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den,maarwordtaangenomendatdebinding
vandetotaleaanwezigeconcentratievanstoffenaltijd constant is.Redenhiervoorisonder
anderedatnogteweinigbekendisoversorptie
vanHOC.Daaromisbijdeleerstoelgroep
AquatischeEcologieenWaterkwaliteitsbeheer
vandeWageningen Universiteit,insamenwerkingmetTNO,deafgelopenjareneenpromotieonderzoekverrichtnaarenkele factoren
diedesorptievanHOCsterkbeïnvloeden.
Belangrijkste factoren waarnaargekekenis,
zijn deaanwezigheid vanroetenolieinwaterbodems.
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Recentonderzoek lieeft aangetoond dutzowelroet-en kooldeelrjesalsverweerde olicresiducngiftyc
organischeverontreinigingen,zoalsPAK. extreemsterkkunnen binden.Dezematerialenzijn wijd
verspreid inwaterbodemsenkunnenervoorzorgendarde^ifrye stoffen velemalen minderworden
opgenomen doororganismen dan totnutoewerdaangenomen. Dehuidige risico-evaluatieprocedure
voorwaterbodemsrjaat volledig voorbijaan ditfeit, waardoor risico's kunnenwordenoverschat. Het
isdaardoor mogelijkdatsaneringenplaatsvinden dieinfeite niet noodzakelijk zijn. Deinditonderzoekontwikkeldemethodekanhelpenomhieroveruitsluitsel regevcn.
Hetmerendeelvandewaterbodemsin
Nederland ismatigtotzwaar verontreinigd
metgiftige stoffen, zoalszwaremetalenen
hydrofobe organischechemicaliën(HOC),ook
vaakaangeduidals'persistentorganicpollutants'(POP)oforganische microverontreinigingen.Voorbeelden vanHOCzijn polychloorbifenylen (PCB),polycyclischearomatische
koolwaterstoffen (PAK)endioxines.Ditsoort
stoffen wordtnaasthungiftigheid gekenmerktdooreenextreemlageoplosbaarheidin
water,waardoorzezeersterkdeneiginghebbenaandemeervetachtige,hydrofobe (letterlijk:'watervrezende')compartimenten ineen
watersysteem tebinden.Debelangrijkste
hydrofobe compartimenten inhetwaterige
milieuzijn levendeorganismen(vissenen
organismen levendin/opdewaterbodem)en
overblijfselen ofafbraakproducten vandode
plantenendierenindewaterbodem.Dielaatstehydrofobe faseiseencomplexmengselvan
humusachtige verbindingen enwordtaangeduidmetdeverzamelterm'natuurlijk organischmateriaal'.
DoorstrengeemissiereducerendemaatregelenisdehuidigeuitstootvanHOCsterk
verminderd tenopzichtevandieindejaren60
en70vandevorigeeeuw,toenenormehoeveelhedeninhetmilieugeloosdzijn.Doordat
destoffen echterzeerslechtafbreekbaar zijn,
zijn deconcentratiesvandestoffen inwaterbodemsnogsteedshoog.Hierdoor kunnen
aquatischcorganismen totopdedagvanvandaagnogwordenblootgesteld aan schadelijke
concentratiesvanstoffen waarvanhetgebruik
reedsenkeledecenniageledengestoptis1).
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Omrisico'svooraquatischeorganismen,
maarookvoormensen(denkaanconsumptie
vanvisenrecreatie)teevalueren,worden
waterbodemsgetoetstopdeaanwezigheidvan
verontreinigingen.VoorHOCwordenhiertoe
waterbodemmonsters genomen,diemeteen
organisch oplosmiddelwordengeëxtraheerd,
waarnadeconcentratiesvandestoffen inde
extractenchemischgeanalyseerdworden.De
gemetenconcentratieswordenvervolgens
getoetstaannormendiezijnopgesteld omde
matevanrisicovoorhetmilieuaanteduiden.
