VAN STOF NAAR EFFECT: INTEGRALE AANPAK
MICROVERONTREINIGINGEN ONDERWEG
Chemie en biologie waren in het waterkwaliteitsbeheer lang gescheiden werelden. De chemie
ging over stoffen en stofnormen, de biologie over het waterleven. Gelukkig kunnen er steeds
scherpere relaties worden gelegd tussen chemische stoffen in het oppervlaktewater en de
effecten ervan op de ecologie. Dat maakt de weg vrij voor een integrale aanpak. Een verheugende ontwikkeling, aldus ecotoxicoloog dr. Jaap Postma.
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stofgerichte aanpak: het is simpel, effectief en juridisch

SLECHTE
HYDROMORFOLOGIE

bindend. Als bedrijven lozingsnormen overschrijden,
biedt dat vergunningverleners zoals waterschappen goede mogelijkheden om te handhaven. Het nadeel is dat concentraties lang niet alles zeggen over de werkelijke effecten van de stoffen op mens en milieu. Bovendien zijn er

ECOLOGISCHE
WATERKWALITEIT
CHEMISCHE
STOFFEN
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bioassays. Dit zijn gestandaardiseerde laboratoriumexperimenten waarin levende testorganismen onder gecontroleerde omstandigheden worden blootgesteld aan
een (extract van een) milieumonster. Hiermee
wordt vastgesteld in hoeverre daarin aanwezige
verontreinigingen negatieve effecten hebben
op deze organismen. Postma: ‘Deze technieken
zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd, waardoor ze steeds betrouwbaardere en reproduceerbare uitkomsten geven.’ STOWA is op
basis van deze ontwikkelingen enkele jaren
geleden gestart met het ontwikkelen van de
sleutelfactor Toxiciteit. Dit is een praktisch
instrument dat de koppeling legt tussen chemie en ecologie en een beeld geeft van de ecotoxicologische waterkwaliteit. Dat gebeurt via
twee sporen. Om te beginnen wordt vanuit geme-
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vullend onderzoek te doen. En dat gebeurt steeds meer.’
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