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Beoordelingrisico'svoorvee
doorhetverspreidenvan
baggerspeciebij riooloverstorten

wordtdespecieechter tochinklasse 2ingedeeld.Hetisdusmogelijk datspecietot150
procent vandetoetsingswaatde vaneen
bepaaldestofbevat als(worst-case) uitgangspunt voorderisicoschatting.

Aangenomen is,datblootstellingaan
verontreinigende stoffen uitde baggetspecie
met name hetgevolgisvandedirecte opname
van despecie viabijvraat. De'normale'
bijvraat vangrond doot tunderen isongeveer
twee ptocent.Aannemend datdeopnamevan
baggerspecie ongeveer gelijk isaandeze
bijvraat enuitgaande vaneenverontteinigingsgehalte van 150ptocent vandetoetsingswaarde (zie hierboven),iseenmaximale blootstelling viaopname vanbaggerspecie berekend. Deze isvergeleken met opnamegrenzen,
gebaseerd opveevoedet- en drinkwatetnormen, IAC-signaalwaarden ofgegevens uit
veterinair-toxicologische studies.Opdeze
wijze iseeninschatting gemaakt vanhetvetetinait tisico dat verbonden isaaneen bepaalde
verontreiniging. Demethode iszoveel mogelijk gebaseerd opworst-case aannames, maar
houdt geen rekening meteventuele synetgistische effecten vancombinaties van stoffen
ofmet deaccumulatie vanstoffen ingtas,
gevolgd door blootstelling vangrazendvee.
Verder bleek tijdens destudie datde achtergrond vanveevoeder-en drinkwatetnormen
en IAC-signaalwaarden niet voor alle stoffen
gelijk is(norm opbasis vandiergezondheid of
productkwaliteit, aldanniet hanterenvan
veiligheidsfactoten) envaakzelfs moeilijk te
traceren is.Ditbetekent datbij ovetschtijding
van eenopnamegrens een genuanceerde
beschouwing vanhetdaadwerkelijke risico
noodzakelijk is.

Inschatting risico's

Resultaten

Op basis vanlitetatuurstudie iseenvootselectiegemaakt vanparameters dieénin

De bacteriën Mycobacteriumparatuberculosis
en Salmonellaspp. endeprotozoënCryptospori-
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In deafgelopen jarenontstond discussieover deeffectenvan riooloverstorten mhet landehjkgebied
op dewaterfbodemjkwaliteit in relatie totdiergezondheid' U! . Sloten langs weilanden wordenregelmatig gebaggerd om dewaterdaggen opdiepte te houden.Alsdeze baggervan klasseo. 1o/2is,kan
die onder bepaalde voorwaarden opdekant verspreid worden. Omdat met duidelijk iso)deze bagger
uit de nabijheid van riooloverstorten veilig isvoorgrazend vee,hebben deUnie van Waterschappen
endeVereniging Nederlandse Gemeenten eind vorig jaargcadviscerd alle baggerspecie uitde
omgeving van riooloverstorten teanalyseren op 'veterinaire parameters' voordat het verspreid wordt
op oeverswaar vecgraast. Dit artikelgaat over destudie waarop die parameters.gebaseerd zijn. Het
hierna vollende artikel beschrijft demogelijke aanwezigheid van pathogène micro-organismen 111 de
baggerspecie, een aspect dat als meest belangrijk uitdestudie tevoorschijn kwam. Dezestudie is
uitgevoerd in het kadervan hetLandelijk Actieprogramma Waterkwaliteit en Diergezondheid, in
opdracht van hetRIZA.
Tot nu toezijn geen studies bekend
waarin deveterinaire risico's vanopde kant
gezette baggerspecie zijn onderzocht. Deeffecten vanriooloverstorten opde waterkwaliteit
en dedaaruit resulterende risico's voor runderenenschapen dievanhet oppetvlaktewater
drinken zijn welgeanalyseerd'M'SM.

Maximale concentratie van stoffen
Baggerspeciediebijhetondethoudvan
watergangen ontstaat iseenafvalstof volgensde
Wetmilieubeheer,dieniet buiten eeninrichting verspreid magworden.Eenuitzondering
wordtgemaakt voorklasseo, 1 en2specie. Die
magonder bepaaldeomstandigheden vetspreid
wotden 7 '' 8 lDeverontreinigingsklasse wotdt
bepaalddoordewaterbodem tebemonsteren en
teanalyseren opachtzwaremetalen, tienPAK's
enoverigeverontreinigingen, alsdeaanwezigheid hiervan wordt vermoed.Debovengrens
van klasse2specieisdetoetsingswaatde.Een
specieisklasse 2(ofläget)alsde toetsingswaatde
vootdeindividuele stoffen niet overschreden
wotdt.Alsmaximaal tweestoffen (metuitzonderingvandesom-PAK's)detoetsingswaarde
met mindet dan50procent overschrijden,
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verhoogde gehaltes bij riooloverstorten
kunnen voorkomen éneenrisico voordediergezondheid kunnen vormen:zware metalen,
organische microverontreinigingen, zwavelen stikstofverbindingen, pathogène microorganismen, cyanoroxines enstoffen meteen
hormonale werking.Voor deze parameters is
een inschatting vandetisico's gemaakt(zie
afbeelding 1).
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Inschattingvanderisico's.
Vergelijking van de mogelijke opname via specie
met opnamegrenzen

baggerspecie
- toetsingswaarde +50%
- toetsingswaarde
- grenswaarde
- streefwaarde
- MTR waterbodem

