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In2000 isbinnenhetSSEO-programma
gestartmethetproject 'Interactiestussen
nutriënten entoxicanteninuiterwaardpiassen'.Deachterliggende hypothesewasdatde
eutrofiëringsgraad en/ofdestructuurvaneen
aquatischecosysteemdeeffecten enstofstromenvantoxischestoffen kan beïnvloeden2''3'.
Ditproject bestaatuitdrieAIO-onderdelenen
vindtplaatsineen samenwerkingsverband
vanWageningenUniversiteit(AquatischeEcologieenWaterkwaliteitsbeheer),Alterra,de
UniversiteitvanAmsterdam (AquatischeOecotoxicologie)enhetRIZA. Inhetkadervanéén
vandedrieAIO-projecteniseenonderzoekuitgevoerdnaardeopnamevanPCB'sdoor
bodemwoelendevissenin modelecosystemen
indevormvanopencilindersineenuiterwaardpiaslangsdeWaal.
Dedoelstellingen vanhethierbeschreven
onderzoekzijn hetmetenenmodellerenvan
deopnamevanPCB'sdoor bodemwoelende
vissenineenveldsituatieenhetbepalenvan
beschikbarefracties vanPCB'sinhetsediment.

l/celuitcrwaardplasscn en andere oppervlaktewateren inNederland wordengedomineerddoor
bodemwoelendevissen,zoalsbrasem.Doorhunvoedselgedirigkomendezevissen rechtstreeks inaai:
raking niethetsediment, inclusief dedaarin nogsteedsaanwezigeorganische verontreinigingen.
Ondankshet/eitdatdePCB'saljaren inhet
sedimentaanwezig zijn enwellicht metde ti|d
veelminderbeschikbaarzijngeworden, wijzen
SSEO
onderzoeksresultaten eropdatdeopnamevan
In1999ishetdoordeministeriesvanLNV,VROMenV&WenhetNWOgefinancierdeStimulePCB'suituiterwaardsedimenten doorvis noa
ringsprogrammaSysteemgerichtEcotoxicologischOnderzoek(SSEO)vanstartgegaan.
o

steedssubstantieel is. 'TevensbleekdatdeTenaxmethodeecubeterecorrelatieoplevert metPCBopnamedoorbodemwoelendevissendan meting
vanliettotaalgehaltevanPCB'sm sediment.
Inuiterwaarden zijn nogveelgiftige stoffenaanwezigdiedaarmetnameindezeventigerjaren methetrivierslibzijn afgezet.Devervuilingvanhetrivierslibmet bijvoorbeeld
polycyclischearomatische koolwaterstoffen
(PAK's)enpolychloorbiphenylen(PCB's)is weliswaarsterkverminderd,maaraangeziendeze
stoffen nietofzeerlangzaamafbreken, zijnze
welnogsteedsindeuiterwaardenaanwezig.
Voordebeheerders isheteenbelangrijke vraag
ofdezestoffen beschikbaarzijn voordedaar
aanwezigediersoorten.Voorsedimentbewonerszoalsmuggelarven is,onderanderedoor
hetRIZA1',alveelonderzoekverrichtnaarde
'biologischebeschikbaarheid'vanorganische
verontreinigingen inhetsediment.Voorandereorganismen,zoalsvissen,isdebeschikbaarheidvandezestoffen nogonduidelijk.
Veeluiterwaardpiassen enandereoppervlaktewateren inNederland wordengedomineerddoorbodemwoelende vis,zoalsbrasem.
Doordatdezevissenhetsedimentflinkopwoeienalszenaaretenzoekenendaarbij ookveel
sedimentopnemen,wordendezevissenblootgesteldaandeinhetsedimentaanwezigeverontreinigingen. Ditmaaktdevraagofsedimentgebonden verontreinigingen welofniet
beschikbaar zijnvooropname invissenzeer
actueel.

