Toxiciteit van sedimenten in hetNederlandse kustwater;
eerste resultaten van bioassays met oesterlarven en amphipoden

1. Inleiding
Bij het terugdringen van de vervuiling van
het oppervlaktewater wordt in Nederland
zowel een brongericht beleid als een
effectgericht beleid gevoerd [1,2]. De
effectgerichte benadering wordt onder
meer ingevuld door het hanteren van
ecotoxicologische onderbouwde doelstellingen [3,4]. Bioassays (toxiciteitstesten
met organismen in het laboratorium die
worden uitgevoerd op veldmonsters) zijn
eveneens een belangrijk instrument voor
effectgericht beheer en beleid.
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Naast het testen van oppervlaktewater en
effluenten [5],is er tegenwoordig ook
grote belangstelling voor het testen van
waterbodems. Vele stoffen hechten zich
namelijk sterk aan sediment en hopen zich
op in sedimentatiegebieden zoals havens,
estuaria of in bepaalde delen van de
Noordzee. Relevante vragen zijn daarbij:
wat zijn de effecten van deze verhoogde
gehalten in het sediment, en is sanering
nodig?
De mate waarin de contaminanten in sediment ook werkelijk 'beschikbaar' zijn voor
organismen kan met bioassays onderzocht
worden. Vele geochemische factoren zijn
van invloed op de biologische beschikbaarheid, waardoor sedimenten met
vergelijkbare gehalten aan verontreinigingen toch grote verschillen in toxiciteit
kunnen laten zien. In het geval van zware
metalen zou dit deels te verklaren zijn uit
de mate waarin sulfidebinding optreedt,
terwijl voor organische microverontreinigingen het gehalte aan organisch stof in
het sediment een grote rol speelt [6]. Bij
de normering wordt met dergelijke
verschillen slechts in beperkte mate rekening gehouden en wordt evenmin volledig
rekening gehouden met de gecombineerde werking van stollen (combinatie-
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toxiciteit) [7], Bovendien is het de vraag of
de sedimentnormen voor gids-stoffen
altijd representatief zijn voor het hele scala
aan microverontreinigingen in ons milieu.
Voor de beoordeling van de milieukwaliteit is het daarom noodzakelijk dat er
naast chemische analyses van gids-stoffen,
bioassays worden uitgevoerd die de ecotoxicologische consequenties aangeven
van de biologisch beschikbare fractie van
alle aanwezige contaminanten. Bioassays
voor mariene sedimenten zijn daarbij
vooral van groot belang omdat vele contaminanten in zee terechtkomen, met het
sediment als uiteindelijke bestemming.
De eerste resultaten van testen met sedimenten uit het Nederlandse kustwater met
kleine amphipoden (kreeftachtigen en
met de larven van oesters worden in dit
artikel gepresenteerd. Bioassays mei
diverse mariene organismen worden in
het intermezzo toegelicht, evenals enkele
relevante begrippen.
2. De oesterlarve- en amphipodentest
De oesterlarventest met de Japanse oester
(Crassostrca gigasjis van oorsprong een
waterkwaliteitstest, maar een protocol is
nu ontwikkeld voor sediment [8], Allereerst wordt een waterig extract (een zg.
'elutriaat') gemaakt door sediment te
schudden in een pot met schoon zeewater.
Nadat het sediment bezonken is, worden
bevruchte eicellen toegevoegd. Deze
embryo's worden verkregen door rijpe
eicellen en spermacellen uit de gonaden
van enkele vrouwelijke en mannelijke
oesters te wassen en op het juiste moment
samen te voegen. De bioassay beslaat de
ontwikkelingsperiode van embryo tot
larven gedurende de eerste 48 uur (afb. 1).
Na 48 uur wordt het aantal normaal
ontwikkelde en misvormde larven onder
de microscoop geteld en wordt het

