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Voorwoord 
In het kader van het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems, fase I1 

(POSW-11) worden milieuvriendelijke baggertechnieken en baggerspecie- 
verwerkingstechnieken voor de sanering van verontreinigde waterbodems ontwikkeld. De 

POSW-werkgroep Milieurendement werkt aan een milieuhygiënische beoordelingsmethode 

van deze saneringstechnieken en -ketens. Hiervoor worden verschillende soorten 

baggerspecie -zowel voor als na verwerking- getoetst op een groot aantal abiotische en 

biotische parameters. 

Ten behoeve van het biotisch onderzoek worden bioassays uitge-voerd met een aantal 

aquatische organismen. Het gebruik van biologische parameters bij de beoordleing van 
verwerkingstech-nieken en -ketens (techniekbeoordeling) en van verwerkte baggerspecie 

(productbeoordeling) is relatief nieuw. Dit POSW-rapport heeft als doel deze 
toepassingsmogelijkheden van bioassays breder bekend te maken. 

Lelystad, juli 1997 

Programmabureau POSW 
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Samenvatting 
Bioassays zijn laboratoriumexperimenten waarin (meestal) lagere diersoorten worden 

blootgesteld aan een (extract van een) te beoordelen water(bodem)monster. Het doel van 

bioassays is het beoordelen of de aanwezige verontreinigingen in het monster in die mate 

beschikbaar zijn dat ze negatieve effecten veroorzaken bij deze dieren (testorganismen). Een 

negatief effect is bijvoorbeeld de remming van de groei of reproductie of in het uiterste 
geval sterfte. Het grote nut van bioassays is dat hiermee deze effecten daadwerkelijk worden 

gemeten. Dit in tegenstelling tot chemische analyses waarmee geen effecten maar slechts 

gehalten van een beperkt aantal stoffen worden gemeten. Op basis hiervan kan hooguit een 

voorspelling van de effecten worden gegeven (figuur 1). 

BIOASSAY CHEMISCHE ANALYSE 

a a 
Ql r2 

BEOORDELING 

TOXICITEIT I BIOLOGISCHE BESCHIKBAARHEID 

Fig. 1 De rol van bioassays bij de beoordeling van verontreinigde waterbodems. 

De huidige milieuhygiënische beoordeling van verontreinigde waterbodems of 
baggerspecie is gebaseerd op criteria ten aanzien van de chemische samenstelling. Deze 

manier kent een aantal tekortkomingen: 
Routinematig wordt slechts een beperkt deel van de aanwezige verontreinigende stoffen 

(toxicanten) gemeten. Afbraakprodukten, die mogelijk nog toxischer zijn, worden niet 

gemeten. 
Er kan slechts een beperkte inschatting worden gemaakt van: 

- de daadwerkelijk voor opname door organismen beschikbare hoeveelheid toxicant; 
- de gecombineerde inwerking van meerdere stoffen tegelijk (combinatietoxiciteit). 
Voor een deel van de stoffen zijn (nog) geen voldoende gevoelige analysetechnieken 

beschikbaar. 

Met behulp van bioassays is een meer integrale beoordeling mogelijk en worden de 
genoemde tekortkomingen deels ondervangen. Om deze redenen worden reeds geruime tijd 
bioassays toegepast onder andere in het kader van het Programma Ontwikkeling 
Saneringsprocessen Waterbodems (POSW). Hier worden bioassays gebruikt voor de 
ecotoxicologische beoordeling van verwerkingstechnieken en -ketens voor de reiniging van 
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vervuilde waterbodems (techniekbeoordeling) en voor de beoordeling van verwerkte 

baggerspecie (produktbeoordeling). 

Techniekbeoordeling 

Het toepassen van een verwerkingstechniek is er op gericht om het gehalte van 
aangetoonde toxische stoffen in verontreinigde baggerspecie te verlagen. In deze zin kan de 

mate van succes van een bepaalde techniek gemakkelijk worden beoordeeld met behulp van 

chemisch analyses. Of de verlaagde gehalten ook daadwerkelijk leiden tot een reductie van 

milieurisico's kan beter worden gemeten met behulp van bioassays. Hierbij kan men in de 
meeste gevallen volstaan met één bioassay die voldoende gevoelig is om voor de stofgroep 

waarop de techniek is gericht een verandering in de mate van effect te kunnen monitoren. 

