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Demogelijkheden m hetwaterkwaliteitsbeheeromdekwaliteitsbeoordelingalleenopchemische
sto/anabysestebaseren,raken uitgeput.Hetaantalstoffendatgemeten kanworden is beperkt.
miüeukwaliteitsnormenontbrekenvoordemeestestoffen eneffecten op ecosystemen latenzichuier
aflezen uitgemeten concentraties.Bioassays vormendanookeennuttigeaanvulling ophetmeetinstrumentarium datdoordewaterkwaliteitsbeheerder kanworden ingezet.Maarwat betekenende
resultaten vandeze biotesten intermenvan ccugoedco/slechtewaterkwaliteit?Metanderewoorden:
langswelkemaatlat kunnendercsultatcngclcgdwordenen hoe kannormstelling plaatsvinden?In
eeugezameulijkprojectontwikkeldenRIZAenRIKZecuvoorstelvoorzo'u maatlat.Inditartikel
wordtecutoelichtinggegevenopdezemaatlat,ophetkaderwaarindemaatlattoegepast kan
wordenen opdestappen dienoggezet moetenwordenvoordat toepassingvande maatlat optermijn
mogelijkis.
Demaatlat1)isdoorRIZAenRIKZgezamenlijk ontwikkeldopbasisvandeuitkomstenuitdediscussies,diedeafgelopenjaren
vooralinwetenschappelijkekringoverhet
onderwerpzijngevoerd.Debesluitenvaneen
drietalworkshopshebbentengrondslaggelegenaanhethiergepresenteerdevoorstel.Aan
deworkshopswerddeelgenomendooreen
grootaantalinstanties,zoalsdeCommissie
IntegraalWaterbeheer,STOWA,RIVM,Alterra,
TNOendeministeriesvanMilieu,Waterstaat
enNatuurbeheer. Hetprojectwerdgetrokken
dooreenkerngroepvanuitRIKZenRIZA.De
uitvoeringlaginhandenvanRoyalHaskoning.
Het kader
InNederlandwordteentweesporenbeleid
gevolgdomtoteenverbeteringvandekwaliteitvanwatersystementekomen.Ditbeleid
kentenerzijdsdepreventieveaanpak, waarbij
deaanpakvanbronnenalseffluenten enbaggerspeciecentraalstaat(hetemissiespoor),
anderzijds decuratieveaanpak,waarinhet
gaatomdekwaliteitsbewaking vanoppervlaktewater,grondwaterensediment(het
immissiespoor).Inbeidesporenwordende
laatstejaren,naastdechemischestofanalyses,
bioassaysingezetommeerzichttekrijgenop
dewerkelijkebiologische effecten.

Demaatlatvoorbioassaysheeft betrekking
opdeinzetervaninhetimmissiespoor:deecotoxicologischebeoordelingvandekwaliteit
vanzoetenzoutoppervlaktewater enzoeteen
zoutewaterbodem.Effecten inbioassaysinhet
emissiespooreninlandbodemkunnenmetde
voorgesteldemaatlatnietwordenbeoordeeld,
alzalhetzelfde principewellichtweltoepasbaarblijken.Hetligtvoordehanddatinde
toekomstdekwaliteitsbeoordeling metbehulp
vanbioassaysvoordeverschillendemilieucompartimenten opelkaarzalmoetenworden
afgestemd, maarzoverishetnogniet.
De aanleiding
Dekwaliteitsbeoordeling vanwater,
bodemenlucht inNederland isoverwegend
gerichtopeenstofgerichte aanpak.Datwil
zeggendatdematevanverontreinigingvooral
aandehandvanindividuelestoffen wordt
beoordeeld.Hierbijwordenslechts100à200
bekendechemischestoffen gemeten, terwijl
duizendenstoffen voorkomeninhetmilieu.
Veelvandeze stoffen zijnsteeds moeilijker
chemischtedetecteren.Enalzoudatwel
mogelijkzijn,dannogishetondoenlijkom
vootaldezestoffen normenafte leidenvanwegehetontbtekenvanecotoxicologische
gegevens.Daarkomtnogbijdatdeaan-of
afwezigheid vanstoffen endegehalten waarin

