PLATFORM

TOEGEPAST OP DE R I J N

Nieuwemethodevoorheipaling
vanacktergrondconcentraties
voorzwaremetaleninwater
G. V A N D E N B E R G , RIZA

I. ZWOLSMAN, RIZA

Bijdeafleiding vankwaliteitsnormenvoorzwaremetalen wordtrekeninggehouden metde van
naturevoorkomende(cjcogene)concentratiesinoppervlaktewater. Denatuurlijke achtergrondwordt
opgeteld bijde maximaal toelaatbare toevoeging(MTT)omte komentothetmaximaal toelaatbaar
risico:'MTR.i.Hetverwaarloosbaar risico(VR)isdesomvandenatuurlijkeachtergronden de
verwaarloosbaretoevoeging(VT). Dekeuzevandenatuurlijke achtergrondwerktdusdirectdoorinde
hoogtevan hetMTR, hetVRendestreefwaarde '•}. Denatuurlijke achtergrond voorzwaremetalenis
eengebiedseigen parameter, dieafliangt van dcgeologievanhetachterland envanwaterblom
variabelenzoalspH-,allcaliteit-enhumuszuur-(ofDOC)concentratie. Indenormstelling wordt
echteruitgegaan van eenvaste(generiekejwaardevoordenatuurlijke achtergrond voorelkmetaal.
Deze«'aarden,vermeldinhetrapport IntegraleNormstellingStojfen 'Lzijngebaseerdopmetaalconcentratiesdieinrelatiejoiibelastegebicdcu wordenaangetroffen[schone-bekenmodel, 12 j.
Inverschillende rapporten7)isechter
aangegevendattoepassingvanhetschonebekenmodelleidttoteenoverschattingvan
achtergrondconcentraties voorzwaremetalen.
Hetschone-beken modelmaaktgebruikvan
concentraties inschoongeachtebekenin het
Noordeuropeselaagland,maarhoudtgeen
rekeningmetatmosferische depositie.Daarnaast isdegeologienietgeheel vergelijkbaar,
waardoordevertalingnaarspecifieke Nederlandsestroomgebieden beperktgeldigis.In
ditartikel wordteenalternatieve methode
voordeinschatting van achtergrondconcen-

Tabeli:

tratiesvoorzwaremetaleninoppervlaktewatergepresenteerd.Demethodeisgebaseerd
opdegemetengehalten inniet-verontreinigde
afzettingen, incombinatiemetlocatie-specifieke verdelingscoëfficiënten. Demethodeis
toegepastomdenatuurlijke achtergrondvoor
zwaremetalenindeRijnteschatten.
Afleiding achtergrondconcentraties
Omdenatuurlijke achtergrond vooropgelostemetalen(indeRijn)aftekunnen leiden,
zijn tweesoortengegevensnodig.Teneerste
moetdesamenstellingvanhetzwevendestof

ondernatuurlijke conditiesbekendzijn.Dit
kanvaakredelijk worden benaderddoor
gebruiktemakenvanmetaalgehaltesin
Middeleeuwserivierafzettingen. Hetnatuurlijkegehaltevanzwaremetalen mzwevend
stofuitdeRijn is hiergeschatalshetgehalte
indefijnefractie (kleinerdan 20 um)vannietverontreinigd sediment,zoalsgerapporteerd
doordeInternationaleRijnCommissienaeen
vergelijking vaneengrootaantalpublicaties
opditterrein !).Vervolgensmoethetverband
tussenhetmetaalgehalte vanhetzwevende
stofendeconcentratieinoplossingworden
gelegd.Ditgebeurtdoormiddelvaneen
verdelingscoëfficient (Kd),diedeverdelingvan
zwaremetalen overhetzwevendestofende
waterfase beschrijft. Omeenbetrouwbare
inschattingtekunnen makenvandenatuurlijkeachtergrondconcentraties ishetnoodzakelijkdatgebruik wordtgemaaktvan
gcbiedscigenverdelmgscoëfficienten dieberekendzijn uitdirectemetingen vanmetalenin
oplossingenzwevendstof
In1991 iseensetvanKd-waardengepresenteerd 8),gebaseerdopmeetgegevensvan
hetlandelijkewaterkwaliteitsmeetnet uitde
periode1983-1986.DezeKd-waarden zijn
echtergebaseerdopeenindirectebepalingvan
demetaalgchaltesmzwevendstof,dat pas
sinds 1988isopgenomenindelandelijke
monitoring.Wijhebbendaaromnieuwe
Kd-waardenvoordeRijnbepaald,gebaseerd
oprecentemeetgegevensvanwateren
zwevendstofuithetlandelijke waterkwaliteitsmeetnet.EenoverzichtvandezeKd-waardenwordtgegevenintabel1 (hierinzijnde
medianewaardenvermeld,gebaseerdoptweewekelijkse metingen teLobithindeperiode
1992-1998).Deverschillen tussendezerecente
Kd-waardenendeoudeKd-waardenuitde
periode 1983-1986, wordenvooraltoegeschrevenaanhetfeitdatdeoudeKd-waardenindirectzijnbepaald:hetgehalteaanzwevendstof
isgeschatalsdeconcentratie totaal-metaal
minusdeconcentratieopgelostmetaal.
Wanneerdetotaal-metaal concentratieende
opgelost-metaalconcentratie indezelfde orde
vangrootte liggen,leidtdezemethodetot
grote fouten.

