PLATFORM

•

C ^ l l ^^%,
•juf' "

^^m

SL_

Toxicologischerisico'svan de
RijnenMaas
A. DEG R O O T , RIVM
W. VERWEIJ, RIVM
I. MAAS, RIZA

Deajgelopenjaren isdewaterkwaliteit vandeRijn (Lobith)enMaas (Eijsden) metbehulp van bioassaysgemonitord. Opdezewijze isinzicht ontstaan indepotentiële toxische druk opdeze watersystemen. DoorStraetmausetal.isinHjO ur. 14/15vandit jaar een drietal methodieken besproken
enzijn nonnen voorgesteld om metbehulp van bioassayseenuitspraak tedoen overde
waterkwaliteit'. Indit artikel wordteenvande methodieken uitgewerkt voordeRijnen deMaas.Bi)
toetsing van hetoppervlaktewater uit dezerivieren blijkt dat 111 cnkelegevalleu 111 beide rivierende
voorgestelde normen worden overschreden.Naast het toetsen vandenormen isdeze methodiek zeer
geschikt om zowel ut tijd alsruimte trends waar tenemen.
Mededoor toedoen vandemens wordt het
milieu gewild ofongewild belast metchemische verontreinigingen. Indejaren zestig werd
duidelijk datditernstige gevolgen hadvoorde
flora en fauna dieinoppervlaktewater leefden.
Dit waszoernstigdatwatervlooiendiemet
het onverdunde rivierwater incontact werden
gebracht binnen enkeleminuten stierven.
Sinds dejaren zeventigisde waterkwaliteit
van deRijn enMaasgeleidelijk verbeterd.De
concentraties vanverbindingen diemetchemische technieken meetbaar zijn, werden
mede dankzij regelgeving enoverlegmetde
industrie aanzienlijk teruggedrongen. Erzijn
echter nogveelverbindingen diemetdehuidi-

Tabel 1:

gestand vandechemische analysetechniek
niet ofzeer moeilijk teanalyseren zijn2'. Maar
zelfs alsalle verbindingen teanalyseren zouden zijn, washetniet mogelijk omdetoxiciteit
vanhetmonster tebepalenenwelomdevolgende redenen:
•

Voordemeestevande100.000 verbindingen diebekend zijn bijdeEuropean InventoryofExistingChemical Substances
(EINECS)zijn detoxischegegevens niet
bekend;

•

Hetisnogniet duidelijk welke chronische
effecten lage concentraties van contaminanten over eenlangere blootstellingstijd
k u n n e n opleveren;

Detoetsendicgebnukt wordenvoorhettestenvantoxiciteitindeoptjewerkte monsters.
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Detoxiciteitdata vanEINECSzijn gebaseerd openkelvoudige verbindingen. Het
isonduidelijk ofgelijktijdige belastingvan
organismen metverschillende contaminanten eengroter risico oplevert dande
som vandeeffecten vanenkelvoudige
belastingen.

