ACTUALITEIT

" H U I D I G E N O R M E N VAN OPPERVLAKTEWATER,
WATERBODEMS EN BAGGERSPECIE O N J U I S T "

Naareennieuwe
beoordelingopbasis
vanconcentraties
vrij-opgeloste stof
Debeoordelingvandekwaliteitvanoppervlaktewater,waterbodemsenbaggerspecievindtnuplaats
doormiddelvanapartesystemen(normstelling).Dezekenmerkenzichdoorsysteem/buten,diehun
oorzaakvindeninhetomrekenenvanconcentratiesvrij-opgelostestqfjmiddelsgeneneke verdelmgscoefjkié'nten) naarconcentratiesmdevasteJose,hetverwaarlozenvanhetverschiltussenconcentraties
totaal-opgelostenvrij-opgelostenhetnieto/in onvoldoendematerekeninghoudenmetmemjseltoxicitcit.HetAdvies-enKenniscentrumWaterbodems(AKWA)pleitineenonlangsverschenenrapportagevooreennieuwentransparantbeoordelingssysteemvooroppervlaktewater,waterbodemsenbaggerspecie,gebaseerdopconcentratiesvrij-opgelostestof.waarbijsysteemfoutenwordenvermeden.
Inoppervlaktewater komenstoffen voor
alsvrij-opgelost (moleculenorganischecontaminantenenzwaremetaalionen)enals
complexen;bovendienzijn veelstoffen deels
gebondenaanzwevendestof Ecotoxicologischeeffecten bijwaterorganismen kunnen
metnamewordenverklaardmetbehulpvan
concentratiesvrij-opgeloste stof(biobeschikbaar).Ditgeldtvooralvoororganischecontaminanten.Waternormen (ecotoxicologische
risicogrenzen)zijn opgesteldmetbehulpvan
toxiciteitstesten metwaterorganismen.Op
dezewijzewerdenperstofdevolgende
waternormen afgeleid: het verwaarloosbaar
risico(VR,hetmaximaaltoelaatbaarrisico
gedeelddoor 100),hetmaximaal toelaatbaar
risico(MTR,deconcentratiewaarbij95procentvandesoorten organismen wordt
beschermd)enheternstigrisico(ER,deconcentratiewaarbijdehelft vandesoorten
organismen wordtbeschermd).
OokdoorhetRIVMwordt aangenomen
datdebijdetoxiciteitstestengemetenwaterconcentratiesendusookdewaternormen
betrekkinghebbenopbiobeschikbarestof
(vrij-opgelost).AKWAgeeft inzijn rapportage
weerwaaromdenormwaardenvoordeverschillendestoffen metmeerofmindergrote
onzekerhedengepaardgaan;denormwaardenkunnen hierdoorzoweltehoogalstelaag
zijn.Medehieromzijn berrouwbarebioassaysenveldwaarnemingen noodzakelijkbij
debeoordelingvanhetaquatisch milieu.
18

H20

10-Z004

Belang voedselroute
Bijdevaststellingvanwaternormenmet
degenoemde toxiciteitstesten wordt infeite
alleenrekeninggehouden metdeblootstellingvanorganismenviadewaterfase.In
werkelijkheid wordendoororganismen echterookstoffen opgenomen uit(gecontamineerd)voedsel.Voorwaterorganismen blijkt
inhetkadervandenormstellingdegecontamineerdevoedselrouteechter buiten
beschouwingtekunnen blijven.Voorhogere
organismen (bijvoorbeeld zeehondenen
vogels)speeltdegecontamineerde voedselroutevoorbepaaldestoffen echterweleen
essentiëlerol.Maarbijdenormstelling
wordtdaarmeerekeninggehouden,zijhet
datindenormstelling nietwordtaangegevenopwelkestoffen deze 'doorvergiftiging'
betrekkingheeft. Voorlocatieswaardoorvergiftiging geenrelevanterolspeelt,zijnde
betreffende doorvergiftigingsnormen echter
onnodigstreng.

