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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.*
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Acutetoxiciteitstesten:
zinvolvoorinzichtin
milieuhezwaarlijkheidvan
afvalwater
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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
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sterfte ofandere effecten op de organismen in
het oppervlaktewater veroorzaakt.

chemische
analyses

Toxiteitsmetingen
Welke organismen?
Om deacute toxiciteit tebepalen worden
bacteriën, algen, kreeftachtigen en vissen
gebruikt. Deze organismen komen uit
verschillende niveaus in de voedselketen. Hiervoor isgekozen om een zo breed mogelijk
beeld te krijgen van eventuele effecten in het
milieu.
Demate waarin organismen effecten
vertonen wordt sterk bepaald door de eigenschappen van de in het afvalwater aanwezige
stoffen. Degevoeligheid van organismen voor
een bepaalde stofkan sterk van elkaar verschillen.Zo zal een bacterie bijvoorbeeld veel sterker reageren op een bactericide dan algen of
kreeftachtigen. Omdat van te voren meestal
niet bekend is welke stoffen precies in het
afvalwater zitten, is het niet mogelijk om te
bepalen welk organisme het meest geschikt is
om de toxiciteitstest mee uit te voeren. Lozingen worden daarom in eerste instantie onderzocht met zowel bacteriën, algen, kreeftachtigen als vissen.Afhankelijk van het zoutgehalte
van de te onderzoeken lozing wordt gekozen
voor een zoetwater- ofeen zoutwaterorga-

\Vatgaje meten?
Met een toxiciteitstest wordt meestal een
LC50ofEC50 ofEC20-waarde bepaald. De LC50is
de concentratie waarbij 50procenr van de
organismen na een bepaalde blootstelhngsduur sterft. Daarbij staat de L voor letaal en de
Cvoor Concentratie. Bij de EC20ofECJ0 wordt
niet naar sterfte gekeken, maar naar andere
effecten alsremming van lichtuitzending,
groeiremming ofhet immobiel worden van
het organisme.

• t i n

oplopendeconcentratie

100"

50 ••

concentratie
Afo. 1:

Hoewordttoxiriteit^jemeten?

Hoe wordt de LC5„ofEC50bepaald? Met
het afvalwater wordt een verdunningsreeks
gemaakt (zieafbeelding 1).In iedere verdunning wordt een vast aantal organismen
gedaan. Na een bepaalde tijd (varieert van
30minuten tot 96uur) wordt in elke verdunning gekeken hoeveel organismen een effect
vertonen. Vervolgens worden de resultaten
hiervan in een grafiek gezet;de concentratie
wordt uitgezet tegen het percentage organismen waarbij een effect iswaargenomen. Hieruit wordt bepaald bij welke concentratie
50procent van de organismen een effect heeft
vertoond. Dit noemen wede LC50ofEC50.
Opzet praktijkonderzoek
Onderzochte lozingen
In totaal zijn 84lozingen onderzocht op
acute toxiciteit. Dezezijn te verdelen in vier

Het resultaat van de toxiciteitstest, de LC50,EC20ofEC5„,wordt weergegeven in volumepercentage effluent. Een resultaat met een hoog percentage geeft een gering effect aan, want in dat
geval is sprake van eengeringe verdunning. 100vol.%komt overeen met onverdund effluent.
10vol%wil zeggen dat het monster tien keer isverdund. Dus hoe lager de waarde,hoe sterker
de toxiciteit.
Deresultaten van de toxiciteitstesten kunnen worden ingedeeld met behulp van de onderstaande classificatie. Meestal wordt een lozingonderzocht met verschillende soorten organismen.Voordeclassificatie wordt uitgegaan van het resultaat van het organisme dat het sterksteeffect heeft vertoond. Dat wil zeggen het resultaat met het laagste volumepercentage.
testresultaat

verdunning

toxiciteitsklasse

minder dan 1 vol.%
1-10vol.%
10-50 vol.%
50-100vol.%
meer dan 100 vol.%

minimaal 1:100(meer dan 100maal)
1:10 tot 1:100 (10-100 maal)
1:2 tot 1:10 (1-10 maal)
1:2 tot onverdund (1-0 maal)
onverdund

zeer sterk acuut toxisch
sterk acuut toxisch
matig acuut toxisch
weinig acuut toxisch
niet acuut toxisch

