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REACTIE OP ARTIKEL 'STORTPLAATSEN E N VUILE BAGGER
ALS B I O T O O P VOOR N A T U U R '

RIZA: zwaremetalen in
sediment wel degelijk
een ecotoxicologisch
risico
HetRIZAtrektdeconclusiesintwijfel dieSimonBosvanTauwBV, HarmRitsemavanAfvalzorg
DeponieBV, HarryVermeulenvanNobis/SKBenPieterMassinkvanWaterschapVeluwein H 2 0
nr.10van 14meij.1. trokkeninhetartikel'Stortplaatsenenvuilebaggeralsbiotoopvoornatuur'.
Indatartikelwerdenderesultatengepresenteerdvaneenproefwaarbijvervuildebaggeroplandis
gezetalsafdcklaag voorstortplaatsen.Deconclusieluiddedatverontreinigingen, inditgevalzware
metalen,nauwelijks beschikbaarzullenkomenvooropnamedoororganismen.VolgensjosVinken
Jan HendriksvanhetRIZAmagdezeconclusieechterintwijfel wordengetrokken,omdathetmaar
devraag ishoeditbeoordeeldwordt.Vormenhogemetaalgehalten mbaggerspecieo/insediment
vanuiterwaarden echtgeenecotoxicologisch risicovraagthijzichaj.
VinkenHendriks geven toedatde
materieoverdechemische beschikbaarheid
vanzwaremetalenen detoxicologische risico'svooreenecosysteemomgeven ismet
onzekerheden.Dezeonzekerheden bemoeilijken dekwantificering van risico'sofdaadwerkelijke effecten vanzwaremetalen op
organismen ofeenlevensgemeenschap.In
chemisch opzicht bestaan onzekerheden
overdeverdeling vandezwaremetalen over
vastefaseendewaterfase bij niet-evenwicht
(partitie)endeinvloedvan veranderende
omgevingsfactoren (speciatie).Intoxicologischopzicht bestaat vaak onduidelijkheid
overdeeffectbepalende concentratie (totaal
ehalte,opgelosteconcentratie, concentratie
anhetactievemetaalion)endeaccumulaesnelheid en-routevanmetalen inorganismen.Destructuur van het voedselweb
vaneenecotoop,derepresentativiteit van
doelorganismen voorhet trofisch niveau en
beschouwde habitat en het fourageergedrag
vormen deecologische onzekerheden.
Maardefeiten liggener.Zware metalen
komen voor inorganismen. Planten en
dieren nemen metalen opuit hun omgeving
ngevendezedooraanandere organismen
iedaardoor ookaan toxicologische risico's
lootstaan ofeffecten ondervinden. Bij het
mgaanmet verontreinigd sediment staat
het reducerenvandezerisico'sdaarom- uit
voorzorgsprincipe -voorop.
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Voedselketen
Metalen hopenzichvooral in deterrestrischevoedselketens op,dat wilzeggen in
ophet landlevendeorganismen. In
sommige soorten,waaronder pissebedden,
worden in zijn algemeenheid hogere
metaalconcentraties aangetroffen dan in
bijvoorbeeld kevers(ButovskyenVan
Straalen, 1998; Heikens en Hendriks,in
prep.).Balkerai.(15194) presenreerdcneen
merhode voordeschatring van ecotoxicologischerisico's van metalen voor uiterwaarde-organismen. Dezemethode isgebaseerdophet gebruik vaneen zogenaamd
voedselweb,waarbij het toxicologisch risico'svooreenbepaald organisme wordt
bepaald door deplaats inde voedselketen.
Zij concludeerden dat bij een aantal
soorten, waaronder demol,dedas,de
steenuil, debospitsmuis, bodemorganismen engras,zich aanzienlijke risico's
voordoen alsgevolgvan deblootstelling aan
zware metalen. In deuiterwaarden vande
MaasenRijn en indeGeldersePoort overschrijden deconcentraties cadmium in
regenwormen het kritisch niveau,dat wil
zeggen het niveau dat veiligwordt geacht
voorzoogdieren (Hendriks era/.,1995).
Regenwormen vormen eenzeer belangrijke
voedselbron voordiverseorganismen in het
rivierengebied. Direcrebloorstelling aan
verontreinigd sedimenr kan totopname van
zwaremetalen leidenenzoaan hogere

trofische niveaus doorgegeven worden
(Zonneveld,1998).

