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Totaal-effluentbeooratling iseenmethodiekwaanneeschadelijkeejfecten van lozingenmetbiologischemethodengcmeten kunnenworden(zieookH^Onr.9van ditjaar). Totnutoe isde methodiekvooralbij industriële lozingengebruikt.Stedelijkafvalwater isbeperktaan bodgekomen.De
zuivering vanhetstedelijk afvalwaterwordtalsvergaand en adequaatbeschouwd. Een^edeeltevan
deaangevoerdestojfen wordt ineennvziechternietofslechtsgedeeltelijkafgebrokenofwordtomgezetinandere- veelalonbekende-stoken.I leieffluent kan inpotentiedaardoortoch totschadelijke
effecten 111 hetoppervlaktewater leiden.HetRijksinstituutvoorIntegraalZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling1 RIZA ging111 de literatuurna hoevaakenopwelkewijze totaal-ejjfluentbeoordelincjwordt toegepast bijeffluenten van nvzi's. Uitdestudie bljkt dateendergelijke beoordclingsmethodiekookvoornvzi'seennuttig enaanvullend instrument kanzijn.
Behalvemetzuurstofbindende stoffen en
nutriënten wordthetstedelijkrioolwaterook
belastmet eengrootscalaaan(diffuse) emissiebronnen.Hierdoorisdediversiteitaan
(onbekende)verontreinigende stoffen groot.
Ditisverklaarbaar enook begrijpelijk.
Momenteelwordenzeerveelstoffen geproduceerd(meerdan 100.000).Doorgaansisechter
slechtseenbeperktaantalstoffen bekendof
zijndestoffen nietteanalyseren.Bovendien
zijn eigenschappenvanveelstoffen, zoalsde
matevangiftigheid, vaaknietbekend.
Ineenrwziwordenveelvandeze stoffen
biologischafgebroken ofverwijderd doorbindingaanslib.Tochkunnenstoffen inhet
effluent vaneenrwziaanwezigzijn dienietof
slechtsgedeeltelijk afgebroken zijn.Aldie
onbekendestoffen kunnen inprincipenadeligeeffecten hebbenoporganismen inhet
oppervlaktewater.
Metbehulpvan totaal-effluentbeoordeling(TEB)zoueenvollediger inzicht kunnen
wordenverkregenvandepotentiële milieubezwaarlijkheidvaneffluenten vanrwzi's.
Inzichtindemilieubezwaarlijkheid kan
wordenverkregendoordeuitvoeringvanverschillendeecotoxicologische testen.Momenteelomvatdemethodiekeenvijftal parameters
waarmeedemilieubezwaarlijkheid wordt

beoordeeld.Ditzijn:acuteenchronischetoxiciteit(giftigheid opkorteenlangere termijn),
genotoxiciteit(giftigheid voorerfelijk materiaal),bioaccumulatie(ophopinginorganismen)
enpersistentie(matevanafbreekbaarheid). In
nummer9vanH20isuitgebreid ingegaanop
deontwikkelingen rond totaal-effluentbeoordeling(TEB).
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Literatuurstudie
Totnogtoeisdeaandacht binnen totaalefflucntbeoordeling voornamelijk gericht
geweestopindustriële afvalwaterstromen. De
ervaringmetstedelijkafvalwatct isbeperkter.
Maarookhierbestaatdekansdat effluenten
vanrwzi'sschadelijke effecten teweegkunnen
brengen.Daaromiseenliteratuurstudie uitgevoerdwaarinisgeïnventariseerd welkeecotoxicologischetesteninbinnen-enbuitenland
zijngebruiktbijrwzi'senwatderesultaten
daarvanwaren?).
Metdeverzameldeinformatie isgetracht
eenzovolledigmogelijkantwoordte krijgen
opdevolgendeviervragen:
Hoevaak,inwelkemateenmetwelke
testenzijneffecten bij rwzi-effluenten
aangetoond?
Geeftditeeneenduidigbeeldofissprake
vangroteverschillen?
Zijndegerapporteerdemeetresultaten bij
rwzi-effluenten quaernstenmilieubezwaarlijkheid tebeoordelen,enzojahoe
dan?
Zijnerookaantoonbareeffecten voor
waterorganismen inhetontvangend
oppetvlaktewatervande rwzi-effluenten?
Een groot scala aan testen
Deliteratuurstudie laatziendatzowelin
binnen-alsbuitenland eengrootaantalecotoxicologischetestenbijeffluenten vanrwzi's
isuitgevoerd.Voorruim 200rwzi'sisecotoxicologischeinformatie vanheteffluent aangetroffen (zieafbeelding 1).Verrewegdemeeste
informatie betreft deparametersacuteen
chronischetoxiciteit,gevolgddoorgenotoxiciteit.Voordeparameters bioaccumulatieen
persistentieisnauwelijks informatie beschikbaar.

