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datwater.Ditwordtookwel verwoordals de
biobeschikbaarheid vanhetmetaalinwater.De
watersamenstellingvarieertdoorde seizoenen,
waardoordeeffecten vanmetalenookperjaargerijdekunnenvariëren.
De KRWvereisteengoedeecologischetoestandvandewaterlichamen.Ditvereistonder
anderedatdechemischeconditie kwalitatief
goed is. Eenjuisteinschattingvande effecten
vanmetalen op aquatischeorganismen veroorzaaktdoordechemischekwaliteitisdan
ookvangrootbelangvoordebeoordelingvan
deecologischetoestand.Gebruikvandetotaal
opgelosteconcentratiemetaalvoordeeffectinschatting is nietcorrect,omdat hiermee
geenrekeningwordtgehoudenmetdeverschijningsvorm vanhetmetaal.

ARJAN DEKONING, CENTRUM VOOR MILIEUWETENSCHAPPEN, UNIVERSITEIT LEIDEN

RecentisdooronderzoekershetBioticLigand-modelgeïntroduceerdalsalternatie/voorde ejfecrvoorspellingmettotaalopgelosteconcentratie aan metalen.Hetmodel(BLMjvoorspeltde bindingvan
hetmetaalaanaquatischeorganismen, rekening houdendmetde verschijningsvorm vanhetmetaal,
bindingvanandereionenaanhetorganismeengevoeligheidvanhetorganisme.Hetgebruikvan
BLMmaaktwatertype-ajhankelijke ejfectvoorspellmg vanmetalenmogelijk.Eenaccurateeffectvoorspellinggeeftmeerinzichtinhoevoldaan kanworden aan deKRW-etsen.Ofdeimplementatie
van dezenieuwe kenniseenverfijning oplevertindeeffectvoorspelling voordeNederlandse
oppervlaktewateren ishieruitgewerkt.
InhetNederlandseoppervlaktewaterzijn
demetaalconcentraries vaakhogerdande
huidigewaternormen.Ditwordtbevestigd
doorinventarisatiesvanoppervlaktewateren in
hetkadervandeKaderrichtlijnWater.Verhoogdemetaalconcentrariesgevennietzonder
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meereffecten op hetecologischeniveau.Ditis
recentelijk bediscussieerddoorKamerlingen
CornelissenineenserieH20-artikelen1'.Het
wel ofnietvoorkomenvaneffecten vanmetalen
isonderandereafhankelijk vanhettypewater
endeaanwezigheidvanzwevendedeeltjesin

DeBLM-theone:hetjysisch-chemischegedeeltevandemodellennggaatervanuitdatalleenhetvnjemetaalion beschikbaarisvooreenorganisme21.Deconcentratievnjmetaal-ionisafhankelijkvaniepH, binding
aan opgelosteorganischestofenvormingvan anorganischecomplexen,zoalscarbonatenenchlorides.Het
organismewordtgezienals een biorischligand,waarophetmetaalkanbinden. Dehoeveelheidmetaaldie
bindtop het biorischligandwordtbepaalddoordeconcentratievanhetvnjemetaal-ion,pH vanhetwateren
competitiemetanderekarionen(foto: M.Vijver).

