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Ecotoxicologisch onderzoek Afferdensche en Deestsche Waarden

Voorwoord

Het onderzoek naar de uitgangssituatie van de macrofauna en de
beoordeling van deecologische kwaliteit in relatie tot aanwezige
verontreinigingen indeAfferdensche en Deestsche Waarden is
uitgevoerd in opdracht van RWS-Directie Oost Nederland.
Het onderzoek isgestart in november 1995,vóór de aanleg van een
meestromende, korte nevengeul. Erwas toen sprake van datop korte
termijn de nevengeul aangelegd zou worden. Thans blijkt echter dat
zeker niet vóór eind 1998de permanent meestromende nevengeul
gereed zal zijn. Meegevoerd in de dynamiek der beheerders, ontwerpers
en uitvoerders heeft het project een aantal wijzigingen en uitbreidingen
ondergaan, waarop op flexibele wijze door de onderzoekers is
ingespeeld.
Develdbemonsteringen zijn verricht door C. Dijkers (AquaSense), E.
Reinhold, M.Greijdanus, J.van Schie en J. de Jonge (RIZA). Over het
macrofauna determinatiewerk van de bodemmonsters hebben zich D.
Tempelman en R. Geene (AquaSense) gebogen; de steen-en
netmonsterszijn door E.Reinhold (RIZA) gedetermineerd. A. Klink
(AquaSense) en E. Reinhold (RIZA) hebben een bijdrage geleverd aan
de interpretatie van de macrofauna resultaten. Kaakafwijkingen van de
muggelarven zijn bekeken door J. Drüke (AquaSense) en de bioassays
zijn door de medewerkers van het AquaSense laboratorium uitgevoerd.
H.Keidel (BLGG) heeft de nematodenmonstersverwerkt en een
bijdrage geleverd aan de interpretatie van deze resultaten.
Het resultaat iseen produkt, waarin naast een beschrijving van de
makrofauna levensgemeenschap vóór de aanleg van de nevengeul een
succesvolle aanzet isgegeven om met behulp van ecotoxicologische
technieken de ecologische kwaliteit van uiterwaarden in hetveld te
beoordelen.

Ecotoxicologischonderzoek Afferdensche en Deestsche Waarden

Samenvatting

Inhet kader van het "Ecologisch herstel Rijn" streeft Rijkswaterstaat
naar het opnieuw creëren van verloren gegane biotopen van het rivierecosysteem (natuurontwikkeling). In de Afferdensche en Deestsche
Waarden wordt hiertoe als 'leerproject' een periodiek meestromende
nevengeul gegraven door een klein deel van het uiterwaardengebied.
Hierdoor zal naar verwachting een ecologisch herstel optreden in dit
gebied. In deze geul worden gedurende vijfjaar het erosie- en
sedimentatiegedrag en de ecologische ontwikkelingen gevolgd. In de
voorliggende studie, die door AquaSense isuitgevoerd in opdracht van
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland, is de
ecologische kwaliteit vóór het graven van de geul (uitgangssituatie)
door middel van een inventarisatie van de aanwezige bodemfauna
vastgelegd. Verder is met behulp van enkele ecotoxicologische
technieken beoordeeld of de in het gebied aanwezige verontreinigingen
een invloed (toxische stress) hebben gehad of kunnen hebben op deze
ecologische kwaliteit. Een dergelijke ecotoxicologische aanpak is
nieuw binnen natuurontwikkelingsprojecten.
Het onderzoek isgericht ophet noord-westelijk deel van het
uiterwaardengebied, beginnende bij de inopen verbinding metde Waal
staande,diepe,voormalige zandwinplas (locatie C).Verder isde kleiput
ten westen daarvan (locatie B)en demeest westelijk gelegen
geïsoleerde, oude strängvan deWaal (locatie A) onderzocht. Per locatie
zijn devolgende sublocaties beoordeeld: het diepste middengedeelte, de
ondiepe, natte zuid- ennoordoevers en dedroge zuidoever.
Op iedere sublocatie zijn bodemmonsters genomen en vervolgens
(beperkt) fysisch-chemisch geanalyseerd ter bepaling van de
bodemkarakteristieken. Ter bepaling van de ecologische kwaliteit zijn
deze monsters ook geanalyseerd op nematodensamenstelling en is de
macrofaunasamenstelling van de natte sublocaties geanalyseerd. In de
monsters van de natte zuidoevers zijn de microverontreinigingen
chemisch geanalyseerd om daarmee de verontreinigingsgraad te
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kunnen bepalen. Verder is de toxiciteit van deze zuidoever-monsters
beoordeeld met behulp van acute bioassays met bacteriën (Vibrio
fischen), rotiferen (Brachionus calyciflorus)en kreeftachtigen
(Thamnocephalusplatyurus) en met behulp van chronische bioassays
met watervlooien (Daphniamagna) en muggelarven (Chironomus
riparius). Tenslotte is de biologische beschikbaarheid en het
doorvergiftigingsrisico van specifieke stoffen in deze monsters
beoordeeld met behulp vanbioaccumulatietesten met oligochaeten. De
resultaten van dit onderzoek zijn samengevat weergegeven in tabel I.
Tabel I

Samenvatting van de onderzoeksresultaten per locatie (ENW = Evaluatienota
Water).

(geïsoleerde sträng)

B
(kleipuf)

(oude zandwinput)

Ecologische kwaliteit:

Soortenarm en lage
dichtheden

Soortenarm en lage
dichtheden

Zeer soortenarm en
lage dichtheden

Verontreinigingsgraad
volgens ENW:

Klasse4
(minerale olie)

Klasse3
(som lOPAK's)

Klasse2
(diverse stoffen,
NB: HCB klasse 3)

Toxiciteit:

Matig toxisch

Matig toxisch

(Ernstig toxisch)*

Verhoogd: Cd,Cr

Sterk verhoogd: Cd
Verhoogd: Cr, Hg

(Sterk verhoogd: Pb
verhoogd: Cd, Cr,
Hg,PCB's, DDT)*

Doorvergiftigingsrisico:

Cd

Cd

(Cd)*

Mogelijke factoren van
invloed opde ecologische
kwaliteit:

Eenzijdigheid
habitat en mogelijk
ook toxische stress

Eenzijdigheid
habitat en mogelijk
ook toxische stress

Droogvallen,
bodemkarakteristieken en mogelijk
ook toxische stress

Biologische
beschikbaarheid:

*:

Ingevrorenendaarnaontdooidsedimentbeoordeeld.Deconclusiesmoeten
derhalvealsindicatiefwordengezien(zie tekst).

Locatie A(geïsoleerde, oude sträng)
Debodemmacrofauna op locatieAkan worden omschreven als
soortenarm. Chironomusplumosus enTubificiden zonder haarborstels
zijn dominant aanwezig enkomen opde ondiepe (circa 50 cm),natte
oeverlocaties inredelijke dichtheden voor. Dedichtheden op het diepste
deel van deplas (circa 1,5 m)zijn echter laag,net alsde dichtheden van
de (weinige) overige soorten die opvrijwel allenatte sublocaties laag
zijn. Debodemkarakteristieken wijzen opalle sublocaties op een
compacte bodem met daarboven stilstaand, rustig water, waardoor een
matige sedimentatie van sliboptreedt. Devariatie inhabitats is derhalve
gering. Dit iswaarschijnlijk debelangrijke reden voor het geringe
aantal aangetroffen soorten.
Hetporiewater van denatte zuidoever ismatig toxisch voorB.
calyciflorus.Voor zover bekend isminerale olie niet acuut toxisch voor
B. calyciflorus. Detoxiciteit ishier mogelijk het gevolg van de
verhoogde biologische beschikbaarheid van cadmium en chroom.
Verder bestaat ervoor cadmium een doorvergiftigingsrisico voor
predatoren. Toxische stress kan op deze locatie derhalve niet worden
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uitgesloten als een mogelijke (mede-)oorzaak voor het lage aantal
soorten endelage dichtheden.
Locatie B (kleiput)
Debodemfauna op locatie Bkomt sterk overeen met die van locatieA.
Dediepte isvergelijkbaar endebodemkarakteristieken wijzen eveneens
op een compactebodem waareen matige sedimentatie van slib optreed.
Degeringe variatie in habitats kan ook hier eenbelangrijke oorzaak zijn
voor het geringe aantal soorten.
Het poriewater van denatte zuidoever ismatigtoxisch voorB.
calicyflorus,T. platyurus enD. magna. Detoxiciteit ishier mogelijk het
gevolg vandeklasse 3PAK-verontreiniging en van de sterk verhoogde
biologische beschikbaarheid van cadmium ende verhoogde
beschikbaarheid van chroom en kwik. Net alsop locatie Abestaat er
een doorvergiftigingsrisico van cadmium voorpredatoren. Toxische
stress kan derhalve ook opdeze locatie niet worden uitgesloten als een
mogelijke (mede-)oorzaak voor het lage aantal soorten en de lage
dichtheden.
Locatie C (zandwinplas, inopen verbinding met de Waal)
Debodemmacrofauna op locatieCkan, net als op locatie AenB,
worden omschreven alssoortenarm. Chironomusplumosus en
Tubificiden zonder haarborstels zijn ook hierdominant aanwezig op de
ondiepe,natteoevers. Dedichtheden op deze ondiepe sublocaties zijn
echter opvallend lager dan op locatieA enB.Dedichtheden in het
midden vandeplas (circa 17meter diep) zijn nog lager. Erzijn hier
géén chironomiden envrijwel geen oligochaeten aangetroffen en er zijn
totaal slechts4 soorten aangetroffen. Debodemkarakteristieken van de
ondiepe oevers duiden opde ligging in eentransport en erosie-zone.
Verder ishet niet onwaarschijnlijk dat deze sublocaties periodiek
droogvallen. Dezevoor macrofauna ongunstige omstandigheden zullen
waarschijnlijk debelangrijkste oorzaak zijn voor het geringe aantal
soorten endelagedichtheid opdenatteoevers.Dewaterbodem in het
midden vandezeplasbevat veel organisch materiaal enheeft ook een
hoog ammoniumgehaltedat mogelijk een grote aanslag doetop de
zuurstofhuishouding. Mogelijk ishet zuurstofgehalte hier telaag en/of
het ammoniumgehalte tehoog voor bodemfauna.
Het poriewater van denattezuidoever isernstig toxisch voor D. magna,
mogelijk alsgevolg van deklasse 3HCB -verontreiniging ende sterk
verhoogde biologische beschikbaarheid van lood ende verhoogde
beschikbaarheid van cadmium, chroom, kwik, diverse PCB's en DDT
(en -derivaten). Ook op deze oeverbestaat ereen doorvergiftigingsrisico van cadmium voor predatoren. Toxische stress is derhalve ook op
deze locatie eenmogelijke (mede-)oorzaak voor het lage aantal soorten
en delagedichtheden. Debioassays enbioaccumulatietesten zijn voor
deze locatie echteruitgevoerd met ingevroren en daarna ontdooid
sediment. Dit in tegenstelling tot locatie Aen Bwaar vers sediment is
beoordeeld. Het invriezen enontdooien kan mogelijk van invloed zijn
geweest opdebiologische beschikbaarheid enop detoxiciteit. De
resultaten van debioassays en bioaccumulatietesten moeten derhalve als
indicatief worden gezien.

Samenvatting

Denematodendichtheid opdenatte sublocaties van Czijn beduidend
lagerdan opdemin ofmeervergelijkbare locaties Aen B.Ook isde
Maturity Index (MI)op Ciets lager dan opAen B.Een invloed van de
bodemstabiliteit lijkt hier niet geheel ondenkbaar. Op de droge
oeverlocaties isdenematodendichtheid op locatieAduidelijk hoger dan
op devergelijkbare locaties Ben C.Mogelijk kan dit worden verklaard
doordat debodem van locatie Azandiger is.Op locatie C isdeMI
beduidend lager dan opAen B.Aangezien géén
microverontreinigingen zijn geanalyseerd opdedroge overlocaties, kan
niets worden gezegd over eenmogelijke relatietussen MI ende
verontreinigingsgraad.
De ecologische kwaliteit van de uitgangssituatie lijkt op basis van de in
de onderzoek beoordeelde veldparameters voldoende te zijn vastgelegd
en ook voldoende houvast te bieden voor het kunnen monitoren van de
ontwikkeling in de nevengeul na het graven van de nevengeul. Met
behulp van bioassays is voor verschillende testorganismen toxiciteit
aangetoond op alle locaties (met een voorbehoud voor locatie C). Met
de bioaccumulatietesten is een doorvergiftingsrisico van cadmium en
een verhoogde biologische beschikbaarheid van diverse stoffen (met
name zware metalen) aangetoond. Zowel de bioassays als de
bioaccumulatietesten hebben dus de complementaire informatie
geleverd dat toxische stress potentieel aanwezig is voor bodemfauna.
Met name de lage dichtheden op de stroomluwe locaties kunnen
hierdoor mogelijk (mede) worden verklaard.
Kansen voor natuurontwikkeling
Door het graven van denevengeul zal een grotere diversiteit in habitats
ontstaan enontstaat ereendirecte relatie met derivier. De verwachting
isdat desoortenrijkdom hierdoor zal toenemen (méér riviergebonden
soorten). Met name opde stroomluwe locaties kan echter ook na het
graven van denevengeul toxische stresspotentieel aanwezig blijven,
tenzij het verontreinigde materiaal volledig wordt afgegraven en
afgevoerd. Bovendien moet serieus rekeningworden gehouden met het
risico ophet optreden van indirecte,negatieve effecten bij inhet gebied
foeragerende vissen en vogels, diemet cadmium verontreinigde
bodemfauna consumeren. Inhoeverre toxische stress daadwerkelijk
belemmerend zal werken opdenatuurontwikkeling in dit gebied zal aan
dehand van monitoring duidelijk moeten worden.
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1. Inleiding

1.1. Achtergrond
"In het kader van het Ecologisch herstel Rijn streeft Rijkswaterstaat
naar het opnieuw creëren van verloren gegane biotopen van het rivierecosysteem. Een van de biotopen, die als gevolg van de normalisatiewerken geheel is verdwenen, zijn permanent en periodiek
meestromende nevengeulen"(KWS RIZA, 1996). Dergelijke
nevengeulen kunnen een belangrijk onderdeel vormen in de plannen
van natuurontwikkeling inde uiterwaarden langs de grote rivieren.
Om deze reden isbegin 1993door de gemeente Druten het initiatief
genomen om de Afferdensche en Deestsche Waarden als
natuurontwikkelingsgebied in te richten. De verwachting hierbij is dat
door het graven van een nevengeul een ecologisch herstel zal optreden
in dit uiterwaardengebied. Een completer rivierecosysteem zal
ontstaan, met biotopen als (al dan niet meestromend) ondiep water,
moerassen, rivierbossen en -duinen en open grazige gebieden.
Het initiatief van de gemeente Druten leidde tot het opstellen van het
projectplan "Natuurontwikkelingsproject Afferdensche en Deestsche
Waarden" (RWS Directie Flevoland, sine anno) en vervolgens tot het
inrichtingsplan "Afferdensche en Deestsche Waarden" (RWS RIZA,
1996). Deuitdaging in dit natuurontwikkelingsproject is "het zoeken
van de combinatie waarin zowel ecologisch herstel, bevaarbaarheid als
afvoercapaciteit met elkaar in evenwicht zijn". Dit project wordt
beschouwd als een 'pilot' waarbij door intensieve interactie tussen
deskundigen vanuit diverse disciplines "oplossingen verkend,
onderzoeksvragen benoemd en antwoorden worden gevonden". Vanuit
dit pilotproject zijn derhalve een aantal proefprojecten opgezet waarbij
"Leren door doen" het motto is.

Inleiding

Een van de 'leerprojecten' is het graven van een korte nevengeul door
het gebied. Door Rijkswaterstaat wordt in deze geul gedurende vijf
jaar het erosie- en sedimentatiegedrag gevolgd. Hierbij wordt niet
alleen gekeken naar de rivierkundige effecten, maar ook naar de
ecologische ontwikkelingen. Binnen dit project zijn er ook
mogelijkheden om te onderzoeken of met behulp van
ecotoxicologische technieken (bijvoorbeeld bioassays) beoordeeld kan
worden of de in het gebied aanwezige verontreinigingen een invloed
hebben gehad of kunnen hebben op deze ecologische ontwikkeling.
In de voorliggende studie wordt deze ecotoxicologische aanpak
beproefd. Dit wordt gedaan door de uitgangssituatie niet alleen te
beoordelen en vast te leggen middels een veldinventarisatie, maar ook
met enkele ecotoxicologische technieken. Een dergelijke aanpak is
nieuw binnen natuurontwikkelingsprojecten, en past daardoor perfect
binnen het gestelde motto. De resultaten van dit onderzoek zullen
derhalve ook worden gebruikt in andere natuurontwikkelingsprojecten.
Dit onderzoek is uitgevoerd door AquaSense in opdracht van het
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland.

1.2. Locatiebeschrijving
Het uiterwaardengebied 'Afferdensche en Deestsche waarden' (figuur
1)ligt opdelinkeroever van deWaal (stroomafwaarts gezien) en
beslaat een oppervlakte van circa 250ha. Ditgebied, waarvan ca. 2/3
deel isgelegen achter dezomerkade, wordt inhet westen, zuiden en
oosten ingesloten doorrespectievelijk deplaatsen Druten, Afferden en
Deest. In 1921isdoor normalisatie de loop van de Waal terhoogte van
dit gebied vastgelegd metkribben. Hierna heeft klei-,zand- en
grindwinnig plaatsgevonden, waarbij het merendeel van het
oorspronkelijke reliëf verloren isgegaan. Mededoor dezewinning kent
het gebied een diversiteit aanterreintypen met als kenmerkende
elementen: een aantal kleiwinputten, enkeleoude,van de Waal
afgesloten rivierstrangen, agrarisch gebied (maisakers en weidegrond),
twee voormalige steenfabrieken en in het noord-westen een
zandwinplas, die in open verbinding staatmet de Waal (zieGrontmij,
1995;RWS Directie Flevoland, sine anno en RWS RIZA, 1996).
Het indit rapport beschreven eco(toxico)logisch onderzoek richt zich
uitsluitend op het noord-westelijk deel van dit uiterwaardengebied,
beginnende vanaf dezandwinplas. De situatieschets voor dit deel is
weergegeven in figuur 2. Volgens het inrichtingsplan (zie 1.1) wordt
een geul door het gebied gegraven. Devoormalige zandwinplas (locatie
C)endekleiput ten westen daarvan (locatie B)zullen een onderdeel
van deze geul gaan vormen, dievia het terrestrische deel (locatie D,zie
foto 2)ten noord-westen van locatie Bwordt aangetakt aan deWaal. De
geul staat dan aanhetbegin eneinde inopen verbinding met de Waal,
waardoor een (lichte) stroming door de geul mogelijk wordt.
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Demeest westelijk gelegen geïsoleerde oude Strangvan de Waal
(locatie A,zie foto 1)blijft afgesloten.

Figuur 2

Detailschetsonderzoeksgebied Afferdensche enDeestscheWaarden.
Locaties:A =oude,afgesloten rivierstrang,B =kleiput,C=voormalige
zandwinputenD =locatiewaarnevengeul wordtgegraven.DeRomeinse
nummeringgeeft desublocatiesaanwaarditonderzoek isuitgevoerd.
Eind 1994isdoor deGrontmij in opdracht van RWS Directie Flevoland
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd inde Afferdensche en
Deestsche Waarden (Grontmij, 1995). Intabel 1 worden de resultaten
van ditonderzoek op de locaties At/m Dsamengevat weergegeven.

