Kwaliteitsbeheer meteen watervlooien-circus

Inleiding
Sinds verontreiniging van water als
probleem wordt onderkend, wordt de
kwaliteit gemeten door middel van
chemische analyses. Geleidelijk dringt het
besef door dat deze analyses een beperkt
beeld geven en dat ecotoxicologische
toetsen een zinvolle aanvulling kunnen
leveren. Deze toetsen geven namelijk ook
een indruk van de schade die veroorzaakt
wordt door stoffen die niet geïdentificeerd
kunnen worden of waarvan de kennis
over giftigheid zeer beperkt is.

heeft op vissen maar niet op watervlooien,
zodat geen vergunning voor het doen van
dierproeven nodig is. Vanzelfsprekend
heeft het gebruik van alleen watervlooien
voor het meten van de waterkwaliteit ook
beperkingen. Deze zullen verderop aan
bod komen.
Toetsen met organismen in het algemeen
en die met watervlooien in het bijzonder
worden gebruikt voor de beoordeling van
verschillende typen water. Afb. 2 laat zien
dat de toetsen toegepast (kunnen) worden
op oppervlakte-, afval- en poriewater uit

A.J.HENDRIKS,
RIZA

J. BOTTERWEG,
RIZA

C.VANDE GUCHTE
RIZA

J.L.MAAS-DIEPEVEEN,
RIZA

Daarnaast verschaffen ze een beter inzicht
in de werking van mengsels van stoffen
[zie bijv. Enserink etal, 1991].
Gedurende de afgelopen decennia is
gebleken dat een aantal soorten organismen geschikt is voor toetsen in het
laboratorium. Afhankelijk van de aard van
de toepassing, wordt meestal gekozen
voor één of meer soorten die behoren tot
de groep bacteriën, algen, kreeftachtigen
en/of vissen [Slooff etal, 1983;Sloof and
Canton, 1983]. Vanwege het robuuste
karakter waren vooral vissen populair
maar tegenwoordig worden ook watervlooien veelvuldig gebruikt. Deze laatste
groep heeft een aantal belangrijke voordelen. Uit ervaring is gebleken dat ze over
het algemeen gevoelig zijn voor microverontreinigingen. Verder is er een naar
verhouding intensieve uitwisseling van
stoffen met de omgeving, zodat toetsen
korter kunnen duren. Ze hebben een
relatief korte levensduur, zodat in
chronische toetsen remming van voortplanting al snel beoordeeld kan worden.
Daarmee wordt een beter beeld gekregen
van de gevolgen voor populaties watervlooien.
Watervlooien vermenigvuldigen zich snel
zodat bij een plotseling grote vraag de
kweek snel uitgebreid kan worden. Door
de geringe omvang van de diertjes is er
ook weinig ruimte nodig. Voornoemde
voordelen leiden er toe dat de kosten van
een toets met watervlooien relatief laag
zijn. Niet onbelangrijk is trouwens dat de
wet op de dierproeven wel betrekking

sedimenten.
In de praktijk worden grofweg drie watervlotoetsen gebruikt. De statische acute
toets duurt 48 uur en wordt uitgevoerd
met een verdunningsreeks van een
monster. Men telt sterfte en verlamming,
wat een eerste indruk van de giftigheid
van het water geeft. In de semistatische
toets worden watervlooien gedurende
3 weken blootgesteld aan één monster dat
een aantal malen ververst wordt. De
vermindering van overleving en voortplanting die gedurende deze periode
optreedt, geeft een beeld van de schade
die stoffen op de lange termijn aan watervlooien toebrengen. De uitvoering van
deze toetsen is vastgelegd in internationale richtlijnen [ISO, 1989].
Recentelijk zijn er ook zogenaamde
dynamische toetsen op de markt
verschenen, waarin watervlooien in een
cuvet worden blootgesteld aan doorstromend oppervlakte- of afvalwater. Dit heeft
het voordeel dat de omstandigheden
zoveel mogelijk overeen komen met de
condities in het veld. Zuurgraad, ionensamenstelling, temperatuur en dergelijke
kunnen namelijk een grote invloed
hebben op de giftige werking van een stof.
De bewegingen van watervlooien worden
geregistreerd met infrarode stralen.
Blootstelling aan stoffen leidt tot een
abnormaal lage of hoge activiteit. Deze
opzet is vooral bedoeld voor registratie
van calamiteiten [Knie, 1978;Kramer en
Botterweg, 1990].
Tenslotte zijn er de veldexperimenten,