Biotic Ligand-model
HetBioticLigand-modelbestaatuittwee
delen:eenfysisch-chemischgedeeltedatde
verschijningsvorm vanhetmetaal voorspelt
eneenbiorischdeeldatdebindingvanhet
metaalaanhetorganismeonderinvloedvan
dewatereigenschappen enresulterendtoxischeeffect voorspelt.
Hetbiotischedeelis ontwikkeld op basis
vanonderzoeknaarhetmechanismevantoxiciteitvanmetalenop regenboogforellen. De hoeveelheidmetalengebondenaandekieuwis proportioneelgerelateerdaanhetacuteeffect
Toxischestoffen op de bindingsplaatsenvan
kieuwenverstorende osmotischebalansin
vissenende bloedsamenstellingenhebben
directeeffecten op hetademhalingssysteem.Dit
toxiciteitsmechanismevanmetaleniswerkzaamvoormeerderevissoorten.De Biotic
Ligand-concentratie bij andereorganismendan
kieuwhoudendeorganismenis nietgebaseerd
op eenreceptormechanismeop dekieuw,maar
wordtgemodelleerd7'.Hiergeldteveneensdat
hetgeneriekemechanismevaneffecten bij
waterorganismenoptreedtwanneerde hoeveelheidmetaalgebondenop hetBioticLigandeen
kritischeconcentratiebereikt.Metbehulpvan
laboratoriumstudies isvoorkoper,nikkel,lood,
zinkencadmiumop dezewijzevoorverschillendewaterorganismeneenBLM opgesteld.
Afbeelding 1geefteenoverzichtvandeprocessenwaaropde BLM-theorie2Jisgebaseerd.
Permetaalzijndevoorspellende mogelijkhedenvanelkBLM getoetsten geverifieerd
metlaboratoriumstudies enbeschrevenin
EuropeseRiskAssessmentReports3'.
Eerste stap tot implementatie BLM
in Nederland
HetBLM isgebruikt voorde effectmodelleringvankoper,zink,nikkelencadmium in
Nederlandseoppervlaktewateren4'.Noodzakelijkegegevensvoorhettoepassenvanhet
modelzijnopgezochtinhetdatabestandvan
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negen verschillende rijkswateren. Bijhet berekenen van de waterkwaliteit is gebruik
gemaakt van het BLMop basisvan chronische
effecten. Dezekeuze isgemaakt, omdat het in
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deNederlandse oppervlaktewateren vaak om
diffuse verontreiniging van metalen gaat.
Daarbij komt dat chronische toxiciteitsvoot-
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Totale versus watertypespecifieke
efrêctvoorspellingen
Effectvoorspelling met behulp van het
BioticLigand-model kan worden vergeleken
met voorspellingen op basisvan de huidige
methodiek. Dehuidige effectvoorspelling van
metalen wotdt gedaan op basis van totaal
opgeloste metaalfracties inclusiefzwevend stof
in het oppervlaktewater. Hierbij wordt wel
verdisconteerd met een standaard zwevend
stofgehalte engecorrigeerd vooreen vaste verdelingscoèfficiént, maar geen rekening gehouden met de watersamenstelling ofde beschikbaarheid van een metaal. Deeffecten zijn
ingeschat door een cumulatieve verdelingscurve temaken op basis van een berekende
potentieel aangetaste fractie (PAF).DezePAF
staat voorde fractie aan soorten die blootgesteld isaan toxicologisch significante effectconcentraties in het milieu s '.De verdelingscurve isopgesteld met gegevens uit het
laboratorium, waarbij de toxicologische effecten opalgen, watervlooien en vissen zijn gedefinieerd opgroeien reproductie.
Deeffectvoorspelling gebaseerd op de
gehalten totaalmetaal isvoorzink weergegeven in afbeelding 2a.De watertypespecifiekeeffectvoorspelling isonder andere uitgevoerd voordelocaties Lobith en Sasvan Gent
Lobith iseen belangrijke monitoringslocatie
waar de waterkwaliteit van deRijn zeer frequent wordt gemeten. In het kanaal tussen
Gent en Terneuzen zijn ter hoogte vanSas van
Gent eveneens watermonsters doorgemeten.
Dewaterkarakteristieken opbeide locaties zijn
verschillend van elkaar:respectievelijk pH 7.74
en j.66; calcium 2.17en 6.46x 10"3mol/l; magnesium 2.06en 5.47x io"s mol/l; totaalzink 8.87
x 10"8en 2.38x io~7mol/l.
Devoorspelling van effecten voor algen,
watervlooien en vissen ismet behulp vanBLM
weergegeven voorzink in afbeelding 2b.
Deeffectvoorspelling met het Biotic
Ligand-model geeft een andere inschatting
dan dehuidige effectinschattingen gebaseerd
opdegehalten totaalmetaal. De verdelingscurve voor totaalzink heeft een laagste gevoeligheid, beginnend bij een concentratie van log
NOEC • -6.4en verschuift voorde watertypespecifieke verdelingscurve naar logNOEC=
-6.8bij Lobith en logNOEC=-6.6bij Sas van
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(links):Cumulatieveverdelingscurvcnvoorzinkopbasisvantotaalopgelostmetaalengtenrekeninghoudend
metdebeschikbaarheidvanzink.Dedoorgetrokkenlijnrepresenteertdegejitteverdelingscurve.DeonderbrokenIijngee/rdeHCs„-waardeaan.Degroenecirkelsgevendealgenaan,derodevierkantendewatervlooien
endeblauwedriehoekendevissen.
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(middenenrechts):Verdelingscurvevanzinkvooralgen,watervlooienenvissenvoordelocanesLobithen
Sas vanGent,rekeninghoudendmethetwatertypenendebeschikbaarheidvanzink.