Tabel 1

Resultatenverkennendbodemonderzoek uitgevoerd indeAfferdensche en
DeestscheWaarden(Grontmij, 1995).Ziefiguur 2voordeliggingvande
locaties.
bovengrond
(0 - 0,5m)
Code
Grontmij

komt overeen
met locatie

ENWklasse

Slib1

All

2

Cu,Ni, EOX.Z10PAK

Slib2

Bil

2

Cd, Hg, Cu, Ni, EOX, I 10PAK

Slib3

CIV

3

E 10PAK

55

D

4

Cu, Zn, As

op basis van

ondergrond
(0,5- l,5m)
ENWklasse

0/1
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Foto 1 (J. Brils,AquaSense)

1'oiü2(J. Brils, AquaSense)

Foto 3(T. Buijse, RIZA)

Foto 1

Situatie vóór aanleg meestromende nevengeul (locatie A,kijkend in
oostelijke richting, richting locatie B en C)

Foto 2

Situatie tijdens aanleg nevengeul (locatie B,kijkend in noord - westelijke
richting,richtinglocatie D)

Foto3

Mogelijke situatieenigejaren miaanleg nevengeul? (nevengeul bij BenedenLeeuwen, uitzicht op de Kaliwaal)

Inleiding

Dewaterbodem op locatie Aen B is licht verontreinigd (klasse 2)met
PAK's, enkele metalen en EOX1. Dewaterbodem op locatieC is matig
verontreinigd met PAK's ende landbodem op locatie Disernstig
verontreinigd met demetalen koper, zink en arseen. Aangezien de
geïsoleerde sträng (locatieA) afgesloten blijft enrelatief schoon isin
vergelijking met delocaties Cen D,kan locatie Amogelijk als
referentie (nu en indetoekomst) dienen voor demet de Waal te
verbinden locaties B,Cen D.Dit onderzoek zal echter aan moeten
tonen ofdit daadwerkelijk mogelijk is.

1.3. Doel onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het vastleggen van de ecologische
kwaliteit van de waterbodem en de oevers van locatie A, Ben C, vóór
aanleg van de meestromende korte nevengeul. In het vervolg van deze
rapportage wordt deze situatie verder aangeduid als de
uitgangssituatie. Deze onderzoeksresultaten moeten bij de monitoring
van de natuurontwikkeling in de geul (zie foto 3) bruikbaar zijn om
verschillen aan te kunnen geven inhet voorkomen van organismen en
stoffen ten opzichte van deze uitgangssituatie.
Een ander doel, en nieuw binnen natuurontwikkelingsprojecten, is het
onderzoeken van toepassingsmogelijkheden van enkele ecotoxicologische technieken. Hierbij isde vraag of met behulp van deze
technieken (bijvoorbeeld bioassays) beoordeeld kan worden of de in
het gebied aanwezige verontreinigingen een belemmerende invloed
(toxische stress) hebben gehad of kunnen hebben op deze ecologische
ontwikkeling.
Verder dient met dit onderzoek te worden aangegeven in hoeverre de
sträng die geïsoleerd blijft (locatie A), als een met de tijd meelopende
referentie kan dienen voor de beoordeling van de eco(toxico)logische
ontwikkeling in de meestromende nevengeul (locatie B, C en D).

1.4. Onderzoeksopzet
Om de uitgangssituatie (zie 1.3) eco(toxicologisch te kunnen
beoordelen en vastleggen is gekozen voor de toepassing van een aantal
'standaardtechnieken'. Het betreft hier technieken die worden
toegepast bij de beoordeling van verontreinigde (Rijks)waterbodems
volgens de zogenaamde Triade-benadering (Maas etal., 1993), en
daar hun nut en betrouwbaarheid (deels) hebben bewezen (Van de
Guchte etal., 1996). Essentieel in de Triade-benadering is dat
informatie over de 'toestand' van de waterbodem niet alleen wordt
ï EOX: Met petroleum uit een waterige fractie extraheerbare organische halogenen.
Het EOX-gehaltegeeft daarmee een indicatie over de aanwezigheid van organische
microverontreinigingen zoalsbijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen.
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verkregen uit chemisch onderzoek, maar ookuit veldinventarisatie en
bioassays2. Elk van deze beoordelingscomponenten levert
complementaire informatie. Een vergelijkbaar antwoord uit
verschillende componenten leidt tot een gefundeerder oordeel over de
toestand van de waterbodem. Binnen dit onderzoek is gekozen voor
toepassing van de beoordelingscomponenten en bijbehorende
technieken zoals weergegeven in het volgende schema:
Beoordelingscomponent*

Toegepaste technieken:

Geeft informatie over:

A. Fysische en chemische analyse

Analyse diverse klassieke parameters en
microverontreinigingen

Bodemtype, aanwezige specifieke toxische
stoffen en verontreinigingsgraad.

B. Bioassays

Acute (bacterie, rotifeer, kreeftachtige)
en chronische (watervlo en muggelarf)
bioassays

Potentiële toxiciteit van de aanwezige
verontreinigingen. Informatie is echter niet
of nauwelijks stofspecifiek.

Bioaccumulatietesten met oligochaeten

Doorvergiftigingsrisico en biologische
beschikbaarheid van specifieke stoffen

Analyse macrofauna- en
nematodensamenstelling

Ecologische kwaliteit. Informatie is echter
niet of nauwelijks stofspecifiek.

Analyse kaakmisvormingen bij
Chironomusmuggelarven

Aanwezigheid van verontreinigingen die
pathologische effecten veroorzaken.

C. Veldinventarisatie

*: component A +B + C = Triade-benadering

Uit oogpunt van kosten zijn de genoemde technieken slechts op een
beperkt aantal sublocaties toegepast. De locaties A, Ben C zijn hiertoe
via een raai opgedeeld in de volgende vier sublocaties (zie figuur 2):
I

Landbodem aan de zuidrand van de plas (droge oeverzone);

II

Waterbodem aan de zuidrand van de plas, direct naast sublocatie
I (natte oeverzone);

III

Waterbodem in het midden (diepste deel) van de plas;

IV

Waterbodem aan de noordrand van de plas, tegenover sublocatie
I (natte oeverzone).

Op iedere sublocatie zijn (water)bodemmonsters genomen. De
monsters van deze locaties zijn allen (beperkt) fysisch-chemisch
geanalyseerd en geanalyseerd op nematodensamenstelling. Van de
monsters van sublocatie II t/m IV isde macrofaunasamenstelling
(organismen > 500 /xm)geanalyseerd. De monsters van sublocatie II
zijn aan een uitgebreider onderzoek onderworpen. Aanvullend op de
bovenstaande analyses zijn uitgebreidere chemische analyses
uitgevoerd (microverontreinigingen), zijn acute en chronische
bioassays en bioaccumulatietesten uitgevoerd en zijn de inde monsters

Bioassays zijn laboratoriumexperimenten waarin (meestal) lagere diersoorten
worden blootgesteld aan een (extract van een) te beoordelen water(bodem)monster.
Het doel van bioassays ishet beoordelen of de aanwezige verontreinigingen inhet
monster indie mate beschikbaar zijn dat ze negatieve effecten veroorzaken bij deze
dieren (testorganismen) (Brils&Den Besten, 1995).

Inleiding

aangetroffen muggelarven van het geslacht Chironomus geanalyseerd
op kaakmisvormingen.

1.5. Leeswijzer
Deresultaten van ditonderzoek worden beschreven in twee
rapportages. Hetvoorliggende rapport bevat eenbeschrijving van de
uitvoering van het onderzoek (hoofdstuk 2),eenbeschrijving van de
(samengevatte) resultaten (hoofdstuk 3),ende interpretatie van en de
discussieoverdezeresultaten (hoofdstuk 4).Ditrapport wordt
afgesloten met deconclusies (hoofdstuk 5)enaanbevelingen voor de
toekomstige monitoring (hoofdstuk 6).Terbevordering van de hanteeren leesbaarheid worden rapportage allebasale data van dit onderzoek in
een aparte 'ruwedata' -rapportage weergegeven.

Ecotoxicologischonderzoek Afferdensche en Deestsche Waarden

2. Uitvoering onderzoek

Intabel 2wordtdeAquaSense-codering (Ecolimsnummers), de diepte
en deexacte ligging (bepaald m.b.v. DGPS) van de onderzochte
(sub)locaties aangegeven. Tevens wordt aangegeven welke analyses per
(sub)locatie zijn uitgevoerd. Indehierna volgende paragrafen wordt de
wijze vanbemonstering endeuitvoering van deanalyses inmeer detail
beschreven.

2.1. Bemonstering en monstervoorbehandeling
Op 7en 8november 1995zijn monsters genomen van de (water)bodem
van locatieA, Ben C(zietabel 2).Debemonstering isuitgevoerd door
driemedewerkers van het RIZA en een medewerker van AquaSense.
Voor debemonstering van dewaterbodems isgebruik gemaakt van een
kleine roeiboot. Met oogopdetoekomstige bemonsteringen, isdoor het
RIZA een exacteplaatsbepaling uitgevoerd met behulp van DGPSapparatuur (Merk: Sercel,type:nr 51, nauwkeurigheid: + 5m).De
hiermee verkregen coördinaten zijn per sublocatie ingevuld opeen
veldformulier enzijn weergegeven intabel 2.Ophet veldformulier zijn
ook depersublocatie geconstateerde bijzonderheden vermeld (zie ruwe
datarapportage, bijlage E).
Bij debemonstering isernaar gestreefd omper sublocatie zoveel
mogelijk vergelijkbaar bodemmateriaal tebemonsteren. Hierna worden
de specifieke bijzonderen weergegeven met betrekking tot specifieke
bemonstering t.b.v. fysisch-chemische analyses,bioassays en
bioaccumulatietesten ent.b.v. macrofauna- en nematodenanalyses.
Alle monsters zijn nahetbemonsteren direct getransporteerd naar het
laboratorium van AquaSense in Amsterdam. Hier zijn de monsters
gecodeerd (Ecolimsnummer) en, na een eventuele voorbehandeling, tot
gebruik, gekoeld endonker opgeslagen.
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Bemonstering fysisch-chemische analyses,bioassays en
bioaccumulatietesten
Opelke sublocatie iseenmonster genomen van debovenste 10cm van
dewaterbodem. Hierbij iseenEkman-Birge-happer gebruikt, waarbij
iederehapovereenkomt met een bemonsterd oppervlak van0,0225 m2.
Ten behoeve van debioassays enbioaccumulatietesten zijn met deze
happen 5plastic emmers van ieder 10litervolledig afgevuld en daarna
afgesloten. Tijdens dezebemonstering istenbehoeve van fysischchemische analyses,per sublocatie telkens een mengmonster
samengesteld. Hiermeezijn 2donkereglazen potten volledig afgevuld
endaarna direct afgesloten.
Bij aankomst inhet laboratorium isde inhoud van de 5emmers,per
sublocatiebij elkaar gevoegd, mechanisch gehomogeniseerd en daarna
wederom verdeeld overde5emmers.
Doordeopdrachtgever werd gevraagd om ineerste instantie alleen
locatieAen Bteanalyseren en,afhankelijk van deresultaten, eventueel
aanvullend locatie C. Om dekwaliteit van het monstermateriaal van
locatieCtestabiliseren isdaarom inoverlegmetde opdrachtgever
besloten omhet monstermateriaal van deze locaties direct na aankomst
inhet laboratorium intevriezen entebewaren bij -20 °C.
Ten behoeve deKs-analyseszijn per sublocatie twee steekbuismonsters
van 10cm lengte en 5.4 cm diameter genomen uit één Ekman-Birgehap. Desteekbuizen zijn daarna aan deboven- en onderzijde afgesloten
enhorizontaal getransporteerd. Omdat Ks-steekbuismonsters,in
verband met inklinken van het materiaal indebuis, direct dienen te
worden verwerkt, is ookhetmateriaal van locatie Cmeteen
geanalyseerd.
Bemonstering macrofauna
Deteonderzoeken wateren zijn met de Ekman-Birge-happer
bemonsterd door per sublocatie 5happen uit dewaterbodem te nemen.
Iederehapkomt overeen meteen bemonsterd oppervlak van0,0225 m2.
Iedere afzonderlijke hap isinhet veld over een 500 urn zeef uitgespoeld
enalles>500 urn is overgebracht in eenplastic monsterpotje (dus5
potjes per sublocatie). Alvorens depotjes aftesluiten, zijn de monsters
geconserveerd door toevoeging van formaline (ca. 5volume%).
Doorhet RIZAzijn aanvullend op een aantal sublocaties (zietabel 2),
afhankelijk van dediepte endeaanwezige structuren (plantenresten en
stenen),ook nogeen aantal macrofaunahandnetmonsters (breedte 0,30
men maaswijdte 500 um)genomen. Hierbij istelkens 10maal een
traject van 1 meter van debovenste laag van de waterbodem
bemonsterd. Dit isgedaan door het net schoksgewijs over debodem en
door zoveel mogelijk micromilieus tebewegen. Op iedere locatie is het
residu inhetnet apart in eenplastic pot gedaan en geconserveerd in
formaldehyde (6volume %). Ophettijdstip vandebemonstering bleek
dat erzeer weinig micromilieus aanwezig waren. Alleen het
micromilieu 'bladpakket' was overmatig aanwezig op de locaties Bil,
BUIen BIV.
Demacrofauna op stenen indeoeverlocaties isdoormedewerkers van
het RIZA bemonsterd door middel van 3stenen teverzamelen en af te
borstelen boven een teil met water. Dit water isgezeefd over een zeef
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metmaaswijdte van 500 um. Hetresidu opdezeef is in een pot
overgebracht en geconserveerd in formaldehyde (6volume %). De
oppervlakten van allezijden van destenen zijn opgemeten. Het bleek
dat alleen op locatieAll stenen aanwezig waren.
Deze steen- ennetmonsters zijn naar het RJZAin Lelystad
getransporteerd.
Bemonstering nematoden
Per sublocatie zijn uit één Ekman-Birge-hap (monsteroppervlak: 225
cm2) 4steekbuismonsters (monsteroppervlak: 22,9 cm2) tot een diepte
van circa 10cm genomen. Dezemonsters zijn samengevoegd (ca. 1liter
per sublocatie) en geconserveerd met behulp van formaline (ca.5
volume %).
Bemonstering landbodem sublocaties
Debemonstering van dedrogeoverzones (sublocatie I,zie tabel 2en
figuur2) isop een anderemanier uitgevoerd. Deze locaties zijn in een
vierkant rasterpatroon bemonsterd door telkens met een grondguts tot
10cm diepte steken tenemen,met een onderlinge afstand van ca. 0,5
m. Persublocatie zijn zoveel steken genomen alsnodig om ca. 3liter
grond teverzamelen. Degrond isdaarna gemengd en verdeeld over3
donkere, glazen potten van 1liter. Een vandezepotten isbestemd voor
denematodenanalysesendetwee overige potten zijn bestemd voor
fysisch-chemische analyses.

2.2. Fysische en chemische sedimentanalyses
Standaard analyses
Defysische en chemisch analyses van dewaterbodemmonsters zijn
uitgevoerd door het Sterlab-gecertificeerde milieulaboratorium
Alcontrol-Heinrici teHoogvliet. Aan dewaterbodemmonsters van alle
sublocaties ende grondmonsters van sublocatie Izijn de volgende
klassieke parameters geanalyseerd: calciumcarbonaat, droge stof, totaal
fosfaat, korrelgroottefracties <2, < 16,<63,<210en > 210 urn,
gloeirest, pH-grond, Kjeldahl-stikstof enorganische stof (IB-methode).
Demonsters van sublocatie IIzijn aanvullend geanalyseerd opde
volgende (standaard RIZA-pakket)microverontreinigingen: metalen
(Cd, Cr, Cu,Ni, Pb,Zn,AsenHg),PAK's (16van EPA),PCB's,
OCB's,minerale olie enEOX (standaard RIZA- detectiegrenzen). In de
ruwedatarapportage wordt bij deanalyseresultaten (bijlage 1)vermeld
welkeanalysemethodieken hierbij door Alcontrol zijn gebruikt.
Deverontreinigingsgraad van de sublocaties II isvervolgens bepaald
door deanalyseresultaten metbehulp van LAWABO 3.0 tetoetsen aan
de Evaluatienota Water (ENW)-waterbodemnormen (Ministerie van
Verkeer enWaterstaat, 1994).
Ks-analyse{zieAquaSense, 1993)
Het gemiddelde watergehalte van het sediment kan van locatie tot
locatie (horizontaal) sterk verschillen. Opplaatsen waar het sediment
meer grof (>63 urn)danfijnmateriaal (<63 urn)bevat ishet
percentage water in het sediment lager dan andersom. Ook in verticale
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richting kunnen verschillen inwaterpercentages worden waargenomen.
De verticale variatie hangt hoofdzakelijk af van de sedimentatie (nu en
inhet verleden),dekwaliteit en kwantiteit van het gesedimenteerde
materiaal endematevan compactie. Deverticale verdeling van het
waterpercentage kan worden beschreven als functie van dediepte met
devolgende formule:
W(X)=W(o_i)+K s *ln(2x) (Hâkanson and Jansson, 1983)
waarin:
x
:degemiddelde dieptevan het sedimentplakje (cm);
W(X) : hetwatergehalte opdieptex (%);
W ((M) :hetwatergehalte in het bovenste laagje (0-1 cm) (%);
Ks
:een bodemconstante.
Debodemconstante K s isafhankelijk van debodemdynamiek. Hoe
groter deverticale gradiënt, hoe groter de Ks-waarde. Deze gradiënt
wordt door factoren alserosie,transport enaccumulatie bepaald. Ook
chemische enbiologische karakteristieken zullen van invloed zijn.
Hierdoor zal de Ks-waardeverschillen van locatietot locatie.
Sedimenten die erg "los"zijn zullen veel waterbevatten en een lage
graad vancompactie bezitten. Degradiënt isdaardoor klein en de
absolute Ks-waarde laag.Bodems met een lageabsolute Ks-waarde(<
1)zullen vanwege hun lagegraad van compactie minder geschikt zijn
alshabitat voorbodem bewonende organismen. Bij een hoog
watergehalte (ca. 80%) indebovenste 5à6cm van debodem en een
geleidelijke toename vankorrelgrootte engraad van compactie, zoals in
slibbodems, kan het watergehalte op 8tot 10cm beduidend lager zijn
(ca.40%).Dit soort bodemsheeft een duidelijk hogere absolute Kswaarde (waarde > 1)enzullen vanwege hun compacte structuur beter
geschikt zijn als habitat.
Metbehulp van lineaireregressie isper steekbuisprofiel het verband
tussen W(x) voor alle cm-laagjes ende waarde ln(2x) bepaald, waaruit
dewaarde voor dehelling Ks volgde. Wanneer de correlatiecoëfficient
(r^) laag is,betekent dit dat het verband tussen watergehalte en diepte
zwak is.Wanneer decorrelatie niet significant isop het 90%niveau
(p< 0,10),dan kan ditbetekenen dat de locatiegelegen isin een
transport en/of erosie zoneen dus minder geschikt isals habitat voor
chironomiden. Derelatietussen t (Student's t),ren n(aantal monsters)
wordt beschreven in devolgende formule:
t = r*V(n-2)/V(l-r 2 )
Wanneertkleiner isdan detabelwaarde inde Student's ttabel
(éénzijdige hypothese en n-2 vrijheidsgraden), dan isdecorrelatie niet
significant.
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Karakterisering waterbodems
Debodems van allenatte sublocaties isgekarakteriseerd volgens de
methodiek zoalsweergegeven infiguur 3.Deslibhoudende sedimenten
zijn vervolgens verder gekarakteriseerd volgens demethodiek zoals
weergegeven infiguur4. Deze wijze van sedimentkarakterisering
(figuur 3en4)wordt voorgesteld door het RIZA en isgebaseerd op de
indeling zoals gehanteerd inhetproject "Biologische Typologie Zoete
Waterbodems (Typosed)"(Aquasense, 1993). DezeTyposed-indeling is
gemodificeerd opbasis van een studievan de macrofaunalevensgemeenschappen van ca. 300 locaties (Reinhold-Dudok van Heel &
Den Besten, inprep.).

2.3. Bioassays
Deacutetoxiciteit van de sedimentmonsters van de sublocaties II is
beoordeeld metbioassays metbacteriën (Microtox),met raderdiertjes
(Rotoxkit F)enmet kreeftachtigen (Thamnotoxkit F).De chronische
toxiciteit van dezemonsters isbeoordeeld metbioassays met
watervlooien (Daphniamagna)enmet muggelarven(Chironomus
riparius).
Debioassays zijn uitgevoerd intwee series. Inserie 1isuitgegaan van
'verse' waterbodemmonsters {zie2.1) en zijn demonsters van
sublocatie All enBil beoordeeld. Alle bioassays in deze serie zijn
uitgevoerd indeperiode van eind november 1995tot mediojanuari
1996.Ongeveer een halfjaar later ishet ingevroren monstermateriaal
van sublocatie CIIontdooid enbeoordeeld (serie2:uitvoering van eind
mei tot eindjuli 1996).Indegevallen waar sprake isvanporiewater als
testmedium wordt hiermee het water aangeduid dat zich in de
natuurlijke poriën van dewaterbodem bevindt. Dit water is gewonnen
door debodemmonsters tecentrifugeren. Hetbovenstaande water is
daarna gedecanteerd en nafiltrerenover een glasvezelfilter (0,45 urn)
gebruikt indebioassays.
Hierna volgt eenbeschrijving van dewijze waarop deze acute (2.3.1) en
chronische (2.3.2)bioassays zijn uitgevoerd. Voor een gedetailleerdere
beschrijving wordt verwezen naarde genoemde richtlijnen.