Samenvatting
De kwaliteit van water wordt vaak
beoordeeld aan de hand van
chemische analyses. Omdat deze een
beperkt beeld geven, zijn in het
verleden toetsen ontwikkeld. De
zogenaamde statische toetsen met
watervlooien zijn inmiddels rijp voor
routinematige beoordeling van
oppervlaktewater, afvalwater en
waterbodems. Toepassing van dynamische toetsen, ookwel bekend
onder de naam biologische bewaking, in oppervlakte- en afvalwater
met piekbelastingen is mogelijk bij
inzet van voldoende personeel en
voorzieningen. In aanvulling op
chemische analyses geven toetsen
een indruk van de mate waarin
levensgemeenschappen in het water
bedreigd worden. Daarnaast
verdient vertaling van resultaten uit
het laboratorium naar de complexe
situatie in het veld nog veel
aandacht.

TABEL I- Typen watervlotoetsen.
acuut
chronisch
statisch
semi-statisch
dynamisch

=
=
=
=
=

kortdurend, 2-4 dagen
langdurend, 7-60 dagen
niet ververst
regelmatig ververst
continu doorstroomd

waarin watervlooien in het oppervlaktewater zelf worden uitgezet [ziebijv. Van
de Guchte, H
Toepassing bij afvalwater
Acute statische toetsen kunnen worden
gebruikt bij het beoordelen van een
aanvraag voor een vergunning en bij de
controle daarna. Zo is in de vergunning
aan bedrijven die bestrijdingsmiddelen
formuleren, opgenomen dat regelmatig
toetsen met watervlooien of vissen
worden uitgevoerd. Omdat watervlooien
in het algemeen gevoelig zijn en niet
geregistreerd hoeven te worden als proefdier is het aan te bevelen bij controle in
andere bedrijfstakken ook gebruik te
maken van deze organismen.
Afb. 1 - Defractie microverontreinigingen die
geïdentificeerdkanworden.
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Afb. 2 -Ecotoxicologische toetsen wordengebruiktbij debeoordelingvan afval-enoppervlaktewater en
poriewater uit waterbodems.

Vooral bij de beoordeling van de kwaliteit
van het geloosde water na sanering
kunnen toetsen een belangrijke bijdrage
leveren. Deze zogenaamde restlozing
wordt vaak alleen beoordeeld op een
beperkt aantal stoffen en het chemische
zuurstofverbruik. Aangezien het verband
met de giftigheid van het water niet altijd
eenduidig is,verdienen toetsen hier meer
aandacht.
Om calamiteiten al aan de bron te signaleren wordt ook gewerkt aan de introductie van continue biologische bewaking
bij afvalwater. Ervaringen bij oppervlaktewater wijzen uit dat apparaten en soorten
die gevoelig zijn voor verontreinigingen in
het algemeen ook gevoeliger zijn voor
(ver)storingen. Vandaar dat in een eerste
verkennende studie gekozen is voor een
meer robuust apparaat met vissen. De
eerste resultaten geven aan dat die keuze
terecht was. Blootstelling aan effluenten
vereist een grote tolerantie voor factoren
als zuurgraad, ionensamenstelling en slibgehalte. Van nog groter belang is een zo
gunstig mogelijke verhouding tussen
benodigde menskracht en bedrijfszekerheid. Daarom worden watervlooien voorlopig niet ingezet voor continue bewaking
van afvalwater.
Toepassing bij oppervlaktewater
In de jaren zeventig was Rijnwater nog
acuut giftig voor watervlooien. Tegenwoordig is de Rijn niet meer acuut giftig,
maar in bijvoorbeeld de Noordoostpolder
[Zuiveringschap West-Overijssel, 1990] en
in het Westland [Faassen, 1992] wordt
nog acute sterfte waargenomen. Daar
bewijzen kortdurende toetsen nog steeds