Voor sommige stoffen is het noodzakelijk om in plaats van effecten de biologische 
beschikbaarheid te meten aan de hand van bioaccumulatietesten. 

Produktbeoordeling 

Tussen verschillende soorten testorganismen kunnen grote verschillen in gevoeligheden 
voor specifieke toxicanten bestaan. Omdat in verwerkte baggerspecie (produkt) nog een heel 

scala van verontreinigingen aanwezig kan zijn, wordt voor de milieuhygiënisch beoordeling 

van mogelijk hergebruik van het produkt daarom aanbevolen om meerdere bioassays te 

gebruiken (testbatterij). Op basis van factoren als praktische haalbaarheid, ervaring met de 

methoden en specifieke gevoeligheid van de organismen is voor de beoordeling van 

verwerkte (zoete) baggerspecie een testbatterij samengesteld uit de watervlo Daphnia 

magna, de muggelarf Chironomus riparius en de luminescerende bacterie Photobacterium 
phosphoreum. Het ecotoxicologische oordeel wordt uiteindelijk gebaseerd op de bioassay 
waarmee het ernstigste effect wordt gemeten. 

Gebruik van bioassays voor produktbeoordeling kan leiden tot een meer kritische 

houding ten aanzien van hergebruik van verwerkte baggerspecie, maar kan andersom ook de 

argumentatie voor hergebruik van dit materiaal in belangrijke mate onderbouwen. Zeker 

wanneer voor hergebruik toxiciteitscriteria in de regelgeving worden opgenomen. 

Moeten bioassays worden gezien als het orakel van de ecotoxicologie? 

Ja, de uitkomst van een bioassay geeft uitsluitsel over toxische effecten. Als zodanig zijn 

bioassays een waardevolle aanvulling op chemische analyses waarmee deze effecten 

hooguit kunnen worden voorspeld. Het is echter niet altijd mogelijk om het gemeten effect 
te verklaren op basis van de (beperkte) fysisch-chemische analyseresultaten. 

Nee, de uitkomst van een bioassay is niet raadselachtig en geheimzinnig: de effecten zijn 
duidelijk interpreteerbaar en, afhankelijk van de mate van standaardisatie, ook goed 
reproduceerbaar. 
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I. Inleiding 
De beoordeling van de risico's van bodemverontreiniging voor het milieu kan men in 

eerste instantie baseren op een combinatie van gegevens over de gehalten van 
verontreinigingen (toxicanten) in de bodem en beschikbare kennis over de effecten van deze 

stoffen. In de praktijk blijkt een dergelijke beoordeling veel onzekerheden te bevatten: 

Slechts een beperkt deel van de in de bodem aanwezige toxicanten wordt bij een 
chemische analyse onderzocht, zodat een totaal beeld van de verontreiniging en de 

risico's niet mogelijk is; 
Wanneer sprake is van een mengsel van toxicanten kunnen moeilijk te voorspellen 

combinatiewerkingen optreden; 

In het milieu gebrachte stoffen kunnen worden afgebroken tot een scala van 

afbraakprodukten (metabolieten) die minder toxisch, even toxisch, of toxischer kunnen 

zijn dan de uitgangsstof; 
Voor een deel van deze stoffen edof hun metabolieten zijn (nog) geen analysetechnieken 

beschikbaar; 
Lokatiespecifieke omstandigheden bepalen de verdeling van toxicanten tussen de vaste 
fase van de bodem en het poriewater. Alleen de opgeloste of snel uitwisselbare fractie 

toxicanten wordt als toxisch beschouwd voor organismen. 

