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voorgebruikt) voordeeerste drie stappen,
genaamd OMEGA123.Voordeberekening van
deaccumulatie in voedselketens en de ontwikkeling van populaties isook een programma
klaar voorgebruik, dat zonodig door experts
ingezet kan worden. Deeerste drie stappen
kunnen dus worden gebruikt om stoffen en
soorten te identificeren die in het laboratorium en/ofin het veldgemonitord moeten
worden ofwaarnaar een uitgebreidere modelstudie noodzakelijk is(deberekening van de
accumulatie in voedselketens).
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Door RIZA iseenprogramma ontwikkeld voorecotoxicologischerisicobeoordeling. Met dit programma,genaamd OMEGA, kunnen nadelige ejfecten opplanten, dieren en populaties voorspeld worden.
Datgebeurt stapsgewijs waarbij iederestap verder ingaat opdeeffecten voorsoorten opsoortniveau
naar effecten oppopulatieniveau. Hetgebruik van OMEGA heefteensignalerende enprioriterende
functie in de totaalbeoordcling van verontreinigingen.
echter duur en het isdaarom handig om te
weten hoe locatiespecifiek onderzoek nader
afgebakend kan worden. Met het doorRIZA
ontwikkelde programma OMEGA iseen nadereafbakening mogelijk viaeen stapsgewijze
risicobeoordeling waarbij steeds verder wordt
ingegaan opdeeffecten vanstoffen op soortniveau naar populatieniveau, van chemie via
toxicologie naar ecologie.Denaam OMEGA
staat voor 'Optimal Modelling for EcotoxicoloGical Assessment'.

Sinds het uitkomen vandeVierde Nota
Waterhuishouding iseen groot deelvan de
milieunormen voor water en sediment ecotoxicologisch onderbouwd. Met de komst van
het maximaal toelaatbaar risico(MTR)als
norm kan het risicovan concentraties van
milieubelastende stoffen echter nog maar in
beperkte mate wotden aangegeven. Normoverschrijdingen alleen zeggen nogniet zo
veeloverde te verwachten effecten voor organismen in het veld2!.Voorhet inschatten van
effecten islocatiespecifiek onderzoek onontbeerlijk, waarbij debiologische beschikbaarheid van verontreinigingen en de gevoeligheid
vandeaanwezige otganismen nader bestudeerd moet worden. Dergelijk onderzoek is
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OMEGAbestaat uit vijfstappen:de beoordelingvandemilieukwaliteit aandehand van
normen, deberekeningvandepotentieel aangetastefractie soorten binnen een ecosysteem,de
bepalingvandegevoeligesoorten ofsoortgrocpen,deberekeningvan accumulatie in voedselketensendeontwikkeling van populaties.
Opdit moment iseen prototype gereed
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Stap 1:beoordeling van de milieukwaliteit
aan de band van normen
Stap 1 in OMEGA isvoor waterbeheerdets
een bekende stap:debeoordeling van de
milieukwaliteit ofde mate van verontreiniging aan de hand van toetsing aan normen.
Dezestap geeft een eerste indicatie vande kwaliteit van een locatie.Omdat denormen sinds
1989ecotoxicologisch zijn onderbouwd, is het
ook een logische eerste stap binnen de beoordeling van een ecotoxicologisch vraagstuk. Met
een kleur,gebaseerd opdegebruikelijk kleurcodering van deCIW,wordt een indicatie gegeven van dekwaliteit. Dit isvoor water aangegeven in tabel 1.
Stap 2: berekening van de potentieel
aangetaste frame soorten
Instap 2 wordt voor een bepaalde concentratie het ecotoxicologisch risico bepaald met
debetekening van het percentage bedteigde
soorten (PAF).PAFstaat voot 'Potentieel Aangetaste Fractie'en isinhet programma uitgedrukt alseen percentage.Hiertoe isgebtuik
gemaakt vandeberekeningsmethode diegangbaar was indehuidige normstelling:de methodeAldenberg enSlob1),waarmee het mogelijk is
om degevoeligheid van soorten vooreen stofte
berekenen. Deaanname dieaandeze methode
ten grondslag ligt, isdat vooreenzeker aantal
NOEC'sde vetdeling van allesoorten gekarakteriseerd kan worden door een logistische kansverdelmgscurve.Dit leverteen gevoehgheidsverdelmgvan soorten voor een verontreiniging
op.Erbestaan gevoeligheidsverdelingen van
lagereaquatische otganismen, terrestrische
processen, tettestrischeorganismen en mossel-,
vis-en wormetende hogere organismen.

