Ecotoxicologische risicoanalyse van verontreinigde sedimenten in de
Rijn:een methode om de effecten op microbiële processen te gebruiken
voor onderbouwing van de normstelling

1. Inleiding
Sinds ongeveer 1975 is de waterkwaliteit
van de Rijn aanzienlijk verbeterd. Het
zuurstofgehalte is flink gestegen. De
concentraties van verschillende verontreinigingen zoals fosfaat, ammonium,
zware metalen en verscheidene organische
microverontreinigingen, zijn sterk afgenomen. Hen klein aantal verontreinigingen (zoals PCB's) daarentegen laat
nauwelijks een verbetering zien en komt
nog in hoge concentraties voor. De overall
verbetering in de waterkwaliteit van de
Rijn komt ook tot uitdrukking in een voor-

hebben meestal betrekking op effecten die
via de waterfase - niet via de sedimentfase - tot uiting komen. De vierde groep
criteria (effecten via sediment) is tamelijk
complex: hierin zijn in beginselde
volgende elementen opgenomen:
(a) bescherming van de terrestrische
bodem, voor het geval sedimenten worden
opgebaggerd en op het land gebracht,
(b) bescherming van de zee, voor het
geval sedimenten worden opgebaggerd en
in zee gebracht, en (c) de bescherming
van in en op het sediment levende
organismen. In werkelijkheid konden de
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zichtig herstel van het Rijnecosysteem.
Sommige soorten die in de jaren '60-'70
uit de Rijn waren verdwenen of sterk
gereduceerd, worden weer waargenomen,
bijvoorbeeld de kokerjuffer Hydropsyche
contubernalisen de eendagsvlieg Ephoron
virgo.Van een volledig hersteld ecosysteem is echter nog lang geen sprake.
In het ecologisch herstel van de Rijn
spelen de Internationale Rijncommissie
(IRC) en het Rijn Actie Programma
(RAP) een belangrijke rol. De IRC heeft
in 1992 kwaliteitsdoelstellingen voor
ongeveer 50 prioritaire stoffen van het
RAP vastgesteld, dikwijls aangeduid met
de Duitse term 'Zielvorgaben' [1,2]. Dit
zijn de kwaliteitsniveaus die omstreeks
2000 in de Rijn bereikt zouden moeten
zijn en waaraan de inspanningen tot het
terugdringen van de verontreiniging
getoetst worden. In 1993 was dit niveau
overigens al voor een groot deel van de
prioritaire stoffen gehaald [2].
Voor het opstellen van deze normen zijn
vier groepen criteria gebruikt: (1) toxiciteit
voor aquatische organismen, (2) vergiftiging van mensen en dieren bij
consumptie van verontreinigde vis, (3)
vergiftiging via drinkwaterconsumptie en
(4) effecten die via sedimenten kunnen
optreden. Relevant voor het sediment zijn
de eerste en vierde groep. Voor de eerste
groep criteria werden gegevens gebruikt
uit standaard toxiciteitstoetsen onder
laboratoriumcondities, met organismen
van verschillende trofische niveaus. Deze

criteria b en c bij het opstellen van de
normen nog niet worden gebruikt, onder
andere omdat er nog onvoldoende overeenstemming was over de methode van
normstelling. Criterium a kon wel worden
gebruikt, zij het in beperkte zin. Hier
werden namelijk de waarden van
EG-richtlijn 86/278 over het gebruik van
zuiveringsslib op landbouwgronden als
basis genomen, en wel voor de zware
metalen uit de RAP-lijst.
De overeengekomen normen voor de
waterkwaliteit zijn opgesteld op basis van
de tot nu toe beschikbare ecotoxicologische kennis en inzichten. Of deze normstelling ecologisch herstel van het Rijnecosysteem in alle opzichten garandeert
blijft onzeker. Effecten op micro-organismen die in het sediment leven zijn tot
nu toe buiten beschouwing gebleven
terwijl deze organismen een sleutelrol
vervullen in mineralisatieprocessen van
xenobiotische verbindingen en de organische stofkringloop.
In dit artikel wordt ingegaan op de
effecten van toxische stoffen op de microbiële afbraak van natuurlijke en xenobiotische verbindingen in het Rijnsediment. Vervolgens wordt geschetst hoe
de resultaten van dit onderzoek ingezet
kunnen worden bij normstelling voor
sedimenten. Daartoe wordt een methodiek
gepresenteerd die uitgaat van een
beschermingsniveau van 95%van de
mineralisatieprocessen in het sediment,
analoog aan het beschermingsniveau van