2.3.1. Acute bioassays
Microtox®
Debioassay metdebacterie Vibriofischeri(voorheen Photobacterium
phosphoreum) isuitgevoerd volgens NVN 6516 (1993) aangevuld met
deTRIADE-methodebeschrijving (Maas etal, 1993),waarbij het
poriewater direct nawinning isgetest. In dezetest ismet een lichtmeter
(Microtox®) deafname van debioluminescentie bij de bacterie
beoordeeld na 5, 15en 30minuten blootstelling aan de4 volgende
concentraties poriewater: 45,22.5, 11.25en 5.625volume %.Detesten incubatietemperatuur bedroeg 15°C. Deanalyses zijn in duplo
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uitgevoerd, waarna (indien mogelijk) perblootstellingsduur één
gemiddelde EC20-waardeisbepaald. DeEC20-waarden zijn bepaald
met behulp van deprogrammatuur behorende bij het Microtoxtestsysteem.
DeEC20-waarde(Effect Concentratie) isgedefinieerd alsde
concentratie poriewater, waarbij binnen een gegeven blootstellingsduur
een afname van 20%van debioluminescentie t.o.v. de blanco
(=verdunningsmedium) kan worden waargenomen. De laagstevan de
op de3tijdstippen bepaalde EC2()-waardewordt gebruikt omde
toxiciteit van het monster aante duiden.
Vlak voorhet inzetten van detesten zijn inhet onverdunde poriewater
devolgende fysische enchemische parameters semi-kwantitatief
gemeten:
• Zuurstofgehalte (met gecombineerde zuurstof- en temperatuurelectrode);
• Zuurgraad (met pH-meter);
• Nitrietgehalte (met Merck-testkit);
• Ammoniumgehalte (met Merck-testkit);
• Geleidbaarheid (met geleidbaarheidsmeter);
• Temperatuur (met gecombineerde zuurstof- entemperatuurelectrode).
Rotoxkit F ™
De acutebioassay met deRotoxkit F™isuitgevoerd volgens het
standaardprotocol behorende bij dezeToxkit (Creasel, 1990).Hierbij is
de sterfte bijjuvenielen vanhet raderdiertje Brachionus calyciflorus
beoordeeld na24 uurblootstelling aan de 5volgende concentraties
poriewater: 100,56,32, 18en 10volume %. Deverdunningen zijn
aangemaakt met het indeToxkit bijgeleverde standaard
zoetwatermedium. Het testvolumebedroeg 0,3 ml pertestcupje. Als
blanco is 100%zoetwatermedium getest. Detest isin zesvoud
uitgevoerd met in ieder testcupje 5juvenielen. Detesttemperatuur
bedroeg 25+ 1°C,en isinhet donker uitgevoerd. Tijdens detest zijn de
proefdieren niet gevoerd.
Uit detestresultaten is(indien mogelijk) metbehulp van het ToxCalcsoftwarepakket (Tidepool, 1993) met een geschikte 'punt-schattings'methode deconcentratie testmedium geschat die 50%sterfte geeft
binnen 24uur blootstelling (LC50).
Vlak voorhetinzetten vandetesten zijn inhetblanco-en het
onverdunde poriewater verschillende fysische enchemische parameters
semi-kwantitatief gemeten {zieMicrotox).
Thamnofoxkit F ™
Deacutebioassay met deThamnotoxkit F™isuitgevoerd volgens het
standaardprotocol behorende bij deze Toxkit (Creasel, 1992). Hierbij is
de sterfte bijjuvenielen van dekreeftachtige Thamnocephalus platyurus
beoordeeld na24uur blootstelling aan de5volgende concentraties
poriewater: 100,56,32, 18en 10volume %. Deverdunningen zijn
aangemaakt met het in deToxkit bijgeleverde standaard
zoetwatermedium. Het testvolumebedroeg 1 ml pertestcupje. Als
blanco is 100%zoetwatermedium getest. Detest isin drievoud
uitgevoerd met in iedertestcupje 10juvenielen. De testtemperatuur
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bedroeg 25+ 1°C,en isinhet donker uitgevoerd. Tijdens detest zijn de
proefdieren niet gevoerd.
Uit detestresultaten is(indien mogelijk) metbehulp van het ToxCalcsoftwarepakket (Tidepool, 1993)met eengeschikte 'punt-schattings'methode deconcentratie testmedium geschat die 50%sterfte geeft
binnen 24uurblootstelling(LC50).
Vlak voorhet inzetten van detesten zijn inhet blanco- en het
onverdunde poriewater verschillende fysische en chemische parameters
semi-kwantitatief gemeten (zieMicrotox).

2.3.2. Chronische bioassays
Daphniamagna
Dechronische bioassay metDaphnia magna isuitgevoerd conform de
"Methodebeschrijving voordebeoordeling van verontreinigde
waterbodems volgens deTriade-benadering" (Maasetal, 1993).De
watervlooien zijn indezebioassay blootgesteld aan de4 volgende
concentraties poriewater: 100, 56,32 en 10volume %. De
verdunningen zijn aangemaakt met Elendt-medium3. Per concentratie
zijn 10testvaatjes gevuld met 50ml testmedium. Als blanco
testmedium is Elendt-medium gebruikt. Inieder testvaatje iséén
watervlo (leeftijd <24uur) ingezet. Detestduurbedroeg minimaal 14
dagen enisbeëindigd nadat er indeblanco driebroedsels waren
geproduceerd. Gedurende debioassay ishet testmedium tweemaal per
week ververst en istevenshet aantal geproduceerdejongen geteld en
verwijderd. Hettellen enverwijderen van dejongen istevens éénmaal
perweek tussen debeideverversingen uitgevoerd. Dagelijks isde
overleving van de ingezette watervlooien gecontroleerd, eventuele
reproductie genoteerd en isgevoerd met eenScenedesmus(groena\g)suspensie. Gedurende deuitvoering van debioassays zijn inde blanco
en inhetonverdunde poriewater dezuurgraad, detemperatuur, het
zuurstofgehalte, het nitriet- enammoniumgehalte(metbehulp van
Merck-testkits) en de geleidbaarheid (met behulp van een
geleidbaarheidsmeter) semi-kwantitatief gemeten. Deze parameters zijn
aan hetbegin en gedurende detest eenmaal perweek (vóór en na
verversen) bepaald.
Aanhet eindevan debioassay isuitde "cohort life-table"4, alsmaat
voor dereproductie-capaciteit, pertestconcentratie de gemiddelde
intrinsieke populatiegroeisnelheid (r m ) berekend op dewijze zoals
beschreven inhetTriade-protocol (Maas etal., 1993).Met namehet
moment van eerste reproductie (eerste worp) en de aantallen
nakomelingen per worp zijn bepalend voor deze parameter.

3

Standaardmedium bestaande uit gedemineraliseerd water waaraan enkele zouten en
vitaminen toegevoegd zijn. Dit medium wordt gebruikt bij het kweken van D.
magna.

4

Tabel met daarin het aantal nakomelingen per ingezet vrouwtje gedurende de test
(Begon etal., 1986).
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Met behulp van de Shapiro-Wilk's-testuit het ToxCalc-pakket
(Tidepool, 1993) isgetoetst ofdewaargenomen rm-waarden per
concentratie normaal verdeeld zijn. En metbehulp van de Bartlett's-test
isbeoordeeld ofdevarianties in dezewaarnemingen tussen de
verschillende testconcentraties homogeen zijn. Indien aan beide
randvoorwaarden werd voldaan, ismet deparametrische Williams'
Multiple Comparison-test getoetst ofdeverschillen inde gemiddelde
rm-waarden perconcentratie significant zijn ten opzichte van debij die
seriebehorende blanco. Indien ook na een eventuele transformatie van
dewaarnemingen niet voldaan kon worden aan deze randvoorwaarden,
ismet deverdelingsvrije Steel's Many-One Rank-rangsomtest getoetst
ofersignificante verschillen waren. Op basis van deze statistische
analyse isdeNOECreproductie-waarde bepaald.
DeNOECsterfte-waarde isgelijk gesteld aan die testconcentratie
waarbij <20 %sterfte optrad binnen detotaletestduur van debioassay.
Voorwaardehierbij isdat ersprake isvan eentrend in drie
opeenvolgende verdunningen van het testmedium (Maas etai, 1993).
Tevens is(indien mogelijk) detestconcentratie bepaald die aan het
einde van detest 50%sterfte van dewatervlooien gaf (LC50). Deze
bepaling isuitgevoerd metbehulp van een geschikte "punt-schattings"methode uithet ToxCalc-pakket (Tidepool, 1993).
Chironomus riparius
Dechronische bioassay met demuggelarve Chironomus riparius is
uitgevoerd volgens de "Methodebeschrijving voor debeoordeling van
verontreinigde waterbodems volgensdeTriade-benadering" (Maaset
ai, 1993).Voor dezetest isdebenodigde hoeveelheid waterbodemmonster (sediment) van iedere sublocatie gezeefd over een 1 mmzeef.
Met dit gezeefde sediment iseen mengsel aangemaakt bestaande uit1
volumedeel sediment en4volumedelen Dutch Standard Water5. Van
hetmengselrestant isna driedagen bezinken het elutriaat6 gewonnen,
waarmee drietestvaatjes tot ca. 100ml zijn gevuld. Per testvaatje met
elutriaat zijn random 2halveeipakketten (<2dagen oud) vanC.
riparius ingezet. Na4dagen isbeoordeeld ofbeide eipakkethelften zijn
uitgekomen, en zijn deuitgekomen larven gevoerd met een 2% Trouvitoplossing.Na 7dagen zijn uit het elutriaat individuen van het 2e larvale
stadium van C. riparius gehaald. Pertestvaatje met sediment/DSWmengsel (sediment/water-systeem) zijn 25van deze larven ingezet. Drie
maal perweek zijn detestvaatjes belucht enisgevoerd met een 2%
Trouvit-oplossing. Na28dagen zijn de larven voorzichtig over een 150
um r.v.s.zeef uitgespoeld. Het aantal larven isgeteld en van de4e
stadium (L4) larven isvervolgens het drooggewicht bepaald. Hieruit is
het gemiddelde drooggewicht per larve afgeleid.
Tijdens testserie 1 en2 isook een bioassay uitgevoerd met
(referentie)sediment uithet Schoonrewoerdse Wiel (SW). Het

5

Dutch Standard Water (DSW) isgedemineraliseerd water waaraan enkele zouten
toegevoegd zijn. DSW wordt gebruikt als standaard water bij het kweken van C.
riparius.

6

Elutriaat ishet extract van een waterbodem wat verkregen wordt door debodem te
"wassen"met water.
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Schoonrewoerdse Wiel staat bekend als eenrelatief schoon water in het
Rijnstroomgebied nabij Leerdam. Het Schoonrewoerdse Wiel isde
laatste 100jaar niet meeroverstroomd enstaat sinds die tijd dus niet
meeronder invloed van verontreinigingen uit derivieren (Van de
Guchte etal, 1992).Doorhet RIZAuitgevoerde analyses tonen aan dat
het sediment uit het Schoonrewoerdse Wiel wat betreft aanwezige
verontreinigingen inklasse 2ingedeeld kanworden. De hiervoor
verantwoordelijke verontreinigende stoffen zijn inhoofdzaak PAK'sen
in mindere mate ook koper ennikkel.
Metbehulp van deANOVA- en depost-hoc Bonferoni T-test is getoetst
ofdewaarnemingen voor een van de volgende parameters significant (P
<0,05) verschilt vandereferentie (SW-sediment):
•
gemiddelde sterfte;
•
gemiddelde larvale ontwikkeling;
•
gemiddeld drooggewicht van de L4-larven.
Hierbij isgebruik gemaakt van het SPSS-softwarepakket (Norusis,
1992).
Enkele fysische enchemischeparameters {zie2.3.1, Microtox) zijn
semi-kwantitatief gemeten inhet elutriaat vóór het inzetten van de
eipakketten en eenweek daarna. Inhet boven het sediment staande
water vanhet sediment/DSW-mengsel zijn dezeparameters vóór het
inzetten van de larven endaarna éénmaal perweek gemeten.

2.3.3. Kwaliteitstesten gebruikte testorganismen
Indezelfde periode datdebioassays zijn uitgevoerd, zijn
kwaliteitstesten uitgevoerd met degebruikte testorganismen. Hiermee is
degevoeligheid van dezeorganismen voor een referentiestof
gecontroleerd.
Inbijlage 6van deruwedatarapportage wordt pertestorganisme de
gebruikte referentiestof, deblootstellingsduur, het eindpunt, het
testresultaat endeacceptatierange voor ditresultaat weergegeven.
Hieruit blijkt datde gevoeligheid van detestorganismen voor de
genoemde stoffen binnen degestelde acceptatieranges valt. Daarmee is
dus voldaan aande gestelde kwaliteitscriteria.

2.4. Bioaccumulatietesten
Debioaccumulatie7-testen met oligochaeten zijn net als de bioassays
uitgevoerd intwee series (zie2.3). In serie 1 zijn de 'verse' monsters
van sublocatie All en Bil beoordeeld. Later isin serie2 het ingevroren
monstermateriaal van sublocatie CII ontdooid en beoordeeld.

7

Bioaccumulatie ishet proces van ophoping van toxicanten in organismen.
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Debioaccumulatietesten metoligochaeten zijn uitgevoerd conform de
"Methodebeschrijving voordebeoordeling vanverontreinigde
waterbodems volgens deTriade-benadering" (Maasetai, 1993). Voor
dezetestisdebenodigde hoeveelheid waterbodemmonster (sediment)
van iedere sublocatie gezeefd over een500urnzeef. Metdit gezeefde
sediment iseenmengsel aangemaakt bestaande uit 1 volumedeel(nat)
sediment en4volumedelen Dutch Standard Water. Ditmengsel is
gedurende24uurgeschud.Nahetschudden ishetmengsel vaniedere
sublocatie uitgeschonken intweeglazen aquaria (replica's) van5liter.
Tijdens hetbezinken (2dagen,bij20±2°C)ishetwater matig belucht.
Nahetbezinken isaanieder aquarium ca.20gram (natgewicht) levende
oligochaetenmassa toegevoegd. Voorhetbepalen vande
stoffenconcentraties indeoligochaeten aanhetbegin vandetest
(uitgangsmateriaal) iseenzelfde hoeveelheid oligochaetenmassa direct
ingevroren.
Degebruikte oligochaeten zijn afkomstig vaneen dierenspeciaalzaak,
waar zeworden verhandeld alsvisvoer onderdenaam 'Tubifex'. Ter
conditionering zijn dezeorganismen 1 week vóórhetinzetten in een
doorstroomsysteem gehouden waarin zemetleidingwater zijn
schoongespoeld. Tijdens dezeconditionering zijn dedieren driekeer
gevoerd doorperkeer,per 150gnatgewicht aanoligochaeten, 10 ml
van een 10%Trouvit-suspensie toetevoegen. Deoligochaeten zijn1
dagvoorhetinzetten vandetest ineenschonebakovergebracht voor
opschoning (uitscheiding vandedarminhoud).
Debioaccumulatietesten zijn inafgedekte aquaria inhetdonker
uitgevoerd bij eentemperatuur van20±2°C.Deverdampte
hoeveelheid water iseensperweek metmilli-Qwater aangevuld.Als
voer voordeoligochaeten isaanieder aquarium driemaal perweek,1
mlvaneen 10%Trouvit-oplossing toegevoegd. Vlak voor hetinzetten
engedurendedetesten zijn dezuurgraad, detemperatuur,het
zuurstofgehalte, hetnitriet- enammoniumgehalte (metbehulpvan
Merck-testkits) endegeleidbaarheid (metbehulp van een
geleidbaarheidsmeter) semi4twantitatief gemeten.
Na28dagen zijn detesten beëindigd. Terverzameling vande
oligochaeten isdeinhoud vandetestbakken metbehulpvan
leidingwater over een300urnzeef gespoeld. Deophetzeef
achtergebleven oligochaetenmassa isnogmaals gezeefd met een
combinatie vaneen500en300urnzeef, waardoor eenverdere
opschoning vandeoligochaeten plaatsvond. Deoligochaetenmassa is
daarna ingevroren.
Het uitgangsmateriaal enhetmateriaal na28 dagen blootstellingis
vanuit ingevroren toestand gevriesdroogd entenslotte doorhetSterlabgecertificeerde milieulaboratorium OmegamteAmsterdam chemisch
geanalyseerd. Hier zijn devolgende parameters geanalyseerd (alles
uitgedrukt inmg/kg (vries)droge stof):
-Vetgehalte;
-Metalen: Cd,Cr,Cu, Ni,Pb,Zn,Asen Hg;
-PAK's: 16vanEPA;
- PCB's: 28,52,101,118, 138,153en180;
-OCB's(o.a.DDT enHCB).
Dehierbij door Omegam gehanteerde methodieken engerealiseerde
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detectielimieten worden weergegeven inbijlage 18van de ruwe
datarapportage. Aan Omegam werd van tevoren gevraagd om zo laag
mogelijke detectielimieten te realiseren (voor zover haalbaar vanwege
degeringe hoeveelheid biomassa).
Opbasis van dechemische analyseresultaten zijn dezogenaamde biotasedimentaccumulatiefactoren berekend (BSAF's) opde wijze zoals
beschreven door Den Besten (1996). Voormetalen zijn deze berekend
alsdeverhouding tussen degehalten indeoligochaeten en het sediment
(beideopbasis van drooggewicht).Voor de organische
microverontreinigingen zijn dezeberekend als deverhouding tussen de
gehalten indeoligochaeten op vetbasis en het gehalte in sediment op
basis vanorganisch koolstof.

2.5. Veldinventariatie

2.5.1. Macrofauna
Ekman-Birge-happen
Deper sublocatie genomen enover 500 umgezeefde Ekman-Birgehappen (5 stuks,zie 2.1) zijn inhet laboratorium verder uitgezocht op
een lichtbak. Deorganismen zijn hierbij gescheiden van het overige
(organische) materiaal (steentjes, detritus e.d.). De verzamelde
organismen zijn perhap apart gedetermineerd tot op het laagst haalbare
taxonomische niveau. Hierbij isgebruik gemaakt van de aanbevolen
literatuur voor debiologische monitoring van zoete Rijkswateren met
een aantal aanvullingen, betreffende detaxa Oligochaeta, Chironomidae
en Ephemeroptera (ziebijlage 1).Determinaties zijn zoveel mogelijk
uitgevoerd met een Olympus SZ-STS zoom stereomicroscoop
(vergroting 9tot 110x).Om deoligochaeten tekunnen determineren
zijn dezeopgehelderd inlevulosesiroop (50%melkzuur en50%
glucose) en geprepareerd. Preparaten van wormen en muggelarven zijn
bekeken met een Olympus microscoop (BH 2)bij een vergroting van 40
tot400x.
Bij dedeterminatie van deoligochaeten isook de doorsnede van het
elfde segment gemeten tot op 0,01 mm nauwkeurig en van de
chironomiden isde lengte gemeten tot op0,1mm nauwkeurig. Op basis
van dezemorfologische metingen zijn vervolgens per soort de
biomassa's bepaald. Hierbij isdemethode gebruikt zoals beschreven
door Dudok van Heel etal.(1992) en door Smit etal.(1993).
Nadeterminatie zijn dechironomiden per sublocatie IIbij elkaar
gevoegd (5happen per sublocatie) en vervolgens geanalyseerd op
kaakmisvormingen.Hierbij isdemethode gebruikt zoals beschreven in
het Triade-protocol (Maas etal., 1993).
Na determinatie en overige analyse van demacrofauna zijn de volgende
zaken gerapporteerd: (gemiddelde) aantallen (per Ekman-Birge hap) en
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dichtheden (aantal perm2)per soort of soortgroep, (gemiddelde)
biomassa's van deoligochaeten ende chironomiden (per Ekman-Birgehap enperm2)per soort ensoortgroep, (gemiddelde) som van de
biomassa's van chironomiden en oligochaeten, (gemiddeld) aantal
soorten chironomiden en%kaakafwijkingen (breuk + slijtage en
misvorming), (gemiddeld) aantal soorten oligochaeten, (gemiddeld)
aantal soorten Bivalvia, (gemiddeld) aantal soorten Gastropoda enhet
(gemiddelde) totaal aantal soorten per (sub)locatie. Tenslotte zijn op
basis van dezewaarnemingen ook nog enige (diversiteit)indices
berekend (zieruwedatarapportage, bijlage 20f, voor de lijst van
berekende indices).
Stenen-en handnetmonsters
Deanalyse van destenen- en handnetmonsters isuitgevoerd door
medewerkers van het biologisch laboratorium van het RIZA (afdeling
WSE, Lelystad). Inhet laboratorium zijn de macrofaunamonsters
gespoeld over een zeef met een maaswijdte van 500 urn.Al het
materiaal opdezeef isuitgezocht op een lichtbak en de organismen zijn
gesorteerd en geteld.
Alle macro-evertebraten zijn gedetermineerd tot ophet laagst mogelijke
taxonomische niveau metbehulp van deaanbevolen literatuur voor de
biologische monitoring van zoete Rijkswateren (ziebijlage 1).De
determinatie isuitgevoerd met behulp van een binoculair (7,5 -64x) en
een lichtmicroscoop (maximale vergroting l.OOOx).Daartoe zijn de
Chironomidae en Oligochaeta opgehelderd in levulosesiroop. Tenslotte
zijn dedichtheden (aantal perm2) berekend.

