.d., blijven buiten beschouwing.
Erzijnruwwegvierhoofdgroepenvandezemodellen:
I. Abiotischeverspreidingsmodellen.
II. Biotischemodellenzonderaccumulatie.
III.Biotischeaccumulatiemodellen zonderterugkoppeling.
IV. Biotischeaccumulatiemodellen met terugkoppeling.
Hoewel deze categorieën niet strikt gescheiden zijn,enook
combinaties mogelijk zijn, zal deze indeling kort worden
toegelicht, en zullen in het kader van stofmaatregelen,
enkelevoorbeeldenwordengegeven.
In abiotische verspreidingsmodellen worden de compartimenten gevormd door grotendeels abiotische componenten:
particulair, opgelost, frakties in lucht en bodem. Soms is
er een biotische 'fase', waarin de stof ook kan verkeren
(MacKay & Paterson, 1981, Van de Meent, 1990). In deze
modellen kunnen de eigenschappen van een bepaalde stof
worden verwerkt, zodat maatregelen m.b.t. de stof in het
modelresulteren inveranderdeverspreidingspatronen overde
abiotische (c.q.biotische)fracties.
Biotische interactiemodellen zonder accumulatie, meestal
opbasisvandrooggewicht,koolstof,ofaantallen,betreffen
voornamelijk biotischecomponenten:plankton,vis,detritus,
bladeren, e t c , waarbij de interacties organische fluxen
betreffen: predatie, bladval, bezinking, groei, respiratie,
etc.Stofmaatregelenkunnenhieralleenworden doorgerekend,
als er een koppeling wordt gelegd tussen de beschikbaarheid
van de stof endezeorganische fluxen.Ditkan bijvoorbeeld
op basis van No Observed Effect Concentrations (NOECs).
Verhoogt men de concentratie van een bepaalde stof, dan
treden er verschuivingen op inhetvoedselweb,waardoor een
schatting van zgn. indirecte effecten mogelijk wordt. Door
de onzekerheden die aan deze effectschattingen kleven, is
een probabilistische benadering, op basis van waarschijnlijkheidsberekeningen, in dit kader gebruikelijk (Bartell
etal.,1991).
In biotische accumulatiemodellen zonder terugkoppeling
worden de biotische compartimenten zowel uitgedrukt in hoeveelheden of concentraties biomassa, als inhoeveelheden of
concentraties accumulerende stof. In combinatie met
elementen uit categorie I kan de stoffenbalans zowel
abiotische alsbiotischecompartimentenomvatten.Doordatde
biotische componenten in zowel biomassa-eenheden als
stofeenheden worden uitgedrukt,volgt de accumulatie uit de
ratio van deze. Echter in deze categorie wordt geen
koppeling gemaakt tussen de mate van accumulatie en
biotische processen als groei, reproductie, respiratie,
mortaliteit, e.d. De biomassastromen tussen functionele
groepen dienen dus uitsluitend als drager van stofstromen,
bijv.ingevalvanpredatie.
Biotische accumulatiemodellen met terugkoppeling zijn in
principe gelijk aan modellen van de vorige categorie, met
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als extra effect dat de geaccumuleerde hoeveelheden stof
weervan invloed kunnen zijnopdebiotische fluxen. Dit is
al langer gebruikelijk bij algengroeimodellen als functie
van interne nutriëntconcentraties. In ecotoxicologische
effectmodellenzijndergelijkeverbanden schaars,hoeweldit
type model het ultieme directe en indirecte ecosysteemmodel
vormt.
Belangrijk met name inhet lichtvan de gegevensschaarste
is, datgenoemdecategorieënmodellenkunnenwordengecombineerd tot hybride vormen. Zo is voorstelbaar, dat een type
III model, waarin de geaccumuleerde concentraties niet
terugkoppelen opdebiotische fluxen,wordtgecombineerd met
een type II model, waarin de uitwendige omgevingsconcentraties van de stof voor de directe effecten zorg
dragen.Voordehand liggend isdecombinatievaneentypeI
voor de abiotische verspreiding en één der biotische typen
voordeeffecten.Zozijnvelecombinatiesmogelijk.
Model voorbeelden
In dit onderdeel volgen twee voorbeelden die de'classificatieillustreren,enwelvandeirtodeltypenIIIenIV.Een
relatief eenvoudigmodelvanhettypeIII (accumulatie:geen
effect)ishetmodelvoordeaccumulatievancadmium in

Dgewas
Cdgewas
*

•
ii

T*

mmm'mmmm'wm,m.m,
' A
•mm Cdgebonden
Cdopgelost
'mm
mm
mm\%
'm.'mam.-mm.-mm,m///////////////m,

1

/M

y//////.

»«_

if

Figuur 5.

224

Schematisering van compartimenten en fluxen in
hetcadmiummodel;debiomassavanhetgewasis
zowel indrooggewicht (D),als in cadmium (Cd)
uitgedrukt (naar:Langeweg, 1988).
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landbouwgewassenen-grondenin 'ZorgenvoorMorgen'vanhet
RIVM (Langeweg, 1988, p.235 e.V.; figuur 5 en 6 ) . Het
biomassa'web' op drooggewichtbasis bestaat hier slechts
uitéén component, het gewas. Uitbreiding naar andere
trofischecomponentenvindtmomenteelplaats.
Andere compartimenten zijn cadmium inhet gewas,opgelost
cadmium in debovenste bodemlaag,engebondencadmium inde
bovenstebodemlaag (figuur 5). Hetgewasendefluxent.a.v.
het gewas zijn als biomassa èn als stof, cadmium in dit
geval, gemodelleerd. De ratio (indit geval de accumulatie)
stelt zich dynamisch in,afhankelijk van de beschikbaarheid
van cadmium in de bodem. Met dit "vier-compartimenten"model konden drie waarden worden bestreken: concentratie
cadmium in de plant (e.g. aardappelen), concentratie
opgeloste cadmium in de bovenste bodemlaag in verband met
uitspoeling naar het grondwater en tenslotte de totale
cadmiumconcentratie indebodem.
De beschikbaarheid van cadmium in de bovenste bodemlaag
wordtsterkbeïnvloeddoorhetadsorptie-evenwicht tussende
indebodembeschikbareengebondenfracties.Hetgevolgvan
dezesterkebinding isdeenormekarakteristieke responstijd
van het systeem: tientallen jaren tot eeuwen. Bijgevolg
zullen ook de hersteltijden van het ecosysteem ter plekke,
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dat reageert op de beschikbare fractie, lang tot zeer lang
zijn. In figuur 6 (uit: Langeweg, 1988) is te zien dat bij
het voorgenomen beleid in grasland op een lange tijdschaal
(tientallen tot honderden jaren) nog verandering in
bodemconcentraties optreedt, terwijl de verlaagde belasting
met cadmium, de stofmaatregel, dan al lange tijd van kracht
is.
Dergelijke responstijden leiden tot de constatering, dat
de gangbare tijdsspanne van scenarioanalyses m.b.t.
stofmaatregelen, die zelden meer dan een paar tientallen
jaren bedraagt, voor sommige stoffen niet lang genoeg is om
alternatieven te kunnen beoordelen, en op de lange termijn
tot onaanvaardbare concentraties zou kunnen leiden, danwei
tot de onterechte conclusie dat een maatregel geen effect
sorteert.
Een niet-toxicologisch voorbeeld van een type IV model is
'PCLoos', het waterkwaliteitsmodel voor de Loosdrechtse
Plassen (Janse & Aldenberg, 1990), met fosfaat (P) als
aandachtsstof. Zowel de abiotische, als de biotische kringloop van dit nutriënt is gemodelleerd, terwijl anderzijds
parallel aan deze kringloop tevens de biotische kt'ingloop
van koolstof (C) is beschreven. De verhoudingen tussen de Pen C-stocks geven de 'accumulatie' weer van P in de
biomassa. Het is een type IV model, omdat de meeste
biotische compartimenten een terugkoppelingsmechanisme
m.b.t. de interne P concentratie hebben. Het blijkt dat

Cvis

Figuur 7.
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Schematisering van compartimenten en fluxen in
het fosfor (P)-koolstof (C)model 'PCLoos' voor
de Loosdrechtse Plassen; alleen de P-fluxen
zijn weergegeven (naar: Janse & Aldenberg,
1990, figuur 2 en3 ) .

fosfor een accumulerende stof is en dat bijna de helft van
allefosforindeplaszichindebovenstetrofischeniveaus
bevindt. In figuur 7 is een vereenvoudigde weergave van de
beschouwdecompartimentengegeven.
Behalve van de accumulatie is met dit model een indruk
verkregen van de responstijd naar aanleiding van herstelmaatregelen, met name een reductie van de fosforbelasting.
Dealdusingeschatteresponstijd bleek,integenstelling tot
hetvorigevoorbeeld, verrassend kort:indeordevan 2à3
jaar. Dit betekende in het onderhavige project, dat de
periode sinds het ingaan van de herstelmaatregelen al
verstreken was, en dat de relatief geringe in het veld
geconstateerde veranderingen aangeven, dat de maatregelen
nietvergenoeg zijndoorgevoerd.
Modellen: standvanzaken
Met betrekking tot de stand van zakenvan hetmodelonderzoek zijn een aantal algemene ontwikkelingen aan te geven.
De hier kort aangegeven techniek van parallelle stofkringlopen is dermate algemeen dat het een zeer krachtig
hulpmiddel kan zijn bij hetvoorspellen, c.q. evalueren van
het ecosysteemherstel en -rendement van stofmaarregelen.
Diverse accumulatie- of effectpatronen zijn er mee weer te
geven, in aanmerking genomen dat de gedefinieerde compartimenten, c.q. functionele groepen, een zeker realisme
vertonen.
Effecten, waarbij de levenscycli van individuen vandoorslaggevend belang zijn,vallennietinhetgeschetstekader,
maar de werkhypothese is,dat ophetniveau van functionele
groependergelijkeeffectentochnogtemodellerenzijn.
Deze functionele groepen vormen altijd een samenvoeging van
soorten en levensstadia. De keuze der groepen zal vrijwel
steeds a priori zijn, in aanmerking genomen de doelstellingen,metingen,kennisvanhetsysteem, e.d.
Door het effect van samenvoegen ontstaat meerwaardigheid
van coëfficiënten en verbanden. De behandeling van die
inherente onzekerheid vereist een belangrijke rol van
systeemidentificatie- en parameterschattingstechnieken.
Geleidelijk aan wordt duidelijk dat grote onzekerheden in
parameterwaarden niet per se verwerpelijk zijn, tenzij men
nu juist in die parameterwaarden zelf geïnteresseerd was,
als het te voorspellen resultaat gegeven de doelstelling
maarbruikbaar is.Eénenanderimpliceert eenprobabilistische behandeling van de meestal deterministische opgezette
compartimentmodellen en een besliskundige weging der
uitkomsten.
Zo beschouwd is een deterministische aanpak met telkens
één uitkomst bij een gegeven scenario nauwelijks nog
toelaatbaar, maar helaas nog algemeen gebruikelijk. Dit
geldt o.a. evenzo voor de twee bovenstaande voorbeelden.
Eveneensmoetenweonderogenzien,dateffecten indeterministische "modelruns", zoals cyclisch gedrag, chaos,
divergentie,extinctievancomponenten,e t c , hoebelangwekkend ook, ondergeschikt worden aan de algehelevariatie van
de vele "runs" die moeten worden gemaakt. Het is deze
variatie die telt, niet het wel en wee van de individuele
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"runs".
Voorwaarde is dan wel dat het model robuust is.Het moet
grote parametervariaties aankunnen (diepte, menging,
bladval, beschikbare fracties). Het boven geschetste
principe van conceptueel gescheiden,maar op talvan punten
gekoppelde, kringlopen komt dan tevensvan pas,want alsde
kringlopen zoveel mogelijk gesloten zijn, dan kunnen geen
ongerechtvaardigde aannames worden gedaan over de beschikbaarheid van een stof in een compartiment, die niet zouden
kunnen kloppen met aan- en af
voertermen van die stof. Dus
moetendezekringlopenzominmogelijkgatenvertonen.
Deze overwegingen impliceren niet noodzakelijkerwijze een
gedetailleerd model qua systeemdefiniëring. De algemene
opinie isdat intermediaire complexiteit demeest bruikbare
resultaten levert.Degeschetsteprobabilistische aanpak zou
dit moeten kunnen illustreren en de model-"risico's"
aangeven.Wilmenderisico'svandeenestofmaatregeltegen
de andere kunnen afwegen,danpastdatvolledig in dezelfde
filosofie.
Literatuur
Bartell, S.M.,R.H. Gardner &R.V.,'o'Neill, 1991.ToxicologicalRisk inAquaticEcosystems,LewisPublishers.
Brink, B.J.E. ten & S.H. Hosper, 1989. Naar toetsbare
ecologische doelstellingen voor het waterbeheer: de
AMOEBE-benadering.H 2 O22:20.
Brouwer, E., J.N.M. Dekker, G.H.E. Nieuwdorp & A.A.A. van
derSchraaf,1990.Strategieënvoorecologischenormstelling: de knikkers en het spel. SDU 's-Gravenhage, 160
pp.
Doelman, P., M. Frederix & H. Schiermann, 1987. Microbiologische afbraakprocessen als saneringsmethode van met
bestrijdingsmiddelen verontreinigde gronden. RijksinstituutvoorNatuurbeheer,rapportnr.87/10.
Doelman, P., L. Haanstra &rf.^yos,1988.Microbial sanitation of soil with alfa and beta,HCH under aerobic
glasshouseconditions.Chemosphere 17:489-492.
Edwards, C.A. & A.R. Thompson, 1973!'Pesticides and the
soilfauna.ResidueReviews45:1-79.
Foissner, W., 1987. Soil protozoa: fundamental problems,
ecological significance, adaptations in ciliates and
testaceans, bioindicators and guide to the literature.
Progr.Protist.2:69-212.
Gezondheidsraad, 1989. Ecologische normen waterbeheer.
Deeladvies III: Beschrijving van de parameters. Rapport
no. 89/21,DenHaag,423pp.
Hekstra,G.P., 1990.Naareenverdere ecologische onderbouwingvanhetstoffenbeleid.HQ „ 3 . 3 7 _ 4 0
Janse, J.H. & T. Aldenberg, 1990. Modelling phosphorus
fluxes in the hypertrophic Loosdrecht Lakes. Hydrobiol.
Bull. 24: 69-89.
Klijn, F. & P.K. Koster, 1988. Milieubeheergebieden ten
behoeve van nationaal gebiedsgericht milieubeleid. RIVM
rapportnr.758702002.
Klijn, F., J.B. Latour,M.I. Nip,C.L.G. Groen,H.A. Udo de
Haes, M.M.H.E. Van den Berg, J.J. Hofstra, 1990. De
228

milieukwaliteit van ecodistricten. Deel 2: methode en
aanzet tot uitwerking. RIVM-rapport 751901003/CML
mededelingen 63,110p.
Koeman, J.H., 1988. Ecotoxicology: Present status. In:
Proceedings of the first European Conference onEcotoxicology. Lokke, H., H. Tijle & F. Bro-Rasmussen (Eds.)
Copenhagen,Denmark,p.5-22.
Langeweg,F. (1988)ZorgenvoorMorgen,NationaleMilieuverkenning 1985-2010.Samson.
Latour, J.B., J.J. Hofstra &M.I.Nip, 1990.De toepasbaarheid van de amoebe-benadering op terrestrische ecosystemen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne,Bilthoven,32pp.
Mackay,D. &S.Paterson,1981.Calculationof environmental
partitioning and persistence of chemicals using the
fugacity approach.Env.Sei.Techn.15:1006.
McEwen,F.L. &G.R. Stephenson,1979.JohnWiley &Sons,New
York,p229-259.
Meent, D. van de (1990)Modelling intercompartment transfer
ofpollutants:thecaseoflead.Sei.Tot.Env.,90:41-54.
Minderman, G., 1968. Addition, decomposition and accumulationoforganicmatter inforests.J. Ecol. 56:355-362.
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, 1989. Omgaan met Risico's. Tweede Kamer,
vergaderjaar 1988-1989,21137,nr.5.
Nijs, R.J.V., 1987.Ecologie theorie enpraktijk. Stichting
leefmilieu,Antwerpen,350pp.
O'Neill, R.V., D.L. De Angelis, J.B. Waide & T.F.H. Allen,
1986. A hierarchical concept of ecosystems. Princeton
University Press,Princeton,NewJersey,253pp.
Rapport, D.J., H.A. Regier & T.C. Hutchinson, 1985. Ecosystembehaviourunderstress.TheAmericanNaturalist125:
617-640.
RMNO. 1988. Vijf visies op natuurbehoud en natuurontwikkeling.Rijswijk. 65pp.
RMNO 1991.Naareenecologischeclassificatieenbeoordeling
vanbodems.Rijswijk, (inprep).
Straalen, N.M. van & C.A.J. Denneman, 1989. Ecotoxicological Evaluation of Soil Quality Criteria. Ecotoxicol.
Environ.Saf.18:241-251.
Traas, T.P., C.A.J. Denneman & E.N.G. Joosse-van Damme,
1989. Oecotoxicologische evaluatie voor gehalten van
bestrijdingsmiddelen in de bodem. Vakgroep Oecologie en
Oecotoxicologie,VrijeUniversiteit,Amsterdam, 62pp.

229
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Samenvatting
Effecten van verontreinigingen in de Rijn zijn in grote
delen van de Nederlandse oppervlaktewateren, inclusief het
mariene milieu, merkbaar. Het Rijnwater was en is een
sleutelfactor bij het milieubederf in Nederland. Omdat de
prognoses over de sanering van de Rijn niet in alle
opzichtenoptimistisch zijn,zalherstelmoeten plaatsvinden
doorhetterugdringenvandeRijninvloedviaeenverandering
van het kwantiteitsbeheer, isolatie of via een aanvullende
zuivering bij inlaatpunten, bijvoorbeeld door biologische
filters.
1.DeRijn indewaterhuishouding vanNederland
De Rijn is een belangrijke Europese waterweg, als
verbinding tussen de haven van Rotterdam en het zwaar
geïndustrialiseerde achterland (figuur 1). Ook heeft de
rivier een belangrijke afvoerfunktie voor water en voor
opgelosteenvastestoffen.Evenalsanderegroterivierenin
Europa heeft de Rijn grote veranderingen ondergaan in
morfologieenwaterkwaliteit.Debelangrijkste veranderingen
zijn de zogenaamde "Tulla-correctie" van de Rijn tussen
BaselenKarlsruhe (Friedrich&Müller, 1984), de bedijking
en regulatie van de benedenloop (vanUrk & Smit, 1989), de
afsluitingvandeZuiderzeeenhetHaringvliet,en 'lastbut
not least' de vervuiling door huishoudelijk en industrieel
afvalwater en door uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen uit landbouwgrond. Door de hoge bevolkingsdichtheid, de intensieve landbouw en de enorme industrialisatie in het stroomgebied van de Rijn is de rivier al
ernstigverontreinigd wanneer zijonslandbinnenkomt.
De vervuiling is het meest direct merkbaar in de rivier
zelf, de stagnante wateren in het winterbed tussen de
dijken, in met de rivier verbonden kanalen, het IJsselmeer
en Noordelijk Deltabekken, maar heeft ook invloed op andere
oppervlaktewateren.DeRijnismeteengemiddeldejaarafvoer
van 70 km3 (2.200
m 3 .s _ 1 ) de belangrijkste bron van
zoetwater in Nederland. In droge perioden wordt in grote
delen van Nederland Rijnwater gebruikt voor peilbeheer en
ook voor doorspoeling om te hoge chlorideconcentraties te
vermijden. Het aandeel van Rijnwater in boezem- en polderwatereninWest-enNoord-Nederland kanmeerdan50%
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Figuur 1.

Links: Stroomgebied van de Rijn met de
bevolkingsdichtheid. Rechts: A. Verdeling van
het Rijnwater langs de kust, B. Inlaat van
Rijnwater inNeder^tend.

bedragen (figuur lb).
Ook in het kustwater is-de invloed van de Bijn zeer goed
merkbaar: het Rijnwater wordt, langs, de kust naar de
Waddenzee getransporteerd en mengt naar verhouding weinig
metwateruithetcentraledeelvandeNoordzee (figuurla).
InhetMarsdiepbestaathetwatervoor 10%uitRijnwater(5%
uitdeRijnviadenoordwaartsgerichtestroomen5%uithet
IJsselmeer).
2.Verspreidingvan stoffeninwater

»»

Deprocessen die deverspreiding van stoffen bepalen zijn
(Bruggemanetal.,1989):
- transportprocessen: stromingvanwaterenlucht,bezinking
enopwervelingvanvastedeeltjes
-verdelingsprocessen: uitwisseling tussen de verschillende
fasen (water,lucht,gesuspendeerd materiaal,biota)
- afbraakprocessen:biologischeof (foto)chemischeomzetting
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Bepalend voordeplaatsInhetmilieuwaarstoffenterecht
komen, zijn ineerste instantie deverdelingsprocessen, die
bepalen via welk medium stoffen getransporteerd worden.
Hellmann (1987) geeft de volgende waarden voor de verdelingscoëfficiënten water/lucht (k W/L) resp. sediment/water (kS/W):
Groep I: k W/L < 100 en k S/W < 1000: transport via de
atmosfeer in de gasfase (voorbeelden vluchtige chloorhoudendeoplosmidde- len);
Groep II: k W/L > 1000 en k S/W < 1000: transport in de
waterfase (voorbeelden pentachloorfenol; anion-aktieve
detergenten);
Groep III: k W/L > 1000 en k S/W > 10000: transport
voornamelijk in de vaste fase (voorbeelden HCB, zware
metalen).
Bij andere combinaties van de beideverdelingscoëfficiëntenspelenmeerdere faseneenrolbijdetransportprocessen.
De verbindingen uit groep I verdwijnen zeer snel uit het
water; een concentratievermindering is soms al'op de
riviertrajecten zelf merkbaar (Zoeteman et al., 1980). Het
transportvanverbindingenuitgroepIIkomtovereenmethet
watertransport. Inde situatievandeRijn zijnde effecten
van wateroplosbare stoffen (macro-ionen, nutriënten) eerder
en op grotere afstand zichtbaar dan die van slibgebonden
stoffen, die vaak ergens bezinken. Nutriënten nemen een
soort tussenpositie in omdat deze in biota kunnen worden
vastgelegd en daardoor in een deel van het systeem kunnen
accumuleren.
Zware metalen en hydrofobe organische verbindingen worden
door adsorptie sterk aan zwevende deeltjes gebonden. In
sedimentatiegebieden kan dit bij langdurige belasting door
accumulatie in het systeem een sterk verontreinigde
waterbodem opleveren. Omdat adsorptie een reversibel
verdelingsproces is,kannalevering van deze stoffen envan
nutriënten vanuit het sediment optreden, ook nadat de
emissies op het oppervlaktewater al verminderd
zijn.
Bovendien kan door resuspensie het bodemmateriaal weer
worden getransporteerd waardoor contaminanten verder worden
verspreid (Eijsackersetal.,1991).
Een groep als depolychloorbiphenylen (PCB's)omvat matig
vluchtigecongeneren (delaag-gechloreerdePCB's)totweinig
vluchtige congeneren (de hoog-gechloreerde PCB's) die
voornamelijk via het zwevende materiaal/sediment getransporteerd worden. De transportroutes vertonen daardoor
verschillenperindividuelecongeneer.Omdatook accumulatie
en afbraak uiteindelijk bepalend zijn voor de gehalten in
organismen (figuur 2 ) ,en deze processen weer afhankelijk
zijnvan deplaatsvandechlooratomen inhet PCB-molecuul,
verschillen de patronen van PCB-gehalten naar plaats en
congeneer (figuur 9). De toxiciteit van de verschillende
PCB-congeneren looptsterkuiteen,zodathetvoorspellenvan
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De verspreiding van micro-verontreinigingen in
watersystemen volgens het model HORIZON (naar
deBoeretal.,1991).

effecteneennoghachelijker zaakisdanhetschattenvande
PCB-belastingbijgewijzigde input4nhetsysteem.
Bovenstaandegeldtookvoorzwaremetalen.Welktotaalgehalte aan zware metalen in de toekomst bij gewijzigde
emissies in verschillende watersystemen zal optreden, laat
zich redelijk voorspellen, omdat metalen niet afbreken en,
uitgezonderd bij kwik, verdamping geen rol speelt. De
effecten van de resulterende belasting zijn echter afhankelijk van de vorm waarin het metaal aanwezig is: de
speciatie.Het gedrag van zwaremetalen ineen watersysteem
is sterk afhankelijk van de productie van organische stof:
metalen worden sterk geadsorbeerd aan algen en dit wordt
bevorderd doordehogepHzoalsineutrofewaterenvoorkomt.
Het gevolg is een sterke ophoging van zware metalen«in het
sediment zoals blijkt in hetV'KeteJ.meer (de Boer et al.,
1991), deRotterdamse havens ('vander Wèijden &Middelburg,
1989) en de Elbe (Irmer et al., 19£5,). Er wordt vanuit
gegaan dat anaërobie in het sediment de vastlegging van
metalen ineen niet toxi'schevorm tot gevolg,heeft, terwijl
onder zuurstofrijke condities mobilisering kan optreden (de
Rooij, 1989; Kersten et al., 1985). Mobilisatie kan ook
plaatsvinden indiensedimentinwatermetandere samenstellingwordtgebracht (Berghahnetal.,1986).
3.Dewaterkwaliteit vandeRijn
3.1.

Algemene

parameters

*-.,

Door de toegenomen bevolkingsdruk en industrialisatie is
de algehele waterkwaliteit van de Rijn sinds het begin van
deze eeuw sterk veranderd (tabel 1). Door lozingen van
mijnbouweffluentenuit de Elzasser kalimijnen, maar ook uit
deDuitsebruinkoolindustrie, zijnmetnamedeconcentraties
van natrium, chloride (figuur4)en inminderemate sulfaat
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inhetRijnwatersterkgestegen.Zoligthet chloridegehalte
van de Rijn tegenwoordig regelmatig meer dan 200 à 300 mg
1"1, terwijl het natuurlijke gehalte tussen de 10 en 20mg
1"1 ligt. Hierbij moet worden opgemerkt d a textra verhoogde
concentraties zich voordoen b i jverminderde afvoer v a nwater
door d e rivier. H e t sulfaatgehalte v a nh e t rivierwater is
sinds d evorige eeuw ongeveer verdubbeld.
Het bicarbonaatgehalte v a nd e Rijn vertoont e e n lichte
daling, hetgeen a a nd e invloed v a nverzurende depositiek a n
worden toegeschreven (vand e rWeijden & Middelburg, 1 9 8 9 ) .
De relatieve ionensamenstelling v a nh e twater in d e grote
rivieren i s momenteel chloride-gedomineerd i n p l a a t s v a n
bicarbonaat- gedomineerd, zoals d e normale situatie in
rivieren is (figuur 3). Naast d e gehalten v a ndeze macro-ionen zijn o o kd egehaltes a a nNe nP-a l s nutriëntenv a n
belang voor d e algengroei - sterk gestegen, vooral sindsd e
vijftiger jaren (Schölte Ubing, 1 9 8 0 ) .
Door h e tintensieve gebruik v a nmeststoffen ind e landbouw
als o o kdoor lozingen v a nhuishoudelijk e nindustrieel afval
zijn d econcentraties v a nd eeutrofiërende stoffen Pe nNin
het Rijnwater momenteel respectievelijk 4 e n 15 maal hoger
dan d enatuurlijke gehalten.
In h e tbegin v a nd e jaren zeventig w a sd e waterkwaliteit
v a n d e Rijn op e e n dieptepunt; sindsdien is voor sommige
parameters e e nverbetering opgetreden, a l sgevolg v a nh e tin
gebruik nemen v a nzuiveringsinstallaties. D i tk o m t o.a.t o t
uiting i n verbeterde zuurstofgehalten, e n vermindering v a n
de gehalten v a nammonium (figuur 4 )(vand e rV e e n , 1 9 8 5 ) . D e
keerzijde isd a th e tgehalte a a nnitraat istoegenomen, door

so40
Figuur3.

too"Cs

Gemiddelde relatieve anionverhoudingen van de
grote rivieren. Ro: Rijn omstreeks 1900, R8:
8
Rijn 1988;Mo: Maas omstreeks 1900,M8: Maas
1988. E =gemiddelde van de Europese rivieren,
W = gemiddelde van de grote rivieren van de
gehele wereld, A: gemiddelde van regenwater
over 1980. Bron: R o , Mo (Zuurdeeg, 1980;
Zijlstra, 1980), M o , M 88 (Rijkswaterstaat,
1989; Maenen, 1989), E,W (Golterman, 1975), A
(vanWirdum, 1989).
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een verbeterde nitrificatie in de Rijn (Botermans &
Admiraal, 1989). Het totaal aan ammonium en nitraat is
ongeveer gelijk gebleven. Het gehalte aan totaal-fosfaat
van het rivierwater vertoont de laatste jaren een daling
als gevolg van defosfatering en vermindering en vervanging
van fosfaten in wasmiddelen (Table 1), Het gehalte aan
zwevende stof -gemiddeld ca30mg 1"1 -verschiltnietvan
gemeten waarden uit de 19e eeuw. Daarentegen is de gemiddeldetemperatuurvanhetrivierwaterdoor koelwaterlozingen
met 2-3 °Ctoegenomen. De frequentie van ijsvorming op de
rivier issterkgedaald (Klink, 1989).

3.2. Zware metalen en organische

microverontreinigingen

InhetRijnwater iseenzeergrootaantaltoxische stoffen
geïdentificeerd, zoals bestrijdingsmiddelen (insecticiden,
herbiciden), oplosmiddelen (gechloreerde alkanen, alkenen,
ketonen,esters), stikstofverbindingen (anilines,pyridines,
nitroverbindingen), fenolen (chloor- en alkylfenolen),
nevenproductenchlorering (gechloreerdeligninesulfonzuren),
polycyclische aromaten en minerale olie. In 1988 z,ïjn384
verbindingengemeten (Freudenthal,1,988).
Tabel1.

Overzicht van fysische en chemische parameters
van hetRijnwaterbijLobith.Weergegeven zijn
de jaargemiddelden (gebaseerd op Redeke,1948;
Zijlstra, 1980; Zuurdeeg, 1980; RIZA, 1982;
RWS, 1990;Heymen, 1990).

Temperatuur

o
2 5
BOD
Zwevend slib

CC)
(mg 1- x)
(mg 1- M
(mg 1- M

<1900

1970

1989

10, 9

12,2
6,0
7
53

14, 1
9, 2

2
* •,

Nutriënten
N03-+N0 2 "
NH4*
oP043t-P

i

32

\
(mg
(mg
(mg
(mg

1- M•
1- M
1- M
1- 1)

o,34
. 0, 15,
0,05
0, 15

'ï.
7
4
0, 17
0, 50

4, 6
o.314
o.
0,34

Macro-ionen

ciHCO"

so4*-

(mg 1- M
(mg 1- M
(mg 1- M

13
160
35

138
157
90

182
140
^64

Zwaremetalen
Cd slibgebonden
Cdopgelost
Hg slibgebonden
Hg opgelost

236

(mgkg" 1 )
(ugl-1)
(mgkg" 1 )
(ugl-1)

1
1

28
5,0
27
3,1

0,1
0,05

soLood
Koper
Nikkei

1,0

30-

20-

10-

1970

Figuur4.

1975

1980

1985

Het verloop van het jaargemiddelde van de
totaalgehalten van enkele zware metalen in het
Rijnwater te Lobith (naar van Broekhoven,
1987).

Naarschattingkomenerechter30.000-50.000milieuvreemde
stoffen in het Rijnwater voor. Er wordt dus maar een zeer
beperkte fractie gemeten (Botterweg, 1988). De voornaamste
beperking ligt in de beschikbare analytisch-chemische
technieken. Om stoffen in lage concentraties te detecteren
is het meestal nodig deze eerst te concentreren. Doorgaans
gebeurt dat via extractie met een organisch oplosmiddel,
gevolgddoorconcentratieviaindampen,ofviaadsorptieaan
actieve kool, gevolgd door uitspoelen met een oplosmiddel.
Met beide technieken worden vooral de slecht-wateroplosbare
verbindingengeconcentreerd;viaadsorptieaaneenkunsthars
(XAD-4ofXAD-8)kunnenookmeerpolaireverbindingenworden
geconcentreerd, maar een volledig overzicht van het
rendement van deze technieken voorverschillende stoffen is
moeilijk tegeven.
Overzichten van de milieuchemische en oecotoxicologische
eigenschappen van de verschillende categorieën stoffen
wordengegevendoorStortelderetal. (1989).
Van een aantal toxische stoffen zijn de concentraties in
Rijnwater in de periode dat deze stoffen gemeten werden
aanzienlijk gedaald.Dedirectetoxiciteitvanhet Rijnwater
is eveneens aanzienlijk teruggelopen. In de jaren zeventig
washetRijnwateracuuttoxischvoorDaphnia's;dekwaliteit
is nu zover verbeterd dat Daphnia's kunnen worden gebruikt
in een bio-alarmeringssysteem (Botterweg et al., 1989). Dit
geldt ook voor een reeks andere soorten organismen, waarvan
nu sublethale effecten of gedrag voormonitoringsdoeleinden
kunnen worden gebruikt (zie voor een overzicht daarvan
Botterweg (1988)). Dehogemetaalbelasting isteruggedrongen
(figuur5)enalsookdeconcentratiesvansommigeorganische
stoffen (figuur 4, 7 ) .Er isnuvooral sprakevande lozing
van een breed scala van organische stoffen die meestal in
lageconcentratiesvoorkomen,waarvandechronische effecten
endecombinatietoxiciteitveelalonbekendzijn.
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Figuur 5.

Jaargemiddelde ammonium- en nitraatvracht,
gemeten in het Rijnwater te Lobith (naar van
Broekhoven, 1987).

4. EffectenvanRijnwateropoecosystemen

4.1.

De stroomgeul

en zomerbed van de

rivier

Een overzicht van de huidige biologische toestand van de
Rijn wordt gegeven in Kinzelbach S Friedrich (1990).
Kenmerkendzijn:
deafwezigheid vanveelriviertrekvissen;
etverdwijnenvanveel,vooralstroomminnende(rheofiele)
soortenmacro-evertebraten;
het voorkomen van een groot aantal soorten immigranten,
vooralbrakwatertolerante enwarmteminnendesoorten;
een overheersen van "opportunistische" soorten (zgn. rstrategen) in het systeem (vaak soorten met een kortdurendelevenscycluseneensnellevoortplanting);
eenzeersterkeontwikkelingvanhet fytoplankton;'
de afwezigheid van hogere waterplanten in de stroomgeul
en een achteruitgang van oeverplanten langs de rivieroevers.
*'
Deze veranderingen ten opzichte van vroeger zijn deels
veroorzaakt door deveranderdemorfologie (Klink, 1991). Zo
zijn in de 18-de eeuw de meeste rivierbegeleidende bossen
verdwenen. Hierdoor verdween tevens de "snag"-habitat (hout
in de rivier) evenals de fauna die van dit substraat
afhankelijk is.Kleibanken, zandbanken en oevervegetatie en
de hiermee geassocieerde rivierfauna zijn rond het begin
van deze eeuw grotendeels verdwenen. Normalisatie en
reguleringswerkzaamheden ten behoeve van de scheepvaart
hebbentoteenaanzienlijkeversmalling enverdiepingvande
rivier geleid (Klink, 1991). Tegenwoordig zijn de oevers
langs verschillende riviertrajecten versteend en bieden de
stenen samen met die van de kribben de enige vorm van
stabiel substraat voor aquatische organismen. Schuivend

238

zand, een typisch rivierbiotoop, lijkt niet meer geschikt
voorhaarkarakteristiekebewoners (Klink,1989; 1991).
Bovengenoemde veranderingen in de levensgemeenschappen zijn
ook veroorzaakt door de toenamen in zout- en nutriëntengehalten en door de slechte zuurstofhuishouding. Door de
huidige zoutbelasting van de Rijn heeft een deel van de
karakteristieke brakwaterfauna haar areaal,dat vroeger tot
het getijdengebied beperkt was, uitgebreid tot aan de
Nederlands-Duitse grens en mogelijk verder stroomopwaarts
(van den Brink & van der Velde, 1986; den Hartog etal.,
1989; van den Brink et al., 1990). Naast effekten op fauna
lijken er ook effekten van hoge zoutgehalten op waterplanten- (Maenen, 1989; van den Brink et al., 1991a) en
fytoplanktongemeenschappen (Friedrich, 1990) op te treden.
Als een van de weinige waterplanten komt het zouttolerante
Schedefonteinkruid (Potamogeton
pectinatus)
nog op een
aantal plaatsen in het zomerbed van de Rijn voor (Maenen,
1989). De fytoplanktongemeenschappen van de Rijn worden
tegenwoordig gedomineerd door zouttolerante kiezelwieren,
n.1. StepTianodiscus-soorten en de zoutprefererende
Cyclotella meneghiniana (Friedrich, 1990).
HettoegenomennutriëntengehaltevandeRijnheefttoteen
sterke toename van de fytoplanktonbiomassa geleid'(Peelen,
1975; deRuytervanSteveninck etal.,1990)endaardoorook
vaneuryoekeenzouttolerante filteraars zoalsdedriehoeksmossel (Dreissena
polymorpha).
Deze soort dreigt te worden
verdrongen door een nieuwe immigrant die ook afkomstig is
uit het Ponto-Caspische gebied, namelijk de vlokreeft
Corophlum curvispinum,
diethanshetgeheleriviertrajectin
beslagheeftgenomen.Dezesoortiseveneenseenfilteraar
waarvan bij de Duitse grensdichtheden vanmeer dan 100.000
per m2 steenoppervlak zijn geconstateerd (van den Brink et
al., 1991b).
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Figuur6.

Concentratiesvancadmium indedriehoeksmossel
(Dreissena polymorpha)
bij Lobith in mg kg-1
drooggewicht (naardeWitetal.,1989).
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Het aandeel van toxische stoffen in de veranderingen kan
niet geïsoleerd vandeoverige factorenworden vastgesteld;
experimenten en veldstudies geven aan dat zich effecten
voordoen van toxische stoffen op vissen (van der Gaag et
al., 1983;Slooff, 1983), macro-evertebraten (vanUrk&bij
deVaate, 1990), fytoplankton (Friedrich&Viehweg,1984)en
bacteriën (Schmitt-Biegel&Obst,1989;deZwart&Folkerts,
1990).
Verbeteringen indewaterkwaliteit vandeRijn,zoalseen
reductievangehaltenvanzwaremetalenenpesticideneneen
verhoging van het zuurstofgehalte, hebben geleid tot een
gedeeltelijke terugkeer vanverschillende soorten (Admiraal
et al.,in druk), waarbij dit voor een aantal kan worden
toegeschreven aan vermindering van specifieke stoffen. De
driehoeksmossel keerde terug naeensterke verminderingvan
de cadmiumgehaltenvanhetRijnwater.Dezemossel verdwijnt
bij concentraties van cadmium in het water boven 1ug 1'x
(hierbij treedt eenaccumulatievanditmetaal indemossel
op van 40ug Cd g"1 drooggewicht)en na verlaging beneden
dezewaardenindejaren70en80keerdedesoortterug(van
Urk & Marquenie, 1989; Smit et al., 1991) (figuujr6 ) .
Verlaging van de concentraties van cholinesteraseremmers
heeft geleid tot de terugkeer y a n grote aantallen van
dansmuggelarven (Chironomidae) (figuur 7) en kokerjufferlarven (ffydropsycheen Ecnomus) (deWitetal.,1989).
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Jaargemiddeldevancholinesteraseremmers inhet
Rijnwater teLobith endeaantallen chironomidenlarven in de IJssel (van Urk, ongepubliceerd).
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Effecten op watervlooien, muggelarven en
forellen bij (semi-)chronische blootstelling
aan verdunningsreeksen van het poriewater van
verschillende Rijnsedimenten (naar van de
Guchte, 1989).
NB =niet bepaald, NH3 =effecten gedeeltelijk
hetgevolgvanhogeNH3-gehalten.

Door de terugkeer van veel bodemdieren is de dominantie
van deblankvoorn (Rutxlus
rutilus)
over de anderevissoorten afgezwakt en komen numeer bodemfouragerende vissoorten
voor (vanderVeldeetal., 1990).
Reductie van de gehalten van zware metalen in het
RijnwaterheeftertoegeleiddatdetoxiciteitvanRijnwater
tussen 1975 en 1981 sterk verminderde en thans meer enmeer
gerelateerd is aande concentraties van organische stoffen.
Overde lengte-as van derivier neemt detoxiciteit af,bij
de IJssel zelfs tot aandemonding enbij degeïndustrialiseerde gebieden in de monding (Dordrecht, Rotterdam) neemt
detoxiciteitweertoe (deZwart&Folkerts, 1990).
In de monding van de Nieuwe Waterweg dringt een zouttong
de rivier binnen, die vooral bij lage rivierafvoeren en
stormopzeeverkandoordringenenzelfshetHaringvlietof
het Hollandsen Diep kan bereiken. Fijn slib en andere
deeltjes, die door de rivier worden aangevoerd bezinken in
het noordelijk deltabekken (zie paragraaf
Noordelijk
Dektabekken).
Bij contact van zoet water met zout water
treedt uitvlokking op van het rivierslib, dat met de
getijstroming met de zoute onderstroom uit de Nieuwe
Waterwegwordtweggezogen,maarinrustigwater zoalshavens
bezinkt. In een haven bereikt het slib door dichtheidsstromen zelfs de verste uithoeken (Roelfzema & Struijk,
1984). Dit slib vormt een enorm probleem. Zo'n 20 miljoen
kubieke meter slib bezinkt in de haven van Rotterdam.
Vijftig procentisverontreinigd metzwaremetalenenandere
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schadelijke stoffen,vertoonteenhogetoxiciteit (figuur8)
enwordt door deRijnmeegevoerd, deanderevijftig procent
door de getijbeweging vanuit zee. Het dumpen van dit
havenslib inzeeenhetmeevoerenvanverontreinigingen door
het Rijnwater heeft eennegatieve invloed opdeconditie op
de bodem fouragerende platvissen zoals bot
(Platichthys
flesus)
en schar (Limanda limanda). Beide soorten vertonen
langs de Nederlandse kust veel ziekteverschijnselen zoals
tumoren (Vethaak, 1987;VanderHoeketal.,1990).

4.2.

IJsselmeer

Het IJsselmeer en het Noordelijke Deltabekken zijn beide
zoetwaterreservoirs doorstroomd met Rijnwater; in het
IJsselmeer is de verblijftijd ca een half jaar, en in het
Noordelijk Deltabekken enkele dagen tot enkele weken. De
oplading van het IJsselmeer met contaminanten gaat veel
langzamer dan inhet Noordelijk Deltabekken. Hierbij spelen
processen als verdamping en afbraak en vooral "voorbezinking" inhetKetelmeereengroterol.
Het IJsselmeer is beschreven door van Eerden &--bij de
Vaate (1984), Brocades-Zaalberg (198,5)envanDessel (1988).
Kenmerkend is het periodiek optreden van bloeien van
cyanobacteriën, met name Microcystis,
maar incidenteel ook
Oscillatoria-soorten. Driehoeksmosselen en ondergedoken
waterplantenverdwijnenbijvoortdurende
Oscillatoriabloeien
(Berger & Sweers, 1988). De isolatie van het
Markermeer door dijken leidt tot een betere waterkwaliteit
ten opzichte van het IJsselmeer. Zo zijn de nutriënten- en
zware metaalgehalten in het Markermeer veel lager dan in
het IJsselmeer (Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
1990a). Op luchtfoto's valt het Markermeer op door zijn
blauwige kleur terwijl het IJsselmeer groenig oogt, hetgeen
aangeeft dat inhetMarkermeer het fytoplankton gedomineerd
wordt door groenwieren en in het IJsselmeer door kiezelwieren, groenwieren en cyanobaöteriën» De biovolumina van
het fytoplankton in het IJsselmeer"zijh vele malen hoger
dan inhet Markermeer (Smitet al.,manuscript). Debelangrijkste schakels inhet oecosysteem .vanhet IJsselmeer zijn
driehoeksmosselen (voedsel van duikeenden) (bij de Vaate,
1991) en spiering (Osmerus
<eperlamis)
(voedsel voor
roofvissen zoals snoekbaars
(Stizostedion
luciperca)
en
paling (Rnguilla
anguilla)
en vogels zoals het nonnetje
(Mergula albellum)).
Olieboringen in het IJsselmeergebied
zouden in geval van calamiteiten naast andere effecten
(drinkwater) een ernstige bedreiging van de vogelstand van
ditgebiedvormen (vandenWallBake, 1988).
Effecten van toxische contaminanten op macro-evertebraten
lijken inhetKetelmeer aanwezig te zijn (vanUrk &Kerkum,
1987a) en kunnen ook voor de rest van het IJsselmeer niet
worden uitgesloten. Bij duikeenden konden geen grote
verschillen in belasting tussen vervuilde en niet-vervuilde
delen van het IJsselmeer worden aangetoond (deKoek etal.,
1986), waarschijnlijk alsgevolgvandegrotemobiliteitvan
devogels.
Verondersteld wordt dat aanvoer van PCB's naar de Friese
wateren vanuit het IJsselmeer naast eutrofiëring mede de
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oorzaak is van het verdwijnen van de visotter in Friesland
(Lutra lutra) (Bergfeld,1988;Walter, 1989). HetPCBgehalte van het water van het Markermeer is veel lager dan
van het IJsselmeer zodat het in Noord-Holland ingelaten
water vanuit het Markermeer minder belastend is dan vanuit
het IJsselmeer in Friesland. Via regenwater komen echter
overal veel PCB's in het oppervlaktewater terecht (Bergfeld, 1988).

