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C O N S E Q U E N T I E S VAN WETENSCHAPPELIJKE I N Z I C H T E N

"Normenvoorwaterbodemsenbaggerspecie
zijnonjuist"(1)
Dehuidigenormstelling inNederlandvooroppervlaktewaterisinprincipegebaseerd,enmoetook
gebaseerdzijn,opconcentraties biobeschikbareo/vrij-opgelostestof(bestaandewaternormen).Sedimentuormen,diewerdenajgeleid vanwaternormen,endeklassenindelingvoorbaggerspeciezijn
gebaseerdoptotaalgehaltes,dicgeenrelatiehebbenmetconcentratiesvrij-opgelostesto/cnecotoxicologischerisico's.Daaromzoudensedimentnormenengenoemdeklassenindeling moerenworden
vervangendoorbestaandewaternormen.Eendergelijkewijziging betekentinjeitegeen beleidswijziging,daarde beoordelingnietmeero/minderstrengwordt,maarwelveelbeter.Inonderstaandartikelwordendezeconclusiesvoorzowelorganischecontaminantenalszwaremetalenonderbouwd.
Organischecontaminanten komen in
water-sedimentsystemen vooralsgebonden
aanorganischekoolstof(OC)vandevaste
fase(sediment,zwevendestof), gebonden
aanDOC(DissolvedOrganicCarbon)enals
vrij-opgeloste stof(vrij-opgeloste moleculen
indewaterfase).Waterorganismen ensedimentbewonende organismen kunnen organischecontaminanten opnemen viade
waterfase eninveelgevallen ookviagecontamineerd voedsel,dat kanbestaan uit
levendeorganismen ensediment,waarbij de
organischestofinhetsediment alsvoedselbrondient.Onderzoeksresultaten tonen aan
datindepraktijk,onafhankelijk vandewijzewaaropstoffen worden opgenomen,een
minofmeerconstante verhouding bestaat
tussenhetgehaltevaneenorganische contaminant inhetorganisme (contaminant
gebonden aanhetvetinhetorganisme)en
deconcentratievrij-opgeloste stofinhet
(poriën)water ('vetevenwicht';bioconcentratiefactor).DOC-gebonden stofwordtnietof
nauwelijks opgenomen.Voorveelorganischecontaminanten geldtdathetgehaltein
hetorganisme isgerelateerd aandematevan
toxiciteit.Toxiciteitisdaaromgerelateerd
aanconcentraties vrij-opgeloste stof

betreffende hogereorganismen kunnen
worden herleid totkritischegrenzenvoor
hetgehalteaanorganische contaminanten
inwaterorganismen en sedimentbewonende
organismen,dieweerkunnen wordengerelateerdaankritischegrenzen voordeconcentratievrij-opgeloste stof Afhankelijk van
destofliggendeopdezewijzeafgeleide kritischegrenzen voordeconcentratie vrijopgelostestofveellagerdandievoorwaterorganismen en sedimentbewonende
organismenzelf Indatgevalissprakevan
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'doorvergiftiging' enwordtdelage kritische
waardealsnorm aangehouden.

Zware metalen
Inwater-sedimentsystemen komenzwaremeralen inallerleibindingsvormen voor:
gebonden inenaandevastefase(kleimineralen,organischestof),gebonden aanDOC
(opgelosteorganischecomplexen)enals
opgelosreanorganischecomplexen.Daarnaastkomenzwaremetalenvoorals vrij-

Debepalingvanconcentratiesvrij-opgelostestofmlietlaboratoriumisnoodzakelijkvooreenjuistebeoordelingvan
deecotoxicologischerisico's.