VeridmgscocfftcimtenvoorzwaremetalenindeRijn(Lobith)
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(deze studie)
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Denatuurlijke achtergrondvooropgelostezwaremetalenkannuwordengeschat
doorhetnatuurlijke metaalgehalteinhet
zwevendestofte delendoordeKd-waarde.
Bijvoorbeeld voornikkel:natuurlijke achtergrond inzwevendstof= 30 mg/kg,Kd=25l/g,
dusdenatuurlijke achtergrondvooropgelost
nikkel= 1.2ug/1.Denatuurlijke achtergrond
voortotaal-metaalkanwordenberekend
wanneerdezwevend-stofconcentratiebekend
is;voordedeRijn isdatca.30 mg/l. De
natuurlijke achtergrond voorgeadsorbeerd
HzO
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nikkel wordt dus geschat op 0.9 ug/1(30mg/lx
30mg/kg) waarmee de natuurlijke achtergrond voor totaal nikkel uitkomt op 2.1ug/1
(opgelost en geadsorbeerd). Een overzicht van
de aldus berekende achtergronden voor zware
metalen in de Rijn (opgelost en totaal) wordt
gegeven in tabel 2.
De hier afgeleide achtergrondconcentraties voot zwate metalen in de Rijn wijken
behootlijk afvan degenerieke (landsdekkende) waarden die in INS-kader worden
gehanteerd (zie tabel 3).Voor opgelost
cadmium wordt een veertigmaalzo lage
achtergrond gevonden,voor kwik tienmaal zo
laagen voor opgelost nikkel, lood en zink
driemaal zo laag.Vooropgelost chroom en
koper wordt een tweemaal zo hoge achtergrond gevonden. Vergelijkbare verschillen
treden op bij deachtergronden voor totaal
metaal (bij 30mg/l zwevend stof). De nieuwe
achtergronden zijn echter, veelbeter dan de
INS-waarden, in overeenstemming met
recente metingen van opgeloste metalen in de
Rijn. Dit is in afbeelding 1 weergegeven voor
cadmium en zink.Vooropgelost cadmium
geldt zelfs dat alle metingen uit de petiode
1992-15198onder de natuurlijke achtergrond
volgens INS(0.08ug/1)liggen. Ook voor opgelost kwik, nikkel, lood en zink geldt dat een
(groot) deel van de metingen in het veld onder
de natuurlijke achtergrond volgens INS ligt 6 ).
Dehier bepaalde achtergrond-concentraties
voordeRijn zijn veel realistischer (uitgezonderd chroom).Immers, bijna alle betrouwbare
metingen (boven de detectielimiet) liggen
boven de nieuwe achtetgrond.

ZST(mg/kg)

cadmium
chroom
koper
kwik
nikkel
lood
zink
Tabel2:
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van degetalswaarden van degenerieke natuurlijke achtergrond. In dat licht wordt aanpassingvan de INS-waarden vande natuurlijke
achtergrond voor zware metalen, en daarmee
ook van MTRen streefwaarde, aanbevolen.
Dit laatonverlet dat, onder specifieke
condities,anderegetalswaarden voorde

VergelijkingvandeopgelosteconcentratiesaancadmiumenzinkindeRijn(bijLobithjgcdurendedeperiode
1992-1998metdegeneriekenatuurlijkeachtergronduitINS(AC(INS))endenieuweachtergrondvoorde
Rijn[AC(Rijn)).Weergegevenishetgemiddeldeplustwee keerde standaardfout.