4.3. Noordelijk

Deltabekken

De afsluiting vandeestuaria vandeRijn enMaasdoorde
dammenvandeDeltawerkenheeftduidelijknegatieve gevolgen
gehad voor grote delenvan deze gebiedenwaar verontreinigd
slib bezinkt o.a. Biesbosch, Nieuwe Merwede, Amer, in
mindere mate het Hollandsen Diep en het Haringvliet. De
dammenindeGrevelingenhebbendoorhetwerenvanRijnwater
geleid tot een rijk en interessant brakwatermeer (Nienhuis,
1985). In het Noordelijk Deltabekken treedt sterke vervuiling van de onderwaterbodem op door PAK's, PCB's en zware
metalen. Muggelarven in de Biesbosch vertonen veel afwijkingen en een hoge sterfte. De PCB-gehalten in futen
(Podiceps
cristatus)
zijn tien keer hoger dan in/schone
gebieden (Anonymus, 1989). In palingen (Rngullla
anguilla)
zijn de PCB- en HCB-gehalten zeer hoog (Leuven & Biekart,
1990)(figuur9 ) .
In het Noordelijk Deltabekken zijn de effecten van
toxische contaminanten duidelijk aanwezig: het broedsucces
van aalscholver (Phalacrocorax caröo) in de Biesbosch is
zeer laag (Boudewijn et al.,1989;Dirksen et al.,1989)en
debodemfauna indemeestgecontamineerde sedimenten iszeer
arm (Smit, 1989). Een risicoschatting voor eengroot aantal
soorten wordt gegeven door Gleichman-Verheyen & Ma (1989).
Eenillustratievanpotentiëlerisico'svormteenexperiment
waarin kuifeenden (Aythya
fuligula)
gedurende een lange
periode gevoerd werden met driehoeksmosselen uit het
verontreinigde Haringvliet (Marquenie et al., 1986). Bij
deze proefgroep bleek de reproductie negatief te worden
beïnvloed ten opzichte van een controlegroep, gevoerd met
mosselenuithetschonereMarkermeer.
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Infeitelopenallevisenvleesetendewatervogelsgevaar;
het minst de meerkoet (Fulica atra) vanwege zijn deels
vegetarisch dieet. Ook vogels in moerasbossen langs de
rivier lopengevaar (Roos,1990).

4.4. Rivierbegeleidende

wateren en het

winterbed

De levensgemeenschappen van de stagnante wateren in het
winterbed van de grote rivieren in relatie tot abiotische
parameters zijn recentelijk beschreven door van den Brink
(1990). Deze rivierbegeleidende wateren omvatten voormalige
rivierlopen, doorbraakkolken en klei-, zand- en grindgaten.
Afhankelijk van het afvoerregime en de plaatselijke
hydrologische omstandigheden, zoals de hoogteligging van de
plas in de uiterwaarden en de aanwezigheid van natuurlijke
of kunstmatige verhogingen tussen de plas en de rivier,
overspoelendezewaterenlangerenvakerofkorterenminder
frequent met rivierwater. Als gevolg hiervan lijkt de
watersamenstelling van deplassen diehetmeest frequent of
langdurig geïnundeerd worden het meest op het rivierwater,
met hoge gehalten aan zouten, voedingsstoffen en-metaalionen. In deze frequent overstroomde wateren zijn de
gevolgen van de hoge voedingsstoffengehalten zichtbaar: er
heersen frequent optredende fytoplanktonbloeien, vaak
gedomineerd door cyanobacteriën als Microcystis
aeruginosa
en Rphanizomenon
flos-aquae
(van den Brink, 1990), terwijl
ondergedoken waterplanten afwezig zijn (Maenen, 1989; van
denBrink,1990;vandenBrinketal., 1991a).
In het algemeen geldt dat bij een toenemende overstromingsfrequentie de diversiteit aan water- en oeverplanten,
zoö- en fytoplanktontaxa en aan macro-evertebraten afneemt
en treedt er een nivellering van de aquatische levensgemeenschappenop.Bijeentoenemenderivierinvldedtreedteen
verschuiving op van
door waterplanten gedomineerde
oecosystemen naar systemen die door fytoplankton worden
gedomineerd (van den Brink £*yan der Velde, 1991).'In de
door het Rijnwater geïnundeerde plessen treedt er bij de
macro-evertebraten een dominantie op van
verschillende
zouttolerante soorten. In hoeverre 'zware metalen en
organische microverontreinigingen de aquatische levensgemeenschappenbeïnvloeden isonbekend.
'.
Op plaatsen waar stagnante wateren aan hogere zandgronden
grenzen, zoals de stuwwal tussen Nijmegen en Mook evenals
de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug, treedt er een verbetering op van de waterkwaliteit door instroming van
grondwater dat veel lagere zout-envoedingsstoffengehalten
bevat dan het rivierwater. Effecten van deze kwel zijn
zichtbaar op de aquatische levensgemeenschappen: er komen
bijzondere soorten van mesotrofe wateren voor, zoals de
watertreders Haliplus
lineolatus,
H. varius en H. wehhkei en
demuggelarve Stictochironomus
sp. (vandenBrink, 1990). In
de uiterwaarden worden op overstroomde plaatsen hogere
metaalgehalten in debodem gemeten. Bij toenemende frequentie en duur van de overstroming van het rivierwater nemen
deze gehalten toe (vanBroekhoven &Demon, 1989), net zoals
bij de onderwaterbodems van de uiterwaardpiassen (zie
boven). Grassen en andere planten nemen deze metalen op en
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herbivorenondervindenhierdeschadelijkegevolgenvano.m.
door te hoge kopergehalten (Leuven & Biekart, 1990).
Bovendien blijkt de opname van zware metalen door planten
gestimuleerd te worden door hoge fosfaatconcentraties in de
bodem (Otte, 1991). Van een aantal toppredatoren die o.a.
fourageren in de uiterwaarden is gebleken dat, vergeleken
met individuen in het buitendijkse gebied, een aantal
stoffen in hogere gehalten in het lichaam voorkomen. Dit
geldt voor PCB's in ekster (Pica pica)en steenuilen
(Athena noctua)eieren, HCB inekstereieren en cadmium inde
nieren van dassen (Mêles meles).
Deze toppredatoren lopen
extra risico. De uiterwaarden zijn ongeschikt als biotoop
voor de otter (Lutra lutra) omdat de PCB-gehalten van de
riviervissen,hethoofdvoedsel,tehoog zijn (VanBroekhoven
& Demon, 1989). Bij toenemende overstroming neemt ook de
eutrofiëring van de uiterwaarden toe, waardoor ruigtevegetaties ontstaan van planten zoals de Grote brandnetel
(Urtica dioica) (deGraaf,1990;deGraafetal.,1990).

4.5. Veenplassen

en andere stagnante

wateren

Door het toegenomen gebruik van het grondwater, de
versnelde afvoer van water via waterlopen naar de lagere
delen van ons land enwegzijging alsgevolg van voortgaande
landinrichtingsactiviteiten is het grondwaterpeil in ons
land gedaald. Dit leidt tot verdrogingsverschijnselen in
grote delen van Nederland (zie voor een overzicht van de
problemen: Leuven & Bles, 1989). Het verdrogingsprobleem
tracht men dan op te lossendoor systeem-vreemd water inte
laten. Een overzicht van de effekten van de inlaat van
Rijnwater op de waterkwaliteit en de vegetatie-ontwikkeling
in laag- en hoogveenplassen, duingebieden en poldersloten
wordt gegeven door Roelofs & Cals (1989). Inlaat van
Rijnwatervindtplaatsviakanalen,slotenensluizenenvia
de grote waterbekkens gevoed door Rijnwater zoals het
IJsselmeer. De aanleg van de Afsluitdijk en de inlaat van
IJsselmeerwaterleidtinFriesland,GroningenenNoordHolland tot een steedsverdereverzoeting van de voormalige
brakwatergebieden en eenverzilting van de echte zoetwatergebieden en daarmee tot een nivellering van de eens zo
gevarieerdelevensgemeenschappen.
Doorhetafgravenvanlaagveenzijnindeafgelopeneeuwen
velelaagveenplassen ontstaan.Blijvendepeilverlaging heeft
ernstige consequenties voor veengebieden, omdat veen bij
verdroging inklinkt, hetgeen tot grondverzakking kan
leiden. Sinds enkele tientallen jaren houdt men daarom veel
veenplassen en andere stagnante wateren op peil door
wateraanvoer vanuit de grote rivieren en het IJsselmeer.
Voorbeelden zijn o.a. de Utrechtse Vechtplassen en de
Overijsselse Wieden en Weerribben. Als gevolg van het
inlaten van Rijnwater inveenplassen treedt er eutrofiëring
van het water op, waardoor een nivellering van de toestand
van de levensgemeenschappen optreedt (Koerselman & Verhoeven, 1989; Roelofs & Cals, 1989;van Wirdum, 1989). Een
vandemeestopvallendegevolgenvandeveranderdewaterkwaliteit was de enorme achteruitgang van Krabbescheer

(Stratiotes

aloides).
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Recent onderzoek heeft aangetoond dat de eutrofiëring en
verslechtering van de waterkwaliteit in veengebieden niet
alleen
is toe te schrijven aan externe aanvoer van
meststoffen (fosfor en stikstof), maar ook samenhangt met
interne eutrofiëring (figuur 10). Deze eutrofiëring is het
gevolg van een versterkte mineralisatie in de veenbodem,
waarbij het hoge bicarbonaat- en sulfaatgehalte van het
Rijnwatereenbepalenderolspeelt (Roelofs&Cals, 1989).
Dekrabbescheervegetaties gaanachteruitdooronder anaërobe
omstandigheden indebodemgevormdetoxinen,zoalssulfiden,
die leiden tot het afsterven van de planten. De optredende
verlagingvandekooldioxide-concentratie,detroebeling van
het water, o.a door planktonbloei en het weker worden van
het veen waardoor vanuit de bodem door de toegenomen
gasvorming deeltjes opwervelen,werken bovendien remmend op
de fotosynthese van de ondergedoken krabbescheerplanten
(Roelofs, 1991). Experimenten met isolatie van veenplassen
t.o.v.kanalenenmerenwaarin IJsselmeerwaterwordt

DALING REDOXPOTENTIAAL

INTERNE EUTROFIËRING
toename stikstof- en
fosfaatgehalte a.g.v.
versnelde afbraak

aaiing zuurstofgehalte,en
vorming toxinen door:
- reductie SOf, * vorming
HCO3en sulfiden
- remming nitrificatie *
verhoogde ammonium- en
nitrietconcentraties
- reductie Fe *» Fe * *
verhoogde fosfaatconcentratie

ALKALINISATIE

Figuur 10.
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Processen in laagvenen door inlaat van
Rijnwater (naarRoelofsenCals, 1989).

Veertigmad

Negenmad

• : Cryptophyceae; g : Chrysophyceae; Q : Diatoms; Q : Chlorophyceae;

Figuur 11.

Cyanophyceae.

De fytoplanktonsamenstelling in relatieve
aantallen in twee veenplassen (Veertigmad en
Negenmad)gedurende 1984-1986.PlasNegenmad is
geïsoleerd vanIJsselmeerwater (naardeHaanet
al., 1988).

binnengelaten leidden tot minder zout (ca. 50%),humuszuurrijker (ca. 50%) en meer ijzerhoudend water, waardoor
humusijzerfosfaatverbindingenontstaanendefosfaatbeschikbaarheid vermindert. Hierdoor halveerde de fytoplanktondichtheid en gingen flagellate algen
(Chrysophyceae,
Cryptophyta)
weer domineren ten koste van filamenteuze en
problemen veroorzakende cyanobacteriën (de Haan et al.,
1988) (figuur 11).Inlaat van Rijnwater heeft ook tot een
nivellering van de toestand van vochtige duingemeenschappen
geleid. Sinds het midden van de jaren vijftig worden veel
duingebieden in West-Nederland geïnfiltreerd met Rijnwater,
nadat op de zoetwatervoorraad onder het duingebied door
jarenlange drinkwaterwinning sterk was ingeteerd (vanDijk,
1989). De aantasting van de voorraad zuiver grondwater
bedreigde niet alleen de waterwinning, maar leidde tot een
steeds sterkere zoute kwel in het achterland. Door de
gedaalde grondwaterstand werden bovendien de oecosystemen
van de vochtige duinvalleien aangetast en verdwenen
verschillende freatofyten zoals Parnassia
(Parnassia
palustris),
Knopbies (Schoenus nigricans)
endiverse soorten
orchideeën (van Dijk, 1984; 1989). Het gevolg van de
infiltratiemetRijnwaterwaseenalgeheleverruiging vande
vegetatie met soorten van zeer voedselrijke milieus zoals
Grote brandnetel, Harig wilgeroosje (Epilobium
hirsutum),
Leverkruid (Eupatorium
cannabinum) en Akkerdistel
(Cirsium
arvense),
terwijl de oorspronkelijke
freatofyten, die
verdwenen waren door de eerdere verdroging als gevolg van
wateronttrekking, niet terugkeerden. Voor de verruiging van
de vegetatie lijkt vooral het met Rijnwater aangevoerde
fosfaatverantwoordelijk tezijn (vanDijk, 1989).
4.6. Brakke
Waddenzee

getijdenwateren,

kustzone

van de Noordzee

en

Op regionale (fluviale) schaal is de eutrofiëring van de
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kustgebieden van de Noordzee en van de Waddenzee door een
toevoer van een overmaat aan voedingsstoffen, zoals
stikstofverbindingen enfosfaten,uitderivieren,waaronder
de Rijn een probleem. Het Rijnwater uit Haringvliet en
Nieuwe Waterweg mengt zich over een betrekkelijk smalle
strook van ca. 15 km, afhankelijk van de overheersende
windrichting, met zeewater uit het zuiden en stroomt
vervolgensnoordwaartsdoorhetgetijgedrevenresttransport.
Een ander deel van hetRijnwater stroomt via de IJssel naar
het IJsselmeer en komt via de uitwateringssluizen van de
Afsluitdijk indeWaddenzee. Zowel indekustzone als in de
Waddenzee zijn de nutriëntenconcentraties verhoogd ten
opzichte van de jaren 30 en 50 (de Jonge, 1990; Riegman,
1991; Riegman et al.,in druk; van der Veer et al., 1989).
Deze verhoging van de absolute concentraties aan nutriënten
heeft gevolgen gehad voor de primaire productie en de
algenbiomassa van de Hollandse kustzone, zoals die onder
andere gemeten is in het Marsdiep, en in het bijzonder van
de westelijke Waddenzee (Beukema & Cadée, 1987;de Jonge,
1990; Cadée,1991;Cadée&Hegeman, 1991).
In het algemeen heeft de eutrofiëring geleid*'tot een
verhogingvandeprimaireproduktie»,eneenverlagingvande
soortendiversiteit. Vooral de langlevende en zich langzaam
reproducerende soorten, die een stabiliserende invloed
hebben op de totale aantallen organismen in het systeem,
verdwijnen het eerst en worden vervangen door opportunistische,snelgroeiendesoorten.
Zo treden in het voorjaar en in de zomer langs onze kust
eninhetMarsdiepalgenbloeienop,dieeenuitvloeisel zijn
van de rijkdom aan nutriënten en geschikte groeicondities
door licht en temperatuur. De voorjaarsbloei van kiezelwierenwordt-inonskustwatergelimiteerd door-silicium,een
nutriënt waarvan de vrachten niet sterk door menselijke
activiteitenbeïnvloed worden,maarwaarvandevrachtenwel
van jaar op jaar sterk «Ijunnen verschillen (Sœhaub &
Gieskes, 1991). Vervolgens tréfedt ,eensuccessie op,waarin
kolonievormende flagellatealgenvan hétgeslacht Phaeocystis en later, afhankelijk van de lacatie, flagellaten of
dinoflagellaten een belangrijke rol spelen (Koeman etal.,
1991; Colijn, 1991). Ook treedt later in,de zomer soms
opnieuw groei van diatomeeënop wanneer het'siliciumgehalte
weeristoegenomen (Koemanetal.,1991).
In het Marsdiep is geconstateerd dat algenbloeien van
Phaeocystis,
die bij afbraak schuim op het strand veroorzaken, steedslangdurigeroptreden.Deperiodeistoegenomen
vanca.30dagen inhetbeginvandejarenzeventig totmeer
dan honderd dagen gedurende de laatste jaren (Cadée,1991;
Riegman, 1991).
«V
Recentelijk is door Riegman (1991) het mechanisme
ontrafeld waardoor Phaeocystis
indezomer zosterkdominant
is geworden in het Marsdiep. Uit competitie-experimenten
tussen Phaeocystis
en andere flagellaten bleek dat bij lage
N/P-ratio's Phaeocystis
andere algen gaat overheersen. Uit
eenanalysevanN/Pratio'sinhetMarsdiepblijkt bovendien
dat deze ratio's sinds 1978 sterk zijn gedaald, van ca. 40
tot ca. 15,mede ten gevolge van de aanleg van deHoutribdijk inhet IJsselmeer.Doordeaanleg vandezedijk iseen
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deel van het IJsselmeer niet meer beschikbaar voor de
opslag van fosfaat in de bodem, waardoor de vracht naar de
westelijke Waddenzee relatief sterker is toegenomen dan de
stikstofbelasting. Tegelijkertijd is gevonden dat de
gemiddeldehoeveelheid chlorofyl inhetMarsdiepgestegenis
van 5naar 8ingm 3 , Eenanderpunt isdatdeverhouding van
nitraattotammoniumdoorzuiveringsmaatregelen veranderd is
ten gunste van de nitraatvorm. Bij groei onder nitraatlimitatie worden uitsluitend kolonies van
Phaeocystis
gevormd. Verwacht mag worden dat een reductie van P en N,
waarbijPopnieuwlimiterend wordt inhetzeegebiedvanonze
kust,zalleidentoteenterugdringing van Phaeocystis,
maar
voorzichtigheid isgeboden.Wanneerookselectievebegrazing
eenselectiefactor is,wordtverwachtdat slechteetbare,en
zelfs toxische dinoflagellaten meer op de voorgrond zullen
treden (Riegman, 1991).
De toegenomen hoeveelheden P en N in het Rijnwater,
respectievelijk 5 en 10 zoveel als 50 jaar geleden leiden
tot een 3-5 maal hogereconcentratievan dezenutriënten en
tot een 2-3 maal hogere primaire productie langs de
Nederlandsekust.Dezehogereproductieistendelepositief
te waarderen aangezien filteraars in de Waddenzee van een
verhoogd voedselaanbod zullen profiteren (Beukema & Cadée,
1987; deJonge,1990). Deaantallenbodemdierenopwadplaten
zijnde laatste 10à 15jaar sterk toegenomen;de biomassa
van bodemdieren verdubbelde evenalshun productie.Bijhet
nonnetje (Hacoma balthica)
werd een steeds betere groei
geconstateerd (Beukema & Cadée, 1987). Mogelijk is er ook
een sterke toename van algen als zeesla (Ulva) door de
overmaat aan nutriënten. Gezien hun manier van groeien,
eerst vastzittend, laterronddrijvend, ishetmoeilijk zo'n
effect met zekerheid vasttestellen.
De mogelijke afname van nutriëntenvracht naar de Noordzee
inhetkadervandedoordeMinistersconferentie genomen50%
reductiemaatregelen is door sommigen (Boddeke & Hagel,
1991)alaangegrepenomrelatiesteleggentussen neergaande
trendsinfosfaatvrachten bijLobitheneenachteruitgang in
devisstandvandeNoordzee.Dezeconclusie isechteromeen
aantal redenen uiterst voorbarig gezien het feit dat de
vrachtbijHoekvanHolland nogpractischniet isafgenomen.
Derhalve is een achteruitgang in de groei van garnalen
(Crangon crangon) voor onze kust hiermee dus niet direct
gecorreleerd. Bovendien is de eerder gesignaleerde toename
vandevisserij-opbrengstenwaarschijnlijk eerdereeneffect
van verhoogde en verbeterde visserij-inspanning dan van
grotere stocks. Dat in de toekomst de reductiemaatregelen
effectenzullenhebbenlijktechterwelwaarschijnlijk,maar
zezullenzekermetdenodigevertragingenoptreden.
Dat een verhoogde primaire productie ook een aantal
schaduwzijden heeft, is duidelijk. De mogelijkheid tot de
vormingvanlastigeenzelfsgiftigealgenbloeienwerd reeds
aangeduid. Ook het massaal afsterven van algen leidt tot
problemen,vooralmetbetrekking totdezuurstofconcentratie
in het water. Het bekendste voorbeeld is de sterfte van
bodemdieren inde Duitse bocht door zuurstofloosheid inhet
begin van de jaren tachtig (vonWesternhagen et al., 1986).
Ook inanderebekkensmeteengeringewatercirculatie, zoals
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deNoorsefjorden,baaienlangsdeZweedsewestkusteninde
Oostzee, tredendit soorteffectenop(Colijn, 1991).Inde
Waddenzeeis
erechtereengoedewatercirculatie.
De Oosterscheldeisopditmomenthetenige getijdewater
waar eenomgekeerde trend inde nutriëntenconcentraties
optreedt:doordeafsluiting vandezoetwatertoevoeriseen
unieke situatie ontstaan diezich goed leent vooreen
analysevandeeffecten bijeenreductievandezevoedingsstoffen.Eenduidelijk effectopdeprimaire produktieis
nog niet waargenomen, welopde fytoplanktonsamenstelling
(Bakkeretal., 1990), diedoorhetverbeterde lichtklimaat
sterkerbepaaldwordtdoorzomersoorten. Eenhypotheseover
hettotexpressie komenvaneutrofiëringsverschijnselenis
dat door de aanwezigheid van microverontreinigingende
begrazing door hetzoöplankton ophetfytoplankton verminderd is (Scholten, Marquenie, pers. meded.). Nadere
studieishiergewenst.
Naast effectenvanvoedingsstoffen vanuitdeRijn treden
ook effecten van organische microverontreinigingenopinde
Waddenzee.Deeffectenvan
hetRijnwateropdebodemfauna
langs de Nederlandse westkust zijn onduidelijk doorhet
ontbreken vaneengoed biomonitor;Lngsprogramma. Devoorhanden zijnde gegevens zijn samengevat door Oosterbaan
(1989). Vooral in de jaren zestig zijn veranderingen
geconstateerdindekustfauna toenook
deconcentraties
van
contaminanteninhet Rijnwater eenhoogtepunt bereikten.Er
tradeensterke verarmingindesoortensamenstelling open
een dominantie vande Witte dunschaal (Abra alba) die
tolerant is voor lage zoutgehalten en vervuiling. Deze
inzinking wordt vooral toegeschreven aanhetlozenvan
pesticiden (telodrin)inhet Botlekgebied.Zeislater niet
meer waargenomen (Oosterbaan, 1989). Indezelfde tijd vond
sterftevanGrotesterns (Sterna sandvicensis)
plaatsinhet
westelijkewaddengebied.
Kwik vormteenprobleem vqpr dezeehond (Phoca
vit-ulina)
enanderezeezoogdieren (vanH»aften, ^974).Devermindering
vandereproductie bijdezeehond door"PCB'swordtookaan
de Rijn-invloed toegeschreven. Effectenopandere zeezoogdieren zijn minder gedocumenteerd, maar kunnen wel degelijk
aanwezig zijn.DemodelberekeningenvanTateyaetal.(1989)
wijzen erop,dat
indenabije toekomst.de PCB-concentraties
in zeezoogdieren nogzullen toenemen waarbij wereldwijde
effecten vanPCB's niet onmogelijk zijn; gesuggereerdis
zelfsdatveel soortenzullenuitsterven.
5.Prognose Rijnwaterkwaliteit
5.1.

Sanering lozingen

v

Uit hetvoorgaande zalduidelijk zijndatdeRijnwaterkwaliteit eensleutelfactor isbijdechemische belasting
van het oppervlaktewaterinNederland.Devooruitzichtenop
eenherstel zijnnietinalleopzichtenrooskleurig.
Weliserindelaatste10à15jaar een verbetering
van
de Rijnwaterkwaliteit opgetreden (zie boven). Vooralinde
jaren zeventig tradveelverbeteringopo.a. doordeaanleg
van waterzuiveringsinstallaties maar inde jaren tachtig
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stagneerde de Rijnsanering (van der Veen, 1985). Thans
bestaat er een Rijn Actieplan, waarin afspraken zijn
vastgelegd voor een verdere sanering van lozingen van
prioritaire stoffen. Dit betreft echter tot dusver slechts
de halvering van de emissies van een dertigtal stoffen
(tabel 2)die weliswaar ecotoxicologisch in een kwade reuk
staan, maar waarvan allerminst vaststaat dat deze de
hoofdoorzaak zijnvandeeerderbeschreveneffecten.
Tabel2.

Stoffen en effecten welke verminderd dienen te
worden in het Rijn Actie Programma (uit: Van
Leeuwen&VanUrk, 1989)

Reeds behandeld
en

Te behandelen

Andere stoffen
effectparameters

kwik
cadmium
chroom
koper
nikkel
zink
lood
tetrachloorkoolstof
chloroform
polychloorbiphenylen

"drins"
endosulfan
chloornitrobenzeen
trichloorbenzeen
hexachloorbenzeen
hexachloorbutadi
pentachloorfenol
trichlooretheen
tetrachlooretheen
chloorani1ine
parathion

fosfaat
ammonium
Somparameters
en AOX
Biologische
parameters
toxiciteitvoor:

1,1,1-trichloorethaanvissen
1,2-dichloorethaan
Daphnia 's
benzeen
algen
bacteriën
mutagen!teit
AChE-remming
Hoe in het kader van emissie-reductie biologische
parameters zullen worden gehanteerd dient nog te worden
afgewacht;erzijnrelatiesgevondentussenveranderingen in
het ecosysteem en de resultaten van toxiciteitsproeven als
omschreven in paragraaf Zware metalen
en
organische
microverbindingen,
maar het onderzoek op dit gebied is nog
gering.
Vermindering van de enorme eutrofiërende invloed van de
Rijn zou een reductie van N en P van 75-90% noodzakelijk
maken. De voorjaarbloeien van kiezelwieren verbruiken lang
niet alle N en P, zodat bloeien van ongewenste algen en
cyanobacteriën zich kunnen voordoen. Bij een reductie van
50% zoals in het Rijn Aktie-plan wordt voorgesteld zal de
Si/N ratio stijgen van 0,7 naar 1,5. De elementaire
samenstelling van kiezelwieren geeft aandat eenmg Si/mg N
verhouding noodzakelijk is van 3,0 (Admiraal & van der
Vlugt, 1990). Reductievanhetzoutgehalte vanhet
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Figuur 12.

Belasting van het Nederlandse oppervlaktewater
in 1985 met vervuilende stoffen en hun
oorsprong (naarRIZA, 1990).

Rijnwater, zoals al jaren gepoogd wordt te bereiken in
verband met de drinkwatervoorziening en dekasteelt, zou in
ieder geval kunnen leiden tot een betere groei van waterplanten in het rivierengebied (Maenen, 1989) en mogelijk
ook tot een recolonisatie van de bodembewonende riviermacro-evertebraten. De gevolgen van een dergelijke zoutreductie voor de rivieroecosystemen zijn echter totaal niet
onderzocht (Vanhemelrijk, 1990). Vooral vanwege de vele
diffuse bronnen van een groot aantal stoffen zullen de
beoogde reducties in lang niet alle gevallen gehaald worden
(figuur 12) (RIZA, 1990). Ook moet men alert blijven op de
effecten van stoffen die bovenstaande stoffen vervangen.
Eenvoorbeeld vormthet gebruikvanUgilec'salsvervanging
voor PCB's. Onderzoek heeftrfiangetoqnddat deze stoffen
dezelfde effecten, verspreiding "en 'accumulatiepatronen
vertonen als de PCB's. Gehalten van ygilec's in de vissen
van de grote rivieren zijn duidelijk verhoogd (Landbouwadviescommissie, 1990).

5.2.

Calamiteiten

Behalve (nog steeds) reguliere lozingen van bedrijven en
woongebieden en met (rest)emissies uit zuiveringsinstallaties moet ook rekening worden gehouden met illegale
lozingen of calamiteiten. Illegale lozingen van olie
afkomstig van Industrien en scheepvaart vormen een^voortdurende bron van vervuiling. Met olie doordrenkte kieiige
sedimenten zijnbijnalevenloos.
Deregulierecontrolezalechternooitallelozingenkunnen
voorkomen. Behalve calamiteiten van de omvang van de
Endosulfan-affaire in 1969 en "Sandoz" in 1986 is er een
groot aantalmeldingenvan kleinere lozingen; tabel 3geeft
eenoverzichtvandemeldingenbijRijkswaterstaat inde
periode1987-1989.
252

Oisulfoton [jug/l ]
30-

. MaximiliansQu , km 362

-r Mainz km 496

15-

x

mengmonster
sreekmonster

Vuren (Waal I,km 952

I I i i i l—i—l—l—i—i—i—I—i—i i l l i l l—i l i—I—i—r-1—r-i—l—r-i—r—l—r-l—r—m—i "1 l—r—
& 12IS I 6 12t«I 6 121B I & 12IS

4

Figuur 13.

5

6

i 12IS

6 1216

7

i 12IS| 6 1218I 6 1218 I S 1218 I S 12 18

8
9
november 1986

10

11

12

13

H

Verloop van disulfonconcentraties op vier
meetpuntennahetSandoz-ongeval dd. 01-11-1986
(naarHoogwegetal.,1987).

Het aantal meldingen vertoont in de laatste jaren een
stijging, die is toe te schrijven aan het betere signalerings- en waarschuwingssysteem en een melding door
bedrijven (Schäfer & Breukel, 1990). De effecten op de
oecosystemen en de omvang en duur daarvan zijn afhankelijk
vanomvangvandecalamiteit,deduurdaarvanendeaardvan
destofendeplaatswaarderampgebeurt.
In het geval van het Sandoz-ongeluk waren de stoffen
(disulfoton,thiometon,parathionenethylacetaat)uiteindelijk zover verdund dat ze in Nederland alleen schade
toebrachten aan insektelarven (Güttinger & Stumm, 1990;van
Urk&Kerkum, 1987a;1987b)(figuur13).

5.3.

Waterbodemproblematiek

De mate van sanering van emissies op de Rijn en de
preventie van illegale lozingen of calamiteiten is een
onzekere factor voor het bepalen van het oecotoopherstel.
Diverse scenario's voor verschillende emissiebeperkingen en
streefbeelden zijnontwikkeld dieaangevendatdebeste
oecologischeherstelkansen liggenindemeergebieden zoals
hetIJsselmeer,Zoommeer,Benedenrivieren,Veluwemeer,
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Tabel3.

Overzicht van calamiteiten op de Rijn in de
jaren1987-1989 (Schäfer&Breukel, 1990).
Aantalmeldingen

Aard stof

Olie
33
Aromaten (benzeen,anilineetc.)
17
Gechloreerdeorganische oplosmiddelen
(tetra,tri)
12
Nitroverbindingen (nitrobenzeenetc)
8
Anorganischeverbindingen (zwaremetalen,zouten) 10
Bestrijdingsmiddelen
11
Diversen
36
Zwartemerenendanpasinderivieren (Laaneetal.,1990).
Volstrekt zeker isechter dat de indewaterbodem aanwezige
stoffen een eventueel herstel aanzienlijk zullenvertragen.
In sedimentatiegebieden liggen enorme hoeveelheden zware
metalen en organische verontreinigingen opgeslagen: 500 ton
kwik, 1000 ton cadmium, 12.000 ton koper, 22.000 töh lood,
16.000 ton chroom, 68.000 ton zink, 800 ton gehalogeneerde
koolwaterstoffen, 500tonPAK'sen.150.000tonmineraleolie
(vanBroekhoven, 1987). Eenvoorbeeld van vertraging levert
kwik: de lozingen van kwik zijn -net alsvan andere zware
metalen - aanzienlijk teruggelopen (figuur 4 ) .Er is reeds
teruggang inde zwaremetaalgehalten inhet sedimentvande
Nieuwe Merwede geconstateerd (figuur 15).De metingen van
kwikbetreffenechter "totaalkwik",waarvanhetmeeste
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Figuur14.
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Het verloop van gehalten van enkele zware
metalen in afgezet sediment inde Rijn (Nieuwe
Merwede) (genormeerd voor verschillen in
korrelgrootte)(naarvanBroekhoven, 1987).
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anorganischkwikbetreft;demeestgiftigekwikverbinding is
echter methylkwik, dat in de waterbodem wordt gevormd uit
anderekwikverbindingen.Methylkwik isenigszinsvluchtigen
kan daarom geleidelijk uit het systeem verdwijnen. De
snelheid waarmee het gevormd wordt en de verdwijnsnelheid
zijnechter zodanig,datinhetIJsselmeerdemethylkwikgehalten nog ca 100 jaar op het huidige niveau zullen
blijven.
Voor cadmium is het niet mogelijk een dergelijk onderscheid te maken naar de vorm waarin het voorkomt; hier
moeten we uitgaan van het totaal-gehalte. Bij aanname van
een50%reductiedoorhettevoerenbeleid degehalteninde
bodem van het Ketelmeer/IJsselmeer maar zeer geleidelijk
dalen. Uiteindelijk zal wel voldaan worden aan de huidige
normen voor waterbodemkwaliteit; in het IJsselmeer is dit
vooral het gevolg van het grote slibvolume door de hoge
produktievanorganischmateriaal alsgevolgvanalgenbloei,
waaraan cadmium zich kan binden en neerslaan: door een
groter slibvolume valt dit slib in een lagere klasse van
Cd-belasting.
Voor PCB's ligthetwat anders:indebinnenwateren iser
thanseensoortdynamischevenwicht'tussenaanvoerenafvoer
doorverdamping. Wordt de aanvoergehalveerd, danwordt ook
de concentratie gehalveerd, maar met een aanzienlijke
onberekenbare vertraging als gevolg van nalevering.
Opvallend is dat degemeten PCBconcentraties inwater plus
zwevende stof in de Rijn weliswaar dalen,maar dat dit nog
niet weerspiegeld wordt in de concentraties van vooral de
hoger gechloreerde PCB's indriehoeksmosselen. Blijkbaar is
een gedeelte van de PCB's in de mosselen afkomstig uit
diffusenaleveringbovenstrooms,waardoornoggeenhalvering
van de aanvoer van PCB's in het Nederlandse stroomgebied
optreedt.DeschattingenoverhetverloopvandePCBgehalten in Ketelmeer- en IJsselmeerslib (figuur 15)kunnen
dan ook aan de optimistische,kant zijn. Sanering«van de
waterbodem van het Ketelmeer^*versnel-t tde reductie van de
gehalten in het sediment, maar heeft nog weinig invloed op
de uiteindelijk in het IJsselmeer »te bereiken gehalten
volgens het gehanteerde model•(Bruggeman et al., 1989; de
Boeretal.,1991).
'
«
6.Strategievoorchemisch oecosysteemherstel
Rijnwater is grotendeels regenwater dat op zijn weg naar
ons toe effluenten van zuiveringsinstallaties opneemt, over
verontreinigde grond stroomt en waarop intensieve scheepvaart plaatsvindt. Het isdus twijfelachtig of de kwaliteit
van het Rijnwater ooit aan de "bijzondere milieukwaliteit"
kan voldoen. Gezien het belang van de Rijn in de waterhuishouding vanNederland zoudekwaliteittenminsteaande
"algemene milieukwaliteit" moeten voldoen, volgens Omgaan
metrisico'senhetNationaalMilieubeieidsPlan.
Volgens de inhet kader vanhet stoffenbeleid ontwikkelde
en binnen het projekt "Ecologische Inpasbaarheid Stoffen"
gehanteerde risicofilosofie zou de belasting van het
Rijnwater zodanigmoetenzijndatditaan95%vandedaaraan
blootgestelde soortenlevenskansenbiedt,echteralleenin
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gebiedenwaarRijnwaternietsysteemvreemd is.Voor zowelde
95%vandesoorten,diezichbijdealgemene milieukwaliteit
moeten kunnen handhaven, als de 5% die van de bijzondere
milieukwaliteit afhankelijk zijn, is het van belang dat
water met eenkwaliteit beterdanRijnwater optimaal benut
wordtennietonnodigwordt afgevoerd. Hetverschil tussen
een gebied met een eigen waterhuishouding en een gebied
afhankelijk van de toevoer van rivierwater, wordt geïllustreerd indebeheersproblematiekvande Oostvaardersplassen
en de Biesbosch. De verschillende accenten zijn terug te
voeren op aandacht voor het kwantiteitsbeheer in de
Oostvaardersplassen (Iedema&Kik,1986)enaandachtvoorde
gevolgen van de verontreinigde waterbodem in de Biesbosch
(Gleichman-Verheijen & Ma, 1989). Illustratief zijn de
vergelijking van de aalscholverkolonies (zie paragraaf
Noordelijk
Deltabekken)
inbeide gebieden en debodemfauna.
In de Oostvaardersplassen treffen we een individuenrijke
bodemfauna aanmetbijvoorbeeld meerdan2000 Chironomuslarvenperm 2 , indeBiesboscheenindividuenarmebodemfauna
(RIZA, ongepubliceerde gegevens). In feite is de grotere
natuurwaardevanveelgebiedentedankenaanisolatievanof
ten opzichte van rivierwater: vergelijk Markermeer met
IJsselmeer, Oostvaardersplassen met IJsselmeer, / Grevelingenmeer met Haringvliet (van de Guchte, 1991;Nienhuis,
1985). Voor
Oosterschelde is dit vroegtijdig ingezien
(Wolff & Peelen, 1974). Het vasthouden van gebiedseigen
water en isolatie kanalleen ingrote eenheden waarvoor een
onafhankelijk kwantiteitsbeheer kan worden gevoerd mits er
mogelijkheden zijn voor voorraadvorming. In feite is
reserveringvanwatervoordenatuurnodig.IndeDerdeNota
Waterhuishouding (Rijkswaterstaat, 1989) is dit met zoveel
woorden gesteld (beleidslijn bij pakket 11: Grondwater),
maar dit beleid is bij motie van de Tweede Kamer aangescherpt. Het areaal van verdroogde gebieden moet voor het
jaar 2000 met 25 % omlaag. Er moet gestreefd worden naar
integraal waterbeheer (Colijn, 1990). Waar toch (Rijn)water
moet worden ingelaten, zou een aanvullende zuivering,
bijvoorbeeld door helofyten-filters (rietvelden) of een
filter met driehoeksmosselen (Reeders, 1990) of anderszins
aanbeveling verdienen. De mogelijkheden hiervoor zijn
beperkt bestudeerd en nog nauwelijks benut. De benodigde
helofytenfilters blijken enorme oppervlakten in te nemen en
zijn dus hoogstens additioneel bruikbaar (Duel & te
Boekhorst, 1990). Biotoopherstel voor aan stromend water
gebonden (rheofiele) soorten in het stroomgebied van Rijn
die thans grotendeels verdwenen zijn uit het Nederlandse
deel van deRijnen soortenvan zeergrootschalige systemen
(IJsselmeer, Waddenzee) vergt waarschijnlijk zoveel
bijzondere eisen, dat het wenselijk zou zijn de "algemene
milieukwaliteit" bij te stellen; de toetsing van de
haalbaarheid endejuistheidvandealgemene milieukwaliteit
moetuiteindelijk indepraktijkplaatsvinden.
Zeker isdat voor een oecologisch herstelvan rivieroecosystemen en kustgebieden een veel verdere reductie van
stoffen nodig is dan thans voorgenomen. Hierbij moet
rekeningwordengehoudenmetnutriëntenratio's.Ermoetmeer
aandacht komen voor diffuse verontreinigingsbronnen. Grote
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problemen doen zich voor als de bodem langdurig nutriënten
en organische microverontreinigingen heeft opgeladen.
Isolatie is dan vaak niet genoeg om het oecosysteem te
herstellen. Er zijn in dat geval intensieve en dure
maatregelen nodig, zoals baggeren (Biekart & Leuven, 1991)
en biomanipulatie, zoals ingrijpen in het visbestand (Van
Donk &Gulati, 1989;Gulati et al.,1990). Problemenmet de
vervuilde onderwaterbodems in het riviergebied blijven ook
na de reductie van de concentraties in het water bestaan.
Overwogenwordtdezeslibbodemsnaarzeetelatenafstromen,
bijvoorbeeld door het openzetten van de Haringvlietsluizen.
In zee zijn geen duidelijke effecten van zware metalen
bekend, doch organische microverontreinigingen blijven een
probleem. Dergelijke maatregelen zijnechter in strijd met
internationale afspraken om de Noordzee schoon te houden
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1990b). Een alternatief vormt het bevorderen van sedimentatie met schoner
slibofhetafdekkenmetzand,waarbijerosievoorkomenmoet
worden.
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ECOTOPENCLASSIFICATIE TENBEHOEVEVAN HET STOFFENBELEID
FransKlijn,KeesL.G.Groen,WilL.M. Tamis
Centrumvoor Milieukunde,Rijksuniversiteit Leiden,Postbus9514,2300PALeiden

Samenvatting
Stoffenbeleid isinprincipelandelijkbeleid. Indepraktijk isechtervooreenmaaltoegelaten stoffen sprakevande
mogelijkheid tot beleidsdifferentiatie per gebied, bijvoorbeeld in de vorm van vergunningverlening of gebiedsaanwijzing. Een dergelijke differentiatie isvooral van belang
als in verschillende gebieden ecosystemen voorkomen die
verschillen in hetzij de gevoeligheid voor belasting met
chemische stoffen, hetzij de betekenis (waarde)die er aan
wordttoegekend.
Landsdekkende terrestrische en aquatische ecosysteemclassificaties zijn noodzakelijk om zulke verschillen, tussen
gebieden te kunnen vaststellen. Zo kan een geografische
basis worden verschaft aan het stoffenbeleid. Een voorbeeld
van een landsdekkende classificatie van ecosystemen is het
ecotopensysteem van het CML, dat vooralsnog is toegespitst
op de vegetatie. Om het geschikt te maken voor vragen met
betrekking tot toxische stoffen, is een uitbreiding nodig
van de bestaande classificatie, toegespitst op taxonomische
groepen waarop toxische stoffen meer invloed uitoefenen.
Deze uitbreiding, met in het bijzonder de terrestrische
bodemfauna en de aquatische macrofauna, is inmiddels in
PEIS-kaderterhandgenomen.
De classificatie beoogt een basis te bieden voor
voorspelling en beoordeling van effecten van toxische
stoffen in geografisch perspectief. Op basis daarvan kan
wordengeprioriteerd inwelkegebiedenaangescherpt stoffenbeleid het meeste rendement in termen van natuurwinst
oplevert.
Eengeografischebasisvoorstoffenbeleid
Het stoffenbeleid ishoofdzakelijk een landelijk of zelfs
bovennationaal beleid. Dit geldt in het bijzonder voor de
stoffen van de 'zwarte lijst' die nergens mogen worden
geloosd. Anders ligt ditvoor stoffenvan de 'grijzelijst'
waarvanlozingenonderbepaaldevoorwaarden zijntoegestaan.
Deels zijn deze voorwaarden gekoppeld aan de wijze van
toepassing en behandeling en deels hangen ze samen met het
ontvangend milieu.Ditlaatstekomttotuiting ingebiedsgericht beleid ten aanzien van stoffen, zoals dit wordt
vormgegeven in de bodembeschermings-, de grondwaterbeschermings-, de natuurbeschermingsgebieden of via vergunningen
waarbijeisentenaanzienvandelocatiegelden (ecologische
richtlijn in de Hinderwet, Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren) (Klijn & Laansma, 1990; Ministerie VROM, 1990a).
Een gebiedsgericht stoffenbeleid is vooral van belang als
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in een gebied ecosystemen voorkomen die gevoelig zijn voor
belasting met chemische stoffen, of waaraan een bijzondere
betekeniswordt toegekend.
Om dit teverduidelijken sluitenwij aanbij een algemeen
milieukundig relatieschema (figuur 1) waarin maatschappelijke activiteiten als oorzaak van emissies de eerste
module zijn. De emissies komen ergens als immissie in het
milieu terecht,dat wil zeggen ineenecosysteem, bestaande
uit abiotische en biotische componenten (module 2 ) .
Afhankelijk van de gevoeligheid van het ecosysteem zal dit
in meerdere of mindere mate veranderen hetgeen vervolgens
weer consequenties heeft voor de functies die het betreffende ecosysteem kan vervullen, ofwel de betekenis die het
voordemensheeft (module3 ) .

MODULE 1

MODULE 2

activiteiten
(ingrepen en
emissies)

ecosystemen f
(proces en
,
structuur)

doen en laten

milieukwaliteit

Figuur 1.

MODULE 3
?

functies
(betekenis)

wensen

Milieukundig relatieschema; naaï rechts een
causale keten (gevolgen voor . . . ) , naar links
eennormstellingsketen (eisenaan . . . ) .