Toetsing kwaliteit oppervlaktewater
Infeitezoudenconcentraties vrij-opgelostestofmoetenwordengemetenenwordengetoetstopdegenoemde waternormen.
Daarconcentraties vrij-opgeloste stoftot
voorkortnietofnauwelijkswarentemeten,
bepaaltmenechter totaalconcentraties (vrijopgelost+anorganischeenorganischecomplexen;veelalwordtookstofgebondenaan
zwevendestofmeebepaald).Daarna worden

infeitetotaalgehalten inwatergetoetstop
waternormen (concentraties vrij-opgelost),
hetgeenonjuist is.Afhankelijk vandewijze
vantoetsing,deaardvandestofendelocatiespecifiekeomstandigheden kandebeoordelingeenfactor 10tot100fout zijn (vaak
overschatting vanecotoxicologischerisico's).
Alsvoorbeeld hiervankandeveelvuldige
overschrijding vandeMTR-waardevoor
koper wordengenoemd.

Waterbodems
Voorsedimentbewonende organismenis
inhetverleden beleidsmatig aangenomen
datVR-,MTR-enER-waardenvoorwater
ookgeldenvoorhetporiënwatervanhet
sediment.Doorgebrekaan toxiciteitsgegevensmetbetrekkingtotsedimentbewonendeorganismen isdezeaanname niet
verifieerbaar, maargevoelsmatigwelverdedigbaar.Welishierdoordeonzekerheid met
betrekkingtotdenormwaarden voorsedimentgroterdanbij oppervlaktewater.
Voorsedimenten zoudendus concentratiesvrij-opgeloste stofinhetporiënwater
moetenwordengemetenenvervolgens
getoetst opdeeerdervermelde waternormen.Daarconcentraties vrij-opgeloste stof
inhetverledenechternietofnauwelijks
konden wordengemeten,rekendemende
MTR-enER-waardenvoorwater met
behulpvangenerieke(perstofvaste)verdelingscoëfficiënten ominMTR-enER-waardenvoorsediment (normengebaseerdop
totaalgehalten,mg/kgdroogsediment). In
tegenstellingtotbepalingvanconcentraties
vrij-opgeloste stofleverdebepalingvan
totaalgehalten insedimentgeen problemen
op.Dewerkelijke (locatiespecifieke)verdelingscoëfficiënt kanechterveelhogerzijn
dandegenerieke verdelingscoëfficiënt,
waardoorecotoxicologischerisico's sterk
kunnen wordenoverschat.Voororganische
contaminanten wordtditonder meerveroorzaaktdooreensterkesorptieaanroet.
Omrekeningmetgenerieke verdelingscoëfficiëntenkandaarom totgrotefouten leiden
(toteenfactor100).

Klassenindeling baggerspecie
Dehuidigeklassenindelingbevatde
klassenot/m4(hoehogerdeklasse,deste
sterkerverontreinigd).Degrenzentussende
klassenwordenperstofweergegevenals
totaalgehalten (mg/kgdroogsediment).Oorspronkelijkwerdeenrelatieverondersteld
tussendeklassenindelingenecotoxicologischerisico's.Infeiteblijkt eendergelijke relatieniettebestaan;specievanklasse1kan
toxischerzijn danspecievanklasse4.Het

ontbreken vaneenrelatietussen klassenindelingenecotoxicologischerisico's (effecten)
moetondermeerworden toegeschreven aan
devolgendeoorzaken:zoalsuit hetvoorgaandeblijkt,zijn totaalgehaltennietgerelateerdaanecotoxicologische risico's,nietof
onvoldoende wordtrekeninggehouden met
mengseltoxiciteit éndegrenstussen klasse3
en4wordtmedebepaalddoor humaan-toxicologischerisico's.Infeite iseen dergelijke
klassenindeling,naasteennormstellingvoor
waterbodems (sediment),overbodig.Welzullenhumaan-toxicologische risico'sapartin
beschouwingmoetenwordengenomen.

Verbeterd beoordelingssysteem
Inoppervlaktewater behoren concentratiesvrij-opgeloste stofte wordengemeten;
voorwaterbodems (sediment)enbaggerspecieconcentraties vrij-opgeloste stofin het
poriënwater.Alleconcentraties vrij-opgelostestofwordendaarnagetoetst opVR-,MTRenER-waardenvoorwater.Hierdoor ontstaatééneenvoudigentransparanr beoordelingssysteem voor oppervlaktewater,
waterbodems (sediment)en baggerspecie,
gebaseerdopconcenrraties vrij-opgeloste
stofin(poriën)wateren(reedsbestaande)
watetnormen.
InhetAKWA-rapporrwordt weergegevendatbepalingvanconcentraties vrijopgelostestofthansgeenprobleemmeeris
(technischgoedmogelijk enniet kostenverhogend).Ditverbeterd beoordelingssysteem
heeft ondermeerdevolgendevoordelen:
• Debeoordelingvandekwaliteit van
oppervlaktewater, waterbodems enbaggerspecievindropidentiekewijzeplaats,
waardoor hernormensysteem voorhet
aquatisch milieu sterkwordt vereenvou-

digd,terwijl debiobeschikbaarheid van
stoffen (locatiespecifiek) inhet systeem
isverdisconreerd;
• Foutendooromrekeningmet generieke
verdelingscoëfficiënten wordenvermeden;
• Debeoordelingsluitzogoed mogelijk
aanopdebeschikbare toxiciteitsgegevens.