Hoewel vanuit de milieuchemie getracht wordt om voor verschillen in "biologische 
beschikbaarheid van toxicanten" (zie kader I) te corrigeren aan de hand van het gehalte 

organisch stof en de korrelgrootteverdeling, blijkt het voorspellen van de milieurisico's op 

basis van een beperkte set van chemische en fysische parameters in de praktijk nog moeilijk 
te zijn. Een antwoord op deze problematiek vanuit de ecotoxicologie is de bioassay. Het 

"analyseren met behulp van levende organismen'' wordt samengevat in het begrip 

"bioassay" (samenvoeging van het Griekse woord voor leven "Bios" en het Engelse woord 

voor analyse "assay"). Toxiciteit meten aan de hand van waar te nemen effecten bij levend 

materiaal is de meest realistische benadering om risicok van verontreinigingen te 

onderzoeken (2). Toxiciteit is de enige somparameter die rekening houdt met alle genoemde 

onzekerheden. 

Afhankelijk van de toepassing geven diverse handboeken een eigen nadere invulling 

voor het begrip bioassay . Voor toepassing bij de beoordeling van verontreinigde 

waterbodems is de volgende definitie overeengekomen (3): "Een bioassay is een 

laboratoriumexperiment waarin één soort testorganisme (een beestje) wordt blootgesteld aan 
een (extract van een) waterbodemmonster uit het veld. Het doel van deze bioassay is het 
meten of de potentiële aanwezigheid van een of meer verontreinigingen in dit monster 
negatieve effecten veroorzaken bij dit organisme". Dit is de definitie die hier verder zal 
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worden aangehouden voor zowel land- als waterbodem (sediment). Een negatief effect is 

bijvoorbeeld de remming van de groei of reproductie of in het uiterste geval sterfte van het 
testorganisme. 

In praktijk komt het er op neer dat met een bioassay de negatieve effecten van 

verontreinigingen in de waterbodem worden bestudeerd. Hiervoor wordt een monster van 

deze verontreinigde waterbodem naar het lab overgebracht. In de meeste gevallen wordt een 

lagere diersoort (zoals muggelarven of watervlooien) in testvaatjes in contact gebracht met 

deze verontreiniging. Watervlooien worden bijvoorbeeld individueel in testvaatjes 
gedurende een aantal weken blootgesteld aan het poriewater dat via centrifugeren uit deze 

waterbodem wordt gewonnen. Naast het onverdunde poriewater (dit bevat de hoogste 

concentratie verontreinigingen) worden met schoon water ook verdunningen gemaakt en 

getest. Gedurende de test worden testomstandigheden, zoals temperatuur, pH en 

zuurstofgehalte, zoveel mogelijk constant gehouden en wordt de overleving van de 

watervlooien bestudeerd en het aantal gereproduceerde jongen geteld. De verwachting is dat 

de hoogste sterfte en het minste aantal jongen (grootste toxisch effect) zal worden gevonden 

in het onverdunde poriewater en het minste effect in het meest verdunde poriewater. 
Bioassays worden in Nederland op vele manieren gebruikt, onder andere: 
Ten behoeve van algemeen onderzoek om de toestand van het milieu te beschrijven 

(monitoringprogramma's); 
In het kader van onderzoek naar de saneringsurgentie edof  de saneringsprioriteit van 

gevallen van ernstige bodemverontreiniging; 
Bij beoordeling van de toelaatbaarheid van het verspreiden van baggerspecie in 

oppervlaktewateren; 
Bij stofbeoordeling (bioassays worden voor dit doel aangeduid als toxiciteitstesten); 

Bij afvalwaterbeoordeling, in het kader van de verlening van lozingsvergunningen en de 

effectiviteitsbeoordeling van zuiveringstechnieken; 
Bij het beoordelen van de effecten van een bepaalde baggerspecie-verwerkingstechniek 

en de milieuhygiënische beoordeling van verwerkte sedimentmonsters. 

Bij al deze toepassingen vervullen bioassays verschillende functies ten behoeve van 

diagnose en prognose. 

