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Om deze vragen te beantwoorden, zijn
ecotoxicologische experimenten uitgevoerd
met drie verschillende organismen in standaard testmedia en in zes natuurlijke wateren.
De testotganismen waren een zoetwateralg
(Selenastrumcapriconiuttim),debekende watervlo(Daphmamagna)en deembryonale fase van
dezebravis (Brachydaniorerio).Detesten zijn
uitgevoerd door TNO-Voedingvolgens vaste
protocollen, gebaseerd op de OECD-richtlijnen
201(algen),202(watervlo) en 212(zebravis).
Vooreengedetailleerde omschrijving van de
testcondities wordt verwezen naar de onderzoeksrapporten. Detestorganismen werden
blootgesteld aan oplopende koperconcenttaties
in standaatd testmedia en natuurlijk water. De
onderzochte effecten waren groeiremming na
48uur (algen),sterfte na48uur (watervlo),en
sterfte na acht dagen (zebravis).De effecten
zijn uitgedrukt in tweeparameters, namelijk
de laagste concentratie in de toets waarbij geen
effect opttad (NOEC=No Observed Effect Concentration) en deconcentratie waarbij 50procent van de testorganismen het geteste effect
vertoont (EC50).Deabiotische randvoorwaarden voor de toetsen (pH,zuurstof en temperatuur) werden continu gemeten en bleven binnen de voorgeschreven ranges.

Toxiciteitvankoperin
oppervlaktewater:
eennon-vrohleem?
I.ZWOLSMAN,KlWAWATER RESEARCH

Koperwordt algemeen beschouwd als éénvan degrootste probleemstolen in het Nederlandse waterbeheer. Het Maximaal Toelaatbaar Risico(MTR) van koperinoppervlaktewater wordt bijna overal
overschreden. Ecologischeeffecten,gerelateerd aan koper, ztjn echter niet duidelijk waarneembaar in
het veld.De vraag isdan ookofeenactueel risico bestaat. In lierproject Kopcrtoxzijn de biobcschikbaarheid endetoxiciteitvan koper in oppervlaktewater uitgebreid onderzocht. Hieruit bleek dat de
toxiciteit van koper in natuurlijke watereu aanzienlijk lagerligt dan in destandaard tcstoplossingen, waarde normenvoorkoperopzijn gebaseerd.Dit ishetgevolg van desterke binding van koper
aan opgelostorganisch materiaal (DOCJ, dat van nature voorkomt inoppervlaktewater, maar afwezig isinstandaard testmcdia.Dit betekent dat het'koperprobleem' in Nederland zwaar wordt overschat.Wanneer rekening zou wordengehouden met de beperkte biologische beschikbaarheid van
koperonderveldcondities, ismeestalgecn sprake meervan eenactueel risico.
Binnen het Nederlandse waterbeheer
wordt de verontreiniging door koper algeruime rijd ervaren alseengroot probleem. Uit
'Water in Cijfers 2004'"blijkt dat het MTR van
koper op nationale schaal wordt overschreden.
Ook in dedeelstroomgebiedsrapportages, die
onlangs zijn opgesteld onder de Kaderrichtlijn
Water, wordt koper unaniem genoemd als probleemstof. Devraag isechter hoerelevant de
overschrijding van het MTRvoor koper is,
gelet opdebeperkte biologische beschikbaar-

jaren geleden isuitgevoerd, zijn de resultaten
onvoldoende bekend onder waterbeheerders.
Het doelvan dit artikel isom de belangrijkste
inzichten van 'Kopertox' te presenteren en de
implicaties van destudie voor beleid en beheer
aan tegeven.

heid van koper onder veldcondities. Reeds
meer dan 20jaar isbekend dat de biologische
beschikbaarheid van koper in natuurlijke
wateren zeer laagis,vanwege debinding aan
opgelost organisch materiaal (DOC),zoals
humus- en fulvozuren2''3''4''5'''''. De binding van
koper aanDOCisniet verdisconteerd in het
MTR,omdat het MTR isgebaseerd op laboratoriumtesten in DOC-vrij water.

toxiciteit van koper plaats-en tijdsgebonden?
En kan de toxiciteit van koper in oppervlaktewater worden voorspeld?

