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DeRijn/Maas-delta isdoortoedoenvanmenselijkehandelingensterkveranderd. Verontreinigingen
uit binnen-enbuitenland zijn indeRijnendeMaasterechtgekomen enmethetslibgesedimenteerd,
waardoordewaterbodem vandedelta verontreinigd isgeraakr. IndeRtjn/Maas-delta isdea/gelopen(aren uitgebreid onderzoekgedaan naar dee(jccrcuvandeaanwezigezwaremetalen,organochloorpesticiden,PCB'senPAK'sopdesoortensamenstelling vandebodembewoucudc macrofauna.
Tussenderiviertakkenvandedelta blijken verschillen tezijn indiesamenstelling.Metbehulpvan
directegradiënt-analyse isvoorbeideriviertakken bepaald metwelkeabiotischeomstandighedenen
metwelkeverontreinigingen dezesoortensamenstelling vooralcorreleert.Verderisonderzochto/erecu
relatiebestaat tussenderesultaten vanbioassaysendesamenstelling vandefauna.
Voordeveiligheid enhetgebruikals
transportroute zijn veranderingenaange-

bracht indeRijn enMaasquahydrologieen
oeverbescherming.Rond1970iseendeelvan

dedeltagescheiden vandeNoordzeedoor
tweedammen:deVolkerakdamendeHaringvliet(sluis)dam.Hierdoor isdehydrologievan
hetsysteemdrastisch veranderd. Getijdenbewegingen verdwenen nagenoegenstroomsnelheden verminderden, waardoordesedimentatie inhet HaringvlietenHollandsch
Diepsterk toenam.
Doordeindustrialisering vanafdetweede
helft vande19eeeuwzijn waterenbodemin
toenemendematemetmilieuvreemde stoffen
belast.Viadiffuse endirectelozingen komen
verontreinigingen inderivieren terecht.Ook
viadeRijn endeMaasstromenjaarlijks grote
hoeveelheden milieuvreemde stoffen Nederlandbinnen.Eengedeeltevandevrachtaan
verontreinigingen isgebondenaan slibdeeltjes
enkomttotbezinkingindeRijn/Maas-delta.
Dewaterbodem vandezedeltaishierdoor
sterkvervuildgeraakt.
Delaatstejarenzijn studiesverrichtnaar
derisico'sdiedezeverontreinigingen vormen
voordenatuur.Belangrijke hulpmiddelen
hierbij zijn inventarisaties naardesamenstellingvandemacrofauna en toxiciteittoetsen
met behulpvanbioassays.
Methoden
IndeRijn/Maas-delta zijn deBrabantsche
Biesbosch(BB),DordtscheBiesbosch(DB),
NieuweMerwede(NM), hetHollandschDiep
(HD)enHaringvliet (HV)onderzocht (afbeelding1).
InzoweldeMaasalsdeRijnzijnverscheidenelocatiesbemonsterd,dieonderling
verschillen inabiotischeomstandigheden.Op
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gem delta

EOX
olie
sommetalen
somPAK
somPCB
BHCH
HCB

1.76

1-37

3.58

337-7

334-3

390-7

0.62

0.65

1.17

0.64

Tabel1:

gem BB

gem DB

gem HD

variabelen

gemHV

gem NM

2-57

0.92

2.18

489.4

197-9

344

0.42

0.69

6.09

7-94

12.14

7-1-7

3-25

2.98

83.11

65.89

237-9

84.45

36.65

5-13

0.54

67.19

2.26

0.5

157
1.62

10.64

5.08

14-77

25-44

2.87

9.91

Deconcentratiesvangroepenverontreinigingeninhetsedimentindevijfregio'sindeRijn/Maas-deltaende
gemiddeldeconcentratieinhetgebeledeltagebiedvandebeiderivieren.

deze locaties zijn macrofauna-monsters genomen om desoortensamenstelling en de
gemiddelde dichtheden per soort te bepalen.
Verder zijn nog een aantal fysische variabelen
en de concentraties van enkele verontreinigingen in de toplaag (10cm) van het sediment
bepaald.