Ookinhetbeleid,zoalsindeVierdeNota
Waterhuishouding2),wordtopgemerktdatde
traditionelechemischebeoordelingvande
waterkwaliteit tekottschiet.Inde'Tussendoelennotitie'vanderegering')wordtgesteld
datuiterlijk in2006,inaanvullingopde
bestaandestofnormen, een effectgerichte
beootdelingvandewaterkwaliteitindenormeringopgenomendienttezijn.HiertoeontwikkelenRIZAenRIKZeenchemisch-biologischinstrumentarium (CBI),datzich ficht
opdeinzetvanbioassaysnaasthet klassieke
meetinstrumentarium. Ookinhetemissiespootwotdenbioassays toegepastomdebiologischeeffecten vanlozingenendaarmeede
milieubezwaarlijkheid,vasttestellen.De
methodiekvoordeze totaal-effluentbeoordeling(TEBft)zaleveneensin2006indepraktijk
geïmplementeetdworden.
Bioassayskunnendeeffecten van stoffen
dienietgemeten wordenmaarwelinhet
milieuaanwezigzijn,vanonbekende stoffen
enomzettingsptoductenófvancombinaties
vanstoffen wélzichtbaarmaken.Daarmee
hebbenbioassayseenbelangrijke toegevoegde
waardetenopzichtevanhetenkelmetenvan
gehalten vanafzonderlijke stoffen. Maar,als
vandewaterkwaliteitsbeheerder na2006verlangdwordtdathijeenruimergebruikvan
bioassaysgaatmakenbijdekwaliteitsbeoordeling,danmoetwelduidelijkzijnwatde
gevonden biologischeeffecten zeggenintermenvaneengoedeofslechtewaterkwaliteit.
Hoeverisdeactuelewaterkwaliteit nogverwijderd vaneen'goedetoestand'enwelke
inspanningsverplichting wordtdusvande
waterkwaliteitsbeheerder gevraagd? Doelstellingvanhetgezamenlijke RIZA/RIKZ-traject
wasomineersteinstantieopwetenschappelijkegrondeneenmaatlatteontwikkelen,
waarmeediegevondeneffecten inbioassays
beoordeeldkunnen worden.Naditwetenschappelijke traject moetdemaatlatinbeleid
enbeheereenplaatsgaan krijgen.
Bioassays
Watzijn bioassays?Ineenbioassay
wordenorganismenofdelenvanorganismen
(weefselsofcellen)opgestandaardiseerde wijze
blootgesteldaanmilieumonsters,zodatbiologischeeffecten vangiftige verontreinigende
stoffen zichtbaargemaakt kunnenworden.De
voordetestgebruikteorganismen kunnen
afkomstigzijn uit laboratoriumkweekofuit
hetveldendetestkanzowelinhetlaboratotiumalsineenveldsituatieworden uitgevoerd.
Beoordeeldwordeneffecten alsgroei,reproductie,activiteitensterfte.
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Gewoonlijkwordentweetypenassays
onderscheiden:invivoeninvitroassays.Invivo
bioassayszijntestenwaarbijhetintacteorganismeaanhetmilieumonster wordtblootgesteld.Daarbij wordtonderscheidgemaaktin
acutetestenenchronischetesten.Inacutetestenvindteenkortdurendeblootstellingaan
relatiefhogeconcentratiesvanverontreinigendestoffen plaats.Metchronischetesten
wordtmeerdewerkelijkesituatiebenaderd:
eenlangduriger blootstellingaanlagereconcentraties.Chronischetestenzijnovethet
algemeengevoeliger,maarookduurderen
uitvoeringervaniscomplexerdanbijdeacute
testen.Bijinvitrobioassayswordengeprepareerdecellenofsubcellulairefracties gebruikt,
diegeïsoleerdzijnuitorganismenofafkomstigvangemodificeerde bacteriën.Dezetesten
zijn kortdurend (vanenkeleminuten tot
dagen),sneluitvoerbaarenkleinschalig.
Deinvivobioassayisoverhetalgemeen
eenbreedspecttum assay,watwilzeggendat
detestreageertopeenscalavanstoffen en
daarmeeopeenscalavantypentoxiciteit.In
vitroassayszijn meestalwerkingsspecifiek, wat
aangeeft datereenreactieisopslechtséén
typetoxiciteit.Inhetmaatlat-project iszowel
voorinvivo bioassaysalsvoorinvitrobioassays
eenvoorstelontwikkeld:beidetypenassays
lijkenvoorwatbetreft detoepassinginhet
waterkwaliteitsbeheer veelbelovend.Een
maatlatkaneenstimulansbetekenenvooreen
verdereontwikkelingvandeinzetvande
assay.
Huidige toepassing in het
immissiespoor
Deeisendiegesteldwordenaanbioassays
voordatzeopgenomenkunnen wordenineen
biologischmeetinstrumentarium betreffen
bijvoorbeeld aspectenalsrelevanrievoorvertalingvandeeffecten naarecosystemenen
voorhetafdekken vanbepaaldetoxische
mechanismen,representativiteit voororganismenenhunplaatsinhetbetreffende ecosysteem,betrouwbaarheidenreproduceerbaarheid.Sommigetestenzijnalvoldoende
ontwikkeldomaanalleofeengrootdeelvan
degesteldeeisentegemoettekomen,andere
testenmoetennogvetderontwikkeldworden.
Inzoweldezoetealsdezoute rijkswateren
vormenverschillendetypenbioassaysallangeretijd eenvastonderdeelinhet instrumentariumvoormonitoringenkwaliteitsbeheer.In
deregionalewaterenisdatopditmomentnog
slechtsbeperkthetgeval.Testenmetdiverse
organismenwordenuitgevoerd methet'asis'
monster(ditishetoorspronkelijke monster)of
metbewerktemonsters(concentraten en/of
verdunningen).Zowelchronischealsacute
effecten wordengemetensi.
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Bijdekwaliteitsbeoordelingvanwaterbodemsenbijdemonitoringvaningrepen
(saneringen)wordtopditmomentookal
gebruikgemaaktvanbioassays.Verschillende
testenzijn hiervoornoginontwikkeling.
Testenkunnen uitgevoerdwordenmetporiewaterenmet'wholesediment'.Ookhier

