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meningdatcorrecteinschattingvande
milieurisico's vankopernietmogelijk is als
biobeschikbaarheid wordtgenegeerd5'1'. Een
beginmetdeimplementatie vanbiobeschikbaarheid indenormstellingisfeedsgemaakt
voorcadmium,waarvandeEU-normen afhankelijkzijngesteldvandehardheid vanhet
oppervlaktewater.Voorkoperkaneenvergelijkbareaanpakwordengevolgd,maardan
gerelateerdaandeDOC-concentratieende
pH.Eenalternatiefisgebiedseigen normen
voorkopertebepalenmetbehulpvande
'water-effect ratio',diewordttoegepastdoor
deEPA7''8'.

Koperinoppervlaktewater(z):
methodiekvoorbepalingvan
gebkàscigcnnormen

'Water-effect ratio' voor koper
De'water-effect ratio'-procedurekomt
eropneerdatdetoxiciteitvaneenbepaaldestof
(inditgevalkoper)wordtbepaaldvoortwee
typen(gevoelige)organismen,instandaard
testmediaeninhetwatersysreemwaarvooreen
gebiedseigennormmoetwordenafgeleid.De
'water-effect ratio'(WER)wordt gedefinieerd
alsdeEC50inhetnatuurlijke water,gedeeld
doordeEC50inhetstandaard testmedium
(EC50isdeconcentratievandestofwaarbijde
helft vandetestorganismen hetgeteste effect
vertoonr).Dezeprocedurewordtenkelemalen
herhaaldinhetjaar, waarnaeenfinale'warereffect rario'(FWER) kanwordenberekend,
doorgaanshergemiddeldevandelaagste
WER'svandetweetypentestorganismen.Deze
FWERwordtgebruiktomdegebiedseigen
normteberekenenuirdegeneriekenorm.
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Koperwordtbeschouwdalsecuvandegrootsteprobleemstojfen inhetNederlandsewaterbeheer.Her
maximaal toelaatbaar risicowordtinoppervlaktewater bijna overaloverschreden.Detoxiciteitvan
koperinnatuurlijkewateren ligtechteraanzienlijk lagerdan indestandaard testoplossingen, waaropdenormenvoorkoperzijugebaseerd.Ditishetgevolg van desterkebindingvan koperaanopgelostorganisch materiaal (DOC),datvannaturevoorkomt inoppervlaktewater, maarafwezig isbij
testen m hetlaboratorium.HetMTR voorkoperisdusnietrepresentatiejvoordevcldsituane.Een
realistischerbeoordelingvandetoxiciteitvankoperinoppervlaktewater ismogelijkopbasisvan
gebiedseigen normen,dierechtdoenaan verschillen insamenstelling vanhetoppervlaktewater.In
ditartikelwordteenmethodiekgepresenteerdvoordeafleiding vangebiedseigen normenvoorkoper,
dieisgcbascerdopde'water-effect ratio'-methodiekdiehetNoord-Amerikaansemilieuagcntschap
EPAtoepast.Wanneeraan dcgcbicdseigeu normenzouwordengetoetst,voldoetkopermalleonderzochtenatuurlijkewatereuaandedoelstellingen.
InH,0 nr.14/15van15julijl.zijnderesultatenvanhetKopertox-projectbeschreven1'.
Hetproject wasgericht ophetbepalenvande
toxiciteitvankopervoordrietypenorganismen(algen,watervlooien envissen)onder
veldcondities.Deresultatentonenondubbelzinnigaandatdetoxiciteit vankopersterk
afhangt vanhettypewaterendatdezetoxiciteitookkanwordenvoorspeld.Dehuidige
normstelling,diegeneriekvanaardis,houdt
inhetgeheelgeenrekeningmetdeverminderdebeschikbaarheid vankoperonderveldcondities.ToetsingvankoperaanhetMTRleidtdan
ooktoteensterkoverdrevenvoorstellingvan
hetecologischrisicovankoper,metuitzonderingvanspecifiekewateren,zoalsjongezandbeken(armaanDOC,lagepH).In2001 verzorgdenRIVMenRIZAeenworkshopmetde
titel'Biobeschikbaarheid inbeleid'2'5'.Kopertoxistoenuitvoerigbediscussieerd.Deconclusiewasdatdebiobeschikbaarheid vankoper
eenplekverdient indezogeheten tweedelijns
risicobeoordeling.Dithoudt indat,naeen
generieketoetsingaanhetMTR,eenlocatiespecifieketoetsingzoumoetenwordenuitgevoerd,rekeninghoudend merdelokale
omstandigheden.Deconcteteimplementatie
vandezebeleidsaanbevelingistotopheden
uitgebleven.Kopetwordrdanooknogsteeds,

