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iLOtaal-effluentbeoorâeling:
waarom,watenwanneer?
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Sinds de inwerkingtreding vandeWei verontreiniging oppervlaktewateren in 1970isde waterverontreiniging mNederland sterk teruggedrongen. DeWvosteltgreiizcn aan telozengelialtenvan
stoffen dicgebaseerd zijn opde 'waterbezwaarhjkheid' vandiestoßen. Dit isdezogeheten stoffcuaanpak. Ondanks desterke verbetering van dewaterkwaliteit kandeze aanpak niet alle potentiële,
nadelige effecten voor plant endier voorkomen. Onze kennis over hetgrote aantal aanwezige stoken
en I11111 effecten isnamelijk niet compleet euza!datooknooit worden. Totaal-efflucntbeoordeling
|TEB) kanditkennishiaat deelsopvullen doorde 'overall' effecten van afvalwatermonsters experimenteel te meten. Hiertoe worden allerlei ecotoxicologischc testen ontwikkeld. Dit artikelgceft
uitleg over hetwaarom, hetwatenhetwanneer vanTEB. Dehiernavolgende drie artikelen gaan
dieper 111 opeen aantal onderdelen van demethode.
Waarom isTEBzinvol? Momenteel
worden afvalwaterlozingen beoordeeld met
behulp vandezogenaamde stoffenaanpak.
Dezegaat uitvanbestaande informatie overde
milieubezwaarlijkheid vanstoffen. Drie stofeigenschappen staan daarbij centraal: persistentie (Hoelang blijft eenstof in het milieu
aanwezig?), bioaccumulatie (Hoopt destof
zich inplanten endieren op?)en toxiciteit

A/b.1:

(Heeft destofnadelige effecten?). Deze zogeheten PBT-eigenschappen worden inhetlab
bepaald metbiologische testen. De uitslagen
worden vertaald indetoegestane gehaltenvan
stoffen ineffluenten (zieafbeelding 1).
Dat deze stoffenaanpak succesvol is, blijkt
uit desterk verbeterde kwaliteit vanhet
oppervlaktewater. Delozing vanveel stoffen,
zoals pesticiden, PCB's,zware metalen en ook

Beschermingvanoppervlaktewater:vanstoffennaareffecten.

Stoffenaanpak
Alle stoffen
identificeren

!o

Effecten meten
per stof

Normen en
maatregelen

Door hettoepassen van totaal-effluentbeoordeling kanditkennishiaat worden opgevuld.TEBstart methetexperimenteel meten
van effecten inhetafvalwater. Hiervoor
worden verschillende testen (metverschillende soorten organismen) en technieken
gebruikt. Zowordt inéénklap de milieubezwaarlijkheid vanalle (combinaties van)stoffen inhetafvalwater bepaald. Indien blijkt dat
schadelijke effecten optreden, wordt vervolgens naar deverantwoordelijke stofffen)
gezocht. Dezeeffectgerichte aanpak fungeert
alseensoort vangnet voordeons ontbrekende
informatie eniszoeenprima aanvulling opde
huidige stofgerichte aanpak. TEBkanworden
toegepast voor zowel industriële, communale
alsdiffuse lozingen.
De meerwaarde vanTEBisookonderkend
in devierdeNota waterhuishouding. Daarin
staat datdemethodiek indehuidige planperiodezalworden ingevoerd. Hetisdebedoeling omTEBtegaan toepassen alseenaanvulling opdestofgerichte aanpak, diezal blijven
bestaan enverder zalworden verbeterd. Denk
daarbij aanderecenre introductie vande
'Algemene beoordelingsmethodick voor stoffen en preparaten'.

Wat is TEB?

n

De uitvoering vande effectgerichte
aanpak vanTEBverloopt ineenaantal stappen dieingrote lijnen vergelijkbaar zijn met
die vandestofgerichte aanpak (zie afbeelding 2).VoorTEBisechter eenextra stap
nodig. Deeerste stap bijbeide routes ishet
meten. Bijdestoffenaanpak worden gehalten
aan stoffen gemeten, bijde effectgerichte
aanpak worden deeffecten bepaald.
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Effluent