Hogereorganismen (zeehonden,otters,
vogels)nemendoorheretenvan organismen
inwarerensediment eveneens organische
contaminanten op.Bijhenisdeopnamevan
organischecontaminanten veelgroter dan
deuitscheiding ervan.Het Vetevenwicht'
kandaardoorsterkworden overschreden.
Kritischegrenzen metbetrekkingtot het
gehalteaanorganischecontaminanten inde
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opgelostezwaremetaalionen(Me2+).
Uitonderzoek blijkt datdeopname door
organismen vanzwaremetalen viadewaterfasevaakgoed kanworden beschreven met
hetvrij-ionmodel (afbeelding r).
Uitafbeelding 1 blijkt datopnamevan
zwaremetalenviadewaterfase niet alleen
afhankelijk isvandeconcentraties vrij-opgelostezwaremetaalionen,maarookvande
concentratie H+enCa2+inoplossing(respectievelijk [H+]en [Ca2+].Debeïnvloedingvan
deopnamevanhetvrij-opgelostezware
metaalion doororganismen door [H+]en
[Ca2+]issoortspecifiek enwordt veroorzaakt
doorcompetitieombindingsplaatsen aan
biota.Zoalsweergegeven inafbeelding 1 spelen [H4]en [Ca2+] omdezelfde redeneen
belangrijke rolbij hetevenwicht(verdelingscoëfficiè'nt) tussen [Me2+] gebonden aan
devastefaseen [Me2+]inoplossing.Indien
[Me2+] doororganismen wordt opgenomen,
zalhetvanuit devastefaseendein het water
aanwezigecomplexen inoplossinggaan,
daar het systeemstreeft naarevenwicht.Veel
organismen kunnen zwaremetalen,behalve
viadewaterfase, ookviavoedsel opnemen.
Tochblijkt hetgehaltezwaremetalen in
organismen (alsresultantevanopname,eliminatie,groeienreproductie)vaaktezijn
gerelateerd aan [Me2+],[H+]en[Ca2+];afhankelijk vandesituatie kanook[Mg2+] eenrol
spelen.Onderzoek toont tevensaan dat
organismen vanhogeretrofische niveaus
(predatoren levendinwater)geen hogere
gehaltesaanzwaremetalenbevatten dan
organismen vanlageretrofische niveaus
(geenbiomagnificatie). Datzouookgelden
voorhogereorganismen,zoalsvogels,die
waterorganismen enorganismen voorkomend inhet sediment eten.Mogelijk zijn
vogelsgevoeliger voorzwaremetalen dan
organismen inwaterensediment (mogelijke
doorvergifting vanzwaremetalen naar
hogereorganismen).
Hetgehaltezwaremetalen inorganismen behoeft geenmaat tezijn voortoxiciteit.Ditwordtonder meer veroorzaakt door
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het vermogenvanorganismenzwaremetalengedeeltelijk redetoxificeren enineen
onschadelijke (nietbiobeschikbare) vorm 'op
tebergen'.Dedoor hetorganismeopdeze
wijzeonschadelijk gemaaktezware metalen
kunnen ookvooreenpredator inhet watersedimentsysteem nietbiobeschikbaar zijn,
watmedekanverklaren dat doorvergiftiging
bijwaterorganismen ensedimentbewonendeorganismen vanondergeschikt belangis.
Ookkunnen doordetoxischewerkingvan
Me2+opcelmembranen defuncties hiervan
(bijvoorbeeld deopnamesvanstoffen) wordengeblokkeerd.Dirwordt onder meer
geconstateerd bij vissen,waarbijMe2+
toxischkanwerken doorbindingaankieuwmembranen. Indergelijke situaties bestaat
geenrelatietussen hetgehaltezware metaleninhetorganismeende toxiciteit.
Uitveelstudiesblijkt dat toxiciteit,al
dan nietgerelateerd aanzware meraalgehaltesinorganismen enonafhankelijk vande
wijze waaropzwaremetalen wordenopgenomen (waterfase,voedselroute),vaakgoed
kanworden verklaard uit [Me2+],[H+]en
[Ca-].

Huidige waternormen
Metbehulp vantoxiciteitstesten werden
perstofconcentraties inwaterbepaald,die
zijngerelateerd aaneffecten opwaterorganismen.Opbasisvanderesultaten vandeze
testen werden persrofwarernormen afgeleid:VR(Verwaarloosbaar Risico), MTR
(MaximaalToelaarbaar Risico)enER(ErnstigRisico).Hierbij wordtookdoor het
RIVMaangenomen datdebijdetoxiciteitstestengemeten waterconcentraties betrekkinghebbenopconcentraties biobeschikbare(vrij-opgeloste) stof Ookdehiervan
afgeleide waternormen hebbendus betrekkingopconcentratiesvrij-opgeloste organischecontaminanten envrij-opgeloste zware
metaalionen.Datgeldt ookvoor waternormen,waarbij hetrisicoop doorvergiftiging
werd verdisconteerd.
Zoalsuit het voorgaandeblijkt, zouden
waternormen voorzwaremetalen echter
nietalleen moeten zijn gebaseerd op[Me2+],
maarookop[H+] en[Ca2+].
InhetAKWA-rapport wordt aangegeven
datdebetreffende waternormen tengevolge
vanmeerdereoorzaken zijn omgeven met
meerofmindergroteonzekerheden.De
waternormen kunnen hierdoor zowelte
hoogalstelaagzijn.Medehierom zijn
betrouwbarebio-assays en veldwaarnemingennoodzakelijk voordebeoordelingvan
hetaquatisch milieu.Ineenvolgend arrikel
wordtopdezeproblemariek teruggekomen.