Samenvatting
De verontreinigde sedimenten van
de grote rivieren kunnen een risico
vormen voor het herstel van deze
aquatische ecosystemen. Voor dit
ecologisch herstel is het goed
functioneren van de microbiële
processen een belangrijke voorwaarde, aangezien deze noodzakelijk
zijn voor het verlopen van de stofkringlopen en voor de afbraak van
verontreinigingen. De toxische
effecten van een vijftal verontreinigingen op vijf verschillende
anaërobe processen zijn gemeten in
sediment van de Rijn. Met behulp
van een statistische extrapolatiemethode konden de veilige concentraties van die vijf vervuilende
stoffen voor 95%van alle mineralisatieprocessen in het sediment berekend worden. Chloroform
(trichloormethaan) en 1,2-dichloorethaan waren veel giftiger voor deze
processen, dan verwacht mocht
worden. De geëxtrapoleerde veilige
concentraties van chloroform en
1,2-dichloorethaan voor de microflora in het sediment, lagen dan ook
ruim 1.000 keer lager dan de overeenkomstige concentraties voor de
fauna. De gemeten concentraties van
chloroform en 1,2-dichloorethaan in
de Rijn liggen gemiddeld nog onder
de veilige waarden voor de microflora, maar de gemiddelde chloroformconcentratie in de Maas
(0,9 /ig/1in 1992) is zo hoog dat
toxische effecten op de mineralisatieprocessen verwacht worden.
De waarneming dat twee van de drie
geteste gechloreerde verbindingen
veel toxischer zijn dan verwacht,
geeft aan dat ook andere gechloreerde verbindingen toxische
effecten kunnen hebben op de
processen in het sediment.
De gemeten zinkgehaltes in het
Rijnsediment zijn te hoog om
remmende effecten op de afbraakprocessen uit te sluiten. De speciatie
van het zink in slecht oplosbare
verbindingen zou dit probleem
kunnen verminderen. Een verlaging
van de chloroformconcentratie in de
Maas en van de zinkconcentraties in
Maas en Rijn zou het ecologisch
herstel kunnen bevorderen. Het
verdient aanbeveling de resultaten
van ecotoxicologische tests met
microbiële processen in de toekomst
mee te nemen in de normstellingsprocedures.
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95% van de soorten zoals die in het
milieukwaliteitsbeleid voor normstelling
wordt toegepast.
2. Onderzoek naar mineralisatieprocessen in Rijnsediment
In dit onderzoek zijn de toxische effecten
van vijf stoffen op een vijftal relevante
processen in het zuurstofloze (anaërobe)
sediment bestudeerd. Om extrapolatie
naar het rivierecosysteem mogelijk te
maken, zijn deze effecten bestudeerd
onder experimentele omstandigheden die
de in het sediment voorkomende milieucondities zo goed mogelijk benaderen. De
afbraak van natuurlijke en xenobiotische
verbindingen in het milieu vindt vaak
plaats bij lage concentraties. Daarom is
gekozen voor een benadering waarbij
enkele microgrammen met ''C gemerkte
verbindingen per liter sediment als
substraat aan verse sedimentmonsters uit
een haventje in Gorkum werden toegevoegd. Deze substraten werden tijdens
een incubatieperiode omgezet in 1 4 C0 2
door de microflora in het sediment. Na
incubatie werd dit gas door toevoeging
van zuur uit het sediment verdreven en
daarna opgevangen en gemeten in een
scintillatievloeistof. De vijf toxicanten
waren: benzeen, pentachloorfenol,
1,2-dichloorethaan, chloroform en zink.
De vijf processen waren: de afbraak van
acetaat, benzoaat, 4-chloorfenol en
chloroform plus de vorming van methaan
uit organisch materiaal in het sediment.
Acetaat en benzoaat zijn gekozen als
natuurlijke substraten om de volgende
redenen. Onder anaërobe omstandigheden is acetaat kwantitatief het belangrijkste tussenprodukt in het afbraakproces
van natuurlijke organische verbindingen
[3], Acetaat wordt onder anaërobe omstandigheden door acetoclastische methanogene archaebacteriën omgezet in
methaan- en koolzuurgas [4,5]. Benzoaat is
een aromatische verbinding die onder
andere wordt gevormd als tussenprodukt
bij de afbraak van lignine, p-cresol of
fenol [6].Daarnaast is het ook een intermediair bij de afbraak van milieuvreemde
verbindingen zoals chloorfenolen en
bepaalde pesticiden, zoals 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur. Benzoaat wordt via
acetaat afgebroken tot koolzuur en
methaan door een nog niet goed
beschreven consortium van microorganismen [7].Naast de mineralisatie
van radioactief gemerkte substraten is ook
de vorming van methaan uit de al in het
sediment aanwezige natuurlijke verbindingen gemeten. Dit methaan kan
gevormd worden uit acetaat maar ook uit
waterstofgas en koolzuurgas. Voor een
volledige inhibitie van de methaan-