Diagnose: 
Ter ondersteuning van de interpretatie van in het veld waargenomen effecten op planten 

en dieren als zijnde een toxisch effect van bodemverontreiniging(en). Bioassays 
uitgevoerd voor Triade-onderzoek hebben deze functie (zie kader 11). 
Signaalfunctie om moeilijk te voorspellen toxische effecten op te sporen; 

Om een dosis-effect-relatie voor een mengsel van verontreinigingen (zie kader 111) aan te 

tonen; 
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Screening van monsters: het is mogelijk om bioassays voorafgaande aan chemische 

sedimentanalyses te gebruiken. Op basis van screening kunnen bv. uit een grote 
hoeveelheid "verdachte" lokaties de meest toxische lokaties (hot spots) worden 

geselecteerd. Monsters van de geselecteerde lokaties kunnen dan daarna chemisch 
worden geanalyseerd om de aanwezige toxicanten te identificeren. Op deze manier 

kunnen aanzienlijke besparingen op de chemische analysekosten worden gerealiseerd; 
Om in een bepaalde situatie toxiciteitveranderingen in de loop van de tijd (trends) te 

kunnen volgen aan de hand van het herhaald uitvoeren van een bepaald type bioassay in 

het kader van een biomonitoringprogramma; 

Prognose: 
Om op basis van bioassayresultaten een prognose te geven van de effecten in de 

veldsituatie; 
Om met behulp van een dosis-effect-relatie (veranderingen in) effecten te kunnen 

voorspellen als gevolg van veranderingen in verontreinigingsgraad. 

Het meten van toxiciteit aan de hand van bioassays kent echter ook enkele onzekerheden. 
Bepaalde onzekerheden hebben te maken met uitvoeringstechnische aspecten, zoals het 

aantal malen dat een test moet worden uitgevoerd om uitspraken te kunnen doen met 

bepaalde betrouwbaarheid (in de praktijk wordt gestreefd naar een even goede of slechte 

betrouwbaarheid als die van chemische analyses). Andere belangrijke factoren bij de 
toepassing van bioassays zijn de keuze van het testorganisme en (daarmee samenhangend) 

de wijze van blootstelling en het soort eindpunten (waarnemingen) van de test. 

Tussen verschillende soorten testorganismen kunnen grote verschillen in gevoeligheid 

voor specifieke toxicanten bestaan. Een factor 10.000 verschil in gevoeligheid tussen 

soorten is niet onrealistisch. De gevoeligheid van een bepaalde soort voor een specifieke 

toxicant is sterk afhankelijk van de opnamekinetiek, die bepalend is voor de interne 
concentratie na een bepaalde blootstellingsduur, en het werkingsmechanisme van de 

toxicant (effecten op enzymsystemen, zenuwstelsel, organen, mobiliteit, reproduktie e.d.). 

Een bepaald testorganisme kan dus voor een toxicant zeer gevoelig zijn en voor een andere 
juist helemaal niet. Er bestaat dus niet zoiets als "het meest gevoelige testorganisme". In het 

algemeen wordt daarom aanbevolen om meerdere bioassays te gebruiken. De samenstelling 

van zo'n set van verschillende bioassays (testbatterij) is afhankelijk van het doel van het 

onderzoek. Om financiële redenen is het logisch om voor elk van de toepassingen een 

minimumset te definiëren. 
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Nut bioassays algemeen 
In figuur 1.1 wordt schematisch de rol van bioassays bij de beoordeling van 

verontreinigde waterbodems weergegeven, dit in vergelijking met chemische analyses. 

Wanneer men effecten wil voorspellen op basis van (een beperkte set) chemische analyses, 

dan begeeft men zich in een grijs gebied omgeven met onzekerheden. Het is namelijk lastig 

om met grote zekerheid uit te maken of, en in welke mate de gemeten stoffen een effect 

zullen veroorzaken. Zoals reeds beschreven spelen naast deze gemeten stoffen diverse 

andere (abiotische en biotische) factoren een rol bij het veroorzaken van een effect bij 
organismen (zie ook kader I en 111). Bovendien is men bij deze voorspelling beperkt tot de 

chemisch (en fysisch) gemeten en meetbare factoren. Met bioassays kan zekerheid over een 

effect worden verkregen omdat het effect hiermee daadwerkelijk gemeten wordt. Andersom 

krijgt men op basis van een gemeten effect in een bioassays slechts een indicatie over de 
stoffen die (mede) verantwoordelijk zijn voor dit effect. Voor een analyse van de oorzaak 

van een gemeten effect is een (uitvoerige) chemische analyse noodzakelijk. Bioassays en 

chemische analyses hebben dus ieder hun eigen specifieke waarde voor de 
milieuhygiënische beoordeling van verontreinigde waterbodems of baggerspecie: ze geven 

comulementaire informatie. 