AC(INS)

é=" 0.06

3
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Toepasbaarheid nieuwe methodiek

Het feit dat de hier voorgestelde natuurlijke achtergrond voor zwaremetalen in de

0,002
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Rijn sterk afwijkt van degenerieke waarden uit
INSheeft consequenties voorde normstelling.
Immers, tweederde deel van het Nederlandse
oppervlaktewater wordt direct ofindirect
gevoed door deRijn. Derhalvezou de natuurlijke achtergrond voorzwaremetalen in de
Rijn bepalend moeten zijn bij de vaststelling

Afb.i:

Totaal(Mg/l)
(deze studie)

AchtergrondconcenrratiesvoorzwaremetalenindeRijn:zwevendstof,opgelosten totaal metaal(gebaseerd
op30mg/lzwevendstof).

O
Dehier beschreven methodiek voor afleiding van natuurlijke achtergrondconcentratiesvoorzware metalen isgebaseerd op
gebiedseigen Kd-waarden en gehalten aan
zware metalen in niet-verontreinigd
sediment. Hierdoor wordt impliciet tekening
gehouden met verwering van gesteenten in
het achterland '). Men kan bezwaar maken
tegen het feit, dat de huidige Kd-waarde
(periode 1992-1998)wordt gecombineerd met
de niet-verontreinigde situatie. Eigenlijk
worden onder natuurlijke omstandigheden
juist hogere Kd-waarden verwacht, omdat dan
alleen de sterksteadsorptieplaatsen van het
zwevende stofworden bezet '•*).Bovendien is
een deel van de gebonden metalen ingebouwd
in kleimineralen (met name relevant voor
chroom en nikkel) en daardoor niet beschikbaar voor uitwisseling met de waterfase. Dit
betekent dat deop deze manier bepaalde
achtergrondconcentraties moeten worden
beschouwd als een bovengrens.

Opgelost(Mg/l)
(deze studie)
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beheer:Achtergronddocument bij deVierdenota Water-

Rijn
(opgelost)

INS
(opgelost)

Rijn
(totaal)

INS
(totaal)

huishouding. Commissie Integraal Waterbeheer.
VandenBerg G. enj. Zwolsman (2000).Nieuwe methode
voor inschatting van achtergrondconcentraties aan zware
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sediment, oppervlaktewater engrondwater. RIVM rapport
719101019.
Van derKooij L.,D. van deMeent, C. van Leeuwenen
W. Bruggeman (1991). Deriving quality criteriafor water

Tabel 3:

Natuurlijke achtergronâconccntmùes

voor2

:metalenindeRijnenlandelijkeachtergrond volgens

INS(inHg/l).

and sediment from the results oj aquatic toxicity testsand
product standards:Application ofthe equilibrium partitioning method. Water Research nr. 25, pag. 697-705.
Van derWeijden C.en). Middelburg (19S9J.Hydrogeo-

Demethode isooktoepasbaar oplokale
stroomgebieden.Hiermeewordteen
aanzetgegevenvoor(onderbouwingvan)
gebiedsgerichte normstelling vanzware
metalen.
Dooreenverlagingvandeachtergrondconcentraties moetenookdekwaliteitsnormen voorzwaremetalen inoppervlaktewaterwordenaangescherpt.«

natuurlijke achtergrondmoetenworden
gehanteerd.Insommigeregionalewaterenin
Nederland wordenvannatureverhoogde
metaalconcentraties aangetroffen, bijvoorbeeld
doorminerahsatiesinhetstroomgebied,zoals
indeGeul4),dooroxydatievanmetaalhoudend
pyrietindeondergrondgecombineerd met
kwel,bijvoorbeeld lokaalinNoord-Brabant10)
enNoord-Holland ''),endoorlagepHwaarden
enhogeconcentratieshumus, bijvoorbeeld in
sprengbekenopdeVeluwe.Ditzijnechter
lokalefenomenen dienietzoudenmoeten
meewegenindevaststellingvangenerieke
waardenvoordenatuurlijke achtergrondvoor
zwaremetalen.Bijeenlokalebeoordelingzijn
dezefactoren uiteraard welvanbelang.

chemistry ofthe river Rhine:Long term andseasonal
variability, elemental budgets, base levels and pollution.
Water Research nr. 2}, pag. 1247-1266'.
Van GaansP., S.Vriend en G. Frappom. (1992). Pyrietoxydatic in deNoordbrabantse ondergrond: Achtergronden, oorzaken engevolgen voor degrondwaterkwalitcit.
H.Onr. 25,pag. 73^-745.
Van Rossum P. {1998}.Mobilisatie en herkomst van
arseenm debodem van deprovincie Noord-Holland:
onderzoeksrapport. Rapport Vrije Universiteit in opdracht
van Provincie Noord-Holland,
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Conclusies
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