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Betere beoordeling
vanhet aquatisch
milieunoodzakelijk (3]
Dehuidigesedimentnormenendehuidigeklassenindelingzijnniergerelareerdaanecotoxicologische
risico'sdoorhetontbrekenvaneeneenduidigerelatietussentotaalgehalteninsedimentenconcentratiesvrij-opgelostestof.Dehuidigebeoordelingzousterkverbeterdhmnen wordendoorbepalingvan
concentratiesvrij-opgelostestof diewordeugetoetstopwaternormen.Voorhetverifiëren vande
resultatenvandergelijketoetsingenztjn bio-assaysenveldwaarnemingen vanessentieelhelang.
Bio-assaysbehorendaarbijzogoed mogelijkaantesluitenopdeomstandigheden insitu.Tochheeft
hettoetsenvanconcentratiesvnj-opgelostesto/opwatemormenookzijnbeperkingen, daargeen
rekeningwordtgehouden metmengseltoxiciteit.Inditderdeartikelvaneenzcsluikwordtweergegevenopwelkewijzemengseltoxiciteitkanwordengeïncorporeerdindebeoordelingvanhetaquatischmilieu.
Bijdehuidigeklassenindelingvoorbaggerspecieneemtdematevanverontreinigingtoevanklasseonaarklasse4.Degrenzentussen deklassenwordenperstof
weergegevenalstotaalgehalten (mg/kg
droogsediment),berekendvooreenstandaardbodem (10%organischestofen 25%
lutum).Deklassenindelingvoorbaggerspecieiseenreedslangbestaand beoordelingssysteemdatwerdopgezetmetdegedachte
datbij toenemende verontreinigingsgraad
ooksprakezouzijn vantoenemenderisico's.
Debetreffende risico'swerdendaarbij echter
nietofnauwelijks gedefinieerd. Daarom
werdenineenlaterstadium waternormen,
diezijngerelateerd aangoed gedefinieerde
ecoroxicologischerisico's,omgerekend naar
desedimentnotmen VR-,MTR-enER-sediment(totaalgehalten, dieeveneens betrekkinghebbenopeenstandaardbodem].Verondersteld werddat sedimentnormen
daaromzoudenzijngerelateerd aangoed
gedefinieerde ecotoxicologischerisico's.
Sedimentnormen ende klassenindeling
bestaannaastelkaarenwerdenomonduidelijkeredenenniet'inelkaar geschoven'.
Inmiddelsblijkenzoweldeklassenindeling
alssedimentnormen ernstigeproblemenop
televeren,omdatbeidesystemenzijn gebaseerdoptotaalgehalten insediment,dieniet
eenduidigzijngerelateerdaan concentraties
vrij-opgelostestofenecotoxicologische risico's.Deklassenindelingen sedimentnormen
zoudendaarom moetenworden vervangen
doorwaternormen, waaropgemeten concentratiesvrij-opgeloste stofinhetporiè'n-

warerzoudenmoeren wordengeroerst.
Metnamehetvoortbestaan vandehuidigeklassenindelingheeft sterknegatieve
gevolgen.Zomagspecievanklasseo,1en2,
voorzovermogelijk,onder voorwaarden
wordenverspreidinhetaquatischenterresrrischmilieu,terwijlspecievanklasse3 en4
moetwordenverwerkrofineendepot moet
wordengeborgen.Eensediment vanklasse1
kanechtermeertoxischzijn daneensedimentvanklasse4,hetgeenin belangrijke
matekanwordenverklaarduithetontbrekenvaneeneenduidigverband russen
totaalgehaltenenconcentraties vrij-opgelos-
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testof Eenbeleiddathetaldanniet mogen
verspreidenvanspeciekoppeltaandehuidigeklassenindelingmistdaaromzijn doel.
Mogelijk wordtkostbare depotruimte
gebruiktvoothetopbergenvanspeciemer
eengeringetoxiciteit,terwijl toxischespecie
mogelijk wordtverspreid.Daaromzoudit
beleid,medegeziendedaaraan verbonden
hogekosten,opkortetermijn moeten worden herzien.
InhetTienjarenscenario baggerspecie
wordendekostenvanbaggeren, verspreiden,
verwerkenenstortenvan190miljoen kubiekemeterspecie(onderhoudsbaggerwerken
sanering)indeperiode2002tot2011

Tubifex.Bio-assaysmoeteneedaansluitenopdeomstandighedeninsitu.
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geraamd op4,5miljard euro.Hierbij isniet
inbegrepen speciedievrijkomt bij rivierverruiming(125miljoen kubiekemeter),specie
uit slotenenzoutespecie.Vangenoemde190
miljoen kubiekemeterisglobaaléénderde
deelklasse3/4ennietverspreidbaar, éénderdedeelklasse1/2eveneensniet verspreidbaar vanwegeverontreinigingen engebrek
aanruimteenéénderdedeel verspreidbaar.