BIOASSAY CHEMISCHE ANALYSE 

I U 

Ql r3 
BEOORDEUNG 

TOXICITEIT I BIOLOGISCHE BESCHIKBAARHEID 

Fig. 1 De rol van bioassays bij de beoordeling van verontreinigde waterbodems. 
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Leeswijzer 
In deze informatieve rapportage wordt verder ingegaan op de specifiek voor POSW 

geselecteerde bioassays en dan met name op de toepassingsmogelijkheden van deze 
bioassays bij de beoordeling van verwerkingstechnieken van verontreinigde baggerspecie en 
de beoordeling van de produkten van deze technieken. De twee belangrijkste vragen hierbij 
zijn: 

A) Wat is binnen POSW het nut van het uitvoeren van bioassays? 

B) Hoe moeten de resultaten van de bioassays worden geïnterpreteerd? 

Hfst. 2 gaat in op de gehanteerde criteria bij de keuze van (de POSW-)testorganismen en 

enkele belangrijke methodische aspecten van het uitvoeren van deze bioassays. Hfst. 3 geeft 

een beschrijving van de gebruikte bioassayparameters en de wijze waarop de gevonden 
effecten kunnen worden geïnterpreteerd. Hfst. 4 en 5 gaan in op de interpretatie van 

bioassayresultaten bij specifiek gebruik voor de beoordeling van verwerkingstechnieken en 
de beoordeling van verwerkingsprodukten. In Hfst. 6 worden de belangrijkste conclusies en 

aanbevelingen gepresenteerd. 

In deze rapportage is ook een verklarende woordenlijst opgenomen waarin de 
belangrijkste gebruikte begrippen worden verklaard. Enkele lastige begrippen zijn 

gemarkeerd met *. Hiermee wordt aangegeven dat het betreffende begrip 

in elk geval in deze lijst wordt verklaard. 
Verder is een lijst met gebruikte en aanbevolen literatuur opgenomen. 
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2. Keuze bioassays & methodische 
aspecten 

2.1. Selectie criteria 
Er zijn diverse criteria denkbaar voor het selecteren van een testbatterij* van geschikte 

bioassays. Drie wetenschappelijke criteria (8,9) hiervoor zijn: 

Taxonomisch nauw verwante soorten zullen wat betreft gevoeligheid meer op elkaar 

lijken dan minder verwante soorten. Het is dan ook raadzaam soorten te selecteren die 

taxonomisch zo ver mogelijk van elkaar af staan; 

Het is aan te bevelen om soorten met een verschillende ecologische rol (ecologische 

relevantie*) te selecteren, of, nog beter, soorten die op een verschillende manier hun 

voedsel verwerven (verschillend trofisch niveau*); 
Een testbatterij zou moeten bestaan uit organismen die via verschillende relevante routes 

worden blootgesteld aan de toxicant(en). Voor land- en waterbodem kunnen dit zijn: via 

verontreinigd poriewater*, door ingestie van verontreinigd materiaal en door directe 

opname uit (bodem)lucht. 