hun nut. Voor een eenvoudige beoordeling van minder verontreinigd oppervlaktewater wordt tegenwoordig ook
gebruik gemaakt van acute watervlotoetsen met geconcentreerde monsters.
Analoog aan de opwerking van monsters
voor chemische analyse, kan men zo
betrekkelijk eenvoudig nagaan of er nog
giftige stoffen in het water aanwezig zijn,
die bij langdurende blootstelling of gevoelige soorten nog wel effecten teweeg
kunnen brengen. Recentelijk is dat
gebeurd in de Rijn [Hendriks etal, 1992]
en in de Maas [Maas-Diepeveen et al,
1991]. Gebleken is dat in de meest verontreinigde takken van deze rivieren het
water 25 maal geconcentreerd moet
worden met XAD-kolommen om binnen
48 uur sterfte bij 50% van de watervlooien
teweeg te brengen.
Naast watervlooien wordt ook gebruik
gemaakt van bacteriën (Microtox®) voor
toetsing van geconcentreerd oppervlaktewater [De Zwart en Folkerts, 1990]. In
voornoemd onderzoek [Maas-Diepeveen
etal., 1991] bleek echter dat deze
bacteriën wat ongevoeliger zijn dan
watervlooien.
Kortdurende toetsen met watervlooien
met geconcentreerd water lenen zich goed
voor het volgen van de trend in oppervlaktewater. Nu het water schoner wordt
en deze techniek meer en meer zijn
intrede doet, is wel meer inzicht vereist in
de mate waarin en de wijze waarop stoffen
geconcentreerd worden.
Op de meetstations Lobith en Eysden is na enkele jaren van testen - inmiddels
bewaking met vissen operationeel
[Botterweg, 1989; Hendriks en Stouten,

1992]. Gebleken is dat deze visbewaking
relatief minder gevoelig is maar wel 'tegen
een stootje kan'. Bij Lobith en bij enkele
meetstations in Duitsland wordt de
waterkwaliteit - voorlopig nog als proef bewaakt met watervlooien. In het gebruik
tot nu toe is gebleken dat het delicate
systeem werkt maar wel veel aandacht
vergt. Er is bijvoorbeeld een uitgekiende
filtering nodig om dichtslibben te voorkomen en de watervlooien toch te voorzien van voldoende organisch stof voor
hun voeding [Stouten, 1991]. Ook het
opzetten van een lokale kweek vergt de
nodige aandacht. Verder zijn voorzieningen en personeel meestal niet ingesteld
op deze biologische systemen en is er tijd
voor aanpassing nodig. Dit is vooral van
belang als men installatie op afgelegen
punten, zoals bij inlaten overweegt.
Watervlooien kunnen ook in het oppervlaktewater zelf continu worden blootgesteld. Dit is vooral zinvol wanneer hoge
concentraties van giftige stoffen incidenteel optreden, zoals bij industriële lozingspunten [Van de Guchte, 1988; zie afb. 3]
en in gebieden waarin bestrijdingsmiddelen intensief worden gebruikt
[Zuiveringschap West-Overijssel, 1990].
Toepassing bij waterbodems
Ecotoxicologische toetsen geven bij de
beoordeling van waterbodems een inzicht
in de kans op effecten in het veld zelf.
Deze toetsen worden gebruikt om na te
gaan of sanering van verontreinigde
sedimenten urgent is [Van de Guchte en
Hooftman, 1990; Van Steenwijk et al,
1991]. Er zijn sterke aanwijzingen dat veel
giftige stoffen vanuit het poriewater
worden opgenomen door organismen
[bijvoorbeeld Gabric, 1989]. Bovendien
blijkt dat soorten die leven in waterbodems in het algemeen niet gevoeliger
zijn dan vrijzwemmende organismen [zie
bijv. Van de Guchte, 1990; di Toro et al,
1991] zodat ook watervlotoetsen met
poriewater gebruikt kunnen worden. Bij
uitvoering kan men dan gebruik maken
van al voorhanden zijnde voorschriften uit
de aquatische toxicologie. De ontwikkeling
van toetsen met bodembewonende
organismen mag echter niet achterwege
blijven omdat de resultaten beter te
vergelijken zijn met in het veld gevonden
dichtheden en afwijkingen [Gezondheidsraad, 1991].
Betekenis voor aquatische levensgemeenschap
Het uiteindelijke doel van chemische
analyses en ecotoxicologische toetsen in
het waterbeheer is niet het reduceren van
sterfte in acute laboratoriumtoetsen maar
de bescherming van aquatische levens-
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Afb. 3 - Het verloop van het aantal waterolooicn uitgezet boven- en benedenstrooms
van een lozingspunt [Van de Guckte, 1988].

