PLATFORM

stroomgebied
Rijnbeek

Venlo

WaterkwaliteitsonderzoekvolgensdeTRIADE-benaderin^

r -\J
Roermond

Heerlen
DRS. MARK VAN MULLEKOM, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN,
THANS TAKEN LANDSCHAPSPLANNING BV
IR. FRANÇOIS KROES, ZUIVERINGSCHAP LIMBURG

Maastricht

DRS. ING. MARTIN BOUTE, ZUIVERINGSCHAP LIMBURG, THANS ROYAL HASKONING
DR. AD RAGAS, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN

Aft. 1:

Deli^iiy vanhetstroomgebiedvande
Rijnbeek.

In hetstroomgebied van de Rijnbcek reVenlo voerde hetZuiveringschap Limburg waterkwaliteitsonderzoekvolgens deTRIADE-benadering uit. Met deze benadering kunnen deejfecten van diverse
stress/actoren op het ecologisch functioneren van de beken aangetoond worden dooreen combinatie
van fysisch chemische analyses nier veldwaarnemingen (macro/aunaonderzoek)en ecotoxicologische
toetsen(veldbioassays. DoordeTRIADE-beitadering toe repassen wordtookduidelijk welkeverontreinigingen degrootste stress veroorzaken, [uist deze onderlinge prioritcring isvoor het herstel van
beken vangroot belang.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt
dat in dezijtakken van deRijnbeek nutriënten,
zware metalen en enkele bestrijdingsmiddelen
het maximaal toelaatbaar risico overschrijden.
Deberekende 'potentieel aangetaste fractie'
soorten toont aan dat met name de zware
metalen verantwoordelijk zijn voorde toxische
druk in debeken. Deaangetroffen macrofaunasoorten zijn indicatiefvoor een hoge organischebelasting. De toxische druk van de aangetroffen bestrijdingsmiddelen isrelatieflaag,
maar uit correlatiestudies blijkt dat doelsoorten, dieondanks de hoge organische belasting
en concentraties zware metalen kunnen voorkomen, mogelijk negatiefworden beïnvloed.
Dewatervlo Daphnia magnastierfin vrijwel
alle beken gedurende de testperiode van acht
dagen vandeveldbioassays. Door de heterogeniteit van de verontreinigingen was het niet
goed mogelijk eenduidige verbanden tussen
deze sterfte en specifieke stressfactoren te leggen.

Aanleiding
Het stroomgebied van deRijnbeek ligt ten
nootdoosten van Venlo in een glastuinbouwgebied waar ook landbouw plaatsvindt. Uit
eerder waterkwaliteitsonderzoek bleekdat veel
bestrijdingsmiddelen in concentraties voorkomen diehet maximaal toelaatbaar risico overschrijden1). Het MTRgeeft, zoals bekend, de
concentratie aan waarbij 95procent van de
soorten geen nadelige effecten ondervindt21.

Het isechter niet eenvoudig om de(schadelijke)effecten van deoverschrijdingen van het
MTRop het ecologisch functioneren van de
beken aan tetonen. Watetkwaliteitsmetingen
alléénvolstaan daarvoor vaak niet. Een onderzoek volgens deTRIADE-benadering biedt
meer mogelijkheden. Deze benadering combineert fysisch/chemische analyses en macrofaunaonderzoek in het veld met ecotoxicologische
analyses in devorm van veldbioassays met
watervlooien (Daphnia magna).In dit onderzoek isnagegaan ofmet behulp van deTRIADE-benadering en het toepassen van diverse
(statistische) technieken eenduidige verbanden
kunnen worden gelegd tussen de aanwezige
sttessfactoren en deeffecren op de macrofaunasoorten in relatief kleine beken.