Dezenormenzijn inhetlevengeroepenom
eenprioriteringvandeaanpakvanemissiesof
demogelijkheid totverspreiding(voorbaggerspecie)inkaarttebrengen.Indien bepaalde
stoffen deinterventiewaarde overschrijden,
wordtdewaterbodem ingedeeldindehoogste
verontreinigingsklasse(klasse4),watbetekent
dateenwettelijke noodzaaktotsanering
bestaat.Indepraktijk houdt ditdanmeestalin
datdebaggerwordtopgeslagenmeendepot,
wateenzeerkostbareondernemingis.
Voorhetbepalenvanrisico'svaninwaterbodemsaanwezigeHOCishetvanhetgrootste
belangtewetenhoeenmetnamehoesterkde
stoffen zijngebonden.Alsstoffen 'losjes'zijn
gebondenaannatuurlijk organisch materiaal
indewaterbodem,zijnzemakkelijker
opneembaardoororganismenenvormeneen
groterrisicodanwanneerzezeersterkgebondenzijn.Ditbindings-ofsorpricprocesspeelt
daaromeencrucialerolindebepalingvanhet
actuelelotendusderisico'svanHOC.Bij de
beoordelingvanrisico'svanwaterbodems
wordthiermeeechtergeenrekeninggehou-

Roet en olie in waterbodems
Datveelwaterbodemsverontreinigd zijn
metolie,zalniemandverbazen.Hetenorme
wereldwijde gebruikvanolie(producten)
brengthelaaseenflinkeemissievanditmengselnaarwaterbodemsmetzichmee.Voorbeeldenzijn hetmorsenenlozendoordeberoepsenpleziervaartenongelukkenopzee.Deaanwezigheidvanroetinwaterbodemslijkt mindervoordehand liggend.Eenbreedscalaaan
verbrandingsprocessen (verkeer,industrie,
bosbranden)brengtechterwereldwijdjaarlijks
zo'n100megatonaanroetachtige materialen
indeatmosfeer.Viaatmosferische depositie,
directofindirect(afspoclingvanopland
terechtgekomen fracties) komteengrootdeel
hiervanuiteindelijk terecht inhetwaterige
milieu.VerderwordeninNederlandsewaterbodemsvaakstecnkooldeeltjes aangetroffen,
dieafkomstig zijnvansteenkolenmijnen in
Duitsland ofdieinhetwaterbelanden tijdens
hetladenenlossenofbinnenvaarttransport
vansteenkool.Fysisch-chemischgezien lijken
stcenkooldceltjestotopzekerehoogteoproet
enwordendaaromhierbeschouwdalsroetachtigematerialen.
Roet,olieensteenkoolzijnsamenverantwoordelijk voorhetovergrotedeelvande
introductievanPAKinhetmilieu.DezeHOC
ontstaannamelijk zoweltijdens verbrandingsprocessenalstijdens devormingvanolieen
steenkoolenzijnmeestal inhogeconcentraties
indezematricesaanwezig.Daarnaastzijnroet,
steenkoolenoliesterkehydrofobe fasendie
waarschijnlijk eenzeergeschiktsorptiemediumvoorhydrofobe stoffen vormenendaardoordesorptie ineensedimentsysteem danig
kunnenbeïnvloeden.Voorroetbestondalwat
langerdehypothesedatdoordeco-productie
metPAK,delaatstgenoemde stoffen weleens
zeersterkinofaanderoetdeeltjes gebonden
zoudenkunnenzitten.Ditzoukunnenbetekenendatzezeerslechtopneembaarzijnvoor
organismen,terwijlzewelmetorganische
oplosmiddelengeëxtraheerdkunnen worden
(endusinhethuidigesysteemvanrisicobeoordelingwordenmeegenomen).Vooroliedaarentegenwerdaangenomendatdeaanwezige
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PAKgoedbeschikbaarzijnvooropnamedoor
organismen.Bewijsvoordezehypothesenwas
echter nooitgeleverd,maaronderzoek bijhet
Rijksinstituut voorKustenZeein199&11benadruktedenoodzaakomditnader teonderzoeken.Inditonderzoekwerdgevondendat
naastPAKookandereHOCmeteenplatte
molccuulstructuur extreemsterkaanwaterbodemuithetKetelmeerbonden.Omdatinde
analytischechemiematerialen alshoutskool
engrafiet somsgebruiktwordenom stoffen
metverschillendematevanplatheidvan
elkaartescheiden,werdgesuggereerddathet
Ketelmeerweleensroetachtigematerialenzou
kunnenbevattendieinstaatzijn voornamelijk
plattestoffen extreemsterktebinden.Opdat
moment wasechtervrijwelnietsbekendover
sorptievanHOCaanditsoortmaterialenende
enigemogelijkheid ommeeroverditproceste
wetentekomen,wasdoordebindingaanpuur
roetteonderzoeken.