vorming moeten zowel de omzetting van
acetaat in koolzuur en methaan als de
vorming van methaan uit waterstof en
koolzuur worden geremd.
De aromatische verbinding 4-chloorfenol
en de alifatische verbinding chloroform
zijn als 14C gemerkt substraat gebruikt om
de effecten van verontreinigingen op de
mineralisatie van xenobiotische verbindingen te bestuderen. 4-Chloorfenol
wordt gevormd bij de afbraak van de
pesticiden 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur,
2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur en pentachloorfenol [8].Het 4-chloorfenol kan
worden gereduceerd tot fenol dat via
benzoaat of via acetaat en succinaat kan
worden afgebroken tot koolzuur en
methaan. Chloroform is een algemeen
voorkomende verontreiniging in rivier- en
grondwater. De stof wordt grotendeels
omgezet in koolzuur maar de afbraakroute
kan reactieve intermediairen zoals het
toxische fosgeen bevatten [9]. Het
chloroform wordt slechts zeer langzaam in
anaëroob sediment afgebroken, met een
halfwaarde tijd van één à twee weken
[10,11] terwijl de andere gebruikte
substraten al binnen enkele uren worden
afgebroken [12,13,14]. De afbraak van
chloroform is zo langzaam dat het geen rol
speelt bij experimenten van enkele uren,
nodig voor de afbraak van de andere
substraten. Dit maakte het mogelijk om
chloroform niet alleen als substraat maar
ook als toxicant te gebruiken.
3. De vergiftiging van mineralisatieprocessen in Rijnsediment
Tabel I laat zien dat er zeer grote
verschillen in gevoeligheid zijn tussen de
5 onderzochte mineralisatieprocessen.
De methaanvorming is duidelijk het minst
gevoelig. Dit proces is de som van de
methaanvorming voornamelijk uit acetaat
en uit waterstof met koolzuur. Er zijn veel
methaanvormers die waterstof met koolzuur kunnen gebruiken terwijl er relatief
weinig soorten methaanvormers zijn die