Onderzoeksopzet
Het onderzoek in het stroomgebied van de
Rijnbeek istoegespitst opde boven- en benedenlopen vande twee meest belaste zijtakken
van deRijnbeek: het Middendijkveenkanaal en
deKikvorsbeek. DeGenraaijbeek diende als
referentiebeek voor een ecologisch gezonde,
weinig belaste beek.De fysisch/chemische
waterkwaliteit isin 200r maandelijks geanalyseerd opeen breed pakket van bestrijdingsmiddelen, zware metalen, nutriënten en diversestandaardparameters. Tevens zijn twee
watermonsters genomen bij deinzet en het
ophalen vandeveldbioassays.De macrofaunasamenstelling isin mei 2001vastgesteld. Eind

november 2001 zijn op alle onderzoekslocaties
veldbioassays ingezet. Deresultaten van het
fysisch/chemisch waterkwahtcitsondetzoek
zijn getoetst aan het MTR.Ovetschrijding van
het MTR kan de macrofaunasamenstclling
negatiefbeïnvloeden. Om de toxische effecten
van deverschillende parametets opde macrofaunasamenstelling tebepalen isookde
Potentieel Aangetaste Ftactiesoorten(PAFwaatde)vastgesteld').DePAF-waarde is
bepaald aan de hand vandeconcenttaties van
zowelzware metalen als bestrijdingsmiddelen
in combinatie met ecotoxicologische gegevens.
Dezewaarde geeft, naast detraditionele toetsingvan concentraties van toxische stoffen aan
normen, informatie over de(potentiële) gevolgen van blootstelling vanplanten en dieten
aan een combinatie van toxische stoffen. Met
behulp van een 'TwoWayIndicator Species
Analysis'(TWINSPAN) zijn de monsterpunten
van elkaar gescheiden ofgeclusterd op basis
van verschillen ofovereenkomsten in de
macrofaunasoortensamensteüing. Vervolgens
ismet een correspondentie-analyse (CANOCO)
de correlatie bepaald tussen devatiatie in
macrofaunasoortensamenstellingcn
fysisch/chemische parameters. De K^-index-ti
isbepaald om deorganische belasting van de
beken vast testellen op basis van indicatorsoorten voororganisch verontreinigde wateren.

Fysisch/chemische stress-factoren
Uit de fysisch/chemische analyses blijkt
dat het MTRvoor stikstof(2,2mg/l) met een
factor 3tot 11 wordt overschreden en voor fosfor (0,15mg/l) met een factor 2tot 258.Een
belangrijke bron van dezenutriënten in het
oppervlaktewatet isdeuit- en afspoeling van
landbouwgronden. Door uit- en afspoeling
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komt namelijk/o totpo procent van de stikstof
en fosfor in het oppervlaktewater terecht''.
Vooral in kleine regionale wateren leidt dit tot
een verhoogde nutriëntenbclasting. Andere
mogelijke bronnen van stikstofen fosfor in
het stroomgebied vormen voedselrijke kwel en
ammoniumdepositie.
Dezware metalen koper (factor 2-12),zink
(factor 4-15),nikkel (factor 2-29)en in mindere
mate cadmium (maximaal factor 2)overschrijden eveneens het MTR.Deoorzaak van
de normoverschrijdende concentraties nikkel
enzink iswaarschijnlijk deaanwezigheid van
pyrietbanken in het stroomgebied van de Rijnbeek.Pyrietbanken oxideren alsgevolg van een
verlagingvan degrondwaterstand ofde aanwezigheid van hoge stikstofconcentraties in de
vorm van nitraat.Door uitspoeling van nitraat
naar het grondwater oxideert pyriet waarbij
onder andere ijzerhydroxides en sulfaat
worden gevormd volgensonderstaande reactievergelijking:
FeS2+3NO,-+ H 2 0 + HCGy « Fe(OH), +
2S0 4 2 +CO,+ i,5N 2
Door het oxidaticproecs komen metalen
alszink, nikkel,arseen en kobalt vrij, die aanwezigzijn m het pyriet. Hiermee wordt eveneens deoverschrijding van het MTRvoor sulfaat indezijtakken van deRijnbeek verklaard.
Eenandere mogelijke bron van zink, maar ook
van koper, isveevoer.Via(dierlijke) mest
komen dezezware metalen op het land en in
hetgrond- en/ofoppervlaktewater terecht.
Kunstmest iswaarschijnlijk de belangrijkste
bron voor cadmium.
Indebeken zijn negen verschillende
bestrijdingsmiddelen aangetroffen waarvan
vijfinsecticiden (parathion-ethyl,dichloorvos,
simazine, mevinfos en pinmicarb),drie herbiciden (atrazine,dichlobenil en chloridazon) en
één fongicide (chloorthalonil).Alleen de insecl6
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ticidenparathion-ethyl, dichloorvos, mevinfos
en pirimicarb overschreden het MTR.Deze
bestrijdingsmiddelen worden met name toegepast indeglastuinbouw.Atrazine en mevinfoszijn vanafeind 19951 niet meer toegestaan.
Dichloorvos,simazine en chloridazon zijn verboden vanaf 1juli 2001.Deexacte herkomst
van deaangetroffen bestrijdingsmiddelen is
niet achterhaald, omdat de middelen in diverse
teelten worden toegepast engegevensover het
bestrijdingsmiddelengebruik van de telers in
het stroomgebied van de Rijnbeek ontbreken.
Deberekende PAF-waarden (afbeelding 2)
opbasis vandeconcentraties zware metalen en
bestrijdingsmiddelen liggen in alle zijtakken
boven 32procent. Dit houdt in dat minimaal
32procent van desoorten die potentieel in de
beken kunnen voorkomen, wordt aangetast op
basis van deaangetroffen gehalten
bestrijdingsmiddelen enzware metalen. De
PAF-waarden zijn opde benedenstroomse
locaties hogerdan opdebovenstroomse locaties.Waarschijnlijk isbenedenstrooms de
emissie van bestrijdingsmiddelen uit dekassen en het vrijkomen vanzware metalen uit de
pyrietlaag hoger door cumulatie. De hoge
'potentieel aangetaste fractie' wordt met name
bepaald door deaanwezigheid van zware
metalen. Hieruit kan worden afgeleid dat de
toxische belasting inoppervlaktewater voornamelijk te wijten isaan degehaltes zware metalen.DePAF-waardeop basis van bestrijdingsmiddelen bedraagt maximaal drie procent.