Mengseltoxiciteit
VR-,MTR-enER-waarden voorwatet
(waternormen)gevenweerinhoeverresoortenorganismen wordenbeschermd bijeen
bepaaldeconcentratievaneen vrij-opgeloste
stofbijafwezigheid vanalleandere stoffen.
Inwerkelijkheid bestaathet oppervlaktewaterenhetporiënwateruiteenmengselvan
opgelostestoffen, waarbij hetecotoxicologischrisicobestaatuiteensoort optelsom
vanrisico'sveroorzaakt door individuele
sroffen. Ookmet hetverbeterd systeem
wordtmetdezemengseltoxiciteit nietofin
onvoldoendematerekeninggehouden,
waardoorhetecotoxicologisch risicokan
worden onderschat.

Geïntegreerde beoordeling van
watersystemen
Organismen inwaterbodems komen
met namevoorinderoplaag(otot 5cm).In
hetkadervanecotoxicologischerisico'szou
debeoordelingvandekwaliteit van watetbodemsdaaromdienenplaats tevinden
door hetvaststellenvandekwaliteit vande
toplaagvanhetsediment opbasisvanconcentratiesvrij-opgeloste stofinhetporiënwater.Dekwalireirvandetoplaagzalechter
veelaleenafspiegeling zijn vandekwaliteit
vanhetoppervlaktewater, terwijl veelorganismeninhersediment tevenshun microomgevingactiefverversen metoppervlaktewater.Bijdeecotoxicologische beoordeling
vanwater-sedimentsystemen zoumen daaromveelalkunnen volstaanmetdebepaling
vandekwaliteit vanhet oppervlaktewater.
Bepalingvanconcentraties vrij-opgeloste
stofinhetporiënwaterzoudan overbodig
zijn,evenalsbio-assaysvoorwaterbodems.
Datzou tenopzichtevandehuidige werkwijze toteensterkevereenvoudiging enkostenbesparing leiden.

Waterbodemsanering
HetRIVMheeft zichintensiefmetdeze
problematiek beziggehouden.Opbasisvan
concentraties vrij-opgeloste stofen mengseltoxiciteitkandemsPAFworden berekend
(meerstoffen PAF;PAF=PotentieelAangetasteFractie,waarbij PAFx100het percentagebedreigdesoorten weergeeft).Met behulp
vandezemethodekaneennieuwe klassenindelingwordengemaaktvooroppervlaktewater,waterbodems enbaggerspecie,gebaseerdopmsPAF-grenzen.Metdit systeem
zullenecotoxicologischerisico'szogoed
mogelijk inbeeldworden gebracht.

Ba^gerdepotIJssehogtenbehoevevansaneringvanhetKetelmeer.

Indiendetoplaagvanhetsediment een
afspiegeling isvandekwaliteit vanhet
oppervlaktewater, danheeft saneringvande
watetbodem ter beperkingvanecotoxicologischerisico'sgeenzinenkunnen zelfs
negatieveeffecten teweegworden gebracht.
Hetbeoordelingssysteem vooroppervlaktewater, sediment enbaggerspecie,
gebaseerdopmetingvanconcentraties vrijopgelostestofin(poriën)water en bestaande
waternormen,zouopkortetermijn kunnen
worden ingevoerd.Invoeringvan het
msPAF-systeem,waarbij tevens rekening
wordrgehouden metmengseltoxiciteit,zal
watmeerrijd vergen,omdateerstbeleidsmatigPAF-risicogrenzen moeten worden
vastgesteld.NietalleeninNederland zouden
dehiervoorgesteldewijzigingen zospoedig
mogelijk moerenwordeningevoerd.Ookde
EuropeseKaderrichtlijn Watergaatten
onrechteuit vantotaalgehalten, terwijl geen
gebruik wordtgemaakt vanbio-assaysen
veldwaarnemingen, f
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