Milieurisico's voor denatuurin rivieruiterwaarden:
een schattingsmethode

Inleiding
Het is bekend dat het water van de Rijn
gedurende de jaren zestig en zeventig
sterk verontreinigd is geweest. Hierdoor is
ook de bodem van de uiterwaarden
vervuild geraakt. Het water bevatte
organische microverontreinigingen en
zware metalen en deze stoffen hebben een
sterke neiging om zich aan de in het
water zwevende slibdeeltjes te binden.
Bij overstromingen overspoelt het rivierwater de uiterwaarden en nadat het water
is verdwenen blijft het verontreinigde

kunnen worden gebruikt voor het
plannen, inrichten en beheren van
natuurgebieden. In dit artikel wordt de
ontwikkelde methode geïllustreerd aan de
hand van risico's voor de natuur.
De risicoschatting voor mens [Rutten
etal, in voorbereiding] zal in een later
artikel verschijnen.
Methode
Schatten van nsxco's voor ecosystemen
De vraag is heel eenvoudig: bij welk
niveau van vervuiling in de bodem gaat
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slib achter. De waterkwaliteit van de Rijn
is de laatste jaren sterk verbeterd. De
sliblaag in de regelmatig overstroomde
uiterwaarden bouwt zich echter langzaam
op (circa 1mm per jaar), waardoor het
nog een lange tijd zal duren voordat de
uiterwaarden weer met een dikke laag
schoner slib zijn bedekt. Op dit moment
worden nog verhoogde gehaltes aan zware
metalen en organische verontreinigingen
aangetroffen in de enkele centimeters
dikke toplaag van de uiterwaarden bodem
LJapenga etal., 1990).
De aangetroffen verhoogde concentraties
van verontreinigingen vormen mogelijk
een bedreiging voor het gebruik van de
uiterwaarden van de Rijntakken voor
recreatie, landbouw (veeteelt) en voor de
natuur. Risico's voor de natuur zijn
actueel, vooral nu er plannen zijn om
natuurgebieden in de uiterwaarden te
ontwikkelen. Om deze risico's te schatten,
is een rekenmethode ontwikkeld. De
methode is getest door gebruik te maken
van een beperkte serie metingen van
concentraties van de organische stoffen
PAK, HCB,PCB,D D T en de metalen
nikkel, zink, koper en cadmium in de
uiterwaardenbodem [Balk etal, 1992],
Met de resultaten zijn prioriteiten vastgesteld voor een gebiedsdekkende
inventarisatie van concentraties in de
bodem. Na het beschikbaar komen van
deze gegevens, zal de ontwikkelde
methode worden gebruikt om een
uitspraak te doen over de risico's in het
hele uiterwaarden gebied. Deze resultaten

het mis met het plaatselijke ecosysteem?
Het antwoord is wat minder eenvoudig.
Allereerst zijn er duizend manieren - van
soortsdiversiteit tot totale biomassa om een ecosysteem te karakteriseren.
Daarnaast zijn er vele manieren om
'misgaan' te definiëren (bijvoorbeeld 50%
verlaging van dichtheden? of: Meer dan
5% van de soorten kent verhoogde
sterfte?). Daarbij komt nog het probleem
hoe door vergiftiging veroorzaakte veranderingen in gedrag van een ecosysteem
te onderscheiden is van normaal gedrag.
In het laboratorium kan,na het toevoegen
van een toxische stof, waargenomen
worden wat het effect van de ingreep is.
In het veld zijn populaties onderworpen
aan het krachtenspel van telkens wisselende factoren zoals temperatuur,
concurrentie en predatie. Deze factoren
alleen al kunnen voor een sterk wisselende populatiedichtheid zorgen. Een
klein effect van een toxische stof valt al
gauw in het niet tegen die grote natuurlijke aantalschommelingen. Ecosystemen
zijn uiteraard veel complexer dan geïsoleerde laboratoriumpopulaties. Het
opstellen van een ecosysteem-model voor
50 soorten, waarin slechts de interacties
tussen telkens twee soorten beschreven
wordt, vergt de beschrijving van minstens
1.225 mogelijke interacties. (Een park met
een weiland ernaast bevat alleen aan
vogels snel meer dan 70 soorten). Wordt
dit model gebruikt om de effecten van tien
toxische stoffen te beoordelen, dan levert
dit 10* (50 + 1.225) = 12.750 mogelijke