zuurstofbindende stoffen, verminderde fors.
Toch isdeaanpak niet volledig dekkend voor
de bescherming vanhetwater.Ditkomt doordat kennishiaten bestaan: niet alle stoffen zijn
bekend enniet allePBT-eigenschappen(ook
van dewelbekende stoffen) zijn bepaald.Dit
isbegrijpelijk gezien hetgrote aantal stoffen
dat tegenwoordig gebruikt en geproduceerd
wordt (meer dan 100.000).Het identificeren
van aldiestoffen enhet-stofper stof- uitzoeken vandemilieubezwaarlijke eigenschappen
iseenkostbare en tijdrovende bezigheid.
Daarnaast kunnen ookcombinaties van
bekende enonbekende stoffen leiden tot nadelige effecten voor hetwatermilieu. Deze
combinatie-toxiciteit wordt inde stoffenaanpak niet meegenomen.
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Totaal Effluentbeoordeling

Stap 2 bestaat uithettoetsen vanderesultaten aaneennorm (eenmaatlat). Wanneer de
normen overschreden worden, kan worden
overgegaan tot maatregelen omdeemissiesre
beperken.
Bijdestoffenaanpak kandirect overgeH2O
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STOFGERICHTE AANPAK

EFFECTGERICHTE AANPAK

meten
individuele stoffen

meten
effecten van mengsels

1

1

toetsingskader
(is het erg?)

toetsingskader
(is het erg?)

L nee —

1
ja

ja

identificatie oorzaken
(waar komt het door?)

1

maatregelen

maatregelen

• geencombinatie-toxiclteit
• nietallemilieubezwaarlijkheidbekend
• nietallestoffengemeten

Afb.r.

In het ontwikkeltraject van TEB wordt
daarom gewerkt aan drie thema's: beoordelingsinstrumenten (Welkeen hoe hoog zijn de
effecten?), maatlat/toetsingskader (Hoe erg
zijn deeffecten en waar trekken wedegrens?)
en identificatie (Watveroorzaakt de effecten?).
Beoordelingsinstrumenten
De totaal-effluentbeoordelingsmethodiek
omvar een aantal verschillende testen en
methodes, waarmee effluenten (en andere
bronnen van waterverontreiniging) in hun
totaliteit worden beoordeeld op hun milieubezwaarlijkheid. Dit gebeurt aan de hand van
een stelsel van vijf effectparameters dat goed
aansluit bij de PBT-toetsing uit de stoffenaanpak. Deaanpak viadestofbeoordeling en de
TEB-methodiek liggen dus duidelijk in
eikaars verlengde.Devijf effectparameters
zijn: persistentie (mate van afbreekbaarheid),
bioaccumulatie (ophoping in de voedselketen),
acute toxiciteit (giftigheid op de korte
termijn), chronische toxiciteit (giftigheid op
de langere termijn) en genotoxiciteit (effecten
op het erfelijk materiaal).
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Het is niet uitgesloten dat in de toekomst
wijzigingen in devoorgestelde testen ofparameters zullen worden aangebrachr. Een voorbeeld van een nieuwe parameter zou
hormoonverstorende werking kunnen zijn (zie
ookH , 0 nr. ï van 14januari 2000).
Maatlat
Alsde uitslagen van deTEB-testen bekend
zijn, komt de vraag 'Hoe erg isher?'.Net als
voor de stoffenaanpak zullen de resultaten
moeten worden getoetst aan een maatlat of
toetsingskader. Voor de stoffenaanpak zijn
normen ofcriteria beschikbaar zoals deMTR's
(Maximaal Toelaatbaar Risico)ofdegrenswaarden. Dergelijke criteria zullen ook voor
elk van deTEB-parameters moeten worden
opgesteld. Hierbij zalook het onderling
belang van de parameters gewogen moet
worden om tot een eindoordeel te komen.
De uitdaging daarbij ishet creëren van
een gebalanceerde aanpak voor effluenten,
waterbodems en oppervlakrewater.

Stapfenindestojgmchtcendeeffectgerichteaanpak.

gaan worden tot maatregelen om de gehalten
aan norm-overschrijdende stoffen te verlagen.
Binnen TEBisdit niet direct mogelijk, omdat
de oorzaak van degemeten schadelijke effecten niet meteen bekend is.Dit komt doordat
de testen uitgevoerd worden met complete
effluenten en deeffecten dus veroorzaakt
kunnen worden door diverse (combinaties
van)stoffen. Deextra stap bij de effectgerichte
aanpak bestaat uit het zoeken naar de oorzaken van effecten (identificatie).

minimum beperkt en wordt gestreefd naar het
gebruik van alternarieven (zoals celkweken).