groepen: industriële lozingen, lozingen
afkomstig uit de landbouwsector, effluenten
van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's)
en eengroep overige. In regenstelling tot
Rijkswaterstaat hebben de regionale waterkwaliteitsbeheerders ook vaak te maken met
indirecte lozingen, dat wil zeggen dat lozing
op oppervlaktewater plaatsvindt viaeen rwzi
ofeen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Van de
onderzochte lozingen werden er tien indirect
geloosd.
Onderzochte industriële lozingen zijn
afkomstig van bedrijfstakken als chemie,
metaalverwerking, papier, voedsel en tankcleaning. Lozingen uit de landbouwsector zijn
bijvoorbeeld bloembolspoelerijen, champignonkwekerijen, drainagewater uit een tuinbouwgebied en afvalwater afkomstig van een
tuinafvalverwerker. Degroep overige bestond
onder andere uit afstromend wegwater en
afvalwater uit een baggerdepot.
Allelozingen zijn in eerste instantie
onderzocht met zowel bacteriën, algen, kreeftachtigen alsvissen.De testen zijn allemaal
uitgevoerd volgens internationaal gestandaardiseerde richtlijnen. In een aantal gevallen
wilde men na het eerste toxiciteitsonderzoek
verder inzicht krijgen in de variatie in toxiciteit in de loop van de tijd. Het is meestal niet
nodig om dit vervolgonderzoek ook met de
vier verschillende organismen uit te voeren.
Vervolgonderzoek wordt in principe uitgevoerd met één soort organisme. Dekeuze voor
dat ene organisme wordt gebaseerd op de
resultaten van het eerste inventariserende
onderzoek. Hierbij wordt gekeken bij welk
organisme in het eersteonderzoek het grootsteeffect werd gevonden. De toxiciteitstesten
H20
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zijn uitgevoerd door verschillende laboratoria
met ecotoxicologische expertise.

• industrie (n=53)
Olandbouw (n=9)

Chemische analyses
Demeeste monsters zijn ook chemisch
geanalyseerd. Dit werd gedaan om de in de
testen gemeten toxiciteit tekunnen vergelijken met de te verwachten toxiciteit. Deze
wordt berekend aan de hand van concentraties
van de in het afvalwater geanalyseerde stoffen
en degegevens over hun toxiciteit.

• rwzi (n=18)
Doverig (n=4)

Het analysepakket bestond onder andere
uit CZV,PAK's,PCB'sen organochloor-bestrijdingsmiddelen. Het pakket iszo nodig aangevuld met specifieke stoffen, waarvan bekend is
dat ze in het afvalwater van het betreffende
bedrijf voorkwamen.
Resultaten
In totaal zijn meer dan 400acute toxiciteitstesten uitgevoerd. In eenderde deel van de
gevallen werd in meer ofmindere mate acute
toxiciteit geconstateerd. Bij de overige tweederde van de testen werd dus geen toxiciteit
gemeten.
De lozingen zijn opgrond van de resultaten van het toxiciteitsonderzoek ingedeeld in
vijfverschillende toxiciteitsklassen, variërend
van zeer sterk toxisch tot niet acuut toxisch
(zieafbeelding 2).In het kader wordt toegelicht hoe de classificatie tot stand is gekomen.
Uit afbeelding 2blijkt dat de industriële
lozingen over het algemeen her meest toxisch
waren. Ook bij de landbouwlozmgen werd m
een aantal gevallen sterke acute toxiciteit
geconstateerd. Om een uitspraak redoen over
de schadelijkheid van een lozing voor het
oppervlaktewater zal ook de lozingssituatie in
ogenschouw moeten worden genomen. Van de
industriële lozingen die zeer srerk tot sterk
acuut toxisch waren, werd tweederde rechtstreeks op oppervlaktewater geloosd.Van de
lozingen uit de landbouwsector bleek een
aantal sterk acuut toxische lozingen ook direct
op oppervlakrewarer reworden geloosd. De
effluenten van rwzi's (rechtstreekse lozingen)
bleken nier ofnauwelijks toxisch.
Uit het vervolgonderzoek kwam naar
voren dat in de helft van degevallen de classificatie van delozing anders was dan in het
eersteonderzoek. In veel gevallen wasdit niet
onverwacht, omdat bekend was dat samenstelling van veel van deze lozingen niet
constant blijft. Het geeft echter wel aan dat de
monsterstrategie (onder andere rype monster
en tijdstip van bemonstering) heel belangrijk
is.
T o t a a l - e f f l u e n t b e o o r d e l i n g versus
stoffenaanpak
Bij lozingen waar acute toxiciteit werd
gemeren iseen vergelijking gemaakt tussen de
22
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zeer
sterk
acuut
toxisch
Afb.2:

sterk
acuut
toxisch

matig
acuut
toxisch

weinig
acuut
toxisch

niet
acuut
toxisch

Resultatenvandetoxiciteitstestenvanzoweldedirectealsindirectelozingen. Deresultatenzijningedeeldin
vijfverschillendetoxiciteitsklassen:zeersterk,sterk,matig,weinigennietacuuttoxisch.