percentage netto respons (1'NR) berekend
volgens:
PNR=[1-D, CS1 /D C

100%,

waarin D = het aantal normaal ontwikkelde larven. Hen toxisch sediment zal een
hoge PNR waarde hebben.
Intermezzo: Bioassays voor
Mariene Sedimenten
Bij het testen van verontreinigde sedimenten kan het sediment zelf of het poriewater
gebruikt worden. Een derde mogelijkheid
is uit te gaan van een extract van het sediment.
Mariene organismen die in sediment-testen gebruikt worden zijn onder andere:
- Amphipoden (bijv. Slijkgarnaal, Kniksprietkreeftje)
- Wormen (bijv. Wadpier, Zandzager)
- Stekelhuidigen (bijv. Zeeklit).
Voor de waterige fase wordt onder andere
gebruikt:
- Bacteriën (bijv. Photobacterium phosphorum)
- Tweekleppigen (bijv. de Mossel of larven
van de Oester)
- Stekelhuidigen (bijv. embryo's/voortplantingscellen van de Zeeklit)
- Zoöplankton (bijv. Acartia tonsa) en
- Vissen (bijv. Stekelbaars).
We spreken van 'bioassays' wanneer de
organismen blootgesteld worden aan het
hele scala van stoffen dat aanwezig is in
een water- of sedimentmonster uit het veld.
Wanneer slechts één stof wordt onderzocht door het aan 'schoon' water of sediment toe te voegen, spreken we van een
toxiciteitstest. De toxiciteit kan worden uitgedrukt in bijvoorbeeld de LC 50 , dit is de
lethale concentratie voor de helft van de
testorganismen of als NOEC (= no observed effect concentration), dit is de hoogste
concentratie waarbij geen effect wordt
gevonden. Bij een bioassay kan de toxiciteit van een monster ook uitgedrukt worden in het wel of niet optreden van een
(statistisch significant) effect ten opzichte
van een schone referentie.
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^//i. /. - /V ontwikkeling van oester-embryo's tol
larven gedurende de test met sediment-elutriaten: a.
oesterlarve-eieren zioorde bevruchting, b. embryo's
(2 uur), e.een misvormde larve (48 uur) en d. een
normale 'D-vormige' larve (48 uur).

Met de amphipodentest [9] wordt de
invloed van de microverontreinigingen in
he: sediment op de overleving van Bathyporcia sarsi(Kniksprietkreeftje) en
Corophium volulator (Slijkgarnaal) onderzocht (afb. 2). Dit gebeurt in glazen potten
waarin een laagje sediment wordt gebracht
met daarboven zeewater onder voortdurende beluchting. Aan iedere pot
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met elutriaten van de sediment-verdunningsreeks is zeer gevoelig. Goede overleving van Bathyporeia vindt pas plaats
nadat het vervuilde sediment meer dan 20
keer verdund is met het referentie sediment. In deze testen bleek Corophium iets
minder gevoelig te zijn.
Invloed van verschillendetypesedimenten
Met sedimenten die in chemische samenstelling sterk van elkaar verschillen zijn
oesterlarventesten uitgevoerd. De

monsters zijn afkomstig uit de brakwaterzone van de Westerschelde, een gebied
dat beschouwd mag worden als één
'mengvaf met verontreinigingen, aangevoerd vanuit de Schelde. Het gaat om een
zandig sediment van een zandplaat, een
slibrijk sediment van een schor/kwelder
en 'zwevend sediment', dit is zwevende
stof uit de waterkolom dat met een centrifuge-apparaat verzameld is. De absolute
gehalten aan contaminanten nemen toe in
de reeks: zandplaat sediment - schor sediment - zwevend stof (tabel I). De PNR
blijkt in dezelfde volgorde toe te nemen.
Het zwevende stof heeft de hoogste toxiciteit voor de oesterlarven. De microverontreinigingen in dit relatief 'vers' materiaal
hebben mogelijk een hogere biologische
beschikbaarheid, terwijl het wellicht ook
componenten bevat die in de andere sedimenttypen niet meer aanwezig zijn.

worden 20 testorganismen toegevoegd. Na
10 dagen worden de diertjes uit het sediment gezeefd en de overlevende individuen worden geteld. Deze groep wordt
vervolgens overgebracht in potten met
niet-vervuild sediment en na een uur
wordt het aantal individuen geteld dat niet
is ingraven; het niet-ingraven is een maat
voor het sublethale effect.
De kosten van de bioassays bedragen
circa f1800,-.
3. Eerste resultaten
Dosis-effect relatie
Met oesterlarven en beide Amphipoden is
het verband onderzocht tussen de mate
van vervuiling van het sediment (de
'dosis') en de toxische respons. Daarvoor
is een verdunningsreeks gemaakt van
sterk vervuild sediment uit een haven en
relatief schoon sediment afkomstig van
een lokatie buiten de haven. Het mengsel
van sedimenten vertoont duidelijke dosiseffect relaties (afb. 3). De oesterlarventest

Aß. 2. - A. Bathyporeia
sarsi (Kniksprietkreeftje)
en B. Corophium
volutator (Slijkgarnaal)
behoren tot de
Amphipoda (Crustacea)
en worden gebruikt bij
het testen van hel totale
sediment. Werkelijke
lengte: 5-8 mm.
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Afb. 3 - De relaties lussen
hel percentage vervuild
sediment en de overleving
van Bathyporeia,
Corophium en
oesterlarven, liet
vervuilde sediment van
een sancrmgslokatic in de
haven van Breskens en
bevat onder meer veel
koper (1500 mg/kg d.s.)
en benzo(a)pyreen
(15 mg/kg d.s.).