estojgroepen.

Gammaruspulexen dewaterpissebed Asellus
aquaticus.Hier zijn bovendien soorten aangetroffen diekenmerkend zijn voor biologisch
gezonde wateren: libellenlarven, kokerjuffers
en haften"5). Het onderscheid tussen de beken
wordt bevestigd met behulp van deTWINSPAN-analyse.Detwee afwijkende beken zijn
op basis van enkele karakteristieke soorten als
eerstegescheiden van deoverigelocaties.Allereerst gebeurde dit op basis van de aanwezigheid van onder andere Gammaruspulex,Limnepfulus lunatus(kokerjuffer) enElodes
(keverlarven) in het bovenstroomse deelvan de
Genraaijbeek en Pyrrliosomanymptjula (libelle),
Sialislutaria(slijkvlieg) enTanytarsussp.in de
tweedezijtak van Middendijkveenkanaal.
Daarnaast onderscheidt de macrofaunasamenstelling in beidebekenzich vande overige
locaties opbasis van deafwezigheid van Cfuronomusgr.plumosus,Chironomusgr. thummien
Tubificidae.Dit beeld wordt tevens bevestigd
door deKi35-index.Het bovenstroomse deel
van deGenraaijbeek (K135=481:zeergoed) en
in mindere matede tweedezijtak van het Middendijkveenkanaal (304:redelijk) lijken op
basis van deaangetroffen indicatorsoorten niet
ofnauwelijks organisch verontreinigd. Het
boven- en benedenstroomse deel vanKikvorsbeek(respectievelijk 100en 106: zeerslecht),de
benedenstroomse delen vande Genraaijbeek
(21e:slecht) en het Middendijkveenkanaal (119:
zeer slecht)zijn in matige tot sterke mate
belast met organische verontreinigingen.