kunnenchronischeenacuteeffecten gemeten
worden6).
Invitrobioassayswordennognietinreguliereprogramma's toegepast.Alleeninderijkswaterenisinmiddelspraktischeervaringopgedaanmettestendiereagerenopstoffen met

Maatlat voor invivo bioassays voor oppervlaktewater
Methode 1 (preliminary ejffect assessment):maatlat toetepassen bijdriechronischeo/acute
testenuitverschillende taxonomischc^jroepen.
chronische testen
VE(VerwaarloosbaarEffect):
indriechronischetesteneffect =o,Cf*=10
MTE(MaximaalToelaatbaarEffect): indriechronischetesteneffect =o,Cf=1
EE(ErnstigEffect):
inéénchronischetesteffect >EC5„,Cf=1 ofintweechronischetestenNOEC<effect <ECJ0,Cf=1
acute testen
VE(VerwaarloosbaarEffect):
indrieacutetesteneffect =o,Cf= 100
MTE(MaximaalToelaatbaarEffect): indrieacutetesteneffect =o,Cf= 10
EE(ErnstigEffect):
inéénacutetesteffect >EC50,Cf=10ofintweeacutetestenEC20< effect <ECJ0,Cf= 10
Cf=deconcenrrarie/actor waarmee het monstergeconcentreerd wordt ten opzichte van het 'asis'monster (dezefactor kangezien
worden als de 'assessmentfactor')

Methodez(refinedeffectassessment):maatlattoetepassen bijminimaalvierchronischeof
acute testen uitverschillendetaxonomische^roepen:dePAF-benaderincj.
Dezemethodewerktalsvolgt:
• Acuteenchronischebioassayskunnengebruiktworden;
• Resultatenvanacutetestenwordenuitgedruktalsdefactorwaarmeehet oorspronkelijke
monstergeconcentreerdmoetwordenvoorhetbereikenvan50procenteffect indebioassay.Dezeresultatenwordenvervolgensomgerekendnaareenchronischewaardedoor
toepassingvaneenacuut-chronische ratio(ACR)van 109);
• Metdechronischewaardenwordteengevoeligheidsverdelinggeschatvolgenseenloglogistischeverdeling10!(ziegrafiek);
• BepaaldwordtinwelkematedePAF5(voorhetMTE)enPAFS0(voorhetEE)overschreden
wordenbijhetongeconcentreerde,onverdundeofwelhet'asis'monster;
• VoorhetVEwordtdeCf,behorendbijhetMTE(PAF5),afgelezen engedeelddoortien.Dit
geeftdeconcentratiefactor aanwaarbijhetVEoptreedt.Vervolgenswordtditresultaatvergelekenmetderesultatenvanhetonbehandeldemonsteromtebepalenofditaanhet
MTEofhetVE voldoet.
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een hormoonverstorende werkingen op stoffen met een dioxineachtige toxiciteit/l.In
Nederland bestaat op dit moment, in het emissiespoor, één beleidstoepassing van invitrobioassays:het gebruik van deDR-CALUX(een test
diespecifiek reageert opdioxinesen dioxineachtige stoffen alsPCB's)in het beoordelingssysteem voor deverspreiding van zoute baggerspecieopzee,de chemie-toxiciteit-toets8)
(CTT).

