Toxicologische aspecten van de toepassing van slib afkomstig van
rioolwaterzuiveringsinstallaties
Voordracht uit de 16e vakantiecursus in behandeling van afvalwater 'Slib opnieuw bekeken', gehouden op 7 en 8 mei 1981 aan de TH Delft.

Inleiding
Zuiveringsslib wordt in grote hoeveelheden
toegepast in de landbouw. Enerzijds kan
dit slib door zijn hoge gehalte aan organische stof bijdragen tot de structuurverbetering van de grond, anderzijds bevat
het een aantal bestanddelen die het als
meststof van interesse doen zijn. Naast
deze positieve eigenschappen, waarbij ook
de aanwezigheid van essentiële spoorelementen genoemd kan worden, bezit het
zuiveringsslib ook negatieve kanten, met
name het relatief hoge gehalte aan zware
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metalen en de verontreiniging met xenobiotische (milieuvreemde) stoffen. Hierdoor
kan ongecontroleerd gebruik leiden tot
schade aan het gewas (fytotoxiciteit) en
mogelijk ook tot toxische effecten bij dier
en mens, als volgende stadia in de voedselketen.
De produktie van zuiveringsslib is in het
voorliggende decennium aanzienlijk toegenomen. Het percentage hiervan dat, in
vloeibare of ontwaterde vorm of na
compostering, als meststof werd aangewend, is in die tijd vrijwel gelijk gebleven
(zie tabel I), wat betekent dat ook deze
toepassing sterk is uitgebreid. Naast het
grote voordeel dat zo een nuttig gebruik
wordt gemaakt van een afvalprodukt, wat
tevens tot een vermindering van het kunstmestgebruik leidt, is het uit economisch
oogpunt een voordelige wijze om dit produkt kwijt te raken. Het is te verwachten
dat met de geraamde toename van geproduceerd slib, tot ca. 400.000 ton drogestof
in 1985, het gedeelte dat voor bemestingsdoeleinden kan worden aangewend zal
afnemen, waardoor andere verwerkingsmethoden zullen moeten worden uitgebreid.

TABEL 1- Omwikkeling in produktiv en
bestemming van zuiveringsslib.
Bestemmings

Produktie

Jaar
1970
1974
1978

landbouw storten
in ton
encompost- en ver3
drogestof
inm
bereiding branden
86.500
800.000
—
—
137.C;)0 3.190.000
58%
38%
200.000 5.070.085
57%
43%

* exclusief de slibafvoer van Den Haag, die
rechtstreeks naar zee plaatsvindt.

gehalte wat hoger is en bij normaal gebruik
het jaarlijkse bodemverlies aan calcium
ongeveer kan compenseren. Het slib is
echter arm aan kalium en magnesium.
Naast genoemde stoffen bevat het slib, zij
het in lage concentratie, een groot aantal
andere verbindingen. Zo werden, bij een
onderzoek naar de samenstelling van
zuiveringsslib van een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties in Zuid-Holland, de
gehalten van 42 elementen bepaald. Het
grootste gedeelte hiervan is laag en doorgaans lager of gelijk aan de gehalten die
voor dezelfde elementen in koemest worden gevonden. Van de in slib in relatief
hoge concentratie aanwezige elementen zijn
er een aantal, bv. borium, koper, mangaan,
molybdeen en zink, essentiële spoorelementen voor planten. Hiervan zijn koper,
mangaan en zink ook voor zoogdieren
belangrijke spoorelementen, terwijl het slib
ook de voor deze klasse essentiële elementen cobalt en seleen bevat. Deze stoffen
die in lage concentratie een positief effect
uitoefenen, zijn in te hoge concentratie
echter schadelijk en de marge tussen beide
effecten is soms gering. Bovendien bevat
het slib nog een aantal zware metalen met
een hoge toxiciteit voor planten en/of
dieren. Van de xenobiotische stoffen die
in slib zijn aangetoond, zijn vooral de
gechloreerde koolwaterstoffen, zoals organochloor-bestrijdingsmiddelen, hexachloorbenzeen en polychloorbifenylen, van belang. Maar ook polycyclische aromaten en
zelfs anticonceptiva zijn in zuiveringsslib
aangetroffen.
In tabel II zijn een aantal gegevens ver-

Zware metalen
De mate waarin metalen vanuit de bodem
in een gewas worden opgenomen is afhankelijk van het betreffende gewas en de
beschikbaarheid van de metalen. De beschikbaarheid voor gewassen van een
zwaar metaal in de bodem wordt, naast
de mate van aanwezigheid, voornamelijk
bepaald door bodemfactoren die de capaciteit van de grond om metaalkationen te
absorberen, al dan niet door uitwisseling
tegen aanwezige kationen van calcium of
magnesium (de kationenuitwisselingsAfb. I - Zuiveringsslib ah meststof.