entenonrechte,beschouwd alséénvande
grootsteprobleemstoffen inhetNederlandse
waterbeheer4'.
InEuropeesverband bestaatjuistwel
draagvlakombiobeschikbaarheid teverdisconteren indenormstellingvanzwaremetalen.Deecotoxicologischecommissiediede
EuropeseCommissieadviseert(CSTEE),isvan

Tabel1.

DeWER-procedurewordthiernauitgewerktvoordetweemeestgevoeligeorganismendiezijn onderzochtinhetprojectKopertox,namelijkalgenenwatervlooien.Voor
detailsvandeexperimenten wordtverwezen
naardeoriginelerapporren9''101.DeEC50waardenvooralgen(groei)enwatervlooien (sterfte)
zijn bepaaldvolgensstandaard testprotocollen

48-uurEC50waarden([ig/lkoper)voordewatervloenalgentesuninnatuurlijkewaterenenstandaard
media.
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(OECD richtlijnen 201en 202)in kunstmatige
media en inzes natuurlijke wateren, namelijk
deRijn (Lobith),Maas (Keizersveer),Beneden
Regge(Ommen],Springendalse beek(vierkilometer noordwestvan Ootmarsum), VinkeveensePlassen (BaambrugseZuwe)en een kleisloot
in deBeemster (Middensloot).Dewateren zijn
bcmonsrerd injanuari,april,juli en oktober
2000voordetesten met watervlooien, en in
april en september 2001voorde algentest. Een
samenvattingvande tesultaten wordt gegeven
in tabel1.
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In tabel 2isvoorelke locatieeen watereffect ratio bepaald,doordeEC50waarde (voor
elkseizoen) tedelen doordegemiddeldeEC50
waarde in destandaard testmedia (12pg/1voor
algenen30ug/l voorwatervlooien).Deze
WER's kunnen worden gezien alsde factor
waarmee de toxiciteit van koper wordt verlaagd in het veld ten opzichte van de standaard
testcondities in het laboratorium. De finale
water-effect ratio's zijn bepaald alshet gemiddelde van delaagste WER'svoor algen en
watervlooien, behalvevoorde Springendalse
Beek,waardeFWERenkel isgebaseerd opde
WERvoor watervlooien,diedaar relatiefgevoeligzijn (worst-case).

n^n
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Toetsing van koper aan gebiedseigen normen
DeKaderrichtlijn Water schrijft voor dat
opgeloste metalen worden getoetst aan de
norm, niet de totaalconcenttatie metaal.
Metingen van opgeloste metalen zijn echter
beperkt beschikbaar. Inderegionale wateren
wordt alleen totaal metaalgemeten.Alleen op
dezogeheten hoofdmeetpunten in de Rijkswateren wotden opgeloste metalen routinematig
gemeten. Gedurende het project Kopertox is
zes maal opgelost kopetgemeten in de onderzochte wateren (vanjanuari 2000t/m september 2001).In afbeelding 1 zijn deze gemeten
concentraties getoetst aan de gebiedseigen
normen. Detoetsing isuitgevoerd op de
gemiddelde concentratie (confotm Kaderrichtlijn Water) en op het maximum. Uit de grafiek
blijkt dat in geen dei ondetzochte wateren de
gebiedseigen norm wordt overschreden. Het