'Biobeschikbaar'
Waarwordt het toxicologisch risico nu
in beginsel doorbepaald?Enerzijds doorde
blootstellingskans: komt het organisme in
contact metdeverontreiniging, hetzij door
direct contact viagrond en poriewater,
hetzij viahet voedselweb? Anderzijds
bepalen delokaleomstandigheden inzeer
hogemate hoedeverontreiniging zich
chemisch zalmanifesteren. Vanhet totale
gehaltezalinptincipeslechtseendeelin het
poriewarer van hersediment zijn opgelostof
aan colloïdaledeeltjes zijn gebonden.Deze
fractie wordt ookwel 'biobeschikbaar'
genoemd.
Tochgaat dit niet altijd op.Dehoogste
biologischeconcentratie-factoren voor
cadmium in wormen werden door onder
andereSpurgeon en Hopkins(1996)
gevondenop locatiesdiedelaagste totaalgehalten indebodem bevatten.Dit fenomeen
wordt vaker waargenomen.VanStraalen en
Verkleij (1993)noemen soortgelijke voorbeeldenvooreenscalaaanorganismen en
metalen. Ditogenschijnlijk regengestelde
mechanisme wordt bepaald doorwat inde
chemische wereld speciatie wotdt genoemd:
delokalefysisch-chemische omsrandighcden bepalen ofmetalen sterk ofzwak zijn
gebonden aan bodemdeeltjes, ofmineraalof
organisch worden gecomplexeerd.
Demogelijke ofdaadwerkelijke effecten
van metalen oporganismen worden dus
niet uitsluitend bepaald doordetotaalgehalten indebodem en kunnen voor
verschillendeorganismen (trofische niveaus)
sterkverschillen.Voorderegenworm is
bijvoorbeeld aangetoond dat deuitwisselbarefracrie vanzinkeen redelijke maat is
voordetoxiciteit(Gezondheidsraad,1998),
met een hogerekwetsbaatheid voorjuvenielen (o.a.Spurgeon en Hopkin, 1996; Klok
enDeRoos,1996). Voordespringsraart bleek
demet waterextraheerbare fractie eengoede
maat tezijn.Bijmicro-organismen correleerdehet totaalgehalte het bestmetdetoxiciteit.Welkemaat voortoxiciteit het meest
geschiktisverschilt inprincipevansoort tot
soort.Opgrond van fysiologische
kenmerken envoedingsgedragvaneenorganisme ishet somswelbegrijpelijk waarom
eenbepaaldemaatgoedcorreleert.Zo
blijken toxiciteitsgegevens van aquatische
organismen bruikbaar omdetoxiciteit voor
rerrestrische organismen tevoorspellen die
vooralviahetporiewater wordenblootgesteld,endiequa fysiologie overeenkomen

(o.a.VanBeelenenNotenboom, 1996; Van
Gestel era/., 1993;Zonneveld,

Invloed van omgevingsfactoren
Nadrukkelijk moet opgemerkt worden
dardechemische karakrerisering van bodem
ensedimenr perdefinirie eensrarus quo
siruatievertegenwoordigd. Dit wilzeggen
dat heteenopname isvanhet actuele
moment engeen rekening wordr gehouden
met temporele ofcontinue veranderingen in
deomgevingscondities (vernarring,verdroging,verzuring,seizoensvariaties,rijd).Dir
geldt dusookbij her bepalen vande'biobeschikbaarheid'. Bijdirecte toepassingvan
baggerspecieofbij (her)inrichtingswetken
inuiterwaarden veranderen perdefinirie de
omgevingsomsrandigheden,mer her bijbehorende tijdstrajecr enchemischespeciatie.
In afbeelding 1 iseenvoorbeeld gegeven
vaneenzogenaamde scenario-berekening.
Mereenspecifiek voor uirerwaardebodems
ontwikkeld bodemchemisch rekenmodel
(RIZA/WL,1999)isdespeciarievan cadmium