Miljoen m 3
200 r

Klasse 3/4
niet verspreidbaar

150

100

Klasse 1/2
niet verspreidbaar
vanwege verontreinigingen
en gebrek aan ruimte

50
verspreidbaar

Aß). 1:

Verwacht aanbod van zoete baggerspecie
overdeperiode2002-2011,opgedeeld naar
verspreidbaarheid.

Toepassing waternormen heeft
beperkingen
DeperstofweergegevenVR-,MTR-en
ER-waardenvoorwater (waternormen)
gevenweerinhoeverresoorten organismen
worden beschermd bijeenbepaaldeconcentratievrij-opgeloste stofinafwezigheid van
alleanderestoffen. Infeite worden dusper
stofecotoxicologische risicogrenzen weergegeven.Inwerkelijkheid ishet oppervlaktewatereenmengsel vanwaterenopgeloste
stoffen, waarbij hetecotoxicologisch risico
bestaat uiteensoortoptelsomvan effecten,
veroorzaakt door individuele stoffen. Door
zoweloppervlaktewater alswaterbodems en
baggerspecierebeoordelenopbasisvan
(poriën)waternormenverkrijgr menweliswaareensterkverbeterd enuniform systeem
voorhetgeheleaquatischmilieu,maareen
dergelijk systeem blijft aan beperkingen
onderhevig,omdat mengseltoxiciteit nietin
rekeningwordtgebracht.Bijtoetsingop
waternormen inhet kadervandeprioriteitsstellingbij hetstofgerichte emissiebeleid
geldteendergelijke beperking uiteraard
niet.

Mengseltoxiciteit en bio-assays
Afhankelijk vandesiruatie worden
oppervlaktewater enwaterbodems mede
beoordeeldmet behulpvanresultaten van
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bio-assays.Datisnietalleen noodzakelijk
omdat waternormen gepaardgaan met
onzekerheden, maarookomdarbij toetsing
opwaternormengeenrekening wordt
gehouden met mengseltoxiciteit endeaanwezigheid van'onbekende'stoffen. Bioassayszijn infeire testen,waarbij de effecten
vanverontreinigd oppervlaktewater ofverontreinigde waterbodems op organismen
worden vasrgesteld.Dewaargenomen effecrenbij eenbepaald organismekan men
trachten terelaterenaandekwaliteitvan het
betreffende (poriën)water.Hierbij wordt
voorelkestofin hetwaterdegemeten concentratievrij-opgeloste stofgedeeld doorde
voordiestofenhetbetreffende organisme
vastgesteldeNOEC.Voorstoffen met hetzelfdewerkingsmechanisme worden daarna
de'gewogen'concenrraties gesommeerd
(concentratie-additie),waarbij eenmaatvoor
demengselroxiciteit wordt verkregen.(Toxic
UnitofT.U.).IndienT.U.groter isdan 1,kan
inprincipeeeneffect ophetotganisme wordenverwacht.Hetleggenvaneen relatie
tussenchemieen toxicologieisniet alleen
tijdrovend enkostbaar,maar wordtookvaak
belemmerd doorgebrekaan toxiciteitsgegevensendeaanwezigheid van onbekende
sroffen. Resultaten vanbio-assaysworden in
deprakrijkdaaromvaaknietgerelateerd aan
chemischeenroxicologischeparameters.De
oorzaken vaneffecten kunnen dan echter
nietwordenopgespoord, waardoorookgeen
passendemaatregelen kunnen wordengenomen.