Debijdrage van de fysische variabelen en
verontreinigingen in het verklaren van de
variantie in soortensamenstelling is onderzocht met de ordeningsmethoden CorrespondentieAnalyseen Canonische Correspondentie
Analyse in het programma CANOCO.

Degemeten fysische variabelen zijn: organisch stofgehalte, calcietgehalte,droge stofgehalte, korrelgrootteverdeling, consolidatiegraad sediment, diepte, pH sediment, pH
poriewater, erosiedoor de scheepvaart, winderosie en stroomsnelheid.

Voor het vaststellen van de kwantitatieve
bijdragen van dediverse factoren is gebruik
gemaakt van variantiepartitie zoals ontwikkeld door Borcard et al. (1992)en succesvol
toegepast door Peeters et al. (2000)voor zware
metalen in het Noordzeekanaal.

Alsverontreinigingen zijn gemeten:EOX
(totaal extraheerbaar halogeenhoudende stoffen), olie,zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, polychloorbiphenylen
en organochloorpesticiden. Tabel 1 geeft een
overzicht van degemiddelde concentraties aan
verontreinigingen per riviertak.

Informatie over ordinatietechnieken staat
in het kader.Vooreen gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar genoemde perso-

Resultaten en discussie
Tijdens het onderzoek zijn 154verschillende soorten gevangen. Demeeste organismen behoren tot degroepen weinigborstelige
borstelwormen, bloedzuigers, tweekleppigen,
slakken, waterspinnen en -mijten, kreeftachtigen en insecten.

Van iedere locatie iseveneens de sedimenttoxiciteit bepaald met behulp van bioassaysuitgevoerd met de muggenlarve Chironomus ripaiius, de watervlo Daphnia magna en
de bacterie Photobactereum phosphoreum
(Microtox assay).
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Ordinaticdiagramvandemonsterpuntengebaseerdopeenindirecteordinatievandemacro/auna.

Met 195macrofaunamonsters uit dedelta
iseen indirecte ordinatie uitgevoerd, waarbij de
verdeling vande monsterpunten opdeeerste
tweeassen isweergegeven in afbeelding 2.
Afbeelding 2toont dat de monsterpunten
vooral per riviertak bij elkaar komen te liggen.
Aangezien de plaatsing van de monsterpunten
in het assenstelsel bepaald wordt door de soortensamenstelling, betekent dit dat de
monsterpunten binnen een riviertak een
vergelijkbare soortensamenstelling hebben.
Mogelijke redenen hiervan zijn dat iedere
riviertak zijn eigen historie heeft en dat in
iedere riviertak andere milieufactoren heerUitde variantiepartitie-analyse blijkt dat
voor het gehele onderzoeksgebied 16,5procent
van de variatie in soortensamenstelling
verklaard kan worden door de fysische variabelen, 11,3procent door de verontreinigingen
en 13,8procent door een combinatie van
beiden. Deonverklaarde 58,4procent wordt
veroorzaakt door bijvoorbeeld natuurlijke
fluctuaties, stochastische gebeurtenissen en
factoren ofaspecten die niet beschouwd zijn
in deze studie,zoals andere müieuvreemde
stoffen en biotische interacties.
Tabel 2toont per riviertak hoeveel de
verschillende factoren bijdragen aan het
verklaren van de variatie in soortensamenstelling. Voor het onderzoeksgebied en de
Brabantse Biesbosch,Hollandsen Diep en
Haringvliet afzonderlijk zijn alle verontreinigingen meegenomen. Voorde Nieuwe
Merwede isgewerkt met som-variabelen van
de verontreinigingen vanwege het geringere
aantal waarnemingen.
Deverklaarde variantie voorde afzonderlijke riviertakken is hoger dan voor het gehele
onderzoeksgebied (tabel 2).Het aantal waarnemingen in de riviertakken is lager met als
gevolg dat het aantal variabelen dichter in de
buurt ligt van het aantal monsterpunten,
waardoor minder ruis optreedt en erdus meer
variantie verklaard kan worden.
Het percentage variantie dat verklaard
kan worden door de fysische factoren als groep
bleek niet in ieder deelgebied hetzelfde, maar
ook de bijdrage van de factoren afzonderlijk
verschilt per riviertak. Zo spelen bijvoorbeeld
voor het gehele onderzoeksgebied vooral de
fysische variabelen riviertak (4,5procent),
korrelgroottefracties (drie procent), winderosie
(0,8procent) en stroomsnelheid (0,7procent)
en voor deNieuwe Merwede en het
Hollandsch Diepdediepte (respectievelijk6,6
procent en 2,7procent) een rol.
Ook de bijdrage van de verschillende
verontreinigingen aan de verklaring van de
variatie in de soortensamenstelling is verschillend per riviertak. Voorde Brabantsche BiesH2O
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riviertak

