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W O R K S H O P OVER GEBRUIK M E T H O D E I N WATERKWALITEITSBEHEER

Bioassayszijngeschikt
voorhetwaterbeheer
Op 11meij.1. isinApeldoorneenworkshopgehoudenoverhergebruik,van bioassaysinhetwaterkwaliteitsbeheer.Dezeworkshopwaseengezamenlijk initiatiefvanwerkgroepVvandeCommissie
IntegraalWaterbeheeren hetCentrumvoorMilieukundeLeiden(CML). Doelvandedagwasomna
tegaan o/erbelemmeringenzijnombioassaysdaadwerkelijk tegebruiken, ookindenormering.
Bovendienwerdeennieuwerichtlijnvoortoepassingvanveldbioassaysgeïntroduceerd.Doorde
opzetvan dedag konnietuitgebreidwordeningegaan opervaringen inhetgebruikvan bioassays
bijdebeoordeling vanajvalwatcr enbijdebeoordelingvanzoutewatereneubaggerspecie.
Volgensdagvoorzitter RobvanGerve
vanZuiveringsschap Rivierenland kunnen
bioassayseffectief degiftigheid vanverontreinigd water bepalen.Heteffect van giftige
stoffen oporganismen kandirect gemeten
worden.Wellicht besparen debioassays ook
extra onderzoekskosten.
Uitdelezingenop11 meibleekdateen
groot aantal biologischemethoden beschikbaar isvoorhetaantonen vantoxische stoffen inoppervlaktewater, afvalwater en
waterbodems.RiaKampsvanhetRIZAgaf
eenoverzicht vanbeschikbare technieken,
praktische toepasbaarheid enkosten.Het
RIZApast bioassays algeruime tijd toein
hetroutinematig meetnet.
IllustratiefwashetverhaalvanCorina
Carpentier vanKiwa.BijhetWaterproductiebedrijf HeelvanWaterleidingMaatschappij Limburgwordtdekwaliteit vaninlaatwater bewaaktmeteen mosselmonitor,een
algenmonitor eneenchemisch-analytisch
meetnet. Ernstige verontreinigingenvan
hetMaaswater worden uithetspaarbekken
gehouden doorgeen water inrelaten alsde
bioassays alarm slaan.Hetisvoorgekomen
dar indeMaaszowelaandegrens bijEijsdenalsenkele uren later bijhet innamepunt
eeneffect werdgevondenmetbioassays,
terwijl niet konworden achterhaald welke
stoffen hiervoor verantwoordelijk waren. De
bioassayhadhierduseenduidelijke meerwaardebovenchemische metingen.
Bijderegionalewaterbeheerdersis
vooralhetonderzoek inDelfland bekend.
Hierbij waswelbekend welkestoffen de
effecten indebioassaysveroorzaakten.Peter
Florijn gafinzijn presentatie aandatde
H2O

bioassayvooralgebruikt wordtomtemonitoren ofeenverlagingvandeconcentraties
bestrijdingsmiddelen ooktoteen verminderingvandesterfte vanwatervlooien leidt.In
deoverigewaterschappen worden bioassays
nogslechtsbeperkr endanadhoctoegepast.
Eenduidelijke richtlijn, waarin wordt
aangegeven wanneer, waarenhoebioassays
moeten worden ingezet enhoederesultaten
moeten worden geïnterpreteerd zalzeker
bijdragen aanhettoepassen vanbioassays.
FrankdeJongvanhetCentrum voorMilieukunde teLeidenpresenteerdeeendergelijke
richtlijn voorveldbioassays.
DoorhetCMLissamen metAlterraeen
richtlijn*opgesteld voordeuitvoeringvan
veldbioassays metwatervlooien enwaterplanten.Opbasisvanalgemeen beschikbare
informatie wordt bepaald oferindete
onderzoekengebieden metdeterplekke
voorkomende teelten effecten indebioassay
zijn teverwachten.Vervolgenswordt aangegevenaanwelkerandvoorwaarden moet
worden voldaan omdetoetsen zinvoluitte
kunnen voerenenhoedetoets moet worden
uirgevoerd.Totslot wordt beschrevenhoe
deresultaten kunnen worden verwerktenof
hetzinvolisomvervolgens chemische
metingen uittevoeren.

