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M I L I E U

Biologischebeschikbaarheidhoudt indatvaneenbepaaldestojvaak nietdetotalehoeveelheidopgenomen kanwordendoordierenenplanten. Deoverheid inditgeval de StuurgroepIntegraleNormstellingStoffen, kortwegÏNS)isgevraagd indenormstelling voorstojfen beterrekening tegaanhoudenmetbiologischebeschikbaarheid. Wetenschappers uit universiteiten,onderzoeksinstituten ende
industriekwamenvorigjaarseptemberbijeen omhieroverte praten. Deiu/onnatievan dieworkshop
endeaanbevelingen aan de StuurgroepINSzijngebimdcld ineengezamenlijk RIZA-enRIVM-rapport,datdezezomeruitkwam.
Biologischebeschikbaarheid betekentdat
vandetotalehoeveelheidvaneenbepaaldestof
inbijvoorbeeld de waterkolom maareendeel
daadwerkelijk opgenomen kanworden(of
opneembaar kanwordengemaakt)doororganismenomvervolgensongewensteeffecten te
veroorzaken.Eenvoorbeeldhiervanisuitgewerktinafbeelding 1.
Eenmanierombiologischebeschikbaarheidvanstoffen temetenisnatuurlijk het
daadwerkelijkbepalenvandatwatopgenomen
wordtdooreenorganisme.Daarvoorzoujehet
organismemoetendodenomhetinterngehal-

Afb. 1:

tetemetenofje zouopeenanderemanier, bijvoorbeeldviabloed-ofvetafname,eenmeting
moetendoenvanhetgehalteineenorganisme. Ditisechternietaltijd mogelijkenethisch
nietwenselijk.Daarnaast ishetpraktisch niet
haalbaarommetvoldoenderegelmaatgehalteninorganismen tebepalen.Er zwemt
immersnieteenoneindigehoeveelheidvis
rondinderivierenenslootjes.Hetbepalenvan
zowelinternegehaltesalseffecten inhetveld
zijnkostbareentijdrovendezakenwaarvoor
noggeeneenduidigemethodiekenzijn ontwikkeld.Bovendienbestaanveelintijden
ruimtevariërendefactoren diedebiobeschik-
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baarheid inhetveldbeïnvloeden(waardoor
eenveldmetingvaakgeengoedbeeldgeeft van
débiobeschikbarefractie).Daarnaastgeldtmet
namevooressentiëleelementendatdeinterne
concentratieineenorganismen nietaltijdeen
goedemaatisvoordeblootstelling,omdat
organismendezeinterneconcentratiesterk
reguleren.Omdatmettoenemendeexterne
concentratieaandezeelementendeorganismensteedsmeermoeitemoetendoenzete
reguleren,doormiddelvanbijvoorbeeldactieve uitscheiding,kunnendieessentiëleelemententochschadelijkzijnbijhogeconcentraties
inhet buitenmilieu.
Omdezeredenenwordtdanookgezocht
naareenmanierommetbehulpvanchemischetechniekendebiologischebeschikbaarheidnatebootsen.Deafgelopenjarenheeft de
wetenschappelijkewereldopditgebied flinke
vooruitganggeboekt.
Denormstellendeoverheid isdelaatste
jarenverschillendemalenuitgedaagdom(adequaat)intespelenopwetenschappelijke ontwikkelingen rondom hetthema biobeschikbaarheid.Omhieraan tegemoet tekomenis
dooreenaantalmedewerkersvanRIZAen
RIVM(deinitiatiefgroep) insamenwerking
metspecialisten vanuitandereonderzoeksinstituten,industrieenuniversiteiten vorigjaar
eenworkshopoverditonderwerpgehoudenin
opdrachtvandeStuurgroep INS, deinterdepartementalewerkgroepdie verantwoordelijk
isvoorhetvaststellenvanalgemenemilieukwaliteitsnormen van stoffen.
Doelvandeworkshopwasomverschillendemethodiekenombiologischebeschikbaarheidtemetenofte schatten,tebeoordelenop
bruikbaarheid voornormstellingenrisicobeoordeling.Allereerstmoestdemethodiek
wetenschappelijk alsgoedwordenbeoordeeld.
Daarnaastmoestendevoorstellen praktisch
bruikbaarzijn voornormstellingen/ofrisicobeoordelingenmoestendekostenenbaten
duidelijk inbeeldgebrachtzijn.Vervolgens
werdendebruikbare ideeëningedeeldineen
drietalcategorieën opbasisvandetermijn
waarophetvoorstelinkwestiegeïmplementeerdzoukunnen worden.Deze termijnen
waren:perdirectimplementeerbaar (minder
daneenjaar voorbereidingstijd), middellang
(ééntotdriejaar,wetenschappelijk ontwikkelingswerkvoltooid,alleennogvalidatieinhet
veldnodig)enlangetermijn (meerdandrie
jaar:zeerveelbelovend,maarvergtnog
behoorlijk watwetenschappelijk ontwikkelingswerk).
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Deworkshop,waaropzo'n 50 personende
sterkeenzwakkepuntenvanhetvoorstel,de
kansenendebedreigingen bespraken(zie
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SamenvattingSWOTTABELDOC-correctie voor koper in water
Inhoud
HetdoorSTOWA-RIZA-VROMgefinancierde KOPERTOX-project
gaatnaofdebiobeschikbaarheid vankoperinwaterkwantitatiefkan
wordenbeschreven,waarbijdeaannameisdathetopgelosteorganischekoolstof(DOC)inwaterdebiobeschikbaarheid sterk beïnvloedt.
Sterkte
InhetKOPERTOX-project isaangetoonddaterineenaantal
sterkvanelkaarverschillendeNederlandseoppervlaktewatereneen
duidelijkerelatieistussendekoperspeciatie,deDOC-concentratieen
deopnameentoxiciteitvankoper(zowelacuutalschronisch).De
relariebleekonafhankelijk vanhettypeDOCenhetseizoenenisdus
breedtoepasbaar.Hiermeeisheteenechtebiobeschikbaarheidsmeting.Inditproject ishetnaarverwachtingmeestgevoeligeorganisme
Daphniamagnameegenomen.
Daarnaastwordt inopdtachtvanhetEuropeanCopperInstitute
eenzogehetenBioticLigandModelvoordeacuteenchronischetoxiciteitvankoperinDaphniamagnaontwikkeld.Metditmodelmoet
hetmogelijkwordendetoxiciteitvaneenoppervlaktewatertevoorspellenaandehandvaneenaantalchemischeparameters(DOC,
hardheid,pH).
Zwakte
Omdatnogmaarvooréénsoortchronische toxiciteitsgegevens
zijnverzameld,isderelatietussendeDOC-concentratieendekopertoxiciteitnognietalgemeengeldendbewezen.Deresultatenvande
tweebovengenoemdeonderzoekenmoetennogaanelkaatgekoppeld
wordenomderelatietussenkoperbeschikbaarheid eneffecten te
kwantificeren voorNederlandseoppervlaktewateren. InzuteoppervlaktewaterenisderelatietussenDOC-concentratieenkopertoxiciteitnietaangetoond,maarwellichtweltevoorspellenmethetmodel.
DemethodiekvoorhetmetenvanDOCisnietstandaard,wellicht
kanwordenvolstaanmeteeneenvoudigeUV-absorptiemeting.UitbreidingvanhetonderzoekrichtinganderemetalenwaarvoorDOCbindingrelevantis,lijktzinvolenmogelijk(Pb,Ni,Hg).

kader),leiddetoteeneindoordeelwaarinde
kosten-baten endeimplementatietijd aanbod
kwamen.
Opbasisvanditoverlegadviseerdedeinitiatiefgroep deSruurgroepINShetvolgende:
• zospoedigmogelijkovergaantotimplementatievandemethodiekvoornormalisatieopelementairkoolsrofvoordeomrekeningnaarstandaardsedimenten
-bodem,inplaarsvannormalisatieop
organischstof-gehalte.AanhetRIZAzou
gevraagdmoetenwordenverdereconcrete
voorstellen hiervoortedoen;
• tebeslissenomopkortetermijn (alstussenoplossing)inplaatsvanomrekeningop
basisvandestandaardbodem,overtegaan
totcorrecrievandenormen voorhetlokaal
achtergrondgehalte.Ditondervoorwaarde
dateentraject voorverbeteringvanbiobeschikbaarheid innormstellingwordtingezet;
• werkverbanden opzettenen financierings-