Als het gebied een natuurfunctie"vervult, kan een
natuurbetekenisaanditgebiedworden«toegekend.Sedert 1989
zijninhetmilieubeleid debegrippenAlgemeneenBijzondere
Milieukwaliteit (AMK en'BMK) in gebruik (Ministerie VROM,
1989). Beide kwaliteitsniveaus 'beogen"ook hét voortbestaan
van soorten en ecosystemen in mindere (AMK) of meerdere
(BMK) mate te waarborgen. Er kan dan ook worden geconstateerd dat door het beleid aan alle gebieden dus ook een
zekere natuurfunctie wordt toegekend. Dat is in zoverre van
belang, dat op basis van de gewenste natuurbetekenis voor
elkgebied een 'ecologischenorm'voorbiotaenbijbehorende
stoffengehalten in het abiotische milieu kan*».worden
afgeleid. Vanuit zo'n 'ecologische norm' kunnen dan weer
eisen aandoen en latenworden gesteld, i.e.aanhet omgaan
met stoffen in een bepaald gebied. In een eerdere studie
(Klijn et al., 1990 a en b) is ervan uitgegaan dat in AMK
gebieden verschillende functies mogelijk moeten zijn met
behoudvaneenzekere 'basisnatuur',terwijlinBMK-gebieden
strengere 'natuurgerichte normen'moeten gelden met het oog
op zeldzame of bedreigde soorten. Men kan bij BMK-gebieden
denken aan gebieden uit de Ecologische Hoofdstructuur
(Ministerie L&V, 1989), deWaddenzeeofdeduinen.
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Ecosysteemclassificatie
Voor het stoffenbeleid is het noodzakelijk uitspraken te
kunnen doen over denegatieve of positieve effectenvan dat
stoffenbeleid op ecosystemen, en de betekenis van deze
effectenvanuit het oogpunt van de natuur-of gebruiksfuncties. Daarmee kunnen beleidsmakers prioriteiten stellen,
afwegende "waarhunguldeneendaalderwaard isalshetgaat
om het 'ecologisch rendement' van een stofmaatregel?". Dit
leidt tot de behoefte aan twee groepen geografische
gegevens: ten eerste zijn dat gegevens over belastingen met
stoffen en veranderingen daarin onder invloed van het
beleid, ten tweede zijn het gegevens over ecosystemen die
onderinvloed staanvandezebelastingen.
Voor de eerste groep gegevens is een immissieregistratie
nodig, eventueel aangevuld met gegevens over bestaande
gehalten van stoffen inhet milieu,verontreinigde locaties
endergelijke.Voordetweedegroepgeografischegegevensis
een op het probleem toegesneden ecosysteemindeling van
belang. Met betrekking tot deze laatste groep zijn drie
vragen relevant: (1)waar komen bepaalde ecosystemen voor,
(2) welke effecten hebben stoffen op deze ecosystemen,
opdat voorspeld kan worden wat de effecten van bepaalde
stoffenmaatregelen in objectieve termen zullen zijn,en (3)
welke waarde hechten wij aan deze ecosystemen of onderdelen
ervan (beoordeling),zodatweoverdeeffectenintermenvan
'natuurwinst'kunnenpraten.
Landsdekkende ecosysteemclassificaties zijn noodzakelijk
omantwoordenopdezevragentekunnengeveneneffectenvan
het stoffenbeleid te voorspellen. Hoe zulke voorspellingen
eruit kunnen zien wordt elders in dit boek besproken door
Douben & Aldenberg. Beoordeling vereist interpretatie in
termenvanbetekenis,datwilzeggenwelketypenecosystemen
op een bepaalde plaats gewenst worden en welke kwaliteit
dezedienentehebben.

Schaal van

ecosysteemclassificatie

Een ecosysteemindeling voor het stoffenbeleid moet qua
schaal aansluiten bij de doelen van milieu- en natuurbeleid
en bij de ruimtelijke schaal waarop stoffen in het milieu
effecten hebben. In Zorgen voor Morgen (RIVM, 1988) en door
Hekstra (1991, dit boek) worden problemen met stoffen
besproken van wereldschaal tot lokaal: dat is nogal een
spanbreedte. De doelstellingen van het natuurbeleid, i.e.
bescherming van ecosystemen of soorten via hun habitats,
zijn echter meestal gericht op concrete natuurgebieden of
percelen. Deze komen overeen met het niveau van ecotopen of
combinaties van ecotopen. Voor gebiedsgericht milieubeleid
daarentegen gaan de gedachten meer uit naar ecodistricten of
vergelijkbare grotere eenheden (Ministerie VROM, 1990a).
Voor de boven gestelde doelen, in het bijzonder de
voorspelling van effecten van stoffen op ecosystemen en de
beoordeling van deze effecten, moeten we aansluiten bij een
schaalniveau waarop de effecten van stoffen naar aard en
grootte verschillen. Dergelijke verschillen worden voor een
zeer groot deel bepaald door de fluxen van energie en
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materie tussen biotische componenten van ecosystemen. Dat
betekent dat bij voorkeur ecosystemen moeten worden onderscheiden die verschillen qua biotische opbouw. In dat
verband is het ons inziens zinvol aan te sluiten bij het
schaalniveau van ecotopen. Deze ruimtelijke eenheden worden
afgegrensd op basisvan abiotische enbiotische componenten
(Stevers et al., 1987; Klijn, 1988); de abiotische worden
gebruikt voorzover ze direct ecologisch relevant zijn voor
debiota.
Als we ecotopen als uitgangspunt nemen, hebben we een
schaalniveau dat door demeeste ecologen ook als ecosysteem
wordtherkend.VanderMaarel&Dauvellier (1978)omschreven
een ecotoop als 'de plaats waar een ecosysteem voorkomt'
('een bosje', 'een duingrasland', 'een ven'). Nadrukkelijk
werdduseenbepaalde schaalaangeduid (Klijn, 1988).
Omdat stoffenbeleid moeilijk voor afzonderlijke bosjes of
vennen valt te realiseren is het gewenst dat de resultaten
van voorspellingen voor afzonderlijke ecotopen worden
geëxtrapoleerd naar grotere gebieden. Daarbij kan gedacht
worden aan extrapolatie naar bijvoorbeeld ecodisprieten,
omdat die inhet kadervangebiedsgerichtmilieubeleid voor
de rijksoverheid perspectief lijken te bieden (Ministerie
VROM, 1990a), en bovendien inrelatie tot een aantal andere
milieuthema's relevant zijn (Klijn, 1988; RIVM, 1988). Per
ecodistricttype kan dan voorbeeldgewijs voor enkele ecotooptypen een voorspellingsmodel worden ontwikkeld. Er moet
in dat geval worden gekozen tussen voorspelling voor
dominantvoorkomendeecotooptypen (bijvoorbeeld voedselrijke
graslanden inhetlaagveengebied alsvoorbeeld voorAlgemene
Milieukwaliteit) of juist waardevolle, maar zeldzamere
ecotooptypen (bijvoorbeeld voedselarmeenmatig,voedselrijke
verlandingsvegetaties als voorbeeld voor Bijzondere
Milieukwaliteit).
t

Opzet van deze bijdrage

*

y%

Na te hebben beargumenteerd dat voor voorspelling en
beoordeling vandeeffectenvanstoffenhet schaalniveau van
ecotopen het meest voor dehand ligtvanwegeverschillen in
gevoeligheid voor stoffen die,vooral door.de biotische
opbouw van ecosystemen worden bepaald, zalde restvan deze
bijdrageopecotopenclassificatie zijntoegespitst.
Eerst zal het bestaande CML-ecotopensysteem kort worden
toegelicht, waarna op de gebruiksmogelijkheden wordt ingegaan. Danvolgt eenkorte beschouwing over de bruikbaarheid
voor stoffenbeleid en de noodzakelijk geachte aanpassingen
en aanvullingen. Tenslotte wordt ingegaan op de functievan
eenecotopenclassificatievoorhetstoffenbeleid.
Hethuidigeecotopensysteem vanhetCML
In het ecotopensysteem, zoals dat door het CML is
uitgewerkt voor de vegetatie, is de volgende definitie van
ecotoopgebruikt (Steversetal.,1987):
"...eenruimtelijkeeenheiddiehomogeenistenaanzienvan
vegetatiestructuur, successiestadium en de voornaamste
abiotische standplaatsfactoren dievoor de plantengroei van
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belang zijn".
Bij de ontwikkeling van dit ecotopensysteem is uitgegaan
van een veronderstelde cruciale rol van de vegetatie in de
opbouw van een levensgemeenschap, omdat deze de primaire
productie van een ecosysteem bepaalt. Daarbij bepaalt de
standplaats
de groeimogelijkheden voor de vegetatie en de
(potentiële)soortsamenstelling.
Hetecotopensysteem omvatdrieonderdelen:
1
Een indeling van ecosystemen naar abiotische en
biotische standplaatskenmerken die van belang zijn
voorverschillen invegetatiesamenstelling;
2
Een indeling van alle plantesoorten van de Stan#
daardlijst der Nederlandse Flora naar voorkomen per
standplaatstype (rekeninghoudendmetdeecologische
amplitude);
3
Eenaantalgecomputeriseerde 'vertaalsleutels'omop
basis van vegetatieopnamen een uitspraak te kunnen
doenoverde standplaatseigenschappen.

Classificatie
D e s t a n d p l a a t s v a ne e nv e g e t a t i e w o r d t b e p a a l d d o o r e e n
aantal abiotische e nbiotische factoren. Voorzover'dezed e
s o o r t s a m e n s t e l l i n g v a nd e v e g e t a t i e v e r g a a n d b e p a l e n , z i j n
ze a l s i n d e l i n g s k e n m e r k g e s e l e c t e e r d . H e t b e t r e f t d e
v o l g e n d e a b i o t i s c h e e nb i o t i s c h e s t a n d p l a a t s f a c t o r e n :
Abiotisch

medium (aquatisch-terrestrisch)
vochttoestand
voedselrijkdom
zuurgraad
zoutgehalte
dynamiek

Biotisch

vegetatiestructuur
successiestadium

M e t d eb e l a n g r i j k s t e a b i o t i s c h e i n d e l i n g s k e n m e r k e n k a ne e n
a b i o t i s c h e s t a n d p l a a t s i n d e l i n g w o r d e n g e m a a k t (figuur 2) .
Door binnen deze abiotische standplaatsen weer onderscheid
t e m a k e n o p grond v a n d e b i o t i s c h e i n d e l i n g s k e n m e r k e n ,
o n t s t a a n d e o n g e v e e r 1 2 0 e c o t o o p t y p e n (figuur 3) . D a a r b i j
worden d e volgende vegetatiestructuurklassen/successiestadia onderscheiden:
P: p i o n i e r v e g e t a t i e
G: g r a s l a n d
R: r u i g t e
S: s t r u w e e l
B:b o s
W: w a t e r v e g e t a t i e
V: v e r l a n d i n g s v e g e t a t i e
In e e na a n t a l g e v a l l e n w o r d e n s u b t y p e n o n d e r s c h e i d e n o fv e r f i j n i n g e n a a n g e b r a c h t , b i j v o o r b e e l d v o o r k a l k g r a s l a n d e n( k r )
of v o o r d r o o g v a l l e n d ( d v ) ,w a a r d o o r n o go n g e v e e r 4 0 s u b t y p e n
worden onderscheiden.
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Figuur 2.
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Figuur3.
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Abiotische standplaatstypen op basis>'van de
belangrijkste abiotischeindelingskenmerkenvan
de ecotoopclassificatAe, toegespitst op de
vegetatie (Steversetal.,1987).

s

v *«

zP20
ZG20
zR20

••

1

bP60

Ecotooptypen (enenkelesubtypen)natoevoeging
van vegetatiestructuur/successiestadium. De
cijfersenkleineletterscorresponderenmetde
abiotische kenmerkklassen van figuur 2, de
hoofdletters hebben betrekking op vegetatiestructuur/ successiestadium.

Soortengroepen
Binnen ieder ecotooptype kan een aantal plantesoorten
worden aangetroffen, te samen de ecologische soortengroep
genoemd. Sommige plantesoorten komen slechts in één type
voor,maardemeeste,meteenbredereecologischeamplitude,
komen inmeerdere ecotooptypen voor (Runhaar et al., 1987).
In een ecologische soortengroep zitten dus meer en minder
indicatievesoorten.
Opbasisvanvegetatie-inventarisaties (opnamenofstreeplijsten) is het nu mogelijk vast te stellen welke standplaatsomstandigheden opeenbepaaldeplaatsheersen;daarbij
dient steeds de gehele soortsamenstelling te worden
betrokken.

Sleutels
Voorhetomzettenvanvegetatie-inventarisaties volgensde
meest gebruikte methoden zijn gecomputeriseerde toedelingssleutels ontwikkeld. Deze kunnen inventarisatiegegevens die
als computer-bestand zijn opgeslagen converteren in ecotooptypen. Hiervan wordt vooral gebruik gemaakt om grote
bestanden van provinciale inventarisaties te converteren in
ecotooptypen.
Toepassingenvanhetecotopensysteem
Het ecotopensysteem biedt twee voor het beleid relevante
functies:
Signalering: het aangeven welke veranderingen zijn
opgetreden door middel van longitudinale vergelijkingen
(monitoring)
Voorspelling: het berekenen van de waarschijnlijke
effecten van (beleidsmaatregelenm.b.v. modellen en het
doorrekenenvanscenario's.
Daarnaast zijn binnen ecotooptypen 'kwaliteitsklassen'
onderscheiden, die op basis van relatieve soortenrijkdom
(ten opzichte van een referentie/potentie)een maat vormen
voorde 'aantasting'vandenatuurfunctiedooreenscalaaan
ingrepen en immissies als er geen sprake is van een
verschuiving naar een ander ecotooptype. In relatie tot de
bovengenoemde signaleringsfunctie en voorspellingsfunctie
iseen dergelijke beoordeling nodig om debetekenis van een
verandering tekunnenaangeven.
Vanbeidetypentoepassingen (signaleringenvoorspelling)
en van de wijze van beoordelen zullen enkele voorbeelden
wordengegeven.

Signalering
Door inventarisaties van verschillende perioden te
vergelijken kan men veranderingen in de tijd in beeld te
brengen. Voor de 3e Nota Waterhuishouding is onder meer
nagegaan hoe de verbreiding en kwaliteit van natte en
vochtige ecotooptypen inNederland sedert 1950 is veranderd
(Claessen, in druk; Witte & Van der Meijden, 1990a enb ) .
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Daarbij is gebruik gemaakt van het Atlasbestand van het
Rijksherbarium en het CBS, waarin de verbreiding van
afzonderlijke soorten in Nederland per atlasblok van 5 x 5
km 2 is opgeslagen voor een tweetal perioden: van 1902 tot
1950 en van 1950 tot 1980. De kaarten met betrekking tot
afzonderlijke soorten zijn samengevoegd tot 12 kaarten voor
ecologische soortengroepen van natte en vochtige standplaatsen onderverdeeld naar het relatieve aantal soorten per
soortengroep dat per atlasblok is aangetroffen. Zo zijn zeer
goed, goed, matig en slecht ontwikkelde ecotopen onderscheiden. De slecht ontwikkelde ecotopen zijn niet weergegeven,
omdat er vermoedelijk sprake is van toevallige voorkomens
van soorten. Figuur 4 toont de resultaten voor een soortengroep die relatief sterk achteruitgaat. In deel 3 van de
Atlas van de Nederlandse Flora (Van der Meijden et al.,
1989) zijn dergelijke kaarten voor 34 soortengroepen
opgenomen.
De signalering betreft de feitelijke veranderingen in de
vegetatie. De precieze oorzaken van die veranderingen dienen
op een andere wijze te worden vastgesteld. De veranderingen
in soortengroepen P42 en G42 (figuur 4)kunnen grotendeels
worden teruggevoerd op de milieuthema's vermesting,
verzuring en, in mindere mate, verdroging. Dit geldt voor
welhaast alle soortengroepen. Effecten van toxische stoffen
op de soortensamensteling zijn tegen deze achtergrond
vrijwel niet te traceren.
Voor één soortengroep bestaat echter het vermoeden dat de
achteruitgang deels wel aan toxische stoffen kan worden
toegeschreven. Het betreft de soorten van pioniervegetaties
van matig en zeer voedselrijke, zowel droge als vochtige
standplaatsen, met andere woorden: de akkeronkruiden. Hun
achteruitgang (figuur 5) is onvoldoende te verklaren met
vermesting, en in het geheel niet met verdroging of
verzuring omdat die voor akkers geen rol van betekenis
spelen. Zaadschoning en intensieve grondbewerking tenerzijds, en het gebruik van herbiciden anderzijds zijn de
hoofdoorzaken van de gesignaleerde achteruitgang. Nu was dat
natuurlijk voor de akkers zelf ook de bedoeling, maar de
soorten zijn ook goeddeels verdwenen uit?de akkerranden en
bermen, die toch ook present zijn in atlasblokken van 25
km 2.
'.

Voorspelling
Op basis van bekende verbreiding en mate van ontwikkeling
(relatieve soortenrijkdom) van ecotopen enerzijds en dosiseffect relaties anderzijds, is het mogelijk voorspellingen
te doen over veranderingen in de toekomst. Hiervoor is^
kennis nodig over dosis-effectrelaties op het niveau van de
soortenrijkdom per ecologische soortengroep. Voor factoren
die de standplaatsfactoren voor de vegetatie beinvloeden
(verzuring, vermesting en verdroging) is dit het gemakkelijkst. Soms zal er sprake zijn van verschuiving naar een
ander ecotooptype, maar vaker zullen de veranderingen
slechts tot afname van de soortenrijkdom binnen een ecotoop
leiden.
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Beoordeling
Beoordeling van ecotopen omvat twee aspecten. Ten eerste
kan aan het ecotooptype een zekere waarde worden toegekend
op basis van bijvoorbeeld internationale zeldzaamheid,
nationale zeldzaamheid enbedreigdheid (matewaarinecotopen
van een bepaald type de laatste decennia zijn achteruit
gegaan). Ten tweede is een maat nodig voor de waarde van
feitelijk aangetroffen ecotopen. Hiervoor zijn binnen
ecotooptypen 'kwaliteitsklassen'onderscheiden,dieopbasis
van relatieve soortenrijkdom (tenopzichte van een referentie/potentie)eenmaat vormenvoor dematevan 'aantasting'
door een scala van ingrepen en immissies. Met deze maat
wordt de natuurwaarde beoordeeld als er geen sprake is van
eenverschuiving naareenanderecotooptype.
Ten behoeve van de beleidsanalyse voor de 3e Nota
Waterhuishouding is voor een drietal beleidsscenario's het
effect op vegetaties van natte en vochtige standplaatsen
berekend (Claessen SWitte, 1991;Witte, 1990). Debeleidsscenario's zijn alle samengesteld uit een combinatie van
ingrepen in de waterhuishouding, leidend tot grondwaterstandsdaling, afname van lithotrofekwel en de verspreiding
van gebiedsvreemd water. Door aan alle ecotooptypen
een
waarde toe te kennen en de relatieve soortenrijkdom als
criterium tegebruikenvoordekwaliteitvande ecotopen, is
hetmogelijkgeweestdeeffectenvandediversebeleidsscenario's op de natuurwaarde van natte en vochtige
ecosystemen in beeld te brengen. Dit maakt het mogelijk
beleidskeuzen met een 'natuur-rendements' plaatje te
illustreren.Figuur 6geeftvoorhet beleidsscenario
'autonome ontwikkeling' een natuurwaardewinst en -verliesrekening.

I ILICHT
E 3 GEMIDDELD
•

Figuur 6.

STERK

Natuurwinst en natuurverlies bij scenario
'autonome ontwikkeling' in het waterbeleid
(uit: Claessen&Witte, 1991).
277

Mogelijkheden vaneenecotopenbenadering voor stoffen
Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt dat het mogelijke
gebruik van een ecosysteemclassificatie zoals het ecotopensysteem, i.e. signalering en voorspelling in samenhang met
een beoordeling (betekenistoekenning), ook voor stoffenbeleid relevantkanzijn.Daarstaatechtertegenoverdatde
soortsamenstelling van vegetaties niet of onvoldoende op
toxische stoffen reageert voor een direct gebruik van het
huidigeecotopensysteem.
Zoals door Ernst & Verkleij (dit boek)wordt aangegeven,
kunnenerweliswaareffectenvantoxischestoffenopplanten
zijn, maar iservooral sprakevangroeiremming,terwijl de
effecten bovendien pas optreden bij zeer hoge gehalten van
eenstof.Eeneffectopdesoortsamenstelling vanvegetaties
blijkt pas als soorten beginnen teverdwijnen. Zoals eerder
vermeld treedt dit alleen op bij akkeronkruiden als gevolg
vanhetgebruikvanherbiciden.
Tegendezeachtergrondwordtnugestreefd naaraanpassing/
uitwerkingvanhetecotopensysteem voortaxonomischegroepen
die veel sterker door stoffen worden bedreigd. Dit betekent
datineersteinstantiekanwordengedachtaaneenecotopenclassificatiewaarinbodemfaunaenbovengrondslevendefauna
zijnopgenomen,terwijltevensrekeningmoetwordengehouden
metdoorvergiftiging viavoedselwebben.Daarnaastkomenvoor
met name fungicidenook schimmels inbeeld (zieook Arnolds
et al., 1991,dit boek). Met betrekking tot de bovengronds
levende fauna moet worden geconstateerd dat deze veelal
onvoldoendegebondenisaanéénecotoop:dezedierenzijnte
mobiel om in een ecotoopclassificatie op te nemen, maar de
kans op doorvergiftiging van dergelijke fauna of neveneffecten via voedselrelaties (Canters et al.„ 1989) dient
wel in beschouwing te worden genomen. Daarom dient bij de
bodemfauna speciale aandacht uit te gaan naar die groepen
die stapelvoedsel vormen vpor bovengrondse fauna. Voor
aquatische ecosystemen isook£en nadereuitwerking van het
bestaande ecotopensysteem nodig, omdat'tot nog toe alleen
wateren zijn ingedeeld waarin macrofyten een belangrijk
onderdeelvanhetecosysteemvormen.,Deiaunaishierbijtot
nu toe niet betrokken, terwijl dit in relatie tot stoffen
welnoodzakelijkwerdgeacht.
Debovenstaandeoverwegingenhebbengeleid totdeformulering van een tweetal projecten inzake uitbreiding van het
bestaandeecotopensysteem,metRINenCMLalsuitvoerdersen
DGM-PEIS en RIZA als opdrachtgevers. De te ontwikkelen
classificaties met de bijbehorende soortengroepen worden
vervolgens gebruikt als basis voor landsdekkende voorspellingsmodellen die in nauw overleg door het RIVM^zullen
worden gemaakt.Tevens isereenrelatie met onderzoek naar
herstelmogelijkheden van chemisch belaste ecosystemen door
hetRIN (Douben&Aldenberg, 1991,dit boek).
Op de nog prille ideeënvorming voor beide ecotoopclassificaties wordt kort ingegaan. Rapportage over beide
projectenwordtmedio 1991verwacht.
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Eenecotopensysteem,toegespitst opterrestrische bodemfauna
Evenals voor de ontwikkeling van het bestaande ecotopensysteem, wordt voor het bodemecosysteem uitgegaan van een
onderscheid tussenlevensgemeenschap enmilieu:debodemfauna (en evt. -flora) en de habitat. Habitat is de analogie
van standplaats voor de vegetatie. De habitat wordt in dit
geval hoofdzakelijk gevormd door de bodem, met zowel
fysisch-chemische als dode organische componenten. Dit
betekent dat zowel het endorganische profiel als ook het
ectorganische profiel, dat wil zeggen de strooisel-,
fermentatie- en humuslaag, er toe worden gerekend. De
levensgemeenschap wordtdooronsniettotdebodem gerekend.
Als bodem en levensgemeenschap in samenhang worden beschouwd, zalwordengesprokenvanhet
bodemecosysteem.
Behalve bodemfactoren zijn nog andere habitatfactoren van
belang voor de bodemfauna. Men kan daarbij denken aan
bijvoorbeeld het klimaat, de vegetatie of menselijke
verstoring doorgrondbewerking.
Na een selectie van relevante habitatfactoren worden deze
gegroepeerd tot een overzichtelijk aantal indelingskenmerken.Dezekenmerkenmoeten:
zoveel mogelijk operationele habitatfactoren zijii, dat
wil zeggen dat zijdirect van invloed moeten zijnop 'de
levensruimte', 'het voedsel' of 'het klimaat' voor de
bodemfauna;
met meetbare variabelen te definiëren zijn en bij
voorkeur moeten gegevens voor geheel Nederland beschikbaarofafteleidenzijn.
In literatuur over bodemfauna-ecologie (onder meer Bongers
etal.,1989;DeKruijf etal.,1984;Gleichman-Verheijenet
al., 1990; Leadley Brown, 1987; Mueller, 1965; Wallwork,
1976)wordenmeerdandertighabitatfactoren genoemd dievan
invloed zijn op de bodemfauna. Deze zijn echter voor het
merendeel teherleidentot:
saliniteit,
moedermateriaal/textuur
vochttoestand,
zuurgraad,
vegetatiestructuur
humusprofiel/strooiseltype (ondermeernaaldversus loof)
dynamiek (verstuiving,bewerking e.d.)
In de bestaande ecotopenclassificatie voor vegetatie zijn
de meeste kenmerken reeds relevant geacht.Daar isaansluiting relatief gemakkelijk. Nog niet eerder gebruikt zijn
moedermateriaal/textuur en humusprofiel/strooiseltype. Het
strooiseltype isvooral van belang binnen bossen enstruwelen, omdat sommige afbraakproducten van strooisel zoals van
beukeblad en Adelaarsvaren 'van nature' toxisch zijn voor
bodemfaunasoorten.
Nadat de relevante kenmerken zijn geselecteerd, is een
zinvolle indeling inklassen nodig. Deze isafhankelijk van
depreciezewerkingvandefactorendiealsindelingskenmerk
zijn gekozen. Bijvoorbeeld inhet geval vande textuur gaat
het vooral om de meerledige invloed op 'de levensruimte'
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voor de bodemfauna. Zohebben bodemdieren zondergraafcapaciteiten een bepaalde poriegrootte nodig om zich te kunnen
voortbewegen. Deze kan deels worden afgeleid van de
korrelgrootte (textuur).Dierenmetgraafcapaciteitenmoeten
de grond opzij kunnen zetten,waarvoor de doordringbaarheid
als functie van de textuur belangrijk is. Tenslotte kunnen
door zwel- enkrimpverschijnselen in zeer zware klei poriën
worden dichtgedrukt. Op basis van deze 'functionele benadering'vanhetindelingskenmerk zoueendriedeling inzand,
lichte zavel tot en met lichte klei en zware klei mogelijk
ecologisch relevant zijn, wat ook aansluit bij de textuurklassen van de bodemkaart van Nederland. Naar een
zinvolleklasse-indeling voordegeselecteerde indelingskenmerken op basis van autecologisch onderzoek aanbodemfaunagroepenwordtnoggezocht.
Alsdeindelingskenmerkenenkenmerkklassen inhoofdlijnen
zijn vastgesteld, kunnen bodemfaunagroepen en -soorten aan
degevormdeecotooptypenwordentoegedeeld.Ditzalnogniet
voor alle taxonomischegroepen mogelijk zijn bij gebrek aan
gegevens. Evenmin is het voor alle taxonomische^groepen
doelmatig tegendeachtergrond vandedoelstellingen'vanhet
onderzoek. De eerste selectie van, in het kader van het
huidige onderzoeksproject, op tenemen groepenberust opde
volgendecriteria:
Groependierelevant zijnvanuitdeverschillende waarden
en functies van de bodem, zoals ongestoord ecologisch
functioneren, of risico's voor toppredatoren inde bodem
(doorvergiftiging).
Dominanteofsleutelgroepenof-soorten.
Groepen of soorten die een zelfstandige natuurwaarde
hebben in verband met de wens tot beoordeling van de
ecosysteemkwaliteit.
Groepen en soorten die stapelvoedsel vormen voor de
bovengrondse faunametzelfstandigenatuurwaarden.
TenslottemoetendegroepenofsoortenvoldoendesystematischenbiogeografischbesJstireven„enonderzochtzijn.
Uitwerking vaneenaquatischecotopen%ysteem
Voor aquatische ecosystemen wordt een ecoljDpenclassificatie uitgewerkt (CML en RIN) die ook.toepasbaar moet zijn
voor milieuthema's in het waterbeleid zoals vermesting,
verzuring van oppervlaktewater of de verspreiding van
gebiedsvreemd water. De aquatische ecotopenclassificatie
wordt voorlopig alleen uitgewerkt voor de binnenwateren,
zoweldezoetealsdebrakke.
Alsindelingskenmerken zijnvoorlopig geselecteerd:
»»_
chloriniteit,
stroming,
dimensie (grootteendiepte),
permanentie (droogvallend),
zuurgraad
voedselrijkdom
Voor het overige isdewerkwijze identiek.Dit impliceert
dat de kenmerken alle inklassen worden ingedeeld, waardoor
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ecotooptypen ontstaan. Voor deze ecotooptypen worden
soortengroepen opgesteld,waarbijdemacrofytenendemacrofaunaworden ingedeeld.
Inhetkadervanhetaquatischeecotopenprojeetzullenook
geautomatiseerde toedelingssleutels worden ontwikkeld.
Hiermee kunnen macrofauna- en/of macrofyteninventarisaties
worden geïnterpreteerd. Dit maakt het mogelijk bestaande
inventarisaties (STORA)en meetnetgegevens (IPAM: InterprovinciaalAquatischMeetnet)tegebruikenwaarmeeeenruimtelijkbeeldvandeverbreiding vanaquatischeecotooptypenen
veranderingen hierinisteverkrijgen.
Signalering, voorspelling en beoordeling met betrekking tot
effectenvan stoffen
Zoals gezegd is een ecotoopclassificatie bedoeld als
instrument om in het stoffenbeleid geografisch gedifferentieerd tekunnensignaleren,voorspellenenbeoordelen.

Signalering
Signalering van de effecten van stoffen vereist het
gebruik van de resultaten van betrouwbare landsejekkende
inventarisaties van bodemfauna en macrofauna in wateren.
Deze zijn reeds nodig voor een goed beeld van de huidige
toestand,maarvoordesignaleringsfunctie iszelfsbehoefte
aan gegevens vanverschillende perioden, zodat eenveranderingkanwordengesignaleerd.
Voor de meeste bodemfaunagroepen ontbreken dergelijke
landsdekkende inventarisaties. Evenmin is te verwachten,
gezien de hoeveelheid tijd en geld die hiermee gemoeid
zouden zijn, dat deze er zullen komen. In deze blijvende
lacune kan echter deels worden voorzien door het opzetten
van een ecologisch meetnet waarin bodemfauna en abiotische
factorenincombinatiewordenbepaald.
Voor de macrofauna in wateren bestaan reeds uitgebreide
monitoringsprogramma's bij provincies en waterschappen/
zuiveringsschappen, alhoewel hier evenmin sprake is van
systematische landsdekkende inventarisatie. Tevens is het
landsdekkend inter-provinciaal meetnet voor aquatische
ecosystemen (IPAM)vanbelang.

Voorspelling
De ecotoopclassificatie kan voorts worden gebruikt voor
hetbouwenvanvoorspellingsmodellen.Totnog toehebbendie
veelal slechts betrekking op een 'standaardecosysteem' met
een 'standaardbodem' of een 'standaardpaling', waardoor
geenrekeninggehoudenkanwordenmetspecifieke verschillen
ingevoeligheid tussenverschillendeecosystemen.
Bij voorkeur dient bijvoorspellingen teworden uitgegaan
vandefeitelijkehuidigetoestand.Nuisdie,zoalsbijhet
bovenstaande over signalering is gesteld, vaak niet bekend
in het geval van bodemfauna en slechts gedeeltelijk in het
gevalvanmacrofauna inwateren.Daarommoetdeuitgangstoestand worden benaderd. Voor aquatische ecosystemen kan dan
worden gedacht aan extrapolatie van meetnetgegevens naar
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ecotopen van hetzelfde type in de nabije omgeving. Voor
bodemfaunakanslechtseenschattingwordengemaaktopbasis
van bekende correlaties tussen hetvoorkomen van bodemfauna
enecosysteemkenmerkendiewellandsdekkend geïnventariseerd
zijn.Daarbijkunnenbijvoorbeeld bodemkaartenincombinatie
met vegetatiekaarten en landgebruiksgegevens van nut zijn.
Verarming die als gevolg van het gebruik van stoffen reeds
heeftplaatsgevonden, isdannietverdisconteerd.
Beoordeling
Meetnetresultaten en modeluitkomsten dienen een zekere
betekenis te hebben:hetmoetmogelijk zijn ze tevergelijkenmet normen, inwelkevorm danook.Hetkandaarbij gaan
omglobalebeleidsdoelstellingen, natuurlijkereferentiesof
wettelijk vastgestelde streefwaarden, richtwaarden dan wel
grenswaarden (Ministerie VROM, 1990b). Te denken valt aan
beleidsdoelstellingenzoals:
bodembeleidsdoelstellingen enwaterbeleidsdoelstellingen:
multifunctionele bodem,gezond ecologisch functionerenen
verdergaande ecologischedoelstellingen (natuur);en
natuurbeleidsdoelstellingen: bescherming van ecosystemen
enbijzonderesoorten.
,
Deze twee groepen doelstellingen 'geven richting aan een
mogelijk beoordelingskader, waarvan operationalisering nog
niet echt ver gevorderd is. Wij zullen trachten deze
beleidsdoelen teconcretiseren inecologischetermen.
Allereerst blijkt sprake te zijnvan nadruk opproceskenmerken ('functioneren') in het bodembeleid en waterbeleid,
en nadruk op structuurkenmerken (diversiteit, soorten) in
het natuurbeleid. Ons inziens dienen, zo mogelijk, procesen structuurkenmerken steeds te samen in beschouwing te
wordengenomen.InrelatietotstoffenzouditJkunnenworden
uitgewerkt inviergroepenbeoordelingscriteria, namelijk:
structuurkenmerken:
,
%
"diversiteit indebreqjSte"
matevanvolledigheid (relatieve soortenrijkdom
ten opzichte van de ecologische soortengroep)
pertrofischniveau
"diversiteit indelengte"
t
volledigheid aantal.trofischeniveaus
proceskenmerken:
"vitaliteit"
ongeremdheid primaireensecundaire productie
"stoelgang"
ongeremdheid afbraakprocessen en structuurvorming (fragmentatie, mineralisatie, humüicatie
e.d.).
Vooralleviergroepencriteriamoetennatuurlijke trajecten
per ecotooptype als referentie dienen, waarmee ze zijn
teruggevoerd op het criterium 'natuurlijkheid'. Bedenk
hierbij dat ook pionierecotooptypen (akkers en stuifzanden)
en graslandecotooptypen zijn onderscheiden, die hun eigen
'natuurlijke' trajecten kennen. Vervolgens kunnen dan
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toelaatbareafwijkingenwordengeformuleerd alsgrenswaarde.
Het gebruik van de 'mate van volledigheid' van plantesoortengroepen per atlasblok, eerder in deze bijdrage genoemd,
maakt gebruik van dit criterium. Het blijkt goed te werken
bij signalering envoorspelling van relatief groteveranderingen. Inanderebijdragen indit boek (Canters &deSnoo;
Ernst & Verkleij; Hummel & van Urk, 1991)worden relevante
effecten van stoffen genoemd die de populatie-omvang niet
beïnvloeden. Dergelijke effecten zijn slechtsmeetbaar door
procescriterium "vitaliteit" als maat te nemen. Ook is
bekend dat ectorganische profielen snel in dikte kunnen
toenemen door geremde afbraak, waarbij de afgenomen activiteit van micro-organismen een rol speelt (Admiraal & Van
Beelen, 1991,dit boek).
Na eenbeoordeling opgrond van 'normen'voor de genoemde
proces- en structuurkenmerken, kan ten behoeve van het
beleid een presentatievorm worden gekozen in termen van
'kansen voor ambassadeurs' in de vorm van aansprekende
soorten zoals dassen, otters, zeehonden of lepelaars.
Daarbij kan een simpel leesbaar plaatje gebruikt worden,
overeenkomstig de AMOEBE van Rijkswaterstaat (Ten Brink &
Hosper, 1989; Klijn et al., 1990b; Udo de Haes et al.,
1990). De werkelijke beoordeling dient ons inzien^ echter
steeds plaats tevindenmet behulp van ook de bovengenoemde
meeromvattendecriteria.
Slot
Uit het bovenstaande zou men misschien de indruk kunnen
krijgendathetecotopensysteemeensoortHaarlemmerolieis,
goedvoorallekwalen.Lieververgelijkenwijhetechtermet
zalf: de meeste zalfjes stelt een apotheker samen op basis
van dezelfde zuurvrije vaseline, met steeds een andere
werkzame stof. In die termen is het ecotopensysteem
inderdaad voorverschillende toepassingenbruikbaar,mitsde
voor de gestelde toepassing relevante elementen worden
toegevoegd.
Metbetrekking totPEISlijkeneenaantal ingrediëntennog
niet bekend en lijkt er nog flink geëxperimenteerd te
moeten worden. Daar staat tegenover dat ons inziens meer
bruikbaar materiaal voorhanden is dan vaak wordt gesuggereerd. Door het bruikbare materiaal inhet kader van PEIS
(looptijd tot eind 1992)adequaat tebewerken,hopenwe dat
werkelijke kennislacunes snel in beeld zullen komen en dat
demeestcrucialewordenopgevuld.
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Sectie4

Ethiek,politieken actieten aanzienvan stoffen in
ecosystemen

MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN INPOLITIEK PERSPEKTIEF
D.K.J. Tommei
Tweede Kamer, Fractie D'66, Postbus 20018, 2500 EA 's-Gravenhage

Samenvatting
Om een goed stoffenbeleid tekunnenvoerenmoet de minister
van VROM de verantwoordelijkheid krijgen voor het gehele
Rijksstoffenbeleid. Met de instelling van PEIS heeft VROM
een goede stap gemaakt in de richting van een integrale
doorlichting vanditRijksstoffenbeleid.Noodzakelijk iseen
notametwijzeaanpakentijdpadvandezedoorlichting.
Stoffenbeleid
De politiek heeft zich tot voor kort in het kader van het
milieubeleid t.a.v. milieugevaarlijke stoffen voornamelijk
beziggehouden met de bescherming van het menselijk leefmilieu tegen te hoge concentraties van deze stoffen. Dit
gebeurt o.a. door het stellen van MAC, ADI, verlenen van
vergunningen, etc.Vanuit andere departementen wordt tevens
stoffenbeleid gevoerd (LNV: toelating bestrijdingsmiddelen;
V&W: waterkwaliteit) maar dit is echter ook meest humaan
gericht (drinkwaterkwaliteit). Er is nog geen integrale,
samenhangende aanpak van de effecten van het gebruik van
milieugevaarlijke stoffengeweest.
Milieugevaarlijke stoffen hebben totnu toeweinig aandacht
gekregenvan depolitiek, envoor zover die aandacht erwel
wasmoetdezewordengekenschetst alsniet-systematischvoor
wat betreft de keuze van de stoffen en in de tijd gezien
incidenteel. Slechts in gevallen dat een stof (bewust of
onbewust)ingrote concentraties inhet milieu terecht komt
werd aan de bel getrokken (Seveso: dioxine; Sandoz:
bestrijdingsmiddelen).
PEIS
Voor het eerst wordt nu in de vorm van het Project Ecologische Inpasbaarheid StoffendoorVROMeenpoging ondernomen
om een ecologisch inpasbaar stoffenbeleid te formulerenofanders gezegd - het stoffenbeleid door te lichten vanuit
ecologischperspectief.Determecologische inpasbaarheid is
voor het eerst gebruikt in de Urgentienota Milieuhygiëne.
Ecologisch inpasbaarhandelenwordtindezenotagenoemd als
"eenonontkoombarevoorwaarde,wildemensdevelemogelijkheden,diehetmilieuhembiedtomtotontplooiing tekomen,
volledigbenutten".
Het doorlichten van het stoffenbeleid vanuit ecologisch
perspektief zal in het gehele milieubeleid systematisch
moeten gebeuren. Binnen PEIS wordt gewerkt aan een Uniform
Beoordelingssysteem Stoffen. Op den duur moeten het UBS
bestaandeennieuweaangemelde stoffenophunmilieueffecten
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beoordeeld worden. Omdat er talloze bestaande stoffen in
gebruik zijn,moetereenkeuzegemaaktwordenwelke stoffen
beoordeeld moeten worden. Deze keuze mondt uit in een
aandachtsstoffen-enprioritairestoffen-lijst.
Eenvoorschot op deze doorlichting van het stoffenbeleid is
de NMP-bijlage "Omgaan met risico's" waarin wordt geformuleerd in welke mate bepaalde bedreigingen zoals milieugevaarlijke stoffen een risico mogen vormen voor mens,
plant, dier en ecosysteem. Zo'n systematische doorlichting
heeft alleen kans van slagen als op alle, het milieu
betreffende,gebiedenvanuitéénuitgangspuntwordtgewerkt,
en het ligt voor de hand de minister van VROM hiervoor de
verantwoordelijkheid te geven. Milieu is enerzijds een
voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling en voortbestaan
van natuurlijke waarden in Nederland en anderzijds een
voorwaarde voor een duurzame economie. Een en ander past
goed in het karakter van het NMP en NMP-Plus als overkoepelende nota's, die geïnitieerd door VROM, mede door de
ministers van EZ, L&V en V&W aan de Tweede Kamer zijn
aangeboden.
Er is nog een tweede reden om het beleid t.a.v. milieugevaarlijke stoffen aan de minister van VROM toe te
vertrouwen. Voor de achteruitgang van (de levensomstandigheden van) planten en dieren is een veelheid van oorzaken
aan te wijzen, zoals verzuring, vermesting, verdroging,
versnippering enchemischebelasting.Dezeoorzakenzijnhet
gevolg van (vaak economische) activiteiten die in principe
onderdehoedevallenvanministeriesvanEZenLNV.Vaak is
de precieze bijdrage van elk van deze factoren aan de
achteruitgang van hetmilieu nietbekend. Daarom ishet van
belangdatdeministervanVROM,diehetgeheel-noghetbest
kan overzien, het stoffenbeleid vorm geeft.Deminister van
VROM heeft in het NMP al een aantal uitgangspunten voor
milieubeheergeformuleerd. «
«
*
De hierboven voorgestelde wijziging iri de verdeling van
verantwoordelijkheid tussen de betreffende bewindslieden is
politiek eenheethangijzer,maarvoorgrootbelangvoorhet
welslagenvanhetstoffenbeleid.
,
Knelpunten
Knelpunten in het stoffenbeleid worden voornamelijk
veroorzaaktdoordeeconomischemachtvanEZenLNV.Milieuargumenten zijn nog steeds van secundair belang in de
afweging om een stof of een productieproces al of niet toe
te laten. Dit is gezien de milieubeleidsdoelstellinge.n die
door de ministers van EZ, LNV en V&W mede zijn aangeboden
aan de Tweede Kamer, nog een reden om de volledige verantwoordelijkheid voor het stoffenbeleid bij VROM te leggen en
zohetmilieuargument teverzwaren.
Debelangrijksteknelpunten inhetstoffenbeleidzijn:
1.Hetbestrijdingsmiddelenbeleid.
Meer bestrijdingsmiddelen dan thans is bepaald zullen
moeten worden verboden, en de te verbieden middelen
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zullen snellermoetenwordenuitgefaseerd.
2.Het industriebeleid
De hele productiecyclus zalmoeten worden doorgelicht en
onderzochtopaanwezigheid vanmilieugevaarlijke stoffen.
Het toepassen van persistente, niet afbreekbare stoffen
(zoals zware metalen, gechloreerde koolwaterstoffen)zal
in de toekomst niet langer mogelijk zijn, tenzij kan
worden gegarandeerd dat deze stof uit het natuurlijk
milieu kan worden gehouden. De bewijslast hiervoor ligt
bijde (potentiële)gebruikerofproducent.
3.Dehuishoudelijkesector.
Indehuishoudelijke sectorwaarinmeer milieugevaarlijke
stoffen omgaan dan men zich vaak realiseert, zoals
detergenten, wasverzachters, voedseladditieven, chloor
bevattende kunststoffen (PVC), brandvertragers, verf,
etc. Aan een drastische sanering van de in deze sector
gebruikte en gebruikelijke stoffen kan niet worden
ontkomen.
Chemisehetijdbommen
Aparteaandacht isnodigvooreennieuwfenomeenmetdenaam
chemische tijdbommen.Eenchemischetijdbom ontstaat alseen
milieugevaarlijke stof zichophoopt inde immobiele fractie
van de bodem en door verandering in milieuomstandigheden
(bijv. pH, grondwaterstand) kan vrijkomen. Chemische
tijdbommen ziijninhetverleden ontstaan door het ontbreken
van een echt stoffenbeleid. De meest pregnante voorbeelden
hiervan zijn de fosfaatverzadigde gronden, de vervuilde
(onderwater)bodems, en de PCB's waarvan nog slechts 10%in
het milieu terecht is gekomen en de resterende 90%als een
zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. Door allerlei
oorzaken (graven, baggeren, ophogen, ontwatering van
agrarisch gebied, wegenaanleg, klimaatverandering) kunnen
deze chemische tijdbommen afgaan, i.e.de milieubedreigende
stoffen beschikbaar komen. In het stoffenbeleid zal met de
verborgen gevaren/gevolgen van beheersmaatregelen, grondwerkzaamheden, e t c , maar ook van economisch beleid,
rekening moeten worden gehouden. Het fenomeen chemisch
tijdbom kent veel aspecten, invalshoeken en betrokkenen en
oplossing van dit probleem bestaat voornamelijk uit
voorzorgsmaatregelen zodat chemische tijdbommen niet afgaan
ofontstaan.Decomplexheidvanhetprobleemmagechtergeen
excuuszijnvoorhetuitblijveneenoplossing.
Implementatie ecologische inpasbaarheid
Het ecologisch inpasbaar maken van het stoffenbeleid iseen
proces met grote gevolgen voor bijna alle sectoren van het
economisch leven. Het zal zeker op grote weerstand stuiten
(bestrijdingsmiddelen; was- en reinigingsmiddelen) en het
isalleen al daarom vangroot belang dat deTweedeKamer de
vorderingen nauwkeurig kan volgen. Een samenhangende nota
over het stoffenbeleid, waarin het te voeren beleid m.b.t.
de ecologische inpasbaarheid van stoffen wordt uiteengezet
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en waaraan een uitvoeringsschema is verbonden, is dan ook
geen luxe. Zo'n nota is er nog niet,maar zal er gezien de
noodzaak opredelijkkortetermijnmoetenkomen.
Indezenotamaghethoofdstukwetgevingnietontbreken.Het
gaat hierbij in de eerste plaats om het in de milieuwetgeving vastleggen van het uitgangspunt van een ecologisch
verantwoord lange termijn stoffenbeleid, gebaseerd op het
beheersenvandeheleketendieeenstofdoorloopt (vanwieg
totgraf)(ziefiguur 1). Logischisookdatde bevoegdheden
en deverantwoordelijkheden van deministervanVROM op dit
terrein wettelijk worden geregeld. In de tweede plaats zal
de hierboven genoemde 'van wieg tot graf'-benadering een
praktische vertaling moeten krijgen in de diverse milieuwetten. Zo zal de regeling voor de milieueffectrapportage
moeten worden uitgebreid met een verplichte milieueffectrapportage voor de totale keten. Dit wil zeggen dat voor
alle fasen en processen die de bewuste stof doorloopt de
ecologische inpasbaarheid getoetstmoetworden
Slot
Het Project Ecologische Inpasbaarheid Stoffen zal in begin
1993 rapporteren aan de Tweede Kamer. De nota die dan op
tafel ligt is mede tot stand gekomen door participatie van
LNV (NMF)enV&W.Vanaf datmoment zalduidelijk worden hoe
zwaar men het milieuargument wil latenwegen indebeschermingvanmens,plantdierenecosysteemtegendeinvloed van
milieugevaarlijke stoffen.
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PERSPECTIEVEN VOOR EENHARDER INTERNATIONAAL STOFFENBELEID
L.Reijnders
IVAM,UniversiteitvanAmsterdam;Stichting NatuurenMilieu,Utrecht