Samenvatting
Verhoogde concentraties van de
organische stoffen PAK,HCB, PCB,
DDT en de metalen nikkel, zink,
koper en cadmium zijn gevonden in
de uiterwaarden van de Rijntakken
in Nederland. Hierdoor is er
mogelijk gevaar voor het lokale
ecosysteem en de daarin geplande
natuurontwikkeling. Voor het
schatten van die risico's is een model
ontwikkeld van een voedselweb
bestaande uit tien representatieve
soorten van het uiterwaarden
ecosysteem. De flux van verontreinigingen door het voedselweb
wordt gekwantificeerd om per soort
een schatting van de blootstelling te
krijgen. In deze studie wordt een
stochastische methode gebruikt voor
het schatten van het risico op
toxische effecten. Het ziet er naar uit
dat vooral bodemorganismen en
dieren die regenwormen consumeren
risico lopen.

effecten op,waarbij de interacties tussen
de stoffen niet zijn meegerekend.
Het is duidelijk dat er geen pasklaar
antwoord is op de vraag naar 'het' effect
van milieuverontreinigende stoffen op
'het' ecosysteem. Vereenvoudiging is
onvermijdelijk.
Dit onderzoek beperkt zich tot toxische
effecten op een tiental voorbeeldsoorten in een samenhangend voedselweb
(afb. 1).Elke soort (= compartiment in
het voedselweb) wordt beschouwd als een
verzameling individuen. Een toxisch effect
zal tenslotte eerst op individuen
aangrijpen voordat er sprake isvan
effecten zoals veranderende populatiedichtheden of verschuivingen van soortsdominantie in ecosystemen.
Bij de keuze van de soorten is in
gedachten gehouden dat 75%van de
uiterwaarden bestaat uit grasland.
Ook is het van belang om soorten uit
verschillende taxonomische groepen
(planten, lagere dieren, zoogdieren,
vogels) en uit verschillende lagen van het
voedselweb (trofische niveaus) te kiezen.
Voorts is rekening gehouden met terreinbinding omdat dit de kans bepaalt op
contact tussen organisme en verontreiniging en ook de duur van het contact
beïnvloedt. Trekvogels en soorten met een
territorium dat zich uitstrekt tot ver buiten
de uiterwaarden zijn om die reden niet
gekozen.
Schatten van de blootstelling
De kans op toxische effecten zal naar
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Afb. 1- Voedselweb metdegekozen soorten representatiefvoorde uitencaarden.
Zowelplanten, planteneten,vleeseters alsafvaleters zijn vertegenwoordigd.

verwachting toenemen als een organisme
aan een hogere dosis wordt blootgesteld.
Een eerste stap in een risicoschatting is
het schatten van de blootstelling van een
soort aan een bepaalde stof (afb. 2). Bij
aquatische ecosystemen wordt meestal de
concentratie in water als maat voor de
blootstelling genomen. Het blijkt dat
hiermee vaak de concentratie in vis goed
voorspeld kan worden. De concentratie is
kennelijk een redelijke maat voor de
blootstelling. Dat ligt in de verwachting,
daar aquatische organismen intensief
contact hebben met het vervuilde medium
water. Op het land ligt dat anders.
Sommige terrestrische organismen, zoals
de regenworm, zijn intensief in contact
met het vervuilde medium bodem. Andere
soorten zoals de torenvalk staan niet in
direct contact met de bodem. Blootstelling
vindt dan vooral via het voedsel plaats.
Daarmee wordt de plaats van de soort in
de voedselketen belangrijk. Voor het
bepalen van de blootstelling van de
torenvalk aan een stof moeten het
lichaamsgewicht van de valk, de voedselkeuze, de voedselinname en de concentratie van die stof in het voedsel bekend
zijn. In dit onderzoek zijn alleen
concentraties in de bodem gemeten, zodat
per compartiment in de voedselketen de
blootstelling bepaald moet worden met de
geschatte concentratie in het vorige
compartiment. Zo hangt de blootstelling
van de torenvalk af van de concentratie in
de veldmuis, terwijl de concentratie in de
veldmuis weer afhangt van de concentratie
in gras. De concentratie in gras wordt
geschat met behulp van de gemeten
concentratie in de bodem. De geschatte
blootstelling van bijvoorbeeld de torenvalk

Afb. 2 -Algemene aanpakvan een risicoschatting.

(de PEC, Predicted Exposure Concentration) wordt uiteindelijk uitgedrukt als
de hoeveelheid van een stof die een
individu per dag per kg lichaamsgewicht
binnen krijgt. Een voorbeeldberekening
staat gegeven in intermezzo 1.