Huidige normen voor waterbodems (sediment)
Voorsedimentbewonende organismenis
inhetverleden beleidsmatig aangenomen
datVR-,MTR-en ER-waarden voorwater
(bestaandewaternormen) ookgeldenvoor
hetporiënwater vansedimenr.Doorgebrek
aantoxiciteitsgegevens met betrekking rot
sedimentbewonende organismen isdeze
aanname nietverifieerbaar, maargevoelsmatigwelverdedigbaar.Voorsedimenten
zouden dusconcentraties vrij-opgeloste stof
inhet poriënwater moeten worden gemeten,
waarnaderesultaten vervolgens zouden
moeten wordengetoetst opdezojuist vermeldewaternormen. Daar concentraties
vrij-opgeloste stofinhetverledenechter niet
ofnauwelijks kondenworden gemeten,
rekendemen deperstofvastgesteldeMTRenER-waardenvoorwatermet behulpvan
generieke(perstofvaste) verdelingscoëfficiënten ominMTR-enER-waarden voor
sediment (normengebaseerdop totaalgehaltesbijeenstandaardbodem met tien procenr
organischestofen25 procent lutum, weergegeveninmg/kgdroogsediment).In
tegenstelling totdebepalingvan concentratiesvrij-opgeloste stofleverdebepalingvan
totaalgehaltes insedimentgeen problemen
op.Hierbij werdaangenomen dat totaalgehaltesvoorsediment als biobeschikbare
voorradenstofkunnen worden opgevat,die
viageneriekeverdelingscoëfficiënten direct
kunnen wordengerelateerd aan concentratiesvrij-opgeloste stof

Generieke versus in situ
verdelingscoëfficiënten
Voororganischecontaminanten wordt
deverdelingscoëfficiënt vooreenstofveelal
weergegeven alsKoe-waarde (concentratie
gebonden aanOCvastefasegedeelddoor
concentratievrij-opgeloste stof).Debijde
omrekening vanwaternormen naarsedimentnormen gehanteerdegeneriekeKoewaardekanwordenopgevatalseenmediaanwaardevanindeliteratuur vermelde
Koe-waarden,dieveelalinhet laboratorium
werden bepaald.
Onderzoek naardesorptievanorganischecontaminanten bij veldmonsters toont
aandatdebiobeschikbare fracrie minder
dan éénprocent kanzijn vanhet totaalgehalte.Ineendergelijke siruatieblijkt deconcentratie vrij-opgeloste organischecontaminant in hetporiënwarer meerdan honderd
maallagertezijn danzouworden berekend
opbasisvangeneriekeKoe-waarde;dein siru
KQCl s meerdan honderd maalhogerdande
generiekeKoe-m deafgelopenjaren werden
opveellocatiesbiobeschikbare fracties in
sediment eninsitu Koe-waardenbepaald.In

vrijwel allegevallen vindtmendattotaalgehaltesinsediment slechtsvooreendeel
biobeschikbaar zijn,deinsim Koc'shoger
zijn dandegeneriekeendeconcentraties
vrij-opgelostestoflagerzijn dan verwacht
opbasisvantotaalgehaltes engenerieke
KQC'S.Menvindt daarbij wisselende beelden
met betrekkingtotdegroottevandebiobeschikbare fracties eninsituKoc's.Deoorzaakhiervan isondermeergelegeninwisselendegehaltesroet,roetachtigestoffen en
steenkoolstofinhetsediment; organische
contaminanten vertonensterkesorprieaan
zojuist genoemde stoffen.
NietalleenRijkswaterstaat brengt deze
nieuweinzichten onderdeaandacht. Inmiddelshebben wetenschappers uiteen tiental
Europeselanden,waaronderNederland,per
briefde noodklokin'Brussel'geluid.Zij
makendaarbij hundiepebezorgdheid kenbaarmetbetrekking totdeEuropeseKaderrichtlijn Water,dievooralsnoguitgaat van
totaalgehaltes organischecontaminanten in
plaats vanconcentraties vrij-opgeloste stof,
diethansgoedkunnen worden bepaald.De
Nederlandseoverheidzoudeontwikkelde
kennisennieuwemeetmethoden inpraktijk
moeten brengenen'Brussel'ervan moeten
overtuigen deKaderrichtlijn Waterteenten
opwetenschappelijke inzichten enbepaling
vanconcentraties vrij-opgeloste stof.
Voorzwaremetalen isdeverdelingscoëfficiënt Kahettotaalgehaltezwaremetalenin
sedimentgedeelddoor[Me2+].
Kj-waarden vertoneneengrotespreiding,hetgeen wordt veroorzaakt doorher
feitdatdegrootteervanafhankelijk isvan
[H+]en[Ca2+].Daar [Me2+]inde praktijk
moeilijkwastemeten,werdbij deomrekeningvanwaternormen naar sedimentnormengewerkt metschijnbare Kj-waarden,
waarbij inplaatsvan[Mez+]detotaalconcen-