geheleonderzoeksgebied
BrabantseBiesbosch
HollandschDiep
Haringvliet59%
DordtscheBiesbosch**
NieuweMerwede***

alle factoren

fysische
variabelen

verontreinigingen

combinatie
13,8%

41,6%

16,5%

ii,3S6

62,7%

18,4%

32%*

12,3%

72,3%

20,9%

30,6%

20,8%

13,1%*

31,5%*

14,4%

-

-

-

-

82%

56%

22%

4%

=nietsignificant (deP-waardeuitdeMonteCarlopermiitatietestisgroterdan0,05)
* =teweinigwaarnemingen voorhetberekenenvandevariantiepartitie
*** =opbasisvansom-variabelen voormetalenenPAK's inverband metgeringer aantalwaarnemingen
Tabel2:

Bijdragevandeverschillende/actorenaandevariatieinsoortensamenstclliiujperriviertak.

Ordinatietechnieken CAen CCA
Grdinatie iseenbelangrijk hulpmiddelomteneerstemogelijke verbanden tussendeverschillendeabiotischevatiabelen tebepalen,ten tweedeeenrangschikkinginlocatiesensoortenaan
tebrengenenomtenderdetebepalenwelkeabiotischevariabelendezerangschikkingveroorzaken.Derangschikkingvandelocatiesendesoorten isberekend met Correspondentie
AnalysefCA)enwelkeabiotischevariabelendezerangschikking bepalen metCanonische
CorrespondentieAnalyse(CCA).BijCAenCCAvindt rangschikking zoplaatsdatlocatiesmet
eenvergelijkbare soortensamenstelling dicht bijelkaarwordengeplaatst ineenassenstelsel.
DoorvervolgensbijCCAderangschikkingvansoortenterelateren aandeabiotischevariabelenwordtbepaaldmetwelkeabiotischefactoren dezerangschikkingvansoortenenlocaties
correleert.
BinnenCCA isgekozenvoordeoptie'downweighting',watwilzeggendaterminder waarde
wordtgehechtaanminder frequent voorkomendesoorten.Bijgebruikvancovariabelen wordt
deinvloedvandiecovariabelen opderangschikkingvandesoortenenlocatiesin mindering
gebracht,alvorensdezerangschikkingterelaterenaandeandere factoren.
Destatistischesignificantie vanheteffect vaniederesetvariabelen isgetest metbehulpvande
MonteCarlopermuratietest, waarbij alssignificantiecriterium P iskleinerdanofgelijkaan
0.05wordt gehanteerd.

boschwarendePAK's hetmeest belangrijk
(14,8procent)envoorhetHollandsch Diepen
hetHaringvlierdemetalen (respectievelijk
12,4en 14procent).Deandere verontreinigingendragenduidelijk minder bij,variërend