toxiciteit die in de testen werd gemeten en de
toxiciteit die verwacht werd op basis van
concenrraties van de in het afvalwater aanwezige bekende stoffen en hun toxiciteitsgegevens. Eigenlijk ishet een soort vergelijking
russen wat met deTEB-methode wordt gemeten en wat er uit de stofgerichte aanpak aan
milieubezwaarlijkheid naar voren komt.
In veelgevallen werd in de resten een sterkeretoxiciteit gemeten dan werd verwachr op
basis vande gegevens vande in her afvalwater
gesignaleerde stoffen. Her verschil wordt
vooral veroorzaakt door gebrek aan inzicht in
deexacte samenstelling van de lozingen.
Bovendien zijn ervaak onvoldoende betrouwbare toxiciteitsgegevens beschikbaar van de
wélgesignaleerde stoffen. Dit illustreerr de
beperkingen van de stofgerichte aanpak en de
voordelen van totaal-effluentbeoordeling.
Voor her beoordelen van een lozing met de
stoffenaanpak is informatie nodig over de
samenstelling van een effluent en toxiciteitsdata.Alsde benodigde informatie ontbreekt,
kan geen rotale beoordeling van het afvalwater
worden gemaakt. Bij het toepassen van toxiciteitstesten is het ontbreken van deze informatie echter niet van belang,omdat een beoordeling wordt gegeven van het totale effluenr. De
toepassing van acute toxiciteitstesten bij de
beoordeling van afvalwaterlozingen isdus een
belangrijke aanvulling op de huidige stoffenaanpak.
Conclusies
Het onderzoek naar acute toxiciteit blijkt
zinvol om aanvullend inzicht te krijgen in de
milieubezwaarlijkheid van afvalwater. In de
meeste gevallen werd een srerkere acute toxiciteit gemeten dan op basis van de stoffenaan-

pak naar voren zou zijn gekomen. Dit komt
mede doordar bij het toxiciteitsonderzoek het
totale effect van allebekende, maar vooral ook
alle onbekende stoffen wordt gemeten.
Indit onderzoek isalleen gekeken naar de
parameter acute toxiciteit.Alsbij een lozing
geen acute toxiciteit wordt geconstateerd, wil
dit nog niet zeggen dat de lozing niet milieubezwaarlijk is.Om een uirspraak te doen over
de totale milieubezwaarlijkheid van een lozing
moeten ook parameters alschronische toxiciteit,genotoxiciteit, bioaccumulatie en persistentie in ogenschouw worden genomen. Hierbij zal ook een weging moeten worden
gemaakt welke parameters het zwaarste
meetellen in het eindoordeel over de milieubezwaarlijkheid.
Degebruikte handreiking iseen goede
leidraad gebleken voor de uitvoering en interpretatie van acuut toxiciteitsonderzoek. Na
een evaluatie en een aantal kleine aanpassingen is inmiddels de definitieve handreiking
verschenen.
E n verder?
Om te komen tot een brede toepassing van
acute toxiciteitstesten is het noodzakelijk om
een toetsingskader te ontwikkelen en ook in te
voeren.Dirjaar begint het RJZAmet de
ontwikkeling van een maatlat (zieartikel van
Tonkes en Ferdinandy op pagina 17).Het is
goed om hierbij ookaandacht teschenken aan
hoe om tegaan met indirecte lozingen in het
kader van totaal-effluentbeoordeling.
Wat nu in de toekomst te doen als een
afvalwater acuut toxisch blijkt tezijn? De
resultaten van het toxiciteitsonderzoek zullen
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eerstmoetenwordengetoetst aandemaatlat.
Alsdetoxiciteit vanhetafvalwater hogeris
dandemaatlat voorschrijft, zalmoeten
worden nagegaan welkemaatregelen mogelijk
zijn omdetoxiciteit tereduceren.Daarvooris
hetwelnodigominzicht tehebbenindestoffendiedetoxiciteit hebbenveroorzaakt.Om
hierachter tekomenkangebruikgemaakt
wordenvaneenhandige identificatiemethode
(zieartikelvanBerbeee.a.oppaginaz6).
Ditonderzoekiseeneerstestapgeweestin
het'ervaringopdoen'metdeuitvoeringen
interpretatie vanacuut toxiciteitsonderzoek.
AlleregionaledirectiesvanRijkswaterstaat en
eengroot deelvanderegionalewaterkwaliteitsbeheerders hebbenaanhetonderzoek
meegedaanenervaringopgedaan metdeze
nieuwemethode.Zoiseenbelangrijke stap
voorwaartsgezet richting implementatie.
Gezien het feitdathetvoordemeestewaterkwaliteitsbeheerderseennieuwwerkveld
betreft enookgeziendecomplexiteitvande
uitvoeringvanhet toxiciteitsonderzoek,zalin
detoekomst kennisoverdracht een belangrijk
aandachtspunt blijven.«
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Totaal-effluenthcoordcling:
bioaccumulatieen
genotoxicitcit
GERT-JAN DE MAAGD, RIZA