Meten van verdelingscoëfficiënten
voor HOC
DematevansorptievanHOCaanvaste
stoffen (bijvoorbeeld eenwaterbodem ofroet)
ineenwaterigmilieu kanworden gekwantificeerddoormiddelvanzogehetenverdelingscoëfficiënten. Dezeworden bepaalddoorde
concentratievaneenHOCindevastestofenin
dewaterfase temetenendezevervolgensop
elkaartedelen.Verschillendeexperimentele
methoden makenhetmogelijk deverdelingscoëfficiënten tebepalen.Voorhetbepalenvan
sorptievanHOCaanroetbleekechtergéén

vandezemethodentewerken,omdatroetdeeltjeszokleinzijn (ziefoto)datzenietvanwater
gescheiden kunnenwordenenomdatdoorde
zeersterkebindingaanroetdeHOC-concentratiesindewaterfase zolaagwerdendatze
nietmeettemetenwaren.Daaromisinhet
huidigeonderzoekallereersteennieuwe
methodeontwikkeld waarmeehetwelmogelijkbleekomroet-water verdelingscoëfficiëntentemeten:dePOM/SPE-methode3'(zie
kader).Dezemethodeisvervolgensook
gebruiktomdesorptievanHOCaanin
sedimentaanwezigeolietebepalen.
Binding van HOC aan roet en olie
MetdePOM/SPE-methodezijnvoortien
verschillendesoortenroetenroetachtigematerialenverdelingscoëfficiënten bepaaldvooreen
reeksvandealindematerialen aanwezige
PAK,eenaantaltoegevoegde(gelabelde)PAK's
eneenreekstoegevoegdePCB's.Deresultaten41
lietenziendatdebindingvanPAKaanroetachtigematerialen inderdaadextreemsterk
kanzijn:devoorkeurvandezestoffen voorde
materialen bleeksomsmeerdaneen miljard
maalzohoogtezijnalsvoorwateren streefde
daarmeeookdevoorkeurvoornatuurlijk organischmateriaalveelalmeteenfactor duizend
voorbij.Uitverdelingscoëfficiënten voorPCB's
kwamverdernaarvorendatdemeesteroetachtigematerialen 'platte' verontreinigingen
veelsterkerbindendannietplatteverontreinigingen.Dezeconclusiekonwordengetrokken,
omdat verschillendePCB'sbestudeerdwaren
dieverschildenindematevanplatheidvan

Elektronenmieioscoopjbtovaneenverkeersroetdeelne.Ditdeeltjeisongeveer0.002mmgroot,maarnog 100maalkleinere
deeltjeskomenookvoor.

hunmoleculen.DatplattePCB'ssterkerbindeniseenbelangrijke waarneming,omdat
plattePCB'sveelgiftiger zijndannietplatte
PCB's.PlatteHOCbinden hoogstwaarschijnlijksterker,omdatzeveelbeterindekleine
poriënvanroetdeeltjes passen.Verderbleek
datdealinroetaanwezigePAK'shogereverdelingscoëfficiënten haddendandetoegevoegde
PAK's. Hieruit konwordenafgeleiddatmeestal
meerdandehelft vandetotaleconcentratie
vandeeerstgenoemdestoffen opeenzodanige
manierzitopgesloteninderoetdeeltjes, datze
zichnietnaardewaterfase kunnen begeven.