A/b.2:

tratiezwaremetaleninoplossing([Me2+] +
DOC-gebonden metalen+anorganische
complexen]inrekeningwerdgebracht.
Afhankelijk vanhetmetaalkanKjveelgroterzijn dandeschijnbare Kj(afbeelding 2b).
UithetvoorgaandevolgtdatKj-waardenvoorzwaremetaleneengrotevariatie
kunnen vertonen,deinsituKj-waarden veel
hoger kunnen zijn degenerieke Kj-waarden
en [Me2+] veellagerkanzijndanwordtberekendopbasisvantotaalgehaltes engeneriekeKj-waarden.Eeneenduidige relatietussentotaalgehaltes aanzwaremetalen inhet
sedimenten[Me2+]ontbreekt dus(zie afbeelding2a).
Voorgaandebeschouwingheeft betrekkingop water-sedimentsystemen, dieaëroob
zijn.Waterbodems zijn echterveelal,met
uitzondering vaneendunne toplaag,anaëroob.Onderanaërobeomstandighedenis
veelalvoldoendesulfide aanwezigomzware
meralen kwantitatiefneer teslaanals
metaalsulfide (vastefase).[Me2+]is daarbij
laagtotzeerlaagenonafhankelijk vande
concentratieindevastefase.Hieruit blijkt
dathantering vanKj-waarden onder anaërobeconditiesgeheelonjuist is.

Conclusies
Uithetvoorgaandeblijkt datnochvoor
organischecontaminanten, nochvoorzware
metaleneeneenduidige relatiebestaat tussentotaalgehaltes insedimentenconcentratiesvrij-opgeloste stofinhet(poriën)water.
Totaalgehalteszijn daarom niet gerelateerd
aanecotoxicologische risico's.Dientengevolgezijn normen voorwaterbodems (totaalgehaltes;VR-, MTR-enER-sediment) niet
gerelateerd aanecotoxicologischerisico's.
Datgeldtookvoordeklassenindelingvoor
baggerspecie,dieeveneensberust optotaalgehaltesinsediment.Dehuidigebeoorde-

lingvanwaterbodems enbaggerspecie,
gebaseerdopmetingvantotaalgehaltesen
toetsingvanderesultaten op normwaarden
(eveneenstotaalgehaltes),isdaarom onjuist.
Deoplossingisechtereenvoudig:meet
deconcentraties vrij-opgeloste organische
contaminanten envrij-opgeloste zware
metaalionenentoetsderesultatenop
bestaande waternormen (VR-, MTR-enERwaardenvoorwater).Bijdezewijzevan
metenentoetsen wordtzoweldeomrekeningnaareenstandaardbodem alshet
omrekenen vanwaternormen naarsedimentnormen metbehulpvangeneriekeverdelingscoëfficiënten vermeden.Menverkrijgt daarbij hetgrotevoordeeldatde
biobeschikbaarheid vanstoffen (locatiespecifiek) reedsinhersysteemisverdisconteerd
endusnietmeer apartinbeschouwing
behoeft tewordengenomen.Detoetsingsresultaten zijn daarbij gerelateerd aanecotoxicologischerisico's.
Dezenieuwewijzevanmetenentoetsen
houdtinfeitegeenbeleidswijziging in,want
het beleidwordternietmeer ofminder
strengdoor.Welblijkt datbijdehuidige
werkwijze ecotoxicologische risico'sveelal
wordenoverschat;inveelgevallen worden
normen (totaalgehaltes) overschreden, terwijldatniet hetgevalisbijtoetsingvanconcentraties vrij-opgeloste stofop waternormen.Datkanindepraktijk totgrote
kostenbesparingen leiden, «T
'Ecotoxicologischerisico'senWater-Bodem-Normen; Wat Anders?!'ispere-mailoptevragenbij
Rijkswaterstaat:
(p.d.deboer@bwd.rws.minvenw.nl).
dr.ir.G.Kamerling
dr. G. Cornelissen
drs. N.deRooij

Deaërobetoplaagvanzeswaterbodems.Afb. 2a(!.):Geenrelatie tussentotaalgehalteCdinsediment en
[Cà2*] m portënwater;eriseengrotevariatie inIQ.Afb.2b(r.j:GrootverschiltussenconcentratiesCu
totaal-opgelost enCu2+inporié'nwater;erbestaangrote verschillen tussenIQenschijnbare IQ.
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