Om metrechtvantotaal-cffhicutbeoordeliiuj tekunnenspreken ishetnoodzakelijk datafvalwater
nietalleenopacuteenchronischetoxiciteitwordtbeoordeeld,maarookopbioaccumulatie eu^cuotoxiciteit. Beide;i|ii paramaters waarvan de effecten vaakpas nalange blootstelling zichtbaar
worden. Tochlijkt het inorjehjkom metsnelleeu^oedkopetestenafvalwater teonderzoeken ophet
optreden vandoorbioaccumulatie engenotoxicitcitveroorzaakte effecten.
Bioaccumulatie ishetophopenvan giftige
stoffen inorganismen dooropnamevanuitde
leefomgeving (water,bodem,lucht)ofvanuit
hetvoedsel.Hetbekendstevoorbeeld vande
ernstigegevolgen vanbioaccumulatieis
misschien weldehogesterfte van roofvogels
indejaren zestigenzeventigalsgevolgvande
ophopingvanhetbestrijdingsmiddel DDTin
dezevogels.Maarookvandaagdedagishetzo
datbijvoorbeeld ijsberen eneskimo'shoge
concentratiesPCB'sinhun lichamen hebben,
omdatzeveelviseten.Doorteademen nemen
vissenbioaccumulerendestoffen uit watet
doorhunkieuwenop.Juistdoordatde
kieuweneenefficiënte opnamevanwaternaar
bloed mogelijk maken,vindteensterke
opnameplaats.Hetgaatmetnameom stoffen
dieslecht mwateroplossen maargoedindierlijk vet.Zokunnen dezestoffen welmeteen
factot 100.000geconcentreerd wordenuit het
water.Naarmateeendierhogerindevoedselketenstaat,neemtdeconcentratie bioaccumulerendestoffen inhetvetsteedsverdertoe(zie
afbeelding 1). Uiteindelijk kanditbijdieren
hoogindevoedselketen leidentoteeninwendigeconcentratiewaarbij,afhankelijk vande
aardvandeopgehooptestoffen, hetdierdood
gaataanalgemeennarcotische verschijnselen
ofaaneenmeerspecifiek toxisch effect.
Diestapsgewijze ophopingindevoedselketenmaaktdaterveeltijd kan verstrijken
tussen deeersteopnamestapuit (afval)watcr
inbijvoorbeeld algenenhet uiteindelijk
optreden vaneffecten inbijvoorbeeld eenroofvogel.

Hoe meten wc bioaccumulatie?
Hoewelereenlangetijd tussen delozing
enheteffect vanbioaccumulatie ligt,betekent
dit nietdattestendiegebruikt wordenom
bioaccumulatie temetenookperdefinitie heel
langmoetenduren. Degestandaardiseerde
testendievoorvissenzijn beschreven,duren
echtettochnog28dagen.Datisvooreen
routinematige toepassingerglang.Ookishet
analytisch bewerkelijk deonbekende stoffen,
dieuit afvalwater ineendierzijn opgehoopt,
metbehulpvanoplosmiddelen uithetdierte
krijgenomzechemischtekunnen analyseren.
Verderishetmoeilijk omindeanalyseonderscheidtemakentussen lichaamseigen stoffen
enuitafvalwater afkomstige stoffen diezijn
opgehoopt indevis.Daarnaast spelende
maatschappelijke bezwaren tegen hetdoen
vandierproeveneenrol.Waarmogelijk ishet
danookgoeddierproeven tevervangen door
eenalternarief Wedenkenditalternatiefvoor
organischebioaccumulerende sroffen gevondentehebben metdezogenoemdesolidphase
micro-extraction (SPME)techniek(ziekader).
Stand van zaken
Eindjaren negentigiseenaantalmogelijkemethodesvoorhetmeten vanbioaccumelerendestoffen vergeleken.Dedoorhet
Research InstituutToxicologievandeUniversiteit Utrecht toegepastemethodemetSPME
kwamdaatbij alsmeesrveelbelovendeuitde
bus. Invervolgonderzoek werdditbevestigd.
Demethodebleekgoedinstaatonderscheid te
maken tussendegehalten bioaccumulerende
stoffen inschoonwater,oppervlaktewater en
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