Schatten van kritischegrenzen
Sommige stoffen zijn giftiger dan andere
en hebben een lagere kritische grens. Ook
tussen soorten kunnen grote verschillen in
gevoeligheid bestaan. Voor elke combinatie van soort en stof moet een kritische

Intermezzo 1: Voorbeeld berekening
Voorbeeld van een sterk vereenvoudigde berekening voor de blootstelling van de veldmuis en
de torenvalk aan cadmium.
De blootstelling van de torenvalk wordt geschat op basis van de concentratie van cadmium in de
bodem. Het dieet van een torenvalk bestaat vooral uit veldmuizen en in mindere mate uit
bosspitsmuizen. De navolgende berekening gaat echter uit van een dieet van uitsluitend
veldmuis. De concentratie in de veldmuis hangt af van de hoeveelheid cadmium die deze muis
binnen krijgt via het voedsel,dat voornamelijk bestaat uit plantaardig materiaal (hier is uitgegaan
van gras). Uit metingen in de Maas-uiterwaarden blijkt dat gras gemiddeld 0.05 maal de
cadmiumconcentratie in de bodem bevat. De concentratie is gemiddeld 1860 //g/kg bodem,
zodat de verwachtte concentratie in het gras 1.860 x 0,05 = 93 //g/kg gras is op basis van
drooggewicht. Correctie voor het watergehalte van gras levert een waarde van 28,8 //g/kg vers
gras op. Cadmium wordt door zoogdieren nauwelijks uitgescheiden.Hierdoor zal de hoeveelheid cadmium in een muis toenemen met de leeftijd. Voor het schatten van de cadmiumconcentratie in de veldmuis zijn de volgende gegevens nodig:
a. de leeftijd: slechts 50% haalt een leeftijd van 59,4 dagen;
b. de dagelijkse consumptie, gecorrigeerd voor het lichaamsgewicht: 0,46 g voer versgewicht
per g lichaam per dag;
c. de fractie van de hoeveelheid cadmium die uit het voedsel wordt opgenomen:0,7%;
d. de cadmiumconcentratie in het voedsel: 28,8 //g/kg versgewicht bij een dieet volledig
bestaand uit gras).
De concentratie in de veldmuis wordt nu berekend door
^veldmuis= a x b x c x d
ingevuld geeft dit
^veldmuis = ^ '

4

* 0,46 x 0,007 x 28,8 = 5,5 [ig cadmium/kg lichaamsgewicht per dag.

Nu de concentratie in de veldmuis is berekend,volgt hieruit de dagelijkse dosis voor de
torenvalk:
D

torenvaik= dagelijkse consumptie x C v e l d m u i s .

Bij een dagelijkse consumptie van 75 g en een gewicht van de valk van 238 g geeft dit
D

75
238

x 5,5 = 1,7//g/kg lichaamsgewicht per dag.

Deze geschatte blootstelling,de PEC, kan worden vergeleken met de kritische concentratie,
de NEC. De uit de literatuur afgeleide NEC is 160 //g/kg lichaamsgewicht en daarmee komt de
PEC/NEC-verhouding op 0,01. Aangezien de PEC/NEC-verhouding ver beneden de 1 blijft, is
het aannemelijk dat in dit rekenvoorbeeld de kans op toxische effecten klein is.
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grens worden geschat. Meestal wordt de
kritische grens afgeleid uit resultaten van
laboratoriumexperimenten. In de praktijk
betekent dit dat er naar gegevens van een
zo verwant mogelijke soort wordt gezocht.
Zo wordt voor vogels vaak teruggegrepen
op experimenten met kippen of kwartels
en voor zoogdieren vaak op gegevens van
ratten of muizen. Hen dergelijke extrapolatie is onvermijdelijk tenzij men bereid
is toxiciteitstesten te doen met bijvoorbeeld dassen of steenuilen. De onzekerheid die hiermee geïntroduceerd wordt,
kan enigszins worden beperkt door
rekening te houden met de eigenschappen
van de soort en met de eigenschappen
van de stof. Uit laboratoriumgegevens zijn
grenswaarden afte leiden voor sterfte
(LC 50 , zie intermezzo 2) of voor andere,
niet-dodelijke toxische effecten. Daaruit is
een No Effect Concentration (NEC)af te
leiden, de grens waarboven de eerste
effecten te verwachten zijn. Deze kritische
grens wordt uitgedrukt in dezelfde
eenheden als de blootstelling. In deze
studie is telkens gezocht naar de laagste
NEC voor niet-dodelijke effecten. Overschrijding van deze grens betekent niet
dat er acute sterfte op zaltreden, maar dat
er sprake kan zijn van eerste toxische
effecten.
Wanneer isergevaar:
de PEC/NEC-verhouding
Door de blootstelling te vergelijken met
een kritische grens (NEC) krijgt meneen
indruk of er toxische effecten (bijvoor-
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BLOOTSTELLING
Ajb. 3-Doorvariatieinconcentraties indebodem, lichaamsgewichten, voedselopname etc,zalookde blootstelling
variëren. Ditkan worden weergegeven ineenfrequentieverdeling.