De beoordeling van deze vijf parameters
gebeurt met verschillende testen en technieken (zietabel ï).Voor her bepalen van de
bioaccumulatie van organische sroffen en
zware metalen wordt gebruik gemaakt van
verschillende fysisch/chemische technieken.
Het bepalen van de toxiciteit gebeurt met
levende organismen. Deze worden bloorgesteld aan het afvalwarer en vervolgens worden
effecten als sterfte ofafwijkingen in hun
gedrag bestudeerd. Omdat de effecten van
stoffen variëren per organisme, isde keuze van
de testorganismen van cruciaal belang. Om
eenzo breed mogelijk beeld te verkrijgen,
wordt een monster getest met organismen uit
verschillende niveaus in de voedselketen.Voor
zoute en zoeteeffluenten worden overigens
verschillende organismen ingezet, omdat een
zoutwaterorganisme sowieso effecren
vertoond wanneer het in zoet water terecht
komt en viceversa.Daarnaast spelen bij de
keuze van de resten natuurlijk ook de praktische uitvoerbaarheid, de betrouwbaarheid en
de kosten een rol.Vanzelfsprekend wordt het
gebruik van gewervelde proefdieren tot een

Tabel1:

identificatie
Wanneer normen overschreden worden,
zal vervolgens iets moeten gebeuren om de
schadelijke effecten te verminderen. Dit betekent dat de oorzaak van deeffecten zal moeten
worden weggenomen. Wat de oorzaak isvan
de effecren, isniet direct helder, omdat de
effecten door diverse (combinaties) van stoffen
in het afvalwatermonster kunnen ontstaan.
Alvorens tot maatregelen kan worden overgegaan, moet daarom gewerkt worden aan het
opsporen (identificatie) van deoorzaken van
milieubezwaarlijkheid.
W a n n e e r TEB?
Hoe langgaat het nu nog duren voordat
TEBdaadwerkelijk geïmplementeerd wordt?
Uit bovenstaande mag duidelijk worden dar
veel testen en technieken moeten worden
ontwikkeld en dat de inbedding in beleid
aandacht vraagt. Het onderzoeksprogramma
TEBisgestart in 1994en zal naar verwachring
tot 2005doorlopen. Binnen het TEB-project is
onderscheid gemaakt in drie ontwikkelfascn

Testenvoordebeoordelingvandevijfefjectparanieters binnenTEB.

effectparameter

testen

persistentie
bioaccumulatie
acute toxiciteit
chronische roxiciteit
genotoxiciteit

afbreekbaarheidstest
fysisch/chemische technieken
bacteriën, algen, kreeftachtigen, vissen
bacteriën, algen, kreeftachtigen, vissen,zee-egels
bacteriën
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goede afstemming met de toetsingskaders
voor oppervlaktewater en sediment is hierbij
natuurlijk van belang.

Inzetperthema

Daarnaast zal TEBeen plaats in het beleid
moeten verwerven. Voordat tot de implementatie kan worden overgegaan, dienen de
verschillende mogelijkheden en consequenties
met diverse partijen te worden gewikt en
gewogen.Naast de ovetheid, spelen hierbij de
industrie en milieuorganisaties een belangrijke rol.Ook dient dit niet alleen op nationaal
niveau plaats te vinden, maar is afstemming
met deontwikkelingen in EU-kader nodig. Op
nationaal niveau bestaan plannen om een
klankbordgroep voorTEBbinnen de CommissieIntegraal Waterbeheer (CIW-6)opte richten. Dezesubgroep kan haar mening geven op
de onderzoeksresultaten. Verder zal in die
groep consensus over demethoden, de maatlat
en het krijgen van draagvlak centraal staan.