Aft). 3:

tussende1,1en2,8procent.
Dehoogsteconcentraties aanverontreinigingen wordenaangetroffen indeDordtsche
Biesbosch (tabel 1). Dereden hiervoor isdatde
sedimenttoplaag hierstamt uitdezeventiger

Percentageverklaardevariantiedoordeverontreinigendestoffen(inrood),defysischevariabelen(inblauw)en
decombinatievanbeiden(indeel).
• Riviertak
• korrelgrootteverdeling
• winderosie
• stroomsnelheid
D % Droge stof
nConsolidatiegraad slib
D Diepte
D Scheepvaart
DpH
• %C
• % CaC03
DpHH20
• PAK
• Metalen
E Olie
DPCBs
D Organochloorpesticiden
DEOX
Z gezamenlijk

H
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jaren.Indeanderedeelgebieden heeft inde
afgelopen decennia natuurlijke afdekking met
beduidend schonersedimenr plaatsgevonden.
IndeDordrscheBiesboschvondgeennetto
sedimentatieplaats.
Afbeelding 3 toontdatzwaremetalenen
PAK'ssterkbijdragen aandeverklaarde
variantieendatPCB'szeef gering bijdragen.
VanPCB'sisbekenddatzevoornamelijk risico'sgevenviaophoping invoedselketens. De
directeeffecten opdemacrofauna lijken
gering.
Uittabel3 blijkt datdebijdragen berekendopbasisvandeafzonderlijke variabelen
steeds hogeruitkomendandieberekend met
desomvariabelen.Detabeltoontookdathet
berekenen vandebijdragen vandeverontreinigingen zondergebruikmaking vancovariabelen leidttothogerewaarden.Doorrekening
tehouden metdeinvloedvanandere factoren
ontstaat eenbeterbeeldvandedaadwerkelijke
bijdragen vande verontreinigingen.
Vandeinhetsediment aanwezigeconcentratiesverontreinigingen isalleenhetbiologischbeschikbaregedeeltevanbelangbijrisicobenadering.Ditkanbenaderd wordenmet
bioassays.Wanneerderesultaten vandeze
bioassayswotdenmeegenomen indevariantieanalysedan blijkt dathun bijdrage minderis
danbijdegemetengehalten.Degemeten
verontreinigingen correlerendusbetermetde
soottensamenstellingdandebioassays. Een
mogelijkeverklaringhiervoor isdatdesedimentmonsters voorbioassaysveranderd zijn
tenopzichtevandeveldsituatie, bijvoorbeeld
doorfactoren alsexperiment-ontwerp,bewaartijd vanhetmonster,sedimentmanipulatieof
voedseltoevoeging.Anderzijds zijnindeveldsituatiedeotganismenmogelijk geadapteerd
aande verontreinigingsomstandigheden,
terwijldatindebioassayniethetgevalis.
Uiteerderonderzoekbleekdathet type
habitatenvoornamelijk departikclgroortevan
hetsediment vanbelangwasvoorhetvoorkomenvanfaunagemeenschappen indedelra.
Verdergaandestatistischeanalysesper habitat
toondendateen lagesedimenttoxiciteitwel
eensvoorwaardezoukunnen zijn vooreen
optimale soortsdiversiteit.
Zoalsuithetvoorgaandeblijkt, isvariantiepattitieeeninteressant middelomeenoverzichrtekrijgen vandebijdragen vandiverse
factoren aandevariatieinhetvoorkomenvan
macrofaunasoorten ineenbepaaldgebied.
Wanneereengoededatasetaanwezigis,kande
bijdragevandeverschillendefactoren inbeeld
gebrachtwotden.Ditgeeft tevensdebeperkingenaanvandetechniek.Hetopbouwenvan
eengoededatasetkostdenodigetijd.Verderis
voorwaardevanCANOCOdathetaantallocatiesgrotermoetzijndanhetaantalvariabelen,

PLATFORM

variabelen

gehele delta

Brabantse

Hollandsch

Biesbosch
A

*

*

B

C

A

Haringvliet

LITERATUUR

BorcardD., P.Legendre en P.Drapeau [1992). Partiallingout

Diep

B

C

A

B

C

A

B

C

thespatial componentojecological variation.Ecologynr.
73,pcig. 1045-1055.