2.5.2. Meiofauna (nematoden)
Denematodenmonsters (land- enwaterbodem) zijn aangeleverd aan het
Bedrijfslaboratorium voorGrond- en Gewasonderzoek (BLGG) in
Oosterbeek. Per sublocatie ishier aan een subsample van minimaal 100
nematoden desoortensamenstelling met behulp van een
lichtmicroscoop (600 en lOOOx)en denematodendichtheid bepaald.
Daarnaast isdefrequentie van deverschillende families per monster
bepaald.
Opbasis van de familiefrequentie isde zogenaamde Maturity Index
(MI) (Bongers, 1990en Bongers etal, 1990)berekend, welke gebruikt
kan worden voor beoordeling van drogebodems enwaterbodems. De
nematodenfamilies worden ingedeeld op een schaal van 1 tot 5(c-p
waarde). Deuitersten van deze schaal vertonen eigenschappen van
'colonizers' (1) of'persisters' (5).'Colonizers' hebben een korte
generatietijd en een hogereproductiesnelheid. Bovendien zijn deze
soorten tolerant ten opzichte van verstoring, bijvoorbeeld vervuiling.
'Persisters'hebben een lange generatietijd en een lage
reproductiesnelheid. Deze soorten zijn bovendien gevoelig voor
chemische vervuiling.
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DeMIwordt alsvolgt berekend:
n

MI == Ev(i) « >f(i)
i= 1
met:
v(i)=c-p waarde van het taxon, zie Bongers en Schouten (1991);
f(i)= frequentie van het taxon in een monster.
Deresultaten per sublocatie zijn tenslotte grafisch weergegeven door de
verdelingvan denematoden over decp-klassen (1, 2en 3t/m 5)te
plotten indezogenaamde cp-driehoek (DeGoede, 1993).

2:,
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3. Resultaten

3.1. Fysischeenchemische(water)bodemanalyses
Deresultaten van de fysische enchemische (water)bodemanalyses zijn
samengevat weergegeven intabel 3.Indeel Avan de ruwe
datarapportage worden debasale data voor dezetabel weergegeven. Dit
zijn dechemische analyseresultaten van Alcontrol (bijlage 1),de
resultaten van deLAWABO-toetsing van destofgehalten vande
sublocaties II aande ENW-normering (bijlage 2) ende resultaten van
de ^-analyses (bijlage 3).

3.1.1.Karakterisering (water)bodems
Dewaterbodems op alle sublocaties IV hebben een zandig karakter. De
bodem opAIVbestaat uit grof zand en op BIV en CIVbevat het zand
slib. BIV enCIV lijken ook opelkaar watbetreft stabiliteit: door de
lagecorrelatie tussen watergehalte endiepte (lage r2) issprake van
onstabiel sediment. Op sublocatie CIIbestaat debodem eveneens uit
onstabiel, slibbig zand en isdebodem dus vergelijkbaar met BIV en
CIV. Debodem van sublocatie All bestaat eveneens uit slibbig zand,
maarhier iswel een duidelijke correlatie tussen watergehalte en diepte
en isderhalve (in combinatie met een Ks-waarde<-1) sprake van
stabiel, gelaagd sediment.
Binnen dezandige bodems isdus sprake van drie verschillende
bodemtypen: grof zand (AIV),onstabiel, slibbig zand (BIV, CII en
CIV) enstabiel, gelaagd, slibbig zand (All).
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Dewaterbodems opalle sublocaties III hebben een slibbig karakter. De
bodem op BUIen CHIbestaat uit stabiel slib,maar vanwege het grote
verschil indiepte (BUI ca.0,5 men CHI ca. 16,5m) istoch sprake van
een verschillend habitat. Debodem op sublocatie AIII bevat iets meer
zand. Hier issprakevan stabiel, gelaagd, zandig slib. Debodem op
sublocatie Bil lijkt sterk op AIII.Doordat hetvochtgehalte echter lager
isdan 50%ishier sprakevan stabiel, zandig slib.
Binnen deslibbige bodems isdus sprake van drie verschillende
bodemtypen: stabiel slib(BUIen CHI),stabiel, gelaagd, zandig slib
(AIII) enstabiel,zandig slib (Bil).
Opbasis van dediepte enderesultaten van deoverige klassieke
chemische analyses (calciet, ijzer, ammonium etc.,zie tabel 3) kan
worden gesteld dat desublocaties IIen IVbinnen een locatie,maar ook
tussen delocaties A, BenConderling, min ofmeer met elkaar
vergelijkbaar zijn. Toch zijn erook enkele verschillen. Het
ammoniumgehalteop locatie B ishoger dan op locatie A enC, en
verder ishet stikstofgehalte op locatie C lagerdan op locatie AenB.
Desublocaties III verschillen beduidend van desublocaties II en IV:
slibbige inplaats van zandige bodems, dieper, hogere vochtpercentages,
hogere organische stofgehalten, opvallend hogere ammonium-, stikstofen in mindere mateook fosfaatgehalten. Desublocaties III zijn
onderling wel redelijk met elkaar vergelijkbaar. Alleen sublocatie CHI
ligt véél dieper (voormalige zandwinput, zie 1.2) en het organische
stofgehalte (10,6 %) iseen factor 3hoger dan op sublocatie AIII en
BUI.
Delandbodem opdedrogeoeverlocatie van sublocatie AI verschilt wat
betreft bodemkarakteristieken van BI en Cl. Het organische stofgehalte
op BenCiseen factor 2hoger alsmede defractie <2en <63 urn.Ais
dus zandiger. Verder ishet stikstof- en nitraatgehalte op locatie BI
hoger dan op locatieAI enbeduidend hoger dan op locatie Cl.

3.1.2.Verontreinigingsgraad waterbodems volgensENW
Dewaterbodem op sublocatie All isvolgens de chemische
analyseresultaten ernstig verontreinigd (klasse4) met minerale olie
(20% overschrijding van deInterventiewaarde). Dit isopvallend omdat
inhet verkennend bodemonderzoek (Grontmij, 1995)op deze locatie
slechts een matige verontreiniging (klasse 2)met enige metalen, EOX
en PAK's werd geconstateerd (zie 1.2, tabel 1).Deverontreiniging met
minerale oliewas toen niet hoger dan klasse 1 (238% overschrijding
van de Streefwaarde). Hierbij dient echter teworden opgemerkt dat de
chemische analyse binnen het voorliggende onderzoek is gericht op de
bovenste 10cmvan dewaterbodem (zie2.1)en in het verkennend
bodemonderzoek op debovenste 50cm (zietabel 1).De vergelijking
van deanalyseresultaten moet derhalve als indicatief worden gezien.
Debodem van sublocatie Bil ismatig verontreinigd (klasse 3)met
PAK's. Deverontreinigingsgraad ishiermee dus iets hoger dan in het
verkennend bodemonderzoek waar een klasse 2verontreiniging (736%
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overschrijding van deGrenswaarde) werd geconstateerd (zie 1.2,tabel1
enGrontmij, 1995).
Debodem van sublocatie CII islicht verontreinigd (klasse 2)met
diverse stoffen, onder andere PAK's (782%overschrijding van de
Grenswaarde,ziebijlage 2van de ruwe datarapportage) en HCB(34%
overschrijding van deToetsingswaarde). Deverontreinigingsgraad is
hiermee dusiets lager dan inhet verkennend bodemonderzoek, waar
een klasse3verontreiniging opbasisvan PAK's (37% overschrijding
van deToetsingswaarde) werd geconstateerd (zie 1.2, tabel 1 en
Grontmij, 1995).

3.2. Bioassays

3.2.1. Geldigheid testresultaten
Geldigheidscriteria
Deprotocollen, volgens welke debioassays worden uitgevoerd, geven
deminimumspecificaties (criteria) aan, waaraan dereferentie- of
blancotestresultaten moeten voldoen om tekunnen spreken van een
geldige test.Geldigheidscriteria hebben betrekking op het functioneren
van hetbiologisch materiaal onder niet-toxische condities. Afhankelijk
van hettestorganisme (ieder organisme isanders enheeft daardoor
specifieke criteria) kan het geldigheidscriterium eenminimumoverlevingspercentage, eenbepaald aantal nakomelingen of een
maximalevariatie tussen meetgegevens zijn (Brilsen den Besten,
1995).
Indeel Bvan deruwe datarapportage zijn degeldigheidscriteria ende
geconstateerde waarden perbioassay weergegeven voor respectievelijk
deacuteenchronische bioassays (bijlage 5).Bij allebioassays is
voldaan aandebetreffende geldigheidscriteria. Hiermee is aangetoond
dat debioassays goed zijn uitgevoerd en deresultaten dus gebruikt
mogen worden om detoxiciteit van degetestemonsters te beoordelen.
Randvoorwaarden
Voor een aantal sedimentspecifieke, fysische enchemische parameters,
zoals zuurgraad, zuurstof-, nitriet-, ammonium-, ammoniak- en
chloridegehalte of geleidbaarheid, zijn door het RIZA criteria
(randvoorwaarden genaamd) opgesteld waaraan het poriewater of het
bovenstaande water in een sediment/water-systeem moet voldoen om
geschikt tezijn alstestmedium (Maas etai, 1993).Bij overschrijding
van degestelde randvoorwaarde voor één ofmeerdere van deze
abiotische parameters kan een acuut effect worden verwacht van deze
parameter(s) (Brils en Den Besten, 1995).
Deresultaten van desemi-kwantitaieve analyse van deze
randvoorwaardenparametersworden samengevat weergegeven in tabel
4. Debasale datavoor dezetabel zijn weergegeven in deel Bvan de
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ruwedatarapportage indebijlagen: 7(Microtox),9(Rotox-en
Thamnotoxkit), 12(D.magnachronisch) en 15en 16(C. riparius
chronisch).
Tabel 4

Samengevatteresultatenvandesemi-kwantitatieveanalysevande
randvoorwaardenparameters
bioassay

Acuut of
Chronisch

voldaan aan
alle randvoorwaarden

opmerkingen

Microtox

A

ja

-

Rotoxkit F

A

ja

-

Thamnotoxkit F

A

nee

CII: ammoniumgehaltete
hoog* in onverdund
poriewater.

Daphniamagna

C

nee

BII en CII: zuurstofgehalte te
laag** in onverdund
poriewater op aantal
momenten gedurende de test.
Zuurstofgehalte vanaf de
eerste verdunning (56
volume %) wel overal hoog
genoeg.

Chironomusriparius

C

ja

-

*: Ammoniumgehalte was 10mg/l (criterium: < 3,3 mg/l);
**: Het minimum zuurstofgehalte inBil en CII wasrespectievelijk 1,3 en 1,6 mg/l
(criterium: > 3mg/l).

Bij deacutebioassays met Microtox en Rotoxkit Fen de chronische
bioassay met Chironomusriparius isvoldaan aan alle randvoorwaarden
enworden derhalve géén negatieve effecten van deze parameters
verwacht. Eventuele negatieve effecten indezemonsters worden hier
zeerwaarschijnlijk veroorzaakt door verontreinigende stoffen.
Bij deacutebioassay metThamnotoxkit Fwashet ammoniumgehalte te
hoog inhetonverdunde poriewater van sublocatie CIL Bij de
chronische bioassay metDaphnia magna washet zuurstofgehalte een
aantal malen te laag inhet onverdunde poriewater van de sublocaties
Bil enCIL Eventuele negatieve effecten indeze onverdunde
poriewatermonstersworden mogelijk (mede) veroorzaakt door deze te
hogeofte lage gehalten. Om een uitspraak tekunnen doen over de
negatieve effecten van verontreinigende stoffen kan het beste worden
gekeken naar deeffecten in het verdunde poriewater (vanaf 56
volume%),waar wel isvoldaan aan de randvoorwaarden.
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3.2.2. Acute bioassays
Deresultaten van deacutebioassays worden weergegeven indeel Bvan
deruwedatarapportage, in debijlagen: 8(Microtox), 10(Rotoxkit F)en
11(Thamnotoxkit F).Dezeresultaten zijn samengevat in tabel 5. Hierin
zijn tevens deresultaten weergegeven van detoetsing aan de
beoordelingscriteria zoals weergegeven inbijlage 2.
Tabel 5

Bioassay

Microtox
(Vibriofiscfieri)
Rotoxkit F
(Brachionus calycifiorns)

Thamnotoxkit F
(Thamnocephalusplatyurus)

Samengevatte resultaten van deacute bioassays en beoordeling mate van toxiciteit per
locatie:+=ernstig; +/-=matig; -=weinig of niet toxisch (vol%= volume%
poriewater; %effect =%immobiele dieren binnen 24uur blootstelling; ( . . . ) =
randvoorwaarde-overschrijding).
NB: Bioassays All en Bil gelijktijdig uitgevoerd met vers sediment. CII later
uitgevoerd met ingevroren sediment.
Effect-

Beoordeling toxiciteit

Resultaten

parameters

All

Bil

CII

* ^ 2 0 . 30 min.

>45*

>45*

>45*

65

65

% effect in:
100 vol.%
56vol. %

90
37

£ ^ 5 0 , 24 uur

AH

BII

CII

85

+/-

+/-

+/.

87
33

77
0

+/-

+/-

+/-

> 100*

96

(> 100*)

+/-

(-)*

47
7

53
7

(13)
13

+/-

(-)•

(vol%)
kt-'SO, 24uur

(vol%)

(vol%)
% effect in:
100 vol. %
56vol. %

*: Hoogste testconcentratie;
**: Ammoniumgehalte tehoog in onverdund poriewater. Vanaf 56vol.%ishet
gehalte niet tehoog.

Microtox
Uit de Microtox-testresultaten (tabel 5)blijkt dat géén van de
poriewatermonsterseen effect heeft opdebioluminescentievan de
bacterie Vibriofischeri(EC2ooveral hoger dan de hoogste
testconcentratie). Deze monsters zijn derhalve niet toxisch voor deze
bacterie.
RotoxkitF
Uit deresultaten van de Rotoxkit-test (tabel 5)blijkt dat alle
poriewatermonsters een effect hebben opdemobiliteit van het
raderdiertje Brachionus calyciflorus(EC 50 overal lager dan 100vol.%).
Het poriewater van sedimentmonsters van alle sublocaties II ismatig
toxisch voordit raderdiertje.
Thamnotoxkit F
Uit deresultaten van deThamnotoxkit-testen (tabel 5)blijkt dat alleen
hetporiewater van locatie BII een effect heeft op demobiliteit van de
kreeftachtige Thamnocephalusplatyurus (53%immobiliteit in de
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hoogste testconcentratie). Hetporiewater van deze locatie ismatig
toxisch voordeze kreeftachtige.

3.2.3.Chronische bioassays
Deresultaten van dechronischebioassays metDaphnia magnaen
Chironomusripariusworden weergegeven indeel Bvan deruwe
datarapportage, in debijlagen 13en 14(D.magna) en in bijlage 17(C.
riparius). Dezeresultaten zijn samengevat intabel 6en 7. Hierin zijn
tevens deresultaten weergegeven van detoetsing aan de
beoordelingscriteria zoals weergegeven inbijlage 2.
Tabel 6

Samengevatte resultaten van dechronische bioassays met de watervlo Daphniamagna
en beoordeling mate van toxiciteit per locatie:+= ernstig;+/-= matig; -=weinig of
niet toxisch (vol%= volume%poriewater; ; ( . . . ) = randvoorwaardeoverschrijding).
NB: Bioassays All en Bil gelijktijdig uitgevoerd met vers sediment. CII later
uitgevoerd met ingevroren sediment.

Effectparameters

Beoordeling toxiciteit

Resultaten
All

Bil

CII

NOECreproductie, 15dagen
(vol%)

100*

(56)**

10

(+/-)**

NOECsterfte, 15dagen (vol%)

100*

32

10

+/-

> 100*

57

24

Sterfte% binnen 48 uur:
in 100vol.%
in 56 vol.%

0
0

0
0

(100)**
100

Sterfte% binnen 15dagen:
in 100vol.%
in 56vol.%

0
0

90
50

100
100

LC50l5dagen(vol%)

All

Bil**

CII"

(+)**
+

*: Hoogste testconcentratie;
**: Zuurstofgehalte in 100vol.%poriewater te laag gedurende de test.
Zuurstofgehalte vanaf 56vol.%wel hoog genoeg gedurende de test.

Daphnia magna
Uit detestresultaten van debioassays met dewatervlo Daphnia magna
(tabel 6)blijkt datblootstelling aan hetporiewater vande sublocaties
Bil en CII een effect heeft opdereproductie en/of op deoverleving van
D. magna. Inhet onverdunde poriewater van Bil en CII was het
zuurstofgehalte telaag gedurende detest.Negatieve effecten worden in
dezetestconcentratie mogelijk medeveroorzaakt door dit te lage
zuurstofgehalte. Om dezereden isdebeoordeling van de matevan
toxiciteit, die alleen gebaseerd isop demate van effect in onverdund
poriewater tussen haakjes gezet (zietabel 6).Het zuurstofgehalte in de
overige testconcentraties (vanaf 56volume %poriewater) waswel hoog
genoeg gedurende degeheletest (zie3.2.1). Vanaf deze
testconcentraties kan detoxiciteit derhalve zonder probleem worden
beoordeeld. Opbasis van degevonden effecten vanaf 56 volume %kan
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worden gesteld dat het poriewater van Bil enCII respectievelijk matig
toxisch en ernstigtoxisch isvoorD. magna.
Chironomus riparius
Uit detestresultaten van debioassays met demuggelarve Chironomus
riparius (tabel 7)blijkt datblootstelling aangéén van de sedimenten
resulteert in significant negatieve effecten wat betreft de sterfte, larvale
ontwikkeling ofdegroei van dezemuggelarve. Deze sedimenten zijn
derhalve niettoxisch voorC. riparius.
Tabel 7

Samengevatte resultaten van dechronische bioassays met demuggelarve Chironomus
ripariusenbeoordeling mate van toxiciteit: += ernstig; +/-=matig; -= weinig ofniet
toxisch (SW= Schoonrewoerdse Wiel = referentie).
NB: Bioassays All en Bil gelijktijdig (serie 1)uitgevoerd met vers sediment. CII later
(serie 2)uitgevoerd met ingevroren sediment.