beeld nierschade door cadmium) te
verwachten zijn. Door de PEC/NEC-verhouding te berekenen kan snel worden
beoordeeld of de blootstelling groter
(PEC/NEC > 1) of kleiner (PEC/NEC <1)
is dan de kritische grens. Het is duidelijk
dat er sprake is van toxicologisch risico
als de blootstelling de kritische grens
overschrijdt. Alsde blootstelling (vlak)
onder de kritische grens zit,dan kaner
wel degelijk sprake van risico zijn. Dat
hangt samen met de variabiliteit van de
blootstelling.
Variabiliteit
Gewichten van individuele torenvalken

Intermezzo 2: Woordenlijst
Blootstelling: dehoeveelheid (dosis) vaneenstofdieeenorganisme perdag binnen krijgt
omgerekend perkilo lichaamsgewicht.
Ecosysteem:eenlevensgemeenschap vanplanten endieren metdeomringende niet-levende
natuur alsbodem,lucht enwater.
Geometrisch gemiddelde:hetgeometrisch gemiddeldevanAenBisdetweedemachtsworteluit
het produkt vanAenB.Meer algemeen:den-demachtswortel uithetprodukt van n getallen.
LC50waarde: dieconcentratie vaneenstof waarbij 50%vandeindividuen sterft.
Mean case: gemiddelde situatie.
MonteCarlo simulatie:eentechniek diehetmogelijk maaktommetkansvariabelen
(ziestochastisch) terekenen.
NEC: NoEffect Concentration.Dieconcentratie waarbij netgeeneffectwordt verwacht.
Organische microverontreiniging:organischestoffendiealinlageconcentratie een nadelige
uitwerking uitoefenen oporganismen.Ditteronderscheid vanorganische meststoffen.
Overschrijdingskans vanX: dekansdatmen (bijvoorbeeld eenconcentratie) Xofhoger vindt.
PEC: indezestudie:Predicted Exposure Concentration ofwel blootstellingsconcentratie.
Inander verband (meestalaquatisch) Predicted Environmental Concentration.
Populatie:eengroep individuenvandezelfde soortwaartussen uitwisseling vangenetisch
materiaal plaatsvindt.
Probabilistisch:ziestochastisch.
Risico: kansopschadeofverlies.
Risicoschatting: schatten vandekansdateen bepaald schadelijk effect optreedt.
Stochastisch: een variabele,gebeurtenis ofeenproceswaarbij kanseenrolspeelt,heet
stochastisch.InhetEngels: probabilistic.
Toxicokinetiek: hetgedrag van een toxische stof ineenplantofdier. Hieronder vallen opname,
uitscheiding enomzettingvan destof.
Uiterwaarde: hetgebied tussen derivieroever endewinterdijk.Ditgebied wordt periodiek
overstroomd.
Worst case: ergstdenkbaresituatie.
Zware metalen: Metalen meteendichtheid groter dan 5kg/dm3.

