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Hetfjebruik van toxiateitstcsten voorde beoordeling van effluenten krijgtsteeds meer aandacht.
Toxiciteitstcstcn maken onderdeel uitvan detotaal-efjlueutbcoordcling dievolrjcns deVierde Nota
Waterhuishouding in dehuidige planperiodegeïmplementeerd moet worden. Het Waterschap Groot
Salland heeft metdeToxbox eeneigen toxiciteitstest ontwikkeld voor het beoordelen van effluenten
van rioolwaterzuiveringen. Onderzoek metdeze methodiek leverde bruikbare resultaten op.
Debeoordeling van afvalwaterlozingen in
Nederland isstofgericht. Lozingen worden
gescreend op ongewenste stoffen ofconcentraties van bepaalde stoffen zoals zware metalen
ofbestrijdingsmiddelen. Vervolgens wordt
beoordeeld welkesaneringsinspanningen de
lozermoet leveren.Dezeaanpak werkt alleen
voor stoffen waarvan bekend isdat deze in het
afvalwater voorkomen. Een volledige karakterisering van de afvalstroom isniet mogelijk.
Veelalontbreken analysemethoden ofzijn deze
te kostbaar. Kennis omtrent de milicubezwaarlijkheid van veelstoffen isbeperkt ofgeheel
niet aanwezig. Bovendien ontbreekt de kennis
over dewerking van een cocktail van verschillendestoffen. Uit praktijkonderzoek isgebleken dat debeoordeling van lozingen met toxiciteitstesten eengoedeaanvulling isopde
huidige stofgerichte beoordeling1'.
IndeVierdeNota Waterhuishouding
wordt aangestuurd ophet gebruik van totaaleffluentbeoordeling (TEB)voor de beoordeling
van afvalwaterstromen. Dit houdt een aantal
verschillende testen in2',die plaatsvinden in
het labotatorium. Het Waterschap GrootSalland ontwikkelde een eigen toxiciteitstest, de
Toxbox,waarmee effluent overeen langere
periode,opde locatiegetest kan worden. Hiermee isonderzoek uitgevoerd aan de effluenten
van decommunale rioolwaterzuiveringen in
het eigen beheersgebied.
DeToxbox iseen dootstroomsysteem
waarin dewatervlo Daplutia magna wordt
blootgesteld aan het effluent. Dekern van de
opstelling bestaat uit een aquariumbak waarin
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de Daphma'szich in met gaas afgesloten potten
bevinden. Eenslangenpomp zuigt effluent aan
en zorgt voor decontinue doorstroom van
effluent doorde aquariumbak. Het effluent
moet aan enkele fysische en chemische randvoorwaarden voldoen^.Demeest kritische
voorwaarden vormen het zuurstofgehalte en
de temperatuur. Eenbeluchtingspomp en verwarmingselement zorgen daarom dat het
zuurstofgehalte en de temperatuur op peil
blijven. Bovendien worden de volgende randvoorwaarden gecontroleerd: pH, geleidbaarheid, ammoniak/ammonium, nitriet en chloride.Bijeen overschrijding van één van deze
randvoorwaarden worden deresultaten van de
test onbruikbaar verklaard.
Demonitoring met deToxbox bestaat uit
dtie tot zestesten.Alsgeen toxisch effect wordt
waargenomen blijft de monitoring beperkt tot
drie testen.Alsin één testeen toxisch effect of
in alledtie testen een zwakeffect wordt waargenomen, dan volgen meerdere testen.Per test
zijn 40Daphma's ingezet. Bij het inzetten van
de test heeft de Daplima een leeftijd van circa
24uur. Na een blootstelling vaneen week
wordt het aantal overlevende Daphiua'sgeteld
en wordt een nieuwe groep organismen ingezet.Deresultaten van meerdere testen aan een
effluent kunnen bij elkaar worden opgeteld.
Het criterium voor debeoordeling van het
effluent iseffect. Vaneen effect issptakeals in
het effluent meer sterfte optteedt dan in een
blanco test.Desterfte in de blanco test wordt
beschouwd alssterfte tengevolge van een
natuurlijke oorzaak. Inderichtlijnen voor
acuut toxiciteitsonderzock5' wordt in de blanco