Methodiek
Dedtie onderzoeksvragen van 'Kopertox'
waren:Welke natuurlijke factoren bepalen de
toxiciteit van koper in oppervlaktewater? Isde

Tabel1:

Degebruikte standaard media waren
OECDmedium 201voordealgentest en kunstmatig water (DSW=Dutch Standard Water)
voor detesten met watervlooien en zebravis.
Het DSW-medium isbereid door het oplossen
van minerale zouten ingedestilleerd water
(NaHCO,: 100mg/l, KHC03:25mg/l,
CaCl 2 .2H ; 0: 200mg/l,MgS0 4 7H 2 0:180 mg/l).
Denatuurlijke wateren waarin testen zijn uitgevoerd, zijn zodaniggeselecteerd dat een
groot aantal verschillende watertypen is afgedekt. Het betrofdevolgende wateren: Rijn
(Lobith),Maas (Keizersveer),Beneden Regge
(Ommen),Springendalse beek(vier kilometer
ten noordwesten van Ootmarsum), VinkeveensePlassen (Baambrugse Zuwe) en een klcisloot
indeBeemster (Middensloot).Dewateren zijn
bemonsterd injanuari, april,juli en oktober

Waterkwaliteitvandeonderzochtewaterenindepenodejanuari2000t/mseptember2001(n=6).

DSW

Spr.

Rijn

Maas

Regge

Vinke-

Beem-

veen

ster

13,9 ± i,4
193 ± 17

14,3 ± 0,8

18,2 ± 2 , 5

226± 10

408 ± U

7,5 ± 0,1
627 ± 51

8,2 + 0,3

7,9 ± 0,3

1233 ± 3 1

1505 ±173
H3 ±39

Beek.

Om meer inzicht te krijgen in de toxiciteit
van koper onder veldcondities ishet project
Kopertox uitgevoerd, in opdracht vanRIZA,
STOWAen het Ministerie vanVROM,door het
bureau Mermayde,TNO-MEP,TNO-Voeding
en het Instituut voor Milieuvraagstukken. De
studie isgedocumenteerd in twee rapporten7''8'
en een wetenschappelijk artikel in het tijdschrift Environmental Toxicology and Chemistry5'. Hoewel het onderzoek reeds enkele
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2000voorde testen met watervlooien en in
april en september 2001 voor dealgen-envissentest.

Resultaten en discussie
Degemiddelde samenstelling van de
onderzochte wateren en de standaarddeviatie
daarin zijn terug tevinden in tabel 1.Devariatie in de waterkwaliteit gedurende het seizoen
wasvoor de meeste parameters beperkt, zoals
blijkt uit devermelde standaarddeviatie.Welis
sprake van een groot verschil in waterkwaliteit
tussen deverschillende locaties,zoals ookde
bedoeling was. Zo isdeDOC-concentratie nihil
in DSW,laagin deSpringendalse beek, iets
hoger in deRijn en deMaas,en hoog in deRegge, deVinkeveense Plasen de Beemster kleisloot.Ook voor alkalite.it,zuurgraad, elektrisch
geleidingsvermogen, calcium en magnesium
zijn grote verschillen teconstateren tussen de
verschillende locaties.Vergeleken met deanderewateren heeft deSpringendalse Beekeen
zeer afwijkende samenstelling, typisch voor
water afkomstig uit eengemineraliseerd zandpakket.Dekoperconcentraties in de onderzochte wateren waren het hoogst in deRijn en
deMaas.
Deresultaten van deecotoxicologische testen zijn weergegeven inafbeelding 1en
samengevat in tabel 2. Hieruit kunnen diverse
conclusies worden getrokken.Allereerst moet
worden opgemerkt dat degevoeligheid van de
testorganismen voor kopersterk verschilt. De
gemiddelde EC50-waarden in standaard testmedia waren 12Lig/lvoor algen, 30ug/1voor
watervlooien en 140Lig/lvoor dezebravis.
Algen zijn dus zeergevoelig voor koper, watervlooien iets minder, en zebravissen in het
embryonale stadium zijn relatiefongevoelig
voor koper.