Samenvatting
H e t beleid t e n aanzien v a n m i l i e u g e v a a r l i j k e stoffen is
traditioneel sterk effectgericht. E e n v e r s c h u i v i n g n a a r e e n
m e e r b r o n g e r i c h t beleid is wenselijk, w a a r b i j m e t n a m e e e n
r u i m e p l a a t s m o e t w o r d e n gegeven aan a f v a l p r e v e n t i e ,
e c o l o g i s c h o n t w e r p e n ('ecodesign') e n h e r g e b r u i k . W a t
b e t r e f t h e t antropocentrische effectgerichte beleid d i e n t e r
een v e r a n d e r i n g plaats t e v i n d e n , w a a r d o o r m e e r rekening
wordt g e h o u d e n m e t medesoorten e n o r g a n i s m e n , n u e n in d e
toekomst.
E e n b l i k o ph e tv e r l e d e n leert d a th e t z w a a r t e p u n t v a nh e t
stoffenbeleid tot n u t o e ligt bij e e n aantal w e s t e r s e
i n d u s t r i e l a n d e n e n zich heeft geconcentreerd o p eei) beperkt
aantal stoffen. In Nederland steekt h e t stoffenbeleid niet
slecht a f tegen d a t i n andere westerse i n d u s t r i e l a n d e n d o o r
e e n b r e d e r e , m a a r d e vooruitgang is gering.
M u l t i n a t i o n a l e organisaties h e b b e n n a u w e l i j k s b i j g e d r a g e n
tot d e d a a d w e r k e l i j k e beperking of terugdringing v a n m i l i e u g e v a a r l i j k e c h e m i c a l i ë n . D e E G is t o t n u t o e h e t m e e s t
actief g e w e e s t t.a.v. regulering v a n m i l i e u g e v a a r l i j k e
stoffen. D e E G - r e g e l i n g e n lopen echter e e r d e r u i t op
legalisering v a nb e s t a a n d e wantoestanden d a no p v o o r t v a r e n d e
r i s i c o r e d u c t i e s . A l l e s bijeen is h e t beeld v a n h e t intern a t i o n a l e stoffenbeleid tot n u t o e deprimerend. H e t sterk
gegroeide m i l i e u b e w u s t z i j n biedt echter w e l k a n s e n v o o r
verbetering.
Inleiding
In m i j n b i j d r a g e w i lik twee kwesties a a nd e o r d e stellen.
Ten e e r s t e d e vraag h o ee e nbeleid t e na a n z i e n v a n m i l i e u g e v a a r l i j k e stoffen er u i t zou m o e t e n zien. E n t e n t w e e d e w a t
d e k a n s e n o p z o ' nbeleid internationaal g e s p r o k e n zijn.
H e t beleid inzake milieugevaarlijke stoffen w o r d t t r a d i tioneel opgedeeld i n e e n brongericht beleid e n e e n e f f e c t gericht beleid. Een brongerichte benadering b e o o g t - in
e e r s t e aanleg los'v a n d e effecten - d e toevoeging v a n
b e z w a a r l i j k e stoffen aan h e t m i l i e u zo klein a l s technisch
m o g e l i j k t e h o u d e n . H e t e f f e c t g e r i c h t e beleid g a a t u i t v a n
e f f e c t e n v a n milieugevaarlijke stoffen, e n p r o b e e r t h e t
gebruik v a n d e stoffen in kwestie binnen b e p a a l d e e f f e c t b e p e r k e n d e n o r m e n t e persen.
Ik h e b e e n p r i n c i p i ë l e v o o r k e u r v o o r h e t b r o n g e r i c h t e
beleid; feit is echter d a t h e t stoffenbeleid altijd sterk
e f f e c t g e r i c h t is geweest e n gebleven. Er is bij v e l e n zelfs
e e n vorm v a n verslaving a a n effectgericht beleid o n t s t a a n .
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Men kan dat goed zien aan het sterke verzet onder 'deskundigen' uit de industrie tegen de preventieve 0,1 pg.1"1
drinkwaternorm voor bestrijdingsmiddelen, als die niet
vanuiteffectenisonderbouwd.
Karakteristiek is voorts dat het effectgerichte stoffenbeleid zich altijd heeft georiënteerd op thans levende
organismen en traditioneel een antropocentrische inslag
heeft.
Verschuiving geboden
Tegen deze achtergrond zijn drie belangrijke verschuivingeninhetstoffenbeleidgeboden.
Ten eerste in de richting van een brongerichte aanpak
waarin afvalpreventie (voorkoming van afvalstromen in ruime
zin), ecologisch ontwerpen ('ecodesign') (moleculair- en
produktontwerp gericht op ecologische inpasbaarheid) en
hergebruik enzuivering aandebroncentraalstaan.
In de tweede plaats dient overeenkomstig het begrip
duurzame ontwikkeling in de effectgerichte oriëntatie een
verschuiving plaats te vinden van de tijdshorizon*.'Naast
eigentijdseorganismendienenooktoekomstigeorganismeneen
belangrijke rol te spelen bij de bfeoordeling van effecten:
d.w.z.chemisehetijdbommen.
En in de derde plaats dienen effecten op andere natuurlijke soorten dan de mens en ecosystemen een volwaardige
plaats te krijgen in de beoordeling van met stoffen
verbondenmilieu-effecten.De tweede en derdeverschuiving zou ik graag nader willen
bespreken. Laat ik beginnen met de kwestie van de gewenste
meerecocentrischebenaderingvandemilieu-effecten.
De mensgerichte benadering in het stoffenbeleid erodeert
(gelukkig!) reeds geruime tijd, maar dit heeft nog niet
geleid tot consensus over da mate waarin onze medesoorten
moeten worden beschermd. In "[Omgaan met Risico's' (Ministerie VROM, 1989b), een bijlage van het Nationaal Milieubeleidsplan, wordt voorgesteld voor•reeds op de markt
zijnde stoffen de grens tussentoelaatbaar en ontoelaatbaar
te leggen bij een concentratieniveau waarbijiten minste 95
procent van onze medesoorten wordt beschermd.'Deze norm is
zacht gezegd omstreden. De andere kant van deze norm is
immersdat per stof tot 5procentvan de soortenmag worden
geschaad. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat er voor PCB's
beleidsmatig geenvuiltje aande lucht iswant deze schaden
slechts enkele top-predatoren zoals zeehond, otter en aalscholver.Metalleenal50.000-100.000doordemensgemaakte
stoffen in algemeen gebruik betekent zo'n 5-procehtsnorm
voorts dat onze medesoorten vele malen mogen worden uitgeroeid,metdankaanderegering.
Endanwordtnog voorbijgegaan aande samenloop met problemenalsbodemverzuringenopwarmingvanhetklimaat.
Opvallend istrouwensookdattussen 'OmgaanmetRisico's'
en het Natuurbeleidsplan de samenhang van los zandbestaat.
Het antwoord op de vraag of en hoe de in 'Omgaan met
risico's' prijsgegeven 5procentvan de natuurlijke soorten
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per stof in natuurgebieden zal worden beschermd blijft
derhalve een mistbank.
Een meer serieuze ecocentrische aanpak lijkt dan ook
dringend geboden. Naar mijn mening dient zo'n aanpak er in
industrielanden minimaal vanuit te gaan dat een verdere
reductie van het aantal natuurlijke soorten niet acceptabel
is, hetgeen met name ook de blijvende integriteit (Norton,
1990)van ecosystemen vereist.
Het tweede punt dat ik voor nadere bespreking aanroerde is
de, naar mijn mening, noodzakelijke oriëntatie op toekomstige organismen.
Normen voor de blootstelling aan stoffen zoals wij die
thans kennen (Ministerie VROM, 1989a; Copius Peereboom &
Reijnders, 1989) hebben betrekking op eigentijdse organismen, mensen, planten of dieren. Ze beogen paal en perk te
stellen aan de schade die deze organismen nu door de
blootstelling aan milieugevaarlijke stoffen oplopen.
Het begrip duurzaamheid ('sustainability'), dat een
centrale plaats inneemt in het huidige milieubeleid
(Ministerie VROM, 1989a), heeft echter niet alleen betrekking op het heden, maar ook op de toekomst.
In het Nationaal Milieubeleidsplan wordt een duurzame
ontwikkeling ('sustainable development') als volgt gedefinieerd:
'Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de
huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun
behoeften te voorzien.' (Ministerie VROM, 1989a)
Hoewel deze definitie antropocentrisch is, heeft toepassing ervan ook een belangrijke betekenis voor andere
natuurlijke soorten dan de Homo sapiens.
Het zal duidelijk zijn dat in relatie tot toekomstige
generaties dàt type milieuvervuiling van belang is, dat een
langdurige doorwerking in de toekomst heeft, of kan hebben.
Soorten vervuiling met langdurige doorwerking
Als we kijken naar de 'anatomie' van op de lange termijn
doorwerkende milieubedreigingen dan kunnen we verschillende
typen onderscheiden.
In de eerste plaats zijn er de calamiteiten met een langdurige doorwerking op de milieukwaliteit. Als klassieke
voorbeelden hiervan kunnen het ongeval met de kerncentrale
in Tsjernobyl (1986) en de verongelukte kernonderzeeërs
worden beschouwd. Ook lozingen van olie of chemicaliën met
een langdurige doorwerking op het ecosysteem, welke
bijvoorbeeld kunnen optreden bij industriële en scheepsongevallen, horen in deze categorie.
In de tweede plaats zijn er blootstellingen die door hun
effect op erfelijk materiaal aanleiding kunnen geven tot
overerfelijke aangeboren afwijkingen in toekomstige generaties. Hier gaat het om blootstelling nu aan ioniserende
straling, respectievelijk mutagene stoffen, met effecten in
de toekomst.
Ten derde zijn er op de lange termijn doorwerkende milieu295

nadelen verbonden met degeleidelijke cumulatie van stoffen
in bepaalde onderdelen van het milieu. Een aantal niet en
slecht afbreekbare stoffen wordt thans opgehoopt in onderdelenvanhetmilieualsdeatmosfeer,debodemendezeeën.
Tot dit soort cumulatieproblemen behoren (Langeweg, 1988;
Reijnders, 1989):
-de geleidelijke opwarming van het klimaat door een aantal
gassenmeteenbroeikaseffect;
-de afbraak van de ozonlaag door gehalogeneerde koolwaterstofverbindingen;
-deverzuring,overvoeding envergiftiging vandebodem,en
-de geleidelijke 'oplading' van de zeeën met stoffen als
plastics,PCB'senfosfaten;
-de oplading van bodems en grondwater met "chemische tijdbommen".
Ten aanzienvan het laatste gaathet omvormen van bodemvervuiling die aanleiding geven tot langzame verplaatsing
van bezwaarlijke stoffen middels het grondwater (Langeweg,
1988; Reijnders, 1989). Tot deze categorie 'rfiemische
tijdbommen' behoort onder meer het 'leeglekken' van
'gecontroleerde storten'metchemischafvalenkernafval,en
de besmetting van grondwater met bestrijdingsmiddelen,
meststoffen en organische oplosmiddelen. In zulke gevallen
kunnen er eeuwen verlopen tussen de uiteindelijke oorzaak
(hetcreërenvaneengecontroleerde stort,hetbesmettenvan
grondwater)endeblootstelling vanorganismen.
Operationalisering
Eenvoordehand liggendeoperationalisering vanhetduurzaamheidsbeginsel in het vlak van vervuiling is deze: Men
dient het milieu nietmeervervuild achter te laten danmen
het heeft gekregen. Immers, zou men toegevoegde vervuiling
wel accepteren, dan kunnen*toekomstige generaties ook
aanspraak maken op extra vervuiling 'en wordt het milieu
uiteindelijk, vroeg of laat, ontoelaatbaar belast. Deze
operationalisering wordt ook wel het 'stand still-beginsel'
genoemd,ofde 'steadystate-benadering' enisconcentratiegericht.
,
,.
'.
Een tweede operationalisering is in essentie effectgericht. Daarbij staat de kwestie van de rechtvaardige
verdelingvan schadeofrisico'sindetijdcentraal.
Over de vraag wat in dit opzicht een rechtvaardige
verdeling isbestaansterkuiteenlopendeopvattingen.
Men kan in beginsel drie kanten op. In een eerste benaderingkanmengebruikmakenvandiscontovoeten, zoals^inde
economie gebruikelijk is. Hierbij worden grof gezegd"grote
risico's of schades in een verre toekomst omgerekend naar
kleinerisico'sofkleineschadesnu.
Volgens deze benadering hoeft men zich over de toekomst
minder zorgen te maken dan over het heden. Schade aan de
belangen van toekomstige generaties telt minder zwaar dan
schade nû.Dit iseen ecologisch verwerpelijke benaderingswijze.
Een tweede benadering isdatmen levendeorganismen inde
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toekomst even zwaar laat tellen als levende organismen nû.
In dit geval moeten normen die nu gelden in beginsel ook
voor de toekomst worden gewaarborgd. Dit klinkt ecologisch
redelijk maar houdt geen rekening met chemische tijdbommen.
In een derde benadering laat men risico's of schades die
in de toekomst tot uiting komen zwaarder tellen dan risico's
of schades nü op grond van de volgende redenering.
De acceptatie van nadelen van een activiteit is sterk verbonden met de aan die activiteit gelieerde baten die
tegenover de nadelen staan. Bij schades en risico's die
toekomstige generaties treffen is er voor hen echter in de
regel geen sprake van compensatie door baten. De situatie is
veeleer: wij de lusten, zij de lasten. Daarmee komt de
rechtvaardiging van de export van risico's en schade naar de
toekomst op losse schroeven te staan. De vraag of activiteiten die aanleiding geven tot ongecompenseerde risico's in
de toekomst überhaupt wel aanvaardbaar zijn, moet dan ook
met 'nee'worden beantwoord.
Deze laatste benadering, waarbij risico's of schades in de
toekomst zwaarder tellen dan risico's of schades nu, sluit
naar mijn mening het beste aan bij het begrip duurzaamheid.
Deze opstelling laat de meeste ruimte voor een onbedreigde
/
behoeftevoorziening van toekomstige generaties.
Zowel de emissie(bron)gerichte als de effectgerichte
operationaliseringen van het begrip duurzaamheid leiden tot
grote afwijkingen ten opzichte van normen gebaseerd op de
situatie hier en nu, als het gaat om milieubedreigingen die
in de toekomst doorwerken. Wanneer we respectievelijk de
emissiegerichte en de effectgerichte benaderingen van
duurzaamheid toepassen op deze lang doorwerkende bedreigingen van het milieu, dan leiden ze echter niet noodzakelijk tot dezelfde resultaten.
Voor een zo goed mogelijke operationalisering van het
concept duurzaamheid lijkt het dan ook gewenst gebruik te
maken van een mengvorm van beide benaderingen. Daarbij wordt
in eerste aanleg uitgegaan van een emissiegerichte benadering, maar wordt een correctie aangebracht in die gevallen
waarin deze in onvoldoende mate leidt tot preventie van
nadelige effecten.
In grote lijnen leidt deze gemengde effect- èn emmisiegerichte benadering tot de volgende operationalisering.
1. Vervuiling die in één of meer milieucompartimenten leidt
tot stijgende concentraties is in de regel onaanvaardbaar. Op dit "steady state"-criterium dient een uitzondering te worden gemaakt in de volgende gevallen.
- Indien stabilisatie van de concentratie niet leidt tot
stabilisatie van het nadelig effect. Dit laatste is
bijvoorbeeld waarschijnlijk van toepassing op het broeikaseffect (de opwarming van het klimaat). Door de traagheid van de klimaatsverandering blijft de opwarming ten
gevolge van de gestegen concentraties broeikasgassen
waarschijnlijk aanmerkelijk achter bij de evenwichtsopwarming ten gevolge van de gestegen concentraties. Voor
het voorkomen van een verdere temperatuurstijging is dan
ook waarschijnlijk een concentratiestabilisatie onvol297

doende; er is voor temperatuurstabilisatie een reductie
nodig van de atmosferische concentraties broeikasgassen
(Krause, 1989).
- Indien stabilisatie van de concentratie leidt tot langdurigeofblijvendeonaanvaardbaar grotemilieu-effecten.
Dit geval doet zich onder meer voor als het gaat om de
ozonlaag. Stabilisatie van de concentraties ozonafbrekende stoffen leidt tot deblijvende aanwezigheid van
een ernstig 'gat in de ozonlaag' boven Antarctica in de
plaatselijke lenteenvroegezomer (Langeweg, 1988).
Dit 'gat'wordtalgemeenbeschouwd alseen onaanvaardbare
aantasting van het milieu. In een duurzame ontwikkeling
dient dit gat dan ook te verdwijnen. Iets dergelijks is
van toepassing op problemen als 'gifbelten' en de vervuiling van Hollandse IJssel, Haringvliet en Waddenzee
metgehalogeneerdeverbindingen.
2.Activiteiten die aanleiding kunnen geven tot vervuiling
van het grondwater in een mate waarvan de veiligheid
(=nulrisico)nietvaststaat,zijnnietaanvaardbaar.
3.Blootstelling aan door de mens,inhet milieu gebrachte
mutagenen (=erfelijk materiaal-veranderende stoffen),
die het DNA in voortplantingscellen kunnen veranderen,
dienttotnultenaderen.
4.Calamiteitenmeteenlangdurigedoorwerking ophetmilieu
zijnonaanvaardbaar.
Mogelijkhedenvooreenharder internationaal stoffenbeleid
Inhetvoorgaande iseenbeleidbepleitdatméérdanthans
is gericht op de bronnen van de vervuiling, meer ecocentrisch is en meer aandacht besteedt aan effecten op
toekomstigeorganismen.Watzijp,dekansenvoor zo'nbeleid?
Het lijkt verstandig daartoe•in eerste instantie de blik
terichtenophetnaasteverleden.
In zijn algemeenheid kan men zeggen dat het zwaartepunt
van dit beleid tot-nu toe is,te vinden bij een aantal
westerse industrielanden. In Derde-Wereldlanden en het
voormalige Oostblok is het chemicaliënbeleid tot nu toe
nauwelijks uit de verf gekomen. Tot de westerse industrielanden, waar naar verhouding veel aaneen chemicaliënbeleid
isgebeurdbehorenJapan,deVerenigdeStaten,devoormalige
Bondsrepubliek Duitsland, de Scandinavische landen,
Zwitserland,OostenrijkenNederland. Inanderelanden^zoals
Spanje, Frankrijk, Italië enhet Verenigd Koninkrijk i'stot
nutoemindertotstandgekomen.
Erisookeenaantalmultinationalekaders,waarinaanhet
beleid inzake chemicaliën een zekere mate van vorm wordt
gegeven. Belangrijk zijn in dit verband vooral de OECD (de
Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling),
de UNEP en de EG. Ook in het kader van de GATT komt het
onderwerp milieugevaarlijke stoffen langzaam maar zeker
bovendrijven.
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Deresultatenvanhetchemicaliënbeleid totnutoe
Overziet men de resultaten van het chemicaliënbeleid tot
nu toe,dankanmen indeeersteplaatsvaststellen dathet
zich in feite sterk heeft geconcentreerd op een beperkt
aantalstoffen.Bestrijdingsmiddelen, kwik,cadmium enlood,
asbest, PCB's en chloordioxinen zijn samen goed voor het
leeuwedeelvandeactiviteitenterzake.Opvallend isdaarbij
dat de voortgang van het beleid in sterke mate lijkt te
worden bepaald door spectaculaire milieugevolgen van het
gebruik van deze stoffen en de pressie van vakbonden,
milieu- en consumentenorganisaties. De vondsten van
bestrijdingsmiddelen in het grondwater, dioxinen in melk,
sneue zeehonden en acties tegen kwikbatterijen en cadmium
inHeineken-kratten lijkenmeer zoden aande dijk te zetten
danhetijverenvanambtenarenenpoliticiopzich.
Wij kunnen bovendien vaststellen dat het beleid zijn ups
en downs kent, die sterk samenhangen met de politieke pet
vanderegering endepubliekeinteressevoorhetonderwerp.
Rachel Carson's 'Silent Spring' (1962) heeft een belangrijke rol gespeeld bij hetvragen van politieke en publieke
aandacht voor dit bestrijdingsmiddelen. De aanmerkelijke
aandachtvoor 'chemischedruk',gedurendeeenperiodevande
late jaren zestig tot de vroege jaren tachtig, kan worden
beschouwd als een rechtstreeks uitvloeisel van Carson's
boek.Eenaantal spectaculairemassalevergiftigingsgevallen
zoals de Minamata-ziekte (kwik is vis) en de Itai-Itaiziekte (cadmium in vis), de bevinding dat vinylchloride
carcinogeen is (1974) en de dioxineramp van Seveso (1976)
hieldendeCarson-golfrollend.
In de jaren tachtig ziet men de interesse voor het
onderwerp milieugevaarlijke stoffen in enge zin echter
inzakken. Enerzijds speelt daarbij een rol dat andere
milieuvraagstukken meer op de voorgrond traden. Verzuring,
aftakeling van de ozonlaag, opwarming van het klimaat,
gifbelten onder woonwijken, Tjsernobyl en overbemesting
waren het milieunieuws van de jaren tachtig en daardoor
raakte het probleem van de meer diffuse chemische druk op
hetmilieuopdeachtergrond.
Anderzijds speelt het veranderende politieke klimaat een
rol. Minder overheidsinterventie en meer vrijheid voor het
bedrijfsleven waren kenmerken voor deze verandering.
Industrievriendelijkheid werdeenvoornametoetssteenvande
kwaliteitvanhetbeleid.Hetmeestradicaalwasdezekoerswending indeVerenigdeStaten,dieindejaren zeventignog
toonaangevend waren bij de overheidsinterventie in de
chemie. Onder president Reagan werden degenen die in de
jaren zeventig de toonvan het chemicaliënbeleid zettenmet
zachte en harde hand aan de kant gezet. Vooral het laten
vervallen van secretariële ondersteuning bleek een probaat
middel om degenen die een serieus chemicaliënbeleid wilden
voerenuitterangeren.
Bezien we dehuidige situatie,dankanworden vastgesteld
dat vermindering van dechemische druk,diehet gevolg moet
zijn van het stoffenbeleid, op landenniveau nauwelijks
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voortgangmaakt.Hetlandwaarnoghetmeestaanbewegingte
melden is, is vermoedelijk Zweden. Nederland steekt niet
slecht af tegen de andere landen, maar ook hier is de
voortgang uiterst moeizaam en slechts met een vergrootglas
waarneembaar.Ditmogeblijkenuithetvolgende.
Het beleid dat zou moeten worden gebaseerd op basisdocumenten is ontaard in een mistbank. Van de oorspronkelijke
gedachte dat in geval van uit basisdocumenten gebleken
milieunadelen stelselmatig een snelle vertaling zouplaatsvindeninbeleidgerichtopeenreduceringvandezenadelen,
is niets terecht gekomen. De aanpak van 'nieuwe stoffen'
heeftwatmeer opgeleverd. Deze aanpak heeft terecht geleid
tot een verbod op hexachloorbenzyltolueen en een organotinverbindingbedoeldvoorgrafischgebruik.Daarnaastheeftde
toelatingsprocedure voor nieuwe stoffen vermoedelijk ook
enige fabrikanten van zeer milieugevaarlijke stoffen op
betere ideeën geholpen.Aandeanderekant heeft het beleid
inzake nieuwe stoffen niet verhinderd dat met name in de
grafische sector een aantal polycyclische en stikstofbevattende aromaten is geïntroduceerd die naar het zich laat
aanzienmetnameinbodem,slikenoppervlaktewatervooreen
aanzienlijkedrukopdefaunakunnengaanzorgen.
Zijn er gevestigde bedrijfsbelangen in het geding dan
blijkt de aanpak van reeds op de markt zijnde stoffen een
moeilijke zaak. Een welsprekend voorbeeld leveren de polybroombifenylenenpolybroombifenyloxidendiewordengebruikt
alsbrandvertrager inplastics.Deextreemgrotemilieutoxiciteit van deze verbindingen en hunomzettingsprodukten bij
brand (halogeendioxinen en halogeenbenzofuranen) is
genoegzaam bekend (Jackson & Halbert , 1973; Strik, 1973,
Landringdan et al., 1979; Anderson et al., 1978). Er zijn
weliswaar minder bezwaarlijke vervangers verkrijgbaar.
Niettemin kost het maar liefst twee jaar tobben tegen de
rabiate tegenstand van VNO éVi^NCW in om tot een ontwerpAlgemene Maatregel van Bestuur,tekomendiehetgebruik van
dezestoffenaanbandenlegt.Eenandereillustratievanhet
moeizame karakter van het "oude stoffen"beleid vormt de
superslakkengang met de .sanering van het bestaande pakket
bestrijdingsmiddelen, en de extreme soepelheid van de bij
deze sanering gehanteerde normen. Wat"dit laatste betreft
zijn illustratief de in het beleidsvoornemen voor het tot
2000 lopende Meerjarenplan Gewasbescherming opgenomen voor
flora en fauna fatale-oppervlaktewaternormen. Deze komen er
op neer dat slechts die bestrijdingsmiddelen voor sanering
in aanmerking komen die thans bij "normaal gebruik" het
oppervlaktewater belastenmetconcentratiesdietenminstede
LC50voorvissenoverschrijdendanweieenfactortienx-iggen
boven de LC50 voor algen en kreeftachtigen. (De LC50 is de
letale concentratie.) Zulke normen zijn nu, meer dan
vijfentwintig jaar na Rachel Carson's "Dode Lente", om
tranenvan indeogen tekrijgen. Endeconstatering dat in
het zelfde Meerjarenplan in feite multifunctionaliteit van
debodemendeondiepeopenbareenparticulierewaterwinning
wordtafgeschrevenmaakthetbeeldernietvrolijkerop.
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Internationaal stoffenbeleid
Bezien wij de belangrijkste multinationale organisaties
OECD,UNEP, EGenbinnenkort deGATT,danhebben OECD,UNEP
en EG zeker verdiensten als het aankomt op de verzameling
van gegevens over milieugevaarlijke stoffen. Van daadwerkelijke beperking of terugdringing van milieugevaarlijke
chemicaliën in de zin van dit symposium, is in het internationale beleid tot nu toe echter weinig terecht gekomen.
De UNEP is niet verder gekomen dan een (op zichzelf zeer
verdienstelijke!) Internationaal Register van Potentieel
toxische Stoffen (1RPTC)en een lijstvan milieugevaarlijke
stoffen, processen en producten van wereldbelang, maar het
heeft geen stoffen kunnen verbieden. Het "International
Program on Chemicals Safety", IPCS, waarin UNEP formeel
samenwerkt met de International Labour organization ILO en
de World Health Organization, WHO, staat zozeer onder
antropocentrische druk dat in de meeste "health criteria
documents" nauwelijks sprake isvanmilieuargumenten. Inde
deskundigengroepen eninhetsecretariaathebben industriële
belangenbehartigers een grote invloed. De OECD is op het
punt van beperken of terugdringen van milieugevaarlijke
stoffen nooit verder gekomen dan PCB's. En in de EG is de
druk ten gunste van harmonisatie in het belang van
vrijhandel in milieugevaarlijke stoffen zo sterk, dat EGregelingen eerder uitlopen op legalisering van bestaande
wantoestanden dan op voortvarende risicoreducties. Pas
wanneer zo ongeveer alle schapen, dat wil zeggen de meeste
belangrijke landen, over de dam zijn volgt de EG. Zo ging
het met PCB's en zo ging het met lood in benzine. Vier
recentevoorbeeldenvanEG-beleidonderstrepen deindrukdat
deEGeenallesbehalvevoortvarend stoffenbeleidvoert.
Heteerstevoorbeeld betreftcadmium inProdukten.Dedoor
cadmium veroorzaakte chemische druk op het milieu is
welbekend (RIVM, 1990; Copius Peereboom & Reijnders 1989).
Een groot deel van deze milieudruk hangt samen met het
gebruik van cadmiumhoudende produkten. Daartoe behoren fosfaatkunstmest,nikkel-cadmiumbatterijen, gecadmeerdemetaalproduktenenvancadmiumpigmenten/of stabilisator voorziene
kunststof produkten. In het licht daarvan heeft Nederland
bij de EG een Algemene Maatregel van Bestuur aangemeld,
leidend toteengeleidelijkeverdwijning vancadmium uiteen
aantal produkten die in de afvalfase tot milieubelasting
kunnen leiden. Deze Nederlandse AMvB isdoor Brussel op een
zijspoor gerangeerd inafwachting van een EG-richtlijn. Bij
dediscussies inBrussel over deze richtlijn enmet name de
door Nederland voorgestelde produkten waaruit cadmium zou
moeten verdwijnen, was er voor elk cadmiumhoudend produkt
weleenlandtevindendatbezwaarhad tegenbeëindiging van
de cadmiumtoepassing daarin. Resultaat tot nu toe: een
geheel legeEG-regeling.
Een tweede voorbeeld levert de PCB-vervanger hexachloorbenzyltolueen (Ugilec). Het is aannemelijk dat hexachloorbenzyltolueen soortgelijke effecten heeft als PCB's en de
reedssterkemilieudruk vanPCB'sversterkt. In1987werd in
aaluitdeRoer 1,1 mg.kg"1 vethexachloorbenzyltolueenaangetroffen; in 1988 liep dat op tot 4,8 mg.kg"1 vet (CCRX,
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1990). De bron voor deze vervuiling vormen vermoedelijk de
hydraulische systemenindekolenmijnenvanhetRuhr-gebied.
DedaardoorgealarmeerdeNederlandseoverheidvaardigdesnel
een verbod uit op de toepassing van deze stof. Vanuit
milieu-oogpunt een compliment waard. De behoefte om
Nederland hiervoor eencompliment te geven werd echter niet
gedeeld door de Brusselse bureaucratie. Het DirectoraatGeneraal III van de EG riep Nederland op het matje en
veegde de Nederlandse vertegenwoordiger vervolgens krachtig
de mantel uit. Wat dacht Nederland wel, de vrijheid van
handel op deze schandelijkewijze tebeperken. Enwaar komt
deEG-commissiemee:inderdaadmeteenontwerp-richtlijn die
het huidige gebruik van hexachloorbenzyltolueen in hydraulischesystemenvankolenmijnenlegaliseert.
Een derde voorbeeld: pentachloorfenol. Eveneens een stof
met een lange staat van milieu-ellende. In dit geval kwam
het in de Bondsrepubliek tot een verbodsregeling. De EGcommissie bleek wederom niet mis, en kwam met een ontwerprichtlijn die alle nog in enig EG-land bestaande toepassingenvanpentachloorfenolinalleEG-landenlegaliseert.
Eenlaatstevoorbeeld isdeverbodsrichtlijnbestrijdingsmiddelen.Dezerichtlijnbevatdiebestrijdingsmiddelen,die
in de EG niet gebruikt mogen worden. Ook deze richtlijn
werkt volgens het principe: als alle schapen over de dam
zijn, volgt de EG. Naar verhouding zeer gevaarlijke, en
inmiddels ook in Nederland verboden, bestrijdingsmiddelen
als captafol en dinoseb staan nog steeds niet op deze
verbodsrichtlijn.Dereden:deFranseregering gedraagtzich
als een "captafol/dinoseb" junk, en houdt daarmee de EG af
van opname van captafol en dinoseb in de verbodsrichtlijn.
Voortgaande harmonisatie in de EG kan tot een verdere
verslechtering leiden. Een nieuwe EG bestrijdingsmiddelenrichtlijn (EuropeseCommissie, 1990),diethans"indiscussie
is levert bijvoorbeeld de mogelijkheid op dat een bestrijdingsmiddel dat door de voordeur van een nationaal verbod
verdwenen is via de achterdeur,van een EG-toelating weer
terugkomtopdenationalemarkt* *.
De GATT tenslotte heeft totnu toegeen serieuze aandacht
aanstoffenbesteed. Indetoekomstgaa^;datmogelijkveranderen. Met name op aandringenvande'Verenigde Staten staat
thans de harmonisatie van bepalingen ten',aanzien van
milieugevaarlijke stoffen ter discussie. Als de GATT zich
inderdaad opharmonisatiegaatstorten,danvaltvandeGATT
nogmindergoedsteverwachtendanvandehuidigeEG.
De toekomst
Het geschetste beeld van het internationale stoffenbeleid
totnutoeisdeprimerend. Zijnerkansenopverbetering?
Het lijkt mij dat deze in beginsel aanwezig zijn. Het
milieubewustzijnvanhetpubliek isalom sterkgegroeid.Het
stoffenbeleid dat helaas slechts in geringe mate door het
ministerie van VROM maarmeer nog door lobbies van landbouw
en industrie wordt bepaald, heeft aan het publieke milieubewustzijn totnutoeoverwegend lippendienstbewezen,enje
kuntbetwijfelofditeenhoudbaresituatieis.Jekuntniet
altijd het publiek met nota's voor de gek blijven houden;
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toch houdt ik een doorbraak naar een beter stoffenbeleid
zekernietuitgesloten.
Zo'ndoorbraak komterechternietvanzelf.Devraag rijst
daarbij of het niet verstandig is in de eerste plaats de
bakens internationaal te verzetten in de richting van een
meer brongericht beleid. Eerder vielen al termen als
afvalpreventie, ecologische ontwerpen en hergebruik als
aanknopingspuntendaarvoor.Bijzo'nmeerbrongericht beleid
mikt men meer op de stimulering van geïntegreerde en
biologische landbouw en naar verhouding minder op verboden
van bestrijdingsmiddelen waarvan de negatieve effecten de
panuitrijzen.Ookzoumendelijnkunnenkiezen fabrikanten
blijvend verantwoordelijk en aansprakelijk te stellen voor
het lotvandedoor henvervaardigde stoffen, inplaats van
temikkenopeensteedsmeerverfijnd toelatingssysteem voor
nieuwestoffen.
Zo'n meer brongerichte aanpak wil niet zeggen dat
negatieve effecten op flora en fauna in de toekomst van
sterk verminderde betekenis voor het beleid zullen zijn.
Informatie over optredende of dreigende milieuschade,
gekoppeld aanvoorstellen voormaatregelen om die schade te
beperken danwei tevoorkomen istot nu toevan groot belang
gebleken bij het krijgen van beweging in de oplossing van
milieuvraagstukken. En het valt niet in te zien waarom dat
indetoekomstbijhetduurzaam oplossenvan milieuproblemen
anderszouzijn.
Wel laat het zich aanzien dat men met deze informatie en
de genoemde maatregelen meer dan thans internationaal de
boeropmoet.Onderzoekershebben,nietindelaatsteplaats
vanwege de sterke internationale oriëntatie van het
onderzoek, daartoe betere mogelijkheden. Het is zaak deze
zoveelmogelijk tebenutten.
Tenslotte
Om voldoende inhoud te geven aan het stoffenbeleid van
multinationale organisaties en voldoende ruimte te houden
vooreenserieusnationaal stoffenbeleideenverandering van
organisatiecultuur en doelstellingen van multinationale
organisaties noodzakelijk. De EG moet, zoals ook door het
VVD-kamerlid Voorhoeve bepleit,van een economische gemeenschap in een ecologische gemeenschap worden omgevormd. De
GATT moet zich niet primair richten op harmonisatie ten
behoevevandevrijhandel,waarvanweopEG-niveau alzoveel
milieu-ellende hebben beleefd, maar moet tot primaire taak
krijgen een duurzame ontwikkeling te bevorderen. EndeUNEP
hoortalseenspininzo'nGATT-web.
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SLOTBESCHOUWING
C.J. Kalden1,C.J. van Kuijen2 en J.C. van Noordwijk -van
Veen3
MinisterievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij,Directie Natuur-,Milieu-enFaunabeheer, Postbus20401,
2500EK's-Gravenhage
2

MinisterievanVolkshuisvesting,Ruimtelijke OrdeningenMilieubeheer, DirectieStoffenenRisicobeheersing,

Postbus450,2260MB,Leidschendam
3

Wereld NatuurFonds,Postbus7,3700AAZeist

De slotdiscussie
van het symposium werd samengevat door mevr.Dr. J.C.
van Noordwijk - van Veen. De heren Kalden en Van Kuijen spraken namens
de ministers vanZ W en VRDM. Deze slotbeschouwing is een synthese van
de twee toespraken en de
slotdiscussie.
De ons omringende levende natuur wordt gevormd door
verschillende combinaties van soorten. In de loop van de
geschiedenis van de aarde hebben er vele miljoenen^soorten
bestaan, verdeeld over vele soortengroepen, waarvan er al
veel zijn uitgestorven.VolgensMcNeely echter staanwenog
slechts aan het begin van het "grote uitsterven". Over de
hele wereld verliezen we 100 soorten per dag en dat isnog
maar het begin. Het kan oplopen tot 25% van alle huidige
soorten in de komende twintig tot dertig jaar.Uit literatuuronderzoek door Weinreich enMusters wordt duidelijk dat
de situatie in Nederland ook niet rooskleurig is. Stoffen
vormen naast factoren zoalsversnippering, verdroging, etc.
een oorzaak van deze achteruitgang in de vorm van overbemesting,zureregenenvergiftiging.
Hetgroteuitsterven iseengevolgvanactiviteitenvande
mens. Deze activiteiten spelen zich af op verschillende
schaalniveau's. Op mondiaal niveau is er de aantasting van
de ozonlaag, klimaatverandering, zeespiegelstijging en
mondiale verzuring. Meer op regionaal niveau spelen
bebouwing, wegenaanleg, ruilverkaveling, beekkanalisatie,
ontgronding,verdroging,vermesting enverzouting eenrolin
de aantasting van ecosystemen. Milieugevaarlijke stoffen
echter vinden niet op een bepaald schaalniveau plaats. Een
persistente,accumulerende stoffengroepzoalsPCB'skenteen
wereldwijde,diffuseverspreiding terwijl zwaremetalenvaak
eenlokaalmaarnietminderernstigprobleemvormen.
Hier staan de effecten op flora en fauna veroorzaakt door
milieugevaarlijke stoffen centraal. Er is op deze bijeenkomsteenindrukwekkendehoeveelheid gegevens gepresenteerd.
Er zijn weinig relevante onderzoeksgegevens beschikbaar met
name om ecologisch verantwoorde normen te stellen d.i.
normen gericht op bescherming van mens, plant, dier en
ecosysteem. Het wordt nu tijd om met het huidige feitenmateriaal ecologische normen te stellen op grond van
risicogrenzen van het ecosysteem. Normen stellen in plaats
van af te wachten wat het effect zal zijn van het gebruik
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van een nieuwe stof en daarna pas beseffen dat de effecten
onomkeerbaar zijn. Natuur en milieu mogen niet meer dienen
als sluitpost van het sociaal-economisch beleid. Milieuargumenten moeten een zwaarder gewicht krijgen in de
afwegingoveralofniettoelatingvaneenstof.
Het huidige milieubeleid gaat uitvan duurzaamheid. Lucas
Reijnders geeft het beleid enkele tips voor operationalisering van duurzaamheid: accumulerende stoffen, grondwatervervuiling encalamiteitenmetlangdurigedoorwerking ophet
milieu zijn onaanvaardbaar. Tevens stelthij datblootstelling aan door de mens gemaakte mutagenen tot nul dient te
naderen.
Effecten van stoffen op flora en fauna zijn integenstelling totandere factorenminderbekendbijveldbiologen/ecologen.Effectenvanstoffenwerkenookvaaknietdirectmaar
meerindirectviaverandering inbiologische beschikbaarheid
enviavoedselofhabitat.
Stoffeneffectenzijnvoornamelijk bekendvan laboratoriumexperimenten waar één stof wordt getoetst aan enkele
geselecteerde organismen die geen ecosysteem (kunnen)
representeren.Deextrapolatievanlaboratoriumgegeven£'naar
effecten in het veld levert problemen op door een groot
aantalonzekerheden.Ditmaakthetbepordelenvanstoffenop
hun milieueffecten zeer problematisch. Uit veldonderzoek
zouden meer gegevens moeten komen om stofbeoordelingssystementevalideren.Erblijktdatvooreengoedebeoordeling
meer specifieke gegevens nodig zijn over ecotoxiciteit van
stoffenvoorbodemfauna.
De hier gepresenteerde gegevens tonen dat bij alle
besproken flora- en faunagroepen de effecten van milieugevaarlijke stoffen zeker niet verwaarloosd mogen worden.
Enkele soortengroepen zijn extra gevoelig voor een bepaalde
stoffengroep. Chronische blootstelling van micro-organismen
aan stoffen leidt tot veranderingen in het ecosysteem die
doorwerken tot op het hoogste trofieniveau. Herbiciden
spelen een rol in het verdwijnen van hogere planten en
blootstelling aan zware metalen lteidt tot genetische
veranderingen onderhogereplantensoorten.
Voor het stoffenbeleid dat het ministerie van VROM in
nauwe samenspraak met de ministeries van LNV en V&Wvoert,
is een aantal instrumenten in ontwikkeling die de milieuargumenten in dit stoffenbeleid kunnen onderbouwen. Deze
instrumenten zijn het product van de PEIS-deelprojecten
"Ecosysteemrendement van stoffenmaatregelen" en "Herstelmogelijkhedenvanchemischbelasteecosystemen".Hiermeekan
aangegevenwordenwaarnatuurlijkepotenties liggenenwelke
kwaliteit ecosysteem kan worden terug verwacht door een
bepaalde stofmaatregel.Voorhetbeleid ishetvanbelajigom
tewetenwaarprioriteitenmoetenwordengelegd enuitwelke
maatregel, waar altijd een kostenplaatje aanhangt, het
meeste milieurendement te verwachten is als verantwoording
naardebelastingbetaler.
Beleidsvragen ten aanzien van stoffen liggen vaak ook op
grensgebieden tussen erkende beleidsterreinen zoals
milieubeheer, natuurbeheer, landbouw, waterstaat en
economische zaken. Verwacht mag worden dat behandeling van
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de verschillende betreffende beleidsplannen zoals het
Milieubeleidsplan, het Natuurbeleidsplan, de derde Nota
Waterhuishouding, de vierde Nota Ruimtelijke Ordening,
binnen een geïntegreerde kader gebeurt. Voor het stoffenbeleid ishetProjectEcologische Inpasbaarheid Stoffenhet
juistekaderdaarvoor,vanuitallegenoemdedepartementenis
betrokkenheid getoond danwei participeert meninverschillendedeelprojectenvanPEIS.
Het stoffenbeleid vindt zijn basis inde risicofilosofie
zoals beschreven in de NMP-bijlage Omgaan met Risico's.
Hierin kiest menvoor eenintegrale bescherming vanplant,
dier enecosysteem door hetvereiste beschermingsniveau te
leggen op 95%,dat wil zeggen dat een ingreep, stof of
maatregel niet meerdan95%vandesoortenvaneenecosysteem negatief magbeïnvloeden, ervan uitgaande datmethet
beschermen vansoorten ookdefuncties enprocessen worden
gewaarborgd. Kritiek wordt tijdens dit symposium terecht
uitgeoefend ophetover éénkam scheren van alle soorten.
Sleutelsoorten, toppredatoren en warmbloedigen lopen extra
risicodoorhuneigenschappenenplaatsinhetecosysteemen
dienendaaromookextrabeschermdteworden.
Het milieu-ennatuurbeleid wordt inNederland opgehangen
aan de term "duurzame ontwikkeling". Deze term, afkomstig
van deBrundtlandcommissie, isechter voor velerlei uitleg
vatbaar. Zijheeft eenzovariërende politieke ladingdat
veel organisaties haar niet meer durven gebruiken. Duurzaam
gebruik vangrondstoffen geeft beter weer waar hetomgaat.
Als richtsnoer voor hetmenselijk handelen tenaanzienvan
het gebruik van stoffen en onze verantwoordelijkheid voor
het behoud vanbiodiversiteit zijnwijgebaat bijeenterm
dienietvoorvelerleiuitlegvatbaaris.
Het gebruikvanchemische stoffenendusookvoorkomenin
hiervan in het milieu blijft niet beperkt tot nationale
grenzen. Een brede internationale samenwerking is dus
gewenst. Alsvoorbeeelden mogen gelden (citaat VanKuijen)
"..deOECDwaar met een aantal landen die met het
stoffenbeleid al wat verder zijn, invloed kan worden uitgeoefend
op
de achterblijvers.
In de Hazard Assessment Advisory Board
van de OECD is Nederland zeer actief. Ook in UNEP kader
zijn
Nederlandse initiatieven
genomen ten aanzien van de List of
Environmentally
Dangerous Chemical Substances,
Processes and
Phenomena of Global Significance
en in het
International
Programme of Chemicals Safety, waar op Nederlands
aandringen
de traditioneel
mensgerichte,
milieuhygiënische
benadering
wordt omgebogen in de richting van ecotoxicologische
risicoevaluatie.
Toegegeven: allemaal kleine stapjes,
maar wel in
de richting
van meer ecologische
inpasbaarheid.
Wilt U dat
we nog harder lopen, help dan mee de internationale
druk op
te bouwen vanuit Uweigen ecologische
kaders."
Getalsnormen voor stoffen in het milieu vormen een
belangrijke peiler van het Nederlandse stoffenbeleid. Deze
getalsnormen geven volgens Kalden het stoffenbeleid een
zweem van schijnzekerheid. Het probleem is dat politici
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slechtomkunnengaanmetonzekerheden.Omdittedoorbreken
is nodig: beleidsvernieuwing, creativiteit en flexibiliteit
(ziekader). Voor onderzoekers betekent dit dat zeniet tot
het bot moeten gaan voordat uitspraken worden gedaan;
beleidmakersenmaatschappijmoetenineenzovroegmogelijk
stadium van advies worden gediend. Beleidsbeïnvloeders
moeten hun voorhoederol blijven spelen en signalen uit
onderzoekenomgevingoppikken zonderdaarbijdemaatschappelijke context van de milieu-problemen en het maatschappelijke draagvlak uit het oog te verliezen. Betrokken
beleidmakers/politici moeten bereid zijn risico's te nemen
maarook foutendurvenerkennenencorrigeren.
Kalden:
Omhetdoorschijnzekerheden gekenmerktestoffenbeleid
vandeNederlandseoverheid tedoorbreken zijnnodig:
beleidsvernieuwing, ruimtevoornieuwe benaderingen
ishoogstnoodzakelijk omdehuidigeproblemente
lijftegaan.
creativiteit, nietalleenbijbeleidmakersmaar
overdehelelinie,iseenvoorwaardevooreen."-'
geslaagdeaanpak
,
flexibiliteit,jenekdurvenuittesteken,maar
nietteberoerd zijnomgemaaktefoutenlaterte
erkennen.Dusookmeerruimtegevenvoor bepaalde
stoffenoftoepassingenalsdefeitenlateranders
blijkenteliggen.
Slotconclusie van dit symposium is dat er nü maatregelen
moeten worden genomen ter bescherming van de Nederlandse
flora en fauna op basisvandebest beschikbare-wetenschappelijke kennis en veronderstellingen waarover wij nu
beschikken. Deze kennis moet ook worden aangewend om het
milieu-argument in beleidsbeslissingen te verzwaren.\Jerder
onderzoek blijft nodig als oj*ïerbouw.ing en waar nodig
bijstelling van het gevoerde beleid.'Immers, normen kunnen
tenallentijdewordenbijgesteld;uitsl^ervenvansoortenis
onherroepelijk.
mei 1991