A/b. 3:

GefaseerdeontwikkelingvanTEB.

die voor alle parameters doorlopen moet
worden: onderzoek (ontwikkeling van methoden voor effectmeting en identificatie), praktijkonderzoek (toetsing toepasbaarheid in de
praktijk, ervaring en draagvlak) en inbedding
in beleid (implementatie).
Afbeelding 3 geeft de tijdsplanning per
onderwerp weer.
Instrumentontwikkeling
In 1994is begonnen met het ontwikkelen
van testen voor de beoordeling van de effecten.
Demethoden voor de vijf parameters worden
na elkaar ontwikkeld en in de praktijk
getoetst. Deeerste parameter wasacute toxiciteit, waarvoor het programma nu het meest
ver is gevorderd.
Inmiddels zijn hiermee, in samenwerking
met regionale beheerders en directies van
Rijkswaterstaat, praktijkproeven uitgevoerd^-sM.Dit heeft geleid tot ervaring met de
testen, tot enthousiasme bij de beheerders en
uiteraard ook tot een aantal interessante leerpunten. Het artikel van Bakus e.a. (in dit
nummer, ziepagina 20)geeft meer informatie
over deze praktijkonderzoeken naar acute toxiciteit.
Ook voor de overige vier parameters isde
onderzoeksfase momenteel ver gevorderd.
Voordeparameter bioaccumulatie zijn praktijkproeven gaande.De methodieken die hierbij gebruikt worden, zijn innovatief te
noemen en hebben ook draagvlak bij buitenlandse instituten. Het artikel van De Maagd
(ziepagina 23)vertelt meer over de testen voor
genotoxiciteit en bioaccumulatie.
Voor alleparameters geldt dat de testen en

technieken nog nader gevalideerd moeten
worden. Dit houdt in dat de testen goed
herhaalbaar (vergelijkbare uitslagen bij
herhaling door hetzelfde laboratorium) en
reproduceerbaar (vergelijkbare uitslagen bij
herhaling door verschillende laboratoria)
moeten zijn. Ringonderzoeken spelen daarbij
een belangrijke rol.
Identi/icatie
Ten aanzien van de identificatie van de
oorzaken,zijn reeds de nodige stappen gezet
in de ontwikkeling van de methode. Ook voor
identificatie-onderzoek is begonnen met de
parameter acure toxiciteit. Inmiddels is hiervoor een aantal onderzoeken in de praktijk
uitgevoerd. De huidige aanpak voor identificatie isgebaseerd op ervaringen met een specifieke methode die ontwikkeld is in de
Verenigde Staten. Het artikel van Berbee e.a.
(ziepagina 26) gaat hier op in en geeft een
goede indruk van de mogelijkheden van identificatie.
Voorde overige parameters zal de
komendejaren nog de nodige identificatieinspanning moeten worden verricht, hoewel
ook hiervoor aldeeerste stappen zijn gezet.
Maatlat, inbedding in beleid
Momenteel wordt een begin gemaakt met
deontwikkeling van eenmaatlat en met de
eersre schreden richting inbedding in beleid.
Om normen ofcrireria (een 'maatlat') te
kunnen vaststellen,zullen waarschijnlijk
meer data uit het veld moeten worden verzameld.Naar verwachting zal de vaststelling van
een maatlat veeloverleg tussen wetenschappers,beleidsmakers en beheerders vergen. Een

Ook buiten ons land wordt veel aandacht
besteed aan TEB-methoden. Internationaal
bestaan allang wetenschappelijke samenwerkingsverbanden. Ook krijgt het onderwerp
sinds enigejaren aandacht binnen OSPAR,de
Europese Unie en de Internationale Rijn
Commissie.Nederland isimmers geen eiland.
In iedergeval blijkt, dat Nederland niet helemaal voorop loopt met deze methodiek.
Binnen OSPARonderzoekt een expertgroep
momenteel de mogelijkheden om TEBactief
te koppelen aan de ontwikkeling van 'Best
AvailableTechnologies' voor effluenten.