Kansen
Voorditvoorsteliseenvoudigdraagvlaktecreëren,omdathiermeeheraantalnormoverschrijdingen vankopersterkverlaagd
wordt.Ookdesimpeletoetsingdraagtdaartoebij.Bovendiengeeft
hetvootstelinvullingaandeindeVierdeNota Waterhuishouding
toegezegdegebiedsgerichte normstelling.
Bedreigingen
Nietiedereenzalwensendatervooriederestofeenanderemeetentoetsingsmethodekomt.Daaromisuitbreidingnaaranderemetalenaanbevolen(voorzinkenzilverwordenmomenteel belangrijke
vorderingengemaaktmetdeontwikkelingvaneenBioticLigand
Model).Depraktijk zalmoetenwennenaaneennieuwemeetmethode(DOC).Alslaatstewerddemogelijkheid genoemddatwellicht
geenrelatiegevondenzalwordentussenDOCenchronischetoxiciteit.
Eindoordeel
Ditvoorstelwerdaanbevolenvoorimplementatieindetisicobeoordeling.Deaannameswerdenalsreëelgezien,ofindienzeniet
reëelwaren,warenzenietrelevant.Debeperkingen warennietsubstantieel.Derelevanriewasgroot,voorvrijwelalleNederlandse
oppervlaktewateren kondemethodiekingezetworden.Dekosten
lagenvooralinhetfeitdatoveralDOCgemetenzoumoetengaan
worden;debatenlagenerindatmogelijk nergensmeereenoverschrijdingvandenormvoorkoperteverwachtenis.Bovendienwordt
metdemethodehetoptredenvanvals-positieveoordelenoverde
watetkwaliteit(i.e.:normoverschrijding terwijlditvolgensdeverbeterdeinzichtenniethetgevalis)metbetrekking"totkoper,voorkomen.Determijn waaropeenenandergeïmplementeerd zoukunnen
wordenhangtmetnameafvanhetbeschikbaar komenvanchronischetoxiciteitsgegevens vanandereorganismendanDaphniaen
wordtgeschatope'éntot driejaar.

mogelijkhedenzoekenvooreenzestal
methodiekendieopeentermijn vanéén
totdriejaar totimplementatie leiden,
zoalsdeDOC-correctievoorkoperinwater
(ziekader).Verderevoorstellenhiervoor
zoudendoorRIVMinsamenwerkingmet
RIZAen/ofandere (overheids)insrituten
uitgewerkt kunnen worden;
doorhetRIVMinsamenwetkingmetRIZA
en/ofandere(overheids)instituten een
clusteringvanonderwerpen latenmaken,
zodatookdeondetwerpen meteenlangere
tijdshorizon verderuitgewetktworden,
zoalshetontwikkelenvanapartenormensrelselsvoororganismendieviadewaterfasewordenblootgesteldenotganismen
dieaandevastefasewordenblootgesteld;
voordeoptiesmeteentijdshorizon van
meerdandriejaar,aansluitingzoekenbij
bredereonderzoekskaders endeaanbevelingenvandeworkshoptegebruikenals
éénvandeargumenten voorhethonorerenvanrelevante onderzoeksvoorstellen
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enalettteblijven opnieuweontwikkelingenophetbredeveldvanbiobeschikbaarheidomdaarwaarmogelijkdenieuwste
inzichten teverwerken. •

HetRIZA/RIVM-rapport,waarovermditartikel^esprokenwordt,heeftalsnummerRIZA-rapport
2002.003,RIVM-rapport607220006/2002.
Voormeerinformatiekuntucontactopnemen
metEkeSneller(0320)298586o/WiIliePeijnenbur^(030)274312p.
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