G.P.Hekstra,
F.J.M,vanLinden

Met dank aan C.J. Kalden, C.J. van Kuijen, J.C. van
Noordwijk,P.H. Nienhuis,J.vanBaaien.
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Sectie 5

Beleidsvisie ten aanzienvan ecologische inpasbaarheid
van stoffen

PROJECT ECOLOGISCHE INPASBAARHEID VAN HETOMGAAN MET STOFFEN
(PEIS)HALVERWEGE:NAAR DEINTEGRATIE VAN DEHOOFDLIJNEN
G.P.Hekstra1
MinisterievanVolkshuisvesting,Ruimtelijke OrdeningenMilieubeheer, DirectieStoffenenRisicobeheersing,Postbus450,
2260MB, Leidschendam

Samenvatting
In1993wordtconform actie42vanhetNationaalMilieubeleidsplan (NMP; VROM, 1989a) een Beleidsprogramma Ecotoxicologie (BE; toepassing van "Omgaan met Risico's" (VROM,
1989b) op gevolgen voor Flora, Fauna en Ecosystemen) uitgebracht, dat is gebaseerd op het thans lopende project
Ecologische Inpasbaarheid van het omgaanmet Stoffen, PEIS.
De bedoeling van PEIS en dus ook het BE is duurzame
instandhouding van levenskrachtige en rijkgeschakeerde
ecosystemen tegen de druk invanmilieugevaarlijke stoffen.
Het BE moet gewenste ontwikkelingen aangeven t.a.v. flora,
fauna en ecosystemen en ingaan op de rol van biomonytoring
voor het milieu- en natuurbeleid. PEIS is geworteld in het
Thema Verspreiding van het NMP, maar is tevens gericht op
integratie met ecologische aspecten van andere thema's
vooralVerzuring,Vermesting enVerdroging.Ook isPEISnauw
verbonden met het Natuurbeleidsplan (NBP; LNV, 1990) en de
Derde Nota Waterhuishouding (3NW; V&W, 1989), zowel voor
stoffen die van nature voorkomen (systeemeigen) maar door
concentratieofplaatsschadelijkeeffectenveroorzaken,als
voor door demens gemaakte toxische stoffen (systeemvreemde
stoffen of xenobiotica). Besproken worden de algemene
milieukwaliteit (AMK), die bescherming moet.bieden aan ten
minste95%vandesoortenineenecosysteem endebijzondere
milieukwaliteit (BMK), die vraagt om aanvullende gebiedsgerichtebeschermingsmaatregelen. DestoffenlijnvanPEISis
gericht op de totstandkoming van een uniform beoordelingssysteem voor nieuwe en bestaande stoffen (UBS), inclusief
bestrijdingsmiddelen (NMP-actie 41), een samenhangend
stelselvanmilieukwaliteitsdoelstellingen voorbodem,water
en lucht (INS-LUWABO; NMP-actie 35) en de ontwikkeling van
toetsen en extrapolatiemodellen, die de brug moeten slaan
naardeecosysteemlijn.
De ecosysteemlijn is in tegenstelling tot de stoffenlijn
altijd gebiedsgebonden en behoeft classificatie vanecosystemenenhungevoeligheidvoorbelastingmetstoffen.Uitde
ca. veertig ecodistricten dieons land kent worden op grond
van NBP-prioriteiten enkele gekoz;en voor een zo volledig
mogelijke ecologische modellering van stoffeneffecten.
Mettertijd moet dit voor allemaal.Met de modelberekeningen
is het mogelijk het ecologisch rendement te bepalen van
stoffenmaatregelen en de herstelbaarheid van aangetaste
1
Projectleider, Project Ecologische Inpasbaarheid
Stoffen (PEIS), tel.070-3174019
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ecosystemen, mede gelet op grensoverschrijdende grondwaterstromen, rivieren, zeestromen en luchtstromen, waarbij
vooral op het Rijn-Actieprogramma en Noordzee-Actieplan
wordt ingegaan. Ook uitgestelde effecten van stoffen (zgn.
chemische tijdbommen) krijgen aandacht, omdat een deel van
de emissies inhetmilieu direct wordt gebonden aan slib of
bodemdeeltjes, of uitzakt naar het diepe grondwater, om
eventueel na jaren alsgevolg vanveranderd bodemgebruik en
klimaatsverandering weerinomlooptekomen.
De huidige ecosysteemtoestand en het streefbeeld kunnen
worden weergegeven ineenAMOEBE-beeld (TenBrink &Hosper,
1989).Vanbelang isdekeuzevandeabiotischeenbiotische
indicatoren en parameters voor het tebereiken streefbeeld.
Aandacht wordt gevraagd voor welke typen natuur in de
toekomst nog mogelijk zijn,gegeven deopbouw van Nederland
in 2000 en naijlende effecten van verzuring, vermesting,
vergiftiging, verdroging en klimaatsverandering en de
huidigebeleidsvoornemenst.a.v.wonen,werken,vervoerenen
recreëren. De rol van preventieve biomonitoring bij
emissiebronnen en preventie van ecologische calamiteiten
wordt aangeroerd.
Het Beleidsprogramma Ecotoxicologie gaat een middellange
taakstellende termijn (tot 2000) enreen verkenning voor de
lange termijn (tot 2030) omvatten, langs de volgende
hoofdlijnen:
a.landsdekkend streefbeeld met bijbehorend tijdpad van de
milieukwaliteit en omvang van de in Nederland te
handhaven ecotopen, mede gelet op internationale
ecologischerelaties;
b. rekenmodellen en methoden om uitgestelde effecten van
verontreinigingen (chemische tijdbommen) te verdiscontereninactuelenormstellingenmaatregelen;
c.beleidsindicatoren ten behoeve van streef-,* referentieen grenswaarde AMOEBE-beelden voor alle ca. 40 ecodistrictenentenminstedehelftvandeca.150ecotopen
volgensNBP-prioriteitene»j.nPEISontwikkeldemethoden;
d.tijdpad en intermediaire s'trfteefdoelenvoor verwezenlijking van de milieukwalitèitsdoelstéllingen voor ten
minstenegenecodistrictenvolgensNBP<-prioriteiten;
e.reductiedoelstellingen met •tijdpad voor de vijftig
stoffen met het grootste berekende ecosysteemeffect
(afgeleid van herstelpotenties van chemisch belaste
ecosystemen en rendementsberekeningen van stoffenmaatregelen);
f.ecosystemische beoordeling van ecotoxicologische toetsen
enrisicobeoordelingsmethoden meteenbrede spreidingvan
organismen op alle trofische niveaus met relevantie voor
tenminste zesvoorNederland belangrijkeecoregio's.
g.verdere ontwikkeling (in internationale taakverdeling)
van ecotoxicologische toetsen en risicobeoordelingsmethoden;
h ecologische beoordeling van de integrale milieukwaliteitsdoelstellingen (grens- en streefwaarden) voor
bodem,waterenluchtvoorca500aandachtstoffen.
i.ecologische beoordeling van rampenpreventieplannen voor
deNederlandsechemisch-intensieve landbouwenindustrie.
De alarmerende teloorgang van flora, faunaen ecosystemen
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roept om voortgaande sanering; de ontwikkelde en nog te
ontwikkelen maatlatten en de berekeningsmodellen daarvoor
worden in het Beleidsprogramma Ecotoxicologie aangereikt.
1. INLEIDING
Het project Ecologische Inpasbaarheid Stoffen, PEIS, werd
na een jaar van voorstudie eind december 1988 gestart voor
de ecologische onderbouwing van het stoffenbeleid (Hekstra,
1990 en 1991; Van Kuijen, 1990). Thans bevinden we ons halverwege de projecttijd. Vanaf het voorjaar van 1993 moeten
de onderdelen worden geïntegreerd tot een nota aan de Tweede
Kamer, mogelijk als onderdeel of bijlage van het volgende
NMP. Voor een heldere beeldvorming, niet het minst bij de
afwerking van de deelprojecten, is het nuttig een gemeenschappelijk denkkader voor de integratie te hebben. Deze
dient ertoe "de neuzen in dezelfde richting te krijgen". Aan
de orde komen de stoffenlijn en de ecosysteemlijn als twee
helften van een te bouwen brug. Het in het NMP geformuleerde
actiepunt 42 dient als uitgangspunt. Daarin wordt genoemd
het project "Ecologische Inpasbaarheid", waarmee ecotoxicologische normen kunnen worden geformuleerd, een in 1993 uit
te brengen beleidsprogramma Ecotoxicologie en vooruitlopend
daarop biomonitoringssystemen bij bronnen om een directe
terugkoppeling bij de bron mogelijk te maken. Ook het verband met het Natuurbeleidsplan (LNV, 1990), de Derde Nota
Waterhuishouding (V&W, 1989) en andere beleidsnota's moeten
hun weerklank erin vinden. Voor politiek, beleid en onderzoek moet duidelijk zijn wat op korte termijn (tot 2000) en
op langere termijn (tot 2030)de denkrichting is. Niet om de
marsroute onwrikbaar vast te leggen; er kan eventueel van
worden afgeweken, maar dan wel gefundeerd: willens en
wetens.
Ecosysteemkennis speelde tot voor kort nauwelijks een rol
in het traditionele milieu(hygiënisch)beleid. De term
"ecologische inpasbaarheid van het menselijk handelen" werd
al in 1972 gebruikt in de toenmalige Urgentienota Milieuhygiëne (VOMIL, 1972), maar is sindsdien nauwelijks
geoperationaliseerd. Operationalisering van ecologische
inpasbaarheid is pas met het NMP en NMP-Plus (VROM, 1989a en
1990a) ter hand genomen. Sedert 1988 heeft de overheidoverigens na veel vaak tegenstrijdige analyses en adviezen
van raden en maatschappelijke organen - het begrip "duurzame
ontwikkeling" uit het Brundtland-rapport (Our Common Future;
WCED, 1987) omhelsd als nieuwe grondslag en toetssteen van
het beleid (VROM, 1991b). De bedoeling klinkt wel goed, maar
toch lijken tegenstrijdige invullingen mogelijk. Het blijkt
dat sommige er duurzame groei van de productiviteit onder
verstaan terwijl andere er op wijzen dat voortgaande
productiegroei tegenstrijdig is met een aantal sociale en
milieu- en natuurbeheersdoelstellingen. Dan lijkt het
wachten nog maar op erkenning van "duurzame werkloosheid" en
"duurzame milieuaftakeling".
Door "Zorgen voor Morgen" (Langeweg, 1988) en vlak daarna
de kerstboodschap van de Koningin, heeft de diepe bezorgdheid voor het milieu meer dimensie gekregen. Zo kon het
gebeuren dat de oude slogan "ecologische inpasbaarheid" door
313

dedirecteurStoffenenRisicobeheersing uitdemottenballen
werd gehaald om te gaan dienen als operationele doelstelling, zij het vooralsnog eerst voor het stoffenbeleid,maar
met doorkijk naar andere milieubeleidsterreinen, in de vorm
van ecologische normen voor het milieubeleid (Van Kuijen,
1990). Dat markeert het gedachtengoed van PEIS alsproject.
Gelukkig, en historisch niet toevallig,want detijd waser
rijp voor, werd in diezelfde tijd bij Rijkswaterstaat het
AMOEBE-model en bij NMF de Ecologische hoofdstructuur
"uitgevonden" en reikten DGM, RWS en NMF elkaar spoedig de
hand. In het samenwerkingsverband dat PEIS biedt, wordt nu
stelselmatig gesproken van "duurzame instandhouding van
ecosystemen".
HOOFDDOELSTELLING VAN PEISENDETWEE HOOFDLIJNEN
DAARBINNEN
DUURZAAM LEVENSKRACHTIGE ENRIJKGESCHAKEERDE ECOSYSTEMEN
INSTANDHOUDEN TEGENDEDRUKINVANHETOMGAAN METSTOFFEN
Bondiger kan de bedoeling achter'het PROJECT ECOLOGISCHE
INPASBAARHEID VAN HET OMGAANMET STOFFEN (PEIS)niet worden
gesteld.Hieruitvloeientweeanalyselijnenvoort:
een analysevanwat flora, fauna enecosystemen gevoelig
maaktvoorstoffeninvloeden:deEcosysteemlijn en
een analyse van eigenschappen die stoffen schadelijk
makenvoor flora,faunaenecosystemen:de Stoffenlijn.
Streefdoelen inde ecosysteemlijn zijn het versterken van
de natuurlijke weerstand van het systeem tegen stoffeninvloeden door verhoging vande diversiteit, stabiliteit en
resistentie. Over de samenhang tussen de diversiteit en
stabiliteit lopen de meningen»nogal uiteen, hetgeen* voor
PEIS-doeleinden wel moet wordë^?uitgewerkt. Ook effectgerichte maatregelen zoals uitbaggeren en afplaggen kunnen
uitwerkingen zijn van het bereiken» «van streefdoelen.
Streefdoelen in de stoffenlijn betreffen reductie van
emissies aan de bron en regulering van verspneiding in het
milieu.Kwaliteitsdoelstellingen voorhetontvangendemilieu
(lucht,water,bodem)zijn stappen daartoe. Inbeide lijnen
zijn beoordelingssystemen ofmaatlatten nodig. Samen moeten
die geschikt zijn voor het bepalen van maatregelen. Tot de
doelen van PEIS behoort ook erop toe te zien dat de eco(toxico)logische kennis werkelijk in normstelling tot uitdrukking komt. Dat vereist betrokkenheid bij de overdracht
van maatlat naar maatregel. Uitvoering van de maatregel is
de verantwoordelijkheid van beherende of uitvoerende
diensten.
Deanalyseaanstoffenzijdegeldt inprincipeongeachthet
typeecosysteem enbetreft:
- stofeigenschappen, losvanlocatie,productieofgebruik;
-productieplaats en-volume;
-gebruiks-,verspreidings-endepositiewegen inhetmilieu.
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D e analyse aan ecosysteemzijde is altijd ecosysteemg e b o n d e n , hoewel generalisaties mogelijk zijn v o o r een
handreiking n a a r d e stoffenlijn: k l e i - , zand- of v e e n b o d e m s ;
zoet, brak of zout w a t e r ; "open" of "gesloten" s y s t e m e n , al
naar gelang v a n het uitspoelen of v a s t h o u d e n v a n stoffen.
V o o r v e g e t a t i e s wordt uitgegaan v a n d e "standplaatsfactoren", e n v o o r w a t e r e n v a n het "fysiek systeem", w a a r v a n
stoffen slechts een deel uitmaken.
G e z i e n d e letterlijke onbegrensdheid v a n stoffen ligt in
de stoffenlijn internationalisatie m e t het oog op h e t v r i j e
h a n d e l s v e r k e e r voor de hand, allereerst b i n n e n d e Europese
Gemeenschap m e t haar bindende regelgeving. B o v e n d e EG u i t
is er inhoudelijke wetenschappelijke a f s t e m m i n g in d e
O r g a n i s a t i e v o o r Economische Samenwerking e n O n t w i k k e l i n g ,
O E S O , d e koepel v a n d e westerse i n d u s t r i e l a n d e n , en
tenslotte is er d e meer v r i j b l i j v e n d e samenwerking in d e
V e r e n i g d e N a t i e s , vooral op het gebied v a n m i l i e u - e n
g e z o n d h e i d s g e g e v e n s in het International R e g i s t e r for
Potentially Toxic Chemicals (IRPTC) en h e t International
P r o g r a m m e o n C h e m i c a l s Safety ( I P C S ) . M i n d e r v r i j b l i j v e n d
zijn d e V N Conventie (Montreal P r o t o c o l ) b e t r e f f e n d e stoffen
die d e ozonlaag aantasten e n , d i c h t e r b i j , d e C o n v e n t i o n on
Transboundary A i r Pollution v a n d e V N Economische C o m m i s s i e
v o o r Europa (UN-ECE; G e n è v e ) . V e r d e r zijn e r d e C o n v e n t i e s
v a n O s l o , Londen en Parijs d i e slaan op s c h e e p s l o z i n g e n ,
v e r o n t r e i n i g i n g e n vanaf het land en d u m p i n g e n in z e e . Ook
betrekking hebbend op stoffen, maar tevens op flora, fauna
e n ecosystemen is een aantal internationale c o n v e n t i e s m e t
e e n regionale begrenzing zoals het Rijnverdrag, annex R i j n A c t i e p r o g r a m m a (IKSR, 1 9 8 7 ) , e n het N o o r d z e e - A c t i e p l a n
(Tweede N o o r d z e e Conferentie, 1 9 8 7 ) .
D e e c o s y s t e e m l i j n i s , in tegenstelling tot d e stoffenlijn,
per d e f i n i t i e geografisch en zelfs territoriaal g e b o n d e n ,
h o e z e e r ook ecodistricten territoriale g r e n z e n k u n n e n o v e r schrijden. D e overheid moet nu eenmaal d e e c o s y s t e m e n b i n n e n
e i g e n staatsgrenzen vrijwaren v a n o n a a n v a a r d b a r e inworpen
v a n chemische stoffen. W e beseffen echter h o e z e e r w e d a a r i n
afhankelijk zijn v a n grensoverschrijdende v e r v u i l i n g d o o r d e
lucht, zeestromen, internationale rivieren e n g r o n d w a t e r stromen. Bij h e t tegengaan v a n deze g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e
vervuiling coördineert VROM d e stofnormen, V & W d e b e l a n g e n
m e t b e t r e k k i n g tot d e grote rivieren en g e t i j d e w a t e r e n en
LNV d e agrarische e n natuurlijke ecosystemen e n d e v i s s e r i j .
W a a r PEIS m e e te m a k e n h e e f t , is o r g a n i s a t o r i s c h ingewikkeld. Hoewel gestart e n gecoördineerd vanuit V R O M , w o r d t in
het k a d e r v a n PEIS samengewerkt m e t V&W en LNV. PEIS is niet
zonder m e e r gelijk te stellen met de VROM-taak inzake stoffennormstelling (stoffenbeoordelingssystemen en m i l i e u k w a l i t e i t s d o e l s t e l l i n g e n ) , n o c h is d e g e b i e d s g e b o n d e n e c o s y s t e e m l i j n zomaar geheel te leggen op het b o r d j e v a n de
"beheerders" onder d e coördinatie v a n het N a t u u r b e l e i d s p l a n
(lees L N V ) of d e Derde Nota Waterhuishouding (lees R i j k s waterstaat) . PEIS pretendeert een nationaal e n n i e t e e n
sectoraal of departementaal programma te zijn e n heeft dat
hybride k a r a k t e r als wezenskenmerk m e e g e k r e g e n . In g e e n der
buurlanden lijkt een dergelijke opzet te b e s t a a n . H o e w e l d u s
internationaal gezien schijnbaar een b u i t e n b e e n t j e , hoeft
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PEISdaarom nietkansloostezijn.Mochthettotietsleiden
dan kan PEIS zelfs elders navolging vinden. De rechtvaardiging om juist in Nederland vaart erachter te zetten kan
zijn gelegen in de unieke omstandigheid van een klein land
te zijn, met binnen zijn grenzen een oorspronkelijk zeer
grote ecologische variatie (aanwezigheid van naar schatting
85% van de typen Europeseecotopen), envoorts extreem hoge
milieubelasting doorlandgebruik,verkeer,vervoer,consumptie, afval; kortom de meeste Europese milieu's en milieuproblemen in een notedop, met uitzondering van de Alpen en
hetalpientoerisme.
PEIS is ook meer dan een bundel losstaande projecten, in
een kleurig omslag met strikje erom. Het is eerder genoemd
het "ecologisch geweten achter de normstelling" (VROM/SR,
1990). PEIS biedt voorhet stofgerichtebeleid van DGM,RWS
en NMF een systematische, consequente en coherente ecosysteemvisie. Ten opzichte van de gangbare en in ontwikkeling
zijndestoffenbeoordelingssystemenisdemeerwaardevanPEIS
gelegenin:
debevorderingvanderelatief achtergebleven beoordeling
vangevoeligheid vooreffectenaanecosysteemzijde.V
de ecologische aanscherping ten opzichte van de thans
overwegendmilieuchemischebeoordeling aanstoffenzijde;
het betrekken van de effecten vanverzuring, vermesting,
verdroging, klimaatverandering en milieugebruikverandering in de effectbeoordeling van milieugevaarlijke
stoffen;
de geïntegreerde presentatie van effecten van stoffen en
van ingrepen in voor beleid en beheer toegankelijke
beelden;
de te bieden toekomstvisie op flora en fauna tegen de
druk in van stoffenbelasting, ingrepen en,stoffelijke
gevolgenvan klimaatverandering.
3.DEPLAATS VAN PEISONDERDÊptyP-THEMA'SENDERELATIEMET
ANDEREBELEIDSNOTA'S
•
* '•

3.1. Systeemeigen

en systeemvreemde

stoffen

Ecosystemen staan bloot aan, (veranderingen in) systeemeigen en systeemvreemde stoffen. Systeemeigen stoffen
maken van nature deel uit van de kringlopen van water,
koolstof, stikstof, fosfor, zwavel en van essentiële
sporenelementen zoals ijzer, calcium, boron, mangaan,
magnesium en andere in ecosystemen. Juist aan de gebiedseigen verhoudingen in de samenstelling van gebiedseigen
stoffen onderscheidt men gebiedseigen van gebiedsiyreemd
water ineenecosysteem.
Wel systeemeigen, maar lang niet altijd essentieel nodig
en vaak giftig of schadelijk, zijn slechts een paar dozijn
stoffen als zware metalen en metalloïden. Vooral de
organische verbindingen daarvan zijn zeer toxisch. Deze
kunnen deels van nature voorkomen, maar veel organische
metaalverbindingen zijnvan synthetische aard en dus gelijk
te stellen met de andere tienduizenden xenobiotica: stoffen
dieniet van naturevoorkomenmaarwordengeproduceerd door
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de mens, in gradaties van giftigheid, afzonderlijk of in
combinaties.
Van de gangbare thema's van het milieubeleid volgens het
NMP (VROM, 1989a)hebben er vier alleen betrekking op systeemeigenstoffen:
-verdroging :H 2 0;
-verzuring
:S0 2 , N0 x , NH 3 ; ook03 wordtmeegenomen;
-vermesting :organischemest (BOD);kunstmestN/P/K;
-verzouting :chloriden,soda,gips.
De reden tot zorg ligt niet in de natuurlijkheid van de
stoffen,maar inde onnatuurlijkheid van hunvoorkomen door
toedoenvandemens.
Twee thema's, klimaatverandering en aantasting van de
ozonlaag, met als gevolg toenemende schade aan organismen
door Ultraviolet-B straling, hangen samen met zowel
systeemeigen stoffen (C02, CH 4 , N 2 0, N0x OH-radicalen)als
systeemvreemdestoffen,CFK's.Mondiale luchtverontreiniging
en klimaatverandering wordt in het beleid (ook organisatorisch)alssamenhangend pakketgenomen.
Alle bijna honderdduizend overige stoffen die problemen
kunnen geven in het milieu, zowel de natuurlijke zware
metalen als de systeemvreemde xenobiotica, zijn in het
milieubeleid bijeengebracht inéén thema.Het had misschien
"Vergiftiging" moeten heten maar is geworden "Verspreiding
van milieugevaarlijke stoffen". In figuur 2, waarop nog
wordt ingegaan, is schematisch weergegeven welke stappen
daarin worden doorlopen en welke activiteiten ermee samenhangen.Hetthemalijkteenvergaarbak,maarhet coördineert
vanuiteensamenhangendeoptiekvanbeheersingvanstofstromendestappen inhetbeleid teaanzienvan bestrijdingsmiddelen, oplosmiddelen, wasmiddelen, kleurstoffen, coatings,
smeermiddelen,brandvertragersenveleanderegroepen,waarvan jeje afvraagt of jedieopdeactieve stof,hetsamengestelde product,dewijze van toepassing, of hetafvalstadiummoetbeoordelen.Productenbeleid, stoffenbeleid,grondstoffenbeleid en afval(preventie)beleid blijken steeds meer
schieronlosmakelijkebeleidsterreinen tezijn.Begrijpelijk
dus dat binnen VROM de verantwoordelijkheden binnen één
hoofddirectiewordenbijeengebracht,waarookdecoördinatie
van normstelling t.a.v. stoffen en "Omgaan met Risico's"
(VROM, 1989b)komtteliggen.
PEISwerdweliswaarvanuithetThemaVerspreidingopgezet,
maar is onlosmakelijk met de andere stoffenthema's verbonden, want verzuring, vermesting, verdroging, klimaatveranderingenookveranderingen inmilieugebruik zijnbelangrijke conditionerende factoren voor de verspreiding van
toxische stoffen. PEIS -en straks inhetverlengde daarvan
het Beleidsprogramma Ecotoxicologie - heeft uitdrukkelijk
belang bij kennis over neveneffecten van verzuring,
vermesting enverdroging,voorzover die leiden totverandering in de beschikbaarheid van milieugevaarlijke stoffen,
ten gevolge van in oplossing gaan en mobilisatie, of
hechting aan slibdeeltjes en sedimenten. Hierdoor kan de
beschikbaarheid van stoffen plotseling toenemen of juist op
termijn verminderen. In dit verband zijn de volgende NMPactiesookvanbelangvoorPEIS:
onderzoek naar effecten op voor verzuring gevoelige
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natuurobjectenmetnamevoorammoniakemissies(20);
aanwijzing van voor fosfaatdoorslag gevoelige gebieden
(29);
programma voor beheerssystemen van locaties met ernstige
bodemverontreiniging tervoorkomingvanverdereverspreidingvanstoffen,vooruitlopend opsanering(46);
verdrogingsonderzoek, met name voor gewenste grondwaterregimeinkwetsbaregebieden (83).
PEIS iserdusopgericht eenintegratiekader tebiedenvoor
deecologischebeoordeling vanalleprocessen enhandelingen
waaraan verspreiding, depositie, vastlegging en remobilisatievan stoffen inhetmilieu en risico's voor flora, fauna
enecosystemenverbondenzijn.

3.2. PEIS en de daarmee samenhangende

NMP-actiepunten

Het voor vijf jaar aangegane project PEIS, dat de basis
moetleggenvoorhetBeleidsprogramma Ecotoxicologie,berust
op NMP-actie 42, zoals genoemd in de inleiding, en dat
populairgezegddevolgendeonderdelenomvat:
inzicht in ecologische inpasbaarheid van stoffen("Flora
enFaunachemischonderdruk" (42a);
eenbeleidsprogramma ecotoxicologie in1993 (42b)en
het vooruitlopend daarop beschikken over mogelijkheden
voorbiomonitoringgerichtopbronmaatregelen (42c).
Het pretendeert ook mettertijd ecosysteem-analytische
kennis te kunnen bieden voor ten minste zeven andere NMPactiepunten:
eensamenhangend stelselvanmilieukwaliteitsdoelstellingenvoor lucht,waterenbodem(35),
aanscherping van denormen voor dumping van"baggerspecie
indeNoordzee(36),
terugdringing van lozingen van prioritaire stoffen door
deindustrieo.m. inhetkâdsrvanhetRijn-ActieprogrammaenhetNoordzee-Actieplan. (37)f
".
beoordeling van bestrijdingsmiddelen aan de hand van de
Criterianotitie (VROM&LNV, 1991) eft'de notitie "Omgaan
metrisico's"(VROM,1989b)(39),'
eensamenhangend beoordelingssysteem voorsloffen(41),
doorlichting van de stofstromen op 'ecologische effecten
enhetstellenvanemissiereductiesperbedrijfstak(43),
onderzoek naar milieueffecten en alternatieven voor de
beoordeling vangenetischgemodificeerdeorganismen(47).

3.3. PEIS en Derde Nota Waterhuishouding
later)

(Water voor nu en

PEIS heeft vooral ophetpuntvan grens-en streefwaarden
t.a.v. milieugevaarlijke stoffen ook duidelijke raakpunten
met de Derde Nota Waterhuishouding (3NW; V&W, 1989). Deze
nota volgt een benadering vanuit de inhoudelijk samenhangende hoofdlijnen van waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Bij het waterkwaliteitsbeheer zijn de sturende
parameters zuurstofhuishouding, nutriëntenhuishouding,
belasting met zware metalen, organische microverontreini318

gingen en overige verontreinigingen. Terugdringing van
verontreiniging is naast veiligheid, waterverdeling en
infrastructuur devierdehoofddoelstelling vanhetbeleid in
de 3NW. De doelstellingen voor het waterhuishoudkundige
hoofdsysteem zijn in sterkemate gedefinieerd in termenvan
gebruiksfuncties,metalshoogsteniveaudenatuurfunctieen
laagste niveau bevaarbaarheid. Voor de ecotoxicologische
risicobeoordeling wordt aangesloten bij de nota "Omgaan met
risico's" behorend bij het NMP.De algemene milieukwaliteit
voor zowel oppervlaktewater alswaterbodems kent een minimumbeschermingsniveau (= Kwaliteitsdoelstelling 2000) en
een streefwaarde vanverwaarloosbaar risico. DeKwaliteitsdoelstelling 2000wordtoptermijnvervangendoorwettelijke
grenswaarden met vastgestelde termijn waarbinnen de
kwaliteit gerealiseerd moetzijn.Demaniervan invulling is
uitgewerkt in de paragrafen 4.3.4 t.e.m. 4.3.6 van de 3NW.
Hier liggen ook de aansluitingen bij PEIS. Er zijn zgn.
beleidspakketten inzake zuurstofbindende stoffen (5.2.2),
nutriënten (5.2.3), zwaremetalen (5.2.4), organischemicroverontreinigingen (5.2.5),waterbodems (5.2.6)encalamiteiten (5.2.7). Op actiepunt W8 van de 3NW, die betrekking
heeft op de bijzondere milieukwaliteit van Waddenzee en
Noordzee,wordt inparagraaf 4.2 ingegaan.Alsalgemeendoel
van 3NW geldt dat vanaf 2010 de zeehond er gezond in moet
blijven, de belangrijke ecosystemen en karakteristieke
soorten niet door van elders aangevoerd rivierwater worden
geschaad,ofcommerciëlevis-,oester-enmosselteelt worden
aangetast. Ook moet worden gewaarborgd dat de kustwateren
eenbelangrijke functieblijvenvervullen inde levenscyclus
vangewoonlijk invollezeelevendediersoorten.
Een belangrijk hulpmiddel bij de presentatie van zowel
abiotische als biotische veranderingen in ecosystemen,
ontwikkeld binnen de 3NW, is het AMOEBE-presentatiemodel
(ten Brink & Hosper, 1989). Het is bruikbaar voor de
visualisering vandehuidige,devroegereendenagestreefde
toestand van ecosystemen. Hoewel aanvankelijk ontwikkeld
voor aquatische ecosystemen is een dergelijke presentatie
ook heel goed mogelijk voor terrestrische ecosystemen. We
komenhierop terugonder§6.7.

3.4. PEIS, Gebiedsgericht

Milieubeleid

en

Natuurbeleidsplan

Ook voor het Natuurbeleidsplan (NBP; LNV, 1990) en het
Actieplan Gebiedsgericht Milieubeleid (VROM, 1990c) biedt
PEIS vanuit de ecosysteemlijn aanknopingspunten. Het nieuwe
Actieplan Gebiedsgericht Milieubeleid, AGM, is overigens nog
volop in discussie, omdat niet zeker is of het voor het
beleid nieuwe instrumenten zal bieden, dan wel meerwaarde
heeft door nieuwe combinaties van bestaande instrumenten.
Het AGM onderscheidt vier inhoudelijke acties, waaraan
vanuit PEIS kan worden bijgedragen, vooral vanuit de
ecosysteemclassificatie en de modellering:
uitwerken van operationele geïntegreerde streefbeelden
voor de ruimtelijke en milieukwaliteit van enkele
geselecteerde gebieden (BI);
indicatoren voor milieukwaliteit voor gebieden met
verschillende functies(B2);
319

uitwerken van referentiebeelden voor typen ecosystemen
alsbasisvoornatuurbeleidsdoelstellingen(B3);
t.b.v. geïntegreerde streefbeelden voor multifunctionele
gebieden onderzoek naar de kwaliteitsbegrippen uit
onderscheidenbeleidsnota's(B4).
In het Natuurbeleidsplan staat centraal de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), waarop "duurzaamheid, herstel en
ontwikkeling van ecosystemen bij voorrang is gericht,
uitgaande van kansrijkdom voor flora en fauna". Binnen de
EHS zijn "gebieden met bestaande waarden van internationale
en nationale betekenis van voldoende omvang" als kerngebieden aangeduid. Kerngebieden behoeven een basisbescherming indevormvanhandhavingvandebestaande
bodemopbouw, structuurenreliëf;
waterhuishouding (grondwaterstand, stroming, kwel en
infiltratie,hydrologische isolatie);
kwaliteitvanbodem,waterenlucht;
natuurlijkeprocessen (o.a.migratiemogelijkneden);
sedimentatieenerosieprocessen;
landschapsstructuur,ontsluiting enrust.
Rondomdekerngebiedenliggenbuffergebiedenendaarbuiten
(dusbuitendeEHS)ligtoverigNederland,waarinechterwel
zoveel mogelijk natuurwaarden moeten worden beschermd,
vooraldoorondersteuningvanhetalgemenemilieubeleid,cq.
dealgemenemilieukwaliteit.
VanuithetNBPwordenconcreteeisengeformuleerd t.a.v.:
critische niveausvan zuredeposities,conform het
BestrijdingsplanVerzuring1989;
vermesting/eutrofiëring,conformNMPen3NW;__
verdroging,conform 3NWeneigenNBPdoelstellingen;
verontreiniging, conformNMP;
verzoeting;doelstellingennog inontwikkeling;
verwaarlozing, volgens prcïjactNoodzakelijke Investeringen (NBP);
,
* ' ,
verstoring,volgensRegelingStiltegebieden (NBP);
verlies/versnippering, volgens project 30,Opheffing en
Voorkoming van Versnippering.(NBP), in relatie met het
TweedeStructuurschemaVerkeerenVervoer (ty&W,1988).
De eerste vijf streepjes hebben een directe samenhang met
PEIS. Voorts is van belang wat wordt gezegd over milieukwaliteitseisen in de NBP paragraaf 6.3.1. (zie ook § 4.3)
De nieuwe directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna (NBLF)
van het Ministerie van LNV zal de concretisering hiervan
richting PEIS ter hand nemen volgens ecosysteemtypen en
natuurdoeltypen, die hierna worden besproken onder AMK en
BMK (H.4).

3.5.PEISenhet Thema

Verspreiding

Bovenstaand overzichtvansamenhangenmaakt,duidelijk dat
PEISeenintegratiekader biedtvoorkennisuitverschillende
invalshoeken van milieubeheer, waterbeheer en natuurbeheer.
Daaruitmag niet deconclusieworden getrokken,dat PEIS al
dieandereterreinenofactiepunten zouincorporeren.Elk
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actiepunt heeft eigen bestaansrecht,maar demeerwaardeis,
dat PEIS de diverse kenniselementen met elkaar verbindt
vanuit de ecosysteemlijn en centrale doelstelling uit
hoofdstuk 2.
Hoewel het vanuit het stoffenbeleid vanzelfsprekend lijkt
dat in PEIS het primaat zou liggen bij de stoffenlijn, is
dit tochmaar éénbenaderingswijze.Mede gelet op desamenhang met het NBP en de 3NW moet bij het ontwikkelen van
"maatlatten"binnenPEISwordenuitgegaanvan:
stofeigenschappen die kunnen leiden tot belasting van
flora en fauna; dit is van direct belang voor de NMPacties 35 (integrale milieukwaliteitsdoelstellingen voor
stoffen)en41 (ontwikkelenvaneenuniformbeoordelingssysteem):
ecosysteemeigenschappen die:
(a) ecosystemen kwetsbaar maken voor belasting met
stoffen,
(b) bepalen tot welkemate herstel mogelijk isvan
reedstezwaarbelasteecosystemenen
(c) kunnendienenalsbeleidsindicatoren.
bedrijfsvoeringsgegevens (veiligheidsvoorzieningen)en
situatiegegevens (geografische informatie) die maken dat
stoffen inecosystemen kunnen terechtkomen en diedeweg
wijzen naar terugdringingsmogelijkheden; dit legt een
verband met NMP-actie 43 (emissiereducties perbedrijfstakendoorlichten stofstromen).
Hoe past dat allemaal in het Thema Verspreiding, waarvan
PEIS immers deel uitmaakt? Schematisch gezien wordt in het
Thema Verspreiding (figuur 1) gewerkt volgens de hoofdlijn
informatieverzameling -»prioriteitstelling -»beoordeling-»
normstelling ->handhaving -+evaluatie. Het verzamelen van
informatie geschiedt in hoge mate internationaal, zowel
t.a.v. de stofeigenschappen (rechts)alsdemeetmethoden en
meetgegevens (links). Zo wordt vanuit PEIS bijvoorbeeld
bevorderd, dat in enkele van de genoemde internationale
organisaties nu ook meer nadruk ligt op eco(toxico)logische
informatieverzameling en -uitwisseling. Genoemd kunnen
worden de Hazard Assessment Advisory Board (HAAB)van de
OECD, het International Register of Potentially Toxic
Chemicals (IRPTC)endeUNEPListofEnvironmentally Harmful
Chemical Products, Processes and Phenomena of Global
Concern.Met demeetmethoden endenormalisatie encertificatie daarvan heeft PEIS geen directe bemoeienis. De
meetgegevens spelen wel een belangrijke rol bij de verdere
prioritering voor het stoffenbeleid. Met het oog op
bescherming van ecosystemen beoogt PEIS immers instrumenten
te ontwikkelen, die een operationele beoordeling mogelijk
maken van stoffeneffecten en van ingrepen die stoffen in
ecosystemenmobiliseren.
Rechts naar beneden doorgaande voert de lijn van het
ontwikkelen van beoordelingscriteria en o.a. aandachtstoffenlijst naar beoordelingsmodellen, met het Uniform
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VERGUNNINGVERLENING

EVALUATIE

EVALUATIEREGELGEVING

OrganisatieschemavanhetThemaVerspreiding.

SYSTEEMONTWIKKELING

Beoordelingssysteem voor nieuwe en oude stoffen, inclusief
bestrijdingsmiddelen als cardinale actie (NMP-actie 41).
Vanuit het doel van ecosysteembescherming richt PEIS zich
tevens op de validatie van de thans gehanteerde grovere
beoordelingsmodellen, die veelal zijn gebaseerd op extrapolatie vanuit enkelsoorts (single species) laboratoriumtoetsen indestoffenlijn.Bijdievalidatie spelendeinde
ecosysteemlijn verkregen gegevens een grote rol. Daarvoor
moet o.a. worden beschikt over de resultaten van de ter
linkerzijde genoemde reeks, verlopend van emissiegegevens
tot blootstellingsgegevens. PEIS isniet zelf actief op die
punten, maar is gebruiker van de resultaten. De blootstellingsgegevenswordenindestoffenlijnvooralgebruikt inde
PEC/NEC-risicoschatting, genoemd aanderechterzijde.Hierop
wordt in hoofdstuk 5 verder ingegaan. Een en ander kan
(buiten PEIS) resulteren in het aanleggen van basisdocumentenperstof,maarnoodzakelijk isdatniet.Deprocedure
daarvan is nogal kostbaar en heeft betrekkelijk weinig
meerwaarde t.o.v. de directe weg van risicoschatting naar
brongerichte normstelling en maatregelen. Voor de beoordeling van nieuw stoffen (BNS)envanbestrijdingsmiddelen is
formele dossiervorming voorgeschreven. PEIS speelt daarin
geen rol, maar is er wel op gebrand, dat de in deecosysteemlijn verkregen gegevens ten volle worden meegewogen.
PEIS richt zich immers op het ontwikkelen van instrumenten
omopgrondvandiemaatlattenookwerkelijk totmaatregelen
tekomen.
In wezen is de kernopdracht van PEIS het doordringen van
het Thema Verspreiding met operationele en effectieve
methoden van ecosysteembescherming. Daarvoor begint ter
linkerzijde van figuur 1 de ecosysteemlijn vanaf de
blootstellingsgegevens met de voor stoffen relevante
classificatie van ecosystemen. Die classificatie is van
belang voor het verder kunnen modelleren en berekenen van
het rendement voor het ecosysteem van gerichte stoffenmaatregelenentevensvoorhetaangevenvandemogelijkheden
totherstelvaneenreedsaangetastecosysteem. Ookwordtde
classificatie gebruikt bij het verder ontwikkelen van
AMOEBE-beeldenendeselectievandejuisteindicatoren.Dit
allesisuitgewerktinhoofdstuk 6.Ook toekomstverkenningen
t.a.v. uitgestelde effecten vanverontreinigingen in bodem,
sediment en grondwater, de zgn. chemische tijdbommen, en
effecten als gevolg van de naijling van verdroging,
verzuring,vermestingenvergiftiging opfloraenfauna-FF
2030 - zijn ter linkerzijde van figuur 1 opgenomen. Gezien
de ligging van Nederland hangt een en ander nauw samen met
watergebeurt indestroomgebiedenvanderiviereneninde
Noordzee. Met Rijn-Actieprogramma en Noordzee-Actieplan (§
7.2 en 7.3) als uitwerking van bovenstaande zijn in de
ecosysteemlijn ook al concrete kaders aangeduid voor de
feitelijke normstelling op ecosysteemniveau. Dezenormstelling is altijd eencombinatie van stofnormen, ingreepnormen
en beheersnormen (bijv. baggeren, doorspoelen, afplaggen,
isoleren).
Maar ook inde stoffenlijn vindt normstelling plaats.Via
zgn. "systeemontwikkeling" van risicolimieten, (maximaal
toelaatbaar risico enverwaarloosbaar risico)en extrapola323

tie- en veiligheidsfactoren komt men tot in getalswaarden
uitgedrukte grens-en streefwaarden voor de milieukwaliteit
van lucht, water en bodem (MILBOWA/INS-LUWABO; VROM/DGM,
1990b). Terwijl in figuur 1ter rechterzijde inde stoffenlijn het beleid leidt tot toelatingen, vergunningen,
convenanten en verboden,waarmee PEIS geen striktebemoeienis heeft, ister linkerzijde indeblootstellingslijn PEIS
betrokkenbijcalamiteiten-scenario's enmeetnetactiviteiten
voor de toestand van milieu en natuur en voor brongerichte
(= preventieve) biomonitoring. Dat is uitgewerkt in
hoofdstuk 9.
4. "RMKENBMK" ENDEECOLOGISCHE EFFECTBEOORDELING VAN
STOFFEN
4.1.