Wat kunt u verwachten?
In de komendejaren zal verder gewerkr
worden aan de ontwikkeling en praktijkonderzoeken. In samenwerking met beheerders en bedrijven zullen meer testen in de
praktijk worden getoetst. En tevens zullen de
testen gevalideerd worden. Deinbedding in
beleid vraagt tijd. Vooralsnog isde planning
dat de methode in 2005gereed isvoor implementatie. Het realiseren daarvan iseen
behoorlijke uirdaging.
In de tussentijd zal veel aandacht besteed
worden aan informatievoorziening. Voor de
meest recente informatie kunt u terecht op de
internetsite van CIW/RIZA/FWVO:
www.wateremissies.nl.
Deartikelenreeks in dit nummer maakt
onderdeel uit van de informatieoverdracht. In
de hiernavolgende arrikelen kunt u meer
lezen over onderzoek naar acute toxiciteit,
bioaccumulatie en genotoxiciteit en tenslotte
identificatie.
In de toekomst, en ook nu alop vrijwillige
basis, kunnen TEB-methoden worden
gebruikt in aanvulling op de stoffenaanpak.
Enkele voorbeelden zijn:
sturing van industriële (zuiverings)processen door bedrijven, vergelijkbaar
H20
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metdehuidige chemisch-analytische
beootdeling;
sturingvanhetzuiveringsproces oprwzi's
doorbeheerders,alofnietinrelatiemet
verbeteringvaninfluenten dooroverleg
met bedtijven;
- prioritering vandeaanpakvanpunt-én
diffuse bronnen doorbeheerdersen
beleidsmakers;
controleenhandhavingdoorbeheerders,
bijvoorbeeld metsnelle'screeningstesten'.
Bijenkelebedrijven enbedrijfstakken isal
ervaringopgedaanmetacutetoxiciteit.
Alsdeontwikkelingen implementatie
vantotaal-effluentbeoordcling goedlopen,
wetenweééndingzeker:datwealsonderzoeker,beleidsmaker, waterbeheerder en bedrijf
eengoedestapvoorwaartsgezethebben richtingschoon water.*

•

*

Acutetoxiciteitstesten:
zinvolvoorinzichtin
milieuhezwaarlijkheidvan
afvalwater
CORINE B A L T U S , RIZA
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Voordatimplementatie vantotaaleffluentbeoordehng (TEB)mhetwaterkwahteitsbeleidplaatsvindt, ishetbelangrijk dat
ervaringwordtopgedaanmetdemethode.
Vanafdetweedehelft vandejaren negentigis
daaromeenaantalpraktijkonderzoeken naar
deacutetoxiciteit vaneffluenten uitgevoerd.
Bijhetopzettenenuitvoeren vanacuuttoxiciteitsonderzoek komenveelvragenop.Inwelke
situaties ishettoepassenvan toxiciteitstesten
zinvol?Welketestenmoetje inwelkesituatie
toepassen?Maarook,hoemoetje deresultatenvanhet toxiciteitsonderzoek interpreteren?In 1997 iseenhandreiking opgesteld met
daarinpraktische aanwijzingen voorde
uitvoering vanacuut toxiciteitsonderzoeken
deinterpretatievantestresultaten.Nahet
opstellen vandehandreiking iseen praktijkonderzoekgestart doorderegionaledirecties
vanRijkswaterstaat endoorderegionale
waterkwaliteitsbeheerders (waterschappen) in
samenwerkingmetdeSTOWA,omdehandreikingtetoetsenopbruikbaarheid indepraktijk enomverdereervaringmetdemethode
optedoen.Inditartikelwordteenoverzicht
gegevenvanderesultaten vanbeideonderzoekenenwordtnader ingegaanopdebruikbaarheid vandemethode.

Wat is toxiciteit?
Bijtoxiciteitsonderzoek wordtgekeken
naareffecten vangiftige stoffen oporganismen.Daarbij wordtonderscheidgemaakt
tussenacuteenchronischetoxiciteit.Chronischetoxiciteit treedtopwanneer organismen
overeenlangereperiodeworden blootgesteld
aangiftige stoffen. Acutetoxiciteit treedt
vooralopbijeenkortereblootstellingsduur en
hogereconcentraties.Beidevormenvantoxiciteitmakenonderdeel uit vandeTEB-methodiek.Indit artikelzalalleenaandacht worden
besteedaanacute toxiciteit.
Bijacuut toxischeeffecten wordtvaak
gedachtaansterfte vanorganismen.Duidelijkevoorbeelden vanmassalesterfte van
waterorganismen door lozingvangrote
hoeveelhedengiftige stoffen zijn rampenals
dieindeRijn bijSandozenmeerrecentdiein
derivierdeTiszainHongarije.Aanwezigheid
vangiftige stoffen leidtechternietaltijd direct
totsterfte vanorganismen.Voorafgaande aan
sterfte kunnen bijvoorbeeld effecten alsgroeiremmingofhetimmobielwordenvanorganismen optreden.Dezeeffecten kunnen
uiteindelijk welleidentotsterfte. Metonderzoeknaardeacutetoxiciteit wordtgeprobeerd
inzicht tekrijgen ofeenlozingvan afvalwater