Naast deze criteria wordt de keuze met name door praktische criteria bepaald. Zaken die 

een grote rol spelen zijn: de beschikbaarheid van de organismen (makkelijk te kweken of 
verkrijgen), de handelbaarheid (goede overleving in voorraad of kweek, makkelijk te 

manipuleren), beschikbaarheid van voldoende wetenschappelijke achtergrondinformatie, 

tolerantie voor de variatie in fysische en chemische eigenschappen van sedimenten en de 
beschikbaarheid van een goede testmethode (3). Maar ook zaken als onderscheidend 

vermogen, testduur (liefst niet te lang) en kosten zijn van belang. Wanneer getracht wordt 

om ook een relatie te leggen met de veldwaarnemingen dan worden bij voorkeur inheemse 
organismen gekozen die voorkomen in het Nederlandse (water)bodemmilieu of soorten die 

daarmee sterk verwant zijn. 
Door in bioassays gebruik te maken van slechts één soort testorganisme per testvat 

(single-species-test: testvat bevat bijvoorbeeld alleen watervlooien) en het streven naar een 

zo hoog mogelijke graad van standaardisatie (organismen afkomstig van een 

gestandaardiseerde kweek en dezelfde leeftijd bij aanvang van de bioassay) kan variatie in 

uitkomsten van bioassays zoveel mogelijk worden onderdrukt. Bioassays waarin gebruik 

wordt gemaakt van meer dan één soort testorganisme per testvat (multispecies-test) zijn 

realistischer wat betreft vergelijkbaarheid met de veldsituatie. In de veldsituatie worden 
namelijk alle aanwezige organismen in één systeem blootgesteld aan de verontreiniging. 
Naast de verontreiniging kan ook de interactie tussen de soorten onderling een bijdrage 
leveren aan de mate van effect. Als watervlooien bijvoorbeeld ook nog energie moeten 
steken in het ontwijken van hun predatoren (vissen) houden ze minder energie over om 
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verontreinigingen het hoofd te bieden waardoor ze in theorie gevoeliger* worden. 
Multispecies-testen zijn veel lastiger uitvoerbaar (en dus moeilijker te standaardiseren), en 

daardoor vele malen duurder. Deze testen worden dan ook slechts af en toe ingezet voor het 
beoordelen van de bodemkwaliteit. 

2.2. Keuze bioassays POSW 
De keuze voor testorganismen voor onderzoek in het kader van POSW is in eerste 

instantie volgend geweest op de keuze van bioassays voor de beoordeling van 

verontreinigde waterbodems volgens de Triade-benadering (zie kader 11). In beide 

toepassinggebieden werd gekozen voor testen met de algemeen in Nederland voorkomende 
muggelarf Chironomus riparius (foto 2 )  en watervlo (kreeftachtige) Daphnia magna (foto 

1) (5,101. 
C. riparius is een sedimentbewonend (bentisch) organisme. Om deze muggelarve bloot 

te stellen wordt een sedimentmonster eerst een tijd door middel van schudden gemengd met 

een gestandaardiseerd (schoon) water. Na bezinken van het sediment worden de 

muggelarven geïntroduceerd in het boven dit sediment staande water (dit bovenstaande 

water wordt na winnen elutriaat genoemd). De muggelarven graven zich vervolgens in in 

het sediment en worden aldus blootgesteld aan de verontreinigingen. Dit testsysteem, 

bestaande uit een testvaatje met daarin een laagje sediment en daarboven water, wordt 
aangeduid als sedimentlwater-systeem. D. magna leeft in de waterkolom boven het 

sediment (pelagisch). Blootstelling aan verontreinigingen dient dus op een andere manier 

plaats te vinden. Watervlooien worden daarom blootgesteld aan het water wat zich in de 

natuurlijke poriën van het sediment bevindt. Dit poriewater wordt hiervoor eerst uit het 
sedimentmonster gewonnen door middel van centrifugeren of uitpersen. 

Poriewatertesten zijn in het algemeen goed bruikbaar voor het beoordelen van 

verontreinigde sedimenten omdat aangenomen wordt dat organismen in het sediment aan 
toxisch stoffen worden blootgesteld via het poriewater. Een combinatie met in elk geval 

watervlooien in poriewater en muggelarven in sedimenvwater geeft een in praktijk bewezen 

optimale verhouding tussen kosten en effectiviteit. 