variëren, de voedselopname varieert en
de concentraties in de bodem variëren.
Daardoor is het onvermijdelijk dat blootstellingen ook zullen variëren. De blootstelling van de ene torenvalk zal anders
zijn dan die van de andere torenvalk. Als
we een uitspraak willen doen voor een
populatie torenvalken, is het nodig om
variatie in blootstelling mee te nemen.
Variabiliteit van de blootstelling kan
worden uitgedrukt in de vorm vaneen
frequentieverdeling. Deze verdeling kan
vervolgens worden vergeleken methet
kritische niveau, de NEC (afb.3). Monte
Carlo simulatie is een techniek diehet
mogelijk maakt om met frequentieverdelingen te rekenen (zie intermezzo 3).
Vergelijking van de blootstelling met de
kritische grens resulteert nu niet ineen
uitspraak in termen als hoger of lager,
maar geeft een overschrijdingskans als
antwoord. Dit kan worden gezien als de
kans op toxische effecten bij de desbetreffende populatie.
Om het effect van het verwaarlozen van
variatie na te gaan, zijn de resultaten van
de stochastische risicoschatting vergeleken
met een 'worst-case' en een 'mean-case'
benadering. In de 'worst-case' benadering
is met de maximum gemeten concentratie
in de bodem gerekend. In de 'mean-case'
benadering is gerekend met het (geometrisch) gemiddelde van alle metingen per
stof.
Hoewel de gemiddelde blootstelling lager
is dan het kritisch niveau, blijkt dat er toch
een kans is dat het kritisch niveau wordt
overschreden. Deze kans wordt berekend
in een stochastische risicoschatting en
wordt uitgedrukt in procenten. Dit
percentage geeft aan welk deel van de
populatie wordt geconfronteerd meteen
blootstelling hoger dan het kritische
niveau ( P E C / N E O 1).
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TABEL I- PEC/NEC-verhoudingenrisico's voor
zink inliet model-voedselwcb.
PEC/NEC-verhoudingen zijn berekendvoor maximum
en(geometrisch)gemiddelde concentraties inde bodem
(443 monsters). DeNEC voorzink voorzoogdieren en
vogels isgebaseerdop effecten op nakomelingen
(Sax& Lewis, 1989).

Intermezzo 3: Monte Carlo simulatie
Alsallegetallen constant waren,hoefde eenberekening alstoegelicht inintermezzo 1slechts
éénmaalteworden uitgevoerd.Meestalisersprake vaneen bereik aan mogelijke waarden. Er
zijnverschillende manieren om metdeze spreiding omtegaan.Deberekening kan éénmaal
worden uitgevoerd metdegemiddelde waarde vanhetbereik.Omeenindruk te krijgen van het
bereik aan uitkomsten,kandeberekening eerst metde minimumwaarde endan metde
maximumwaarde vandevariabele worden uitgevoerd.Ook kan,beginnend bijhetminimum, de
variabele steeds ietsverhoogd worden endeberekening evenzoveel malen opnieuw uitgevoerd
worden.Ditprincipewordt bijdegevoeligheidsanalyse vanmodellenvaaktoegepast.Ditdoet
hetrekenwerk alsneloplopen,want bij10variabelen ineenberekening,metelk 9 mogelijke
waarden,iseralsprake van9 10ofwel ongeveer 3,5 miljard mogelijke combinaties. Nietelke
combinatie isechter evenwaarschijnlijk, alleenalomdat nietelkewaarde die eenvariabele
binnen hetbereik kanaannemen evenwaarschijnlijk is.Ditfeitkan men uitdrukken in een
kansverdeling. Door metdeze kansverdelingenterekenen,zaldeuitkomst vandeberekening
ook een kansverdeling volgen.Daardoor ishetmogelijk omaan bepaalde gebeurtenissen (zoals
hetoverschrijden vanhetkritisch niveau) een kanstoete kennen.
Monte Carlo simulatie iseentechniek die rekenen met kansverdelingen mogelijk maakt.Neem
alsvoorbeeld eenfictieve cumulatieve kansverdeling vandeconcentratie vaneenzwaar metaal
indebodem.Wanneer lukraak (atrandom) eenconcentratie uithetbereik van mogelijke
concentraties wordt getrokkenvoor hetdoenvaneen berekening,zalelkeconcentratie binnen
hetbereik evenveel kans hebben omteworden gekozen.Ditisniet realistisch,want waarden
rond hetgemiddelde komen meteenveelgrotere waarschijnlijkheid voor dan extreem lage of
hogewaarden (zieafb.3indetekst).Monte Carloanalyse houdt rekening metde kansverdeling
vandeconcentraties. Daardoor worden waarden rond hetgemiddeldeveelenwaarden in de
extremen weiniggetrokken.Voor elkevariabele kan eendergelijke trekking wordengedaan,
waarna deberekening wordt uitgevoerd.Doorditproces vaak(1.000 maalbijvoorbeeld)te
herhalen wordt een kansverdeling vandeuitkomsten verkregen (zieafb.4en5indetekst).