T A B E L II - Samenstelling van
voor landbouwgebruik
(1978).
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Nat zuiveringsslib bevat ca. 5 % drogestof.
Deze droge stof bestaat uit mineralen en
organische stof waaraan kleine hoeveelheden zware metalen en xenobiotische
stoffen zijn geadsorbeerd. De organische
stof maakt ongeveer 60 % van de drogestof uit. Het gehalte aan stikstof en fosfor,
dat voornamelijk de bcmestingswaarde
bepaalt, is vergelijkbaar met dat van
organische meststoffen, terwijl het kalk-

meld betreffende de samenstelling van
zuiveringsslib voor landbouwgebruik in
1978. Tussen haakjes, in de tweede kolom,
staan de maximaal toelaatbare gehalten
aan zware metalen volgens de richtlijn
van de Unie van Waterschappen.
Voor bemestingsdocleinden wordt het
zuiveringsslib in de praktijk meestal met
een giertankwagen verspreid over het land.
Hierdoor komen de toxische componenten
in de bodem terecht, waar de zware
metalen en persistente xenobiotische stoffen accumuleren in de toplaag.
Boriumvcrbindingen worden vrij snel uitgeloogd door hun relatief grote wateroplosbaarheid. De accumulatie heeft tot
gevolg dat voor het bodemleven en voor
het gewas schadelijke concentraties aan
toxische stoffen in de bodem kunnen gaan
optreden. Ook gaan planten grotere concentraties aan deze stoffen opnemen, wat
weer risico's kan opleveren voor de consumenten, in casu mens en vee.
Bij gebruik op grasland heeft ook een
sterke uitwendige bemesting van het gras
plaats. Daarnaast wordt door koeien en
schapen, met het gras ook een aanzienlijke
hoeveelheid grond opgenomen, dit kan
oplopen tot meer dan 10 % van de totale
drogestof opname. Hierdoor treedt bij
deze dieren ook een directe besmetting
op (afb. 1).

organische stof
stikstof (N)
fosfor (P. 2 0 5 )
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capaciteit), beïnvloeden. Hiervoor zijn
belangrijk:

metalen door chelaatvorming meer of
minder goed binden;

delen, met kleine korrel, leidt tot een
betere adsorptie van metalen;

a het gehalte aan organische stof in de
grond, het organische materiaal kan

# de korrelgrootte samenstelling van de
grond, een hoger gehalte aan kleibestand-

. de pH van de grond, hogere pH-waarden leiden tot een lagere beschikbaarheid
van de metalen voor de gewassen. Uitzonderingen op deze algemene regel zijn
seleen (Se'2~; SeCh2-), molybdeen (MoO,i'2~)
en zeswaardig chroom (CrOi'-'~), dit laatste
komt echter weinig voor daar het gewoonlijk snel wordt gereduceerd tot driewaardig
chroom.

Afb. 2 - Relatie tussen conc. in de bodem en opname van metalen in één plantensoort
grond (W. Dijkshoorn es. CABO,
Wageningen).