1ideurcodmngvoorgehalten inwater.
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PLATFORM

wanneer zelagerzijn dan tien maal de ingevoerdeconcentratie. Hiervoor isgekozen
omdat het effectniveau voor acute blootstellinggemiddeld een factor 10boven het effectniveau voor acute blootstelling ligt.
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Het isbij de interpretatie van stap3van
belangom tebeseffen dat de beschikbaarheid
van toxiciteitsgegevens per srofsterk wisselt.
Zozijn bijvoorbeeld voor cadmium in het
achterliggende gegevensbestand 87NOEC's
opgenomen voor lagere aquatische organismen, waarbij vrijwel allesoortgroepen zijn
vertegenwoordigd. Voorhet bestrijdingsmiddel carbendazim betreft dit echter slechts twee
NOEC's en zeven L(E)C5o-waarden, waarbij
net vier lagereaquatische soortgroepen zijn
vertegenwoordigd. Voorcadmium zijn geen
acute toxiciteitsgegevens opgenomen, omdat
voldoende NOEC'sbeschikbaar zijn.
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Voorbeeldstap2:potentieelaangetastejraetie soorten.

In beginsel worden voordeze methode
chronische toxiciteitsgegevens gebruikt (No
Observed Effect Concentrations -NOEC's).De
beschikbaarheid van toxiciteitsgegevens wisseltechter perstof Daarom iserbij OMEGA
voorgekozen om niet alleen gevoeligheidsverdelingen op basis van NOEC's afte leiden,
maar ook curven afte leiden diede verdeling
van deacute toxiciteit van soorten vooreen
stofweergeven.Met eencurvegebaseerd op
acute toxiciteitsgegevens kan het percentage
acuut bedreigde soorten worden berekend.
Ervan uitgaande dat het effectniveau voor acute blootstellinggemiddeld een factor 10hoger
ligt dan voor chronische blootstelling^', wordt
het percentage acuut bedreigde soorten
gedeeld door tien om het te kunnen vergelijken met het percenrage bedreigde soorren
berekend met een curveop basis vanNOEC's.
Ter vergelijking zijn in het programma in de
gevoehgheidsverdchngdrie nsicogrenzcn aangegeven, namelijk het verwaarloosbaar risiconiveau (VR,o,or xMTR),het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR,5% van de soorten
bedreigd)en het ernstig risiconiveau (ER, 50%
van desoorren bedreigd).Voorstoffen waarvoor geen curve beschikbaar is,isalleen een
risicobeoordeling opbasis van dezerisicogrenzen opgenomen.
OMEGAberekent desgewenst ook het percentage bedreigde soorten vooreen combinatie
van stoffen (combinatie-PAF).Bij het berekenen hiervan wordt ervan uitgegaan dat de
fractie beschermde soorten gelijk isaan her
product vande fracties die beschermd zijn bij
bloorstelling aan de individuele stoffen. Deze
benaderinggaat uit van een additiefeffect op

soorten door destoffen waarmee de combinatie-PAF is berekend.
Stap y. bepaling van gevoelige soortenof
soortgroepen
Het identificeren van de meest gevoelige
soorten ofsoortgroepen gebeurt in stap 3van
OMEGA.Hierbij wordt nagegaan voor welke
soorten en soortgroepen deNOECofL(E)C50
worden overschreden. InOMEGAwordt dit op
tweemanieren weergegeven:alsranges van
toxiciteitsgegevens van soortgroepen in de
curveen alseen tabel van soorten waarvan
toxiciteitsgegevens worden overschreden. Deze
tabel bevat alleNOEC's onder de ingevoerde
concentratie. Eventuele acute toxiciteitsgegevens (L(E)C50-waarden) worden weergegeven
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Stap 4/5: berekening van Accumulatie in
voedselketens en ontwikkeling van populaties
In stap4en 5 kunnen deaccumulatie en
de remming van depopulaticgroei worden
berekend.Dezestappen zijn uitgewerkt voor
enkele typisch opdeNederlandse situatie
gebaseerde voedselketens.Deconcentraties in
organismen die indezestappen worden betekend, kunnen wotden vergeleken met dede
NOEC's van dezeorganismen en de populatiegroeisnelhetd.Stap4geeft de accumulatie van
stoffen in voedselketens en de populatieontwikkeling van soorten bij constante blootstelling.Stap5geeft betekeningen met een
variabele blootstelling.
Voorbeeld van toepassing
Ter illustratiezijn deeerstedrie stappen
van OMEGAdoodopen voor lagere aquatische
organismen en destofatrazine,met een hypothetische concentratie in water van 20ug/1. Uit