acetaat kunnen gebruiken [15]. Het is
eenvoudiger een klein aantal soorten
volledig te vergiftigen dan een groot aantal
soorten. De totale inhibitie van de eerste
groep vereist dan ook een hogere concentratie gif dan de remming van de methaanvorming uit acetaat.
Uit de gegevens in Tabel I kan een gevoeligheidsverdeling geschat worden voor
alle mogelijke mineralisatiereacties in het
sediment. Na een logaritmische transformatie van de gifconcentraties die 10%
remming veroorzaken uit Tabel I, kan de
gemiddelde gevoeligheid en de standaarddeviatie uitgerekend worden. Tabel I geeft
de gemiddelde gevoeligheid van alle
mineralisatiereacties in de kolom onder
DC50 (Dangerous Concentration 50%).
Bij deze concentratie gif is de helft van
alle mineralisatieprocessen geremd.
Afbeelding 1geeft de gevoeligheidsverdeling voor de vijf verschillende toxicanten, berekend uit de gegevens in
tabel I. Duidelijk is dat de mineralisatiereacties gemiddeld het gevoeligst zijn voor
chloroform en het minst gevoelig voor
zink. Een belangrijke basis van de milieuAfb. 1 - Het effect van vijf stoffen op mineralisatiereacties in riviersediment. De curven zijn een extrapolatie van de vijf bestudeerde mineralisatie reacties
naar een zeer groot aantal. Op de Y-as is aangegeven
hoeveel verschillende mineralisatiereacties voor 10%
geremd worden bij de op deX-as aangegeven concentraties. De top van iedere curve geeft de gemiddelde
gevoeligheid van de mineralisatiereacties uit tabel I weer
(DC50) terwijl depijlen links van de curve het 95%
beschermingsniveau aangeven (DC5). PCP =
pentachloorfenol DCH = 1,2-dichloorethaan.

totaalzink

chloroform

""

oi001

10000

0.01
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TABEL I - De toxische effecten van 5 toegevoegde toxicanten op 5 verschillende mineralisatieprocessen
in Rijnsediment.
DC5b

Mineralisatie processen"
Toxicanten
Benzeen
PCPd
DCEe
chloroform
zink
a

Acetaat
480
19
0,7
0,04
>3.500

Benzoaat
150
6
71
0,04
42+800'"

4-chloorfenol Chloroform
150
3.1
23
0,05
7,5+800'

DC50 C

Methaanvorming

140
> 10.000
15
140
0,07
860
-5,5
5,5
11+800'"
1780+800'