in zure

Afb. 3 - Relatie tussen conc. in de bodem en opname
grond (IV. Dijkshoorn es. CABO,
Wageningen).
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Uit vele experimenten is gebleken dat er,
conform de verwachting, gewoonlijk een
positieve correlatie bestaat tussen de opname van metalen door gewassen en de
beschikbaarheid van de metalen, maar dit
verband kan voor verschillende gewassen
en verschillende metalen sterk uiteenlopen.
In de afbeeldingen 2 en 3 wordt dit geïllustreerd voor één plantensoort en verschillende metalen op zowel zure als
basische grond. Vergelijking van deze afbeeldingen laat zien dat de curves in
basische grond aanzienlijk lager liggen en
sterk zijn afgevlakt door de verminderde
beschikbaarheid van het metaal. Afb. 4
illustreert de verschillen in opname van
één metaal, cadmium in dit geval, in verschillende plantensoorten. Uit deze afb.
blijkt ook dat cadmium in een aantal
planten vanuit het wortelstelsel goed aan
het loof wordt doorgegeven. Het is mogelijk dat het metaalgehalte van loof of
knollen hoger is dan dat van de grond
waarop het gewas wordt gekweekt, er is
dan sprake van accumulatie. In afb. 2 is
de accumulatiefactor voor zink, nikkel en
cadmium groter dan één. Uit literatuurgegevens komt naar voren dat generaliserend gesteld kan worden dat de opname
van zware metalen in het loof van gewassen afneemt in volgorde Zn, Ni, Cd,
Pb, Cu, Cr en dat dit voornamelijk veroorzaakt wordt door een afname, in
dezelfde volgorde, van de mate van
transport van deze metalen van het wortelstelsel naar het loof. Bij sterke bodemverontreiniging met metalen wordt de
wortelgroei ernstig belemmerd, wat resulteert in gereduceerde opbrengsten of verwelking en dood van de gewassen. Over
de fytotoxiciteit van afzonderlijke elementen bestaat een uitgebreide literatuur.
De experimentele bepaling geschiedt door
middel van potproeven waarbij de metalen
kunstmatig, door toevoeging als zouten,
op de gewenste bodemconcentratie worden
gebracht. Bij de toxiciteitsbepalingen
worden om praktische redenen de metaalgehalten van het loof meestal als parameters gebruikt, hoewel de toxische concentratie het eerst wordt bereikt in de
wortels. Voor een speciale plant-metaal
combinatie bestaat er echter een karakte-
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door accumulatie in de lever snel tot
hepato-toxiciteit leidt. Hoewel cadmium
zeer giftig is voor planten, kunnen sommige gewassen nog voldoende cadmium
accumuleren om onaanvaardbare risico's
op te leveren bij consumptie door de
mens. Cadmium tast vooral de nieren en
het beenderstelsel aan (itai-itai ziekte).
Lood wordt door planten niet erg goed
opgenomen. Desondanks kan, door de toch
al grote belasting van de mens met dit
metaal, het via het voedsel opgenomen
lood tot een onaanvaardbaar totaal leiden.
Bij uitwendige bemesting en door opname
van grond kan het ook voor grazende
dieren gevaar opleveren. Het kan o.a. aanleiding geven tot haematologische en neurologische afwijkingen en tot aantasting
van de nierfunctie.
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Afb. 4 - Relatie tussen de opname van cadmium
in de bodem. (W. van Driel es. IB, Haren).

ristieke metaalvcrdeling over de wortels en
het loof. In afb. 5 is de loofconcentratie
voor twee planten uitgezet tegen de
bodemconcentratie van verschillende metalen, bij een fytotoxiciteit waarvoor als
maat genomen is een 50 percentige reductie
in de loofopbrengst. De afb. illustreert dat
relatief lage bodemconcentraties aan
nikkel en cadmium in dit geval een toxisch
effect hebben. Hoewel chroom bij een
veel lagere loofconcentratie toxisch is,
komt dit effect door de veel geringere
opname pas bij veel hogere bodemconcentraties tot uiting. In het betreffende onderzoek werd bij de maximaal toegepaste
bodemconcentratie aan lood (980 mg/kg)
nog een maximale loofopbrengst verkregen.
Bij de interpretatie van laboratoriumgegevens dient men zich te realiseren dat
voorzichtigheid is geboden bij de extrapolatie naar het effect van metalen in slib
en dat in de natuurlijke omgeving door
interferentie van de metalen onderling
versterking van de schadelijke effecten
kan optreden. Bij experimenten waarin
mengsels van metalen werden toegediend
is dit ook gebleken.
In veel gevallen vormen planten, door hun
relatief grote gevoeligheid voor zware
metalen, een natuurlijke barrière tegen de
te grote opname, via de voedselketen, van
deze stoffen door mens en dier. Hoewel
zink goed in planten wordt opgenomen en
daarin in vrij hoge concentraties kan voorkomen, wordt dank zij de relatief lage