Watervlo

Detoepassingvanbioassaysvoorde
beoordelingvanverontreinigde waterbodems isalietsmeer ingeburgerd bij de
waterbeheerders.JaapPostmavanAquaSensegafin zijn lezingeenoverzichtvan
vragen dieeenrolkunnen spelen bijdergelijk onderzoek,zoals:Watishetrendement
vandesanering?Moetdeoeverookgesaneerd wordenenwelke terugsaneerwaarde
isgewenst? Dezevragenwerden uitgewerkt
met eenaantal praktijkvoorbeelden. Hij
illustreerdedatbioassaysalseenstuk
gereedschap moeten worden gezienmeteen
toegevoegdewaarde.
Uit verschillende presentaties enuitde
discussie bleekdatmeninprincipedemeerwaardevanbioassaysduidelijk ziet.Bioassayskunnen bijvoorbeeld (inhetgevalvan
veldbioassays ofcontinue monitoring) over
detijd integreren,zodathettijdstipvan
bemonstering vanminder invloed is.Daarnaast isduidelijk datbioassays kunnen
reagerenopverschillende stoffen enop
combinaties vanstoffen eneventueel
afbraakproducten. Anderzijds zulleninhet
algemeen aanvullende chemische metingen
noodzakelijk zijn omdeoorzaakvaneen
aangetroffen effect teachterhaleneneen
causalerelatie vasttestellen.
Debeleidsmatige kant vanhetverhaal
werdopeenoriginelewijze doorKeesvande
GuchtevanhetRIZAbelicht.Hijvergeleek
deverschillende toepassingen vanbioassays
met verschillendejasjes.Bijelkegelegenheidpasteenbepaaldjasje. Devraagisnu
welkjasje' hetbestgeschikt is:éénuniform
'pak'(normen inNW4),desnoodsmet
diversemodificaties daarop,oftoch meteen
meer maatwerk voorverschillende toepassingsvelden (monitoring, saneren,verspreiden). Iniedergevallijkt ereenonderscheid
tezijn tussen hetgebruik vanbioassays voor
screening(vrijetijdskleding) versushet
gebruik vanbioassaysvoorjuridisch harde
confrontaties (pakmetstropdas).Een internationale oriëntatie isnoodzakelijk, zeker
met hetoogopbeoordelingen ingrensoverschrijdende stroomgebieden.

Crocnalg

IndevierdeNota waterhuishoudingis
eenaanzetgegevenvoor beoordelingcriteria
voorbioassays,dieaansluiten bijdemilieukwaliteitsnormen voorstoffen (MTRen
streefwaarde) enbijdevoorgestelde classificatievandeEUKaderrichtlijn Water (matig
-goed-zeergoed).Uitdediscussiebleekdat
degrootste beperking voorhettoepassen

van bioassaysvooral wordt gevonden inhet
ontbreken vaneenjuridisch vastgelegd
beoordelingskader. Waterbeheerders worden
welgeconfronteerd met denorm Maximaal
Toelaatbaar Risico(MTR),ErnstigRisico
(ER)enVerwaarloosbaar Risico(VR) voorde
gehalten aan bestrijdingsmiddelen en
anderestoffen, maar niet meteen waarde
voorbioassay-resultaten. Ditzouden ook
voor bioassaysduidelijke doelstellingen
moeten zijn omzichalswaterbeheerder op
terichten.Deaanwezigeonderzoekers van
dewaterkwaliteitsbeherende instanties
gaven aandat het ontbreken vanzo'n
inspanningsverplichting een belangrijke
reden isdat hetgebruik van bioassays niet
breed wordt ondersteund. Debeschikbaar-

heid vaneeneenduidige classificatie zou dit
kunnen doorbreken (zieafbeeldingen). De
kwaliteit vanoppervlaktewater, waterbodems eneffluent zouzoopeeneenduidigemanier opbasisvanoverschrijding van
hetVR, MTRen ERkunnen worden ingedeeld inkwaliteitsklassen. Naast deze
normen kunnen ookbioassayseen plaats
krijgen alsinstrument voorbeoordeling in
dit spectrum.

Cultuur
Decultuur vanchemische metingen
overheerst nogsterkbij dewaterbeheerders.
Omeenbrederbegrip tekwekenvoor het
gebruik vanbioassaysdient men nadrukkelijk tebedenken wanneer envoor welke

Classificatievanbioassays.(Bron:RIZA).

