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WATERSYSTEEMRAPPORTAGE HARINGVLIET, HOLLANDSCH
D I E P EN BIESBOSCH.

Kwik,cadmium en
PCB'sblijvenvoor
problemenzorgen
HetecosysteemvandeHaringvliet,hetHollandschDiependeBiesboschondervindtnog
steedshindervanzwaremetalen enbestrijdingsmiddelen.Deconcentratieskwik. cadmiumenPCB'sinaal endriehoeksmossclcndaalt
weliswaargestaag, maarzezijn nogdusdanig
datvooralhogereorganismeneenernstigrisico
lopen.Ookdeverontreinigde bodemvan deze
zoetedeltawatcrcn leidttoternstigeeffecten op
bodemorganismen.Ditzijnconclusiesuitde
zojuist verschenenwatersysteemrapportage
Haringvliet, HollandschDiepenBiesboschvan
hetRijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling (RIZA).
In het rapport worden de meetresultatengepresenteerd vanfloraen fauna inde
genoemde wateren.Voorhet rapport zijn

vliet,het Hollandsch DiependeBiesbosch
endelangjarige ecologische ontwikkelingen
diezichinditgebied voltrekken. Ditjaar
wordt het tweedepeiljaar. Opbasisvande
nieuwegegevenswordt volgendjaar de
tweedewatersysteemrapportage gemaakt,
dieeind 1999gepresenteerd wordt.
Grotehoeveelheden verontreinigd
rivierslib bezinken indeNieuweMerwede,
het Hollandsch DiependeBiesbosch.Dit
slib isindelaatstejaren gedeeltelijk afgedekt met schonersediment. Ondanks de
verbeterde waterkwaliteit vandeRijn veroorzaaktdevervuilde waterbodem nog
steedsernstige risico'svoorhet milieu.De
vervuiling heeft niet alleenzijn directe
weerslagophetaquatisch milieu;door
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gegevenstot en met 1994gebruikt. Enkele
meetreeksen startten reeds rond 1970,het
jaar vandeafsluiting van het Haringvliet.
Hoeweldegegevens vandelaatstevierjaar
niet meegenomen zijn,geeft het rapport
volgens het RIZAeenactueelbeeldvande
kennis van hetecosysyteem in het HaringH20
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opwervelingvansliben verspreiding vande
verontreiniging indevoedselketens isvergiftiging van hogereorganismen noglange
tijd aandeorde.Sinds 1987isal regelmatig
onderzoek verricht naar deeffecten vande
bodemvervuiling oporganismen indezoete
deltawateren.

Het Rijkinstituut voorVisserij Onderzoek(RIVO)voertjaarlijks onderzoek uit
naardeophopingvanmilieuvreemde stoffen inaaldiein het Haringvliet enHollandsch Diepgevangen is.Aalisgeschikt
vooraccumulatiemetingen, vanwege zijn
plaatsgebondenheid en hogevetgehalte,
waarin sterkeconcentraties microverontreinigingen temetenzijn. Inaalzijn zware
metalen,PCB'seneengroot aantal bestrijdingsmiddelen gemeten.Dekwikgehaltes in
aalzijn albekend vanaf 1977. Zeworden
jaarlijks gemeten met eenonderbreking tussen 1980en 1986.Degehaltes indelaatste
tweejaar vandelaatste onderzoeksperiode
(1992-1994)lagenongeveer op hetzelfde
niveau alsdejaren daarvoor, tussen de0,21
en0,32mg/kg. Hetmaximaal toelaatbare
risico(MTR)wordt meteen factor tien overschreden.Bijeenoverschrijding met eenfactorzeven lopen hogereorganismen ernstig
risico,waarbij dekansopeffect bij mosseletendeorganismen hetgrootst is.Voor
PCB153isdesituatiesinds 1990ietsverbeterd.Alleen indeDordtsche Biesbosch
wordt hetMTRnogoverschreden.Degehaltesinaalzijn overigens allemaalnogtamelijk hoog.Inaalzijn zesanderePCB-verbindingen onderzocht diezogiftig zijn, dat
hun werking lijkt opdievandioxines.De
gevonden gehaltes overschrijden hetMTR
aanzienlijk. In 1994bedroegdeoverschrijding nogeen factor 15tot20.