Op zure gronden kan gras vrij veel mangaan opnemen (ca. 500 mg/kg drogestof
bij pH 4,5) waardoor neurologische afwijkingen bij grazende dieren kunnen
optreden. Molybdeen kan daarentegen bij
een relatief hoge pH door gewassen als
gras en klaver in zodanige hoeveelheid
worden opgenomen dat dieren schade
kunnen ondervinden, doordat hun koperhuishouding wordt gestoord.
Kwik is zeer giftig voor mens en dier,
maar wordt door planten vrijwel niet opgenomen.
Selcen kan wel in voor dieren toxische
hoeveelheden door gewassen worden opgenomen. Over de fytotoxiciteit van seleen
is weinig bekend. Dit laatste geldt ook
voor metalen als arseen en antimoon. Sterk
verhoogde concentraties van deze metalen
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g e h a l t e Cd g r o n d

door verschillende
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concentratie

humane en dierlijke toxiciteit de schadelijke
concentratie voor planten veel eerder
bereikt.
Koper, chroom en nikkel zijn voldoende
fytotoxisch om mens en dier tegen een te
hoge opname van deze metalen via landbouwprodukten te beschermen. Een uitzondering hierop vormen de voor koper
zeer gevoelige schapen, waarbij dit metaal

Afb. 5 - Relatie tussen het metaalgehalte van het loof van gras (») en klaver (o) en het metaalgehalte van de bodem bij 50% reductie in loofopbrengst in zure grond (W. Dijkshoorn es.
CABO,
Wageningen).
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TABEL 111 - Relatieve toxiciteit van een aantal in zuiveringsslib voorkomende elementen.
Element
Fytotoxiciteit
Toxiciteit
voor vvarmbloedigen
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zijn gevonden in gras dat groeide op rivierslib. In hoeverre dit risico kan opleveren
voor weidende dieren moet nog worden
onderzocht. In tabel III is het bovenstaande
nog eens schematisch weergegeven.

Bescherming tegen te hoge bodemconcentraties aan zware metalen
Om te voorkomen dat het gehalte aan
zware metalen zodanig hoog wordt dat
schade aan gewassen, of risico voor de
consumenten van deze gewassen kan optreden, is door de Unie van Waterschappen
een 'Richtlijn voor de afzet van vloeibaar
zuiveringsslib ten behoeve van gebruik op
bouw- en grasland' opgesteld. Hierbij
worden maximale hoeveelheden voor het
gebruik van slib aangegeven, te weten:
2 ton drogestof per ha. per jaar voor
bouwland en 1ton drogestof per ha. per
jaar voor grasland. Tevens is vastgesteld
aan welke criteria het slib moet voldoen
met betrekking tot de gehalten aan zware
metalen. De maximaal toelaatbare gehalten
zijn in tabel II aangegeven (tweede kolom,
tussen haakjes) en zijn zodanig gekozen,
dat binnen een termijn van 80 à 100 jaar,
bij regelmatige bemesting, op de meest
kwetsbare gronden de bodemvruchtbaarheid niet beperkt zal worden door ophoping van zware metalen. Binnen genoemde periode van 80 tot 100 jaar zullen
de toegestane gehalten aanzienlijk moeten
worden teruggebracht, enerzijds om te
voorkomen dat aan het einde ervan op
zandgronden de toelaatbare belasting wordt
bereikt, anderzijds omdat de opname van
vooral cadmium en mogelijk ook van lood
door de gewassen onacceptabel groot kan
worden. De door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vastgestelde 'acceptable
daily intake' van cidmium is 70 jxgen van
lood 430 /ig. Bij een voedselopname van
2 kg/dag betekent dit voor cadmium een
gehalte van 0,03 ppm en voor lood
0,21 ppm. Vooral op zure gronden kan dit
gehalte snel worden bereikt (zie afb. 2).
Nu al is voor gewassen die relatief veel
cadmium opnemen controle van het cadmiumgehalte gewenst.
In tegenstelling tot bv. in Duitsland en
in Engeland laat de Nederlandse richtlijn
het fytotoxische métalloïde borium nog
buiten beschouwing. Deze stof wordt voornamelijk via wasmiddelen in het rioolwater
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gebracht. Ook voor de reeds genoemde
elementen molybdeen, seleen en antimoon
zullen normen moeten worden gesteld.
Door de bemesting van grasland in de
winterperiode uit te voeren kan een verminderde metaalbelasting van vee ten
gevolge van de uitwendige bemesting van
het aras worden bereikt.