CLASSIFICATIE

Naareennieuweclassificatie.

veld
indicators

Toxiciteit:
streefw. MTR
Oppervlaktewater
- nationaal
- regionaal

structuur

MTR

functionerei

VR/SW

Waterbodem
- saneringsspecie
- rijkswater
- baggerspecie

..gebaseerdoprisiconiveaus
enbio-effeetcriteria

vraagstellingbioassaysnuttig kunnen
worden ingezet.Bioassayszullen niet
zomaar dechemische analyses vervangen,
maar weldoelgerichter kunnen maken.
Deworkshop leverdeeenaantal aanbevelingen voordeCIWop.Dedeelnemers
ondersteunen deCIWin het nemen van
initiatieven om bioassaysverder teimplementeren in het waterbeheer. Daarbij hoort
ookdejuridische inpassingvanbioassaysin
denormering. DeCIWkandaarmee voortbouwen ophet beleidsvoornemen dat hieroverindevierdeNota waterhuishouding is
opgenomen.Daarnaast kandeCIWeen
duidelijke rolvervullen in het opstellen van
richtlijnen voorhet omgaan met bioassays
en hetuitdragen vankennis en ervaringen
daarin onder dewaterbeheerders. *^k
AstridDriesprong,RIZA,secretarisCIW-V
FrankdeJong,CML
metdankaanKeesv/dGuchte,RIZA,en
RobvanGerve,ZuiveringsschapRivierenland,CIW-V
* Derichtlijn isverkrijgbaar bij hetCML
(CML-report 150). Inditrapporr wordenook
voorbeelden vandetoepassing vande richtlijn gegeven.Ineen later stadium komtde
richtlijn ookviadeCIWbeschikbaar. Omdar
derichtlijn zich nogindepraktijk zal
moeten bewijzen, wordr voorgesteld omeen
gebruikersgroep opterichten,waarinde
ervaringen kunnen worden besproken,wat
tot aanpassingen vanderichtlijn kan leiden.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
bij FrankdeJong(071)5275609.

INFORMATIE

Handhavingsplan
Lozingenbesluit
verschenen
Voorwaterkwaliteitsbeheerders enandere
betrokkenenbijhetLozingenbesluit openteelt
enveehouderijheeft deUnievanWaterschappeneenhandhavingsplanuitgegeven.
Het 'Handhavingsplan Lozingenbesluit
open teeltenveehouderij',daruir twee
delenbestaat,bevat onder meer informatie
voorhet bestuur en management van
waterschappen om dehandhaving van het
besluitopadequate wijze vorm tegeven.
Het tweededeelbevatprakrische handreikingen voordecontroleur in het veld.
HetLozingenbesluit trad 1 maarrj.1.in
werkingen isvan toepassing opzo'n 100.000

agrarischebedrijven inNederland. Het
bevatverplichre maatregelen om lozingen
vanbestrijdingsmiddelen en mesrstoffen
naar het oppervlakrewater tegen tegaan.
Hetgaat in feite omeen teeltvrije zone langs
sloten enkanalen.Verderstelt het besluit
eisen aanonder meer het verwerken van
afvalwarer dat ontstaat bij hetspoelen van
landbouwgewassen.
Hethandhavingsplankost/.70enisop tevragen
bijdeheerVanLeeuwen(070)35151765.f

INFORMATIE

Publicatie over
verzilting
DeinternationaleagrarischehogeschoolLarensteininVelphee/teenpublicatie uitgebracht

metdetitel 'Opzouten, verzilting alsinrichringsprincipe'.
Doorklimatologische veranderingen,
zeespiegelrijzing, verandering vanhet neerslagpatroon enbodemdaling alsgevolgvan
ontwatering van landbouwgronden zalde
verzilting ende waterbufferingsproblematiek toenemen.Depublicatie probeert een
inzicht tegevenoverdewijze waaropin
laag-nederland met dieverziltingende
waterbuffering omgegaan kan worden.
Het boekisgeschreven door ing.D.
Martens ening.C.deRooi.Beidenzijn afgelopen februari afgestudeerd aandeopleidingTuin enLandschapsinrichting vande
hogeschool.
Depublicatie'Opzouten,verziltingalsinrichtingsprincipe'telt110pagina'senkost/.37,50
inclusie/verzendkosten.Voormeerinformatie: de
heerVanBree(026)1695660.^
H20

ii-zooo

49