Maatlat voor invivobioassays voor sediment
Demaatlat zieteralsvolgt uit:
• Alleen eenMTE-en eenEE-niveau wordt afgeleid en geenVE-niveau.Voorhet VEheeft dit te
maken met depraktische bezwaren diekleven aan het concentreren van sediment;
• Voorhet vaststellen van het MTEdienen drie chronische testen beschikbaar tezijn, waarvan
tenminste twee'whole-sediment' testen;
• Het MTEisnet alsbij oppervlaktewater gelijk aan:in driechronische testen effect =o.Alsin
tenminste één vandedriechronische testen eennegatiefeffect wordt gemeten, dan issprake
van overschrijding van hetMTE;
•

Bioassaysspelen in toenemende mate een
rolin het internationale waterkwaliteitsbeheer, met name in het 'Coordinated Integrated
Monitoring Program' (CEMP)van OSPARen op
verschillende EU-niveaus.Zoworden in
Nederland de mogelijkheden verkend om een
effectgerichte beoordeling in te passen in de
Kaderrichtlijn Water en vindt voor waterbodems uitwerking plaats in een Europees
sediment netwerk (EU-SEDNET).

De maatlat
In het immissiespoor wordt de kwaliteit
van het watersysteem getoetst aan dealgemene milieukwaliteitsnormen voor individuele
stoffen: het MTR(Maximaal Toelaatbaar
Risiconiveau),hetVR(Verwaarloosbaar Risiconiveau)en het ER(ErnstigRisiconiveau).Het
MTRisde korte termijn-doelstelling van het
algemene milieukwaliteitsbeleid; hetVRmoet
opdelangere termijn bereikt worden. HetER
ligt tengrondslag aande interventiewaarde.
Dit isdewaarde dieaangeeft vanafwelkeconcentratie van een stofeen ernstig risico bestaat.
Het ER-en MTR-niveau zijn op risico's gebaseerd;het VR-niveau wordt gedefinieerd als
1/100 van het MTR.Dezelfde systematiek en
afleiding van de risiconiveau's liggen ten
grondslag aan deafleiding van de maatlat voor
invivobioassays voor water en waterbodem.
Voorinvitrobioassays isookgeprobeerd om
aansluiting bij dit algemene concept te vinden,
maar dat blijkt wat ingewikkelder.
Eénen ander wordt hieronder verder toegelicht.
In vivo bioassays met oppervlaktewater
Uitgangspunt isdeveronderstelling dat
het ecosysteem beschermd wordt door
bescherming van 'triggersoorten' uit minimaal drie taxonomische groepen.Dit wilzeggen dat een 'streepje opde maatlat' pas gezet
kan worden alsmet het milieumonster minimaal drie bioassays zijn uitgevoerd. Bij twee
bioassays kangeen uitspraak over de kwaliteit
van water ofwarerbodem gedaan worden; bij
drie bioassays wordt een voorlopige inschatting van deeffecten gemaakt en vanafvier bioassays wordt een uitspraakgedaan over de
'potentieel aangetaste fractie' (dePAF)van het
aantalsoorten in het betreffende ecosysreem.

Het EE-niveau wordt bereikt wanneer inéénchronische test ('as is'monster) een effect
gemeten wordt >ECS0ofin tweechronische testen een effect dat zich bevindt tussen NOEC
en EC„.

Denieuwe maatlat staat samengevat in
het kader.Het centrale punt op devoorgestelde maatlat ishet MaximaalToelaatbaar Effecrniveau (MTE).Dit niveau wordt gedefinieerd
alshet 'geen effect-niveau' vandrie chronische
in vivobioassaysmet het 'asis'monster. Dit
betekent dat alsin minimaal drie chronische
in vivobioassays met testorganismen uit verschillende taxonomische groepen,géén effectengemeten worden,de kwaliteit van het
milieumonstcr op het MTE-niveau ligt. Het
VE-niveau (Verwaarloosbaar Effectniveau)
bevindt zich,anders dan het VR-niveau voor
individuele stoffen, op 1/10 van dit MTEniveau.Defactor 1/10 (enniet 1/100)komt
voort uit deoverwegingdat in bioassays com-