Mosselen
Metdriehoeksmosselenzijn twee-accumulatieonderzoeken uitgevoerd:actieve
monitoring met uitgehangen mosselen en
passievemonitoring met mosselen opde
bodem vandewateren.In 1994heeft het
RIVOnetjes gevuld met driehoeksmosselen
ruim 40dagen uitgehangen in het westelijk
deelvanhetHaringvliet, bijde Haringvlietdam en langsdeoevers in het midden van
het Hollandsch Diep.Driehoeksmosselen
zijn geschikt omdeactuele biobeschikbaarheid vanstoffen temeten.Dekwikgehaltes
indemosselen overschrijden het maximaal
toelaatbare risicowel,maar zijn ongeveer
tien keerzolaagalsinaal.Decadmiumgehaltes in demosselnetjes namenmet een
factor 2,5toeenoverschreden hetMTRmet
een factor 15,watzelfseen overschrijding
betekent van het zogeheten ernstig risiconiveau.IndeNieuwe Merwede endeBrabantseBiesbosch liggendegehaltes in terplekke
gevangen mosselen nogeen factor twee tot
driehoger.Voorcadmium isdaardoor de
kansopernstigeeffecten bij mosseletende
hogereorganismen zeergroot.
Demeetreeksen van onder meer watervogels latendegroteveranderingen ziendie
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in hetgebied optraden nadeafsluiting van
het Haringvliet.Doorhetverdwijnen vande
slikken ishet aantal verblijvende wintertalingen en het aantal steltlopers sterkachteruit gegaan.Deafname vanhetareaalbiezenvelden leiddetot minder overwinterende
grauweganzen.Anderesoorten watervogels,
zoalsdefuut, slobeend en kuifeend, profiteerden vandeafsluiting. In 1594voldeed
hetgebied voorelfsoorten watervogels aan
het internationale criterium opbasis waarvaneengebied wordtgekarakteriseerd als
wetland vaninternationale betekenis.
Amfibieè'n en reptielen zijn goedegraadmeters voordecompleetheid van eenecosysteem.Delevenscyclus vanamfibieè'n speelt
zichzowelafin het water alsophet land.
Reptielen zijn een indicatievediergroep vanwegedehogeeisen diezestellen aan hun
leefomgeving. InNederland komen 16soorrenamfibieën enzeven soorten reptielen
voor.In het Haringvliet, het Hollandsch
DiependeBiesboschzijn vijf amfibieënsoorten (kikkers,padden en salamanders)
aangetroffen. Het enige reptieldat gevonden
werd endan alleennogindeSliedrechtse
Biesbosch, isde ringslang.

advertentie

Voorvissen,vegetatie,plankton, macrofauna enoeverfauna tonen de meetresultatenduidelijk dat het karakter van hetecosysteem isverschovenvaneen ecosysteem
wat karaktetistiek isvooreen riviermonding
naar eenecosysteem wat het karakter heeft
vaneenmeer.DeBiesbosch ontwikkelt zich
inderichting vaneenzoet watermoeras.
Zoals in het vorigenummer vandit tijdschrift geschreven werd,komt het openzetten vandeHaringvlietsluizen steeds dichterbij. Volgens het RIZAbiedt hetgedeeltelijk openzetten van desluizen perspectieven
vooreen terugkeer vandeecologische waardendievoor 1970aanwezig waren.Om daaraanmeteen toetevoegendat desituatie van
destijds nietgeheelzalterugkeren.Deopen
verbindingzalaltijd veelkleiner zijn dan de
monding zonder Haringvlietdam en-sluizen,waardoordematevan wateruitwisselingbeperktzalblijven. Deverbinding met
deopenzeeviahetVolkerakisenblijft afgesloten.Degetijden-invloed vanuit deOosterscheldeen het Krammer-Volkerakzal
niet hersteld worden.Endevervuilde waterbodem zalnoggedurendejaren een bron
vanverontreinigingen blijven vormen, Ç
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