Betrouwbaarheid bio-assays voor
waterbodems
Voorwarerbodems werdenspeciale
(standaard) bio-assaysontwikkeld (vastgelegdinprotocollen),waarbij menorganismen test inbelucht uitgepersr poriënwater
ofbeluchtewater-sedimentsystemen.Voor
hetverkrijgen vanuitgeperst poriënwater
moet menhetsediment eerst homogeniseren,waarna hetporiënwater door centrifugerenwordtverkregen.Bijtesten met
beluchtewater-sedimentsystemen wordt
eerst het sedimentgehomogeniseerd, daarna
gemengd met'standaard' waterengeschud,
waarna men hersediment laatbezinken.In
hetdanverkregen water-sedimentsysteem
worden organismen getest.
Uitallerleidiscussiesen publicaties
blijkt datdegevolgdemethoden aan kritiek
onderhevigzijn,daardetestensterk afwijkenvandeomstandigheden insitu.Tijdens
devoorbehandeling vandemonsters zouden
allerleiongewenste effecren kunnen optreden,bijvoorbeeld doorwijziging vanredoxpotentialen.Tevenswordtdeinvloed vande
kwaliteit vanhetoppervlaktewater opsedi-

mentbewonende organismen nietmeegerekendgebracht (ineenvolgendartikel wordt
hierop teruggekomen).
Hierdoorzijn dehuidige testen(bioassays)mogelijk niet representatiefvootde
omstandigheden insitu.Deadviezen zijn
eensluidend,namelijkdatbio-assayszogoed
mogelijk moetenaansluiten opdeomstandigheden insitu.Datzoukunnen plaatsvindendoor hetsedimentzogoed mogelijk
ongestoord tebemonsteren merde daarbij
behorendewaterkolom (oppervlaktewater).
Inzo'n ongestoord systeemzoudendetesten
moetenplaatsvinden.Resultaten vanrecent
onderzoek(RIZA)bevestigendejuistheid
vandeadviezen.Bijbio-assays,uitgevoerd
volgensdestandaard protocollen,wasde
opnamevanstoffen doororganismen significant verschillend vergelekenmerbioassays,diezogoedmogelijk aansluiten bijde
omstandigheden insitu.Tevensblijkt dat
hetvoerenvanorganismen metalgende
opnamevanzwaremetalendoof organismensterkkanbeperken(kanoplopen tot
eenfactor 10).
Vooreengoedebeoordelingvan waterbodemszoudendaaromdehuidigeprotocollenmerbetrekkingtotbio-assaysvoor
waterbodems moeten worden gewijzigd;
bio-assayszoudenzogoedmogelijk moeten
aansluiten opdeomstandigheden insitu.In
laatstgenoemde situatie heeft hetookzin
omtetrachten eenrelatieteleggen tussen
deresultaten vanbio-assaysen concentraties
vrij-opgeloste stofgemeten inoppervlaktewateren poriënwater.

Nader onderzoek
Bijovetschrijding van interventiewaarden(grensrussen klasse3 en4)behoort
naderonderzoek reworden ingesteld naarde
urgentie vansanering.Ook interventiewaardenzijn echtergebaseerdop totaalgehalten,
diegeenrelatiehebben met ecotoxicologischerisico's.Interventiewaarden kunnen
daaromgeenmaatstafzijn voothet scheiden
vanernstigeennieternstigegevallen van
verontreinigde waterbodems.Zoalsreeds
gemeldkanspecievanklasse 1 meer toxisch
zijn danspecievanklasse4.Nader onderzoekbeperktzichdaarom ten onrechte tot
gebieden,waarsedimenten vanklasse4worden aangetroffen.
Bijhet naderonderzoekwordt opbasis
vanactuelerisico'sdeurgentievan sanering
vastgesteld.Bijditonderzoekspelenbioassaysenveldwaarnemingen een belangrijke
rol(Triade).Bijdeinterpretatie vandegegevenswordtervanuirgegaandatsprakeis
vanernstigeactuelerisico'sindien ernstige