gemeenschappen. Terecht wordt daarom
vaak gevraagd naar de betekenis van de
uitkomsten van toetsen met watervlooien
voor soorten in het veld. Bij ernstige
verontreiniging met duidelijke effecten
kan men volstaan met een relatieve
beoordeling. Men neemt eenvoudigweg
aan dat schade aan de levensgemeenschap
evenredig is met het effect in toetsen. Zo'n
relatieve beoordeling kan voldoende zijn
voor het aangeven van prioriteiten in
saneringen.
Naarmate de verontreiniging minder
ernstig is, wordt het steeds belangrijker
om vast te stellen of dat uitgangspunt nog
wel juist is. Het kan zijn dat in het
laboratorium effecten optreden bij
individuele organismen van een beperkt
aantal soorten bij een belasting die in het
veld geen zichtbare schade aan populaties
toebrengt, of omgekeerd. Echter, een
absolute beoordeling ('hoe erg is het?')
vergt veel inspanning, temeer daar
effecten van giftige stoffen vaak sluipend
intreden.
Om enigszins tegemoet te komen aan de
variatie tussen soorten in het veld, wordt
vaak gebruik gemaakt van toetsen met
vertegenwoordigers uit vier grote taxonomische en ecologische groepen: bacteriën,
algen, geleedpotigen en vissen. Om
concentraties in toetsen met deze organismen te relateren aan concentraties waarbij
geen effecten in het veld verwacht
worden, staan ons zogenaamde 'extrapolatie- of veiligheidsfactoren' ter beschikking. Hierin zijn meestal verschillen
tussen blootstellingsduur, gevoeligheid,
type effect en dergelijke verwerkt. Het
spreekt vanzelf dat hiervan geen grote
nauwkeurigheid verwacht mag worden.
Hoewel het om complexe zaken gaat lijkt
het mogelijk om dit soort vuistregels beter
te onderbouwen ofte nuanceren. Onderzoek dat moet leiden tot verbetering van
deze lab-veld extrapolatie wordt vaak

Afb. 4 - Een watervlo.

aangeduid als studies met model-ecosystemen en ecosysteem-modellen. Als
voorbeeld van de eerste categorie noemen
we veldexperimenten in het IJsselmeer
[Scholten etal, 1989). In een aantal
zakken met IJsselmeerwater, fyto- en
zoöplankton wordt de dichtheden van
soorten gevolgd na toevoeging van
microverontreinigingen. Dezelfde soort
waarnemingen worden gedaan in zogenaamde mesocosms waarin organismen,
waaronder ook watervlooien, staan blootgesteld aan verontreinigde waterbodems
[Bowmer etal, 1990]. Daarnaast wordt
gebruik gemaakt van proefsloten waarin
bestrijdingsmiddelen worden gedoseerd
[Gerritsen, 1991],
Om de resultaten van laboratorium en
semi-veld experimenten te relateren aan
verwachtingen voor de situatie in het veld
zijn ecosysteem-modellen onontbeerlijk.
In samenwerking met het Waterloopkundig Laboratorium zijn inmiddels
voldoende modellen gebouwd voor de
schatting van concentraties van conservatieve stoffen in water, sediment en
organismen. Elders is gepoogd modellen
te ontwerpen die de dichtheden van
zoöplankton in het laboratorium
[Kooijman en Metz, 1983;Van Leeuwen,
1985] en in het veld [Scheffer, 1990]
beschrijven. Hoewel deze modellen niet
volmaakt zijn, wordt de tijd rijp geacht ze
te gebruiken voor een nadere onderbouwing van de lab-veld extrapolatie.
Ervaringen in naastgelegen vakgebieden
geven aan dat voor toegepast onderzoek
complexe modellen waarschijnlijk weinig
bruikbaar zijn. Anderzijds moeten ze
natuurlijk wel bovengenoemde vuistregels
ontstijgen.
Conclusies en aanbevelingen
In het voorgaande is betoogd dat ecotoxicologische toetsen al enkele jaren
geschikt zijn voor gebruik bij sanering van