30
20
10
0
0.01

0.1

1
% vervuild sediment

10

100

414

TABEL I - Toxiciteit van drie typen sediment uit de
brakwatersone van de Westerse/telde (1991) voor
oesterlarven (PNR). Hel percentage slib (< 63 / m r en
organische stol" (%"! en de gehalten van enkele
gids-stoffen (mg/kg droge stof) tonen de
verschillen in fysisch-chemische samenstelling van
de sedimenten.
Type sediment Xandig
Lokatie

PNR (%)
slib
org.stof
koper
zink
PAKs;'
pc:Bsb

Schor

Zwevend stol

Plaat van Land van geul DoelValkenisse Saeftinge
Ilanswccn
(n=9)
n=13
n=9

28,7 + 28,4 49,3 ± 18,4
18
77
3
5
8
37
60
167
1,1
1,5
< 0,01
0,030

99 ,7 ± 0,4
95
10
68
349
3,0
0,045

L1

/es van lïornell; b som 7 congeneren (no. 28, 52,
101, 118, 138, 153, 180'

De vraag kan gesteld worden of de
respons van de testorganismen beïnvloed
wordt door de percentages slib en organische stof in het sediment. Testen met
oesterlarven en de beide Amphipoden
met diverse typen sedimenten afkomstig
van weinig vervuilde lokaties in het
Nederlandse kustwater hebben aangetoond dat de bioassays geen variatie
vertonen met de sedimentsamenstclling in
de range van zandig (ongeveer 2% slib en
0,4% organische stof) tot slibrijk (ongeveer 95% slib en 6% organische stof). De
bioassays kunnen toegepast worden op
een scala van sedimenttypen, van zand tot
havenslib [18].
Havenslib
In de Verenigde Staten worden biologische testen al geruime tijd gebruikt bij de
afweging of baggerspecie wel of niet in
zee mag worden gestort [10]. In Nederland zijn onlangs de eerste testen uitgevoerd met baggerspecie uit de Rotterdamse haven waarvan de kwaliteit voldoet
aan het chemische criterium [2] om in zee
gestort te worden. Gehalten in dit materiaal van bijvoorbeeld cadmium, koper,

~J Bathyporeia
I

Oesterlarven

•

AJb. .5-A. 7'oxieiteit van
sedimenten uit de
vaargeul culiet
intergetijdegebied in liet
Selielde-estiiariiun lussen
I'lissiugciieu Antwerpen
volgens rcspccicvclijk A.
de oesteiiarveinest eu B.
de lest met Bathyporeia.
De lijnen representeren de
'vcreuiliiigsindcx 'eu
vertoont globaal dezelfde
gradient als de bioassays.
De iudex is berekend
als:(Z K,-38), (i '1-38)
waarin K — Klasse voor
ilesediment-kwaliteit van
38 stollen volgens NW3
lij. C
significant
groter toxische respons
dan mei 'schoon'
Oostcrschcldc sediment: p
< 0,05)

benzo(a)pyreen en PCB-153 zijn respectievelijk 0,8, 24, 0,14 en <0,005 mg/kg
droge stof zodat gesproken kan worden
van licht verontreinigde baggerspecie. Het
havenslib vertoont in sommige gevallen
een toxische respons (zie aib. 4). Deze
resultaten kunnen, gezien de relatief lage
gehalten van de gidsparameters, een
aanwijzing zijn dat andere stoffen (bijv.
TBT) in het geding zijn. Op de loslokatie
voor baggerspecie voor de Hollandse kust
zijn ook enkele punten onderzocht waaruit
blijkt dat de effecten beduidend minder
A/b. 4 - ]'artatic in
toxiciteit van licht
verontreinigde
baggerspecievan vier
naburige lokaties tu het
Calandkanaal (veestolijke
Rijnmond) voor Oesterlarven (PNR) en
Bathyporeia
(% mortaliteit). De
toxiciteit verschilt
duidelijk per lokatie, dit
ondanks de geringe
verschillen ui de gehalten
van zware metalen,
I'Clis, PAKs cu
organochloor-pcs!iciden.
(* = significant groter
toxische respons dan met
'schoon' Oostcrschcldc
sediment; p< 0,05).