Aantal rwzi's waar totaal-ejjluenttesMi zijn uitgevoerd.
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Deacuteen chronische toxiciteitstesten
zijn doorgaans uitgevoerd volgens internationaalgestandaardiseerde protocollen (ISOof
OECD).Hierdoor iseen vergelijking van de
Nederlandse en buitenlandse meetgegevens
relatiefgoed mogelijk. Dit geldt niet voor de
overige parameters.
S c h a d e l i j k e effecten
Zowel in het buitenland als in Nederland
worden in effluenten van rwzi's effecten aangetoond met behulp van ecotoxicologische testen. Hieronder wordt voor devijf verschillende
parameters een toelichting gegeven.
Acute toxiciteit
Debuitenlandse literatuur rapporteert
regelmatig acute toxiciteitswaarden voor
verschillende testorganismen (bacterie,alg,
kreeftachtige, vis).Detoxiciteit ishierbij zeer
verschillend:variërend van zeersterke effecten
(nogeen fors effect bij de helft van de testorganismen na 330maal verdunnen) tot geen effecten in onverdund effluent. Desterkste acuut
toxischeeffecten worden in het buitenland
doorgaans verkregen met behulp van debacterietest (tabel 1).
BijNederlandse rwzi's worden doorgaans
lagereacute toxiciteitswaarden gemeten dan
in Duitsland (tabel 1). Eenduidelijke verklaring hiervoor isniet direct tegeven. Het zou
kunnen liggen aan verschillen in onderzochte
zuiveringen, aangesloten bedrijven ofhet al
dan niet aangesloten zijn van lozingen van
regenwater.
Chronische toxiciteit
Ook voor chronische roxiciteit zijn zowel
inNederland alsin het buitenland effecten in
rwzi-effluenten aangetoond, zelfs bij lage
volumepercentages (beneden de 10vol.% effluent).Dit betekent dat bij meer dan tien maal
verdunning nogchronische effecten (bijvoorbeeld effecten op devoortplanting) m rwzieffluenten worden gevonden.
InNederland ishet chronisch toxiciteitsonderzoek tot nu toe bij vier rwzi-effluenten
uitgevoerd, met watervlooien en vissen als
testorganismen. Met watervlooien isin géén
van deonderzochte rwzi's chronische toxiciteit
aangetoond, dit in tegenstelling tot buitenlandse resultaten. Met devistesten is toxiciteit
bij twee van de vierNederlandse rwzi's aan-

Tabel1.

getroffen, die in dezelfde orde van grootte lag
alsin het buitenland.
Genotoxiciteit
Bijdegenotoxiciteit valt opdat de toegepaste testmethode sterk bepalend lijkt te
zijn voor het aantonen van effecten op het erfelijk materiaal.In Nederland zijn zeven effluenten van rwzi's onderzocht op genotoxiciteit
met behulp van tweeverschillende testmethoden. Bijde'Mutachromoplare-test' werd op
alledrie rwzi'sgenotoxiciteit aangetoond, terwijl met behulp van de 'UmuC-test' bij geen
van devierrwzi's sprake wasvan een mutagenerespons.Ook in het buitenland werd bij
rwzi-effluenten geengenotoxiciteit aangetroffen bijgebruik van deUmuC-test. Het buitenland heeft geen ervaring met de Mutachromoplate-test.Met deAmestest -dat isde test,die
hierop het meest lijkt -zijn vergelijkbare wisselendemutagene responsen bij rwzi-effluenten gevonden.
Bioacauniiiatic
Bijbioaccumulatiezijn veel verschillende
testmethoden gebruikt waardoor een vergelijkingvan resultaten moeilijk is.In Nederland is
tweemaal een onderzoek verricht naar potentiële bioaccumulatie in rwzi-effluenten. Hierbij isgebruik gemaakt vandrie verschillende
testmethoden (HPLC,Emporc-diskenSPME).
DeNederlandse resultaten geven aan dat voor
vier van devijfonderzochte rwzi's sprake was
van aanwezigheid van potentieel bioaccumulerende stoffen.
Persistentie
Uit deliteratuurstudie isgeen buitenlandseinformatie verkregen over testmethoden of
meetgegevens voordeparameter persistentie.
InNederland isop beperkte schaal ervaring
opgedaan met een methode die aanvullende
afbraak in oppervlaktewater simuleert. Hiermee wordt inzicht verkregen ofde aangetoondeeffecten van een rwzi-effluent alofniet een
persistent karakter hebben.Uitde tot nu toe
verkregen resultaten blijkt bijvoorbeeld dat de
concentratie van potentieel bioaccumulatieve
stoffen na aanvullende afbraak sterk waren
afgenomen. Bijeen andere studie bleek daarentegen dat de toxiciteit niet ofnauwelijks beïnvloed werd doordezestap.