effluenten en waterbodems. Om de
variatie tussen groepen organismen enigszins af te dekken wordt een set, bestaande
uit bacteriën, algen, watervlooien en
vissen als een minimum beschouwd.
Naarmate men meer weet van het te
toetsen water kan deze set eventueel
verkleind worden.
In dit artikel staan watervlooien centraal.
Statische laboratoriumtoetsen worden
regelmatig ingezet bij het beoordelen van
de kwaliteit van afval-, oppervlakte- en
poriewater uit waterbodems. Toepassing
van dynamische toetsen met watervlooien
voor continue bewaking van oppervlaktewater en effluenten, is zinvol mits
voldoende personeel wordt ingezet en
voor goede voorzieningen wordt gezorgd.
De vraag naar de betekenis van resultaten
van toetsen uit het laboratorium voor
populaties in het veld zal - hoewel moeilijk te beantwoorden - cruciaal worden
naarmate de verontreiniging minder
wordt. Ook wordt dan de combinatie van
giftige stoffen en andere 'stress' factoren
belangrijk. Om daar bijtijds op in te spelen
verdient onderzoek in die richting meer
aandacht. Gebruik van (simpele)
modellen zal daarbij noodzakelijk zijn.
Verantwoording
De auteurs danken Paul Stortelder voor
zijn commentaar op een eerdere versie
van dit artikel.
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Strategische keuzen
• Slot van pagina 211.
oppervlaktewater is het strategisch
gebruik van grondwater als stand-byvoorziening in geval van een calamiteit bij
oppervlaktewater. De WML heeft hierbij
de volgende koers uitgezet.
Voordat het project Panheel kan worden
ingezet, naar verwachting tegen het eind
van deze eeuw, zal de groeiende behoefte
aan drinkwater moeten worden gedekt
door een toename van de grondwaterwinning. Hiermee wordt het plafond dat
in het provinciaal waterhuishoudingsplan
voor de totale grondwaterwinning in het
jaar 2000 is aangegeven, overschreden.
Om weer beneden dit plafond te komen,
zal - nadat Panheel is ingezet - de grondwaterwinning op een aantal plaatsen
kunnen worden verminderd. Of dit ook
zal gebeuren, is afhankelijk van de uiteindelijke afweging tussen de te behalen
milieuwinst door verminderen van de
grondwaterwinning en de negatieve
consequenties voor het milieu door de
zuivering van oppervlaktewater. Gesteld
dat dit leidt tot de keuze voor meer
oppervlaktewater, dan is het voornemen
om de grondwaterproduktiecapaciteit die
hierdoor vrijkomt, verdeeld over een
aantal pompstations in stand te houden en
ze stand-by te houden voor calamiteuze
omstandigheden waarbij bijvoorbeeld (een
deel van) de oppervlaktewaterwinning
Panheel uitvalt. Op deze wijze behoeven
de investeringen die nu en in de komende
jaren nog in de (tijdelijke) uitbreiding van
een aantal winningen moeten worden
gedaan (win- en zuiveringscapaciteit,
distributieve infrastructuur) niet na een
relatief korte tijd als nutteloos te worden
beschouwd.

IHE-conferentie over water
en milieu
Als follow-up van de UNCED conferentie
in Rio de Janeiro organiseert het International Institute for Infrastructural
Hydraulic and Environmental Engineering
(IHE) op 3 en 4 juni 1993 een conferentie
gericht op water en milieu in Afrika. De
conferentie wordt ondersteund door
UNESCO, de World Meteorological
Organisation (WMO) en de International
Council of Scientific Unions (ICSU).
Sprekers zijn Maurice Strong (secretarisgeneraal van de UNCED), Hans Alders
(minister VROM), Joäo Salomäo (minister
waterzaken Mozambique) en andere
vertegenwoordigers uit Afrika en internationale organisaties.
Het onderwerp van de conferentie is de
sleutelrol die water en milieu, in onderlinge samenhang, spelen in de ontwikkeling van het continent. Het doel van de
conferentie is de betekenis van die
interactie te analyseren.
Institutionele capaciteit en de behoefte
aan onderzoek, onderwijs en training voor
een duurzaam beheer van de natuurlijke
hulpbronnen zijn een belangrijke invalshoek. Experts uit Afrika en de internationale gemeenschap zijn uitgenodigd
om deel te nemen aan werkgroepen die
parallel aan de conferentie zich zullen
buigen over een programma van aanpak.
De aanbevelingen van de werkgroepen
zullen in de slotpresentatie aan een panel
ter discussie worden voorgelegd.
Nadere inlichtingen: IHE, Postbus 3015,
2600 AD Delft, tel. 015-15 17 10.

Lozing van spoelwater
verboden
Het Zuiveringsschap Veluwe heeft met
ingang van 1januari 1995 het lozen van
spoelwater verboden. Het gaat om het
spoelwater dat melkveehouderijen
gebruiken voor het reinigen van de
melkapparatuur en om het spoelwater, dat
kalvermesterijen gebruiken voor het
reinigen van de voeraanmaakkeukens.
Bij het reinigen van apparatuur en
dergelijke ontstaat per jaar per bedrijf
125 tot 400 m 3 afvalwater.
Over mogelijke oplossingen van het spoelwaterprobleem heeft het zuiveringsschap
overleg gevoerd met het Landbouwschap.
De voorkeur heeft het aansluiten op de
riolering. Als aansluiting niet kan, mag het
spoelwater worden afgevoerd naar de
mestopslag en vervolgens worden uitgereden over het land. Ook mag het
spoelwater naar een zuiveringsinstallatie
van het schap worden gebracht.
(Persbericht Zuiveringsschap Veluwe)