zijn door verdunning of het wegspoelen
van een deel van het havenslib. Uit de
eerste resultaten blijkt dat de bioassays
ook voor licht verontreinigde sedimenten
een voldoende 'onderscheidend
vermogen' hebben.
Estuanene gradiënt
De vele chemische analyses van sedimenten uit het Schelde estuarium hebben
in het verleden een goed beeld gegeven
van de gradiënt in vervuiling: hoge
gehallen aan microverontreinigingen in de
zoetwater zone en lage gehalten aan de
zeezijde met daartussen een overgangsgebied. Deze gradient is ook onderzocht met
de bioassays. Afbeelding 5 toont de resultaten. In de monding van het estuarium is
er een goede overleving van zowel oesterlarven als Bathyporeia, maar 1er hoogte van
Terneuzcn en Antwerpen is de overleving
laag; de overleving in het brakke overgangsgebied is variabel. De bioassays
tonen een gradiënt in toxiciteit van het
sediment die wel globaal overeenkomt
met die van de chemische analyses. Er is
echter geen goede correlatie tussen de
gehalten van diverse microverontreinigingen en de sterfte van de testorganismen. In een situatie met een hoge toxische respons maar een lage vervuilings-
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graad kunnen onbekende stoffen een rol
hebben gespeeld. Een lage toxische
respons in een sediment met een hoge
vervuilingsgraad kan mogelijk verklaard
worden doordat de contaminanten sterk
aan het sediment gebonden zijn of omdat
het stoffen betreft waarvoor het testorganisme niet gevoelig is. De bioassays geven
een aanvullende beoordeling die nodig
kan zijn bij de afweging van, bijvoorbeeld,
saneringsmaatregelen.
Overigens is de lage saliniteil van de
stroomopwaartse monsterlokaties geen
belemmering voor de uitvoering van de
assays omdat bij de ocsterlarventest het
elutriaai met zeewater wordt gemaakt en
ook de Amphipodentesten met zeewater
worden ingezet.
De Noordzee
Tot op heden zijn er nog maar weinig
sedimenten van de Noordzee met beide
bioassays getest. Afbeelding 6 toont de
resultaten van oesterlarventesten met
sedimenten uit de Nederlandse kustzone
en het centrale deel van de Noordzee die
in internationaal kader (Joint Monitoring
Programme/North Sea Task Force) zijn
onderzocht. Enkele sedimenten in de
Waddenzee en uit de estuaria EemsDollard en Westerschelde hebben een
toxische respons, maar andere sedimenten
uit deze gebieden en uit de kustzone zijn
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niet toxisch. Eén sediment uit de centrale
Noordzee (Oestergronden) vertoont een
hoge sterfte van de oesterlarven, dit
ondanks hei feit dat de gehalten van de
'standaard' microverontreinigingen laag
zijn.
Op de Noordzee kunnen plaatselijke
effecten zich ook voordoen nabij boorplatforms. Rond een boorlokatie waar in hel
verleden gebruik is gemaakt van boorspoclingen op oliebasis zijn sedimenten
verzameld en getest met Bathyporeia. In de
directe omgeving (25 m) van de boorspoeling-lozing is een verlaging van de
overleving aangetoond. Op grotere afstand
is de overleving vergelijkbaar met die van
het schone referentie sediment (label II).
Dit komt overeen met de resultaten van
bioassays met de Zeeklil [11].
TABKL II - Toxiciteit van olieverontreinigd sediment
ml de omgeving van ecu boorplatform m de Noordzee
voor Bathyporeia (1990).
Afstand t.o.v. boorlokatie I.-5-5
25 m.
Mortaliteit (%)
Olie (mg/kg d.s.)

45-87"
31

250 m.
15-17
44

5000 m.
10-17
2

;l

sublethaal effect (niet-heringraven trad op bij de
helft van de loetsorganismen.