Het 95%

beschermingsniveau

Basaal in het hele stofgerichte milieu- en natuurbeleid
zijn de begrippen algemene milieukwaliteit (AMK), waarbij
men vanouds denkt aan de gezondheid van de mens en de
belangrijkste planten en dieren (tamelijk ongedefinieerd,
maar uiteraard voedingsgewassen en landbouwhuisdieren), en
een bijzondere milieukwaliteit (BMK) voor het behoud van
zeer kwetsbare functies (drinkwaterwinning) en kwetsbare
soorten (natuurgebieden).
Op het eerste gezicht ontlopen het minimumbeschermingsniveau (= Kwaliteitsdoelstelling 2000) uit de 3NW en AMK
uit het NMP elkaar niet erg. Maar de AMK, als ecologisch
gezien maximaal toelaatbaar niveau van verontreiniging, is
nader gedefinieerd als 95% beschermingsnive'au voor de
soorten in een ecosysteem of de totale inheemse flora en
fauna. Ook staat in de brochure Omgaan met Risico's (VROM,
1989b) de streefwaarde in*egn percentueel vastgelegde
relatie (1%) tot de maximaal .toelaatbare verontreiniging,
tenzij de natuurlijke achtergrondwaarde hoger is;dan wordt
die als streefwaarde aangehouden. De*BMK is niet nader
gekwantificeerd, ook niet i n percentage van beschermingsniveau. De minister heeft per brief (VROft, 1991a) de
beschermingsdoelstelling vandealgemenemilieukwaliteit als
volgt gepreciseerd:
Als uit onderzoek mocht blijken dat ecologisch, recreatief, commercieel of sociaal belangrijke soorten in
onvoldoende mate worden beschermd, dan dient hiermee bij
het afleiden van maximaal toelaatbare en verwaarloosbare
risiconiveaus zodanigrekening tewordengehouden, datde
ongewenste effecten voor deze soorten verwaarloosbaar
worden.
Men kan zich afvragen of daarmee,het AMK niveau teboven,
reeds zoiets als de BMK wordt bereikt. Daarbij valt wel te
bedenken, dat op het land voor de door de AMK onvoldoende
beschermde soorten wel speciale gebieden met een bijzondere
milieukwaliteit zijntereserveren,maarvoor soorteninde
WaddenzeeenNoordzeeniet,zodatvoordiegrote ecosystemen
als geheel uitsluitend de BMK moet gelden. Bijzondere
bescherming is in Noordzee en Waddenzee toch wel degelijk
mogelijk,maar die heeft danvooral betrekking opingrepen,
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inclusief bevissing, en dat vergt een geïntegreerde
benaderingmetverontreinigingen.

4.2. De milieukwaliteit

voor de Noordzee en Waddenzee

Voor de grote zoute wateren zijn reeds initiatieven voor
een gebiedsgerichte geïntegreerde benadering genomen. Er
bestaan integrale beleidsplannen voor de Waddenzee, de
Voordelta en de Noordzee. Volgens de Planologische Kernbeslissing Waddenzee (VRO, 1980) moet de Waddenzee voldoen
aan "ecologische doelstellingen van het hoogste niveau" en
zijn de gebruiksfuncties ondergeschikt gesteld aan de
natuurfunctie. In het Watersysteemplan Noordzee (VROM et
al., 1991)isdecentraledoelstelling het bereiken vaneen
bijzondere milieukwaliteit voor het hele Nederlandse deel
van het continentale plat. "Degehele kustzone (12mijl)en
dezoneFrieseFronten-Doggersbank -Klaverbank wordtdoor
het stellen van scherper voorschriften aan verontreiniging
en verstoring veroorzaakt door bepaalde gebruiksfuncties,
een hoger beschermingsniveau geboden, teneinde daarmee een
bijdrage te leveren aan bescherming, herstel en ontplooiing
van het gehele watersysteem Noordzee". Voor Waddenzee en
Noordzee als kwetsbare gebieden met bijzondere ecologische
waarden wordt het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR)
gedefinieerdals:
"hetkwaliteitsniveauwaarbijvolledigebeschermingwordt
geboden aan 95% van de soorten in deze kwetsbare
gebieden, waaronder ten minste de voor deze gebieden
karakteristieke soorten" (VROM/DWB, 1991).
Dekarakteristieke soortenvoordezegebieden,zoalsweergegeveninspecifiekeAMOEBE-beeldeninhet Watersysteemplan
Noordzee en het Wadden-Actieplan, en het overzicht van
streefwaarden voor sediment voor de bijzondere milieukwaliteit van Noordzee en Waddenzee, worden besproken in
paragraaf 7.2. Eind 1991 zal een nota Omgaan met risico's
voor mariene ecosystemen gereed zijn (VROM/DWB, 1991)
waarmee dan uitvoering is gegeven aan actie M9 van de Nota
Harmonisatie Noordzeebeleid (onderzoek zeebodemkwaliteit
t.b.v. emissienormstelling) actie W8 van de 3NW (kwaliteitsdoelstellingen zoutewatersystemen)enactie36vanhet
NMP (normen voor kwaliteit en hoeveelheid baggerspecie
Noordzee). Deze normstelling is slechts een eerste stap;er
isslechtsrekening gehoudenmeteffectenopsoortniveauvan
geselecteerde karakteristieke soorten en niet met interacties op systeemniveau. Voor dat laatste, effecten op het
hoogste niveau, is door VROM en V&W gezamenlijk opdracht
verleend aan DGW, om met medewerking van TNO Den Helder en
het Waterloopkundig Laboratorium, de ontwikkeling ter hand
te nemen van het zgn. RAM-project (Risk Assessment Marine
Ecosystems). De eerste resultaten worden in 1992 verwacht
(zieverder§7.2).

4.3.

RMK en BMK en de natuurgerichte

normstelling

AMK en BMK hebben inhetmilieu-, water- en natuurbeheer
uitsluitend betrekking op stoffen, niet op ingrepen e n
inrichting. Waar in het Natuurbeleidsplan sprake is van
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natuurgerichte normstelling omvat die naast de stoffenkant
ook de fysieke ingrepen en inrichting van een habitat.
Natuurgerichte normstelling kanlangsbeidewegenwezenlijke
bijdragen aanzowelAMKalsBMK.
Door middel van natuurgerichte normstelling voor stoffen
dienen - voor zover nodig - milieukwaliteitsdoelstellingen
teworden geformuleerd dievoldoende bescherming bieden aan
kwetsbare soorten en ecosystemen binnen de ecologische
hoofdstructuur. Dat wil zeggen dat moet worden nagegaan
welke ecologische structuren die in het NBP worden onderscheiden (duingebied, laagveen en kleigebied, zandgrondenzone, beekstroomgebieden, rivierengebied en grote wateren)
een bijzondere milieukwaliteit moet worden geformuleerd.
Vervolgens moeten voor de ecologische structuren sets van
milieukwaliteitsdoelstellingen wordengeformuleerd (LNV/NMF,
1991).
Het NBP richt zich begrijpelijkerwijs allereerst op de
bijzondere milieukwaliteit voor de kwetsbare gebieden,
d.w.z. ecosysteemtypen binnen de ecologische hoofdstructuur
met een primaire natuurfunctie en de beïnvloedingsgëbieden
hiervan.Hetbetreftdevolgendeecosysteemtypen,waarophet
ministerie van LNV nadruk legt bij'deverdere samenwerking
binnenPEIS:
1.beken, schrale graslanden, struwelen, hellingbossen en
bronbossen inhetZuid-Limburgse heuvelland;
2. stuifzanden, heide envennen, hoogveengebieden, schraalgraslanden, beken, moerassen en oudere bossen op hoge
zandgronden;
3.afgesnedenmeanders,wielen,moerassen, (schraal)graslanden en bossen in het rivierengebied en in het bijzonder
hetwinterbedvandeMaasendeuiterwaarden-vandegrote
rivieren;
4. (schraal)graslanden inclusief sloten, moerassen, plassen
envaarten inhetlaagveengebied;
«
5.nattegraslanden inclusief sïBten,,moerassenenbossenin
het zeekleigebied;
6.jonge duinen, schraalgraslanden, struwelen en bossen in
debinnenduinzoom;
7.afgesloten zeearmenen'estuaria;
i
8.getijdegebieden (waddenenestuaria);"
9.Noordzee.
De laatste twee kwamen hiervoor reeds ter sprake; wij
bepalenonstotdeandereland-enzoetwatersystemen.
Om deze kwetsbare ecosysteemtypen te beschermen is meer
nodig dan alleen de bijzondere milieukwaliteit voor het
gebied zelf: ook het beïnvloedingsgebied - ten mins-te de
bufferzone -moeterbijwordenbetrokken.Voordezegebieden
moet een "natuurdoeltype" (LNV/NMF, 1991) worden geformuleerd, nl. welke natuur moet worden behouden of hersteld,
met het bijbehorende beheerssysteem. Te denken valt aan
zelfregulatie, verschraling, relatienota-beheer en dergelijke. Met deze activiteiten moet de bijzondere milieukwaliteit voor stoffen samenhang vertonen. Aparte aandacht
moetdaarbijwordenbesteed aandestreefwaardenbodemkwaliteit, met name of zij bruikbaar zijn voor van nature
voorkomende stoffen (LNV/NMF, 1991). Het NBP ziet ook op
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natuurwaarden buiten de Ecologische Hoofdstructuur en geeft
ookeen (nietverderbeargumenteerde)regioverdelingmeteen
opsommingvanbelangrijkste soorten,waarvannog onduidelijk
is of en hoe die natuurwaarden worden uitgewerkt. Op de
mogelijke afstemming van de ecotopentypering met de EHS en
natuurwaardenbuitendeEHSkomenweterug inhoofdstuk 6.
Concluderend kan worden gesteld dat AMK en BMK niet
volgens departementale scheidslijnen verlopen. VROM, V&W en
LNV zijn met elkaar en met de lagere overheden en particuliere terreinbeheerders verantwoordelijk voor de goede
uitwerking ervan in concreet beleid. De afstemming vordert
gelukkig,maartraag.
5.MAATLATTEN INDESTOFFENLIJN:DEEERSTELIJNSBENADERING

5.1. PEC/NECende ecotoxicologische

risicobeoordeling

Bijhetstellenvanmilieukwaliteitsdoelen ishetgangbaar
te letten op de "predicted environmental concentration"
(PEC). Opbasisvaneffectgegevensvan stoffenvoor diverse
organismen kan een schatting worden gemaakt v a n ,de concentratie waarbij de structuur en functie van ecosystemen
onaangetastblijven,dezgn."no-effect-concentration",NEC.
IsPECgroterdanNECdanissprakevanrisico (VanLeeuwen,
1990). Nu doet zichdevraag voorwat onder PECmoet worden
verstaan: de stof in al zijn verschijningsvormen in het
milieu of alleen de "beschikbare fractie" waarvan het
organisme bij blootstelling effecten ondervindt? Bij
blootstelling aan de beschikbare fractie moet wel een
kanttekening worden geplaatst inzake uitgestelde effecten.
Wekomendaaropterug in§7.4.
Omdat het gaat om stoffenbeleid lijkthetvoor dehand te
liggendestoffenbeoordelingteverbeterenenderelatiemet
de werkelijkheid van grote aantallen stoffen, regionale
diversiteit van ecosystemen en complexiteit binnen ecosystemenmaar voorlopig buiten beschouwing te laten.Men werkt
nu hard om allereerst de stoffentoetsenteverbeteren en te
standaardiseren en het aantal en de typen toetssoorten te
optimaliseren (Van Leeuwen, 1990). Allengs breidt zich het
scala aan geschikte proeforganismenuit,maar die zijnniet
bij voorbaat representatief voor weergave van stoffeneffeeten op ecosysteemniveau. Dekeuze van proeforganismenwordt
immerssterkbeïnvloed doorkweekbaarheid enhoudbaarheid in
hetlaboratorium.Deeerstestapnaareenmeer geïntegreerde
beoordeling binnen de stoffenlijn was het toetsen van een
stof niet op één organisme, maar op een laboratoriumvoedselketen bestaande uit een primaire producent (alg),
een herbivoor (vlokreeft) en een carnivoor (vis). Zo'n
opstelling is weliswaar betaalbaar, maar nog niet meer dan
een aftreksel van een zoetwaterecosysteem. De tweede verbetering zijn mesocosmos- of proefslootexperimenten met
enkelesoortenuiteenvoedselweb inminofmeer natuurlijke
verhoudingen en samenhangen, d.w.z. een semi-veldsituatie,
met seizoenswisselingen in populatiedichtheden envoedingstoestand. Hoewel dit wetenschappelijk belangrijke verbeteringen zijn,moet inverband met deveel hogere kosten ende
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moeilijkere analyse van waarnemingen wel worden afgewogen,
hoeveel beter de normstelling daarmee wordt. Een vergelijking van normen, afgeleid uit gegevens verkregen op drie
verschillende integratieniveaus (enkelesoort;levensgemeenschap;ecosysteem)lietnamelijkenigemaargeendramatische
verschillen zien (Niederlehneretal.,1986).
Ook in zee worden mesocosmos-experimenten in met tot de
bodem reikende plastic-foliebakken verricht. Om echter een
marien ecosysteem enigszins tebenaderen iseen forsbassin
(kwart tot halve hectare)nodig met onderzoeken aanindicatorsoorten uit ten minste alle zeven niveaus van een
voedselweb.
Voorimitatievaneenterrestrischecosysteem komtmennog
niet verder dan een - mede op experimentele grondengestandaardiseerde bodem of strooisellaag met standaardorganismen (micro-organismen,sla,regenwormen,springstaartenenpissebedden).Vooraltenaanzienvanbodemsenwaterbodems is er een grote achterstand aan ecotoxicologische
gegevensbestanden.Vaakwordenreferentiewaardenvoorbodems
metenigeomrekentrucsafgeleidvantoetsenopwaterorganismen. Inhet algemeen kanworden gesteld datvoor een juiste
risicobeoordeling opecosysteemniveajitenminsteoptwee
fysiologisch uiteenlopende organismen per trofisch niveau
in een voedselweb moet worden getoetst. Een vrijwel onmogelijke eisdievoor zoetwater tot tenminste zesenvoor
zeewater tot ten minste tien toetsorganismen zou leiden en
voor bodems misschien nog meer. In de practijk mag men al
blij zijn als men over dosis-effect gegevens voor 5 à 7
organismen ineenvoedselwebbeschikt.
De ecotoxicologische risico-evaluatie (geconcretiseerd
vanuit enkele NMP-actiepunten) verloopt in de_stoffenlijn
per stof op zijngunstigst ongeveer als in figuur 2.Dit is
nogmaareenbeoordelingvooréénstof.Hierbij isgeen
ANALYSEBLOOTSTELLING
uitNMP-acties 35en43
stof-levensloop
J.
emissies

ANALYSEECOTOXICOLOGISCHRISICO
uitNMP-acties41en42
*
, QSAR's (kwalitatievestructuuractiviteits-relatie's)ofacute
toxiciteitalg/daphnia/vis

i

i
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i

l

concentratie inmilieu
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Schemaecotoxicologische risico-evaluatie.

rekening gehouden met interacties in mengsels. Voor gezondheidsbescherming van de mens komt daar nog bij of blootstelling aan het gemeten gehalte in milieu of product lager
blijft dan de ADI-waarden (= Acceptable Daily Intake). Ook
bestaan er MAC-waarden (= Maximal Allowable Concentration)
die specifiek gelden voor de arbeidssituatie. Het Uniform
Beoordelingssysteem Stoffen (UBS) houdt wel rekening met
gezondheidsbescherming, maar binnen PEIS wordt aan de humane
aspecten verder geen aandacht geschonken.

5.2. Naar een uniform beoordelingssysteem:

een

prototype

Het UBS, dat wordt uitgewerkt op basis van NMP-actie 41,
dient ertoe om snel en met beperkte moeite de milieuhygiënische risico's (humaan en ecotoxicologisch) van een stof
globaal te beoordelen. Het maakt daarmee deel uit van de
prioriteringsprocedure uit het schema van figuur 1. Het gaat
uit van een integrale benadering van alle milieucompartimenten en het moet de thans bestaande beoordeling en prioriteitsstelling van stoffen integreren en verbeteren. Het
beoordelingssysteem voor nieuwe stoffen die nog nie^t op de
markt zijn (BNS) en de beoordelingscriteria voor de
toelating van bestrijdingsmiddelen (CTB) zijn bouwstenen
voor het UBS. Indien mogelijk zal het UBS ook voor de
beoordeling van radioactieve stoffen bruikbaar worden
gemaakt. Het UBS is een beslissing-ondersteunend systeem;
stoffen worden uitsluitend op hun milieuhygiënische
wenselijkheid beoordeeld. Economische overwegingen spelen
daarin geen rol, maar de humaan-toxisehe aspecten maken wel
deel uit van de globale beoordeling. Voor het prototype van
het UBS,waarmee nu ervaring wordt opgedaan (VROM/SR, 1991a)
geldt dat de hoogten van de criteria slechts voorlopig zijn
vastgelegd.
Het prototype is thans voor internationale toetsing
beschikbaar om zo tot internationale overeenstemming in
beoordelingsmethoden te komen. In deze eerste fase van het
UBS is een tamelijk eenvoudige verspreidingsmodule van
stoffen in het milieu opgenomen: een sterk gereduceerd en
antropocentrisch "ecosysteem", zoals weergegeven in figuur
3. Vanuit productie en gebruik van stoffen vinden emissies
plaats naar lucht, zuiveringsinstallaties, oppervlaktewater
en bodem. Via het water komen stoffen in sedimenten en in
vis en zo verder in toppredatoren en mens. Via de bodem
komen stoffen in gewas,vee en mens. Uit oppervlaktewater en
grondwater komen stoffen ook via drinkwater in de mens. In
deze eerste fase van het UBS zijn de ecosystemen tot het
uiterste minimum gereduceerd, maar voor verdere detaillering
in een latere fase vatbaar. Voor het afleiden van de NEC zal
voorlopig worden uitgegaan van de beschikbare ecotoxiciteitsgegevens en die zijn nog beperkt tot acute toxiciteit
voor vis,watervlo en alg. In het engels spreekt men van een
"quick and dirty screening". Figuur 4 vat het systeemoverzicht bondig samen.
Het UBS-prototype is reeds beoordeeld door de Gezondheidsraad (1991a). De Raad meent dat slechts een globale beoordeling zich leent voor uniformering. De Raad steunt de modelmatige aanpak en beoordeling op grond van verhoudingen
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tussen voorspelde blootstellingsniveaus en de hoogste
ecotoxicologische verantwoorde blootstellingsniveaus, de
zgn. PEC/NEC verhoudingen, maar dan wel gerelateerd aan
gangbare beschermingsdoelen: gezondheid, te beschermen
soorten, ecosystemen en milieugebruiksfuncties. Voor
gevarenaspecten die niet via PEC/NEC verhoudingen zijn te
benaderen is een beoordeling door deskundigen (expert
judgement) nodig. Ook voor het evalueren van onderzoeksgegevens en het kiezen van veiligheidsfactoren en extrapolatiemodellenhechtdeGezondheidsraad aanaansluiting bij
door deskundigen afgeleide NEC-waarden. Wat PEIS aan de
verdere ontwikkeling van het UBS kan bijdragen betreft
uiteraard niet de humane maar de eco(toxico)logische
criteria, zoals hierna te noemen bij de criteria voor
bestrijdingsmiddelen.

5.3. Milieucriteria

voor

bestrijdingsmiddelen

Injanuari 1989 hebben deministersvanVROM en LNV samen
de notitie "Milieucriteria ten aanzien van stoffen ter
bescherming van bodem en grondwater" aan de Tweede Kamer
gezonden (VROM & LNV, 1989). Hoewel van toepassing op alle
stoffen, zijn deze milieucriteria voor het ogenblik vanhet
grootste belang voor de beoordeling en sanering van vooral
de oude bestrijdingsmiddelen. Door het RIVM (Canton etal.,
1990)heefteenherbeoordeling vanoude bestrijdingsmiddelen
plaatsgehad. Daar het NMP ook voor milieuaspecten van
bestrijdingsmiddelen kaderstellend is (VROM/SR, 1991d)
moeten volgens het NMP deuit een oogpunt van grondwaterbescherming belangrijkste middelen in 1994 zijn gesaneerd.
Daarbijwordtgeletop:
persistentie indebodem (criterium:halfwaardetijd inde
bodem minder dan 60 dagen, waardoor na twee jaar in de
bouwvoor het maximaal toelaatbaar ecotoxicologisch
risiconiveaumoetzijnbereikt);
uitspoeling naar het grondwater (criterium: zonder extra
zuiveringmoetgrondwatervoldoenaan0,1 ug.1"1 perstof
of 0,5 ug.1"1 voor alle bestrijdingsmiddelen samen op 2
meterbenedenhetmaaiveld);en
ecotoxiciteit (criterium: AMK 95% beschermingsniveau
vooroppervlaktewater, inclusiefperceel-enkavelsloten;
voorshands wordt dit gesteld op 1/10 van de LC50 voor
vis/alg, de LC50 voor daphnia, of de EC50 verkregen uit
kortdurendetoetsenmetalgen,watervlooienenvissen,of
bijontbrekenvan1of2toxiciteitsgegevens 1/100 vande
LC50 of EC50 van het gevoeligste organisme, maar pas
nadat de toelatinghouder om aanvullende gegevens is
gevraagd endezegelegenheid totrepliek isgegeven).
Het maximum aantal stoffen dat op een pakket van 300
toegelaten werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen niet
voldoetaandecriteriabelooptnaarschattingvoor:
-persistentie
ca.75stoffen (25%)
-uitspoeling
ca.90stoffen (30%)
- toxiciteit
ca.75stoffen (25%)
Totaalmetinachtnemingvanoverlapca.180stoffen (65%)
Ditpercentagekanlagerzijnopbasisvannadere informatie
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van de agrochemische industrie. Voor 1994/5 zullen de 100
vanuit milieubeheer gezien meest schadelijke middelen zijn
gesaneerd.Hetstandpuntvandetweebetrokkenministersvan
VROM en LNV aan de Tweede Kamer is vastgelegd in de nota
Operationele milieucriteria voor landbouwbestrijdingsmiddelen (VROM&LNV, 1991).
Wat PEISvoor de toekomst aandebeoordeling van bestrijdingsmiddelen kan bijdragen is verbetering van de maatlatontwikkeling voor persistentie, uitspoeling en toxiciteit.
De bovengenoemde criteria dragen het karakter van een
politiek compromis. Wil men ter voorkoming van uitgestelde
effecten (chemische tijdbommen) geen residuen in de bodem
laten oplopen, dan moet eigenlijk reeds een jaar na een
bespuiting het verwaarloosbaar niveau zijn hersteld en dus
niet pas na twee jaar het veel hogere maximaal toelaatbaar
risico. Voor uitspoeling naar het grondwater zou moeten
worden gemeten direct beneden de worteldiepte van het
geteelde gewas en niet op twee meter beneden de bouwvoor.
Het criterium voor ecotoxiciteit zou niet aan de laagste
LC.„ of EC«;, maar aan de NEC
("no-effect-concentration50

50

eco

v

forecosystems")moetenzijngerelateerd.

5.4. Integrale

milievkwaliteitsdoelstellingen:

INS-LUWRBO

Hoe staat het thans met de milieukwaliteitsdoelstellingen
voorlucht,waterenbodem?NMP-actie35heeftbetrekking op
"op elkaar afgestemde waarden voor de algemene milieukwaliteit voor bodem, water en lucht, geformuleerd met het
oog op het emissiebeleid van vergunningverlenende instanties" (Integrale Normstelling Stoffen voor Lucht, Water en
Bodem, afgekort INS-LUWÄB0).
Met uitzondering van de eerdergenoemde, voor ecosystemen
niet relevante, ADI- en MAC-waarden zijn er slechts voor
ongeveer 100 stoffen ecologisfch*relevante milieukwali'teitsdoelstellingen beschreven en dfan met'name voor water en
bodem (zieStoffenenNormenboek;VROM/DGM, 1990a).Voorhet
compartiment luchtontbrekenzegrotendeels,misschienomdat
destoffennietvluchtig zijnen'normstellingnietnoodzakelijk wordt geacht,of omdatemissienaar de lilchtwerkelijk
niet plaatsvindt. Veelal echter is het"gebrek aan gegevens
de reden waarom geen normen voor lucht zijn afgeleid. Met
uitzondering van normen voor verzurende stoffen, diewel op
effecten in de natuur zijn gebaseerd, is normstelling voor
overige stoffenindeluchtvooralsnogvolledig gebaseerd op
humaan-toxicologische gronden.Devoorluchtnormenrelevante
ecotoxicologische gegevenszijnnietvoorhandenendekoppeling met water- en bodemverontreiniging ontbreekt vrijwel
volledig. Het isnog maarenkele jarengeleden,dat inWVOvergunningen, ter voldoening aan emissie-eisen voor lozing
op oppervlaktewater, werd gesteld, dat het afvalwater moest
worden "gezuiverd" door het te beluchten om vluchtige
organohalogenente "verwijderen".
Onlangs is aan de Tweede Kamer de notitie "Milieukwaliteitsdoelstellingen Bodem en Water" (VROM/DGM, 1990b)
gezonden waarin voor 45 stoffen milieukwaliteitsdoelstellingen op basis van ecotoxicologische risicobeoordeling
zijnopgesteld (MILBOWA-notitie).Demethodeisontleend aan
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het RIVM-rapport "Streven naar Waarden" (Van der Meent et
al., 1990). Daaruit blijkt o.a. dat met name voor het
compartiment bodem een schrikbarend gebrek aan gegevens
bestaat.Overigens isoptemerkendatdegrenswaarden inde
MILBOWA-notitie en het Milieuprogramma 1992-1995 (VROM,
1991c) sterk overeenkomen met de Kwaliteitsdoelstellingen
2000 uit de 3NW, wat in geen van beide richtingen als
geruststelling moet worden opgevat, omdat beide worstelen
methetzelfdegebrek aangegevens.
In de MILBOWA-notitie is tevens getracht zoveel mogelijk
de begrippen te uniformeren; ditn.a.v. debij hetNMP-PLUS
(VROM, 1990a) uitgebrachte notitie Begrippenkader voor het
Milieubeleid (VROM, 1990b).NMP-actie35 (INS-LUWABO)isals
vervolg op de MILBOWA-notitie erop gericht integrale
milieukwaliteitseisen voor bodem, water en lucht tot stand
te doen komen, liefst voor 500 verdachte stoffen, maar ten
minste voor de circa 200 van de aandachtstoffenlijst
(VROM/SR, 1991b en c ) .Het is nodig in samenwerking met de
industrie die de desbetreffende stoffen produceert, de
benodigde ecotoxiciteitsgegevens zo snel mogelijk op tafel
te krijgen. Het programma milieukwaliteitsdoelstellingen
bodem-water-lucht (INS-LUWABO)moet hierin voorzien. Van de
200aandachtstoffenwordendebeschikbaregegevensverzameld
die nodig zijn voor een deugdelijke ecotoxicologische
risico-evaluatie. Voor de ontbrekende maar noodzakelijke
gegevens is urgent onderzoek nodig inzake acute toxiciteit
voordevoorlopigerisico-evaluatieenchronische toxiciteit
voor de definitieve risico-evaluatie. Tabel 1 geeft een
voorbeeld van beschikbaarheid van acute en chronische
toxiciteitsgegevens voorwater-enbodemorganismen (VROM/SR,
1991b en c ) . Gezien het internationaal karakter van de
meestegeselecteerde stoffenmoetdeonderzoekinspanning ook
in een internationale taakverdeling, vooral van de 0ES0landen, worden geplaatst. Vanuit PEIS, met name de ecosysteemanalyse genoemd onder § 6.5, kan sturing worden gegeven
aan het ontwikkelen vanvoor PEC/NEC-berekeningen te kiezen
ecotoxicologische toetsen voor 200 (in de toekomst liefst
500)aandachtstoffen.

5.5. Extrapolatie:

tot hoe ver?

De commissie van de Gezondheidsraad die in 1988 adviseerde
over de ecotoxicologische risicobeoordeling (GR, 1988) gaf
aan dat de toenmalige kennis onvoldoende basis bood voor een
adequate beoordeling van de effecten van stoffen op
ecosystemen. In het advies inzake extrapolatiemethoden (GR,
1991b) wordt allereerst geconstateerd dat nog maar weinig
voortgang is geboekt en dat de extrapolatiemethoden bij de
risicobeoordeling nog steeds met de nodige terughoudendheid
moeten worden toegepast. Het onderzoek moet zich niet te
eenzijdig richten op de statistische verfijning van de
extrapolatiemethoden, maar tevens rekening houden met de
dynamiek en herstel in ruimte en tijd i.v.m. het gedrag van
een stof.
In tabel 2 is een indeling gegeven van de wijze waarop
voor het MILBOWA-rapport (VROM/SR, 1990b) de grens- en
streefwaarden van effectgegevens zijn afgeleid. Zij moeten
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Tabel 1.

B e s c h i k b a a r h e i d van a c u t e en c h r o n i s c h e
e c o t o x i c o l o g i s c h e gegevens voor w a t e r - en
bodemorganismen (Bron: VROM/SR, 1991b en c ) .
Verbinding

Water
Acuut

Bodem
Chronisch

Acuut

Chronisch

Cadmium
Zink
Nikkel
Lood
Kwik
Chroom
Koper
Arseen
TBTO
Atrazine
Lindaan
Azinfos-methyl
Diazinon
Malathlon
Parathion
Dieldrin
PCP
Monochloorlenolen
Dlchloorfenolen
Trichloorfenolen
Tetrachloorfenolen
Naftaleen
Fenanthreen
Overige PAKs

++
++

+/+/-

+/+/-

++
+/-

Beschikbaarheid gegevens:
/
:n.v.t.
++ : Ruim voldoende (uit>5genera).
+
:Voldoende (3-4genera).
+/- : Beperkt (2-3 genera)
: Onvoldoende (1)
: Geen

<

t

Tabel 2.

Overzicht van het^»aantal stoffen waarvoor in
het rapport "Strevennaâr"waarden"risicogrenzen zijn bepaald, ingedeeld naar de wijze
waarop de afleiding heeft plaatsgevonden
(Bron:VROM/SJR,1991c).
GR

EPA

GR/EP

EPA/EP

Oppervlaktewater
Sediment

17

28

Bodem

1

9

Grondwater'
GR:

EPA:
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Afgeleid m.b.v. gemodificeerde extrapolatiemethoden zoals voorgesteld inhetGezondheidsraadadvies inzake ecotoxicologische risico-evaluatie van stoffen (minimaal 4 effectgegegevens bekend).
Afgeleid m.b.v. gemodificeerde US-EPA methode gebruik makend vanextrapcJatiefakloren
dietoenemen bijeen toenemend gebrek aangegevens.
Afgeleid m.b.v. evenwichtspartitiemethoden van water naar sediment of van water naar
grond.
Streefwaarden voor hetgrondwater zijn inde MILBOWA-notitie afgeleid vande streefwaarden voor oppervlaktewater met uitzondering vande zware metalen waarvoor de achtergrondgehalten vaak bepalend zijn.

voldoende bescherming bieden aan soorten en functies in
ecosystemen.Nadereanalysevantabel 2leertechterdateen
gedegen risicobeoordeling op basis van het extrapolatieadvies van de Gezondheidsraad slechts mogelijk is voor een
beperkt aantal stoffen en dan slechts voorkomend in het
water. Voor de afleiding van risicogrenzen voor de overige
stoffen wordt, met name voor sediment en grond, gebruik
gemaakt van de EPA-methode en de evenwichtspartitiemethode
(EP) waarbij het maximaal toelaatbaar risico (MTR) voor
bodem en sediment wordt afgeleid van de MTR-waarde voor
water. De onzekerheid in deze afgeleide waarde is aanzienlijk: factoren 10 of meer. Een tweede voorbeeld waarin
ecotoxicologische extrapolatiemethoden zijntoegepast ishet
rapport "Bodemverontreiniging enBodemecosystemen" (Denneman
& VanGestel,1990)waarineenvoorstelwordtgedaanvoorCwaarden (= toetsingswaarden) op basis van ecotoxicologisch
risico. Voor circa 148 verbindingen is nagegaan hoe
betrouwbaar de C-waarde is. De wijze waarop concentraties
worden bepaald waarbij 50% van de soorten bodemorganismen
schade ondervindt van de betreffende stof is afhankelijk
gemaakt van de hoeveelheid betrouwbare effectgegevens
(figuur 5 ) . Ook hier hetzelfde schrikbarend gebrek aan
betrouwbare terrestrische ecotoxiciteitsgegevens. Toch
hebben de gehanteerde milieukwaliteitsdoelstellingen grote
financiële consequenties voor bijvoorbeeld de bodem- en
waterbodemsanering. Als Rijkswaterstaat constateert dat 65%
van de rijkswaterbodems niet voldoet aan de basiskwaliteit
voor PAK'sende algemenemilieukwaliteit voor deze stoffen
voormeerdan90%vandewaterbodemsnietaandekwaliteitsdoelstellingen voldoet en dat voorts zeer hogeoverschrijdingspercentagesvandegrenswaardenookworden gesignaleerd
voor kwik, koper, cadmium, PCB's en gechloreerde bestrijdingsmiddelen, is temeer duidelijk hoe belangrijk een
betrouwbare ecotoxicologische onderbouwing nodig is voor
saneringsbeleid.
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Figuur5.

Betrouwbaarheid van de ecotoxicologische CwaardenvolgensDenneman &VanGestel (1990).
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Hetecologischrisicovoordebovengenoemde stoffenbijde
berekende blootstellingsconcentratie in het ecosysteem moet
nu verder worden beoordeeld op interacties in mengsels. Er
is nog veel onderzoek nodig aan mengseltoxiciteit. Waar
gegevens ontbrekenwordt indebrochure OmgaanmetRisico's
(VROM, 1989b) aangenomen dat de effecten additief zijn.
Verder dan dit, met nog wat verfijningen door omrekeningsfactoreninverbandmetspreiding indelaboratoriummetingen
en aannamen in verband met interacties (Synergismen;
potentiëring), kan men principieel niet komen in de
stoffenlijn.Tochisdatalheelveel.
Nogverdertewillengaanistevergelijkenmethetbouwen
van een brug, waarbij aan een zijde van de rivier is
begonnen enmen alnadert tothetmidden.Verder doorbouwen
vanuit die kant brengt het hele bouwsel in gevaar. Het
bezwijkt onder te vele aannamen en omrekeningen. Bovendien
zijnveelvandeprocedures sterkmilieuchemisch onderbouwd.
Hoewel dat van ecosysteemzijde gezien dus geen hoge
prioriteit heeft, is technische perfectionering van het
ecotoxicologisch risicobeoordelingssysteem het Verste
waartoe men van stoffenzijde de hand kan reiken aan de
bouwers aan ecosysteemzijde. Aldehberg en Slob (1991)
hebben zo'n voorstel gedaan voor de verbetering van de
betrouwbaarheidsgrenzen van de HC5-waarden uit de methode
VanStraalen (1991,dezebundel).
Het ontbreekt in feite nog aan een uitgebreidere ecologische toetsing van het stoffenbeoordelingssysteem. Zo weet
niemand nog geen raad met de uitgestelde effecten van de
"verdwenen" fractie (chemische tijdbommen); We komen daarop
later terug (§ 7.4).Nu moeten we eerst nodig gaan kijken
naardebouwersaandeoverkant,bijdeecosystemen.
6.MAATLATONTWIKKELING AANECOSYSTEEMZIJDE

6.1. Veelheid

van ecosystemen

enfi>eïn\iloedlngen

Aan ecosysteemzijdewordt helemaal ni«t.aan éénbrug naar
de stoffenzijde gebouwd. Ecosystemen zijn zo divers en
hebben zo verschillende 'belangenbehartigers idat op vele
plaatsen tegelijk wordt gepoogd ëen brug naar'het stoffenbeleid te slaan, maar dan wel uitgaande van de specifieke
ecosysteemkennisbehoeften en niet vanuit de reductionistische laboratoriumproefjes. Dat iseen essentieel punt van
verschil. Men redeneert vanuit hetbehoud enbeheer vanhet
ecosysteem dat onder andere,maar niet alleen,door stoffen
wordtbedreigd.
De belangrijkste stoffelijke bedreigingen zijn gevolg,van
vermesting, verzuring en verspreiding van milieugevaarlijke
stoffen. Ook klimaatverandering (wind, temperatuur,
neerslag, verdamping) en aantasting van de ozonlaag
(blootstelling aan UV-B)hebben een stoffelijke oorzaak met
vergaande gevolgen voor ecosystemen. Verdroging speelt ookzij het op andere wijze - een belangrijke rol in relatie
totstoffen.
Zeer grote ecosysteemveranderingen, vooral biotoopverliezen, zijn echter het gevolg van fysieke ingrepen in
het landschap voor de agrarische en industriële productie,
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verstedelijking en infrastructuur. Daarbinnen is weer
onderscheid temaken tussen fysieke ingrepen zonder directe
gevolgenvoordebeschikbaarheid ofmobilisatievanstoffen,
zoals NMP-themaVersnippering vanbiotopen,en ingrepenmet
stoffeneffecten,zoalsVergraving.
De achteruitgang van dehogere planten isgrotendeels het
gevolg van combinaties van biotoopverlies en vegetatievernietiging, ontwatering, verzuring en vermesting en maar
zelden het gevolg vanvergiftiging (Verkleij &Ernst,1991,
deze bundel). Inde achteruitgang van lagereplanten spelen
luchtverontreinigingen en bestrijdingsmiddelen een rol van
enigebetekenis (Arnoldset al.,1991,deze bundel). Bijde
wormen en geleedpotigen is de achteruitgang wellicht zowel
het gevolg van vegetatieverlies alsvan chemische invloeden
(Eijsackers, deze bundel). De Snoo & Canters (1991, deze
bundel) schatten dat de achteruitgang van vogels en
zoogdieren in Nederland voor bijna de helft valt toe te
schrijven aan de fysieke ingrepen (biotoopvernietiging,
versnippering enverstoring)envoor ietsmeer dan dehelft
aan de stoffelijke bedreigingen, inclusief verzuring en
vermesting, waarbij ze klimaatveranderingen vooralsnog
buitenbeschouwing laten.
'
Aan ecosysteemzijde staat menerniet om te trappelen dat
van stoffenzijde wordt getracht met veel extrapolatiefactoren (zie § 5.5) over het midden van de rivier heen te
bouwen. De constructie zouwel eens topzwaar kunnenworden.
Aan ecosysteemzijde vraagt men van de werkers aan de
stoffenzijde vooral dat die het spectrum van toetsrichtlijnen met organismen aanzienlijk verbreden. Het bouwen aan
stoffenzijde moet dus nu vooral, op aanwijzing van ecosysteemanalisten, in de breedte zijn gericht, op de representativiteit voor de componenten en diversiteit van ecosystemen, zoalsnaderwordtbesprokenonder§ 6.5.
Ondertussen moet wel snelworden gewerkt aan overeenstemming over dekeuzevanecosystemen enbespoediging vanhet
werk aanecosysteemzijde,waar op deeersteplaatsaanzienlijke voortgang moet worden gemaakt met ecosysteemmodellering.Voor mensen die sterk zijngemotiveerd om stoffen aan
te pakken klinkt dat paradoxaal. Er ligt hier een parallel
met de discussie over risico's van genetisch gemodificeerde
organismen, waar ook de discussie aan ecosysteemzijde en
niet aan de relatief vergevorderde biotechnologische kant
moetwordenverbeterd alvorensvoortgang isteboeken.
Natuurlijk klevenaanelkebeeldspraak gebreken. Inwerkelijkheid zijn het vaak dezelfde mensen indezelfde instituten die aan beide zijden van de brug werken. Zowel in de
discussie over genetische modificatie als over chemische
belasting van organismen is echter de verleiding groot de
meeste inspanning te concentreren daar waar relatief snel
successen zijn te boeken, respectievelijk de biotechnologie
en de ecotoxicologie. De crux zit inbeide gevallen in het
relatief achterblijven van de analyse van het ontvangende
ecosysteem.
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6.2. Beleidsgerichte
ecosysteem-typologie
zijn geografisch
achterland

van Nederland en

Eerder (H.2) is opgemerkt dat de ecosysteemlijn van PEIS
territoriaal of gebiedsgebonden is en zich daarom moeilijk
leent voor internationalisering, behalve dan alsmethodologie. In de ontwikkeling van een geschikte methodologie
speelt Nederland geen slechte rol. Landschapsecologie,
ecohydrologie, vegetatiekunde en populatiebiologie zijn
gebiedenwaarinwealslandbeslistnietachteraansukkelen.
Het beleidsmatig gebruik vandit typekennis isdankzij een
intensief netwerk ook heel behoorlijk te noemen, vooral in
de sfeer van ruimtelijke ordening, landinrichting, waterbeheer en natuurbeheer, weliswaar op verschillende schaalniveaus.
Beleidsmatig denken vanuit een ecosysteemconceptie - een
hoger integratieniveau dan populaties en voedselketensheeft gelukkig enkele voorlopers inhet waterbeheer (CUWVOnota; 1988)en het natuurbeheer (Structuurschema Natuur- en
Landschapsbehoud; LNV, 1984). Vanaf 1986 stamt de samenwerking tussenhetRIVMenhetCML,met steunvanVROM,voorde
ontwikkeling van een landsdekkende, ecotopenclassificatie
voor het milieubeleid (Klijn, 1988; Klijn & Udo de Haes,
1990).
Voor terrestrische ecosystemen kent deze landsdekkende
classificatie 6 ecoregio's met daarbinnen 37 ecodistricten
enbijnadriemaal zoveel,fijnereecotopen (figuur6 ) .
Ecodistricten zijn grote ruimtelijke eenheden, geschikt
voor presentatie en deels generalisatie; er kunnen streefbeelden voor worden opgesteld. Ecotopen zijn herkenbare
ecosystemen, waarvoor dosis-effect-relaties zijn op te
stellen en risico's te berekenen. De risico's per ecotype
samen met het gewenste voorkomen van ecotopen binnen een
ecodistrict geven het gegeneraliseerde "groepsrisico",(nog
niet operationeel) of de "toestand" van het ecodistrict
weer.Dietoestand kanvervolgensineên'AMOEBE-beeldworden
gepresenteerd.
Deindelingvanterrestrischeenzoetwatérecotopen (figuur
7)berust op de volgende jnet elkaar samenhangende parameters:
,
,.
'•
saliniteit/chloriniteit
moedermateriaal/bodemtextuur
vochttoestand/grondwater/stroming
zuurgraad/omgekeerd gerelateerd aankalkgehalte
voedselrijkdom (nutriënten); vaak gerelateerd aan
zuurgraad
vegetatiestructuur
v
humusprofiel/strooiseltype,gerelateerd aanvegetatie*
dynamiek/verstoring.
voorwaterookdimensie (=grootte,diepteenpermanentie
van het systeem en stromend of stagnant; troebelheid en
lichtklimaat.
Er bestaat een oudere typologie van de CUWVO voor
zoetwater-ecosystemen, met zeventien beschreven klassen
(CUWVÖ, 1988), waarin echter niet geheel vergelijkbare
criteria zijngehanteerd.HetCMLwerkti.s.m.RINenRIVM
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-»

:hoofdstroomrichting grondwater
:belangrijke grondwaterscheiding

-äjfc- :grote steden/industrie

Figuur 6.

Ecodistricten van Nederland; classificatie op
basisvangeologische,geomorfologische,gronden oppervlaktewaterkenmerken (Klijn & Udo de
Haes, 1990).
(Volgendepaginatoelichtinglegenda-eenheden).
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t o e l i c h t i n g b i j figuur 6.
Rivierengebied
Maasdal
Oude IJsselgebied
IJsseldal
Centraal rivierengebied
Oude Rijngebied
Utrechtse Vechtgebied

ECODISTRICTEN

LI:

Krijtlandschap
Krijtland

L2:

Lössgebied
Mijnstreek

P1:

Midden Nederlands stuwwallencomplex
Veluwe
Utrechtse Heuvelrug en Gooi

P2:

Geïsoleerde stuwwallen
Stuwwal van Nijmegen
Montferland
Haarler- en Holterberg
Tankenberg
Kuiper- en Braamberg

P3:

Geïsoleerd keileemplateau
Fries-Drents plateau

P4:

Pleistocene opduikingen
Woldstreek
Gaasterland
Wieringen
Berg van Texel

P5:

Overige keileemgebieden
Midden-Twente
Plateau van de Achterhoek

P6:

Horsten
Peelhorst

P7:

Oude rivierterrassenlandschap
Oost-Limburg
Leubeekgebied

P8:

Zuid-west Nederlands rivierzandgebied
West-Brabants zandgebied
Vlaams zandgebied

P9:

Oost Nederlands dekzandgebied
Gelders-Overijssels zandgebied

P10:

Glaciaal bekken
Gelderse Vallei

P11:

Puinwaaierlandschap
Veluwezoom

P12:

Hoogveen(ontginnings)landschap
Fries-Drents hoogveengebied
Oost Nederlands hoogveengebied
Gronings-Drentse veenkoloniën
Peel

P13:

P14:

Laagveengebied
Fries-Overijssels veengebied
Veluwerand
Eemvallei
Vechtplassengebied
Noordhollands veenweidegebied
Hart van Holland
Krimpenerwaard
/Alblasserwaard en Vijlheerenlanden

Centrale Slenkgebied
Midden-Brabants bekengebied

Kalkarme duinen
Vastelandsduinen ter noorden van Bergen
Duinen van Texel
Vlieland
Duinen van Terschelling
Duinen van Ameland
Schiermonnikoog
Rottumeroog
Strandwallengebied
Achterduinlandschap

*•
*'

Droogmakerijen
Heerhugowaard
Beemster
Purmer
Wormer
Haarlemmermeer
Schieland
Polders
Wieringermeer
Noordoostpolder
Oostelijk Flevoland
Zuidelijk Flevoland
Deltagebieden
Biesbosch
IJsseldelta

« W1:

Sedimentatiebekkens
Hollands Diep/Haringvliet
K#telrrffeer .
Grote verzoete binnenzeeën
IJsselr^eer
Markermeer-IJmeer

Beekdalcomplexen
Westerwolde
Overijsselse Vechtdal
Dinkeldal

Kalkrijke duinen
Duinen van Zeeuws-Vlaanderen
Duinen van Walcheren
Duinen van Schouwen
Duinen van Goeree
Voorns Duin
Vastelandsduinen ten zuiden van Bergen
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Jonge indijkingen
Dollardpotders
Noordgroningse en Friese landaanwinningen
Het Bildt-Middelzee
Zijpe
Westland
Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden
Noordwest Brabant
Zeeklei-inversielandschap
Fries-Gronings terpengebied
West-Friesland
Zuid-Hollandse en Zeeuwse poelgrondengebieden

Randmeren
Zwarte Meer
(
Veluwerrjeer-Drontermeer
Wolderwijd-Nuldernauw
Eemmeer-Gooimeer
W4:

Verzoetende estuaria
Volkerak-Zoommeer

W5:

Verzoete zeearm
Lauwersmeer

W6:

Brakke meren
Veerse Meer

Z1:

Estuaria
Westerschelde
Eems-Dollard

Z2:

Zoute meren
Grevelingen

Z3:

Zeearmen
Oosterschelde

Z4:

Randzee
Noordzee

Z5:

Waddenzee
Waddenzee

*

*

moedermateriaal/textuur

vegetatiestructuur

voedselrijkdom

bodemfauna

chloriniteit

stroming

macrofyten

Figuur 7.