test tien procent sterfte toegelaten. Demethodiek van deToxboxgaat uit van deze maximaal
toegelaten sterfte. Dit betekent dat sprake is
van eeneffect alsmeer dan tien procent van de
inzet dood gaat. Dekans op natuurlijke sterfte
ineengroep Daphiua's verloopt volgens een
normale verdeling. Eenextra statistische stap
isdaarom noodzakelijk om met enige mate
van zekerheid vast testellen wanneer meer dan
tien procent sterfte optreedt. Het resultaat van
diestatistische bewerking wordt degrenswaardegenoemd. Een voorbeeld hiervan: een
groep van40Daphiua's wordt blootgesteld aan
effluent. Om met een zekerheid van95procent
te kunnen stellen dat hier een effect optreedt,
moeten er minimaal elfdood gaan.Degrenswaarde voor40Daphma'sligtdus opelfindividuen.
Deonderzoeken met deToxboxzijn uitgevoerd van 1997tot en met 1999.Onderzocht
zijn de rioolwaterzuiveringen in het huidige
beheersgebied van het Waterschap GrootSalland, te weten dezuiveringen in Dalfscn,
Deventer, Genemuiden, Heino, Kampen,Olst,
Raalteen inZwolle.Daarnaast isookde rioolwaterzuivering vanTollebeek onderzocht.
Dezezuivering isperjanuari 2000in beheer bij
het waterschap Zuiderzeeland.

Resultaten
In afbeelding 1zijn de resultaten van een
serie testen perzuivering opgeteld en grafisch
weergegeven.Degroene balkgeeft degrenswaarde weer.Omdat per zuivering een andere
grenswaardegeldt (voordrie opgetelde testen
geldt een anderegrenswaarde dan zes opgeteldetesten) isdegrenswaardegeïndexeerd. De
rode balken geven deomvang van de sterfte
weer ten opzichte van degrenswaarde.
Opde rioolwaterzuiveringen vanRaalte en
vanTollebeekzijn toxischeeffecten waargenomen. InTollebeek isin één van dedrie testen
een effect waargenomen. InRaalte isdegrenswaarde in alle testen veroverschreden. De testen van deoverige rioolwatetzuiveringen toonden geen spoorvan een toxisch effluent. De
waargenomen effecten waten met te verklaren
aan de hand van dechemische analyses die
standaard worden uitgevoerd aan het effluent.
Omdat in dezuivering van Raalte continue
toxiciteit optrad, was het hier mogelijk om
verder tezoeken naat deoorzaak vande effecten. Ervaringen in onderzoek met deDaphnia
hebben aangetoond dat dezegevoeligisvoor
de volgende stoffen (c.q.stofgroepen] in afnemende succesreeks:insecticiden, ammoniakN,zware metalen en overigeorganische microverontreinigingen 4 '.Allereerst ishet effluent
daarom geanalyseerd op het ammonium-,
kopet- en zinkgehalte.Dit leverdegeen bijzonderheden op.Vervolgens ishet effluent gescreend op meerdere insecticiden (GC-MS-screening).Deuitkomsten hiervan lieten een hoge
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waardezien van de stofdiazinon.Dezestofis
zeergiftig voor vissen, insecten en kreeftachtigen (waaronder deDaphnia).Dehoogst gevonden concentratie ligt 19maal boven de norm
voordrinkwater en vier maal bovende Leswaarde (dit isdeconcentratie waarbij 50procentvan depopulatie sterft) voordeDaphnia.
Dit betekent dat diazinon theoretisch als
belangrijkste oorzaak kan worden beschouwd
voor deeffecten op deDaphnia. Diazinon werd
alsgewasbeschermingsmiddel toegepast in
akkerbouw,groenteteelt en moestuinen, maar
aldeze toepassingen zijn halverwege dejaren
negentig beëindigd.Alsdiergeneesmiddel is
diazinon echter nog steeds toegestaan in producten alsvlooicnpoedcrsen -banden voor
katten en honden. Mogelijke bronnen van diazinon zijn huishoudens en een inRaaltcgeves-

ToxboxopstellingbijdeRWZ1vanZwolle.

tigde fabrikant van diazinon houdende diergeneesmiddelen. Deware herkomst van diazinon
isnooit vastgesteld. Defabrikant heeft brongerichte maatregelen uitgevoerd. Ofdeze maatregelen voldoende zijn isnogonduidelijk. Bij
toxiciteitstesten in het afgelopen voorjaar zijn
geen problemen waargenomen.