Compartiment

Afb. 4-Duizendschattingen van deindividuele blootstellingvan een torenvalkpopulatie aancadmium. Ingeen enkelgevalivordtde kritischegrens (voor
nierschade) van 160ßg cadmiumperkglichaamsgewichtperdag overschreden.
Debodem bevat1,9 mgcadmiumperkgdrogestof.
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Afb. 5-Deresulterendefrequentieverdeling van deblootstellingvan de torenvalk
aan cadmium. Debodem bevat(geometrisch) gemiddeld 1,9mgCd/kddrogestof.
(Tekeningvan torenvalk, mettoeslemmingovergenomen van E.V. Koopman uit
SOVON 1987, Atlasvan deNederlandse vogels, Arnhem.)
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%

is niet berekend, omdat bioaccumulatie in
muizen vrij gering isdoordat het zinkgehalte inmuizen actief wordt gereguleerd
[Moriarty, 1987].Zink is,in tegenstelling
tot cadmium, eenmetaal dathet lichaam
nodig heeft. Intabel I worden de resultaten
vergeleken vandemaximale PEC/NECverhouding, degemiddelde PEC/NECverhouding enhetgeschatte risico in%.
De maximale PEC/NEC-verhouding is
gebaseerd opdemaximale gemeten zinkconcentratie (1.794 mg/kg droge bodem).
De gemiddelde PEC/NEC-verhouding is
gebaseerd opde (geometrisch) gemiddelde bodemconcentratie (257 mg/kg droge
bodem). Bij demaximum PEC/NEC valt
op datzowel voor desteenuil alsvoor de
das dePEC/NEC-verhouding hoger dan 1
is, terwijl desondanks hetgeschatte risico
verwaarloosbaar (dat wilzeggen < 0,5%)

andere combinaties van waarden voor
concentraties indebodem, lichaamsgewicht, voedselopname etc. (afb. 4, zie
intermezzo 3). Deze 1.000 schattingen
kunnen samengevoegd worden tot een
frequentieverdeling (afb. 5).Inditgeval
was geen enkele schatting hoger dan het
kritische niveau van 160 ptgCd, waarbij
nierschade optreedt [Scheuhammer, 1987].
Deze procedure is herhaald voor de
blootstelling aanzink voor elk compartiment. Drie verschillende methoden
worden vergeleken. Deresultaten staanin
tabel I.Deblootstelling vande torenvalk

Resultaten
Blootstellingenen risico's
Gerekend ismetmetingen vanconcentraties vanstoffen in sedimenten van de
Rijn- endeMaas-uiterwaarden.De
berekeningen zijn uitgevoerd voor tien
soorten enacht stoffen. Voor elkvan de
80 mogelijke combinaties vansoort en
verontreiniging iseen risicoschatting
uitgevoerd. Hier wordt een voorbeeld
gegeven vande geschatte blootstellingvan
de torenvalk aan cadmium.
De blootstelling vandetorenvalk is
1.000 maal berekend mettelkens iets
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Sommige soorten, zoals de torenvalk, staan bloot aan toxische stoffen via Je voedselinname

is. Bij de gemiddelde PEC/NEC-verhouding valt het omgekeerde te zien. De
PEC/NEC-verhouding van worm en
bosspitsmuis is lager dan 1,terwijl er voor
beide soorten een meer dan verwaarloosbaar risico wordt gevonden.
Discussie
Eerst wordt ingegaan op de vraag waarom
stochastische risicoschatting voordelen
biedt. Daarna komen aan de orde de
toepassingsmogelijkheden van het instrument risicoschatting, de resultaten en hoe
deze te interpreteren. Tenslotte komt de
betekenis van geschatte risico's voor de
natuurontwikkeling in de uiterwaarden
aan bod.
Stochastischerisico schatting:
onnodig moeilijk doen ?
Wat de beste methode is, hangt af van het
doel van de risicoschatting, de tijd en
gegevens die beschikbaar zijn. Als er
slechts één of enkele metingen beschikbaar zijn, heeft het weinig zin om met
behulp van frequentieverdelingen risico's
te schatten. Voor een indruk van de orde
van grootte van het risico is een schatting
met één representatief getal (bijvoorbeeld
'mean-case') voldoende. Als een laag
risico wordt verwacht, volstaat een 'worstcase' benadering. Hiermee hoopt men aan
de veilige kant te blijven. Wil men een
representatieve indruk van het risico, dan
is een 'worst-case' benadering absoluut