A/b. 3:

Variatievandetotaalopgelosteconcentratiekoper,HC5„enPAFindeloopvandeperiode1januari 1978tot
31decemberio<SivoordelocatieLobith.DeHCS„isafgeleidvandewatertypespecifiekeverdelingscurvedie
rekeninghoudtmetdebeschikbaarheidvankoper,afhankelijk vandewatereigenschappenopdiespecifieke
datum.

Gent.Dit houdt indat degemiddelde gevoeligheid van dealgen, watervlooien en vissen voor
effecten vanzink groter isdan berekend
wanneer debeschikbaarheid niet wordt meegenomen. Het meenemen van de watertypespecifieke beschikbaarheid van zink op beide

vermindert. Terwijl andersom bij lageDOCgehalten en/ofweinig competerende ionen
(hoge pH)de watertypespecifieke verdelingscurve een hogeregevoeligheid voorspelde voor
desoorten in het ecosysteem dan op basis van
de totaalconcentraties.

locaties voorspelt dan ook een verhoogd risico.
Hetzelfde kon gevonden wotden voot koper,

Koppeling van het BLMaan de vetdelings-

dieook met behulp van de watettypeafhanke-

curves had inenkelegevallen invloed op de

lijke BLMeen hogere effectvootspelling had

onderlinge verschuiving van soorten. In de

ten opzichte van deeffectvoorspelling op basis

afbeeldingen 2aen 2biseen dergelijke ver-

van degehalten totaalkopet.Voor cadmium en

schuiving tezien, waatbij dealgen na watet-

nikkel werd een verminderde gevoeligheid van

typecorrectiemeergevoelig voorzink bleken te

desoorten in denegen doorgemeten ecosyste-

zijn dan watervlooien en vissen.In het geval

men berekend opbasisvan de het Biotic

van dealgen, watervlooien en vissen houdt dat

Ligand-model dat tekening houdt met de

in dat dealgen eetder effecten vanzink onder-

watersamenstelling. Het vetschuiven van de

vinden. Doordat de algen aangetast zijn, kan

sooitspecifieke gevoeligheid isdan ook metaal-

het verdereecosysteem dat daarvan afhankelijk

afhankelijk.

is,eveneens onder stress komen testaan. De
algen staan immers onderin de voedselketen.