Discussie
Uit de resultaten blijkt dat deToxbox kan
aangeven oferiets aandehand ismet het
effluent, maar daarbij niet kan aangeven hoe
erg dat is.Demethode isgeschikt voor het
screenen en monitoren van effluent op toxiciteit.Destoffen en stofcombinaties waaropgescreend kan worden zijn vooraldestoffen waarvoordeDaphnia magnahet meest gevoeligis.
Dit iseen brederange insecticiden en andere

organische microverontreinigingen, zware
metalen en ammoniak-N. Deze range omvat
veelstoffen, waaronder veelstoffen dieeen
probleem zijn voor het Nederlandse oppervlaktewater.
Zoeenvoudighet beoordelingscriterium
voordeToxbox is(grenswaarde overschreden»
toxischeffect), zo lastig isde verdere interpretatie van het resultaat. Hieronder worden drie
resultaten weergegeven met bijbehorende
mogelijke interpretaties:
Het toxisch effect wordt slechts in één test
waargenomen. Bijhet beïndigen van de
test na zeven dagen isde veroorzakende
stofveelal verdwenen.Bemonstering voor
eenchemischeanalyseheeft indat geval
weinigzin. Het waterschap voertin dit
geval nogeen serie testen uit om na te
gaan ofhet effect een incidenteel geval
betrofofdat het regelmatig terugkeert;
Wanneer een toxiciteit continu in het
effluent aanwezig is,moet het effect hiervan uit meerdere testen achter elkaar blijken.Dan heeft het zin monsters te nemen
vooreen chemischeanalyse.Vaak bestaan
genoegaanwijzingen om teweten op welkestoffen geanalyseerd moet worden.
Allereerst destoffen waar de Daphniamagnahet meest gevoelig voor is. Ontbreken
verdereaanwijzingen, dan kan de 'toxicityidentification-evaluation'-methode uitkomst bieden.Dezemethodiek isbeschrevenin het artikel 'Toxiciteit onder deloep,
een speurtocht naar de oorzaken' in H 2 0
nr.95';
Alsgeen toxisch effect wordt aangetoond,
betekent dit niet automatisch dat er geen
toxische werking inhet effluent zit.De
Toxbox isin feite een variant van de acute
toxiciteitstcstzoals diewordt uitgevoerd
binnen deTEB.Naast effecten door acute
toxiciteit (giftigheid opde korte termijn)
zijn ook toxische effecten mogelijk door
chronische toxiciteit (giftigheid opde langere termijn) en genotoxiciteit (effecten op
het erfelijke materiaal).Wilmen een volledigbeeld krijgen van allemogelijke toxische werkingen van het effluent, dan zal
men een hele reeks van diverse soorten
toxiciteitstesten moeten uitvoeren. De
meeste van deze testen kunnen echter niet
in-situ worden uitgevoerd en zijn nog niet
gebruiksklaar.

Conclusies
DeToxbox blijkt eengoede methodiek te
zijn waarmee het effluent een quick-scan kan
ondergaan op toxiciteit.Demethode leent zich
niet voor heldere criteria in de vergunningverlening,maar kan wel aanzetten tot nader
onderzoek en mogelijk ingrijpen bij constatering van toxiciteit.
Dekwaliteit vandeeffluenten van de
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worden voor descreeningvan effluenten van
rioolwaterzuiveringen. Verder onderzoek
wordt gedaan naar het ontwikkelen van een
protocol om sneller en effectiever te handelen
ophet moment dat effecten worden aangetroffen doordeToxbox. *
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advertentie

DynaSand:
het enige echte
continu zandfilter

KREEFT HEEFT VOOR ALLE PROBLEMEN
IN EN OM DE DRINKWATEREN RIOOLWATERZUIVERINGSTANKS
EEN WATERDICHTE OPLOSSING

Wereldwijd zijn er al meer dan
10.000 units geplaatst.
i:

Continu zandfilter voor
behandeling van drinkwater
proceswater voorbereiding
huishoudelijk afvalwater
water recycling
behandeling industrieel
afvalwater
Biologisch filter voor
nitrificatie/denitrificatie van
huishoudelijk afvalwater
nitrificatie/denitrificatie
van industrieel afvalwater

Waterlink Benelux
Waterlink Benelux BV
Postbus 522
1940 AM Beverwijk
Telefoon 0251 210012
Telefax 0251 224017
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asbest verwijderen
bacel rioolvulling
betoninjectie
betonreiniging
brandwerende doorvoeren
brandwerende konstrukties
gevelreiniging
handmatige betonreparatie
houtwormbestrijding
impregneren van gevels
injecteren tegen waterdruk
kelderafdichting
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....kunststofvloeren
. machine ondersabelingen
» opritverwarming
slijtlagen
spuitbeton
verankeringen
vlamstralen
voegkitten
vijzeltechniek
waterstralen 1500 bar.
zuurbestendige vloeren
a zuurbestendige voegen
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