opname :
0.41kgspecieperdag

opnamegrenzen op basis van:
- drinkwaternormen voor vee
- veevoernormen
- veterinair-toxicologische studies
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Vergelijking met de LAC waarde voor grasland
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duimspp.,Giardiaspp. enNcosporaspp. zijnde
pathogen«!diehetgrootste risicovormenbij
opdekantgezettebaggerspecieuitdebuurt
vanriooloverstorten.M. paratuberculosisen
Salmonellamogennietindespecieaanwezig
zijn.Alleenvoordelaatstebestaatechtereen
snelleenbetrouwbaremethode.VoorMycobacteriummoetdezenogworden ontwikkeld.
Deoverigeorganismen komenvannatureook
inhetbaggerspecievoormaarbij riooloverstorten kandeconcentratieverhoogd zijn.
Doorpraktijkmetingen zalmoeten
wordenvastgesteld wateen afwijkende
situatieis.
PCB's,HCBenPCP zijn indezestudie
gebruiktalsrepresentatieveorganischemicroverontreinigingen. Voordezestoffen blijktde
toetsingswaarde veiligtezijn voorweidevee.
Organischemicroverontreinigingen worden
echter alleengemeten voordeklassebepaling,
alsvermoed wordtdatdezestoffen aanwezig
zijn.Inhetkadervaneenveterinairebeoordelingmoetdeaanwezigheid vandeze stoffen
bovendetoetsingswaarde wordenuitgesloten.
Voorzwaremetalenisdetoetsingswaarde
eenfunctie vanhetorganischstofgehalte (H)en
het lutumgehalte (L)vandespecie.Bijeen
standaardbodem(H=io%,L=25%) isdetoetsingswaardeinprincipeveilig.Bijspeciesmet
eenzeerhooggehalteaanorganischstofen/of
lutum,ishetgehaltedatbijdetoetsingswaarde
hoortsomszohoog,dattocheenrisicokan
optreden.Ermoetdusooknaarhetabsolute
gehaltegekekenworden.
Daaromwordtaanbevolenomdespecie
nietteverspreidenals:
erbeweid wordt metkalverenenhet(niet
gecorrigeerde) loodgehaltehoger ligtdan
217mg/kgdrogestof;
erbeweidwordtmetlammerenenhet
(nietgecorrigeerde) kopergehalte hoger
ligtdan 100mg/kgdrogestof;
erbeweid wordtmetschapenenhet(niet
gecorrigeerde)kopergehaltemeerdan
160mg/kgdrogestofbedraagr
ofhet(nietgecorrigeerde) kwikgehalte
hogerligtdan 1.6mg/kgdrogestof
Zwavel-enstikstofverbindingen in
baggerspeciedragenwelbijaanderotale
belastingvanveemetstikstofenzwavel,maar
degehaltesinbaggerspecieendeopnamevia
baggerspeciezijn kleininvergelijking totde
opnameuitvoer.Eenschatting leertdat
bijvraatvanbaggerspecieongeveer0.2 procent
vandedagelijkse innamevanstikstofencirca
tweeprocent vandedagelijkse hoeveelheid
zwavelbevar.Drinkwater, maarvooralvoer,
zijngroterezwavel-en stikstofbronnen.
Overdeaccumulatieenpersistentievan
cyanotoxines (toxinesvanblauwalgen)in

waterbodems isweinig bekend.Derelatie
tussenblauwalgenbloeienriooloversrortenis
nieteenduidig.Indezestudie isdaaropniet
verder ingegaan.
Stoffen meteenhormonale werking
tenslottezijn eenbelangrijk onderwerpin
discussiesoverwaterkwaliteit endiergezondheid"!).Dezestoffen zijn mogelijkook
voorbaggerspecie vanbelang.Uitberekeningengebaseerd opdeeersteresultaten vaneen
landelijke meetcampagne naardeoestrogène
activiteitvanwarer,waterbodems,en effluenten,influenten enslibvanRWZI's(hetzogehetenLOES-project)9!,blijken gehaltenovereentekomenmetdiewaarvanineerdere
instantiegeconcludeerd wasdatzeeenmogelijk risicovoormelkveeinhouden»).Belangrijke kennisleemten bestaan rondde afbreekbaarheidvandezestoffen indepensvan
koeienenheteffect opde voortplantingsfysiologievanmelkvee.

adviesoverhetomgaanmetveterinairerisico's
vanbaggerspeciebijriooloversrorten zaleventueelhieraan wordenaangepast. '
Hetrapportdataanditartikeltengrondslag
ligt, IsverkrijgbaarabRIZA-rapport99.028.
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Advies
Opbasisvanderesultaten vandezestudie
adviserendeUnievanWaterschappenende
VerenigingvanNederlandse Gemeenten
baggerspecievanklasseo,1 of2uitdenabijheidvanverdachteriooloversrorten altijdop
veterinaire parametersteanalyseren.Hoewel
deontvangstplicht voorklasseo,1 of2baggerspecieformeel wordtgehandhaafd, wordtde
ontvangstphchtvoorspecieuitdenabijheid
vaneenriooloverstort nietgehandhaafdals
veterinaire risico'swordenaangetoond.De
extrakostenvoorbemonsteren,analyserenen
(eventueel)afvoeren vandespecieworden
tussen waterschap(pen)engemeente(n)
verdeeld.
Indetoekomstzalmeeronderzoek
moerenplaatsvinden naar referentiewaarden
voorPAK'senstoffen meteenhormonale
werking.Verderwordtaandachtgevraagdvoor
hetontwikkelen vananalysetechniekenen
referentiewaarden voorpathogenen.Het
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