effecten, waargenomen inhetvelden bij
bio-assays,kunnen wordenverklaardop
basisvan'toxicunits'.Indepraktijk worden
dezeechterveelalberekendopbasisvan
totaalgehalten inplaatsvanopbasisvan
concentraties vrij-opgelostestof Daar
totaalgehalten geenrelatiehebben metecotoxicologischerisico's,zouden totaalgehaltendusgeenrolmogenspelenbij het vaststellenvanactuelerisico's.
Zolangmengeenrelatieslegtmetconcenrrariesvrij-opgelosresrof zoumenerin
principeverstandigaandoenuitsluitend uit
tegaanvanderesultaten vanbio-assaysen
veldwaarnemingen.Dit levertechtereen
probleem op, omdat-zoalshietvoor vermeld-deresultaten vanbio-assayszelfaan
kritiekondethevigzijn.Deresultaten van
hethuidige naderonderzoekzijn mede hierdoornietbetrouwbaar. Eenmogelijke uirzonderinghieropvormt hetonderzoeknaar
risico'sopdoorvergiftiging, waarbij interne
stofgehalten wordengemeten bij organismendiehetvoedselvormenvoorhogere
organismen.
Volgensdenormstelling issaneringvan
grond metzwaremetalen nieturgenrzolang
signaleringswaardennietwordenoverschreden.Daardezewaardenechrer betrekking
hebbenoptotaalgehalten, diegeenrelarie
hebbenmeracruelerisico's(nochineen
aëroob,nochineenanaëroobmilieu),kande

werkelijke urgentie vansaneringnietop
dezewijzeworden vastgesteld.

Nieuwe klassenindeling gebaseerd op msPAF
Bijbepalingvanconcentraties vrij-opgelostestofin(poriën)watet en toetsingvande
resultaten opwaternormen,verbetert de
beoordelingvanhetaquatisch milieureeds
aanzienlijk. Doorhetverwaarlozenvan
mengseltoxiciteit wordtechternochinhet
huidige(sedimentnormen, klassenindeling),
nochinherverbeterdesysteemwaarbij concentratiesvrij-opgeloste stofworden
getoetst opwaternormen, eenbeeldverkregenvanheteffect datalleaanwezige stoffen
samenzoudenkunnen beweikstellingen
metbetrekkingtotdebedreiging(of
bescherming)vansoortenorganismen. Het
RIVMontwikkeldedaaromeen methode
waarmeehetpercentagebedreigdesoorten
organismen kanworden berekend, uitgaandevanconcentraties vrij-opgeloste stoffen in
(poriën)water.Hierbij wordtheteffect van
mengseltoxiciteit dusnietgerelateerd aan
éénorganisme(bio-assay),maarwordteen
telatiegelegd tussenmengseltoxiciteit en
heteffect opallesoortenorganismen,diein
eenbepaaldecosysteemzouden moeten
voorkomen.Dezemethodiekstaatbekend
alsmsPAF,waarbij msstaatvoor'meersroffen'enPAF voor'potentieelaangetaste fractie'; PAF x100«percentagebedreigdesoor-

ten.BijdeberekeningvanmsPAFwordrvoor
stoffen methetzelfde werkingsmechanisme
concentratie-additiefgewerkt.Tevenszijn
effecten vanstoffen meteenverschillend
werkingsmechanisme indeberekeningen
verdisconreerd.
Hetvaltnietteontkennen datdeinvoeringvanmsPAFgepaard zalgaan metonzekerheden.Menstuit daarbij onder meer,
evenalsbijdevaststellingvanMTR-enERwaarden,opeengebrekaan berrouwbare
toxiciteitsgegevens,maatdatzougeen
belemmeringmogenzijn voorinvoeringvan
msPAF.Hetisbetet msPAFmetzijn beperkingen in tevoerenenlangzamerhand te
verbeteren omheteffect vanmengseltoxiciteitzo goedmogelijk tebenaderen dan het
effect vanmengseltoxiciteit teverwaarlozen.
Dehuidigeklassenindelingzoudan kunnen
wordenvervangendooreen klassenindeling
gebaseerdopmsPAF-grenzen.Inregenstellingtotdehuidigeklassenindelingzoueen
klassenindelinggebaseerdopmsPAFzijn
gerelateerd aanecotoxicologischerisico's;
hoehogerdeklasse,destegrorerhetrisico.
OokhiergeldtdatmsPAF-waarden zouden
moeten wordengeverifieerd met behulpvan
resultatenvanbio-assaysenveldwaarnemingen. <f
dr. ir.G. Kamerling
dr. G. Cornelissen
drs. N. de Rooij

DE effectenvan concentratiesvrij-opgelostestofkunnen worden^emetenmetbio-assays.
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