Voorbeeldstap3:bedreigdesoortgroepen.
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de beoordeling van deze concentratie aan de
hand van normen bij stap i blijkt dat hiermee
het MTRmet meer dan een factor 5wordt
overschreden,een score die met de kleurcodering van deCIWmet rood wordt aangegeven.
Bijstap 2,deberekening vande potentieel
aangetaste fractie soorten, blijkt dat 22procent
van de lagereaquatische organismen in het
ecosysteem potentieel bedreigd worden bij de
ingevoerde concentratie voor atrazine. In
afbeelding 1 is tezien dat deconcentratie de
curvesnijdt bij 22procent, dus ruim boven het
MTR-niveau voor lagereorganismen van vijf
procent die isweergegeven alseengroene lijn
en onder het 50procent-niveau, die het ernstig
risiconiveau weergeeft met de rode lijn. In de
balk onder decurveister illustratie deCIWkleurcodering weergegeven. Het MTRisin
deze balk weergegeven alseen sterretje (*).
Depercentages potentieel bedreigde soorten bieden de mogelijkheid om de potentiële
bezwaarlijkheid van verschillende stoffen
tegen elkaar aftewegen en een inschatting te
geven van de combinatietoxiciteit. In tabel 2 is
hiervan een voorbecldberekening opgenomen.
Vervolgenszijn met stap 3 debij de ingevoerdeconcentratie voor atrazine gevoelige
soortgroepen en soorten bepaald, welke
respectievelijk zijn weergegeven in afbeelding
2en tabel 2.Hieruit blijkt dat van een beperkt
aantal soortgroepen NOEC's onder de ingevoerdeconcentratie zijn gevonden.Met name
degroen- en blauwalgen zijn gevoelig voor
atrazine,in tegenstelling tot kreeftachtigen en
insecten waarbij deNOEC's bovende ingevoerdeconcentratie liggen.De gevoeligheid
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Deresultaten van de modelberekeningen
leverden bij dezestudies inzicht in probleemstoffen en risicogroepen, waarop in het vervolgonderzoek toegespitst kon worden. Toetsing aan normen alleen biedt hiervoor meestal
geen uitkomst, omdat de lijst met probleemstoffen vaakerggroot is.Deuitkomsten van
OMEGAbieden aanknopingspunten voor locatiespecifiek onderzoek,zoals de soortgroepen
waaropingezoomd kan worden. Daarnaast
biedt OMEGAde mogelijkheid om locaties met
elkaar te vetgelijken, ookalsop de verschillendelocaties sprake isvan verschillende probleemstoffen.

Bedreigdesoortenbijeenconcentratieatrazinevan 20 u^/1(voorbeeldstap3).
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Wegwijzer voor vervolgonderzoek
OMEGAisreedsmeermalen toegepast
voor verschillende waterbeheerders, bijvoorbeeld voordebepaling van de potentiële effecten van bestrijdingsmiddelen in uitslagwaterï)
en voor een risico-evaluatie ten behoevevan de
selectievan ecotoxicologische monitoringsparameters6).
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hazardous concentrations on logistically distributed

Tabel 3 laatdesoorten zien dieeen NOEC
onder deingevoerde concentratie hebben en
dus potentieel bedreigd zijn. Dit wil overigens
niet zeggen dat andere organismen uit deze
soortgroepen per definitie niet bedreigd
worden. Het isnamelijk goed mogelijk dat
hiervan geen toxiciteitsgegevens bekend zijn.
Daarnaast isdedaadwerkelijke toxiciteit
afhankelijk van desituatie tet plekke, waarbij
demilieuchemische beschikbaarheid van de
stofeen belangrijke tol speelt.

Voorbeeldberekening combt-PAF.
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van algen isniet verwonderlijk, aangezien
atrazine een herbicide isdie de fotosynthese
remt.
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