PAK's
metalen
EOX
olie
sPCB
organochloorpesticiden

5,7*
3,6*

o,3
0,6*

o,3
o,7

o,7*
o,3
o,3
o,6*
o,3
0.9

14,7* 14,8
12,2* 9,3
2,8*
i,3

i,6

u,6

21*

10,2

i,6

39,i*

27,6*

12,4*

1,7

28*

i,i

5,2*

1,1

1

9,5*

1,2

*
2,5

14*

1,4

32,3

enC. vandeGuchrc[19.95}. Sediment qualityassessment

24,2*

1

4,6*

in thedelta 0/riversRhineandMeusebasedonfield

9,4*

observations,bioassaysandjood chain implications-

3,7*
o,9

i,9

1-9

6,1*

1,8

i,3

9,2*

1,8

1,5

M

1,6

2,7*

i,3

i,8

2,9

1,6

i.ï

1,9

3*

2,8

3

4,9*

2,8*

2,5

7,4*

2,2

i.i

5*

*

DenBestenP.,C. Schmidt,M-Ohm,M.Ruys.J.vanBerghem

2,1

Journal ofAquaticEcosystem Health nr.4,pag.257-z/o.
PeetersE.,j . GardeniersenA. Koelmans[zooo]. Thecontributionoftracemetalsinstructuring msitumacroinvertebratecommunitycomposition along asalinitygradient.
Environmental Toxicolgyand Chemistrynr.4,pag.1002-

*=significante waarde

IOJO.

**A:de bijdragen die berekend zijn m e t de afzonderlijke variabelen

Rcinliofd-Dudok van HeelH.enP.denBesten{1999}. Therela-

B:de bijdragen die berekend zijn m e t somvariabelen

tion betweenmacroinvertebratcassemblagesin rhe Rhine-

C: de bijdragen die berekend zijn m e t afzonderlijke variabelen en waarbij andere variabelen

Meusedelta andsedimentquality.AquaticEcosystem
Health & Management nr.2,pag.19-3S.

niet zijn m e e g e n o m e n als covariabelen.

RIZA/Rijkswarerstaar directieZuiâ-Holland(1999).Brochure
Tabel 3:
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hi) hobré instruments bv
Hobré Instruments is een succesvolle internationaal georiënteerde
onderneming met meer dan 20 jaar ervaring in de verkoop en
productie van on-line analyse apparatuur en -systemen. Vanuit
Nederland. Engeland, België en.Duitsland voorzien wij afnemers in
de (petro)chemie, energieproductie en voedingsmiddelen-industrie
van klantgerichte oplossingen.
In verband met de verdere uitbreiding van onze activiteiten zoeken
wij momenteel voor ons kantoor in Purmcrend een:

SALES ENGINEER
De functie:
• U draagt verantwoordelijkheid voor omzet en resultaat in de aan u
toegewezen marktsegmenten.
• U fungeert als productiespecialist voor diverse productlijnen,
waaronder COD, TOC en BOD analyzers.
• Op diverse niveaus in kleine tot zeer grote organisaties adviseert u
bestaande en nieuwe relaties.
• U wordt gesteund door een professionele binnendienst en het
verkoopsecretariaat.
Uw profiel:
• Een pioniersmentaliteit, gewend zelfstandig en proactief te
opereren.
• Minimaal een hogere beroepsopleiding.
• In staat om goede relaties op basis van vertrouwen op te bouwen.
• Commerciële ervaring is een must, kennis van analyzers en
systemen een pre.
Een beknopte sollicitatiebrief met CV kunt u sturen naar:
Hobré Instruments BV, Postbus 328 1440 AH Purmerend.
Telefoon 0299 420 871.
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