Relaties en indelingskenmerken voor terrestrische (boven)en aquatische ecosystemen (onder)
gebruikt in het ecotopensysteem (Bron: Van
Linden 1991).

aan een aanpassing ervan bij de terrestrische ecosystemen,
zodat een coherent landsdekkend beeld ontstaat voor alle
ecosystemen op het land (methet zoete water), metaansluiting naar het Duitse enBelgische achterland, van in totaal
circa40ecodistrictenmethoogstens 150ecotopen.
Voor interactie van de ecotopenclassificatie met het stoffenbeleid wordt vooralsnog alleen gedacht op het niveau van
ecodistricten, echter met de mogelijkheid voor lokale en
regionale beheerders om desgewenst of eventueel later verfijningennaarecotopenaantebrengen.

6.3. Aansluiting

bij

natuurbeschermingsprioriteiten

Ook de circa veertig ecodistricten waarnaar door hetCML,
RINenRIVMwordtgestreefd (zie§6.2),zijnnogteveelom
tegelijk te kunnen bestuderen. Ze bestrijken het hele
trajectvandehogezandgrondenmetakkersenbossen,viade
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laaglandveenweidegrondenenkleipolderstotdeduinenende
zee.Omgoedaantesluitenbijhetnatuurbeschermingsbeleid
ligt een clustering voor de hand rondom de 9 NBP-aandachtsgebieden, d.w.z.de gebieden waarvoor moet gelden "de
bijzondere milieukwaliteit voor ecosysteemtypen binnen de
ecologische hoofdstructuur met een primaire natuurfunctie"
en de beïnvloedingsgebieden hiervan (zie § 3.4).Met een
goede samenwerking en taakverdeling tussen de rijksinstituten RIVM, RIN, RIVO, RIZA, DGW, Akademie-instituten en
universitaire instituten, waaronder met name CML, moet het
mogelijk zijn snel een aantal voor het milieubeleid
relevante ecosysteemanalyses met bijbehorende predictiemodellen op te zetten, die in zeggenskracht niet hoeven
ondertedoenvoormacro-economischetoekomstverkenningen en
predictiemodellen van het Centraal Plan Bureau. Ecologen
zijn echter meestal huiveriger in het presenteren van hun
conclusies uit modelberekeningen, want niemand kent beter
dan zij de verbluffende diversiteit binnen ecosystemen. Er
is aan de RMNO gevraagd om spoedig te adviseren over de
goede onderzoekstructuur, zodat het RMNO-advies kan worden
meegenomeninhetnationaalBeleidsprogrammaEcotoxiccülogie.
HoesluitnuhetvoorPEISontwikkeldeecotopensysteem aan
op de voor het NBP beoogde classifipatie? Ik volg hier een
notitie van NMF van april 1991. De wijze van indeling en
aantallen van natuurdoeltypen voor de Ecologische Hoofdstructuur isnog onbekend enniet ruimtelijk vastgelegd. De
regio-indeling buitendeEHSisruimtelijkwelvastgelegd en
komt redelijk overeen met de ecodistricten. Het meest concrete niveau waarop de operationalisering van het beleid
plaats vindt verschilt nogal sterk: stoffenbeleid vooral op
districtsniveau en natuurbeheer op EHS-kern- en buffergebieden, dus vooral op ecotoopniveau. Buiten de EHS
onderscheidt het NBP slechts elf regio's, tegenover PEIS
voor heel het land 37. In PEIS wordt BMK-gebied met
hoofdfunctie natuur onderscheiden van overig AMK-gebied en
komt het BMK-gebied ongeveer'o^preen met de nationale EHS
plus de provinciale natuurgebieden samengenomen. Het isuit
het NBP nog niet duidelijk hoevoor de EHS een traject zal
worden gevolgd van globale referentiebeeltlenopecosysteemniveau via natuurdoeltypen naar concrete doelstellingen per
kern-ofnatuurontwikkelingsgebied. Ookwatdeproceduresen
de status van dedoelstellingen betreft zijn de verschillen
tussenNBP en PEIS teoverbruggen. Terwijl inhet kader van
PEIS het oordeel van deskundigen (expert judgement) een
belangrijkerolspeelt,vooralbijhetopstellenvanAMOEBEbeeldenendekeuzevanindicatorenenparameters,lijkende
EHS-referentiebeelden en natuurbeschermingsdoelstellingen
bindende integralebeleidsdoelen,opgesteld doorenme^alle
betrokkenen. In het NBP is nog onduidelijk of de soorten
buiten de EHS meer moeten zijn dan een indicatie voor de
gebieden zelf,namelijkecologischenormstellingsparameters;
binnenPEISlijktdatvanzelfsprekend (zie§6.5).
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6.4. Beginnen in enkele

proefgebieden

Het modelleren van stoffeneffecten in negen ecodlstricten
(of onderdelen daarvan) die het best corresponderen met de
negen NBP aandachtsgebieden is nog te veel om vanuit PEIS
tegelijk tekunnenaanpakken.Inapril 1991isdaarombesloten daarom één diluviaal, één alluviaal en één marien ecodistrict als proeftuin te kiezen, om later, hopelijk nog
voor het jaar 2000, op overeenkomstige wijze de andere te
modelleren. Indiluvialegebieden (dehogerezandgronden)is
uitspoeling vanstoffennaarbekenenvooralnaar grondwater
een sleutelproces. In alluviale gebieden (stroombeddingen
van degrote rivieren enheel het laagland)is instroom van
stoffen envastlegging inbodem en grondwater het dominante
proces. Inmarienekustgebieden zijntweeprocessen tegelijk
dominant: instroom van stoffen van rivieren en land, vaak
gebondenaansedimenten,enhetvoortdurend weeropwoeienen
verplaatsen ervan door stormen, getijdestromen en de
hoofdstromen indeNoordzee. Inhetkadervan het Actieplan
Gebiedsgericht Milieubeleid (VROM, 1990c) is een eerste
keuze gevallen op "laagveen" en "duinen".Voor het stoffenbeleid heeft echter "hogere zandgrond", bijvoorbeeld in
Noord-Brabant i.v.m. de interactie met verzuring en
vermesting, een hogere prioriteit. Wil men voor snellere
uitvoering van het natuurbeschermingsbeleid toch meer
ecodistricten tegelijk aanpakken, dan kan dat heel goed
parallelmet inzetvanmeermenskracht.
Van de als proeftuin gekozen ecodistricten wordt een zo
volledig mogelijk, voor stoffeneffecten relevant dossier
van structuur- en proceskenmerken samengesteld, grotendeels
uit bestaande informatie. Structuurkenmerken betreffen de
fysische, hydrologische en chemische eigenschappen van
bodem en landschap,deopbouwvanvegetaties ende soortensamenstelling en trofische gelaagdheid (= voedselwebstructuur) van de levensgemeenschap. Proceskenmerken
betreffen de wind- en waterstromen, erosie en aanslibbing,
bodem-doorworteling, beschaduwing door vegetatie, doorgraving door wormen, veldmuizen en mollen, vertering van
strooisel,microbiëleomzetvanhumus,enz.
Ontwikkeling en toepassing van het ecotopensysteem binnen
PEIS spitst zich thans in eerste instantie toe op twee
onderdelen:
-berekeningvanhetecosysteemrendement vaneen
stoffenmaatregel,en
-berekening (schatting)vandeherstelpotentievan
chemisch reedsoverbelasteecosystemen.
In een latere fase van PEIS wordt gedacht aan interactie
tussendeecotopenclassificatieenerzijdsenhetgeografisch
informatiesysteem voor de preventie van rampen anderzijds
(zieook §9.7).

6.5.

Ecosysteemrendement

Voor het berekenen van het ecosysteemrendement van een
stoffenmaatregel, d.w.z. de te behalen winst in termen van
v e r r i j k i n g v a nh e t e c o s y s t e e m t e g e n b e p a a l d e k o s t e n v a ne e n
m a a t r e g e l , i se e nr e k e n s y s t e e m o n t w i k k e l d . H e tm o e t e f f e c t e n
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Relatiediagram voor cadmiumaccumulatie in een
veenweidegebied. De gearceerde compartimenten
geven de hoeveelheid koolstof inde biota weer
in g DW.nr2 en de ongearceerde compartimenten
de hoeveelheid cadmium in biota in g Cd.m"2.
Koolstofstromen (g DW.m^.j- 1 ) verbinden de
compartimenten. De ongebonden pijj.en slaan op
respiratie, uitscheiding, sterfte en predatie.
Afvoer vindt plaats door oogst of sterfte
buitenhetsysteem (Bron:VanLinden,199,1).

*
< *.
van stoffenmaatregelen naar rendement,op ecosysteemniveau
kunnen doorrekenen op eenzelfde,wijz.eals het Centraal Plan
Bureau een maatregel voor de economie of vcjor de sociale
voorzieningen doorrekent in termen van maatschappelijke
gevolgen of economisch rendement. Zo kan men bijv. de
gevolgen doorrekenen van het wegvallen van een functionele
groepvoorhettotaleecosysteem.Hetrekenmodelwordt
ontwikkeld door het RIVM i.s.m. CML, RIN en RIZA. Compartimenten van het terrestrische ecosysteem zijn vegetatie,
strooisellaag en debodem met functionele bodemfaunagroepen
(figuur 8 ) .Hetmodel isnunogvrij grof,maar kan allengs
worden verfijnd. In het model wordt aangenomen dat ïn de
strooisellaag de hoeveelheid koolstof per m3 constant ende
diktevariabel,envoordebodemlaagdehoeveelheid koolstof
variabel en de diepte constant is. Voor de ongewervelde
dieren/koudbloedigen worden ten minste vijf blootstellingsroutenonderscheiden:
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bodemfauna in de strooisellaag blootgesteld via voedsel;
bodemfauna blootgesteld via bodemvocht;
herbivoren;
predatoren I, levend van voornamelijk bodemfauna;
predatoren II, levend van herbivoren of predatoren I.
Ook voor aquatische ecosystemen zijn functionele bodemfaunagroepen bekend. Bij de thans op te stellen typologie
spelen die nog niet zo'n rol; daar wordt nog vooral
uitgegaan van soorten, omdat de ingang van ecotopen naar
functionele groepen nog niet goed is ontwikkeld.
Naast de hierboven genoemde blootstellingsrouten kan accumulatie van een stof in de bodem of het strooisel worden
berekend, afhankelijk van dichtheid, porositeit en mate van
binding aan het strooisel of bodemdeeltjes. Voorts moet
bekend zijn welk detritus in welke bodemlaag terecht komt en
welke functionele groepen bijdragen aan de consumptie van
organisch materiaal en de afbraak in de verschillende lagen.
De bodemfaunagroepen (ongewervelden/koudbloedigen) worden
voorlopig ingedeeld in:
saprofage micro-organismen;
saprofage ongewervelden;
microbivore ongewervelden;
/
herbivore ongewervelden ("worteleters")en
carnivore ongewervelden.
Taxonomische groepen zijn bijna nooit aan één functionele
groep toe te kennen. Saprofagen als regenwormen zijn ten
dele microbivoor en daarvoor zou een verdeelfactor kunnen
worden aangenomen. Voor sommige berekeningen kunnen saprofagen en microbivoren worden samengenomen. De accumulatie
van een stof en het effect op een functionele groep kan
verschillen door de instelling van de volgende parameters:
biomassa turnover per kilogram lichaamsgewicht;
blootstelling aan gebonden of opgeloste stof in strooisel
of bodem;
assimilatie-efficiëntie en verblijftijd van de stof in
het dier.
Wat betreft warmbloedigen (vogels en zoogdieren) worden de
volgende groepen onderscheiden:
kleine herbivoren (knaagdieren);
grote herbivoren (herten, schapen, runderen);
carnivore bodemdieren (mollen, spitsmuizen; weidevogels);
topcarnivore roofvogels en roofdieren.
Mogelijk moeten ook de zaadetende en de insectenetende
kleine zangvogels apart in de modellering worden opgenomen.
In principe worden voor PEIS per ecodistrict (aanvankelijk
dus alleen voor de "proeftuinen") rekensystemen opgesteld,
met gebruikmaking van alle of de meeste voornoemde variabelen, zowel de structuren als de processen. Omdat het ecodistrict ecologisch niet homogeen is (het laaglanddistrict
omvat bijvoorbeeld veenplassen en veenweidegebieden) moet
ook de verhouding tussen de componenten in het rekensysteem
worden opgenomen. Waar nog geen gemeten ecotoxicologische
waarden voorhanden zijn, worden deze geëxtrapoleerd uit
verwant onderzoek, of er wordt een beredeneerde aanname
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gedaan, die later kan worden vervangen als onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Zo groeit geleidelijk, maar wel
volgens een vooropgezet plan, het rekensysteem, vergelijkbaarmetdemethodiekvaneconometrischemodellen.Voorelke
stoffenmaatregelkan nuworden berekend wat het teverwachten rendement is in termen van winst of verlies aan
ecosysteemdiversiteit en stabiliteit. Hier dreigt weer het
gevaar, dat bij gebrek aan harde effectgegevensenmetingen
teveel aannamen moeten worden gemaakt. Dit is een van de
redenen om te beginnen met eenbeperkt aantal ecodistricten
(proeftuinen), enwel diewaarvoor relatief veel feitelijke
informatie voor handen is. Deze staan dan model voor de
ontwikkeling van rekensystemen voor de overige ecodistricten.

6.6. Herstelpotentie

van

ecosystemen

Herstel van chemisch belaste ecosystemen heeft opzichzelf
een eigen wetmatigheid, samenhangend met successieprocessen
en beperkende factoren in ecosystemen. Ook deze processen
zijn modelmatig te ordenen. Voor elk ecosysteem ('ophet
niveau van een ecotoop, dus onderdeel van een ecodistrict)
waarvan de verontreiniging en de fysieke aantasting bekend
zijn,moetvooraldoormiddelvan "expertjudgement"zijnte
schatten tot welke mate herstel van een zo rijk mogelijke
levensgemeenschap nogmogelijkis.
Demeestgaafgeblevenecosystemenmetdehoogsteherstelpotentie bevinden zich inde Ecologische Hoofdstructuur van
het Natuurbeleidsplan, hoewel daarin een paar zeer verontreinigdegebieden (Ketelmeer;Biesbosch)voorkomenmetnegatieve uitstraling naar aangrenzende gebieden. Demeestverstoorde ecosystemen bevinden zich in het verstedelijkte en
industriële milieu, waartoe ook het wegennet en de vuilstortplaatsenmoetenwordengerekend,enindegebiedenwaar
zwaarverontreinigde sliben»estisgedumptenlangdurig en
intensief bestrijdingsmiddelenïflLjngebruikt.Inhetoverige
landelijke gebied bevinden zich nog' vele waardevolle
elementen, die zich lenen voor versterking van de natuurfunctie.
I

De betreffende gebieden met hun uitstralingszones (vooral
via het grond- enoppervlaktewater),worden aandehand van
het ecotopensysteem in kaart gebracht. Aangegeven dient te
worden inwelkemate, inwelke tijd,enmetwelk soortmaatregelen de verontreinigingsniveaus zijn te reduceren, en
welkeecosysteempotentie intermenvandiversiteitenstabiliteit van levensgemeenschappen nog is te bereiken bij
bewust daarop gericht beleid. Omdat ons land zoafhankelijk
isvanwat om onsheengebeurt isook hetonderzoek naar de
herstelpotentie een internationale aangelegenheid. Gelukkig
wordt al veel internationaal onderzoek verricht gerichtop,
of in samenhang met de sanering van luchtverontreinigingen,
de Noordzee, de internationale rivieren, afvalberging en
grensoverschrijdend grondwater. In het volgende hoofdstuk
(7)wordthieropnaderingegaan.
Voor ecologische herstelpotenties zijn allereerst van
belang de conditionerende factoren die de abiotische
346

toestand bepalen (§ 6.8) waarin toekomstige populaties
moeten leven.Voorts isvan belang of in de wijde omgeving
nog voldoende aanbod is voor hervestiging vanuit bestaande
levenskrachtige populaties (§ 6.9). Rekolonisatie wordt
sterkbepaalddoorluchtstromen (§7.1),zeestromen (§7.2),
internationale rivieren (§7.3),grondwaterstromen (§7.4),
trekkendediersoorten (ookvanbelangvoor zaadverspreiding)
enactieveverspreidingvanzaden,plantenendierendoorde
mens. Behalve passieve verspreiding door water en lucht
(drijven, zweven) is ook trekken op eigen kracht en het
meeliften met grote trekkersvan belang,bijvoorbeeld zaden
en slakken aan de poten van trekvogels. Ook transport van
levend materiaal aan voertuigen of in bagageruimen speelt
een steeds grotere rol. Voorzover het gaat om inheemse
bedreigde soorten, is voor hervestiging van belang of er
voldoende levenskrachtige aanvoer plaats vindt. Invoer van
exoten kan een bedreiging zijn voor inheemse soorten,
wanneer in geval van concurrentie de exoot voordeel heeft
van een verontreinigde situatie. (Exoten hebben vaak
voordeel van het ontbreken van natuurlijke vijanden,
waardoor zij zich ongeacht de vervuilingsgraad snel kunnen
vermeerderen).
6.7.

Toepassing

van de

AMOEBE-presentatiewijze

Volgend op het bereken van het ecosysteemrendement van
maatregelen en het bepalen van herstelpotentie wordt per
ecodistrict (voorlopig dus de drie geselecteerde proeftuinen: diluviale zandgrond, alluviaal veenweidegebied en
marien kustgebied) met drie uitgangspunten een selectie
gemaakt van beleidsrelevante structuur- en proceskenmerken.
Het eerste uitgangspunt is het professionele oordeel van
deskundigen, vooral systeemecologen, over structuren en
processen die zij relevant vinden voor het beoordelen van
effecten. Het tweede uitgangspunt is de maatschappelijke
waardering, d.w.z. landschapselementen, recreatieve waarden
en soorten die aanspreken. De keuze van deze structuur- en
proceskenmerken is van belang voor een zo groot mogelijk
wetenschappelijk enmaatschappelijk draagvlakvoormaatregelen. Een derde uitgangspunt is, dat de structuur- en
proceskenmerken een relatie moeten hebben met de stuurparameters en de maatregelen, en dat deze relatie ook moet
kunnen worden beschreven. De te kiezen kenmerken moeten
geschikt zijnalsmaatvoordeduurzaamheid,de levenskracht
en rijkdom aan schakeringen van ecosystemen, gelet op de
hoofddoelstelling van PEIS. Zowel duurzaamheid als levenskracht zijn aspecten die meer met functioneren te maken
hebben dan met de systeemtoestand. Zij zijn echter in de
ecotopentypering enookinAMOEBE-beeldenveelmoeilijkerte
hanteren dan toestandsgrootheden. Dit verdient nader onderzoek naar de factoren die de duurzaamheid van ecosystemen
bepalen.
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AMOEBE-beeld voor de milieutoestand van de
LoosdrechtsePlassen.Dereferentiecirkel iszo
gekozen dat ze de Bijzondere Milieukwaliteit
aangeeft, corresponderend met ca. 1940<(Bron:
Hofstra, 1990). >»
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Van de geselecteerde beleidsrelevante structuur- en
proceskenmerken wordt zo goed mogelijk uijt historische
gegevens nagegaan wat het "oorspronkelijke" referentiebeeld
was en wat het thans meest begeerde of gewaardeerde
streefbeeld is.Vaak vallen die samen.Stelt men vervolgens
het streef- of referentiebeeld op 100% dan kan de huidige
situatiedaarpercentueel tegenwordenafgezet:voor sommige
fenomenen of soorten ver daar beneden (dus schaarser) en
andere ver daarboven (dus een plaag). Deze bij Rijkswaterstaat ontwikkelde methode van weergave wordt "AMOEBE"
genoemd (AlgemeneMethodevoorOEcosysteemBEoordeling ofin
het engels Assessment Model On Environmental and Biological
Evaluation), met een knipoog naar het amoebe-achtig beeld
dat ontstaat als men de gekozen structuur- en proceskenmerken niet lineair in een tabel, maar in een cirkel
plaatst (TenBrink SHosper, 1989). Wijkiezen hiervoor de
RIVM-variant op de bij RWS bedachte methode omdat het
radarbeeld endeschaalverdeling hiervanvisueel duidelijker
is (figuur 9 ) .
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Op deze woordspeling doorgaande kan men nu spreken van
referentie-amoebe, streefwaarde-amoebe, grenswaarde-amoebe,
toestand-amoebe en richtwaarde-amoebe, dat laatste dus te
bereiken in een gestelde tijd en mettertijd bij te stellen
tot de streefwaarde-amoebe is bereikt. Als echter in de
streef-,referentie-ofrichtwaardebeelden ombeleids-en/of
publicitaire redenen alleen structuurkenmerken (dus vooral
soorten) worden opgenomen, dan moet daarachter toch een
model van de samenhangen op functioneel niveau opereren.
In beginsel zijn AMOEBE-beelden op te stellen voor elk
ecodistrict,maarbijwijzevanvoorbeeld eerstvoordedrie
proefgebieden. Voor het mariene milieu is de ontwikkeling
hetverst,dankzijdeinspanningenvanDGW.BijRIZAisdeze
benadering overgenomen voor het beleid ten aanzien van de
grote rivieren,met namedeRijn.HetRIVM heeft de methode
toegepastvoordeLoosdrechtsePlassen (Hofstra, 1990).
Voor de terrestrische ecodistricten van laagveen en
kalkrijkeduinen zijnAMOEBE-plaatjesmeteenbeperkt aantal
gegevens klaar en andere vorderen. Er is echter vaak
beperkte informatie over de fysisch-chemische toestand van
de ecodistricten beschikbaar. Juist daar moet een grote
achterstand worden ingehaald. Er ontwikkelt z;ich een
gelukkige samenwerking tussen CXM, RIVM, RIN, DGW en RIZA
met als inzet o.a. een verbetering en uitbreiding van de
ecodistrictgewijze analyse met toepassing van de AMOEBEpresentatiemethode als belangrijk instrument voor de
beleidsformulering en besluitvorming t.b.v. het stoffenbeleid. Het voordeel vandezemethode isdat naast effecten
van stoffen ook die van ingrepen zijn te visualiseren,
vooropgesteld dat gegevens over ingreep-effect-relaties
beschikbaar zijn.Beheervanecosystemenheeftimmersaltijd
metinvloedenvanstoffeneningrepentegelijktemaken.

6.8. Rbiotische

Indicatoren

voor opname in AMOEBE-beelden

Dekeuzevan de indicatoren ineenAMOEBE-beeld envan de
aanvaardbare bandbreedte moet berusten op in hoge mate
objectief toetsbaar ecologisch inzicht, waarover overeenstemmingmoetbestaan.Reedseerderwasgesteld datdekeuze
van indicatoren tevens moet berusten op maatschappelijke
aansprekendheid, enophanteerbaarheid bijdeuitvoering van
maatregelen, omdat een wetenschappelijk, maatschappelijk en
uitvoerend draagvlakvoormaatregelennodig is. Inhetkader
van PEISvalt hiernog veel werk teverzetten,vooral inde
sfeer van verbetering van deAMOEBE-beelden. Welkevoor het
beleid eenvoudig te hanteren abiotische indicatoren passen
indeecotopentypering,enhoekunnendezeinAMOEBE-beelden
voorecodistrictenofecotopenwordenopgenomen?
Ten aanzien van systeemeigen factoren, bijv. nutriënten,
waterhardheid en zuurgraad, valt aannemelijk te maken dat
een aanvaardbare bandbreedte rondom de referentiewaarde
mogelijk is.Voor de pH bijvoorbeeld (gelet op de negatief
logaritmische schaal)isdatmeestal een halve eenheid naar
bovenofbeneden,watovereenkomtmeteenverandering vande
H*-ionenconcentratie met een factor drie omhoog of omlaag.
Bij verzuring is ook van belang een bandbreedte aan te
houdenvoor de aluminium hoeveelheid, die niet uitgeput mag
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raken. Voor nutriënten en zuurstofbindende stoffen kan
eveneens een bandbreedte van een verdubbeling of halvering
rondom de referentiewaarde worden aangehouden. Dat kan ook
voor fysieke processen als erosie en sedimentatie. Voor
temperatuurafwijkingenkanmendehelft tot het dubbele van
de dertigjarig-gemiddelde amplitude stellen. Met deze
fysische en chemische bandbreedten is het abiotisch milieu
redelijk ineenAMOEBE-beeldtevatten.Ditverdient evenwel
in het kader van PEIS nog nadere uitwerking, waarbij er
vooral op moet worden gelet of met het aanvaarden van de
bandbreedtegeenonherstelbare schadeaanhet fysiek systeem
wordt toegebracht. De bandbreedte fungeert immers als
maximaal aanvaardbare speelruimte voor variaties in het
fysiekemilieu.
Ook voor de chemische belasting zou als grove eerste
aanduiding een standaard-indicator of som-parameter
wenselijk zijn.Welnu, het lijkt erop dat de door het RIVM
ontwikkelde pT-waarde als zo'n eerste ruwe maat voor de
potentiëletoxiciteitvanhetmilieudienstkandoen.DepTwaardelijktbovendienbruikbaarvoorhetvaststellen.vande
toxiciteit bij bedrijfsuitlaten en waterinnamepunfén van
natuurgebieden en spaarbekkens;daaropwordt onder § 9.2 en
9.3 verder ingegaan.DepT-waarde zoubijvoorbeeld routinematig in ieder toestands-AMOEBE moeten worden opgenomen.
Bruikbaarheid van de pT-waarde in referentie- en streefbeeld-AMOEBE valt nog te bezien. In een referentiewaardeAMOEBE moet wel steeds debandbreedte rondom dereferentiewaardewordenaangegeven.

6.9. Biotlsche

parameters

In RMOEBE-beelden

Opvallend inalletotnutoebekendeAMOEBE-beeldenishet
stelselmatig ontbreken van nematoden alsparameter. Dit kan
het gevolg zijnvanderelatieveonbekendheid bijveel ecologen met de veelheid van "aaltjes".Wel begrijpelijk dus,
maarnietterecht,wantmetenigetraining zijnzeheelgoed
routinematig in AMOEBE-figuren op te nemen. De nematodenfauna reageert snel op stressfactoten waaraan ze onder
gegevenomstandigheden isblootgesteld.DeecologischalsKstrategen aangeduide nemätoden die gevoelig cijn voor een
bepaalde stressfactor, verdwijnen snel"enworden vervangen
doormeertolerante soorten,der-strategen. DedoorBongers
gehanteerde rijpheidsindex (Maturity Index;Bongers, 1990a;
Bongers & Schouten, 1991, dit boek) is een maat voor het
aandeel van de tolerante soorten in een bepaalde bodem. De
rijpheidsindex neemteentussenplaats intussendepT-waarde
en de overige biotische parameters, zowel inAMOEBE-beelden
als in biomonitoring. De bruikbaarheid van nematoflen in
andere vormen van biomonitoring is verder uitgewerkt in §
9.6.
Wat de overige biotische variabelen betreft wordt voorgesteld aan te sluiten bij het begrip "Normal Operating
Range" van organismen (Kersting, 1988). Die NOR zou moeten
wordenvastgesteld voor deorganismen die ophun indicatiewaarde voor opname in een AMOEBE-plaatje zijn geselecteerd
(zièfiguur 9). Uitdeecologische literatuur isbekend,dat
schommelingen inpopulatiedichtheden vansomsweleenfactor
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vier naar boven of beneden rondom een gemiddelde kunnen
voorkomen, terwijl de soortop langetermijn zichtochgoed
handhaaft. Deze factor hangt samen met de overlevingsstrategie van de soort (de zgn. r- of K-strategen). Bij te
sterke daling van de populatie kan de dichtheid te laag
worden voor normale voortplanting. Bij te explosieve groei
zijn predatoren en andere regulatiemechanismen meestal niet
meer in voldoende mate werkzaam. Het bestaan van een NOR
wordt overigens niet door alle ecologen aanvaard, althans
niet als een bruikbare wetmatigheid voor de predictie van
populatieontwikkelingen. Voor indicatorsoorten waar de
Normal Operating Range nog niet isvastgesteld of aanvaard,
kunnen de ringen van een kwart en vier maal de referentiewaarde voorlopig worden gehanteerd als de maximaal
toelaatbare uitschieters. Ecodistricten met grotere uitschieters van indicatorsoorten bevinden zich zonder meer in
de gevarenzone enmoeten bijvoorrang worden gesaneerd. Het
loontdemoeitedezegedachteninPEISnaderuittewerken.
7.SANERING ENHERSTEL:WATVALT ERUITTELERENVOOR PEIS?

7.1. PEIS en luchtverontreiniging:

Rerobiologie/'toxicologie

Luchtverontreiniging is tot nog toe in het milieubeleid
vooral van belang geweest bij de thema's Klimaatverandering
enVerzuring,enookwatbijVermesting (ammoniak;echterde
vermestende werking van ammoniak wordt in het beleid
meegenomen onder Verzuring), maar veel minder bijVerspreiding.Ozon,PAN,fluorenuiteraard dedaarvoor gemaakte
gasvormige bestrijdingsmiddelen (fumiganten)hebben via het
bladtoxischeeffectenopplanten.Bovendien zullenvastook
veel dieren lijden onder dezelfde stoffen die voor de mens
bij inademing toxische effecten hebben, maar op het gebied
van inhalatie-toxicologie is - behalve bij de mens en de
bekende laboratoriumproefdieren - weinig systematisch
onderzoek gedaan. Ecotoxische effecten van in de lucht
uitgestoten milieugevaarlijke stoffen (m.u.v. de genoemde
fotochemische oxidantia, fluor en fumigante pesticiden)
manifesteren zich in hoofdzaak pas na depositie op en in
water en bodem. Meestal zijn de effecten niet eenduidig,
omdat ze gepaard gaan met andere stressfactoren, zoals
verhoogde vorstgevoeligheid door verhoogd stikstofgehalte.
Ook spelensomstekortenvanvoedingsstoffen (Ca,Mg,K)een
rol, wat mogelijk zelfs kan doorwerken in de van de
vegetatie levende Standvogels. Toxische effecten van zure
depositiemanifesteren zichvooralbijhetinoplossing gaan
vanaluminiumenzwaremetalen.
In het verlengde van aerobiologie verdient ook aerotoxicologie een opwaardering in het beleid. Zo blijken bij het
UBS en de integrale milieukwaliteitsdoelstellingen luchtwater-bodem wat betreft luchtvooral humaan inhalatoire, en
nauwelijks ecotoxicologische aspecten aan de orde tekomen.
Tenaanzienvandegrensoverschrijdende luchtverontreiniging
isdesamenwerking vooralgerichtophetEuropeseluchtmeetnet EMEP voor zuurvormende en fotochemische stoffen en de
emissieregistratie daarvan,ennoggeheelnietopoverige
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milieugevaarlijke stoffen. Het is de bedoeling vanuit NMPactie 35 de aerotoxicologie te activeren, in samenhang met
PEIS.
7.2. Noordzee-Actieplan

(NAP)

De Waddenzee en Noordzee mogen zich verheugen in toenemende belangstelling van het publiek, de milieubeweging en
het beleid. Het Noordzee-Actieplan (Tweede Noordzee
Conferentie, 1987), gecoördineerd vanuit DGW en de Directie
Noordzee van RWS, isdeneerslag van alle beleidsvoornemens
tot sanering en herstel van demilieukwaliteit van Noordzee
en Waddenzee. Drie internationale conventies (Oslo,Londen,
Parijs), een EG-richtlijn en het Rijn-Actieprogramma
omvattenelkeenlijstvanvoorhetmarienemilieu relevante
"zwarte"en "grijze"stoffen.Hoezeerdelijsten uiteenlopen
blijktuittabel3.Enerzijdsblijktdatdeoudereverdragen
Tabel3.

Zwarte en grijze lijsten van de Verdragen van
Oslo, Londen, Parijs,/EG-richtlijn en RijnActieprogramma (Bron:L'ooise, 1990).

Conventies

Oslo London Paris EG

Rijn

Stoffen
Zwartelijst:
Kwik-verbindingen
Cadmium-verbindingen
Organohalogeen-verbindingen
Organofosfor-verbindingen
Organotin-verbindingen
Persistente mineraleoliën
•
Persistente plastics
Carcinogene stoffen
Zwaar-radioactieve stoffen
Materiaal voor biologische en
chemische oorlogsvoering .
Grijzelijst:
As-, Pb-,Cu-en Zn-verbindingen
Be-, Cr-,Ni-and V-verbindingen
Cyaniden
Fluoriden
Organofosforusverbindingen en
fosfaten
Organotin-verbindingen
Organosilicon-verbindingen
Pesticiden enbijproducten3
Niet-persistente oliënen
koolwaterstoffen
Radioactief materiaal3
Metaal- ofvolumineus afval
(zinkend)
1
2

*
*
*
^
•*»*

*
. *.

*
*
*"
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
»*

*

*
*
*

*

*.
*
1
'
*
*

"
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*
*

*

*
*

*i

*
*

plus:Se,Sb,Mo,Ti,Sn,Ba,B,U,Co,Th,Te,Ag
anorganischefosfor-verbindingen
nietgedektdoordezwartelijst
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*
*
*

*2

*
*V*

*
*
*

*

(Oslo, Londen, Parijs) nog geen oog hadden voor bepaalde
groepen stoffen.Anderzijdstonenzemeer belangstelling
voorradioactieve stoffen.DerecentereEG-enRijnverdragen
geven een meer gebalanceerd van voor het ecosysteem
relevantestoffen.
TijdensdeHaagseNoordzee-Ministersconferentiein1990is
besloten dat eenbelangrijke reductievan 50% ofmeer moet
zijn bereikt (in 1995 t.o.v. 1985)voor stoffen op de zgn.
A-lijst en90%ofmeervoordioxinen,kwik,cadmiumenlood.
Eind 1992moethetgebruikvanpesticidenopdeB-lijst zijn
beëindigd of onder strikte controle zijn.De lijstenproblematiek isgecompliceerd. Behalve deA- enB- lijstenvan de
Ministersconferentie (MCA en MCB) is er de lijst van het
Noordzee-Actieplan (NAP), het Rijn-Actieprogramma (RAP), de
Europese Gemeenschap (EC) en de Nederlandse Prioritaire
Stoffenlijst (NPS). In opdracht van PEIS zijn ze voor de
Ministersconferentie samengevat (Looise, 1990). In deze
samenvatting staan negen zware metalen en metalloïden, 48
pesticiden,dertiengehalogeneerde aromatischestoffen,acht
gehalogeneerde organischestoffenenzesniet gehalogeneerde
organische stoffen. Demate van internationale regulatie is
afhankelijk van overeenstemming tussen landen 'over de
stoffen op saneringslijsten. Omdat een soevereine staat
alleen gebonden kan worden met eigen instemming is de
ontwikkeling van een internationaal maatregelenpakket een
moeizaam proces. Voorgenoemde lijsten bevatten 84 stoffen
waarvan alle gebonden landen het belang inzien om het
effect op het milieu terug te dringen. Alle lijsten hebben
een andere regulatie en vervuilende bron als uitgangspunt.
Een betere afstemming tussen de lijsten zou bijdragen aan
een krachtiger internationaal Noordzee-beleid. Voorkómen
moet worden dat stoffen die niet op de lijsten, geen
aandachtkrijgen.
Voor een geselecteerde groep stoffen isuit de literatuur
opgespoord watdebelangrijkstewegen zijnwaarlangsdestof
inhet marienemilieu terechtkomt (tabel4; Looise, 1990):
van schepen enplatforms relatief weinig envanuit de lucht
enderivierenrelatiefveel.
Ook is geïnventariseerd aanwelke organismen ecotoxicologischveelofweinigonderzoek isgedaan,metmeerderestoffen, alleeninhetlabofook inhetveld,metchronischeof
acute blootstelling en in experimentele ecosystemen (tabel
5;Looise, 1990). Hetresultaat ismageralsmenbedenktdat
hieropdemodellering vanecosysteemeffectenmoetberusten.
Voor het RAM-project (Risk Assessment Marine Ecosystems;
zie § 4.2), gevormd uit het REFEREE-model van TNO, het
AMOEBE-model van DGW en het MANS-model van het WL, is
voorlopig gekozen voor de soorten uit tabel 6 (Looise,
1990). Met het RAM model moet het straks mogelijk zijn de
gevolgen voor het ecosysteem van bijvoorbeeld concrete
slibdumpingen of baggerwerken te berekenen. Tabel 6 geeft
tevens aan van welke soorten het Watersysteemplan Noordzee
gebruiktmaakt inhunAMOEBE (VROMetal.,1991).
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Tabel4.

Relatieve bijdrage aan de Noordzee-verontreiniging vanuit de lucht (atm), rivieren (riv),
dumping vanaf de kust (kst), lozing, verbranding en dumping op zee (zee), en afval van
platforms (plf) en schepen (shp) (Bron:
Looise, 1990).

bronnen
zware metalen
arseen
cadmium enverbindingen
chroom
koper
lood
kwik enverbindingen
nikkel
zink

atm

riv

kst

o
0
o
O/o
0
O/o
O/o
O/o

0
0
0
0
0
0
0
0

o
o
o
o
o
o
.
o

gehalogeneerde organische stoffen
atrazine
0
carbontetrachloride (tetra)
O/o
chloroform
o
chloronitrobenzenen
1,2dichloorethaan
o
endosulfan
o
fluorantheen
0
gamma-HCH (1indaan)
0
PCB's
O/o
0
tetrachloorethyleen(per)
1,1,1 trichloorethaan
0
trichloorethyleen (tri)
0
andere stoffen
benzeen
minerale olie
nitro toluenen
PAK's
tolueen
bijdrage:
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to
ja
•
0
0

zee plf shp
o
0
0
0
0
0
o
0

o

•;

0

0
o

o
0

.

.
-

4

0

o
•

0

0 , ,p

o

6

.

=minderdan1%
o =tussen1en10%
0 =meerdan10%
O/o=0ofo;geenovereenstemming referenties

0

Tabel 5.

Mariene e c o t o x i c i t e i t s g e g e v e n s (Bron: Looise,
1990). n r . r e s = a a n t a l onderzoekrapporten;
v a r . s u b s = verscheidenheid onderzochte s t o f f e n ;
s u b l . e f f = andere dan m o r t a l i t e i t s e f f e c t e n ; vld
= veldgegevens; lab = laboratoriumonderzoek;
chr = chronische b l o o t s t e l l i n g ; a c t = acute
blootstelling;
exp.eco = experimentele
ecosystemen.
* v r i j w e l geen, ** enkele, *** veel gegevens; j = j a .
nr.
res

var subi vld
subs eff

lab

chr
exp

act
eff

**
**
*
**
**
*
*
*

**
**
*
**
**
**
*
*

***

Zeesla
Darmwier
Groefwier
Suikerwier
Zeegras
Zoutmoeras-veg.

***
***
*
**
**
**
*
**

*
*
**
**
*
*

**
*
*
**
**
**
*
*

*
*
*

ZOÖPLANKTON
Zoöpl./Copepoden

***

***

**

**

**

**

3

Jtic-k

**
**
*
***
*

***
*
**
***
*

jfkit

*

j
j

PLANTEN
Fytoplankton

Phaeocystls

*
*
*

Z0ÖBENTH0S
Nonnetje
Kokkel
Strandgaper
Mossel
Zeeklit
Zeeanjelier
Zandzager
Nereis
Purperslak
Kreeft
Garnaal

**
*
***
*
*
*
***
**
*
**

***
**
*
***
*
*
*
***
*
*
**

*
***
*
*
*

*

*
**
*
*
**

VISSEN
Haring
Schol
Kabeljauw
Tong

***
**
*
*

**
**
*
*

**
**
*
*

**
*
*

***
**
*
*

VOGELS
Eider-/Kuifeend
Scholekster
Grotestern
Zeekoet

*
*
*
*

*
*
*
*

*

ZOOGDIEREN
Gewonezeehond
Bruinvis

*
*

*
*

*

*

*
*
*
*
*

exp
eco

j
j
j

*
j
*/

**
*
*
*** ***

j

*

*
*
**
*
*

*

j

*
*

j

**
*
*
*

**
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*
*

*
*

j

*
j
|

Over Steur, Rog, Noordse stormvogel, Rotgans, Kluut, Bonte
strandloper en Tuimelaar z i j n geen toxicologische gegevens gevonden.
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Tabel6.

Soorten geselecteerd uit REFEREE (TNO), AMOEBE
(RWS) en MANSTOX (WL)t.b.v. het RAM-model en
t.b.v. het Watersysteemplan Noordzee (WSNZ).
(Bronnen:Looise,1990;VROMetal.,1991).
REF.

PLANTEN
Fytoplankton
Phaeocystis
Diatomeeën
Darmwier (Enteromorpha)
Suikerwier (Laminaria)
Zeesla (Ulva)
Groefwier
(Pelvetla)
Zeegras (Zostera)
Zoutmoeras-vegetatie

*
*
*

ZOÖPLANKTON
Totaal zoöplankton
Copepoden
Kwal(Ctenophora)
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*
*

*

RAM

WSNZ

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*

*

*
*
*
*

*
*

*

*

*
*
*
*"

,

*
*
*
* *'

*

VOGELS
Noordsestormvogel (Fulmarus)
Rotgans (Branta)
Eidereend (Somaterla)
Scholekster (Haematopus)
Kluut(Recuririrostra)
Bontestrandloper
(Calldrls)
Grotestern (Sterna)
Zeekoet (üria)
ZOOGDIEREN
Gewonezeehond (Phoca)
Tuimelaar (Tursiops)
Bruinvis (Phocoena)

MANS

*

ZOOBENTHOS
Nonnetje (Macoma)
Kokkel(Cerastoderma)
Strandgaper (Mya)
Mossel (Mytiius)
Zeeklit (Echinocardium)
Echinocardium/Amphiura
Zeeanjelier(Metridiura)
Nephtys sp.
Nereis
Purperslak (Nucella)
Kreeft (Homarus)
Garnaal(Crangon)
VISSEN
Haring (Clupea)
Schol (Pleuronectes)
Kabeljauw (Gadus)
Steur (Acipenser)
Rog (Raja)
Tong (Solea)

AM.

*

*
*

*

*

*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
<
*
*

*

*
*

*
*

*
*

7.3.EcologischherstelvandeRijn;Rijn-Actieprogramma
Beleidsgericht onderzoek in de Rijn loopt al vele jaren,
maar met de samenwerking t.a.v. Maas en Schelde gaat het
trager. T.a.v. de Rijn waren de industriële gifschandalen
ook zozichtbaarvoorhetgrotepubliekendebedreigingvan
de drinkwatervoorziening zomanifest, dat de Internationale
Rijncommissie, naast scheepvaart, wel aandacht moest geven
aandewaterkwaliteit.Opde7eRijn-Ministersconferentie in
1986 werd - na minstens een eeuw van veronachtzaming - het
studieprogramma aanvaard inzake "Ecologisch Herstel van de
Rijn" (EHR). De tientallen studies onder deze naam (RWS et
al., 1988-1991)wordengecoördineerd vanuithetRIZA.
Pas op de 8e Ministersconferentie in 1987 werd het RijnActieplan (RAP) (IKSR, 1987)vastgesteld, met alsdoelstellingen terug-keer van de zalm in de Rijn, veilige drinkwaterwinning uit Rijnwater en verwijdering van de met
gevaarlijke stoffen verontreinigde sedimenten. De eerste
stap was een biologisch monitoringssysteem voor beveiliging
vandeinnamevanrivierwatervoorde drinkwatervoorziening.
Voor dertien geselecteerde bio-alarmsystemen met vissen,
watervlooien, tweekleppigen, insecten, algen, bacteriën en
biosensors (=enzymsystemen) zijn dedetectiegrenzen van 65
verbindingenbekend.VoortszijninhetkadervanEHRenRAP
uitgebreide programma's van basaal biologisch onderzoek en
van milieu- effect-studiesen -rapportages opgezet. Terwijl
de trend van totaalfosfaat en van ammonium dalende is, is
die van nitraat tot 1986 gestegen en pas recent weer iets
dalend.
De belasting met cadmium en hexachloorbenzeen is vanaf
begin jaren tachtig drastisch gedaald. Was het in 1975 nog
noodzakelijk om het Rijnwater teverdunnen om geen toxische
effectentekrijgenopwatervloengup,in1989moesthet80
xwordengeconcentreerd omeeneffectteinduceren (DeZwart
& Folkerts, 1990). Anderzijds isberekend, dat reductie van
emissies van prioritaire verontreinigende stoffen met
vijftig procentoverdeperiode 1985-1995 slechts leidttot
een verlaging van de concentratie met niet meer dan 25%en
eenverlaging van de toxiciteit vanhetwater met hoogstens
5% (figuur 10).Er is een zeer aanzienlijke reductie van
emissies nodig (meer dan 90%)om tot een goede waterkwaliteit tekomen,mede alsgevolg van de langdurige nalevering
uitdevervuilde sedimenten.
Tekenend is de situatie in de Biesbosch (Cuperus etal.,
1991). De vervuiling is al tot in de haarvaten van het
systeem doorgedrongen (figuur 11). Het mislukken van
herintroductie-experimenten moet dan ook niet zozeer worden
beschouwd als een fout van het natuurbeleid, maar als een
falen van het milieubeleid. Een politieke beslissing tot
uitbaggeren ziterechternognietin.
Onlangs verscheen als deel 29 in de EHR-reeks de "Aanzet
tot kwantitatieve uitwerking van ecologische doelstellingen
voordegroteriviereninNederland" (RWSetal.,1991),met
emissiereductie doelstellingen tot het jaar 2020 en met de
bijbehorende AMOEBE-streefbeeldenvoor Rijn en Maas. Inhet
kadervanPEISkunnenmogelijkeenaantal indicatorenworden
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V e r o n t r e i n i g i n g van de waterbodem van de
Biesbosch, Nieuwe Merwede en Amer. (Bron:
Cuperus e t a l . , 1991).

toegevoegd bijv. de pT-waarde en rijpheidsindex (zie § 9.5
en9.6).