4. Betekenis voor beheer en beleid
Bioassays kunnen op diverse terreinen
ingezet worden bij het beheer van onze

Afk. 6 - De toxiciteit eau
sedimenten uil Je
Noordzee enliet
Nederlandse kustivater
voor Oestcrlarven
(INR). Opvallend isde
hoge toxische respons van
een enkel sediment ml de
Waddenzee, Items
Dollard, Westerschelde en
Oestergronden ('
significant groter toxische
respons dan me! 'schoon '
Ooslerschcldc sediment:
p" 0.05)

kustwatcren. Enkele voorbeelden hiervan
zijn:
- storten ran baggerspecie. Een potentiële
toepassing van de bioassays zoals dat al
vele jaren plaatsvindt in de Verenigde
Staten is die bij het verlenen van vergunningen/ontheffingen voor het storten van
baggerspecie in zee [10]. Hel Nederlandse
beleid voor hel storten van baggerspecie
in zee (ca. 23 miljoen m 3 per jaar) is nu
gebaseerd op toetsing van gehalten van
diverse stoffen; er bestaat (nog) geen
beleidsdoelstelling voor de toxiciteit van
baggerspecie. Het baggerspeciebeleid richt
zich op een verdere aanscherping van de
kwaliteitseisen in het begin van de
volgende eeuw [2, 12].Bioassays kunnen
hier mogelijk een zinvolle invulling aan
geven. Dit moet nader onderzocht
worden.
- saneringonderzoek.Op vele plaatsen in
Nederland hebben we te maken met sterk
verontreinigde waterbodems. Voordat tot
sanering wordt overgegaan moet een
nader onderzoek uitgevoerd worden naar
de omvang en ernst van de vervuiling.
Gebleken is dat bioassays met oesterlarven en Amphipoden voldoende 'onderscheidend vermogen' hebben om prioriteiten in de sanering aan te kunnen geven
[17]. Bioassays zijn daarom een onderdeel
van de 'Nader onderzoek'procedure [13].
- monitoring. I Iet gebruik van bioassays
bij het monitoren van de effecten van
microverontreinigingen in het mariene
milieu is in dit artikel geïllustreerd. Het
opnemen van effectparameters in monitoringprogramma's is een logisch vervolg op
chemische metingen omdat de ecotoxicologische risico's van microverontreinigingen in het watersysteem meer expliciet
in beeld gebracht worden. Dit geldt zeker
in situaties waarin gehalten aan gidsstoffen inmiddels sterk zijn afgenomen.
- toxiciteit-identificatie.Wanneer een sediment een toxische respons vertoont kan
dit aanleiding zijn om de oorzaak van de
'milieubczvvaarlijkheid' nader te onderzoeken. Na chemische fractionering van
het monster worden de verschillende fracties opnieuw getest, zodat de 'kritische'
fractie kan worden aangewezen die
verantwoordelijk is voor de toxiciteit. Dit
vergemakkelijkt de chemische identificatie
van de toxische component [14],zodat in
principe gerichte maatregelen aan de bron
genomen kunnen worden.
De ocsterlarventest kan, naast het testen
van sedimenten, ook ingezet worden voor
een snelle screening van watermonsters,
zodat in een kort tijdsbestek (48 uur) een
beeld ontstaat van de acute toxiciteit.
Bij calamiteiten zoals een ongeval met een
schip met gevaarlijke lading is er dringend
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behoefte aan dergelijke informatie.
Een andere toepassing van de oesterlarventest is die bij de verkenning van de
effecten van microverontreinigingen aan
het zee-oppervlak. Gebleken is dat in het
bovenste waterlaagje aan het zee-oppervlak, een laag waarin vele kleine organismen aangetroffen worden, concentraties aan toxische stoffen vele malen hoger
kunnen zijn dan in dieper gelegen waterlagen. De verhoogde sterfte bij onder
andere vislarven die aan het wateroppervlak van de Noordzee is waargenomen
wordt hiermee in verband gebracht [15].
Dit gegeven is temeer relevant nu de
belasting van het zeemilieu met toxische
stoffen vanuit de rivier afneemt en de
bijdrage vanuit de lucht steeds belangrijker wordt [16].
Uiteraard kennen de hier genoemde
bioassays ookhun beperkingen. Ze
beschrijven zeker niet alle biologische
effecten van alle stoffen onder alle milieuomstandigheden. De kans bestaat dateen
toxische respons in de bioassay uitblijft,
simpelweg omdat het testorganisme er
niet gevoelig is voor de aanwezige contaminant(en). Voor bijvoorbeeld bioaccumulerendc stoffen gelden andere routes
van blootstelling (viavoedselopname naar
toppredatoren) of is de expositieduur in
de bioassay te kort. Om enigszins recht te
doen aan de grote variatie in stofspecifieke
gevoeligheden tussen soorten moeten we
de beschikking krijgen over een breed
scala aan bioassays. Bijhet beoordelen van
een bepaalde verontreinigingssituatie kan
dan een gerichte keuze uit de biologische
testen worden gemaakt.
Voor de hier behandelde bioassays geldt
als beperking dat ze geen inzicht geven in
de chronische effecten van microverontreinigingen maar alleen op het
optreden van de acute of semi-chronische
effecten op overleving. Juist voor sedimenten zijn langdurige testen van groot
belang [19]. Kenbelangrijke kennisleemte
bij mariene bioassays is voorts de vertaling van de testresultaten naar de effecten
op de populaties in hel veld.
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individual organohalogen compounds. Subsequently
an adequate environmental policy concerning the
use of such products should be developed.
Moreover discharge regulations are the appropriate
means to effectively reduce direct industrial
EOX/AOX discharges.