(muizen)
(Foto: Danny Hllinger/Foto Natura

ongeschikt. Dit hangt samen met de variabiliteit van onder andere concentraties in
de bodem. Variabiliteit wordt snel gezien
als een lastige eigenschap. Hierdoor doet
het merkwaardige feit zich voor dat veel
geld wordt uitgegeven aan veel en nauwkeurige metingen van concentraties in de
bodem, waarna een risicoschatting plaatsvindt op basis van één getal.
Biologen zijn gewend aan variatie. Zij
schamen zich er bijvoorbeeld niet voor om
het variabele lichaamsgewicht van de
torenvalk in een enkel getal uit te drukken
als het gemiddelde lichaamsgewicht van
een populatie. Bij een goede steekproef
van voldoende omvang, zal dit gemiddelde
representatief zijn voor het populatiegemiddelde. Voor een risicoschatting gaat
deze gedachtengang niet op, door het
stochastische karakter van het begrip
risico zelf. Een berekening met een
gemiddelde blootstelling levert geen
gemiddeld risico op. De kans op het
overschrijden van het kritische niveau zal
niet alleen afhangen van het gemiddelde,
maar ook van de variabiliteit (de 'breedte'
van de curve in afb. 3). Omdat deze variabiliteit wisselt, zal ook het risico wisselen,
ook al blijft de PEC/NEC-verhouding
gelijk. Zo blijkt hier dat zowel de das als
de regenworm gemiddeld een PEC/NECverhouding van 0,3 hebben, terwijl het
geschatte risico respectievelijk 10% en
< 0,5% is. Het is zelfs mogelijk dat van
twee PEC/NEC-verhoudingen de hoogste

gepaard gaat met het laagste risico.
Dat kan als een hogere gemiddelde blootstelling gepaard gaat met een veel lagere
variabiliteit. Verschil in PEC/NECverhouding betekent niet noodzakelijkerwijs verschil in risico.
PEC/NEC-verhoudingen zijn daarmee
onderling niet vergelijkbaar. Dat is uiteraard erg vervelend bij het vergelijken van
risico's van verschillende gebieden of van
verschillende stoffen.
Zoals verwacht, heeft de maximale
PEC/NEC-verhouding (een 'worst case'
benadering) de neiging om het risico te
overschatten. De 'worst case' schattingen
in dit onderzoek liggen 1-8 maal hoger
dan de gemiddelde PEC/NEC. De gemiddelde PEC/NEC heeft juist weer de
neiging om het risico te onderschatten.
Het werken met een vaste 'veiligheid'
factor (zoals 0,1 x NEC) biedt hier geen
soelaas omdat daarbij ten onrechte van
een vaste variabiliteit wordt uitgegaan.
Risicoschattingen verkregen met de
stochastische methode houden wel
rekening met wisselende variabiliteit
van blootstelling en zijn daardoor
vergelijkbaar.
Risicoschattingals instrument
Al in de methodebeschrijving is duidelijk
geworden dat risicoschatting gepaard gaat
met nogal wat onzekerheden. Van deze
methode wordt niet verwacht dat effecten
op populatiedynamische processen of
effecten op processen op ecosysteem
niveau kunnen worden voorspeld. Wel
kan de methode gebruikt worden als een
eenvoudig instrument om aan te geven bij
welke combinatie van stoffen en soorten
zich toxische effecten kunnen voordoen.
De hier gepresenteerde methode heeft
legio toepassingsmogelijkheden. Als men
vooraf weet bij welke stoffen de hoogste
risico's zijn te verwachten en bij welke het
risico verwaarloosbaar is, kan de analyse
van bodemmonsters beperkt worden tot
stoffen met de hoogste risico's. Het meten
van gehaltes in planten en dieren is vaak
kostbaarder (financieel en in levens) dan
bij bodemmonsters, zodat hier de prioriteitstelling nog belangrijker is.
Resultaten
Het doel van het onderzoek was het
ontwikkelen van een schattingsmethode
voor toxicologische risico's voor
terrestrische organismen. Benadrukt moet
worden dat de hier gepresenteerde
resultaten gebaseerd zijn op een
gegevensbestand met slechts een beperkte
representativiteit voor het hele Rijntakkengebied. Definitievere uitspraken
zijn mogelijk als de bodemmonsters van
de gebiedsdekkende inventarisatie zijn
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geanalyseerd. De resultaten kunnen
echter gebruikt worden als een eerste
indicatie van waar zich problemen
voordoen.
liet beeld is dat de grootste risico's zich
voordoen bij organismen die in intensief
contact leven met de bodem en bij
organismen die regenwormen eten, zoals
de mol en de bosspitsmuis [Balk et al,
1992]. Bij vergelijking van de risico's van
de verschillende stoffen valt op dat het
vooral de metalen zijn die risico opleveren. Voor de organische stoffen wordt
veel minder risico verwacht.
Risicoschattingvoor natuurgebieden
Bodemverontreiniging is al lang niet meer
beperkt tot een enkel industrieterrein.
De onderzoeken aan de uiterwaarden
bevestigen dit nog eens. Natuurbeschermers en natuurbeheerders zullen steeds
vaker met verontreinigingen worden
geconfronteerd. Voor het nemen van
passende maatregelen moet de ernst van
de vervuiling bekend zijn. Welke effecten
kunnen er optreden en hoe groot is de
kans op die effecten? Dit is het terrein van
de ecotoxicologische risicoschatting.
Resultaten van risicoschattingen kunnen
ook worden gebruikt bij het plannen,
inrichten en beheren van natuurgebieden.
Met de aanleg van nieuwe natuurgebieden
is veel geld en inspanning gemoeid.
Vergelijking van risico's in verschillende
gebieden kan helpen bij een verantwoorde
lokatiekeuze. Wanneer er uit verschillende
gebieden moet worden gekozen voor de
aanleg van een nieuw natuurgebied,
verdient het gebied met de minste