7.4. Uitgestelde

effecten:

chemische tijdbommen in Europa

Een d e e l v a n d e emissies n a a r h e t m i l i e u w o r d t g e a d s o r beerd a a n b o d e m - en s l i b d e e l t j e s , of v e r d w i j n t n a a r d e
d i e p t e , zodat h e t lijkt of o r g a n i s m e n n i e t d a a r a a n w o r d e n
b l o o t g e s t e l d . O p d e lange termijn k a n d e c a p a c i t e i t v a n
bodem e n sediment v o o r binding v a n c h e m i c a l i ë n w o r d e n
o v e r s c h r e d e n e n k u n n e n d e z e stoffen of h u n m e t a b o l i e t e n
e c h t e r toch n o g vrijkomen e n tot n e g a t i e v e e f f e c t e n l e i d e n .
Er is d a n sprake v a n c h e m i s c h e tijdbommen. Zij k u n n e n
o n t s t a a n d o o r d a t d e bodem langzaam v e r z a d i g d r a a k t , zoals
bij d e fosfaatverzadigde g r o n d e n , of d o o r d a t v e r a n d e r e n d e
m i l i e u o m s t a n d i g h e d e n (zoals verandering in k l i m a a t , land- of
w a t e r g e b r u i k , verzuring, e r o s i e ) d e b i n d i n g s c a p a c i t e i t v a n
d e bodem v e r m i n d e r t . Of d e v e r d w e n e n fractie e e n tijdbom
v o r m t h a n g t t e n d e l e af v a n d e s t o f e i g e n s c h a p p e n , i n t r i n sieke bodem- e n sedimenteigenschappen ( g r o n d s o o r t , n a t u u r lijke zuurgraad, o r g a n i s c h s t o f g e h a l t e , b a s e v e rz^diging,
lading v a n d e b o d e m d e e l t j e s ) e n d a a r o v e r h e e n v o o r a l
veranderingen in de milieuomstandigheden, kortom het
v e r a n d e r d e ecosysteem.
O m d a t Europa h i s t o r i s c h h e tmeest v e r o n t r e i n i g d e c o n t i n e n t
is e n N e d e r l a n d d a a r i n helaas e e n g r o t e r o l s p e e l t , i s
v a n u i t VROM/SR h e t initiatief g e n o m e n v o o r e e n E u r o p e e s
p r o j e c t "Chemical Time B o m b s in E u r o p e " , in s a m e n w e r k i n g m e t
h e t International Institute for Applied S y s t e m s A n a l y s i s
(IIASA, Laxenburg, O o s t e n r i j k ) e n u i t g e v o e r d d o o r d e
Stichting M o n d i a a l A l t e r n a t i e f . N o g in 1991 zijn s t u d i e r a p p o r t e n t ev e r w a c h t e n o v e r :
bindend v e r m o g e n v a n ijzer-, aluminium e n m a n g a a n o x y d e n
in d e bodem v o o r zware m e t a l e n e n o r g a n i s c h e m i c r o v e r o n t reinigingen onder veranderende milieuomstandigheden;
factoren d i eh e t o r g a n i s c h stofgehalte e n d e b i n d i n g v a n
microverontreinigingen daaraan bepalen;
m i c r o b i ë l e b o d e m p r o c e s s e n d i e v a n invloed z i j n o p d e
omzetting v a nv e r v u i l e n d e stoffen;
u i t g e s t e l d e e f f e c t e n v a nv e r o n t r e i n i g i n g e n u i t v u i l s t o r t plaatsen enmijnafval;
k a r t e r i n g v a n d e kwetsbaarheid v a n d e b o d e m v o o r
c h e m i s c h e belasting, m e d e onder invloed v a n v e r a n d e r e n d e
m i l i e u - o m s t a n d i g h e d e n (klimaat, landgebruik, n a i j l i n g v a n
v e r z u r i n g , vermesting e n z . ) .
v o o r b e e l d e n v a nc h e m i s c h e tijdbom m . b . t . zware m e t a l e n e n
gechloreerde koolwaterstoffen.
Het l a n g e t e r m i j n risico v a n u i t g e s t e l d e e f f e c t e n v a n d e
c h e m i s c h e t i j d b o m m e n wordt b e s p r o k e n in E u r o p e e s k a d e r , m a a r
opgedeeld n a a r r e g i o ' s m e t g e l i j k s o o r t i g e p r o b l e m e n e n
b e l a n g e n , zoals h e t stroomgebied v a n d e D o n a u , h e t B a l t i s c h
B e k k e n , M e d i t e r r a n e B e k k e n , d e s t r o o m g e b i e d e n v a n in d e
N o o r d z e e u i t m o n d e n d e rivieren, e.d.. In 1 9 9 2 w o r d t e r in
N e d e r l a n d e e n E u r o p e s e c o n f e r e n t i e over g e h o u d e n .
D i c h t e r b i j h u i s wordt d e k w a l i t e i t v a n h e t g r e n s o v e r schrijdend grondwater sterk bepaald door i n d u s t r i ë l e e n
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landbouwactiviteiten enhetafvalstoffenbeleid inhetDuitse
en Belgische achterland. Overigens heeft dat ook te maken
met export van Nederlands afval. Uit het Nederlandse
grondwatermeetnet is vrij veel bekend over de vroegere en
huidige kwaliteit van het grensoverschrijdend grondwater.
Belangrijker is echter wat er nog met aanzienlijke vertraging aankomt; de effecten van verborgen "Altlasten" zoals
men ze in Duitsland noemt of van chemische tijdbommen in
onze iets bredere terminologie. Gemeenschappelijk onderzoek
hiernaar moet nog geheel op gang komen en kan vanuit PEIS
worden gestimuleerd. Erbestaat een goede organisatievoor,
ni.deCommissievoorHydrologischOnderzoekbijTNO.
Een cardinale vraag met betrekking tot chemische tijdbommenwaaropniemand nogeenantwoordweettegevenis,hoe
de uitgestelde en vaak onvoorspelbare effecten toch kunnen
worden "vertaald" in huidige risicoberekeningen t.b.v.
maatregelen.Misschienmoetenwehiervooronslichtopsteken
bij verzekeringsmaatschappijen. Ook zij moeten omgaan met
nog onberekenbaar, maar potentieel groot risico, voor het
vaststellen van detebetalen premies.Endan gaat hét niet
om uitsluitingsclausules zoals voor,gevallen van oorlog of
natuurrampen.
t
8.FACTOREN DIEDETOEKOMSTVANONZEFLORA ENFAUNA BEPALEN
Onsecologisch streefbeeld ofdestreef-AMOEBEperecotoop
of ecodistrict is ondertussen wel gebonden aan harde randvoorwaarden,zoalshetbestaanvandeAfsluitdijk,demeeste
polders, steden, wegen en andere infrastructuur. Nederland
anno 2000moet voor hetvoortbestaan endeontwikkeling van
ecosystemen als realiteit worden aanvaard. Maar geldt dat
ook voor agrarische, industriële en verkeersontwikkelingen,
de verstedelijking en de ruimtelijke ordening? Hoe rßalistisch is het om daarbij uit^he gaan.van in rijksnota's
vastgelegd beleid? Enwattedoenmet"realistischeberekeningenvandenog teverwachtenklimaatverandering,zeespiegelstijging, veranderde afvoer van de.rivieren, voortgaande
verdroging en naijling.van bossterfte en vergrassing,
hoezeer we ook de verzuring bestrijden? En wat met de
doorslag van fosfaat- en nitraatverzadigde bodems en
nalevering van PCB's uit sedimenten van Ketelmeer en
Biesbosch? Allemaal gewoon aanvaarden als onvermijdelijke
randvoorwaarden voor onze toekomstige flora, fauna en
ecosystemen?
Ten behoeve van het in 1993 uit te brengen Tweede
Nationaal Milieubeleidsplan wordt nog in 1991 doorhstRIVM
een milieutoestandbeschrijving en vervolgens in 1992" een
milieutoekomstverkenning uitgebracht, beide als vervolg op
"Zorgen voor Morgen" (Langeweg, 1988). Hieraan zijnminimum
en maximum scenario's te ontlenen voor de onvermijdelijk
geachte fysieke situatie en de algemenemilieukwaliteit die
bepalend zullen zijnvoordepotentiesvanecosystemen.
De toekomstverkenningen voor flora en fauna in bijvoorbeeld 2030 zou aan overheidsnota's ontleende aannamen
(scenario's) moeten bevatten omtrent ontwikkelingen t.a.v.
bevolking,wonen,werken,verplaatsen,landgebruik,klimaat,
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zeespiegel,enz.Deskundigenophetgebiedvanvegetatiesen
hun standplaatsfactoren zouden dan vervolgens schattenderwijs ("expert opinion"; Delphi-methode) in kaart moeten
brengen welke levensvatbare levensgemeenschappen onder die
omstandigheden in stand kunnen blijven, zoveel mogelijk
rekening houdend met naijleffectenvan bossterftedoor zure
regen en niet terug te draaien eutrofiëring en vergiftiging
vanbodemengrondwater (chemischetijdbommen).Ditscenario
van toekomstig landgebruik en levensvatbare natuurlijke en
gedomesticeerdevegetaties (grofmazignog)kandebasiszijn
voor een tweede ronde met taxonomische ingestelde ecologen
die inschatten welke soorten bij de gegeven mate van
biotoopversnippering, klimaatverandering, verdroging,
verzuring, vermesting en vergiftiging nog duurzaam levensvatbare populaties in stand kunnen houden. In feite wordt
het een factoranalyse van de oorzaken van te verwachten
grote veranderingen in onze flora en fauna. Een eerste
poging van zo'n factoranalyse is voor de Nederlandse
broedvogels inopdrachtvanVROM/PEISverrichtdoorMondiaal
Alternatief (Maréchal, 1990).
Het PEIS-deelproject "Flora en Fauna 2030", zoalswe deze
gedachte voorlopig maar even noemen, kan in feite voortbouwen op de ecotopentypering voor het milieubeleid (zie §
6.7), met "AMOEBE" als methode voor visualisering van de
referentiewaarde, streefwaarde en taakstellende normering
voor geselecteerde abiotische en biotische structuur- en
proceskenmerken (zie § 6.2).Deze cluster als geheel is in
beginsel bruikbaar bij de invulling van beleidsmaatregelen
op het gebied van alle thema's met een duidelijke stoffeningang eneffectenopecosystemen:verzuring,vermesting,
verdroging, afvalverwijdering en verspreiding van milieugevaarlijke stoffen, met het thema Verspreiding als trekker.
Ookvoor deze cluster van activiteiten iseen adviesvan de
RMNOgewenst inzakedeoptimale onderzoekstructuur.
Terwijl voor de projecten Ecosysteemrendement en Ecosysteemherstel samen reedseenteam vanCML,RIN, RIZA enRIVM
aanhetwerk is,dat zichinbeginsel richtopdiluviaal en
alluviaal Nederland, en voor het mariene deel een andere
constellatie van DGW, TNOenWLrondom het zgn.RAM-project
(Risk Assessment Marine Ecosystems), moet met het project
FloraenFauna2030nogeenbeginwordengemaakt.Behalvede
medewerking van het RIVM (en andere?) bij de ontwikkeling
van scenario's, is de Vakgroep Natuurbeheer te Wageningen
bereid om in samenwerking met de particuliere gegevensleverendeorganisaties (PGO's)deopiniesvandeskundigente
inventariseren, over de duurzaam levensvatbare soorten en
levensgemeenschappen onder de gegeven omstandigheden van
demografie, landgebruik, en invloeden van onafwendbare
verzuring, vermesting, verdroging en klimaatverandering.
Mogelijke mitigerende en herstelmaatregelen kunnen ook
worden geïnventariseerd, maar het resulterende geschatte
"plaatje" van duurzaam levensvatbare flora en fauna moet,
binneneenboven-enbenedenmarge,eentamelijkhardgegeven
zijn voor de publieke en politieke discussie, en wel om
rekening mee tehouden bijnormstelling enmaatregelen.Het
kan een krachtige impuls geven voor aanscherping van het
milieu- en natuurbeleid. Ecologische prognoses moeten
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minstens zogoed zijn alsberekeningen enprognoses van het
Centraal Plan Bureau, op grond waarvan soms vergaande
maatregelen t.a.v. werkgelegenheid, belastingen en "de
economie" (wiens economie eigenlijk? mondiaal, nationaal of
alleen sectoren?) worden voorgesteld, met achteraf vaak
teleurstellenderealiteitswaarde.
Van sommige kanten kan worden tegengeworpen dat met het
aanvaarden van wat hierboven aan onvermijdelijke randvoorwaarden voor de toekomst van flora en fauna werd genoemd,
sommige soorten definitief zijn afgeschreven. Dezelfde
kritiek isalmeermalengeuitophet95%beschermingsniveau:
de overheid schrijft 5% van alle soorten af! Om die reden
vinden sommigen het 95% beschermingsniveau principieel
verwerpelijk. Het lijkt erop dat zulke "fundamentalisten"
vergeten, of gewoon niet weten, hoe slecht het al met de
toekomstverwachtingen voor flora en fauna isgesteld endat
het al een gigantische winst zou zijn, als 95% van de
soorten onbekommerd in Nederland kan blijven voortbestaan.
Let wel:het 95%niveau ishetmaximaal toelaatbaar niveau.
Met de AMK-filosofie in het achterhoofd en het oog;ferm
gerichtophet95%-beschermingsniveau isdeboodschaptotin
lengte van jaren: saneren en nog eerfssaneren. Geen ruimte
dus om hier of daar nog eens een soort op te offeren voor
"leukedingenvoordemensen".
Wie deze benadering niet aanvaardbaar acht, behoort wel
aan te geven tot welke grens een verdere uitverkoop van
flora en fauna mag worden toegestaan. Verschuilen achter
onwetendheid kan niet meer. Met de in PEIS ontwikkelde
maatlatten kan de kortzichtigheid van de "laisser-faire"
voorstanders worden bestreden. Vindt men dat Nederland met
deze systeemontwikkeling internationaal uit de pas loopt,
dangeldtalsweerwoord,datmenkennelijkgeenBezwarenhad
tegen het vooroplopen van Nederland indemilieuaftakeling.
NuNederland methodenontwikkeltombetertenhalvetekeren
dan ten hele te dwalen, kan"integendeel deze methodische
kennis zelfs worden uitgebuit,om internationaal uit te
dragen.
*
9. INDICATOREN, MONITORING'EN PREVENTIE

».

9.1. Effectgerichte

natuurbeleid

biomonitoring

voor het

Het sterkopuitvoering enbeheervanecosystemengerichte
milieubeleid zit niet te springen om nog meer langlopend
wetenschappelijk ecologischonderzoek.Hetheeftalopkorte
termijn behoefte aan eenvoudige indicatoren om naar producent,consumentenparlement toeduidelijk temaken,hoefeer
ecosystemen door stoffen worden beïnvloed en dat sanering
nodigis.
Al in 1982wijdde deOecologische Kring een symposium aan
ecologische indicatoren voor de kwaliteitsbeoordeling van
lucht, water, bodem enecosystemen (Best &Haeck, 1984). In
het kadervan deRMNO (PSG Landschap en Ecosystemen)iseen
rapport opgesteld (RMNO, 1985)inzake milieumeetnetten. Het
blijkt dat chemische meetnetten een goede relatie kunnen
leggen tussen deemissie endeconcentratie vaneen stof in
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hetmilieu.Helaasisoverderelatietussendeconcentratie
in het milieu en de effecten op het ecosysteem weinig
bekend.Deconclusie isonvermijdelijk datbiologischemeetnettennoodzakelijk zijnomdeeffectenophetecosysteem te
kunnen waarnemen envoorspellen. DeVakgroep Milieubiologie
teLeidenheeftaanmethodologische aspectenvanbiologische
meetnetten veel werk verricht (Janssen et al., 1983), maar
helaasvoorPEISweiniggerichtopstoffen.
Effectgerichte biomonitoring was reeds onderwerp van
advisering door de Stuurgroep Natuurlijk Milieu van de
Landbouw Adviescommissie Milieukritische Stoffen (LAC-NM,
1990).AllereerstconstateertdeLAC-NM,daterwel fysischchemische meetnetten zijn opgesteld om het gevoerde beleid
t.a.v. milieucritische stoffen te evalueren, maar dat de
overheid niet beschikt overvoldoende instrumentarium om de
effectiviteit van het gevoerde natuurbeleid te toetsen.Met
name is voor veel soorten nog niet bekend wat de relatieve
bijdragevanmilieugevaarlijke stoffen isaanhunachteruitgangenwelkestofgroepenhiervoorverantwoordelijk zijn.De
LAC-NM acht voor het natuurbeleid twee typen biologische
metingen van belang: trendmetingen en probleemgerichte
metingen.
'
Eerst moeten uit ecologische verkenningen (surveys)
signalen over de gezondheidstoestand van het ecosysteem
komen en vervolgens moet op lager integratieniveau stofen/of effectmonitoring plaats vinden. Benadrukt wordt, dat
biomonitoring, mede gelet opdekosten endeethiek vanhet
omgaanmetorganismen,altijdeenduidelijkemeerwaardemoet
hebben boven reeds bestaande fysisch-chemische meetprogramma's en dat biologische en chemische metingen in het
abiotisch en biotisch milieu altijd in samenhang moeten
worden uitgevoerd. De keuze van de organismen moet zijn
afgestemd op het natuurbeleid, waarbij signaalwaarde voor
het ecosysteem voorop staat. Bij critische soorten zal bij
voorkeur niet aan het organisme zelfworden gemeten.Bijde
stoffenkeuze moet hoge relevantie voor het natuurbeleid
voorop staan.Dat isvooralsnog een sterke inperking t.o.v.
de bredere bedoelingen - namelijk ook buiten de natuurgebieden -die PEISvanuit hetthemaVerspreiding voor ogen
staat.
Het LAC-NM-rapport maakt onderscheid tussen stof- (S)en
effectmonitoring (E)enbespreektdevolgendetoepassingen:
signaleringvanontwikkelingen in
natuur/landschap:
E
trendmetingen:
S
E
vaststellenenevaluerenvanbeleidsmaatregelen: S
E
gerichtvolgenvanaandachtssoorten:
S
E
vaststellenvanreferentiewaarden:
S
validerenvanstofgerichtenormen:
S
E
bepalenvanaardenmomentvanbeheersmaatregel: S
E
Geconcludeerd wordt dat metingen van stoffen en effecten
daarvan in wilde flora en fauna voor het natuurbeleid van
grootbelang zijn.Erwordteenplanvanaanpakgegevenvoor
biomonitoring en instelling van eenwerkgroep vandeskundigenvoordecoördinatievandeuitvoeringt.b.v.:
- signaleren,waaronderwaarnemenvantrends;
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-controleren,o.a.vaststellenvaneffectiviteitvan
maatregelen;
-voorspellen,o.a.effectenvanmenselijke activiteiten.
Door Klein enVanLinden (1991, ditboek) isditverder
uitgewerkt.
9.2. Biomonitoring gericht op immissiebeperking
Biomonitoring alsmiddel voor beperkte bronbewaking kwam
altersprakebijhetRijn-Actieprogramma,nl.hetonderdeel
bio-alarmsysteem voordebewaking vandewaterkwaliteitbij
het innamepunt vanrivierwater bijspaarbekkens voorde
drinkwaterproductie. Men kan tijdelijkdeinname stoppenom
het spaarbekken relatief schoon te houden t.o.v.het
vervuilde rivierwater, dat verder passeert.Opsoortgelijke
wijze kanmeneennatuurreservaat tijdelijk vrijwarenvan
inname vaneenpasserende golf vanverontreiniging.De
actievebiomonitoringgerichtopimmissiebeperking geschiedt
met een gevoelig organisme,meestal eenvis die reageertop
de verontreiniging, maarerverandert daarmee niets âande
kwaliteit vanhetmilieu. Alleen eén beperkt gebiedkan
tijdelijk worden gevrijwaard.Inplaatsvaneenviskanook
worden gebruik gemaakt vandehiernatebespreken MicroToxtoets.
9.3.

Biomonitoring gericht op emissiebeperking

Emissiepreventie en-reductie bijdebron berust allereerstophet "voorzorgbeginsel"envereisthetwaarmogelijk
toepassen vandebest bestaande technieken; meestal duseen
vrome wens, wantookvoorzorg moet worden afgedwongen door
toezicht.Ecosysteemrendementsberekeningen (zie§6.5) zoals
eerder besproken kunnen alleenmaar nopen totnogstrengere
reductiesencontrole daarop Ü»ij>debron. Biomonitoringis
dan goed bruikbaar bijbijv. hpV;toezicht op (bedrijfs)lozingen. Volgens NMP-actie 42ckanbiomonitoring bij de
bron een belangrijk hulpmiddel zijn, zeïfsvooruitlopendop
hetBeleidsprogramma Ecotoxicologie.Demonitoringsverplichtingdientdanweleenvanzelfsprekend onderdeeltezijnvan
de interne milieuzorg krachtens debedrijfsvergunning.De
monitoringvanemissiesdientvoortsinbeginseldoor,ofin
opdracht vanhet bedrijf te worden uitgevoerd ende
resultaten dienen openbaar tezijn. Devergunningverlener
toetstdandemeetresultaten aandeopgelegdeemissienormen.
De eerder besproken LAC-NM-rapportisniet bruikbaar voor
het voerenvanbrongericht beleid enzeisdaar ook*""niet
voor geschreven. Eenaanvullend, brongericht voorstelvan
PEIS aandeCCRX wordt nogin1991ingediend. Uit een
verkennend PEIS-rapport (VanderHaar, 1991)isgebleken,
dat vandevele activiteiten diezich alsbiomonitoring
aandienen, slechts enkele geschikt zijn voor terugdringing
van emissies bijdebron.Debekendste daarvan iswel het
uithangenvanmosselen inkooitjes bij uitlaten ensmeerpijpen.Vindtmeneenreactievandedierendanis
eralarm,
maar danweetmenniet zonder meer tengevolgevanwelke
stof endusblijft nader onderzoek nodig. Eenbiomonito364

ringsprogramma zoals bedoeld in NMP-actie 42c moet nog
worden opgezet. In het najaar van 1991 wordt er door de
Sectie Ecotoxicologie van de Nederlandse Vereniging voor
Toxicologie (i.s.m.RIZA)eenspeciaal symposium aangewijd.

9.4. Bron- en effectgericht

gebruik van de

MicroTox-toets

Meting van concentraties van stoffen in het milieu is
weliswaar een goede basis voor stofgerichte normstelling,
maaraanhetniet (meer)overschrijdenvaneenconcentratienorm mag niet de conclusie worden verbonden, dat er geen
ecotoxicologisch risico is. Daartoe zijn biologische
metingen nodig, maar daaraan kleven vaak veel practische
bezwaren. Vaak zijn ze te kostbaar voor routinematige
uitvoering in een milieumeetnet. De MicroTox-toets van het
RIVMlijkteenveelbelovend alternatief.Monstersuitwater,
bodem, lucht, inlaatpunt, lozingspunt enz. worden zodanig
bewerktdataanwezigestoffen snel,eenvoudig engoedkoopop
toxiciteit worden getoetst. Gemeten wordt echter alleen de
beschikbare fractie, dus niet hetgeen direct inert is
gebonden aan sediment en mogelijk later kan bijdragen tot
uitgesteldeeffecten (chemischetijdbommen,§7.4).
Detoetsberustopverminderde lichtopbrengst (bioluminescentie)van Photobacterium
phosphoreum in een gestandaardiseerdeopstelling.Hetapparaatisdirectverkrijgbaar inde
handel, eenvoudig te bedienen, vereist geen proefdieren of
bijzonder laboratorium en kost slechts 5% van de tijd van
eengebruikelijkemeting.Degevoeligheidvandetoetshoudt
het gemiddelde vanveertig andere veel gebruikte toetsorganismen.Stoffenwaarvanvooraldemetabolietentoxischzijn,
zijnpasmetdezemethodetetoetsennametabolisering(zgn.
S9-mix). Stoffenmeteencholinesteraseremmendewerking zijn
met deze toets niet te meten, maar hiervoor bestaan reeds
specifieke indicatoren , die reeds routinematig worden
gemeten. Van de MicroTox-toets bestaat inmiddels ook een
variant (VanBeelen, 1991). Omdatdemarienesoort Photobacterium
phosphoreum ecologisch niet is aangepast aan het
bodemmilieu, waarin planten en micro-organismen natuurlijke
toxinenafscheidenendebacteriekunnenvergiftigen,ishet
luciferase-enzymsysteemnugenetisch ingebouwd ineenuitde
bodem geïsoleerde bacterie Pseudomonas fluorescens,
waarvan
een grote resistentie tegen natuurlijke toxinen indebodem
mag worden verwacht. De verbeterde toets wordt aangemeld
voor gesloten laboratoriumtoepassing bij de Voorlopige
CommissievoorGenetischeManipulatie,VCOGEM.

9.5. Gebruik van de pT waarde als

indicator

B i n n e n d e stoffenlijn is door h e t RIVM a l s b e l e i d s indicator d e zogenaamde p T - w a a r d e (= t o x i c o l o g i s c h e p o t e n t i e
van d e m i l i e u k w a l i t e i t ) ontwikkeld, n a a r a n a l o g i e v a nd e pH
v o o r d e zuurgraad v a nhet m i l i e u (Slooff & D e Z w a r t , 1 9 9 1 ) .
M e t i n g e n a a n o r g a n i s m e n integreren d e w e r k i n g v a n a f z o n d e r lijke s t o f f e n i n het m i l i e u . D e M i c r o T o x - t o e t s m e t d a a r v a n
a f g e l e i d e p T - w a a r d e n komt a a n veel b e z w a r e n t e g e n b i o l o g i sche m e t i n g e n t e g e m o e t . D e pT-maatlat k a n zodanig w o r d e n
g e k o z e n d a t p T = 0 overeenkomt m e td e g r e n s w a a r d e e n p T = 1
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metdestreefwaarde,analoogaandeeffectgerichtenormstelling voor individuele stoffen. Daar in de meting impliciet
combinatietoxiciteit is meegenomen wordt dit cijfermatig
gewaardeerd doordeafstandtussengrens-enstreefwaarde te
verkleinen tot een factor 10 (overeenkomende met een pTwaarde 1)i.p.v.100 (pT-waarde2 ) .
DoorSlooffenDeZwart (1991)isvoorgesteld depT-waarde
als indicatie van de effectiviteit van het gevoerde bron(sanerings)beleid op tenemen ineengeïntegreerd landelijk
meetnet voor demilieukwaliteit. Er zijn thans 180meetpuntenvoor dekwaliteit vanoppervlaktewater en sediment.Bij
28daarvanworden 1xperweek tot 1xpermaand een aantal
"aandachtstoffen"gemeten.Menkandaarvolstaanmet1xper
2wekendepT-waardetebepalenenvoorhet sediment 1xper
5 jaar. Het grondwatermeetnet kent 380 lokaties waarvan
thans op 40,en in de toekomst mogelijk het dubbele aantal
lokatiesop 10tot30cmbenedenhetmaaiveld 1xper 5jaar
de zgn. "aandachtstoffen" worden bepalen.Mogelijk kan hier
worden volstaan met 1 x per 5 jaar de pT-waarde voor de
bodem, en 1x per jaar voor het grondwater te bepalen. Het
luchtmeetnet kent 17 macrostations; op 9 daarvan-'wordt
tevens de kwaliteit van het regenwater onderzocht en op 3
ook de concentraties van organisch- stof. Ook zijn er 5
stationsvoor de luchtkwaliteit instedenen 13 instraten.
Voorgesteld wordt pT-waarden van lucht te meten in de 9
macrostations en de 5 stadsstations. Jaarlijks 728 watermonsters, 6 sedimentmonsters, 16 bodemmonsters, 120 grondwatermonsters en 364 luchtmonsters kunnen worden bewerkt
dooréénanalist;totalekostenmetapparatuuren rapportage
200.000gulden,dusuitvoerbaarenkostenbesparend opandere
metingen. Alleen daar waar de pT-waarde ertoe aanleiding
geeft, is dan nog nader onderzoek nodig naar de stoffen in
het plaatselijk mengsel die verantwoordelijk zijn voor het
effect (=bio-gericht fractioneren). Evenals de zuurgraad,
pH, kan de pT-waarde voortaan,"standaard" worden opgenomen
in AMOEBE-beelden voor ecosysterften, met een pT-bandbreedte
tussenéén (=streefwaarde)enrful(=grenswaarde) (Slooff&
DeZwart,1991).VerderkandepT-waardeRechtstreeksworden
bepaald van ieder effluent als controle op emissies. Ze is
daarom tevens bruikbaar- voor biomonitoring, t.b.v. het
terugdringenvanemissiesbijdebron.

9.6. Biomonitoring

met nematoden

Tussen de Microtox-toets en de kostbaardere andere
biologische meetnetten bevindt zicheengebied dat opgevuld
kan worden met een indicatorsysteem gebaseerd op de
nematodenfauna (Bongers, 1990b). De nematodenfauna reageert
op stressfactoren waaraan het bodemleven onder gegeven
omstandigheden is blootgesteld. Nematoden die gevoelig zijn
voor een bepaalde stressfactor, aangeduid als K-strategen,
verdwijnen en worden vervangen doormeer tolerante soorten,
de r-strategen. De door Bongers gehanteerde rijpheidsindex
(Maturity Index; Bongers, 1990a) is een maat voor het aandeelvan de tolerante soorten ineenbepaalde bodem.Momenteel-wordt gewerkt aan een aanvulling op deze index, zodat
ook informatie kan worden verkregen over de identiteit van
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de stressfactoren (Bongers & Schouten, 1991, dit boek).
Inclusief bemonstering, analyse en interpretatie komt een
dergelijke beoordelingsmethode op enkele honderden guldens
per monster. Een analyse op basis van de structuur van de
nematodengemeenschap is effectgericht en geeft informatie
over het biologisch beschikbare deel van een milieuvreemde
stof. Ook geeft zij informatie over synergistische effecten
en reageert zij op stoffen die, wat chemische analyse
betreft,nietinhetstandaardpakket zitten.Zeisbruikbaar
over degehele linievanongestoord totextreem verontreinigd, van terrestrische bodem tot marien sediment. De
bemonstering isniet-destructief,100mlgrond isvoldoende;
bemonstering kan inelk jaargetijde plaatsvinden. Nadat het
monster op het lab is aangekomen kan de uitslag binnen
enkeleurenbekendzijn.

9.7. Indicatoren

en monitoring

voor preventie

van rampen

HetgaathieromeenmetPEISverwante,maar afzonderlijke
NMP-actie 45 (voorkomen van verspreiding van stoffen na
calamiteiten). Voor het berekenen van risico's voor het
milieu van calamiteiten met milieugevaarlijke installaties
en transporten is stoffeninformatie en lokatiesp^cifieke
informatie nodig. De stoffenkant hangt nauw samen met de
lijstvanaandachtstoffen,gegevensoverproductievolumes en
het uniform beoordelingssysteem stoffen (zie § 5.2). In
opdracht van RWS-RIZA isdoorhet bureau BKH een verkenning
voor een schadebeoordelingssysteem van calamiteuze waterverontreiniging opgesteld (BKH, 1990). Als eerste stap in
dit systeem moet de aanvankelijke hoeveelheid die is
vrijgekomen en de nominale concentratie in het direct
ontvangende milieu worden vastgesteld, desnoods met
aangenomen waarden als er geen exactere gegevens zijn. Als
tweede stap wordt ruw geschat hoeveel eroplost,neerslaat,
verdamptofaccumuleert,volgenscriteriadieook inhetUBS
worden gebruikt. Dan worden als derde stap risico's
geclassificeerd in LC05-waarden voor waterorganismen en
LD 5 0 -waarden voor bodemorganismen, e ninkansen o p zuurstofloosheid ( B O D ) , veranderingen in zuurgraad (pH) e n i n
chloride- e nsulfaatbelastingsequivalenten. A l slaatste stap
volgt d a ne e n score voor h e tverlies a a n functioneren v a n
het water voor landbouw, natuur, recreatie, drinkwaterproductie, v i s s e r i j , koelwater e n transport over water. D e
negatieve gevolgen worden zoveel mogelijk vertaald in
economische kosten, namelijk derving v a ngebruiksfuncties e n
kosten v a ninperking v a nd e schade, schoonmaak e n mogelijk
herstel. Voor elkv a nd e vier stappen worden wetenschappelijke criteria u i tbestaande overzichten e n berekeningsmodellen u i tbestaande literatuur aangedragen. Begin maart
1991 heeft hierover e e n studiedag bij RIZA plaatsgehad.
Punten v a n discussie waren vooral of d e schade w e l in
geldtermen isu i ttedrukken, e no fniet ookd egevolgenv a n
vele kleine "ongelukjes" moeten worden meegenomen. Langs d e
Rijn bijvoorbeeld zijn zee e nchronische ramp t e noemen.
In opdracht v a nVROM is door Coopers & Lybrand Deloitte
een ander rapport geschreven voor e e n raamwerk voor d e
tussentijdse risicobeoordeling voor oppervlaktewateren door
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lozingenvanchemischebedrijven (CLD, 1990). Denadruk ligt
dus niet alleen op calamiteiten; ook wordt gelet op
chronisch risico door kleine ongelukken.Devraagwasof de
door de EG ontwikkelde "Accident Gravity Scale" kan worden
aanvaard voor het beoordelen van potentieel risicovoor het
oppervlaktewater.BureauCLDisgevraagd eeneenvoudig model
te ontwikkelen om met behulp van lokatiespecifieke en
bedrijfsspecifieke gegevens tot een snelle beoordeling van
potentieel risico en rangschikking in gevarenklassen te
komen. Deze benadering sluit aanbij derisicobeoordelingsmethoden van de brochure "Omgaan met Risico's" (VROM,
1989b).
Voor lokatiespecifieke informatie is een geografisch
informatiesysteem ontwikkeld bij de afdeling Risicobeheersing van DGM-SR i.s.m. de Rijks Planologische Dienst en
Rijks Geologische Dienst en andere geografische informatiesystemen. In principe zijn voor elke lokatie in
Nederland contouren te trekken van mogelijke verspreiding
door de lucht, oppervlaktewater, grondwater en bodem van
stoffen diemet een accidentele lozing kunnenvrijkomen. De
risicobeoordeling was aanvankelijk vooral gericht''op de
gezondheid vanmens,veeengewas,maarnuisookecotoxicologisch risico, gebaseerd op dezelfde stoffenbeoordelingsgegevens als elders in PEIS, opgenomen in de beoordeling.
Daarmee kunnen veiligheidsmaatregelen per bedrijf worden
ontworpen en voorgeschreven en het veiligheidsrendement van
maatregelen voor mens enmilieu worden doorgerekend. Dit is
ook de benadering die door VROM in het EG-overleg over de
Post-Seveso-richtlijnenindeInternationaleRijn-Commissie
is ingebracht. Aan de EG-methode wordt een schaal voor
ecotoxiciteit toegevoegd, uitgedrukt als hoeveelheid
potentieel verontreinigd oppervlaktewater, uitgaande van de
LC50-waardevandebetreffendestof.
Op twee punten kan de aansluiting bij andere PEIS-activiteitennogwordengeïntensiveerd,namelijkaansluiting
van de geografische informatieiSljde ecotopenclassificatie
en, wat de modellering betreft, afstemming tussen ecosysteemrendement enveiligheidsrendement van«maatregelen.

9.8. Reductie

van stofstromen

«

NMP-actie 43 betreft doorlichting van stofstromen om de
hoeveelheid terug te dringen, ongeacht de kennis omtrent
ecologischeeffecten.Dithoudtookverbandmetdeactiepunten W27 en 144 van de 3NW (V &W, 1989). Jaarlijks worden
eenofmeerrapportenopgesteld overstoffenofstofgroepen,
waarin kwalitatief enkwantitatief wordt aangegeven hoe die
zich verspreiden in het Nederlandse milieu. De keuze'-wordt
bepaald door het beschikbaar komenvanbasisdocumenten voor
ca. 50prioritaire stoffen.Ookwordtjaarlijksdelijstvan
aandachtstoffen (ca. 250) herzien. Hierbij wordt rekening
gehouden met o.a. de OESO-lijstvan "highproductionvolume
chemicals", de UNEP List of Chemical Substances, Processes
and Phenomena of Global Significance, het InternationalRegister of Potentially Toxic Chemicals en het International
Programma on Chemicals Safety. De betrokkenheid van PEIS
hierbijisslechts zijdelings.Bijdeselectievanaandacht368

Stoffen speelt echter kennis van ecosystemen en ecotoxicologische risico's een steeds grotere rol. Voor Nederland
worden door Rijkswaterstaat stofstroomschema's opgesteld
voor de o.a. in het Rijn- en Noordzee-Actieplan genoemde
stoffen, met uitzondering van bestrijdingsmiddelen en de
vermestende stoffen, waarvoor de inspanningsverplichting
immers berust bijhetministerievan Landbouw. Op grond van
de stofstroomschema'sworden aangrijpingspunten voor effectieve emissiereductie aangeduid en maatregelen aangegeven.
De modelberekeningen worden uitgevoerd door het RIVM. Voor
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en
hexachloorbutadiëen (HCBD)washetwerkplanreedsbegin1991
gereed.Voor zwaremetalen,chloorkoolwaterstoffen,dioxinen
en chloorbenzenen komt het werkplan in de loop van 1991
klaar. Per stof(groep)wordt ook aangegeven welke directie
het reductieplan moet uitvoeren. Eveneens ter realisering
van de RAP/NAP-afsprakenenvan hetMeerjarenplanGewasbescherming (LNV, 1991) worden emissierouten van bestrijdingsmiddelen critisch doorgelicht op mogelijkheden voor
emissiereductie. Hoewel deel van het Thema Verspreiding,
maar niet van PEIS, is het uiteraard wel zo, dat iedere
reductie van de emissies het ecosysteem ten goede komt en
dusvanbelang isvoordeeerdergenoemdescenario'sfvoorde
toekomstverkenningen FloraenFauna2030 (H.8).
10. BELEIDSPROGRAMMA EC0T0XIC0L0GIE:OMGAAN METRISICO'S VAN
STOFFENVOORFLORA, FAUNA ENECOSYSTEMEN

10.1.

Naar een taakstellend

normenprogramma

Het Beleidsprogramma Ecotoxicologie (toepassing van het
beleid zoalsomschreven in "OmgaanmetRisico's"opStoffeneffecten op Flora, Fauna en Ecosystemen), waaraan nu
gestalte wordt gegeven als resultaat van alle genoemde
activiteiten, is een organiek onderdeel van het Thema
Verspreiding, zoals bleek uit figuur 1. Een onderzoekprogramma (inoverleg met deRMNO)eneenprogramma biomonitoring maken daarvan deel uit.Het beleidsprogramma zaltaakstellend zijnvoorderijksoverheid voordemiddellangetermijn (tot2000)enperspectiefbiedenvooractieopdelange
termijn (tot 2030), uiteraard met voortdurend momenten van
bezinning en bijstelling, mede op grond van milieutoekomstverkenningen door het RIVM en nog uit te brengen nationale
milieubeleidsplannen.
Samengenomen gaat het in het Beleidsprogramma Ecotoxicologie om de wetenschappelijke beoordelingssystemen (maatlatten) en de maatschappelijke rechtvaardiging voor
taakstellende normen (die leiden tot maatregelen) met
indicatievan:
-omvangvantenemenacties
-tijdpad (ooki.v.m.kosten)
- uitvoerders
-monitoringvandeeffectiviteitvandemaatregelenen
- (nietalsminste)hettoezichtopdeuitvoering.
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De voor het stoffenbeleid relevante normstelling zal
betrekking hebben op effecten van verontreinigingen op in
beginsel alleecosystemen inNederland.Het Beleidsprogramma
zaldevolgendeaspectenomvatten:
a.landsdekkend streefbeeld met bijbehorend tijdpad van de
milieukwaliteit en omvang van de in Nederland te
handhaven ecotopen, mede gelet op internationale
ecologischerelaties;
b. rekenmodellen en methoden om uitgestelde effecten van
verontreinigingen (chemische tijdbommen) te verdiscontereninactuelenormenstelling enmaatregelen;
c.beleidsindicatoren ten behoeve van streef-, referentieen grenswaarde AMOEBE-beelden voor alle ca. 40 ecodistrictenentenminstedehelftvandeca.150ecotopen
volgensNMP-prioriteiten eninPEISontwikkeldemethoden;
d.tijdpad en intermediaire streefdoelen voor verwezenlijking van de milieukwaliteitsdo^lstellingen voor ten
minste negen ecodistricten, aansluitend op NBP-prioriteiten;
e.reductiedoelstellingen met tijdpad voor de vijftig
stoffen met het grootste berekende ecosysteemeffect
(afgeleid van herstelpotenties van chemisch belaste
ecosystemen en rendementsberekeningen van stoffenmaatregelen);
f.ecosystemische beoordeling van ecotoxicologische toetsen
enrisicobeoordelingsmethoden meteenbredespreidingvan
organismen op alle trofische niveausmet relevantie voor
tenminste zesvoorNederlaild^pelangrijkeecoregio's;
* **
g.verdere ontwikkeling (in internationale taakverdeling)
vanecotoxicologische toetsenenrisicobeoordelingsmethoden;
I

h.ecologische beoordeling van de integrale milieukwaliteitsdoelstellingen (grens-enstreefwaarden)voorbodem,
waterenluchtvoorcirca 500aandachtstoffen;
i.ecologische beoordeling van rampenpreventieplannen voor
deNederlandsechemisch-intensieve landbouwenindustrie.

10.2. Wetenschappelijke

en maatschappelijke

toetsing

BijdeinstellingvanPEISisvastgelegd,datdrieadviesraden worden geraadpleegd alvorens het geheel wordt
voorgelegd aan de Tweede Kamer. De RMNO is gevraagd te
adviserenoverdeoptimaleonderzoekstructuur enwetenschappelijkeondersteuning voordeverbetering enuitbreiding van
hetBeleidsprogramma Ecotoxicologie.Eeneersteadvieswordt
nog 'in 1991 verwacht. De Gezondheidsraad is gevraagd te
adviseren over de validiteit van de beoordelingsmethoden
(eerste advies over UBS is uitgebracht; GR, 1991a) en de
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keuze van de parameters en indicatoren, zodra stukken
daarover gereed zijn en zich lenen voor een evaluatie.
Tenslotte zal de CRMH worden gevraagd te adviseren over de
maatschappelijke aanvaardbaarheid van het gebruik van de
voorgestelde maatlatten en de stappen van maatlat naar
maatregel, met name de in de voorgaande paragraaf genoemde
normstelling.

10.3. Fasering van het Beleidsprogramma

Ecotoxicologie

Het eindrapport over PEIS wordt met de begroting in
september 1993 bij de Tweede Kamer ingediend. Afhankelijk
van dedaarop volgende behandeling vindt uitvoering van het
Beleidsprogramma Ecotoxicologie (Omgaan met Risico's van
Stoffen op Ecosystemen) plaats vanaf 1994.Het beleidsprogramma zal een aanvankelijke looptijd hebben tot 2000;
daarnamoetenderesultatenwordengeëvalueerd.
Bij de fasering zal ook een eerste ruwe kostenindicatie
worden gegeven. Hierin zullen zijn begrepen alleactiviteiten in de stoffenlijn (BNS,UBS, INS,systeemontwikkeling),
de ecosysteemlijn (classificatie, rendement, herstel;
toekomst Flora en Fauna;biomonitoring)envoorts Chemische
Tijdbom-projecten. Niet hierin begrepen zullen zijn alle
uitvoeringsmaatregelen,bijvoorbeeld inhetkadervanRAPen
NAP, de vergunningen, toelatingen en het (staats-)toezicht.
De kosten zullen, behalve door de overheid, mede moeten
worden gedragen door het bedrijfsleven, vooral wat de
toetsontwikkeling en normstelling betreft. Het zal een
programmavanenigemiljoenenopjaarbasiszijn.

10.4. Normstellingsstrategieën:

van maatlat naar

maatregel

Tenslotte is er dan de stap van maatlat naar maatregel:
deze vergt concrete normstellingsstrategieën, die verder
gaan dan een eco(toxico)logisch kennispakket en een
verzameling vanbeoordelingssystemen (maatlatten)eenvoudigweg, zoals soms wordt gezegd, "over het hek" te gooien bij
de uitvoerders en beheerders. Inopdracht van PEIS loopt er
een bestuurswetenschappelijk onderzoek bij de Vakgroep
Natuurwetenschap en Samenleving aan de Rijksuniversiteit
Utrecht naar Beleidsstrategieën voor Ecologische Normstelling. Vrijwel alle eerder genoemde onderdelen van PEIS
wordengeanalyseerd opprocedureleenbestuurlijkeaspecten.
Daarbij wordt voortgebouwd op gedachten zoals ontwikkeld in
de twee delen "Strategieën voor Ecologische normstelling:
hetspelendeknikkers" (VanderSchraafetal.,1990;Murk
et al., 1990). Het is de bedoeling dat in het Beleidsprogramma Ecotoxicologie ook bestuurlijke en procedurele
lijnen worden aangegeven voor de verdere ontwikkeling naar
duurzameinstandhouding vanecosystemen tegendedruk invan
hetomgaanmetstoffen.
Zelfsalsnogvandaag radicaleveranderingen inonzewijze
van produceren en consumeren tot stand zou komen zal de
kwaliteit van het milieu nog hard achteruit gaan. Ecotoxische aspecten van stoffen spelen in die milieuafbraak een
belangrijkerol.Latenecologennietdralenhunkennisinte
zetten voor beleid dat nu geformuleerd en uitgevoerd moet
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worden,want "watwijvrezenonvoldoendeteweten,gaatvoor
onsbeterwetenverloren" (VanKuijen, 1990).
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