In deverkennende studie kwam verder

Dezeverschuiving in soortspecifieke gevoelig-

naar voren dat voor locaties met andere water-

heid trad opdeze locaties in mindete mate op

eigenschappen deverwachte soortgevoeligheid

bij cadmium, koper en nikkel.

sterk kan verschuiven. Over het algemeen
wordt op locaties met hoge DOC-gehalten
en/ofveelcompeterende ionen (lagepH) een
situatie verwacht waarin de soortgevoeligheid

Tijdsafhankelijke effectvoorspelling
Desamenstelling van een oppervlaktewatet vctandett in de tijd. Hietdoot zal de
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effectvoorspelling opbasisvanhetBLMeveneensveranderen.Eenvoorbeeld van tijdsafhankelijkeeffectmodellering istezienin afbeelding3.Hierin isdegemeten opgeloste
koperconcentratiealsfunctie vandetijd neergezet(linkseplot).MetbehulpvanhetBLMen
gevoeligheidsmodellering opbasisvanverdelingscurven isvoorelktijdstip eenHC5„-waardeberekend(middelsteplot).Dezewaarde
staatvoordeconcentratiewaarbij dehelft van
desoortengevaarloopt.Uitdezelfdeverdelingscurveisdepotentieelaangetaste fractie
(PAF)afgeleid alsfunctie vande fluctuerende
koperconcentratieindetijd (rechtseplot).Het
gebruiktetijdvak is1januari 1978tot31
december1981.
Deplotvantotaalopgelost koperlaatzien
datdezeeengrotevariatiekentindetijd
(links).Ditlijktnietseizoensgebonden tezijn.
Hetverschiltussendelaagstendehoogst
gemetenconcentratieiseenfactor 12.5.De
variatievandebeschikbaarheid vankoperin
detijd iseenstukgeringer,zoalstezienisaan
deveranderingvandeHC50-waarde(midden).
Hetverschiltussendelaagsteendehoogste
waardeiseenfactor 2.3.Wellijktde Herwaardeenigszinslagertewordenindetijd,dat
wilzeggendatdebeschikbaarheid vankoper
mhetwater toeneemttussenjanuari 1978en
december 1981. Doorhetniet-lineairekarakter
heeft eenkleineveranderingindeHerwaardeofgemetenmetaalconcentratieeen
groteveranderingindeberekendePAFtot
gevolg.Ditistezienindemeestrechtseplot,
waardePAF-waardeenormevariatielaatzien,
namelijk vanminimaal8x10' op19augustus
1981 totmaximaal0.4op24juni 1981.Variatie
mdewatersamenstellingheeftdanookeen
groteinvloedopdevoorspeldeeffecten voor
soortendieindewatergangen voorkomen.
Beleidsmogelijkheden en verdere
ontwikkeling
Op15maartjl.vondeenworkshopplaats
naaraanleidingvanhetrapportvanDeKoning
enVijver4',waarindemethodiek werdbesproken.Daarnaast iseenviertal deskundigen
gevraagdomreflecties opdestudietepresenterenvanuit hetbredereperspectiefvankwaliteitsbeoordeling binnendeKRWendestofgerichte(tweedelijns) risicobeoordeling.Uitde
workshopkwamnaarvorendatconsensus
bestaatondetwetenschappersdat biobeschikbaarheidKAN wordengeïmplementeerd inde
risicobeoordeling.Erisnoggeenconsensus
°verHOEditgedaanzoumoeten wotden.
* metbetrekkingtotdeuitvoerder
Opditmoment wordtopbasisvanmonitoringgegevensgesignaleerd datdegehaltes
a
anzwaremetalendekritische risiconiveau's
overschrijden. Geletopdemacrochemievande

waterenvaltnietuittesluitendatmetalen feitelijkgeenprobleemvormen.Alsdeze
gedachtemiddelstoepassingvanhetBiotic
Ligand-modelhardgemaaktzou kunnen
worden,dankaneenfiksebesparingopuitgaven(onderandereaanvullendewaterzuiveringsstappen)wordengerealiseerdenkan
voldaanwordenaandeeisenvandeKRWvoor
watbetreft dechemischekwaliteitvanoppervlaktewateren.