H 2 0 (28) 1995, nr. 13;389
J. S T R O N K H O R S 1', P.VAN DEN H U R K and
A. SMAAL:
Toxicity testing of fieldsamples of water and
s e d i m e n t . First results o f b i o a s s a y s with oyster
larvae a n d a m p h i p o d s
Toxicity testing of fieldsamples of water and sediment with organisms in the laboratory (bioassays:
provides insight in the bioavailability and
combined effect of all contaminants that are
present. Recently, tests with oyster larvae and
amphipods were developed for sediments, which
show a dose-response relation between survival of
the test organisms and the degree of pollution for a
wide range of sediment types. T h e first results with
sediments from Dutch coastal waters show that

survival doesn't always correlate with total concentrations of standard compounds in sediment;
however, bioassays do conform the severeness at
highly polluted sites. Especially in the 'transition
zone' of low contaminated and highly polluted
conditions bioassays can provide a valuable
supplementation to chemical analysis and standardization. This is illustrated in this paper with
results of sediments from an area near an oil platform, in the Schelde estuary and in the port of
Rotterdam.
Possible applications of bioassays are,for instance,
in setting priorities in clean-up operations, within
the legislation of deposition of dredged spoils or in
monitoring effect-parameters.
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RIWA-rapport: Stoftransport
en waterkwaliteit AmsterdamRijnkanaal
Onlangs is het rapport 'Stoftransport en
waterkwaliteit Amsterdam-Rijnkanaal'
verschenen. Dit rapport vloeit voort uit de
projectgroep Looptijd Amsterdam-Rijnkanaal, die in 1993onder auspiciën van de
Samenwerkende Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven (RIWA) is opgestart. De
auteurs, de heren Van Mazijk en Maas
beiden afkomstig van de Technische
Universiteit Delft, gaan in dit rapport
specifiek in op de in voornoemde projectgroep gestelde onderzoekvraag naar de
koppeling van de looptijd van waterdeeltjes in het Amsterdam-Rijnkanaal en
de daarmee samenhangende waterkwaliteit bij het innamepunt Loenen.
De capaciteit van het waterwinstation
Loenderveen van Gemeentewaterleidingen Amsterdam wordt in de
toekomst vergroot door een toename van
de onttrekking vanwater aanhet
Amsterdam-Rijnkanaal. Gemeentewaterleiding Amsterdam heeft daarom in toenemende mate behoefte aan middelen
waarmee betrouwbare voorspellingen
kunnen worden gedaan over het transport
van verontreinigingsgolven die afkomstig
zijn van incidentele lozingen ten gevolge
van bedrijfsongevallen, op de Rijn ofop
het Amsterdam-Rijnkanaal zelf.
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van
een zogenoemd calamiteitenmodel van het
Amsterdam-Rijnkanaal dat aansluit op het
reeds bestaande WRK-Alarmmodel.
Voor de ontwikkeling van dit model is de
waterbalans opgesteld, waartoe een
inventarisatie is gemaakt van alle lozingen
en onttrekkingen langs het AmsterdamRijnkanaal tussen de Irenesluis en het
Akoestisch Debiet Meetstation te Weesp
en het Lekkanaal vanaf de Beatrixsluis tot
aan het Amsterdam-Rijnkanaal. In deze
inventarisatie zijn ook grondwaterstromingen en oppervlaktewaterstromingen door de aansluitende waterwegen inbegrepen.