Acutetoxiciteit(EC50/1_C50in vol.%)mejluentenvan152rwzi'sinDuitslanden20rwzi'sinNederland. Het
betrefthetrekenkundiggemiddelde.
bacteriën

Duitsland
Nederland
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algen

12

44

85

94

kreeftachtigen(watervlooien)

vissen
45
94

Wanneer issprake van
toxiciteit?
Acutetoxiciteit wordt meestal weergegeven
in devorm van een EC20_,EC50_ofLC50.waarde.DeEC20bijvoorbeeld isde concentratie
(C)waarbij 20procent van de testorganismen een effect (E)vertoont. DeLC5„isde
concentratie waarbij 50procent vande testorganismen sterft (Lvan letaal).
Vooreffluenten worden dezewaarden uitgedrukt in een volumepercentage effluent
(vol.%).EC20=10vol.%betekent dat 20procent vandeorganismen een effect vertoont
in een verdunning vanéén deel effluent
(10%)en negen delen water.De toxiciteit
wordt dus groter alshet vol.%lager wordt.
Dus hoekleiner het vol.%,hoe toxischer het
effluent. Alshet resultaat vaneen onderzoek kleiner ofgelijk aan 100vol.%is,is
sprake van acute toxiciteit.
Voorchronische toxiciteit wordt het resultaat ook wel weergegeven in devorm van
eenNOEC.Dat isdeconcentratie waarbij
geen van deorganismen een waarneembaar
effect vertoont.

Wat z e g t d i t over d e m i l i e u b e z w a a r lij k h e i d ?
Deverschillende testen geven bepaalde
scoresvoordediverseparameters.Dan komt de
vraag naar boven 'hoe erg isdit?'.Voorde bepalingvan demate van milieubezwaarlijkheid is
een maatlat oftoetsingskader gewenst.Voor
totaal-effluentbeoordeling isdieop dit
moment echter niet beschikbaar.
In het buitenland zijn wel toetsingskaders
beschikbaar. Eenvoorbeeld zijn de Duitse
grenswaarden vooracute toxiciteitstesten met
bacteriën, algen, kreeftachtigen en vissen.De
hiervoorgebruikte criteria worden G-waarden
genoemd. Dit zijn verdunningsgetallen waarbij bijvoorbeeld G=1 staat voor onverdund
effluenr (100vol.%)en G= 2 voor een verdunning van tweemaal (50vol.%effluent). Deze
waarden zijn voor verschillende indusrriële
bedrijfstakken en ookvoor communale rwzi's
vastgesteld. Voorcommunale rwzi's ligt de
G-waarde tussen 1 en 2.Alsde Nederlandse
resultaten van rwzi's vertaald worden naar de
Duitse G-waarden, blijkt dat deG-waarde ligt
opeen waarde van 1 ofiets hoger (tabel 1).Dit
betekent dat deNederlandse rwzi's voor de
parameter acute toxiciteit in veelgevallen zouden voldoen aan hetDuitse criterium.
Eenandere manier om eengevoel te
krijgen voor de mate van de milieubezwaar-
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Met een zekere regelmaat blijken nog
acuut toxischeeffecten te worden aangetroffen
in effluenten van rwzi's.Deacute toxiciteit is
in Nederland -zeker in vergelijking tot het
buitenland en andere afvalwaterstromen gering.Dit betekent niet dat verdere aandacht
overbodig is.Acute toxiciteit isslechtséén van
devijf parameters.Voordeoverige parameters
(chronische toxiciteit,genotoxiciteit en bioaccumulatie) zijn negatieve effecten aangetoond ineffluenten van rwzi's.Erisechter te
weiniginformatie beschikbaarom generieke
uitspraken tedoen overde milieubezwaarlijkheid van rwzi-effluenten. Verder praktijkonderzoek isdaarom gewenst.

mate van acute toxiciteit
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Verdelingintoxiciieiisklassenvan53 industriëleen18rwzi-efjluenten.