A/b.

ineen uiterwaardebodem gemodelleerd
naar dediepre.Dirgebeurdeonder invloed
van eenéenjaarlijkse, sinusvormige grondwaterstandsbeweging. Het rekenmodel
houdt onder andere rekening mer dereaëratiesnelheid vanzuursrofindebodemaggregaren, mersulfidecomplexatie en zuurgraadveranderingen bij reducerendeen
oxiderendeovergangen, temperaruursafhankelijke vormingen afbraak vanorganisch mareriaal encomplexering aanDOC
volgensherNICA-DONNANconcept
(Bcnedettiera/., 1995]. Erisuirgegaan van
eenDOC-concentrariein herporiewarer van
detoplaagvan35mg/l eneen totaal cadmiumgehalte indebodem van7,5mg/kg
(klasse3 vlgsNW4).
In deafbeelding istezien hoe in eenjaar
deDOC-gebonden cadmiumconcenrrarie
veranderr, zowelnaar dedieprealsinde rijd.
Indezomerperiode neemt,alsgevolgvan
verhoogde afbraak vanorganischesrof,het
DOCgehalte fors toe.Daarmeeneemrook
defracrie van hercadmium dat aan DOCis
gecomplexeerd

DOC-^eboudencadmiumconcentratie(boven)encadmiumactivitcit(onder)
mhetporiewatervaneenbodemprofielindediepteenindetijd.De^jrcmdwaterstanddoorloopteenjaarlijksecyclusmeteenamplitudevan60cm(DOCajliraak=i.io-5d-1;OS-afbraak=o.o2Jr,;T=11 ±9°C).
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Afbeelding 1
(onder) laarher
vrij-opgeloste
Cd-ion (deactiviteit)zien.Dezeis
velemalen läget
dandeDOCgebonden
concentratie.
Ookistezien dat
deactiviteit inde
zomerse periode
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enzichovereen
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afnemende redox
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cadmiumsulfide
complexen.
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In het
genoemde artikel
'Stortplaatsen en
vuilebagger als
biotoopvoot
natuur' wotden
dooiBose.a.
uitspraken
gedaan dieophet
eersreoogeen

overtuigende chemischedanwei toxicologischeonderbouwing missen,ofopzijn minst
prematuur zijn. Beleidsmaketsen uitvoerdersvolgen maar altegraag dergelijke
'hoopvolle'signalen,omdat dit direcreen
gemakkelijke uirkomsr biedt vooreen moeilijk probleem.Nadecennia van bezorgdheid
voorhet milieu (veronrreiniging isaltijd en
overal beschikbaar) dreigr nu zorgeloosheid
(veronrreiniging iszelden ennergens biologischbeschikbaar).HetRIZApleit daarom
vooreengenuanceerde aanpakdiebepaald
wordrdoordeomsrandigheden terplekke.
Tenaanzien vanzwaremetalen insediment enbodems van uiterwaarden kunnen
devolgendeconclusies worden getrokken:
Zwaremeralen kunnen zichophopen in
(voornamelijk terresrrische) organismen
vanalletrofische niveaus.
Dezogenaamde 'bodemkwaliteitskaart',
gebaseerd op totaalgehalten insediment, heefr slechrszeer beperkte
ecotoxicologische relevantie.
Derekenvoorbeelden illusrreren goed
hoe(fracties van)poriewarer concenrraties kunnen veranderen in diepteen tijd
alsafhankelijke van,inhet behandelde
geval,deontwateringstoestand. Met
namevootdeintetpretatie vanintichtingswetken isdit vanbelang.
Zowelactuelealspotentiële risico's
wordengedicteetd doot temporeleof
conrinue variaties in omgevingsfactoren.Indebeoordelingvan veronrreinigd sedimenr bij herinrichringen,
direcreroepassing van(bagger)specie,
actiefbodembeheetendetgelijke moer
dehuidige hoedanigheid van het gebied
wotden vergeleken met de toekomstige
situarie. f
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