Hetrichtzichopeffecten vandediffuse belastingvande(water)bodem meteenmengselvan
verschillendestoffen, dezogehetenchemischesluier.Dezechemischesluierbestaatnietalleen
uitstoffen dievannatureindesystemenvoorkomen,zoalsnutriëntenenzwatemetalen,maar
ookuitstoffen dieniet
vannatureinbiologischesystemenvoorkomen, bijvoorbeeld
pesticidenenandere
giftigeorganischeverontreinigingen.De
hoofdvraagvanhet
programmaiswatde
ecologischerisico's
zijnvande diffuse,
chronischebelasting
vancombinatiesvan
diestoffen opecosysteemniveau.
Dedoelstellingen van DeAfferienscheenDeestscheWaarden.(Foto:Dejongluchtfotografie,Zeist).
hetSSEO-programma
zijn:
• hetontwikkelenvankennisoverdereactiesvanecosystemenopchemischebelastingmet
eenchronischtoxischendiffuus karakter.Bijzondereaandachtgaatdaarbij uitnaarde
causalerelatietussenhetpopulatie-ensysteemniveau;
• hetinzettenvanfundamentele entoepasbarekennisteronderbouwingvandeverdere
formulering enuitvoeringvanhetbeleidinzakeecologischerisico'svandechronischeen
diffuse belastingvanhetmilieumeteencombinatievan stoffen.
HetSSEO-onderzoekconcentreertzichindrieverschillendegebieden:deAfferdenscheen
DeestscheWaarden,deBiesboschenDeRondeVenen.
Binnenhetprogrammalopentwaalfprojecten.Dezebestaangrotendeelsuitmeerderesubprojecten,waarbinnen veleAIO'senPostdocswerkzaam zijn.
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Onderzoeksopzet
Van 15augustus tot 20oktobct 2000iseen
zogeheten enclosure-expetiment uitgevoetd in
een uitetwaatdplas in deAfferdensche en
DeestscheWaaiden aan deWaal Hicttoe iseen
aantal petspexcilindetsmet eendiametet van
1.05metet eneendiepte van90centimetet in
een uiterwaatdplasgeplaatst. In iedete cilindet
iseen katper van ongeveer510gram uitgezet.
Voorkarper isgekozen wegensde beschikbaarheiden omdat dezevissoort met betrekking tot
fouragcergedrag (bodcmwoelen) erg lijkt opde
btasem dievan nature indeplasvootkomt.Na
twee maanden zijn de karpers samen met een
aantal scdimentmonsters geanalyseerd.

•PCB 20
•PCB 52
PCB 149
•PCB 180

200

400

600

tijdindagen

Afo. 1:

PCB-concentratiesinvisalspercentagevandeevemvichtconcentratie.Resultatenvanmodelberekenmcjen.

Meten van beschikbaarheid
Alsverontreinigingen, zoalsPCB's,een aantaljaren oflanger in het sediment aanwezig
zijn, verplaatsen demoleculen zich vande buitenkant van een sedimentdeeltje naat binnen
toe,waar het zich ook beter aan het deeltje kan
binden. Eenevenwicht ontstaat dan tussen de
verontreinigingen dierelatiefvastzitten (de
langzaam desorberende fractie) en verontreinigingen dienog welaan debuitenkant vande
sedimentdeeltjes zitten (desnel desotberende
fractie). Naarmate detijd vordert,komen de
verontreinigingen steedsvaster in het sedimentdecltje tezitten,waardoor de beschikbaarheid voor dieten ofplanten afneemt. Ook
door zeer stetke binding aan roet en kooldeeltjes ofverweerde olieresiduen, kan een deelvan
deaanwezige organische verontreinigingen
slecht beschikbaar worden4'.Bij normale sedimentanalyses worden allePCB-fracties 'losgeweekt' (geëxtraheerd) van het sediment. Het is
echter ook mogelijk om met behulp van een
absotberend matetiaalzoalsTenax-korrels
alleen desnel desorberende fractie te extraheren en vervolgens te analyseren.Deze methode
isonder andete door het RIZAontwikkeld'' en
geeft een goed beeld vande beschikbaarheid
van PCB'svoor kleinebodemdieren, zoals
muggelarven.Devraag isechter ofdit ook
werkt voorvis.

Opname door bodemwoelende vis
In detweemaanden die het experiment
duutde, ishet PCB-gehaltevandekarpers toegenomen van 31Hg/kgdtooggewicht tot
gemiddeld 386±67jig/kgdrooggewicht (som
van 15individuele PCB's).Deze opgenomen
hoeveelheid staat gelijk aan ongeveer één procent vandePCB'sindebovenste centimetet
sediment indeafgesloten cilinder.Ter vergelijking:een in dezelfde periode in dezelfde plas
gevangen brasem van noggeenjaar oud bevatte 1470[0.g(som)PCB's per kgdrooggewicht en
een tien tot twaalfjaar oude brasem bevatte
4311 Mg/kgHet verschil in PCB-opname tussen de uitgezette karpers en devan natute in de plas
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voorkomende brasem kan verklaard worden
uit het feit dat bij de karpers na twee maanden
noggeenevenwicht tussen visen omgeving is
beteikt met betrekking tot accumulatie van
PCB's.Modelberekeningen met procesvergelijkingen (onder andere uit het model OMEGA5')
bevestigen dat na twee maanden nog geen
evenwicht tussen PCB's in visen de omgeving
verwacht kan wotden.Afbeelding 1 geeft voor
vierverschillende PCB'sde evenwichtsmodelberekeningen aan. Het isduidelijk dat na60
dagen voorgeen van de PCB'saleen evenwicht
isbeteikt. Met name de hogete PCB's,die beter
vetoplosbaat zijn, doen er langoverom evenwicht te bereiken.
Afbeelding 2 geeft schematisch de verschillendeopname- en afgifteroutes van PCB'svoot
bodemwoelende visweer.
1