Chemische analysemethoden, hoe zinvol
ook,schieten daarom tekort.Omtocheen
beeld tekrijgen vandetoxicologische kwaliteit
van hetwater voorhetaquatische ecosysteem,
isdetoepassing vanbioassayseennuttig hulpmiddel.Bioassays zijn laboratoriumtesten
waarin organismen worden blootgesteld aan
milieumonsteis, zoals oppervlaktewater of
extracren daarvan.Zegeven direct informatie
overdeactuele ofpotentiële biologische effecten vanzowelbekendealsonbekende stoffen
in hetmilieumonster. DeZwart enSterkenburg' hebben eenmethodiek ontwikkeld voot
risicobeoordelingvanhet oppervlaktewater
met behulp vanbioassays.Hierbij maken zij
gebruik vankortdurende bioassays in concentraten vanhetoppervlaktewater. Hetwater
vandeRijn endeMaasisgedurende vijfjaren
bemonsterd. Hetrisico werd beoordeeld na
toepassing vandebovengenoemde techniek.
Het milieuchemische gedeelte
Fysisch-chemische technieken worden
gebruikt omdeorganische toxicanten uiteen
monster vanoppervlakrewater te extraheren
enteconcentreren. Concenrreren isnodigom
nog effect tekunnen waarnemen bij kortdurende toxiciteitbepalingen, maar ookomde
toxischestress tekunnen onderscheidenvan
andere stressfactoren (verzuringen eutrofiëring)dieaanwezigzijn inhet oppervlaktewater.Afbeelding 1 geeft deopwerking schematisch weer4.Bijdezeextractie worden alleen
organische contaminanten geconcentreerd.Bij
bekende mengsels bleekderecovery gemiddeld
60procent te bedragen4.
Het ecotoxicologische gedeelte
Om de toxischedruk van het oppervlaktewater tebepalen zijn bioassays nodig met organismen die verschillen wat betreft het trofische
niveau.Naextractie isweinig testvolume beschikbaar,zodat alleen acute testengeselecteerd zijn,
waarvoor weinig volume noodzakelijk is.Bovendien zijn deze acute testengoedkoper dan chronische testen, waardoor demethodiek financieel
gunstiget uitpakt Gekozen isvoor vijf testotganismen, namelijk de kreeftachtigen Daphnia magnaenThamnocephalusplatyurus,derotifeer Brachionuscalyajlorus, debacterieVibriojischenen de alg
Selenasrrumcapneomutum(zietabel 1).
B e r e k e n i n g e c o t o x i c o l o g i s c h e risico
Voorhetberekenen vandetoxische druk
worden deresultaten vanacute toxiciteit
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bioassays in oppervlaktewater iseen voorstel
gedaan voor een Maximaal Toelaatbaar Effect
(MTE).Daarnaast worden ook mogelijkheden
geboden voor het bepalen vaneen Verwaarloosbaar Effect (VE)en een Ernstig Effect (EE).
DeMTE ishier vastgesteld op het niveau dat95
procent van deaanwezige organismen in het
oorspronkelijke oppervlaktewater niet wordt
blootgesteld boven hun 'no effect concentratie'
(PAF= 5%),dus geen effect zullen ondervinden.
Vaneen ErnstigEffect wordt gesproken wanneer 50procent vandeorganismen in het
oppervlakrewater geen effect zullen ondervinden (PAF= 50%). Het verwaarloosbaar effect kan
worden berekend door deMTEtedelen door
tien, dezeconcentratiefactor wordt vergeleken
met het beschermingsniveau van95procent
van het ongeconcentreerde monster.
DeMTEen VEworden berekend met
behulp van devolgende formule.
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Schematischeweergavevan hetopwerkenentoetsenvanoppervlaktewater.
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Grafischepresentatievantoxiciteitsdatawaardooreencumulatieve(jevoelujlieidsverdelïng isneftt