Xenobiotische stoffen

Bescherming tegen te hoge concentraties
aan milieuvreemde stoffen
Uit het tot op heden verrichte onderzoek
ontstaat de indruk dat de contaminatie
van zuiveringsslib met organochloor-pesticiden langzaam toeneemt. De fytotoxiciteit
van deze stoffen is gering waardoor geen
nadelige invloed is te verwachten op de
groei van gewassen. Hoewel de gevonden
contaminatie nog niet zodanig is dat hieruit een risico voor de volksgezondheid
voortvloeit is het, gezien de onderzoekresultaten die wijzen op een opname in
gewassen en vanuit de genoegzaam bekende gevaarlijke eigenschappen van deze
stoffen van belang dat, evenals voor zware
metalen, ook monitoring van zuiveringsslib op deze produkten plaatsvindt en dat
ook hiervoor grenswaarden worden vastgesteld voor landbouwkundige toepassing.
Onderzoek zal moeten aantonen in hoeverre ook restricties moeten worden opgelegd aan andere xenobioten.

Naast zware metalen zijn in rioolzuiveringsslib een aantal milieuvreemde organische
stoffen gevonden zoals bestrijdingsmiddelen
en polycyclische aromaten. Onder meer
zijn de resistente organochloorvcrbindingen
DDT. aldrin, lindaan, hexachloorbenzeen
en polychloorbifenylen aangetoond. De
consequentie hiervan voor de landbouw is
nog niet duidelijk. De gehalten zijn laag,
maar door de vrij geringe doordringbaarheid in de bodem en de vaak grote persistentie kan accumulatie in de toplaag
optreden. Uit een onderzoek naar gewassen die gekweekt waren op met organochloor-pesticiden gecontamineerd havenslib is gebleken dat een aantal gewassen
deze stoffen in een dosis afhankelijke
relatie kunnen opnemen. Dit was met name
het geval voor de stoffen endrin en dieldrin in waspeen en in mindere mate in
aardappelen en uien. Ook is accumulatie
van dieldrin in de ondergrondse delen van
andere planten, zoals bv. gras, waargenomen op jarenlang met zuiveringsslib
bemeste landerijen. Bij rogge die hierop als
veevoer werd gekweekt werd ook in de
bovengrondse delen een hoog dieldrin
gehalte gevonden wat weer leidde tot een
onaanvaardbaar hoog gehalte in de melk.
Ook bodemdicren kunnen gechloreerde
koolwaterstoffen accumuleren wat weer
een gevaar kan betekenen voor hogere
organismen in de voedselketen. Wormen
nemen pesticiden op door diffusie waardoor, voor stabiele verbindingen die slechts
langzaam worden gemetaboliseerd, een
evenwichtsverdeling ontstaat tussen de
concentratie in de grond en die in het
dier.

De nu in de richtlijn vastgestelde grenswaarden zullen na verloop van tijd moeten
worden herzien, in die zin dat zeker voor
een aantal metalen deze grenswaarden
zullen moeten worden verlaagd, indien
wij op lange termijn en op verantwoorde
wijze gebruik willen maken van zuiveringsslib als meststof.

Naast genoemde verbindingen zijn ook
restanten van anticonceptiva in zuiveringsslib gevonden. Over een mogelijk nadelig
effect hiervan op de vruchtbaarheid van,
op met dit slib bemest grasland grazend,
vee zijn nog geen gegevens beschikbaar.
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Conclusie
Bij toepassing van de in de richtlijn van
de Unie van Waterschappen gegeven
kwaliteitseisen voor en hoeveelheden van
zuiveringsslib voor landbouwdoeleinden is,
indien daarnaast geen andere bemestingsmethoden worden gebruikt, niet een zodanige belasting van voedsel met zware
metalen te verwachten, dat de door de
WHO vastgestelde maximale hoeveelheden
die de mens dagelijks mag binnenkrijgen
zullen worden overschreden. Een uitzondering hierop maken cadmium, waarvoor
produktcontrole gewenst is, en op langere
termijn lood. De richtlijn dient met nog
een aantal elementen uitgebreid te worden
(bv. B, Se, Mo, Sb) terwijl ook voor een
aantal organische stoffen, met name voor
zeer persistente organochloorverbindingen,
normen moeten worden gesteld. Bovendien
is het gebruik van zuiveringsslib op reeds
sterk gecontamineerde gronden (uiterwaarden) en gronden die van nature een hoog
gehalte aan één of meerdere metalen
hebben, af te raden.