Veldbioassays
Macrofaunasoorten
Deaangetroffen macrofaunasoorten in de
zijtakken vandeRijnbeek indiceren een hoge
organische belasting.Dominante taxa zijn
Tubificidae (borstelwormen) en Chironomidae
(verdermuggen).Uitzonderingen vormen het
bovenstroomse deelvandeGenraaijbeek en de
tweedezijtak van het Middendijkveenkanaal.
Hier domineren respectievelijk de vlokreeft

Defysisch/chemische parameters zijn
getoetst aan de randvoorwaarden voorde inzet
van bioassays7<.Het zuurstofgehalte (minder
dan 3 mg/l) in het bovenstroomse deelvan de
Rijnbeek endepH (lagerdan 6)in de tweede
zijtak van het Middendijkveenkanaal bleken te
laagvoor het uitvoeren van veldbioassays. In
het middenstroomse deel vandeRijnbeek zijn
depotten met watervlooien opdedag van
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OverzichtvanhetstroomgebiedvandeRijnbeekmetdelocatieswaarveldbtoassayszijnuitgevoerdmet daarbijhetgemiddeldeaantaloverlevendewatervlooien (n=20).
#Beidepottenteruggevondenopdekantvandebeek. §§ Waterkwaliteitvoldeednietaandevoorwaardenvandebioassays.
ORIJN050=Rijnbeekbovenstrooms
ORIJN200=Rijnbeekmiddenstrooms
ORIJN400=Rijnbeekbenedenstrooms
OKIKVioo=Kikvorsbeekbovenstrooms
OKlKVpoo=Kikvorsbeekbenedenstrooms
OZTMD8oo=tweedezijtakMiddendijkveenkanaal
OMDVK900=Middendijkveenkanaal benedenstrooms OGENR100=Genraaijbeekbovenstrooms
OGENR900=Genraaijbeekbenedenstrooms

inzetopde kant gelegd door opschoningswerkzaamheden in debeek.In deze twee potten leefden gemiddeld nog 19watervlooien.
Hetgemiddeld aantal overlevende watervlooien opdeoverige locaties isweergegeven in
afbeelding 3.In het bovenstroomse deelvan de
Genraaijbeek overleefden gemiddeld meer dan
70procent van dewatervlooien. Doorde heterogeniteit vande aanwezige verontreinigingen
kunnen geen eenduidige verbanden worden
gelegd tussen deverontreinigingen ende sterftevandeDciphnia's.Debioassayszijn meer
geschikt voor wateren waarin slechts één type
verontreiniging, bijvoorbeeld alleen
bestrijdingsmiddelen, een rol speelt.

Correlaties
Uit de analysemet CANOCOblijkt dat de
variatie in demacrofaunasamenstelhng in het

bovenstroomse deelvan deGenraaijbeek correleert met parameters die verband houden met
een lageorganische belasting: stikstof-totaal,
ortho-fosfaat, biochemisch zuurstofverbruik,
kalium en calcium. Door het relatieflage aantal meetpunten in vergelijking met devele
variabelen zijn deoverigecorrelaties niet eenduidig.Koppeling van het aantal MTR-overschrijdingen van insecticiden aan macrofaunasoorten leverdede volgende verbanden op:het
aantal taxa insecten en spinachtigen correleert
negatiefmet een toenemend aantal MTR-overschrijdingen, terwijl het aantal wormen en
slakkenjuist een positievecorrelatie laat zien.
Alhoewel deze correlaties statistisch niet significant zijn (waarschijnlijk alsgevolg van het
beperkte aantal meetpunten), isweleen trend
waar tenemen. Deverklaring voor de toename
van de wormen- en slakkentaxa is waarschijn-

lijk een lageregevoeligheid voor deze
bestrijdingsmiddelen en een toename van de
hoeveelheid beschikbaar voedsel (bijvoorbeeld
toename van algen alsgevolg van een afname
van begrazingdoor kreeftachtigen en insecten).