Water-ejfectratio'svoorkoper.
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september 2001
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manier tebepalen (vooropgelost en totaal
koper);deresultaten zijn samengevat in tabel
3.Degebiedseigen normen zijn een veelvoud
van het MTR:ongeveer tweemaal voot de Rijn,
driemaal voorde Maas,vier maal voordeVinkeveensePlas,zesmaal voor deReggeen zeven
maal voor de Beemster kleisloot.Alleen voor de
Springendalse Beek liggen degebiedseigen
normen lager dan het MTR, vanwegede afwijkende samenstelling van dit water: relatief
zuur, een lagealkaliteit en arm aan D O C .

Bijvoorbeeld: de finale water-effect ratio
voor koper in deRijn bedraagt 2,5,de natuurlijke achtergrond 0,4|jg/l en demaximaal toelaatbare toevoeging 1,1|jg/l. Degebiedseigen
norm voor opgelost kopet in deRijn bedraagt
dan 2,5x 1,1+0,4=3,2pg/1.Voordeoverige
wateren isdegebiedseigen norm op dezelfde

Nu de finale water-effect ratio's zijn afgeleid(tabel 2),kan voor elkonderzocht watertypeeengebiedseigen norm worden bepaald,
zowelvoor opgelost koper als totaal koper.
Hierbij dient men zich terealiseren dat het
MTRisopgebouwd uit een ecotoxicologisch

Vinkeveen

Opgelostkoperindeonderzochtewateren(2000-2001;n=6)entoetsingaandegebiedseigennorm.

deel,dezogeheten maximaal toelaatbare toevoeging(MTT),plus de natuurlijke achtergrond (AC).DeFWERmoet enkel worden toegepast op het ecotoxicologische deelvan het
MTR,waarna denatuurlijke achtergrondconcentratie erbij moet worden opgeteld.In formule:gebiedseigen norm =MTTxFWER+AC.

Gebiedseigen normen voor koper

Tabel2.
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Tabel3.MTRengebiedscigennormenvooropgelostentotaalkoperindeonderzochtewateren(inMg/1).
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maar lager dan degebiedseigen normen. Hierdoor hoeft de implementatie van deKaderrichtlijn Water, met haar resultaatsverplichtingen voor de chemische waterkwaliteit, voor
kopergeengroot probleem op te leveren (wat
nu weldeperceptie is).Het isdan ook tijd om
debiobeschikbaarheid van koper daadwerkelijk teimplementeren inde normstelling,
zoals in 2001 alisaanbevolen door het RIVMen
het RIZA2)'!'.*
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beduidend lager isdan in de aanvoerende
zoetewateren. Ook in de kustzone isde
DOC-concentratie echter voldoende hoog
om koper kwantitatieftebinden. Zois in
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vrij-koper isdan ookexrreem laagin de
Oosterschelde12''1''en hetzelfde mag
worden verwacht inde hele Nederlandse
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Gebiedseigen normen voor koper pro en contra
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hetNederlandsewaterbeheer staatmen eraarzelendtegenover,watopheteerstegezichtgoed
tebegrijpen is.Erkleven namelijk bezwaren aan
gedifferentieerde normstelling,zoals afwentelingvandeproblematiek naar benedenstrooms
gelegengebieden,toenamevande waterbodemverontreiniging door koperende beleidsmatige
opportuniteit. Bijnader inzien blijken deze
bezwarenechternietdoorslaggevend tezijn.
•

Afwenteling naar benedenstrooms gelegen
gebieden isalleen relevant voorde kusrzone,omdat daar de DOC-concentratie

•

Denormstelling van waterbodems is
gekoppeld aan de normen voor opgeloste
metalen.Alsdienormen omhoog gaan,
geldt hetzelfde voor denormen voor de
waterbodem. Een toename van de waterbodemproblematiek door gedifferentieerdenormstelling isdan ook niet aan de
orde.Overigens iskoper bijna nooit klassebepalend in waterbodems;zink enPAK's
bepalen doorgaans de verontreinigingsklasse;
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