Na blootstelling aan een bepaalde toxicant kan een zelfde mate van toxisch effect op 

twee manieren worden bereikt: door een korte blootstelling aan een hoge concentratie of een 

lange blootstelling aan een lage concentratie toxicant. In de Nederlandse situatie is over het 
algemeen sprake van relatief lage concentraties toxicanten. De bioassays met D. magna en 
C. riparius worden derhalve als chronische test uitgevoerd (chronisch: blootstellingsduur is 
lang in vergelijking tot de levensduur van het testorganisme). Acute testen (acuut: 
blootstellingsduur is kort) zijn in de meeste gevallen namelijk niet voldoende gevoelig om 
effecten te kunnen aantonen (6,7). 
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Omdat in enkele situaties sedimenten dermate sterk verontreinigd kunnen zijn dat ook 

acute toxiciteit kan worden aangetoond is besloten om ook een acute test in de testbatterij op 
te nemen. De beste keus hiervoor bleek een poriewatertest met de luminescerende bacterie 

Photobacterium phosphoreum. Dit zoutwaterorganisme heeft zich in praktijk ook als zeer 

bruikbaar bewezen voor het beoordelen van zoete poriewatermonsters (na bijstelling van het 

zoutgehalte). 
Voor de beoordeling van zoute POSW sedimentmonsters werd naast de test met de 

luminescerende bacterie gekozen voor een sedimendwater-test met de slijkgarnaal 
Corophium volutator en een elutriaattest met larven van de oester Crassostrea gigas. Met 

deze testen was reeds ervaring opgedaan in de Triade-beoordeling van zoute waterbodems. 

Van sommige toxicanten (lipofiele verbindingen zoals bijvoorbeeld PCB's) is bekend dat 

de concentraties in het sediment vaak te laag zijn om effecten (sterfte, groei, reproduktie) in 
bioassays te kunnen aantonen. Op lange termijn kunnen deze echter wel problemen 

veroorzaken omdat ze via de voedselketen worden doorgegeven en ophopen 

(bioaccumuleren) in hogere organismen (doorvergiftiging van vogels en zoogdieren). Dit 

proces van doorvergiftiging via de voedselketen wordt biomagnificatie genoemd. Om 

accumulatie van metalen en lipofiele verbindingen voor en na het toepassen van een 

verwerkingstechniek te kunnen vergelijken worden in het kader van POSW ook bioassays 
uitgevoerd met oligochaeten (wormachtigen, zie foto 3) waarin na een bepaalde 

blootstellingsduur aan een verontreinigd sediment (in een sedimendwater-systeem) de 

concentraties van de in het organisme opgehoopte toxicanten worden bepaald. Dit type 
bioassay wordt daarom ook aangeduid als bioaccumulatietest. Met deze test wordt dus 
eveneens de biologische beschikbaarheid van de toxicanten beoordeeld. 

2.3. Methodische aspecten 
De uitvoering van bioassays geschiedt aan de hand van standaardprotocollen die naast de 

wijze van uitvoering ook zaken beschrijven als: monstemame - en behandeling, 

randvoorwaarden voor uitvoering, geldigheid testresultaten en statistische verwerking van 
de testresultaten. De opzet van de bioassay en de mate van standaardisatie van uitvoering is 

uiteindelijk bepalend voor de mate van betrouwbaarheid* van het resultaat van de bioassay. 

Monstername- en behandeling 
De protocollen voor bioassays voorzien meestal in een richtlijn voor de wijze van 

sedimentbemonstering, het transport, de opslag en de eventuele voorbehandeling van het 

monster. In het algemeen is van belang om de oorspronkelijke karakteristieken (integriteit) 
van het sediment zo weinig mogelijk aan te tasten en om de bioassays zo snel mogelijk na 
bemonstering uit te voeren (3). Een onderzoek naar de kwaliteit van sediment dat bestaat uit 
zowel chemische analyses als bioassays stelt eisen aan de bemonstering van het sediment. 
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Voor een goede interpretatie van de bioassayresultaten is het essentieel dat de chemische 

analyses en de bioassays worden uitgevoerd op hetzelfde monster. 