Conclusies
Het doel vandit onderzoek wasom met
behulp van deTRIADE-benaderingeen relatie
te leggen tussen enerzijds de fysisch/chemischestress-factoren en anderzijds de macrofaunasamenstelling van debeken.Een duidelijke relatie ismet name aangetroffen tussen
dehoge concentraties nutriënten in de beken
en het vóórkomen vansoorten die indicatief
zijn vooreensterkeorganische belasting.
Daarnaast isuit de berekendePAF-waarden af
te leiden dat de toxischebelasting van het
H20
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oppervlaktewater vooraltewijten isaande
gehalteszwaremetalen.Tevenszijnaanwijzingengevonden,zijhetnietsignificant, dat
MTR-overschrijdende bestrijdingsmiddelenconcentratieseennegatieveinvloedhebbenop
de macrofaunasamenstelling.
Uitbovenstaande tesultatenblijkt datde
TRJADE-benaderingeenbruikbaar instrumentisomrelatiestussenstressfactoren en
macrofaunasamenstelling inkaarttebrengen.
Debenaderingheeft echternogeenander
belangrijk voordeel.Naasthetleggenvan
genoemderelatieswordtookduidelijk welke
verontreinigingen degrootstestressveroorzaken.InhetgevalvandeRijnbeek bijvoorbeeld
blijktdeoorspronkelijke hypothese,dat
bestrijdingsmiddelen eengrotetoxischedruk
uitoefenen ophetsysteem,nietklopt.Nutriëntenenzwaremetalenblijken eenbelangrijkereroltespelen.Juistdezeonderlingeprioriteringvandeverschillendesoorten
verontreinigingen isvoorhetherstelbeheer
vangrootbelang.

stroomgebied vandeRijnbeek mindersuccesvol.Alsgevolgvanhetgroteaantal stressfactorenwashetnietmogelijkeeneenduidigeoorzaakvoordesterfte vandewatetvlooiente
identificeren. Hetgebruikvanbioassays lijkt
danookvooralnuttig insituatieswaarin
slechtséénduidelijke stress-factor aanwezigis.
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Watergerelateerde cursussen eerste kwartaal 2003:

-5

Interacties in het afvalwatersysteem [11,12februari] Delft
Interacties binnen het afvalwatersysteem hebbeneen grote invloedop
het functioneren van het afvalwatersysteem. Hoe kunnen dezeinteracties kunnen worden meegenomen bij het optimaliseren vaneenafvalwatersysteem? Door: Prof.dr.it F.H.LR. Clemens,TUDelften
ir. J.G.Langeveld,TUDelft, €810
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Milieueffectrapportage voor havenontwikkeling «
[13, 14februari] Delft
Bij havenontwikkelingen staan economische belangen,civieltechnischeen nautische belangen op gespannenvoet met milieubelangen.Hoe
kunnen we hier verantwoord meeomgaan? Door: Prof.dr.ir.E.Bijker,
TUDelft, €820
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Breakwaters [ 11,12, 18 maart]TU Delft
Nieuwe inzichten in het functioneel en constructief ontwerpenvan
golfbrekers en kustverdedigingen staan centraal in dezecursus.Deze
kennis isverkregen door recent uitgevoerd Europeesonderzoek.
Door: Dr.ir.J.W.van der Meer, Infram,€945
Modelleren waterafvoersystemen in onzekerheid
"2S38I
[1, 2,8april] Delft
•••••"*
Waterbouwkundige modellen kritisch beschouwd.Correlatie met
metingen, benodigde geomorfologische informatie,debietbepaling,
onzekerheden alsgevolgvan regenintensiteit, depressiebanen,klimaat.
Hoe gaanwe om deonzekerheden? Door: Ir.A.W.Dollee,
Rijkswaterstaat RIZA,€970
Membraanfiltratie bij de waterbereiding [15, 16 april]
KIWA Waterresearch, Nieuwegein
Cursus in samenwerking met KIWAWaterresearch
Decursus behandeltde recente relevanteontwikkelingen op hetgebied
van membraamfiltratievoor de bereidingvandrinkwater,proceswater
enafvalwater, waarbij de nadruk zal liggenop nieuwetechniekenvoor
micro- en ultrafiltratie. Door: Prof.ir,J.C.van Dijk,TUDelft enKIWA,
Dr.ir.S.GJ. Heijrnanen Ir.J.Q.J.C.Verberk,TUDelft,€860
Gratis aan te vragen bij PAO: de recent verschenen Studiegids 2003-I