normen.BinnendeKRWisalsprakevaneen
correctievoorhardheidenlooptaleendiscussieoverdenormen.Dekwaliteitsnormen
zoudengebruikmoetenmakenvandeaanpak
indeEU-risicoanalyses.HiermeestaatdeBLMaanpakinlijn metdeKRW,waarineenprocedurebeschrevenwordtvoordevaststellingvan
dechemischekwaliteitsnormen doordelid-

Voorhetuitvoerenvaneenwatertypespecifiekeeffectbeoordeling metbehulpvanBLM
iskennisoverdeverdelingvaneenmetaalover
deverschillendewateroplosbare fracties noodzakelijk.Omdezeverdelingtekunnenberekenenmoetennaastdetotaalopgelostehoeveelheidmetaalookmacrochemische parameters
vanhetoppervlaktewater bekendzijn.Macrochemischeparameterszijnonderanderede
pH,temperatuur,opgelostehoeveelheidorganischestof(DOC),calciumendemagnesiumconcentratie.Omtotimplementatievande
nieuweinzichten tekomen,zoudendezeparametersmoetenwordenmeegenomen binnen
dehuidige monitoringsprogramma's;
• metbetrekkingtot hetbeleid

Dewatertypeafhankelijke effectvoorspelling,zoalsuitgevoerd indezeverkennende
srudie,zouuitermategeschiktzijn voortoepassingindetweedelijnsbeoordeling.Hethier
gepresenteerdescenariovoorimplementatie
vandeBLMiséénvandemogelijkescenario's.
Overhetuiteindelijk tegebruiken scenario
voordeNederlandsetweedelijnsbeoordeling is
nogovereenstemming nodig.Welkanworden
geconcludeerddathetmeenemenvanspeciatie
enbiobeschikbaarheid vanmetalen met
behulpvanBLMeenverfijning betekentvan
deinschattingvaneffecten veroorzaakrdoor
metalen.Effectbeoordeling zalnieteenduidig
strengerofsoepelerworden,maarmeergericht
opdespecifiekeomstandigheden vaneenecosysteem.Hiermeewordteenrealistischekoppelingvanmetaalgehalteneneffecten mogelijkgemaakt, f

DiscussiesbinnendeEUrichtingrisicoanalyserapportagesvoormetalenleidentot
voldoendeevaluatievandechronischeBLM,
waarbijgerefereerd kanwordenaanderesultatenvandeuitgevoerdevalidatiestudies vande
modellen.Anderzijds moetechterworden
opgemerktdatbinnendeEUnoggeenovereenstemming bestaatoverdeBLM-aanpaken
dewijzevanimplementatiebinnenderisicoanalyserapportages.Hiervoorwerdaanhet
eindevandeworkshopvoorgesteldomeen
aantalscenario'svoorNederlandse oppervlaktewaterendoorterekenen.Dankaneenbeeld
geschetstwordenvandenoodzaakomdekritischedetailsintevullenwaarbij wetenschappersenbeleidsmakersopditmoment noghun
vraagtekensplaatsen.
Naast hetprobleemvanHOEimplementeren,bestaatooknogdeproblematiekrond
hetafwentelen vanproblemennaarandere
stroomgebieden (ofbeheerders).Deprincipes
vanbiobeschikbaarheid zoudenechtereen
belangrijk hulpmiddelkunnenzijn indediscussiesoverafwenteling. Ditomdatmet
behulpvandeprincipesvan biobeschikbaarheideenmeerrealistisch beeldwordtverkregenvandewaterkwaliteit nasamenvoegenvan
waterstromen.Verderlevertdenieuweaanpak
eenbetererelatiemetdaadwerkelijk optredendeeffecten.AandezevisiewerdnogtoegevoegddathetBLMgoedtegebruiken isom
voorwatertypesaantegevenhoehetzitmet
degevoeligheid vanhetecosysteem.Jezouop
voorhand alwatertypeskunnengebruikenom
'probleemloze'wateren teselecterenenhetis
wellichtzelfsmogelijkomtekomen toteen
stroomgebied specifieke BLM-correctievan
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