lijkhcid van rwzi-effluenten, isdescores te vergelijken met dievan andere (afval)waterstromen.Toxiciteitswaarden kunnen ingedeeld
worden in verschillende categorieën, variërend
van zeersterk, sterk, matig, weinig tot niet
acuut toxisch2).In vergelijking met industriële
effluenten blijkt de acute toxiciteit van rwzieffluenten veelgeringer tezijn (zie
afbeelding 2).Deeffluenten van rwzi's scoren
in decategorie 'niet' en 'weinig' acuut toxisch.
Daarnaast blijkt dat bij industriële effluenten
vaak bij verschillende soorten testorganismen
een effect wordt gevonden, terwijl bij effluenten vanrwzi's meestal maar bij éénvan de
gebruikte testorganismen een effect werd
geconstateerd.
Dat slechts beperkte acute toxiciteit bij
effluenten vanNederlandse rwzi's wordt
gevonden, wil nog niet zeggen dat er helemaal
geen aandacht meer nodig is.Acute toxiciteit is
slechtséén van de vijfparameters. Om iets te
kunnen zeggen over demilieubezwaarlijkheid
van rwzi-effluenten moeten ookde overige
TEB-parameters (chronische toxiciteit,genotoxiciteit, bioaccumulatie en persistentie)en in
een later stadium ook andersoortige effecten
(zoals hormoonontregeling) m ogenschouw
genomen worden. Daarnaast kan het ook zo
zijn dat het debiet van het rwzi-effluent dermategroot is ten opzichte van het ontvangendeoppervlaktewater, dat delozing toch de
nodige aandacht verdient. Devraagis echter
welkeeffecten de rwzi-effluenten in het (soms
kleine)ontvangende oppervlaktewater kunnen
veroorzaken.
'Effectenin oppervlaktewater?
In het buitenland isalwel onderzoek verricht naar deeffecten van effluenten van rwzi's
op levensgemeenschappen in het ontvangende
oppervlaktewater. Effecten zijn bijvoorbeeld
het verdwijnen van gevoeligesoorten, het
afnemen vandediversiteit, ofhet beperken

van devoortplanting. Vooral bij kleinere ontvangende oppervlaktewateren, waar het rwzieffluent een substantieel deel uitmaakt van de
totale waterbalans,zijn effecten gerapporteerd.
InNederland komen lozingen in relatief
kleineoppervlaktewateren met zekere regelmaat voor.Met uitzondering van eutrofiëring
ofvermesting isin Nederland beperkte informatie beschikbaar over deeffecten van deze
lozingen ophet oppervlaktewater. Het isdan
ookde moeite waard om inNederland dergelijk onderzoek uit te voeren.
Behalvehet gezuiverde rwzi-effluent kunnen ookriooloverstorten een negatieve invloed
hebben opdewaterkwaliteit. Hier ligt een
relatie met de kwaliteit van het influent. Het is
immers influent dat overstort. In Nederland
zijn in beperkte mate toxiciteitsgegevens
beschikbaar over rwzi-influenten.
Alleen van rwziAarle-Rixtelzijn zowel influent- alseffluentgcgevens van acute toxiciteitstcsten met bacteriën en watervlooien
beschikbaar (zieH 2 0 nr. 3 van ditjaar). Bijvier
van de vijfmetingen opdie rwzi was sprake
van duidelijk toxische influenten. Na biologischezuivering wasdit echter niet langer het
geval.Dit komt overeen met het beeld in het
buitenland dat de biologischezuivering van
stedelijk rioolwater in een rwzi doorgaans
(maar niet altijd!) leidt tot een substantiële
afname vandepotentiële effecten. Geletopde
toxiciteit in het influentwater betekentdit wel
dat overstortwaterongetwijfeld risico's met
zich meekan brengen.

Uitbuitenlands onderzoek blijkt dat
lozing van effluenten van rwzi's kan leiden tot
effecten oplevensgemeenschappen in het ontvangende oppervlaktewater. Ook riooloverstorten kunnen de kwaliteit van het oppervlaktewater nadeligbeïnvloeden. Erisechter
nogonvoldoende bekend over deeffecten van
deze lozingen opdelevensgemeenschappen in
het ontvangende water.
DebeschikbareNederlandse gegevens
- ook vooracute toxiciteit -zijn nog te beperkt
om hieruit een verantwoord basisniveau voor
de mate van milieubezwaarlijkheid afte kunnen leiden. Eeneerstemaatlat dus.Zo'n basisniveau zou bijvoorbeeld kunnen dienen als een
signaleringswaarde.Indien degemeten effecten boven deze waarde liggen,zou dit aanleiding moeten zijn voor nader onderzoek naar
mogelijke oorzaken ofomstandigheden. In de
toekomstzou een dergelijke waardedus een
rolkunnen spelen in het afvalwaterbeleid. Om
eengoed basisniveau tekunnen vaststellen is
het van belangdat meer meetdata voorde vijf
verschillende parameters worden verzameld.
Detotaal-effluentbeoordelingsmcthodiek
kan gebruikt worden voor het beoordelen van
deeffluentkwaliteit. Ookzou totaal-cffluentbeoordcling ingezet kunnen worden bij het
opsporen van de meest relevante emissicbronnen. Kortom, totaal-effluentbcoordehng kan
ook voorstedelijk afvalwater een zinvolle aanvullingworden binnen het huidige Nederlandse waterbeleid.
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