1
400
0,4
15
0,0004
9
0,0001
0,14
300
1.400

Weergegeven zijn de toxicantconcentraties in mg/kg sediment die het mineralisatieproces voor 10%
remmen.
b
De DC5 is de toxicantconcentratie in mg/kg sediment die minder dan 10% effect heeft op 95% van alle
mineralisatieprocessen.
c
De DC50 is de toxicantconcentratie die minder dan 10% effect heeft op de helft van alle mineralisatieprocessen.
d
P C P is pentachloorfenol
e
D C E is 1,2-dichloorethaan
' Het achtergrondgehalte was 800 mg Z n / k g sediment.
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normstelling in Nederland is de concentratie van een toxicant (HC5, Hazardous
Concentration 5%) die geen effect heeft
op 95% van de soorten [16]. Analoog is uit
de resultaten van het hier beschreven
onderzoek, de concentratie van een toxicant berekend die geen effect heeft op
95% van de mineralisatiereacties [17]. Dit
is mogelijk omdat de HC5 berekening een
vrij algemene statistische methode voor de
analyse van gevoeligheidsverdelingen is.
De DC5 geeft een beschermingsniveau
voor het functioneren van de processen
van het ecosysteem aan terwijl de HC5
een acceptabele concentratie van een
toxicant voor de structuur van de soortensamenstelling van het ecosysteem aangeeft.
4. Een vergelijking van de gevoeligheid
van mineralisatieprocessen met de
gevoeligheid van dieren en planten
Zoals in paragraaf 1is aangegeven houdt
het huidige normstellingsbeleid nog geen
rekening met de gevoeligheid van de
mineralisatieprocessen in het riviersediment. De sedimentnormen werden
tot nu toe bij gebrek aan goede sedimenttoxiciteitsgegevens afgeleid uit aquatische
toetsen. Uit de aquatische toetsen werd
een aquatische norm afgeleid (de HC5 in
//g/l) die met behulp van een sediment/
water evenwichtspartitiecoëfficiënt Kp
werd omgerekend naar een sedimentnorm
(de HC5 in mg/kg). De DC5 waarden
voor mineralisatieprocessen uit dit onderzoek worden in Tabel II vergeleken met
de overeenkomstige HC5 waarden berekend uit aquatische toxiciteitstoetsen.
Voor PCP en zink geeft de HC5 uitgedrukt in mg/kg sediment voldoende
bescherming voor de mineralisatieprocessen en ook voor benzeen is de
bescherming nog redelijk. Voor 1,2dichloorethaan geeft de HC5 van
4,1 mg/kg onvoldoende bescherming.
Ook voor chloroform ligt de aquatische
norm (IIC5 = 5 mg/kg) ver boven het
95% beschermingsniveau voor mineralisatieprocessen (DC5 = 0,0004 mg/kg).
Voor chloroform zou de voorgestelde HC5
van 5 mg/kg zelfs ver boven de DC50 van
0,14 mg/kg komen zodat bij die chloro-

TABEL III - Eenvergelijkingvan deeffecten op demineralisatieprocessen (DC5) met de concentraties inde Rijn
bij Eobith [22J enAïaasbij Eijsden [23].
Kp
l/kg
benzeen
2,l b
pentachloorlenol
88'
1,2-dichloorethaan 0,47b
chloroform
l,5 b
zink
75 000e

DCV
ßgn
466
4,6
0,8
0,07
4

benzeen
1
pentachloorlenol
0,4
1,2-dichloorethaan
0,0004
chloroform
0,0001
zink
300
a
b

Uil Van de Meent etai, 1990 [20].
Uit Van Leeuwen etal, 1992 [21].

DC50
mg/kg

HC5
mg/kg

400
15
9
0,14
1.400

3,3b
0,18a
4,1 b
5b
120a

0,1
0,02
0,02
<0,1
22

Maas
maximum
0,3
0,05
0,09
0,2
38

gemiddelde

maximum

0,1
0,01
0,1
0,9
70

0,7
0,06
0,7
37
170

•> De DC5 in /ig/1is berekend door de DC5 uit Tabel Iin //g/kg te delen door de partitiecoëfficiëni Kp.
b
De Kp is geschat uit de octanol/water verdelingscoëfficient voor het sediment mei 3%koolstof [24].
c
Uit Van de Meent etal, 1990 [20],

formconcentratie de meeste mineralisatiereacties geremd worden. Het effect van
die normoverschrijding kan in een aantal
gevallen zeer ernstig zijn. Bij langzame
processen zoals de reductieve dechlorering van PCB's, dioxinen en dibenzofuranen die een halfwaardetijd hebben
van tientallen jaren [18,19],kan een
remming van het afbraakproces in het
sediment het ecologisch herstel van het
aquatisch ecosysteem vertragen.
5. Een vergelijking van de gevoeligheid
van mineralisatieprocessen met de
gemeten concentraties in water en
zwevend slib
In de voorgaande paragraaf is aangetoond
dat de uit aquatische toxiciteitstoetsen
afgeleide kwaliteitsnormen voor chloroform en 1,2-dichloorethaan in sediment
onvoldoende bescherming bieden voor
mineralisatieprocessen. De vraag is nu of
dit ernstige gevolgen heeft voor het ecologisch herstel van de grote rivieren. Voor
een vergelijking van de concentraties in
het sediment met de concentraties in de
rivier is de DC5 in mg/kg met behulp van
de partitiecoëfficiënten omgerekend in
een DC5 in //g/l. Tabel III laat zien dat de
gemiddelde concentraties van benzeen,
pentachloorfenol, en 1,2-dichloorethaan in
de Rijn en de Maas lager zijn dan de DC5
concentraties waarboven toxische effecten
op de mineralisatieprocessen in het sediment verwacht zouden mogen worden.
Het relatief hoge chloroformgehalte in de
Maas zou een aantal mineralisatiereacties
kunnen remmen. Ook het totaal aan
adsorbeerbare chloorverbindingen in de
Rijn van gemiddeld 16 //g/l [22] zou
effecten op de mineralisatieprocessen
kunnen hebben.