(DSW);voor algen enzebravisgeldt dit echter
niet.
Bijnadere beschouwing van de resultaten
bleekdat een min ofmeer lineair verband
bestaat tussen de toxiciteit van koper (uitgedrukt als EC50)en deDOC-concentratie in het
oppervlaktewater. Voorwatervlooien isdeze
relatie weergegeven in afbeelding 2. Vergelijkbare resultaten zijn gevonden voor de testen

Afo. 1:

met algen, hoewel het lineaire verband hier
watminder sterk is(r2 =0,63-0,67).De testen
met zebravis waren niet consistent: in april
2001 werd een sterk verband gevonden tussen
EC50en DOC(r2=0,82);in september 2001 was
het verband zwak ( r =0,23).
Het aangetoonde lineaire verband tussen
deDOC-concentratie en de toxiciteit van
(opgelost) koper staat niet opzichzelf Verge-

Toxicologischejject(EC50)van koperopwatervlooien, algenenzebravis instandaard media en natuurlijke
wateren alsJunctie van hetseizoen.Een hogeEC50-waarde komtovereenmeteen lagetoxiciteit.
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Net alsdechemische samenstelling
varieert ookdetoxiciteit van koper niet sterk
met het seizoen.Devariatie inde EC5o-waarden op eengegeven locatie isdoorgaans niet
groter dan een factor 2. Detoxiciteit van koper
iswel sterk afhankelijk van het watertype. In
het algemeen kan worden gesteld dat de toxiciteit van koper hoog isin standaard testmedia
(NOECen EC50laag),terwijl in natuurlijke
wateren de toxiciteit veellager is(NOEC en
EC50hoog),behalve in deSpringendalse Beek
(voor watervlooien).Nader onderscheid kan
nogworden gemaakt tussen degrote rivieren
(Maasen Rijn),waar de EC50circadrie maal zo
hoog ligt als in standaard testmedia, en de
regionale wateren (Vinkeveen,Regge,Beemster) waarde EC50circa tien maal hoger isdan
in destandaard testmedia (vooralgen en vlooien). Deenigeuitzondering isde Springendalse
Beek,waar de toxiciteit van koper voor watervlooiengroter isdan in het standaard medium
H2o
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Tabel2:
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Dezeverklaring wordt ondersteund door speciatieberekeningen. Ineen speciatieberekening
wordendebindingsvormen van opgelost koper
geschat,opbasis van dechemische waterkwaliteit (onder andere pH,DOC,alkaliteit,
calcium, magnesium, sulfaat).Alsvoorbeeld is
de berekende speciatie van opgelost koper in de
onderzochte wateren injanuari 2000weergegeven in tabel 3.Uit deze tabel blijkt dat de
meest beschikbare,dus demeest toxische vorm
van koper, het Cu2+-ion,maar een klein deel

Speciatievanopgelostkoperindeonderzochtewatereninjanuari2000; bindingsvormenalspercentagevande
totaleconcentratieaanopgelostkoper7'.

Cu"
Cu(OH)+
Cu(OH)2(aqJ
CuCOj(aq)
Cu-DOC
overig

Afb.2:

1-3

2

Toxicologischeffectvankoperopwaten;looien,algenenzebravismstandaardmediaennatuurlijkewateren,bemonsrerdm2000(n=4)en2001(n=2).DeNOEC-enEC50waardenzijnuitgedruktin\ig/\ koper.

lijkbare relaties (voorverschillende soorten
watervlooien) zijn eerdergepubliceerd in de
internationale literatuur2"4"6'. Ookvoor algen
isaangetoond dat DOCeen remmende werking heeft op de toxiciteit van koper,zowel in
zoetalsinzout oppervlaktewater3''5'. De verklaring voor deze resultaten isdat DOC,dat
van nature voorkomt m oppervlaktewater, dermate sterkecomplexen met koper aangaat, dat
het grootste deel van het aanwezige koper niet
beschikbaar isvoor opname door organismen.
Tabel3:
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uitmaakt van de(opgeloste) koperconcentratie.
Dit isoverigensook het geval in het standaard
medium (DSW),maar relatiefgezien isde vrije
Cu2+-concentratiein DSWhoog(3,1procent
van het totaal) ten opzichte van de vrije Cu2+concentratie in natuurlijke wateren (0,05-0,33
procent van het totaal),behalve in de Springendalse Beek.Dieheeft eengering zuurbufferend vermogen (lagealkaliteit) eneen lage pH
(tabel 1),waardoor een relatiefgroot deel van
het toegediende koper aanwezig isals Cu2+-ion
(4,5procent van het totaal,meer dan inDSW!).
Dat isook de reden waarom koper reeds bij
zeer lageconcentraties toxisch isvoor watervlooien in deSpringendalse Beek(EC50lager
dan in DSW!).Het isbekend dat de toxiciteit