Effectparameters

Beoordeling toxiciteit

Resultaten
SW

All

Bil

% sterfte:
serie 1:
serie2:

2,5
0,3

2,3

1,3

% larven in stadium L2,L3of dood:
serie 1:
serie 2:

4,5
4,0

2,5

gemiddeld drooggewicht per L4-larve (mg)
(en%t.o.v. SW)
serie 1:

0,68

0,77
(+13,7%)

serie2:

0,52

CII

All

Bil

CII

3,0

2,0
7,3

0,72
(+5,5%)
0,47
(-9,5%)

3.3. Bioaccumulatietesten
Deresultaten van debioaccumulatietesten met oligochaeten worden
weergegeven in deel Cvan deruwe datarapportage, in debijlagen 18en
19.Dezeresultaten zijn samengevat intabel 8.Voor veel van de
geanalyseerde stoffen ishet gehalte in deoligochaeten aan het begin
van detest (uitgangsmateriaal) hoger dan aan het einde van detest. Dit
betekent dat deoligochaeten (een deel) vande stoffen zijn kwijt geraakt
en/ofdatdestoffen zijn verdund indeorganismen. Dit kan bijvoorbeeld
doordat deopgenomen hoeveelheid per organisme gelijk is gebleven,
maar het drooggewicht (in geval van metalen) ofhet vetgehalte (in
geval van deoverige stoffen) istoegenomen. Dit proces wordt ook wel
groeiverdunning genoemd. Voor deze stoffen ishet zeer lastig om
uitspraken tedoen over debiologische beschikbaarheid en/of eventuele
doorvergiftigingsrisico's. Intabel 8worden derhalve alleen de stoffen
weergegeven waarvoor een duidelijke toename in gehalte (>30 %) t.o.v.
deuitgangssituatie is waargenomen.
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Voor debeoordeling van debiologische beschikbaarheid van stoffen op
basis vanderesultaten vanbioaccumulatietesten kan gebruik worden
gemaakt van devolgende criteria (mededeling P.den Besten, RIZA):
criteria:

beoordelingbiologische beschikbaarheid:

G/V< 1

nietverhoogd

1<G/V< 10

verhoogd

G/V> 10

sterkverhoogd

waarbij:
G = Gemeten biota-sedimentaccumulatiefactor (BSAF,zie 2.4);
V= Voorspelde BSAFopbasis vande evenwicht-partitie theorie" (zie ook den
Besten, 1996).

Vooreenaantal stoffen zijn Maximum Toelaatbaar Risico (MTR)criteria beschikbaar. Wanneer deze criteria worden overschreden, dan
bestaat ervoor debetreffende stof een doorvergiftigingsrisico (in dit
geval voor predatoren). Debovengenoemde criteria en de toetsing aan
dezecriteria iseveneens weergegeven in tabel 8.
Tussen degehalten in het uitgangsmateriaal van serie 1 en 2 {zie2.4)
bestaan geen duidelijke verschillen. Alleen het loodgehalte inserie 1 is
ietshoger dan inserie2{zie ruwedatarapportage, bijlage 19a). Voor
veel van degeanalyseerde stoffen was het gehalte in dit
uitgangsmateriaal hogerdandegehalten indeoligochaeten aan het
eindevan detest (organismen 28 dagen blootgesteld aan sediment).
Voor een aantal stoffen washet gehalte in hetuitgangsmateriaal echter
duidelijk lagerdan aan het einde van detest enisdus per definitie
sprake vanbioaccumulatie. Na blootstelling aan het sediment van de
sublocaties All, Bil enCII isinallegevallen bioaccumulatie van de
metalen arseen, cadmium, chroom ennikkel enbioaccumulatie van
hexachloorbenzeen waargenomen. Verder zijn tussen de locaties nog
wat verschillen inbioaccumulatie. Op locatieAll isbioaccumulatie van
2 PAK'senvan gamma-HCH aangetoond enop locatie Bil
bioaccumulatie van kwik. Op locatie CII isbioaccumulatie van veel
meer stoffen aangetoond. Naast degenoemde metalen zijn ook kwik en
lood gebioaccumuleerd en verdernog een aantal organische
microverontreinigingen: diverse PAK's en PCB's, DDT en beta-HCH.
Opallesublocaties II isdebiologische beschikbaarheid van cadmium
enchroom hoger dan opbasis van deevenwicht-partitie theorie werd
verwacht. Voor cadmium isdebeschikbaarheid op locatie BHsterk
verhoogd. Voor ditmetaal bestaat erop alle sublocaties eveneens een
doorvergiftigingsrisico voorpredatoren. Verder isop locatie Bil ook de
beschikbaarheid vankwik verhoogd. LocatieCII laat een verhoogde
beschikbaarheid zien van nogmeer stoffen: kwik, diverse PCB's en
DDT (en -derivaten) en debeschikbaarheid van lood issterk verhoogd.

8

Evenwicht-partitie: Met behulp van bestaande, relatief eenvoudige formules ishet
mogelijk om in geval van een evenwichtssituatie een schatting te maken van de
verhouding tussen dehoeveelheid toxicant die gebonden isaan de waterbodem,
opgelost is inhet (porie)water en inhet testorganisme aanwezig (gebioaccumuleerd)
is.
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Tabel 8

Samengevatte resultaten van debioaccumulatietesten met oligochaeten (BSAF
=biota-sedimentaccumulatiefactor, zie 2.4; FW =vers gewicht).
NB: Alleen stoffen weergegeven waarvoor een duidelijke toename in gehalte
t> 30%)t.o.v. van uitgangssituatie (blanco) is waargenomen.
Beoordeling biologisch ebeschikbaarheid stoffen
BSAF

% toename
t.o.v.
blanco

gemeten
(G)

Locatie AH
Arseen
Cadmium
Chroom
Nikkel
Fenantreen
Anthraceen
Hexachloorbenzeen
gamma-HCH

207
106
197
104
94
114
463
180

0.85
>0.21
0.15
0.16
0.40
0.15
1.38
0.12

Locatie Bil
Arseen
Cadmium
Chroom
Kwik
Nikkel
Hexachloorbenzeen

223
325
263
33
148
469

0.69
>0.45
0.17
0.32
0.19
1.62

Locatie CU
Arseen
Cadmium
Chroom
Kwik
Lood
Nikkel
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(a)pyreen
Fenantreen
lndeno(1,2,3-cd)pyreen
Anthraceen
Benzo(k)fluorantheen
PCB-52
PCB-101
PCB-II8
PCB-138
PCB-153*
PCB-180
Hexachloorbenzeen
DDT en -derivaten**
beta-HCH

517
330
273
30
166
50
36
1081
455
170
577
108
199
83
181
132
164
203
177
1095
202
3067

0.81
0.18
0.02
0.25
0.35
0.08
0.30
0.12
0.11
0.36
0.05
0.27
0.14
2.30
3.26
3.54
2.06
3.18
2.78
>0.68
2.75
>0.48

Beschikbaarheid?
(criteria: zie tekst)

voorspeld

(V)[l]

G/V

-

-

-

0.04
0.03

>5.2
4.9

verhoogd
verhoogd

-

-

2
2
2
2

0.2
0.1
0.7
0.1

-

-

-

-

0.04

>U.3
5.7
3.6

sterk verhoogd
verhoogd
verhoogd

-

-

2

0.8

-

0.03
0.09

-

-

-

0.04
0.03
0.09
0.03

4.5
0.8
2.8
11.6

verhoogd
verhoogd
verhoogd
sterk verhoogd

-

-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.2
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
1.1
1.6
LS
1.0
1.6
1.4
>0.34
1.4
>0.24

verhoogd
verhoogd
verhoogd
verhoogd
verhoogd
verhoogd

verhoogd

-

Beoordeling doorvergiftigingsrisico
gemeten (G)
gehalte in
oligochaeten
o.b.v. FW

1.8
0.03
1.1
1.0
0.121
0.035
0.0083
0.0005

1.9
0.07
1.4
0.016
1.2
0.0084

1.9
0.04
0.3
0.0198
4.2
0.6
0.157
0.039
0.064
0.137
0.022
0.05
0.04
0.024
0.044
0.030
0.034
0.050
0.025
0.0102
0.0300
0.0047

MTR
voor
predatoren
o.b.v. FW

0.006 [1]

0.069 [1]
0.18 [2]

G/MTR

Risico?
(ja indien
G/MTR >=l)

-

-

5.5

ja

-

-

0.1
0.0

nee
nee

11.3

ja

0.006 [1]

0.055 [1]

0.069 [1]

0.006 [1]

0.055 [1]

-

0.277 [1]

-

-

0.3

nee

-

-

0.1

nee

-

-

7.2

ja

-

-

0.3

nee

-

-

0.2

0.069 [1]
0.765 [1]
8.7 [1]

0.1
0.0
0.0

nee

-

nee
nee
nee

*: PCB-153alsgidsstofvoorPCB'smetdioxine-achtigewerking(indicatorvoor
TCDD-equivalenten[1])
**:Dewaardenvoorpp-enop-DDT,ppDDEenpp-DDDzijngesommeerd[1]
Bronnen(zieverderliteratuurlijst):
[1] DenBesten,1996.
[2] Beek, 1995. NB:waardeisvoorterrestrischewormenenmoetendusalsindicatief
wordenbeschouwd.

Aangezienvooreenaantalvandezeverhoogdbeschikbarestoffen geen
MTR-criterium beschikbaar is,kannietwordeningeschatofhiervoor
ookeendoorvergiftigingsrisico bestaat.
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3.4. Veldinventarisatie
Deresultaten van develdinventarisatie worden weergegeven indeel D
van deruwedatarapportage indebijlagen 20en 21 (macrofaunaanalyses Ekman-Birge-happen), bijlage 22 (analyse van
kaakmisvormingen bij chironomiden),bijlage 23 (macrofauna-analyses
stenen- ennetmonsters) enbijlage 24 (nematodenanalyses). Hierna
volgt eenbespreking van deze resultaten.

3.4.7. Macrofauna
Ekman-Birge happen
Een samenvatting van deresultaten van demacrofauna-analyses van de
Ekman-Birge-happen isweergegeven intabel 9.Uit deresultaten blijkt
dat demacrofauna-gemeenschap opdelocaties A, Ben Czeer
soortenarm is(maximum:15soorten op locatie BH;minimum: 4 soorten
op locatieCHI).Inde aangetroffen bodemfauna kan onderscheid
worden gemaakt tussen taxadie overal voorkomen (ubiquisten) en
soorten die slechts voorkomen inbepaalde deelgebieden endiebinnen
hetbetreffende gebied differentiërend zijn voorbepaalde milieuomstandigheden (Klink, 1994).Verder zijn erook nog een aantal
bijzondere soorten aangetroffen. Een overzicht van deaangetroffen taxa
en hun indeling wordt weergegeven intabel 10.
Chironomusplumosus agg.isnaTubificidae zonder haarborstels
{LimnodrilusclaparedeianusenL. hoffmeisterï) de voornaamste
bewoner indeonderzochte bodems. Debovengenoemde soorten zijn
aangetroffen indichtheden van enigetien-tot honderdtallen exemplaren
perm2.Verder zijn opeenbeperkt aantal sublocaties dichtheden van
meer dan 100exemplaren perm2voor Cryptochironomusspp. (AIV en
BIV)enPolypedilumcf.nubeculosum (AIV en Bil) aangetroffen. Van
deoverige soorten zijn vaak niet meer dan 1 ofenkele exemplaren
aangetroffen. Verder vallen devolgende zaken op:
• Opsublocatie CHIzijn van deweinigeaangetroffen soorten (totaal
slechts 4soorten en inzeer lage aantallen exemplaren perm2)2
soortenbijzonder (tabel 10);
• Procladius (ubiquist) isalleen op sublocatie AIII (1 exemplaar)
aangetroffen;
• Opgéén van dediepere sublocaties (sublocaties III) zijn bivalven of
gastropoden aangetroffen terwijl zeop (een aantal van) de
ondiepere sublocaties( IIen IV)welworden aangetroffen;
• Pisidiidaezijn alleen aangetroffen oponstabiel, slibbig zand;
• Opgéén van desublocaties zijn haften, steenvliegen of kokerjuffers
aangetroffen.
Deaangetroffen soorten worden verder bediscussieerd in hoofdstuk 4.
Hiernaworden per locatie nog enigebijzonderheden besproken.
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Tabel 9

Samengevatte resultaten van demacrofauna-analyses van de Ekman-Birgehappen (nb=niet bepaalbaar).
sublocaties II

sublocatiesIII

sublocaties IV

Bodemkarakteristieken
SGS zand

Bodemtype *

0,5

Diepte(m)

SZ slib OS zand
0,5

S G Zslib

0,5

Sslib

Sslib

Gzand

O Szand

O Szand

1,5

0,9

16,5

0,5

0,6

0,5

Macrofauna parameters

13

15

9

11

10

4

11

14

6

Shannon-Wiener-index

2,34

2,38

2,12

2,03

1,84

1,92

2,35

2,84

2,07

Simpson-index

0,69

0,75

0,70

0,73

0,68

nb

0,75

0,82

0,84

17316

12332

2258

13130

28548

121

16718

8119

1426

Totaal # soorten

Biomassa chironomiden +
oligochaeten (mg / nr)
Chironomiden:
Soorten (totaal #)
Dichtheid (totaal #/ nr)
2

Dichtheid C.plumosits agg (#/ m )
Biomassa (totaal mg /m2)
Kaakmisvormingen (totaal %)

6

6

?

4

3

0

5

5

1

1929

1111

xo

498

1449

0

2240

1093

133

933

631

44

444

1298

0

1040

507

124

15100

8970

513

9115

21458

0

15514

5984

1184

5,7

6,7

11,1**

-

-

-

-

-

-

3

5

3

4

5

3

3

5

1

1484

3367

978

1707

5724

53

1093

2329

133

2216

3362

1745

4015

7090

121

1204

2135

242

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

27

18

Oligochaeten:
Soorten (totaal #)
2

Dichtheid (totaal # /m )
2

Biomassa (totaal mg/ m )
Bivalven:
Soorten (totaal #)
Soorten Pisidiidae (#)
2

18

9

0

0

0

0

9

0

0

0

0

27

18

3

2

2

0

0

0

1

2

2

80

80

89

0

0

0

44

36

98

Soorten (totaal #)

1

1

0

3

2

1

2

1

1

Soorten haften, steenvliegen en
kokerjuffers (som #)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dichtheid (totaal #/m )
2

Dichtheid Pisidiidae (#/m )
Gastropoden:
Soorten (totaal #)
Dichtheid (totaal #/m2)
Restgroep:

*:

bodemtvpen afkortingen:
SGS = Stabiel Gelaagd Slibbig, SGZ = Stabiel Gelaagd Zandig, SZ = Stabiel

**:

Slechts 9 muggelarven beoordeeld (zie ruwe datarapportage bijlage 22).

Zandig, G = Grof, S = Stabiel, OS = Onstabiel Slibbig;
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Tabel 10

Aangetroffen ubiquisten,differentiërende enbijzondere soortenna
macrofauna-analyses vandeEkman-Birge-happen (ZH=ZonderHaarborstels,
MH=MetHaarborstels,X=aangetroffen; -=niet aangetroffen).
Sublocaties
IV

Ill

II
A

B

c

A

B

c

A

B

c

TubificidaeZH (totaal)

X*

X*

X*

X*

X*

X

X*

X*

X*

Limnodrilusclaparedeianus ZH

X*

X*

X*

X*

X*

X

X*

X*

X

LimnodrilushoffmeisteriZH

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

QuistadrilusmultisetosusMH

-

-

-

X

Pisidiumspp.

X

Potamopyrgus antipodanim

X

X

X

Valvatapiscinalis

X

X

X

-

Procladiusspec. (1 exemplaar)

-

-

-

X

-

-

X*

X*

X

X*

X*

X

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

Taxa
Ubiquisten:

X

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X*

X*

X*

-

-

X*

X*

Differentiërende soorten:
Chironomusplumosus agg.
Chironomus muratensis

-

-

Cryptochironomusspp.

X

X

Cladotanytarsusspec.

X

Glyptotendipesspec.

X

Polypedilum cf. nubeculosum

X

Bijzondere soorten:
(#aangetroffen exemplaren in5
happen samen):
Chironomusacutiventris
Rhyacodriluscoccineus (MH)

-

Branchiurasowerbyi (MH)

-

X*

1

-

1
1

X

-

X

X

X*

X

-

-

-

-

*: Meestabundantetaxa(>100exemplarenperm2)persublocatie.Deabundantievan
dezetaxaisopvallendhogerinvergelijkingtotdeandereaanwezigetaxa.
LocatieA
De sublocaties AUenAIV verschillen watbetreft macrofaunasamenstelling van sublocatie AM. All enAIVhebben iets meer soorten
chironomiden, een hogere chironomiden-dichtheid en een lagere
oligochaeten-dichtheid. Voornamelijk door dehogere chironomidendichtheid isdetotalebiomassa opAll enAIV ook hoger dan op AM.
LocatieB
Ook desublocaties Bil enBIVverschillen van sublocatie BM. Bil en
BIVhebben meer soorten chironomiden, maar detotale dichtheid is
echter iets lager dan op BM. Dit vanwege een relatief hoog aandeel
Chironomusplumosus aggop BM. Deoligochaeten-dichtheid op Bil en
BIV isbeduidend lager dan op BM.
Desublocaties All enAIV en Bil en BIV zijn voor veel
macrofaunaparameters (redelijk) goed met elkaar vergelijkbaar: aantal
soorten chironomiden enbivalven, %kaakmisvormingen bij
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chironomiden-larven, Simpson-index en totale biomassa van
chironomiden enoligochaeten samen. Op de B-sublocaties zijn echter
ietsmeerverschillende soorten aangetroffen. Dezehogere diversiteit
leidt tot waarden voor de Shannon-Wiener- en Simpson-index die een
fractie hoger liggen danbij deA-sublocaties.
Desublocaties AIII en BUIzijn opalle parameters goed met elkaar
vergelijkbaar. Opvallend isalleen dat de totale dichtheid (en daardoor
ook debiomassa) van dechironomiden en oligochaeten op sublocatie
BUIbijna 3maal hoger isdanop sublocatie AIII.
Locatie C
Het aantal soorten endedichtheden, en daardoor ook debiomassa's zijn
oplocatieCbeduidend lagerdan oplocatieA enB.Hetzelfde geldt
binnen locatie Cwanneer CII/IVwordt vergeleken met CHI:alle
genoemde parameters zijn het laagste op CHI.Opdeze sublocatie is
geen enkelechironomide aangetroffen in 5Ekman-Birge-happen, wat
overeenkomt met een totaal bemonsterd oppervlakte 0,1125 m2. Het
percentage kaakmisvormingenbij ChironomusAarvenlijkt opCII hoger
dan opAll en BIL Vanwege delagechironomiden-dichtheid konden
echter slechts9 larven worden beoordeeld. Ditaantal istegeringom
eenbetrouwbare uitspraak tedoen over hetpercentage misvormingen.
Dit in tegenstelling tot All en BIIwaar ieder meer dan 100larven zijn
beoordeeld (zieruwedatarapportage, bijlage 22).
Beoordelingscriteria
Door Den Besten (1997)zijn voor debeoordeling van verontreinigde
waterbodems, voor diversebodemtypen en voor diverse
macrofaunaparameters, beoordelingscriteria opgesteld die uitgaan van
toxische stress (bijlage 3).Decriteria zijn opgesteld voor de
beoordeling van hetbenedenrivierengebied (Biesbosch en Nieuwe
Merwede).Onzeker isnogofdezecriteria ook zonder meer kunnen
worden gebruikt voor debeoordeling van waterbodems die (iets) meer
stroomopwaarts zijn gelegen. Omdat op Europese schaal het hele
Nederlandse stroomgebied alsbenedenrivierengebied kan worden
beschouwd, enomdat ergeen locatie-specifiekere beoordelingscriteria
beschikbaar zijn, zijn deze criteria gebruikt voor debeoordeling van de
macrofauna-analyses.
Voor een aantal parameters bestaat erop dit moment voldoende
vertrouwen in een relatie tussen de hoogte van parameter en demate
van toxische stress.Voor dezeparameters isderhalve aannemelijk dat
zeeen beeld geven van degezondheidstoestand van de populaties op
locaties.Voordeoverigeparameters zijn opditmoment nogte weinig
gegevens beschikbaar om eendergelijke relatie aannemelijk te kunnen
maken enom daar dus reedsbeoordelingscriteria aante kunnen
verbinden. Dezeparameters moeten derhalve voorlopig nog als
indicatief worden beschouwd. Deafweging tussen parameters waaraan
reedsbeoordelingscriteria kunnen worden verbonden en indicatieve
parameters heeft plaats gevonden door het RIZA opbasis van een studie
van demacrofaunalevensgemeenschappen van ca.300 locaties
(Reinhold-Dudok van Heel &Den Besten, inprep.;zie ook 2.2).
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Deze afweging leverdedevoorlopige lijst vande volgende, opdit
moment reeds bruikbare parameters:
• Aantal soorten entotaledichtheid chironomiden;
• Aantal soorten entotale dichtheid oligochaeten;
• Aantal soorten entotaledichtheid bivalven;
• Som aantal soorten haften, steenvliegen en kokerjuffers.
Inbijlage 4zijn de'benedenrivierengebied'-bodemtypen (bijlage3)
vertaald naardeaangetroffen bodemtypen indeAfferdensche en
Deestsche Waarden. Deresultaten vande toetsing aan de betreffende
'benedenrivierengebied'-criteria isweergegeven intabel 11.
Beoordelingvandemacrofauna-analyse resultaten (matevaneffect op
bodemfauna: E =ernstig,M =matigenG= géén).