absorptie uit water
Vooralvoorde'lichte'PCB'sis absorptie
uit watet een belangrijke opnameroute. Deze
zijn beter oplosbaat in watet dan zwarePCB's
en zullen in een evenwichtssituatie involdoende mate in het water aanwezig zijn om
daar door devissen opgenomen te kunnen
worden. DezwarePCB'szijn betet oplosbaat in
veten organisch materiaal en zullen dus voornamelijk aan het sediment gebonden zijn en
niet snelviahet watet beschikbaar komen.
Absorptie uit water iseen evenwichtsproecs;
alserveelPCB'sin een viszitten en weinig in
het water, zalhet proceszichomkeren enzal
uitscheiding van PCB'snaar het water plaatsvinden (toute4).
2 opname uit voedsel
Voorbodemwoelende visismet name
macrofauna, zoals wormen en muggelarven,
eenbelangrijke voedselbron.Deopname via
deze route isvootalvootzwaardere PCB'svan
belang.
3

opname uit sediment
Vissen kunnen aanzienlijke hoeveelheden

sediment in het maagdatmkanaal hebben. In
het maagdatmkanaal spelen datmvloeistoffen
eenrolbij het 'losweken'vanPCB'suit het
sediment, zodat dezeopgenomen kunnen
worden.Ook hierbij speelt waaischijnlijk weet
het bestaan vaneen langzame en een snel
desorberende fractie in sediment een tol.
4

uitschcidingin watet
Alsmeer PCB'sin een visaanwezig zijn
dan vanuit het evenwicht met de watetomgevingverwacht kan worden,zalin plaats van
opname uit het watet afscheiding plaatsvinden.Dit gebeurt bijvoorbeeld alsje eenvis met
veelPCB'szou vangen en in schoon water zou
uitzetten.
5

uitscheiding via het maagdarmkanaal
Niet-opgenomen PCB'suit voedselen
sediment wotden viahet maagdarmkanaal
weer uitgescheiden.
6

gtoeiverdunning
Alseen visgroeit zonder extra PCB'sop te
nemen,blijft de absolute hoeveelheid PCB's in
devishetzelfde. Het PCB-gehaltevan devis
uitgedrukt per kilogram wordt dan echtet
kleiner.
7

ei-en zaadafscheiding
Met deeieten en het zaad verdwijnen ook
weer behoorlijk wat PCB'suit deoudervissen.
In het besptoken experiment isdeze route verder niet van belang.
Een aantal kolbleienuit dezelfde plasvan
drie tot vijfjaar oud bevatte gemiddeld 268
ug/kgPCB.Ditiseenstuk minder dan wat in
debrasem gemeten is,zeker wanneer met de
leeftijd van devisrekeninggehouden wordt.
Demeest logischevetklaringhiervoor isdat de
blootstelling van kolbleiaanPCB'sandets is
dan van brasem, aangezien kolbleigeen
bodemwoelende visis.Deopname vanuit water
zalniet anderszijn, degemeten hoeveelheid
PCB'sin macrofauna en zoöplankton isook ver-
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Een schematische weergave vande verschillende opname- en ajéji/teroutes van PCB's

Afo. y.

Tenax-extraheerbare PCBs insediment (jig'kgdu)

Concentratiesvandei5 i gemeten individuele PCB's inkarper uitgezet tegen totaal-extraheerbare (links)en
Tenax-extraheerbare (rechts) PCB hoeveelheden in het sediment.

voor bodemwoelende vis.

gelijkbaar6', dusdemeestlogischeverklaringis
datdeopnameroute vanuithetsedimentvoor
kolbleivanondergeschikt belangis.Ditwordt
bevestigddoorhetfeitdatinkolbleidelichte,
wateroplosbarePCB'sinrelatiefgroteremate
aanwezigzijndaninbrasem.
Beschikbaarheid PCB in het
sediment
Debiologischebeschikbaarheid vanPCB's
inhetsedimentinéénvandeafgeslotencilindersisweergegeveninafbeelding 3.Deresultatenvandeandere'enclosures'zijn vergelijkbaar
Indezeafbeelding islinksdehoeveelheidvande
individuelePCB'sinvisuitgezettenopzichte
vantotalegehaltesinhetsedimentenrechts
tegendeTenax-extraheerbare(sneldesorberende)PCB-gehaltesinhetsediment.HetisduidelijkdatdehoeveelheidPCB'sinkarperbetercorreleertmetdeTenax-extraheerbaregehaltes,die
overigenscircatienprocentomvattenvande
totalePCB-gehaltes.Ookdeverbeteringopzich
issignificant (F-test;Pkleinerdan0.01).
Conclusies en implicaties
Deresultaten vanditonderzoek wijzen

eropdatbodemwoclendevissen aanzienlijke
hoeveelhedenPCB'sopnemen doorblootstellingaanhetsediment.Ondankshet feitdatde
PCB'saljareninhetsedimentaanwezigzijnen
wellichtmetdetijd minder beschikbaar
worden,wijzen onzeresultateneropdatde
opnamevanPCBuituiterwaardsedimenten in
visnogsteedssubstantieelis.
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advertentie

Had je maar...
alles vanbodem, grondwater tot bron inéén hand'.
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig detotale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in dehand.

Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:
• diepe boringen
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• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling
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