Dezelaatsteconclusiewerdondersteund door
statistischeanalyses4',maarookdoorextra
experimenten5',waarbijderoetachtigematerialenwerdengeëxtraheerdmetverschillende
typenorganischeoplosmiddelen.Dezeexperimenten lietenziendatslechtsmethéélspecifieke oplosmiddelmengsels allePAK'skonden
wordengeëxtraheerd.Ditbetekentdatmaar
eenkleindeelvandetotalePAK-concentratie
inroetbeschikbaarisvoorverdelingnaar
water(wateriseenzeerslechtoplosmiddel
voorPAK).
Naastdebovenbeschreven experimenten
metroetistevensdesorptievanPAKaansedimentendieverontreinigd warenmetverschillendetypenenconcentratiesolieonderzocht6'.
Terwijl PAK'svrijwel dezelfde sorptie-voorkeur
voorverseoliënhaddenalsvoornatuurlijk
organisch materiaal,bleekdatdesorptievan
PAK'smetkleinemoleculeninsystemendie
meerdantweejaarlanghadden stilgestaan
(waren'verweerd'],enormhoogwasgeworden.
DevoorkeurvandezekleinePAKvoorverweerdeolieresiduen(doorverweringontstaan
mogelijkteerachtigefasen]bleekzelfshoger
danvoordemeesteroetachtige materialen.
GroterePAK'shaddennaverweringechternog
vrijweldezelfde verdelingscoëfficiënten als
voorafgaande aandeverweringsperiodc.
Invloed op opname door organismen en giftigheid
Doorgaanswordtaangenomen datalleen
diefractie vaneenHOCdieisopgelostinde
waterfase,opneembaar isdoororganismen.
Zeersterkesorptieresulteert aldusineenverminderingvandeopnamedoororganismenen
duseenverlagingvanrisico's.Alslogischevervolgstapopdebovenstaandeexperimentenis
daaromgetestofdeaanwezigheidvanroetin
waterbodemookdaadwerkelijk zorgtvooreen
verminderingvanHOC-opnameinorganismen7'.Deexperimentenwerdenuitgevoerd
metPCB's,sedimentbewonende wormenen
kunstmatigmethouts-ensteenkoolverontreinigdsediment.Deresultatenlieteninderdaadzien,datvoornamelijk deplatteenmeest
giftige PCB'sbeduidend minderwerdenopgenomendoordewormeninaanwezigheidvan
deroetachtigematerialen.Andereexperimentje)
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De POM/SPE-methode
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DePOM/SPE-methode (Polyoxymechylene SolidPhaseExtraction) iseenzogeheten partitiemethode, waarmee deverdeling van HOCtussen een vaste fase (bijvoorbeeld roet) en watet kan
worden gemeten. Dit gebeurt door gebruik te maken van een strip van de kunststofpolyoxymethylene(POM),diewordt toegevoegd aan bijvoorbeeld een roetsuspensie.Nadat het aldus
gecreëerdedriefasensysteem (roet-water-POM) een bepaalde tijd isgeschud, zullen HOC (vanuit toet ofvan buitenaf toegevoegd) zich hebben verdeeld overdedrie fasen, zodanig dat er
evenwicht is.Indien de totale concentratie vandestoffen in het systeem en deverdeling van de
stoffen tussen POMen water bekend zijn, kunnen nu roet-water-verdelingscoëfficiënten
worden bepaald door simpelweg deconcentratie van deHOCindePOM-strip temeten. De
eerstgenoemde concentratie kan worden bepaald door roet teextraheren (voor in roet aanwezige stoffen) ofdoor een exactbekende hoeveelheid HOCtoe tevoegen (voor toe tevoegen stoffen). Deverdeling tussen POMen water isonafhankelijk van het type roetmonster en kan in
aparte experimenten voorafbepaald worden.De voorkeur van HOCvoorPOMisvrij hoog en
POMiszeergoed te scheiden vanzowel roet alswater. Hierdoor worden tekortkomingen van
andere partitiemethoden (onmeetbaar lageconcentraties in water en onmogelijkheid om roet
van water tescheiden) bij debepaling van roet-water verdelingscoëfficiënten omzeild.