Tabel11

sublocatiesII

sublocaties III

sublocatiesIV

A

B

C

A

B

C

A

B

C

SGS zand

SZslib

OSzand

SGZ slib

S slib

Sslib

G zand

OSzand

OS zand

0,5

0,5

0,5

1,5

0,9

16,5

0,5

0,6

0,5

Soorten chironomiden(#)

M

M

M

E

E

E

M

M

E

Dichtheid chironomiden (#/ nr)

G

M

E

E

M

E

G

M

M

Soorten oligochaeten(#)

E

M

M

E

M

E

M

M

E

Dichtheid oligochaeten (#/m )

G

G

M

G

G

E

Ci

G

E

Soorten bivalven(#)

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Dichtheid bivalven(# /nr)

E

E

M

E

E

E

E

M

M

(E)**

(E)**

niet
bruikbaar

(E)**

(E)**

niet
bruikbaar

(E)**

(E)**

niet
bruikbaar

#parameters E(ernstig effect)

3

2

2

5

3

6

2

1

4

#parameters M(matig effect):

1

3

4

0

2

0

2

4

2

# parameters G(geen effect):

2

1

0

1

1

0

2

1

0

ernstig

ernstig

ernstig

ernstig

ernstig

ernstig

ernstig

ernstig

ernstig

Bodemkarakteristieken
Bodemtype*
Diepte(m)
Geselecteerde parameters (zie
tekstvoor toelichting)

2

Soorten haften, steenvliegenen
kokerjuffers (som # )
Samenvattende beoordeling:

Eindoordeel mate van effect:

*•

bodemtypen afkortingen:
SGS= Stabiel Gelaagd Slibbig, SGZ = Stabiel Gelaagd Zandig, SZ= Stabiel
Zandig, G=Grof, S= Stabiel, OS=Onstabiel Slibbig;

**:

Niet meegenomen in samenvattende beoordeling; zie tekst voor toelichting.

Op alle (sub)locaties laattenminste één vande geselecteerde parameters
een ernstig effect zien opdebodem(macro)fauna. Hiermee wordtde
aanwezigheid van toxische stress geïndiceerd op alle sublocaties.De
meeste toxische stress lijkt aanwezig op locatieC.Locatie CHI geeft
zelfs voor alle geselecteerde parameters een ernstig effect. De parameter
'som aantal soorten haften, steenvliegen enkokerjuffers' isniet
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meegenomen indeze samenvattende beoordeling. Dereden hiervoor is
dat dezeorganismen ophet tijdstip van bemonsteren (november)
waarschijnlijk ineistadium aanwezig waren inde waterbodem
(mededeling A. Klink, AquaSense) en derhalve niet werden
waargenomen omdat zebij het uitspoelen van de macrofaunamonsters
overde 500 urnzeef zijn doorgespoeld (zie2.1).
Stenen-en netmonsters
Hetzijn vooral defilteraarsen grazers van algen diede
gemeenschappen op de stenen van sublocatieAll bevolken: filteraars
zoals demuggenlarven Glyptotendipespallens en Chironomus
plumosus agg.,en grazers zoals Gastropoda (o.a.Acroloxus lacustris,
Potamopyrgusantipodarum), dewaterpissebed Asellus aquaticus en de
tijgervlokreeft Gammarustigrinus(zieruwedatarapportage, bijlage 23).
Indenetmonsters van desublocaties Bil, BUI en BIV komen vooral de
borstelwormen Limnodrilusclaparedeanus, L. hoffmeisteri en de
juveniele borstelwormen Tubificidae zonder haarborstels voor (zie ruwe
datarapportage, bijlage 23).Locatie BUIbezit ten opzichte van locatie
Bil en BIVdehoogste dichtheden Oligochaeta. Op locatie BUI zijn
echter geen Bivalvia aanwezig integenstelling tot locaties Bil en BIV.
Op locaties Bil en BIV isvooral demuggelarve Chironomus plumosus
agg.aanwezig.

3.4.2.Meiofauna (nematoden)
Deresultaten van dedoor het BLGG uitgevoerde nematodenanalyses
aan dewaterbodemmonsters zijn samengevat intabel 12.Verder zijn
aan dezetabel delandbodem-sublocaties (I) toegevoegd.
Waterbodem
Het isopvallend dat indesedimentmonsters een aantal algemene
aquatische taxa nauwelijks zijn gevonden zoals Aphanolaimus-soorten.
(zieruwedatarapportage, bijlage 24).Ook het aandeel van Tobrilussoorten isindesedimentmonsters laag. De waterbodemmonsters
worden duidelijk gedomineerd door taxa uit defamilie Monhysteridae
(geslachten Eumonhystera,Monhystera enMonhysterella, zie ruwe
datarapportage, bijlage 24).Dezefamilie isingeschaald incp-klasse2
(voorheen klasse 1)opbasisvan eenrecent artikel van Bongers
(Bongers etal, 1995).Mede door deze dominante aanwezigheid liggen
deMl-waardenvoor allemonsters indebuurt van 2en isde
differentiatie in Ml-waarden zeer gering: dewaarden lopen van
minimaal 2,38 (CHI) tot maximaal 2,67 (Bil). Deze geringe
differentiatie isook waarneembaar aan depercentuele verdeling over de
driecp-klassen (1, 2 en3tot 5):alle monsterpunten worden in de
rechter onderhoek van decp-driehoek geplot (zieruwe datarapportage,
bijlage 24).Opvallend iswel dat locatie Ctelkens de laagste Mi-waarde
heeft.
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Tabel 12

Samengevatte resultaten van de nematodenanalyses van de land- en
waterbodemmonsters (MI = Maturity Index, PPI = Plant Parasitaire Index).
sublocatiesII
(waterbodem)

sublocaties I
(landbodem)

Dichtheid nematoden*

sublocaties III
(waterbodem)

sublocaties IV
(waterbodem)

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

4954

2176

2301

3189

4269

227

694

971

227

4648

979

417

MIo.b.v. cp 1 -5

2,17

2,19

1,91

2,63

2,67

2,62

2,41

2,61

2,38

2,55

2,46

2,44

PPI

2,47

2,57

2,79

2,0**

2,5**

2,33

2,5**

2,0**

2,66

3,0**

2,0**

2,17

% Planteparasieten

46,6

63,1

37,8

0,7

1,8

10,1

2,0

2,7

66,3

0,7

2,4

15,0

*: landbodem: aantal per 100gverse grond; waterbodem: aantal per liter
waterbodem;
**: PPI heeft bij deze waterbodemmonsters weinig betekenis omdat te weinig
individuen beschikbaar waren voor berekening van dezeparameter (mededeling H,
Keidel, BLGG)

Demeestedifferentiatie geeft deparameter 'nematodendichtheid'. Ook
hiervoor zijn de laagstewaarden waarneembaar op locatie C.Dit
verschil ishet duidelijkste bij de sublocaties II enIV.
Met uitzondering van sublocatie CHI ontbreken de plantenparasieten
min ofmeer indewaterbodemmonsters. Derhalve isde PPI voor de
beoordeling van deze waterbodemmonsters nauwelijks bruikbaar.
Landbodem
Deplantenparasieten maken integenstelling tot dewaterbodems een
belangrijk deel uit van delandbodemmonsters. Deverschillen in PPIwaarden zijn echter gering. Deverschillen inMi-waarden zijn iets
duidelijker. Locatie Cl heeft net alsbij dewaterbodems de laagste Mlwaarde. Opvallend isverder dat denematodendichtheid op sublocatie
Al een factor 2hoger isdan op sublocatie BI en Cl.

3.5. Samenvatting resultaten
Bodemkarakteristieken
Globaal kan worden gesteld dat denatte oeverzones (sublocaties IIen
IV)wat betreft hun bodemkarakteristieken een zandig karakter hebben.
Toch zijn eronderling verschillen: locatieAIVbestaat bijvoorbeeld uit
grof zand,terwijl op locatie BHeigenlijk sprake isvan zandig slib. De
overige sublocaties zitten hierwat betreft 'slibbigheid' tussen in. Alle
sublocaties IIIbestaan uit slib.Op locatie AIII ishet slib enigszins
zandig.
De landbodem opdedrogeoeverlocatie AI iszandiger dan op locatie
BIen Cl. Verder ishet stikstof- en nitraatgehalte op locatie BI duidelijk
hoger dan oplocatieAI en Cl.
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Verontreinigingsgraad
Dewaterbodem van sublocatie All, BII enCil isrespectievelijk ernstig
verontreinigd metmineraleolie(klasse4),matigverontreinigd met
PAK's (klasse 3) en licht verontreinigd met diverse stoffen (klasse2).
Bioassays
Debeoordeling van deresultaten van deacuteen chronische bioassays
issamengevat weergegeven in tabel 13\
Tabel 13

Beoordelingbioassayresultaten (A=acuut,C =chronisch).
testorganisme

Mate van toxiciteit
AH

Bil

CII

A

niet

niet

niet

Rotifeer Brachionuscalyciflorus

A

matig

matig

matig

Kreeftachtige Thamnocephalusplatyunts

A

niet

matig

niet

Watervlo Daphnia magna

C

niet

matig

ernstig

Muggelarve Chironomusriparius

C

niet

niet

niet

matig

matig

ernstig

Bacterie Vibrio fischen

Samenvatting toxiciteit

Het poriewater van locatieAll ismatigtoxisch voorB. calyciflorus en
het poriewater van locatie Bil ismatig toxisch voorB. calyciflorus, T.
platyurus envoorD. magna. Ernstig toxisch ishet poriewater van
locatie CII voorD. magna enmatig toxisch voorB. calyciflorus.
Bioaccumulatietesten
Op alle sublocaties II isdebiologische beschikbaarheid van cadmium
en chroom hoger dan opbasis van deevenwicht-partitietheorie werd
verwacht. Voor cadmium isdebeschikbaarheid op locatie Bil sterk
verhoogd. Voor ditmetaal bestaat erop alle sublocaties eveneens een
doorvergiftigingsrisico voor predatoren. Verder isop locatie BHook de
beschikbaarheid van kwik verhoogd. Locatie CII laat naast cadmium,
chroom enkwik een verhoogdebeschikbaarheid zien van nog meer
stoffen: diverse PCB's en DDT (en -derivaten). De beschikbaarheid
van lood isop locatie CII sterk verhoogd.
Veldinventarisatie
Demacrofauna-gemeenschap opde locatiesA, Ben C is zeer
soortenarm. Chironomusplumosus agg. en Tubificidaezonder
haarborstels {Limnodrilusclaparedeianus enL. hoffmeisteri) zijn de
dominantste soorten. Het aantal macrofauna-soorten en de -dichtheden,
endaardoor ook de-biomassa's zijn op locatie Cbeduidend lager dan
op locatieAen B.Demacrofauna-samenstelling van locatie Aen Bis
in grote lijnen met elkaar vergelijkbaar. Bij demeiofauna-analyses geeft
deparameter "nematodendichtheid" de meeste differentiatie. Ook hier
zijn net alsbij demacrofauna de laagste waarden waargenomen op
locatie C.
Bij de landbodems isde laagstewaarde voor de Maturity Index
waargenomen op locatie Cl. Opvallend isverder dat de nematodendichtheid op locatie AI een factor 2hoger isdan op locatie BIen Cl.
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4. Discussie

4.1. Bioassaysen bioaccumulatietesten
Aangezien desedimentspecifieke, fysische enchemische parameters
(randvoorwaarden: zie 3.2.1)nietbepalend zijn voor de waargenomen
toxiciteit vanhetporiewater van locatie AH(matig toxisch),Bil (matig
toxisch) enCII (ernstig toxisch), ishet aannemelijk dat toxische stoffen
indesedimentmonsters verantwoordelijk zijn voor de aangetoonde
'toxische stress'. Hierna wordt per sublocatie bediscussieerd om welke
specifieke stoffen hetmogelijk zou kunnen gaan.
Locatie All
Voor zoverbekend ishet nietwaarschijnlijk dat minerale olie acuut
toxisch effecten veroorzaakt bij waterorganismen (STOWA, inprep.).
Dematigetoxiciteit vanhet poriewater van sublocatie All voor de
rotifeer Brachionis calycifloruswordt dus waarschijnlijk niet
veroorzaakt door deklasse4minerale olieverontreiniging. De oorzaak
moet derhalve worden gezocht in andere stoffen en ismogelijk gelegen
inde (combinatie)toxiciteit van zware metalen. Voor cadmium en
chroom isnamelijk eenverhoogde biologische beschikbaarheid
aangetoond {zie3.3).B.calyciflorus isinelkgeval zeergevoelig voor
dezwaremetalen koper enkwik (LC50-waarde9respectievelijk 26 en 53
ug/1),maarminder voor cadmium (LC50-waarde 1200 (xg/1).Voor
chroom isgeen EC50-waardebekend (STOWA, inprep.).
Locatie Bil
Het ismogelijk dat dematigetoxiciteit voor dewatervlo Daphnia
magna op sublocatie Bil wordt veroorzaakt door de klasse 3PAK-

LC50 LetaleConcentratie:geschatte concentratie toxicant waarbij de helft van de
testorganismen zou sterven naeen bepaalde blootstellingsduur.
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verontreiniging. In chronische toxiciteitstesten (21 dagen blootstelling)
metD. magnazijn voordePAK's anthraceen en fenatreen namelijk
zeer lage(101- 102p.g/1)NOECreproductie-waarden gevonden (Kalfe?
ai, 1995).Verder isbekend dat kreeftachtigen, zoals Thamnocephalus
platyums enD. magna inhetbijzonder, zeer gevoelig zijn voor zware
metalen. Uitderesultaten van debioaccumulatietesten blijkt een
verhoogde biologische beschikbaarheid van chroom enkwik en zelfs
een sterk verhoogdebiologische beschikbaarheid van cadmium (zie
3.3). De laagste inde literatuur gevonden acute LC50-waarden voor
chroom, kwik en cadmium zijn voorD. magnarespectievelijk 100,5en
20 ng/1,envoorT.platyums 18,40 en200 ug/1(STOWA, inprep.). Bij
locatieAll werd reedsbesproken datBrachionuscalyciflorus zeer
gevoelig isvoor kwik. Het isderhalve niet onwaarschijnlijk dat de
(gecombineerd) toxische stress van deze zwaremetalen mede
verantwoordelijk isvoor dewaargenomen matige toxiciteit bijD.
magna, T.platyums enB. calyciflorus.
Locatie CII
Dewaargenomen ernstige toxiciteit voorD. magna op sublocatie CII
wordt mogelijk veroorzaakt door deklasse 3HCB-verontreiniging. D.
magna iszeergevoelig voor hexacloorbenzeen (HCB). Er isvoor deze
soort een EC50 24UUrbekend van 30 ug/1(Luttik etai, 1991).Ook de
(gecombineerd) toxische stress van deverhoogd biologische
beschikbare zware metalen cadmium, chroom en kwik kan mede
verantwoordelijk zijn voor dewaargenomen toxiciteit voor D. magna
enBrachionus calyciflorus (zielocatie Bil). Debeschikbaarheid van
lood iszelfs sterk verhoogd. Delaagste in deliteratuur gevonden EC50,
24uurvoor/), magna en lood is335 ug/1(STOWA, inprep.).
Verder isalgemeen bekend dat waterorganismen, en dan met name de
kreeftachtigen, zeer gevoelig zijn voor organochloorbestrijdingsmiddelen (zieSTOWA, inprep). Deverhoogde biologische
beschikbaarheid van DDT (en derivaten) kan mogelijk ook een deel van
dewaargenomen ernstige toxiciteit voorD. magna verklaren. De
laagste indeliteratuur gevonden LC50,48uur-waardevoor D. magna en
DDT isnamelijk 0,5 ug/1(STOWA, inprep.).
Tenslotte moet worden opgemerkt dat nietbekend isin hoeverre het
invriezen van de sedimentmonsters van locatie CII,en daarna
ontdooien, een invloed heeft gehad op debiologische beschikbaarheid
van debovengenoemde toxicanten. In theorie zijn er drie
mogelijkheden: debeschikbaarheid wordt verlaagd, blijft gelijk of
wordt verhoogd als gevolg van het invriezen en ontdooien. Aangezien
reeds ernstige toxiciteit isaangetoond, kan alleen de laatste optie
(verhoging van debeschikbaarheid) hebben geleid tot een
'overschatting' van de toxiciteit.
In alle gevallen (All, Bil en CII) ishet ook mogelijk dat naast de
genoemde (enwaarschijnlijk meest problematische) stoffen ook de
andere aanwezige (geanalyseerde en ook nietgeanalyseerde en/of
onbekende) toxicanten bij hebben gedragen in de waargenomen
toxische stress.Opbasis van chemische en fysische analyses ishet
echter zeer lastigom debiologische beschikbaarheid van deze
toxicanten adequaat in te schatten (zie3.3). Ditisjuist de belangrijkste
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reden om naast chemische analyse altijd biologisch onderzoek
(bioassays,bioaccumulatietesten en veldinventarisaties) uit te voeren.

4.2. Bodemfauna

4.2.1.Effecten toxischestoffen
Demacrofaunagemeenschap op delocaties A,Ben Cis zeer
soortenarm endedichtheden zijn inhet algemeen zeer laag (zie3.4).
Dezeuitspraak isgebaseerd opbasis van 'expert-judgement' ophet
gebied vanhet voorkomen van macrofauna indiverse Nederlandse
watertypen (A. Klink, AquaSense en E.Reinhold-Dudok van Heel,
RIZA). Voor eenbetere onderbouwing vandezeuitspraak, of eigenlijk
ter vergroting van het inzicht in de 'normaal'- ofreferentiewaarden per
(schoon) watertype,zouden dereedsbeschikbare macrofaunaanalyseresultaten voor dezewatertypen uitvoeriger geanalyseerd
kunnen worden. Gecombineerd met een inzicht in derelatie tussen het
voorkomen endeabundantie van soorten entoxische stress kunnen zo
ook (scherpere) beoordelingscriteria worden afgeleid. De beperking
hierbij isechter dat veel van dezebeschikbare macrofaunadata niet
afkomstig zijn van Ekman-Birge- maar van net-bemonsteringen. Verder
ontbreekt bij een deel van deze data een goed inzicht in de
aanwezigheid van microverontreinigingen inde onderzochte
waterbodems. Ditbemoeilijkt devergelijking met deresultaten van het
voorliggende onderzoek, doch dezevergelijking isniet onmogelijk en
dus bij voorbaat zinloos.Indit licht gezien kan dan ook worden
aanbevolen om ook macrofaunaparameters waarvoor helemaal nog
geen, of ontoereikende beoordelingscriteria beschikbaar zijn (zie
3.4.1), toch mee te blijven nemen in onderzoek naar de
ecotoxicologische kwaliteit van waterbodems. Mede op basis hiervan
kunnen dan uiteindelijk (betere en scherpere) referentiewaarden en
beoordelingscriteria worden afgeleid, waardoor dezeparameters in de
toekomst mogelijk toch een additionele waardeblijken te hebben.
Voor eendeel van deonderbouwing van bovengenoemde uitspraak
"soortenarm en lagedichtheden" kan eenberoep worden gedaan op de
resultaten uit het onderzoek naar detypologie van schone, zoete
waterbodems (project 'Typosed': Aquasense, 1993).Hier bleek
bijvoorbeeld een opmerkelijke relatie tebestaan tussen de mate van
verontreiniging van zandbodems en het voorkomen van de
zandbodembewoner Cladotanytarsusspec. Op relatief schone
zandbodems (<klasse2)werden dichtheden van 80tot wel 1250
exemplaren per m2aangetroffen, terwijl opverontreinigde bodems
(klasse 3)slechts 0tot40exemplaren perm2werden aangetroffen. De
lage dichtheid van Cladotanytarsusspec. ( 18per m2) op de (grof)
zandlocatie AIV isderhalve ook een mogelijke indicatie voor de
aanwezigheid van toxische stress. In het Typosed-onderzoek bleek
verder dat op relatief schone, 1,0tot circa 7,5 mdiepe en onbeschutte
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slibbodems minimaal 10.000mg verse chironomiden biomassa perm2
kan worden waargenomen. Op deslibbige sublocaties AIII, Bil en CHI
isdebiomassa lager. Ook dit iseenmogelijke indicatie voor de
aanwezigheid van toxische stress.
Deresultaten van het Typosed-onderzoek zijn gebruikt bij het
vaststellen van debeoordelingscriteria voorhet 'benedenrivierengebied'
(Den Besten, 1997).Dezecriteria zijn gebruikt voor debeoordeling van
deiets meer stroomopwaarts gelegen locaties inhet voorliggende
onderzoek (zie3.4.1).Na toetsing van een aantal geselecteerde
parameters aandeze criteria, liet opalle (sub)locaties tenminste één van
deparameters een ernstig effect zien op de bodem(macro)fauna,
waarmee duseveneens deaanwezigheid van toxische stress wordt
geïndiceerd. Deparameter 'som aantal soorten haften, steenvliegen en
kokerjuffers' isvanwege debemonstering innovember niet
meegenomen indeze samenvattende beoordeling (zie3.4.1). Bij een
bemonstering inhet voorjaar zullen van deze organismen naar
verwachting meer adulten aanwezig zijn. Deze adulten zullen dan, in
tegenstelling tot het eistadium, wèl waarneembaar moeten zijn met de
gehanteerde bemonsteringsmethode. Indien deze organismen echter ook
dan niet worden aangetroffen, isook dit weer een extra indicatie voor
de aanwezigheid van toxische stress.
Tenslotte kanworden gesteld dat depotentiële aanwezigheid van
toxische stress metbehulp vanbioassays isaangetoond op alle
sublocaties II(zie3.2 en4.1).Bovendien bestaat ereen
doorvergiftigingsrisico voor cadmium op al deze sublocaties (zie3.3 en
4.1). Samenvattend kan derhalve worden gesteld dattoxische stress als
een mogelijke medeoorzaak voor desoortenarmoede en de lage
dichtheden niet onwaarschijnlijk is.Hierbij isbewust gekozen voor de
uitdrukking medeoorzaakomdat in elk geval op een aantal sublocaties,
zoals indevolgende paragraaf verder wordt toegelicht, zeer
waarschijnlijk ook omgevingsfactoren eenbelangrijke rol spelen.