TABEL II - Eenvergelijkingvan het95%en50%
beschermingsniveau voormineralisatieprocessen in sediment(DC5 enDC50) methetniveauafgeleidvoor
De vraag of de huidige zinkconcentraties
aquatische ecosystemen (HC5).
DC5
mg/kg

Rijn
gemiddelde

toxisch zijn voor de mineralisatieprocessen in het sediment is nog niet met
zekerheid te beantwoorden. De concentratie in het zwevend slib bedroeg gemiddeld 568 mg Zn/kg in 1993 in de Rijn
bij Lobith. Dit is bijna twee keer zo hoog
als de DC5 van 300 mg Zn/kg. Toxische
effecten van zink op enkele mineralisatieprocessen zijn dan ook te verwachten.

De reductieve dechlorering van PCB's,
dioxinen en dibenzofuranen vond plaats
in Ketelmeersediment met een zinkgehalte van rond de 2000 mg/kg [18,19].
Het is goed mogelijk dat deze trage
processen sneller zouden verlopen bij een
lager zinkgehalte of een lagere biologische
beschikbaarheid van zink. De toxiciteit
van zink wordt sterk bepaald door de
speciatie. Een zeer kleine toevoeging van
respectievelijk 7,5 of 11 mg Zn/kg aan de
800 mg/kg die al in het sediment
aanwezig was veroorzaakte reeds toxische
effecten op de mineralisatie van 4-chloorfenol en chloroform (Tabel I). De toxiciteit van metalen in anaërobe sedimenten
kan sterk afnemen wanneer met H 2 S
onoplosbare metaalsulfides gevormd
worden [25], Oxydatie van H 2 S met zuurstof kan het zink weer meer beschikbaar
maken omdat het sulfidegehalte daalt. Het
is aannemelijk dat toegevoegd ZnCl 2 een
groter toxisch effect veroorzaakt dan het
gebonden zink in het sediment. Een beter
inzicht in de speciatie van zink onder
natuurlijke condities in de Nederlandse
waterbodems is dus nodig om vast te
stellen onder welke omstandigheden dit
metaal toxische effecten op de microflora
in het sediment kan veroorzaken.
6. De voordelen van het gebruik van
toxiciteitstoetsen met microorganismen voor het afleiden van
sedimentnormen
Micro-organismen vormen de grootste
biomassa in het sediment en spelen de
hoofdrol bij het ecologisch functioneren
van het sediment. De huidige sedimentnormen zijn afgeleid uit de waterkwaliteitsnormen met behulp van een
sediment/water partitiecoëfficiënt.
Doordat men besefte dat deze benadering
zijn onzekerheden had, zijn er toetsen
ontwikkeld met dieren die op of gedeeltelijk in de waterbodem leven. Aangezien
dieren afhankelijk zijn van zuurstof uit het
water kunnen ze niet voor langere tijd
geheel in het anaërobe sediment leven.
Ook hebben ze last van stoffen zoals
ammonia en sulfide uit het sediment
omdat ze niet volledig aan een leefwijze
in een zuurstofloos milieu aangepast zijn.