Afb.i:

binatietoxiciteit reedsin het effect tot uitdrukking komt,waardoor in deafleiding van
het VEhier niet apart rekening meehoeft te
worden gehouden. Defactor 10vanMTE naar
VEzit in deconcentratiestap die wordt toegepast op het 'asis'monster: alsindrie chronische bioassays,tien maalgeconcentreerd ten
opzichte van het oorspronkelijke monster,
geeneffecten kunnen worden waargenomen,
dan kandekwalireit van het milieumonster
opVE-niveau worden gewaardeerd. HetEEniveau (ErnstigEffectniveau) wordt bereikr als
het 'as is'monster inéén ofmeer bioassays een
ernstig effect laatzien (dit wilzeggen:in één
bioassay vertoont dehelft van de testorganismen een effect ofin tweebioassays wordt een

Samenvattingvande maatlattenvoorinvivo bioassaysvooroppervlaktewaterensedimentenin vitrobioassays.ACR=acuut-clironischcratio,PAF=potentially affectedJraction.
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lattw.ina
effect gemetenbijminderdandehelft vande
testorganismen).
Alsinplaatsvanchronische,acutebioassays
wordengebruikt,danissprakevanhetMTE
indienindrieacuteinvivobioassays,ineentien
maalgeconcentreerdmonster,geeneffectgemetenwordt.Opditmomentisditeenalgemeen
geaccepteerdegeneriekefactors).HetVE-niveau
bevindtzichdaareenfactor10vandaan,ditwil
zeggendatineen100maalgeconcentreerd
monstergeeneffecten wordengeconstateerd.
HetEE-niveauisvergelijkbaar methetEEniveaubijchronischetesten,maardantoegepastopeentienmaalgeconcentreerdmonster.
Alsresultatenuitmeerdandrietesten
beschikbaarzijn,acuuten/ofchronisch,danis
eenmeerverfijnde kwaliteitsbeoordeling
mogelijkmetbehulpvandezogenaamdePAFbenadering.HetMTE-niveauwordtdangedefinieerd alshetniveauwaarbij vijfprocentvan
desoortenpotentieelisaangetast(PAF5,ditis
gelijkaanhet95procent beschermingsniveau).BijhetEE-niveauisdehelft vandesoortenpotentieelaangetast(PAF5„).HetVEisï/ro
vandeconcentratiefactor behorendebijhet
MTE(PAF5).Vergelijkingvanderesultatenvan
hetonbehandeldemonstermetdeconcentratiefactor voorMTEenVEbepaaltofhetoppervlaktewatervoldoetaanhetMTEofhetVE.
VoordezemaatlatmetdePAF-benadering
kunnenzowelchronischealsacuteassays
gebruiktworden,maarderesultaten vanalle
testenwordenuiteindelijk naareenchronischeassayomgerekend.
Invivobioassays metwaterbodem
Ookvoorwaterbodems wordthetMTEniveaugelegdbijhet'geen-effect-niveau' van
driechronischeinvivobioassaysmet'asis'
monster,waarvanminimaaltweemet'whole
sediment'.Voorsedimentzijneigenlijk alleen
chronischeresrenbeschikbaar,zodatgeen
MTE-niveauwordtgedefinieerd vooracute
testen.HetVE-niveaukanooknietbepaald
worden:aanhetconcentrerenvansediment
klevenreveelpraktischebezwaren.HetEEniveauwordtbereiktwanneerinéénchronischetesteeneffect vanmeerdanEC50gemeten
wordtofintweechronischetesteneeneffecr
vanminderdan50procent.
Invitro bioassays
Naasteenmaatlatvoorinvivobioassaysis
ookeenaantalmogelijkebenaderingenvoor
deafleidingvaneenmaatlatvoorinvitrobioassaysonderzocht.Vooréénassayinhet bijzonder(DR-CALUX)werdenindicatieftweemaatlatconceptenverderonderzocht.Demeest
kansrijkebenaderingopdekorte termijn,
tevensdemeestpragmatische,lijktdemaatlat
'vanschoonnaatverontreinigd',waarbijop
H20
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basisvanbestaandemetingenmetinvitro bioassayslocatiesinNederlands oppervlaktewater
ofwaterbodemwordenverdeeldin'schone'en
'verontreinigde'locaties.HetVEkandan
gelegdwordenbijdiegrensdie(gemiddeld)in
de'schone'locatiesgevondenwordt.Deze
benadering isalleenuitvoerbaar indieneen
aanzienlijke datasetvanmeetgegevensaanwezigis,bijvoorkeurincombinatiemetchemischestofgegevens.Indetoekomstzalmoeten
blijken ofhetmogelijk isominvirroassays,die
iederzo'nheelverschillend karakter hebben,
opéénmaatlat teschalen.
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