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ten met olieverontreinigd sediment wezen na
beootdeling met behulp van bioassays8' verder
uit dat verwering leidt tot een duidelijke afname vangiftigheid. Deze afname isechter niet
alleen tewijten aan sterkere binding vanPAK's
alsgevolgvan deverwermg, maar ook aan de
afbraak vangiftige componenten (PAKèn oliebcstandelcn) door bacteriën tijdens de verwering.

Conclusies en aanbevelingen
Deresultaten uit het hierboven beschreven onderzoek laten zien dat debinding van
platte HOCaan roetachtige materialen vele
malen sterker isdan aan natuurlijk organisch
materiaal. Concentraties in water van de
uiterst giftige platte PCB'sen PAK's,maar ook
van stoffen als chloorbenzenen2'1en dioxines
(beide ookplat)zullen daarom veellager zijn
dan tot nu toewerd aangenomen, indien roetachtige materialen in waterbodem aanwezig
zijn. Ditzelfde geldt voor kleinePAK's in
waterbodems die verontreinigd zijn met verweerde olie.VoorPAK'safkomstig uit roet gaat
verder nog opdat zevoor een deel helemaal
niet in het water terecht zullen komen, omdat
zeopgesloten zitten in de roetdeeltjes. Omdat
tijdens risicobeoordeling van waterbodems
alleen rekening wordt gehouden met binding
aan natuurlijk organisch materiaal en er wordt
uitgegaan van totaal geëxtraheerde concentraties,kunnen in veelgevallen risico's aanmerkelijk worden overschat. Het isdaardoor mogelijk dat saneren niet altijd noodzakelijk is.
Veelbaggerspecie wordt tegenwoordig
afgekeurd voorverspreidingsdoeleinden op
basis van normoverschrijdende totale concentraties aanPAK'sen olie.Hoge concentraties
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van deze stoffen zijn echterjuist een aanwijzing dat mogelijk sprake isvan sterke sorptie
en dus lagere risico'sdan gedacht. PAK's zijn
immers vrijwel altijd afkomstig uit olie of
roetachtige materialen. Verder duidt een hoge
concentratie aan olie niet per seopeen hoge
giftigheid. Eénen ander kan indirect naat
boven komen tijdens de uitvoering van bioassay's.Resultaten van bioassays zijn echter vaak
verwarrend, omdat zeniet aansluiten bij het
resultaat van chemische analyses,hetgeen op
basisvan het bovenstaande niet meer dan
logisch lijkt. Risicobeootdelingvan waterbodems in de toekomst zou daarom beter uit
kunnen gaan van actuele concentraties van
stoffen in dewaterfase. Deze concentraties
kunnen worden verkregen via berekeningen,
waarbij rekeninggehouden wordt met de wijzeen mate van sorptie ofviadirecte metingen
vandiefracties van stoffen indewaterfase, die
beschikbaar zijn voor opname door organismen. Hoeweldit laatste tot voor kort onmogelijk was,lijkt de indit onderzoek onwikkelde
POM/SPE-methode, alsmede recentelijk onderzoekaan deUniversiteit Utrecht9', mogelijkheden hiertoe tebieden.Degenoemde berekeningen ofmetingen zouden bij voorkeur
gecombineerd dienen teworden met bioassay's,omdat chemische analyses vrijwel onmogelijk allemilieugevaarlijke stoffen kunnen
aantonen. Belangtijk isdan uiteraard wel dat
deze bioassay's uitgaan van blootstelling van
organismen ofcellen aan de hele waterbodem
ofbiologisch beschikbare fracties hiervan
(poricwater)en niet aan oplosmiddelextracten
vandewaterbodem. Dit kan immers, zoals
aangetoond in dit onderzoek, leiden tot een
overschatting van dedaadwerkelijke milieu-
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