Tabel4:

DOC-concentratiesin regionale
wateren7'"'.
DOC

watersysteem

(mg/l)
stromend
GrooteBeek
Dommel
Almelo's Kanaal
Ettenlandsch Kanaal
DrentscheAa
Regge
Amstel

4-5
4-7
4-13
7-18
9-15
12-15
17-24

stagnant
Maarsseveense Plassen
Oostvaardersplassen
Nieuwe Meer
Vinkeveense Plassen
Loosdrechtse Plassen
Oude Venen
Beigumermeer
Tjeukemeer

3-12
6-10
12
13-14
11-21
12-23
10-26
11-30

polders
Vijfherenlanden
Beemster
Alblasserwaard
Krimpenerwaard

'3
14-22
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41
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vankopervoorwatervlooiengroterisinrelatiefzurewateren4''10'.
Koper een landelijke p r o b l e e m s t o l
Deresultatenvandezestudiewijzen uit
datdebeschikbaarheid enderoxiciteitvan
koperinoppervlaktewater insterkemate
wordenbepaalddoordeDOC-concentratie.Uit
tabel4blijkt datDOC-concentraties tussen10
en20mg/l,zoalsaangetroffen indezestudie,
eerderregelzijn danuitzonderinginregionale
wateren.Bijdergelijke DOC-concentraties isde
feitelijke toxiciteitvankopervooralgenen
watervlooieneenordevangroottelagerdanin
DSW(zieafbeelding 1).De(totaal)koperconcentraties inderegionalewaterenliggendoorgaansoptweetotdriemaalhetMTR. Wanneer
debindingaanDOCinbeschouwingwordt
genomen,lijken dergelijke niveausnietproblematisch tezijn.Alleeninjongezandbeken
diearmzijn aanDOCeneenlagepHhebben,
kankoperalbijlageconcentraties toxische
effecten veroorzaken.
IndeRijnendeMaasliggendekoperconcentratiesopééntotdriemaalhetMTR.De
feitelijke toxiciteitvankoperindeRijnende
Maasvooralgenenwatervlooien istenminste
eenfactor 3 lagerdan inDSW(zieafbeelding1).
Ookinderijkswateren lijktdusgeensprakete
zijnvaneenactueelkopcrprobleem.
Conclusies
Samenvattend kunnendeonderzoeksvragenvanhetproject Kopcrtoxalsvolgtworden
beantwoord:
• Debeschikbaarheid endetoxiciteitvan
koperinoppervlaktewater (vooreengegevenorganisme)worden inhogemate
bepaalddoordeDOC-concentratieende
pH;
• Detoxiciteitvankoperisinbeperktemate
tijdsgebonden, maarinhogemateplaats-

•

•

gebonden (afbeelding 1).De afhankelijkheidvantijd enplaatsisgerelateerdaande
variatiesindechemischesamenstelling
vanhetwater(metnameDOCenpH);
Detoxiciteitvankoperinoppervlaktewaterkangoedwordenvoorspeldopbasis
vandeDOC-concenttatie(afbeelding2),
mitsdepHboveneenwaardevan7.5 ligt.
Overigensbestaateensterkverbandtussendelichtabsorptie (bij380nm)ende
DOC-concentratie7',zodatdetoxiciteitvan
koperopeengegevenlocatieookgoedkan
wordenvoorspeldopbasisvaneeneenvoudigeextinctiemeting;
DeDOC-concentratie inderegionalewaterenisdermatehoog,dattoxische effecten
vankoperindemeestegevallennieterg
waarschijnlijk zijn.Alleenin specifieke
systemenmeteenlageDOC-concentratie
eneenlagepH(jongezandbeken)zijn
toxischeeffecten vankoper aannemelijk.
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