4.2.2.Effecten omgevingsfactoren
Deverklaring voor het lageaantal soorten ende lagedichtheden per
soort moet naast demogelijke aanwezigheid van toxische stress (zie
vorige paragraaf) ook worden gezocht in factoren zoals voedselaanbod,
dynamiek vanhet water enbodemkarakteristieken. Dezeer lage
dichtheden op sublocatie CII/IV kunnen bijvoorbeeld een direct gevolg
zijn van droogvallen van deze sublocaties. Locatie C staat namelijk in
open verbinding met deWaal en volgt dezewaterstand. De waterstand
in deRijn bij Lobith isvanaf 31 oktober 1995(laagste punt vanaf1
oktober 1995)tot 6november 1995gestegen met ruim 50cm
(Berichten Centrum Rijkswaterstaat). Het isderhalve niet
onwaarschijnlijk dat vlak voorbemonstering decirca 50 cm diepe
sublocaties CII en IV enigetijd drooghebben gelegen.
Delage dichtheden van chironomiden op beide sublocaties kan ook
verband houden met de(zeer) lage correlatie (r2) tussen het watergehalte
en dediepte indebodem. Deze isvoor CII en IVrespectievelijk 0,17en
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0,32. Wanneer der2laag is,dan kan dit betekenen dat de locatie gelegen
isin een transport en/oferosiezone en dus minder geschikt isals habitat
voor chironomiden (AquaSense, 1993).Ditkan mogelijk het gevolg
zijn vanhet periodiek droogvallen van deze sublocaties. Opvallend is
dat nietalleen deernaar ook dedichtheid van chironomiden op
sublocatie CII(80perm2)bijna dehelft lager isdan opCIV (133 per
m2). Delagedichtheden komen overeen met dievan bodems in de
Nieuwe Merwede, waar ook beurtelings erosieen sedimentatie optreedt
(Klink, 1994).Dei^opdeoverige (sub)locaties isbeduidend hoger en
debodem isdaar dus waarschijnlijk geschikter alshabitat voor
chironomiden.
Smit (1995)verklaart delagedichtheden van debodemfauna in de
sedimentatiezone van het Hollandsen Diep opbasis van een combinatie
van snelleopslibbing (papperige modder) eneen hoog
ammoniumgehalte, dat een grote aanslag doet opde zuurstofhuishouding. Locatie CHI ismet een diepte van 16- 17mdiepte een
typisch voorbeeld van eenput die veel slibeen organisch materiaal
(10,6%,zie 3AA) vangt, enook eenhoog ammoniumgehalte (70 mgN
per kgdroge stof) heeft. Mogelijk ishet zuurstofgehalte hier te laag
en/ofhet ammoniumgehalte tehoog voor bodemfauna.
Dudok van Heel etal.(1992) toonden aan dat het aantreffen van deop
een locatievoorkomende soorten sterk afhankelijk isvan degrootte van
hetbemonsterd oppervlak. Zeker voor dewat grotere bivalven ishet
van belang omeen voldoende groot oppervlakte tebemonsteren: voor
Anodonta anatinabijvoorbeeld 4,63 m2 envoor Uniopictorum 2,13 m2.
Inhet 'Vooronderzoek Landelijke Monitoring' isuitgezocht dat voor
eenbetrouwbare bemonstering van slakken enmosselen 100
steekbuizen met eendiameter van 6cm (totaal oppervlakte 0,28 m2)
zouden moeten worden genomen. Voor muggelarven en oligochaeten
zouden 50steekbuizen (0,14 m2)moeten worden genomen (mondelinge
mededeling E.Reinhold, RIZA). Hoewel niet dezelfde
bemonsteringsmethoden zijn toegepast, lijkt het indit onderzoek
bemonsterde oppervlakte van0,11m2per sublocatie (5 Ekman-Birge
happen à0,0225m2) dus telaag om een betrouwbare uitspraak te
kunnen doen over de abundantie van grotere organismen. Dit lage
monsteroppervlak kan een reden zijn dat erweinig tot geen van deze
organismen zijn aangetroffen, alhoewel denetbemonstering, waarmee
circa 3m2isbemonsterd, ook slechts een aantal exemplaren Unio
opleverde op sublocatie Bil en BIV(ziebijlage 23,ruwe
datarapportage).
Hoewel eenbemonstering van muggelarven en oligochaeten
betrouwbaarder iswanneer 50steekbuismonsters worden genomen (iets
groter oppervlakte en veel meer steken) isuit oogpunt van kosten
besloten om 5Ekman-Birge happen te nemen. Devoorkeur gaat echter
uit naar nogminder happen (bijvoorbeeld 3per locatie). Of er wezenlijk
meer informatie over het voorkomen en deabundantie van kleinere
organismen verloren gaat door slechts 3inplaats van 5happen te
nemen, kanpasworden uitgemaakt na een statistische analyse van een
voldoende grotedataset. Dedataset uit dit onderzoek istegering voor
een dergelijke analyse. Dooruitbreiding van deze dataset met
beschikbare data afkomstig uit andere macrofaunaonderzoek, waar
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eveneens 5happen per locatiezijn genomen, isdeze analyse wellicht
wel mogelijk.
Hierna wordt deaangetroffen bodemfauna inde Ekman-Birge happen
(macro-enmeiofauna) enopdestenen- en in denetmonsters apart
bediscussieerd.
Macrofauna Ekman-Birge-happen
Debodemgemeenschap van delocaties A,Ben Clijkt veel opdie van
debodems in stroomluwe en stagnante delen van het Hollandsch Diep
en deDordtsche Biesbosch (zieKlink,1994). Deze gemeenschap
behoort tot het biotoop 'groot open water', waarin het overgrote deel
van desoorten kenmerkend isvoor eenbodem, bestaande uit slib en een
slib/zand mengsel. Het voorkomen van Chironomusmuratensis en C.
plumosus (zietabel 10)duidt ophet optreden van geringe tot matige
sedimentatie van (rivier)slib opdebetreffende bodems, waarschijnlijk
gedurende hoogwater. Degeringe sedimentatie onder relatief rustige
omstandigheden wordt ophet merendeel van de sublocaties bevestigd
door derelatief hoge, absolute K,-enr2waarden (zie3.1.1). Soorten die
karakteristiek zijn voor grof organisch materiaal opdebodem (bv.
Microtendipes) ontbreken opdeonderzochte locaties.
Gesedimenteerd organisch materiaal uitrivierslib, voornamelijk
bestaande uit dodeen levende algen enbacteriën, vormt een uitstekende
voedselbron voor detrituseters zoalsC.plumosus en oligochaeten. Dit is
mogelijk debelangrijkste verklaring voor dedominante aanwezigheid
van C. plumosus envan de Tubificidaezonder haarborstels
(Limnodrilusclaparedeianus enL. hoffmeisterï)opvrijwel alle
onderzochte locaties.
Hiernaworden voor elk van dedriegroepen ubiquisten,
differentiërende soorten enbijzondere soorten (zie 3.4) de aangetroffen
soorten zoals weergegeven intabel 10verder bediscussieerd.
Ubiquisten
Hetweinig differentiërende karakter ten aanzien van
milieuomstandigheden (kenmerk ubiquisten) wordt in elk geval
onderstreept voor de Tubificidaezonder haarborstels. Dezekomen op
alle onderzochte sublocaties voor en zijn daar (metuitzondering van
sublocatie CHI) het meest abundant. Opvallend isdat een aantal van de
op dewat hogere en meerzandige locaties aangetroffen ubiquisten
(Pisidiumspp., Potamopyrgus antipodarum en Valvatapiscinalis) op de
watdiepere,slibbige gedeelten (sublocaties III) volledig ontbreken. De
dichtheden zijn echter ook opdezandige locaties zeer laag. In de
Dortsche Biesbosch komt Pisidiumspp. bijvoorbeeld in dichtheden van
103exemplaren per m2voor terwijl hetmaximum in dit onderzoek is
gevonden op locatie BIV met 27 exemplaren perm2.Verder is
opmerkelijk dat dePisiidaeuitsluitend zijn aangetroffen in onstabiel,
slibbig zand (zie3.4). Doordat slechts één ofenkele exemplaren zijn
aangetroffen ishet niet duidelijk ofhet hier een toevallige of causale
relatie betreft.
Opvallend isverder ook het eigenlijk volledig ontbreken van
Procladiusspec (slechts 1 exemplaar op sublocatie AIII gevonden). In
het benedenrivierengebied (zieKlink, 1994)blijkt dat indien erjaarlijks
een grotehoeveelheid slibbezinkt (enigecm's) de Chironomus-soorten
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verdwijnen enProcladius (in lageaantallen) vaak als enige
chironomide overblijft ineenbodem die wordt gedomineerd door recht
indemodder staande Tubifïcidae. Voor de Chironomus-soortenishet
sediment dan namelijk tedun (slap slib) omereen huisje inte bouwen
(Procladiusbouwt geen huisjes). Debovenste 10cm van de sublocaties
AIIIenBUIbestaat respectievelijk uit 49 en 71% slib (= fractie < 63
Hm)enzou daardoor wellicht geschikter kunnen zijn voor Procladius
dan voor Chironomus-soorten.Derelatief hoge, absolute Ks-waarden op
AIII enBUIvan respectievelijk 4,3 en 5,5 duiden echter opeen
compacte structuur van debodem en dus opeen geschikt habitat voor
Chironomiden(AquaSense, 1993).Dit kan eenmogelijke verklaring
zijn voordeafwezigheid van Procladius.
Differentiërende soorten
Chironomusplumosus agg. isna Tubifïcidaezonder haarborstels de
voornaamste bewoner indeonderzochte bodem. Dittaxon is
kenmerkend voor grote wateren waarin eenmatige sedimentatie
plaatsvindt. C. plumosus isopalleonderzochte sublocaties aangetroffen
met uitzondering van sublocatie CHI.Verder isdeabundantie van C.
plumosus opCHen CIVopvallend lager dan op locatie A en B.Ditzou
erop moeten duiden datopal deze sublocaties,met uitzondering van
CHI,eenmatige sedimentatie optreedt en dus sprake isvan rustige
omstandigheden. Voor locatieAen B isditwaarschijnlijk ook het geval
(en dan meervoor de sublocaties III dan voor IIen IV).Gezien de open
verbinding met deWaal lijkt dit voor locatie Cminder waarschijnlijk.
Dit isderhalve een aannemelijke verklaring voor het ontbreken of de
lage abundantie vanC.plumosus op locatie C.
Chironomusmuratensis heeft net als Chironomusplumosus agg.een
voorkeur voor grotewateren waarin een matige sedimentatie
plaatsvindt, maar verkiest nogrustigere omstandigheden met een
geringe sedimentatie. Hierdoor heeft debodem vaak een gelaagd
karakter, hetgeen tot uitdrukking komt innegatieve Ks-waarden en een
hogeregressiecoëfficiënt tussen het vochtgehalte ende diepte in de
bovenste 10cm van debodem. Op locatie Aen Bwordt voldaan aan
deze voorwaarden (zie3.1.1), maar is C.muratensis echter niet
aangetroffen. C. muratensis isuitsluitend aangetroffen ophet
onstabiele, slibbige zand van sublocatie CIL Doordat hier slechts enkele
exemplaren zijn aangetroffen, ishetniet duidelijk ofhet hier een
toevallige ofcausale relatiebetreft. Dit hoeft derhalve geen aanwijzing
tezijn dat dehabitatvoorkeur meer nuancering behoeft.
Cryptochironomusspec, komt inhetbenedenrivierengebied voor op
plaatsen met veel dynamiek, maar ook op zeerbeschutte locaties. De
reden hiervoor kan zijn dat ertenminste 3soorten algemeen zijn in het
rivierengebied,waarvan eréén gebonden isaan stromend water (C.
rostratus)endeoverige (C.obreptans en C.supplicans) ook in
stilstaand water voorkomen. De Cryptochironomus soorten worden
hoofdzakelijk aangetroffen inzandige bodems enontbreken in bodems
met veelgroforganisch materiaal. Cryptochironomus isaangetroffen op
alle sublocaties van Aen B.Vooral denatteoeverlocaties (sublocaties
IIen IV)hebben hier een zandig karakter. Cryptochironomus ontbreekt
volledig op locatieC. Opsublocatie CHIzou hiervoor het hoge
organische stofgehalte dus mogelijk deoorzaak kunnen zijn.
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Cladotanytarsusspec, komt met namevoor oprelatief schone
zandbodems (AquaSense, 1993).Deze soort isaangetroffen op de (grof)
zandbodem van sublocatieAIV,maar ook opdezandige slibbodem van
locatie Bil.
Glyptotendipeskomt in grotewateren eigenlijk alleen voor inde
ondiepe oeverzone en isinhet onderzoeksgebied dan ook alleen
aangetroffen indeoeverzones van locatie A(II en IV) en B(IV). De
larven (voornamelijk Glyptotendipespallens) kunnen zowel opde
bodem,alsminerend inzacht hout worden aangetroffen. Vaak lijkt het
voorkomen gerelateerd aan grof organisch materiaal (hout).
Polypedilumcf.nubeculosum iseen soort dieop allerlei bodems
voorkomt, maar vooral inondiep stilstaand ofzwak stromend water. Dit
stemt goed overeen metdekenmerken voor locatieA en B.Op deze
locaties isdesoort op alle sublocaties van minder dan 1 m diep
aangetroffen (sublocatie All en IV en alle Bsublocaties). Op locatieC
(diepopCHI enwaterbeweging door open verbinding met de Waal)
ontbreekt deze soort volledig. Verder kan worden opgemerkt dat
Polypedilum een typische najaarssoort is.Gezien debemonstering in
december isdit dus ook een verklaring voor deaanwezigheid (op
locatieAIV en Bil metmeerdan 100exemplaren perm2).
Bijzondere soorten
Dederdecategoriebestaat uit 'bijzondere' soorten die inhet
rivierengebiedniet algemeen zijn ofhun zwaartepunt hebben buiten
gebieden dievergelijkbaar zijn met het Hollandsen Diep,de Dortsche
Biesbosch endeNieuwe Merwede. Inhet onderzoeksgebied gaat het
om desoorten Chironomusacutiventris (sublocatie Bil), Rhyacodrilus
coccineus(CHI)enBranchiurasowerbyi (CIV),waarvan telkens
slechts 1 exemplaar isaangetroffen. Aan het voorkomen van deze
specifieke soorten kan derhalve niet al teveel waarde worden gehecht
ten aanzien van derelatietussen habitatvoorkeur en karakteristieken op
debetreffende locatie.
Chironomusacutiventris iseen soort die voorkomt in stromende
rivieren. Inkribvakken kan desoort algemeen voorkomen.C.
acutiventris lijkt vooral veel voor tekomen indeNederrijn. In de
Nieuwe Merwede wordt desoort zelden verzameld en er zijn
vindplaatsen bekend van het zoetwatergetijdegebied van deOude Maas.
Opmerkelijk isderhalve het voorkomen van desoort in plas B.De
zomervan 1995(vooraljuni) wasergnat,waardoor deplaswellicht is
geïnundeerd metrivierwater en desoort bij toeval is ingespoeld.
Rhyacodrilus coccineuswordt regelmatig (in lage aantallen)
aangetroffen indeGrensmaas. Ook in dereferentierivier voor de
Grensmaas (Lotharingse Maas) isde soort regelmatig waargenomen. R.
coccineusbewoont hier zowel het zomerbed als dedoorspoelde poelen
in hetwinterbed. IndeRijntakken isR. coccineus gevonden in de
Nederrijn, deGrift en inhet voorjaar in eenpoel inde Blauwe Kamer
die langdurig isgeïnundeerd. Behalve deze relatie met de rivieren,
wordt desoort (Verdonschot, 1990) alszeerkarakteristiek vermeld voor
bronnen enbovenlopen van beken.
Branchiura sowerbyi isrechtstandig wuivend waargenomen in
tunneltjes inkleioevers langs derivierdeTisza in Hongarije. Inhet
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Nederlandse rivierengebied isdesoort niet algemeen. Het meest wordt
B. sowerbyinog aangetroffen indediepe geulen inhet Haringvliet en
ook indegestuwde benedenloop van de Maas isdesoort regelmatig op
debodem aangetroffen (Peeters, 1988).Indeuiterwaarden zijn nog
weinig vindplaatsen bekend. In deLeeuwense Waard komt B, sowerbyi
voor inde Kaliwaal,een vergelijkbaar grindgat als locatie C.
Stenen-en netmonsters
Deopdestenen en indenetmonsters aangetroffen soorten
Dicrotendipes nervosus, Cricotopusspec, Parachironomus gr.
Arcuatus,Dreissenapolymorpha enParatanytarsus spec, zijn soorten
die gebonden zijn aan vast substraat. Ook deNaididae komen vaak voor
op vast substraat. Van deopde stenen van locatieAll aangetroffen
muggelarve Glyptotendipespallens {zie3.4.1)isbekend dat deze larve
leeft inzelfgemaakte gangen in dood hout ofvastgehecht aan stenen en
dealgen uit het langskomende water filtert door een vangnetje van
speeksel op tehangen. Stenen, dieal enigemaanden in het water liggen,
worden doorongewervelde dieren gebruikt als aanhechtingplaats.
Dieren,vastgehecht aan dit substraat, filteren dealgen uit het
langskomende zwevende stof of schrapen dealgen van het substraat af
enbenutten dit alsvoedsel. Aanwezigheid vanbepaalde soorten macroevertebraten zijn dan ook indicatief voorbepaalde soorten en
hoeveelheden algen endaarmee verband houdend dewaterkwaliteit. De
effecten vandewaterkwaliteit opmacro-evertebraten wordt buiten dit
onderzoek gelaten.
Indenetmonsters vande locaties Bil, BUIen BIV(bodem met dood
wilgenblad) iskwalitatief dezelfde soortensamenstelling aangetroffen
als indeEkman-Birge-happen. Erzijn echter ook enkele exemplaren
van een aantal 'nieuwe' soorten aangetroffen zoalsbijvoorbeeld de
'bijzondere' soort Cryptotendipes(Bil) die leeft op zandbodems.
Vanwege deverschillende bemonsteringsmethoden en de verschillende
habitats ishet niet zinvol omde soortensamenstelling op destenen, in
denetmonsters en inde Ekman-Birge-happen kwantitatief met elkaar te
vergelijken. Opmerkelijk isechter wel het grote aandeel
'bodembewonende' Chironomusplumosus larven op de stenen van
locatieBIL
Meiofauna (nematoden)
Er isweinig bekend over dehabitateisen van nematoden diein
zoetwatersedimenten leven. Degranulaire samenstelling van het
sediment zal eenbelangrijke rol spelen. Ook het voorkomen van
(an)aerobe omstandigheden en organisch materiaal zullen mede
bepalend zijn voor desamenstelling van denematodenfauna. Er isnog
weinig bekend over dereactievan aquatische nematoden op
verontreinigingen inhet sediment. Alleen over deeffecten van
organische vervuiling zijn een aantal artikelen verschenen, zoals Zullini
(1976); 1988)enZullini &Ricci (1980). Samengevat blijkt hieruit dat
bij een toenemende organische verontreiniging dediversiteit afneemt en
taxa uit deorde Rhabditida (bijvoorbeeld defamilies Rhabditidae,
Diplogasteridae en Panagrolaimidae)dominant worden.
Opvallend indit onderzoek isdat demeest differentiërende parameter
'nematodendichtheid', met nameop de sublocaties met de hoogste
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organische stofgehalten (sublocaties III) telkens de laagste waarden laat
zien (zie3.4.2, tabel 10).Nietbekend iswelkerol de bodemstabiliteit
speelt bij het voorkomen van nematoden. Gezien de hogere
nematodendichtheden indestabiele waterbodems van locatie Aen Bin
vergelijking met de instabiele bodem van locatieC iseen dergelijke
relatie echter niet ondenkbaar.
Het isonduidelijk ofdeecologie endaarmee dereactie op stress van
aquatische nematoden overeenkomt met dievan terrestrische
nematoden. Ongetwijfeld zullen erovereenkomsten zijn, maar het
speciale karakter van dewaterbodem ten opzichte van landbodem zal
ookvoorverschillen zorgen. Opvallend isweldatde plantenparasieten
eenbelangrijk deel uitmaken van de landbodemmonsters, terwijl ze min
ofmeerontbreken indewaterbodemmonsters. Uitzondering is
sublocatie CHI met 66%planteparasieten (zie3.4.2, tabel 10). Dit hoge
percentage wijst op deaanwezigheid van veel organisch materiaal, wat
overeenstemt met het relatief hoge organische stofgehalte opdeze
sublocatie (10,6%:zie 3.1.1, tabel 3).
Opvallend isdat dedichtheid op landbodemlocatie AI een factor 2
hoger isdan op sublocatie BIen Cl. Locatie Aiszandiger dan BenC
(zie3.1.1). Ditzou een mogelijke oorzaak voor het verschil kunnen zijn.
Daar ergeen microverontreinigingen zijn geanalyseerd op dedroge
oeverlocaties, kan géén relatieworden gelegd tussen het verschil in
dichtheid eneen eventueel verschil inde matevan verontreiniging.
Verder isopvallend dat deduidelijk hogere stikstof- en nitraatgehalten
op locatie BIniet tot uiting komt ineen wezenlijk andere Mi-waarde
dan op locatie AI. DeMi-waarde opbeide locaties isafgerond 2,2.In
een experiment met nematoden (DeGoede, 1993)bleek toediening van
mest aan grond (dennenbos) slechts een kortstondige, acute toename
van kolonisten tot gevolg tehebben, en dus teresulteren in een
verlaging van deMi-waarde. Een aantal maanden na toediening was het
effect verdwenen. Indien locatie BIreeds gedurende lange tijd
'geëutrofieerd' is,kan ditmogelijk de verklaring zijn waarom er geen
verschil inMi-waarde istussen BI en AI.
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5. Conclusies
Het doel van ditonderzoek ishetvastleggen van deecologische
kwaliteit van de uitgangssituatie (zie1.3).Verder isonderzocht ofmet
behulp van enkele ecotoxicologische technieken beoordeeldkon
worden oftoxische stress eeninvloed heeft (gehad) opdeze kwaliteit.
De conclusies ten aanzien van deecologische kwaliteit ende mogelijke
invloed hierop van toxische stress worden samengevat weergegevenin
tabel 14enworden hierna verder beschreven.
Tabel 14