getransformeerd naar chronische toxiciteit. In
voorgaande studies 5 isaangetoond dat de correlatie tussen de acute en dechtonische toxiciteit (deacuut-chronisch ratioACR)een factor
10is.Voor normstelling isdit een algemeen
geaccepteerde factor.
Degemeten acute toxiciteit wordt in de
pT-methode niet bepaald alseen concentratie,
maar alseen factor (f),namelijk die factor waarmee het oppervlaktewater geconcentreerd
moet worden om 50procent effect op organismen waar te nemen, ECJ0ofLC50.Deze effectfactor wotdt omgerekend naar een 'no effect
concentratiefactor' (NECf).DeNEC fwordt
gebruikt om decumulatieve gevoeligheidsverdelingscurve teberekenen (afbeelding 2).In het
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kader staan de formules weergegeven om de
gevoeligheidsverdelingscurvc te berekenen.
Resultaten
Vanaf1996wordt tweemaandelijks een
oppervlaktewater bemonstering uitgevoerd bij
Lobith en Eijsden. Dezemonsters zijn met bioassaysgetest volgens bovenstaande methodiek.
Deresultaten hiervan zijn gebruikt om het
oppervlaktewater te toetsen aan dedoor Straetmans etal l ' voorgestelde normen voor bioassays.Dezenormen sluiten zoveelmogelijk aan
bij debestaande normstelling voor stoffen (VR
en MTR).Bijde klassieke normsrelling van
stoffen wordt gebruik gemaakt van de term
risiconiveau, voor normstellingen van bioassays wordt determ effectniveau gebruikt. Voot
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Deresultaten zijn grafisch weergegeven in
afbeelding 3.Indezegrafieken zijn deTweemaandelijks resultaten (concenrratiefactoren,
Cf bij een PAFvan 5%)van zowel Eijsden als
Lobith alsdegrenswaarde voor het toetsen
m.b.v. bioassays weergegeven. Deze grenswaarde isdie concentratiefactor (C)waarmee het
oorspronkelijk monster wordt bedoeld, in dit
gevalC =1.Wanneer een concentratiefactor = 1
wordt berekend, berekenrdir dat meer dan vijf
procent van deaanwezige organismen in het
oorspronkelijke oppervlaktewater monster
blootgesteld worden boven hun No Effect Concentration.Dit wordt middels het kleurenpalet
weergegeven, het rodegedeeltevan de grafiek
geeft denormoverschrijding weer.
Inde periode 1996r/m 2001 worden de normen van Ernstig Effect niet overschreden voor
zowel het oppervlaktewater uit Lobith als Eijsden.Voorhet MaximaleToelaatbaar Effect
geldt dat voorzowel het oppetvlaktewatet van
Lobith als Eijsden een aantal maal een overschrijding plaars vindt, namelijk in 1996,1997,
1999 en 2001.
Denorm voorVerwaarloosbaar Effecr
wordt in de meeste gevallen overschreden.
Tevens blijkt uit de toxiciteitdata van deMaas
dat dezeseizoensafhankelijk is,inde wintermaanden isde toxiciteit lagerdan inde zomermaanden. Dereden hiervan zou kunnen zijn
dat in de wintermaanden het debiet hoger is
dan in dezomermaanden, waardoor verdunning van toxicanten plaatszal vinden.
Conclusie
Dehier gepresenteerde methodiek voor
het meten van de toxiciteit van watermonsrers
kan opeen eenvoudige,snelleen relatiefgoedkopere manier dan met chronische testen
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Resultaten van de M a a s en de Rijn van lood t/m 2001getoetst aan de voorgestelde nonnen voor btoassays.

inzichtgeven in detoxischedruk in het oppervlaktewater en ineventuele overschrijdingen
van waterkwaliteitsnormen. Demethode kan
gebruikt worden alsearlywarning.Alsverhoogde toxiciteit wordt gemeten, kan nader
onderzocht worden welke toxicanten daarvoor
verantwoordelijk zijn. Tevens isde methodiek
zeergeschikt om zowel in tijd als in ruimte de
trends in toxicologische risico's waar te nemen.
Zoblijkt dat het oppervlaktewater uit deMaas
'szomers een hogere toxischedruk heeft dan
indewintermaanden. Doordat de extractie

efficiency minder dan 100procent is,zalde
berekende toxischedruk een factor 1,532
worden onderschat. Bovendien worden anorganische contaminantcn (zoalsmetalen) niet
meegenomen'''. Dit betekent, dat met name in
deMaas,niet uit tesluiten isdat ecologische
doelen,diedeEUKaderrichtlijn Water beoogt,
niet gehaald worden.DeMTEwordt in de Rijn
en Maaseen aantal malen overschreden. De
verwachting is,dat het effect in regionale
wateren sterker zaluitvallen. Momenteel
wordt hier onderzoek naar uitgevoerd.
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Met formule 1 worden deacute effecten getransformeerd naar No Effect Concentratie factor
(NEC ].Met formule 2 wordt decumulatieve gevoeligheidsverdelingscurve weergegeven.
Dea ishetgemiddelde van de I0loggetransformeerde NEC (formule 3);de ß isde hellingshoek
van degefitte curve(formule jj 3 '.
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