milieurisico's de voorkeur.
Ook voor de inrichting van natuurgebieden is het van belang te weten op
welke plekken zich voor welke soorten
risico's voordoen. Het is mede de inrichting die bepaalt welke soorten waar
voorkomen. Grondverzet voor bijvoorbeeld het creëren van plasjes of heuvels
grijpt in op de verdeling en beschikbaarheid van toxische stoffen en beïnvloedt
daardoor de kans op effecten voor
verschillende soorten. Zeker bij soortgerichte projecten als het uitzetten van
bevers, otters en andere soorten is risicoschatting van belang. Het is uiteraard niet
acceptabel dat dieren die uitgezet worden,
daarna aan de gevolgen van toxische
stoffen doodgaan.
De auteurs zijn van mening dat moet
worden gestreefd naar schone natuurgebieden. Zij willen er echter niet voor
pleiten om bij het minste geringste risico
een natuurgebied volledig af te graven en
te saneren. Net als in het verkeer is het
zaak om verstandig om te gaan met
bestaande risico's. Die risico's moeten
eerst zichtbaar worden gemaakt en
stochastische risicoschatting is daarvoor
een geschikt instrument.
Conclusies
- Stochastische risicoschatting houdt
rekening met variabiliteit en levert
schattingen op die aangeven wat toxicologisch risico per definitie is: de kans op
toxische effecten.
- PEC/NEC-verhoudingen hebben de
neiging om risico's te overschatten ('worst

Dedaseet onder meer wormendie ecuintensief contact hebben metde vervuilde bodem

case') of te onderschatten (uitgaande van
gemiddelden).
- Een hogere PEC/NEC-verhouding
houdt niet automatisch in dat het risico
groter is. Hierdoor kunnen risico's
moeilijk vergeleken worden.
- Toxische effecten voor soorten in de
uiterwaarden kunnen vooral verwacht
worden bij metalen (vooral cadmium) en
bij organismen die in direct contact staan
met de bodem en bij dieren die regenwormen consumeren.
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Cursus moderne drinkwaterzuiveringstechnieken
De Stichting Postacademisch Onderwijs
Gezondheidstechniek en Milieutechnologie organiseert een cursus
'Moderne drinkwaterzuiveringstcchnieken'. De cursus vindt plaats op 17,
18 en 19 mei 1993 bij de TU Delft in Delft.
In de cursus wordt een overzicht gegeven
van recente ontwikkelingen bij de
zuivering van grond- en oppervlaktewater.
Als gevolg van de toenemende vervuiling
van grond- en oppervlaktewater en de
strengere eisen aan de drinkwaterkwaliteit
zal de drinkwaterzuivering steeds verder
geoptimaliseerd en uitgebreid moeten
worden. Veel aandacht wordt besteed aan
recente ervaringen met onderzoek,
ontwerp en bedrijfsvoering.
Nadere inlichtingen: Stichting Postacademisch Onderwijs Gezondheidstechniek, mevrouw ir. M. L. Nieuwenhuis,
Postbus 5048, 2600 GA Delft,
telefoon 0 1 5 - 7 8 4 6 18.