Samenvatting conclusies per sublocatie (ENW = Evaluatienota Water).

(geïsoleerdeStrang)

B
(kleiput)

(oudezandwinput)

Ecologische kwaliteit:

Soortenarm en lage
dichtheden

Soortenarm enlage
dichtheden

Zeer soortenarmen
lage dichtheden

Verontreinigingsgraad
volgens ENW:

Klasse4
(minerale olie)

Klasse3
(som lOPAK's)

Klasse2
(diverse stoffen,
NB: HCB klasse3)

Toxiciteit:

Matig toxisch

Matig toxisch

(Ernstig toxisch)*

Verhoogd: Cd, Cr

Sterk verhoogd:Cd
Verhoogd: Cr, Hg

(Sterk verhoogd:Pb
verhoogd: Cd, Cr,
Hg,PCB's, DDT)*

Doorvergiftigingsrisico:

Cd

Cd

(Cd)*

Mogelijke factoren van
invloed opde ecologische
kwaliteit:

Eenzijdigheid
habitat en mogelijk
ook toxische stress

Eenzijdigheid
habitat en mogelijk
ook toxische stress

Droogvallen,
bodemkarakteristieken en mogelijk
ook toxische stress

Biologische
beschikbaarheid:

Ingevroren endaarna ontdooid sediment beoordeeld. De conclusies moeten
derhalve als indicatief worden gezien (zietekst).
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LocatieA
Debodemmacrofauna op locatie Akan worden omschreven als
soortenarm. Chironomusplumosus enTubificiden zonder haarborstels
zijn dominant aanwezig enkomen opdeondiepe (circa 50cm),natte
oeverlocaties (sublocatie IIenIV) inredelijke dichtheden voor. De
dichtheden ophet diepste deel van deplas (circa 1,5 m)zijn echter laag,
net alsdedichtheden van de(weinige) overige soorten die op vrijwel
alle sublocaties laagzijn. Debodemkarakteristieken (hoge,absoluteKseni^-waarden)wijzen opallesublocaties op een compacte bodem met
daarboven stilstaand, rustig water waardoor een matige sedimentatie
van sliboptreedt. Devariatie inhabitats isderhalve gering. Ditis
waarschijnlijk debelangrijke reden voor het geringe aantal aangetroffen
soorten.
Hetporiewater van sublocatie AH ismatig toxisch voor de rotifeer
Brachionus calyciflorus.Voor zover bekend isminerale olieniet acuut
toxisch voorB. calyciflorus. Detoxiciteit ishiermogelijk het gevolg
van deverhoogde biologische beschikbaarheid van cadmium envan
chroom. Ook bestaat ervoor cadmium een doorvergiftigingsrisico voor
predatoren. Toxische stress kan op deze locatie derhalve niet worden
uitgesloten als een mogelijke (mede-)oorzaak voor het lage aantal
soorten endelage dichtheden.
LocatieB
Debodemmacrofauna op locatie Bkomt sterk overeen met dievan
locatie A. Dediepte isvergelijkbaar ende bodemkarakteristieken
wijzen eveneens op een compacte bodem, waar een matige sedimentatie
van sliboptreed. Degeringe variatie inhabitats kan ook hier een
belangrijke oorzaak zijn voorhet geringe aantal soorten.
Hetporiewater van sublocatie Bil ismatig toxisch voor B. calicyflorus,
Thamnocephalusplatyurus (kreeftachtige) enDaphnia magna
(watervlo). Detoxiciteit ishiermogelijk het gevolg van de klasse3
PAK-verontreiniging envan de sterk verhoogde biologische
beschikbaarheid van cadmium endeverhoogde beschikbaarheid van
chroom enkwik. Net alsop locatieAll bestaat ereen
doorvergiftigingsrisico vancadmium voorpredatoren. Toxische stress
kan derhalve ook op deze locatie nietworden uitgesloten als een
mogelijke (mede-)oorzaak voor het lage aantal soorten en de lage
dichtheden.
Locatie C
Debodemmacrofauna op locatie Ckan, net als op locatie AenB,
worden omschreven als soortenarm. Chironomusplumosus en
Tubificiden zonder haarborstels zijn ook hierdominant aanwezig op
sublocatie IIen IV (circa 50cm diep). Dedichtheden op deze
sublocaties zijn echter opvallend lager dan op locatie Aen B.De
dichtheden opsublocatie CHI (circa 17meter diep) zijn nog lager. Er
zijn hiergéén chironomiden en vrijwel geen oligochaeten aangetroffen
enerzijn totaal slechts4 soorten aangetroffen. Delager-waarden op
locatieCII en IVduiden opdeligging in een transport/erosie-zone.
Verder ishet niet onwaarschijnlijk dat beide sublocaties periodiek
droogvallen. Dezevoor macrofauna ongunstige omstandigheden zullen
waarschijnlijk debelangrijkste oorzaak zijn voor het geringe aantal
soorten ende lage dichtheid op sublocatie II en IV. Locatie CHI ismet

54

Ecotoxicologischonderzoek Afferdensche en Deestsche Waarden

eendieptevan 16- 17mdiepte eentypisch voorbeeld van een put die
veel slib eenorganisch materiaal vangt, en ook een hoog
ammoniumgehalteheeft datmogelijk een grote aanslag doet opde
zuurstofhuishouding. Mogelijk ishet zuurstofgehalte hier telaag en/of
het ammoniumgehalte tehoog voor bodemfauna.
Het poriewater van sublocatie CII isernstig toxisch voor de watervlo
Daphnia magna,mogelijk alsgevolg deklasse 3HCB -verontreiniging
en desterk verhoogdebiologische beschikbaarheid van lood en de
verhoogdebeschikbaarheid van cadmium, chroom, kwik, diverse PCB's
en DDT (en -derivaten).Ook op locatie CII bestaat er een
doorvergiftigingsrisico van cadmium voor predatoren. Toxische stress
isderhalve ook opdeze locatieeen mogelijke (mede-)oorzaak voor het
lage aantal soorten endelagedichtheden. Debioassays en
bioaccumulatietesten zijn voor deze locatie echter uitgevoerd met
ingevroren endaarna ontdooid sediment. Dit integenstelling tot All en
Bil waarverssediment isbeoordeeld. Het invriezen en ontdooien kan
mogelijk van invloed zijn geweest op detoxiciteit en biologische
beschikbaarheid. Deresultaten van debioassays en
bioaccumulatietesten moeten derhalve als indicatief worden gezien.
Locatie A,Ben C: nematoden
Denematodendichtheid opdenatte sublocaties van Czijn beduidend
lagerdan opdemin ofmeervergelijkbare locatiesAen B.Ook isde
Maturity Index (MI)op Ciets lager dan opAen B.Een invloed van de
bodemstabiliteit lijkt niet geheel ondenkbaar.
Opdedroge oeverlocaties (sublocaties I)isdenematodendichtheid op
locatieAduidelijk hogerdandevergelijkbare locaties Ben C. Mogelijk
kan ditworden verklaard doordat locatieAmeer zandig is.Op locatieC
isdeMIbeduidend lager danop Aen B.Aangezien géén
microverontreinigingen zijn geanalyseerd opdesublocaties I,kan niets
worden gezegd over eenmogelijke relatie tussen MI en de
verontreinigingsgraad.
Realisatie onderzoeksdoelen
Het doel van het onderzoek, het vastleggen van de ecologische
kwaliteit van de uitgangssituatie, lijkt op basis van de in de onderzoek
beoordeelde veldparameters voldoende te zijn vastgelegd en ook
voldoende houvast te bieden voor het kunnen monitoren van de
ontwikkeling in de nevengeul na het graven van de nevengeul.
Verder is onderzocht of met behulp van bioassays en
bioaccumulatietesten kan worden beoordeeld of toxische stress een
invloed heeft (gehad) op deze kwaliteit. Door de toepassing van
bioassays is voor verschillende testorganismen toxiciteit aangetoond op
alle locaties (met een voorbehoud voor locatie C). Met de
bioaccumulatietesten is een doorvergiftingsrisico van cadmium en een
verhoogde biologische beschikbaarheid van diverse stoffen (met name
zware metalen) aangetoond. Zowel de bioassays als de
bioaccumulatietesten hebben dus de complementaire informatie
geleverd dat toxische stress potentieel aanwezig is voor bodemfauna.
Met name de lage dichtheden op de stroomluwe locaties kunnen
hierdoor mogelijk (mede) worden verklaard.
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Op basis van dewaarnemingen op locatieA(tabel 14)kan worden
gesteld dat locatie Aniet geschikt lijkt als schonereferentielocatie voor
debeoordeling van demacrofaunasamenstelling van de
uitgangssituatie. Aangezien locatieAniet wordt aangesloten opde
meestromende nevengeul, enaangezien beide afgesloten strängen Aen
B inveel opzichten op elkaar lijken, lijkt locatieAechter wel geschikt
als een met detijd meelopende referentie voor hetbeoordelen van de
ontwikkelingen op locatieBten gevolge van het aansluiten van deze
locatieopde nevengeul.
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6. Kansenvoor
natuurontwikkeling

Bioassays enbioaccumulatietesten hebben indit onderzoek de
potentiële aanwezigheid van toxische stress aangetoond, waarvan een
negatieve invloed opdekwaliteit van debodemfauna niet kan worden
uitgesloten. Metnameopdestroomluwe locatieskan deze negatieve
invloed ook nahet graven van denevengeul blijven bestaan, tenzij het
verontreinigde materiaal volledigwordt afgegraven en afgevoerd. Sinds
deschoonmaak van degroterivieren, die in 1970begonnen ismet de
WetVerontreiniging Oppervlaktewater, isook dekwaliteit van het
Waalwater aanzienlijk verbeterd. Doorspoeling van het gebied met
schonerwater kan erop destroomluwe locaties echter ook voor zorgen
dat het verontreinigde sediment wordt afgedekt met schoner slib.Dit is
echter slechts een tijdelijke remedie omdat bij zeer hoge waterstanden
dewaterdynamiek ookopdestroomluwe locatiesenorm kan toenemen
enzohet verontreinigde materiaal weer naarboven kan brengen
(resuspensie).
Door het graven van de nevengeul zal veel meer diversiteit worden
aangebracht (stilstaand en stromend water, diversiteit in aangeboord en
sedimenterend materiaal,met namemeer zand, glooiende en steile
oevers etc.)en wordt een directerelatie gelegd met derivier (wisselende
aanvoer van voedsel). Hierdoor zal het aantal habitats endaardoor de
soortenrijkdom zeker toenemen. Erzullen zich steeds meer
riviergebonden soorten gaan vestigen, zoals bijvoorbeeld de
eendagsvlieg Ephoron virgo.
Op dezeerdynamische delen (detransport- enerosiezones) zullen veel
soorten moeiteblijven hebben om zichte kunnen vestigen en zal het
aantal soorten endedichtheid per soort laagblijven. Op de stroomluwe
locatieskan echter ook nahet graven van denevengeul toxische stress
potentieel aanwezigblijven, tenzij het verontreinigde materiaal volledig
wordt afgegraven en afgevoerd. Bovendien moet serieus rekening
worden gehouden met het risico ophet optreden van indirecte,
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negatieve effecten bij inhet gebied foeragerende vissen envogels, die
metcadmium verontreinigde bodemfauna consumeren. Vanwege de
mobiliteit vanpredatoren, dievoor vissen extra wordt verhoogd door
een open verbinding met deWaal, ishet echter lastigom bij
geconstateerde negatieve effecten eendirecte relatiete leggen met het
verontreinigd voedsel indeAfferdensche enDeestsche Waarden. In
hoeverre toxische stress daadwerkelijk belemmerend zal werken opde
natuurontwikkeling in dit gebied zal aandehand van monitoring
duidelijk moeten worden.
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7. Aanbevelingen

Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen devolgende aanbevelingen
gedaan:
Algemeen:
•

Hetverder (uitvoeriger) bestuderen van het voorkomen van
macrofauna indiverse Nederlandse, schonewatertypen zodat het
inzicht inde 'normaal'- of referentiewaarden perwatertype wordt
vergroot. Gecombineerd met een inzicht inderelatietussen het
voorkomen en deabundantie van soorten en de
verontreinigingsgraad (toxische stress),kunnen vervolgens ook
(betereen scherpere) beoordelingscriteria worden afgeleid. Opde
eersteplaats zouden hiervoor dereeds beschikbare macrofaunaanalyseresultaten voor diversewatertypen uitvoeriger geanalyseerd
kunnen worden;

•

Omwille van deonbekende invloed van het invriezen van
sedimentmonsters op debiologische beschikbaarheid van
toxicanten, op kortetermijn vers materiaal van locatie Cwederom
beoordelen met debioassays en de bioaccumulatietest;

Ten aanzien van detoekomstige monitoring:
•

Inelk geval develdinventarisatieparameters analyseren waarvoor
'benedenrivierengebied' beoordelingscriteria beschikbaar zijn en
bijvoorkeur ook (met oog opde eerste,algemene aanbeveling) de
overigeparameters zoalsonderzocht indit onderzoek. Ofhierbij uit
oogpuntvan kosten met minder dan 5Ekman-Birge-happen kan
worden volstaan, kanpasworden uitgemaakt na een nadere
statistische analyse van een grotere dataset danbeschikbaar uit dit
onderzoek;

•

Inverband met dekansop het aantreffen van haften: de
bemonstering uitvoeren inhet voorjaar i.p.v. inhet najaar, omdat
haften zich inhet najaar inhet eistadium bevinden en daardoor
mogelijk niet worden aangetroffen;
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•

Wederom bioassays enbioaccumulatietesten toepassen omdat
hiermee ook in (verontreinigde) uiterwaardengebieden, zoals blijkt
uit dit onderzoek, complementaire informatie over respectievelijk
toxische stress endoorvergiftigingsrisico's vergaard kan worden;

•

Omwille van devergelijkbaarheid: deindeze studie toegepaste
methodieken (sedimentkarakterisering, wijze van uitvoering en
beoordeling veldinventarisatie, bioassays en bioaccumulatietesten)
handhaven bij detoekomstige monitoring.
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Bijlage2a
Beoordelingscriteriabioassayresultaten
Om tekunnen beoordelen bij welke matevan effect, zoals
waargenomen met debioassays, sprake isvan toxiciteit, zijn
beoordelingscriteria nodig.Voor de acutebioassay met de bacterie
Vibriofischeri(Microtox) envoor dechronische bioassays met de
watervloDaphnia magna endemuggelarveChironomus riparius kan
hierbij gebruik worden gemaakt van de door het RIZA opgestelde
'Triade'-criteria (Maas etal, 1993).Inbijlage 2bworden deze criteria
weergegeven. Decriteria zijn hierbij verwerkt in een "stroomschema".
Door dit schema tedoorlopen vanaf het blokje "bioassays"kan ieder
bioassayresultaat uiteindelijk slechts één matevan toxiciteit aanduiden.
Alstoevoeging op dit schema geldt dat indien desterfte van Daphnia
magnabinnen 48uur blootstelling aan onverdund poriewater (en dus
ook in 56volume%) groter isdan 50%,eveneens sprake isvan ernstige
toxiciteit.
VoordeToxkittesten zijn opdit moment noggeen Triade-criteria
beschikbaar. Voor debeoordeling van dezetesten kan echter gebruik
worden gemaakt van decriteria zoals gebruikt doorAquaSense (1996)
ten behoeve van debeoordeling van baggerspecie uit de Nieuwe
Merwede. Dezecriteria zijn als volgt:
Waargenomen effect
EC50 <50volume%poriewater
(of %effect in onverdund poriewater is> 100)
EC50 > 50en< 100%volume%poriewater
(of%effect inonverdund poriewater is> 50 en < 100)
EC50 > 100volume%poriewater
(of %effect inonverdund poriewater is< 50)

classificatie
+

beoordeling
ernstig toxisch

+/-

matig toxisch

-

niet toxisch
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Bijlage4
Vertaling 'benedenrivierengebied'-bodemtypen (bijlage 3) naar
aangetroffen bodemtypen indeAfferdensche en Deestsche Waarden.

Sublocatie

Bodemtype

II A

Stabiel, gelaagd, slibbig zand

0,5

1

B

Stabiel, zandig slib

0,5

1

C

Onstabiel, slibbig zand

0,5

3

Stabiel,gelaagd, zandig slib

1,5

1

B

Stabiel slib

0,9

1

C

Stabiel slib

16,5

2

Grof zand

0,5

5

B

Onstabiel, slibbig zand

0,6

4

C

Onstabiel, slibbig zand

0,5

3

III A

IV A

Diepte
(m)

De bij de
beoordeling
gebruikte criteria
zijn weergegeven
in bijlage 3,kolom:
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