Randvoorwaarden voor uitvoering 
Voor een aantal sedimentspecifieke parameters zoals zuurgraad, zuurstof-, nitriet-, 

ammonium-, ammoniak- en chloridegehalte of geleidbaarheid, zijn criteria 

(randvoorwaarden genaamd) opgesteld waaraan het poriewater of het bovenstaande water in 

een sedimendwater-systeem moet voldoen om geschikt te zijn als testmedium. Bij 

overschrijding van de gestelde randvoorwaarde voor één of meerdere van deze abiotische 
parameters kan een acuut effect worden verwacht van deze parameter (4). Voor sommige 

van deze parameters is een bijstelling mogelijk. Zonder deze bijstelling is het monster strikt 

genomen niet geschikt om er een bioassay mee uit te voeren. 

Naast abiotische factoren spelen ook biologische factoren een belangrijke rol. In het 

protocol voor de Daphnia-assay wordt bv. aangegeven om O tot 24 uur oude watervlooien te 

gebruiken voor het inzetten van de test. Dit minimale verschil in leeftijd kan echter wel 

bijdragen aan de variatie in het resultaat van deze bioassay. Praktisch gezien is het echter 

onmogelijk om individuen van exact dezelfde leeftijd in te zetten. Een andere biologische 
factor die het resultaat van de bioassay kan beïnvloeden is bijvoorbeeld het gehanteerde 

voedingsregime. 

Het geheel van biologische en abiotische factoren die mede het resultaat van een 
bioassay bepalen worden samen aangeduid onder de term "modifying factors". De mate 

waarin al deze factoren een invloed hebben op het resultaat van de bioassay is zowel 

afhankelijk van het soort organisme als van het type toxicant. De mate van beïnvloeding kan 

variëren van een factor 2 tot meer dan 100 (1 1). Omdat ieder testorganisme anders is gelden 

voor ieder organisme specifieke randvoorwaarden voor deze modifying factors. Door 

vergaande standaardisatie en toepassing van randvoorwaarden en geldigheidScriteria* (zie 

hieronder) wordt deze variatie zoveel mogelijk geminimaliseerd. 

Van bepaalde verwerkingstechnieken is gebleken dat de techniek ook invloed heeft op de 

modifying factors van de bioassay. In sommige gevallen blijkt zelfs dat het toepassen van 
een verwerkingstechniek de integriteit* van het oorspronkelijke bodemmonster dermate 

aantast dat het verwerkte monster (nog) niet geschikt is om te kunnen beoordelen met 

bioassays. Randvoorwaardencontrole (bv. pH, concentratie NH3 etc.) moet zowel voor als 

na toepassing van de techniek worden uitgevoerd. Indien mogelijk worden parameters als 
zuurgraad, zuurstofgehalte etc. bijgesteld. Voor de beoordeling van een 
verwerkingstechniek in ontwikkeling verdient het verder aanbeveling om een bioassay te 
kiezen die relatief brede tolerantiegebieden heeft t.a.v. randvoorwaarden of waar deze 

eenvoudig kunnen worden bijgesteld. Een bijzonder probleem doet zich voor wanneer een 
zout uitgangsmateriaal na verwerking een zoet (dee1)monster oplevert. In dit specifieke 
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geval zou het zoutgehalte bijgesteld kunnen worden of ook hier kan worden aanbevolen om 

een bioassay te gebruiken die toepasbaar is voor een brede range van zoutgehalten. 

Geldigheid testresultaten 
Omdat de mate van effect naast de hoeveelheid toxicant wordt bepaald door diverse 

factoren (zie inleiding) is het voor een goede interpretatie noodzakelijk om het resultaat te 
vergelijken met die van een relatief schoon sediment met een vergelijkbare karakteristiek 

(korrelgrootteverdeling, organische stofgehalte, vochtgehalte en calcietgehalte). Dit wordt 

het referentiesediment genoemd. Wanneer bijvoorbeeld sedimentmonsters uit de Rijn met 
de Chironomm riparius-assay worden getest, dan kan als referentie gebruik worden 

gemaakt van Schoonrewoerdse Wielsediment. De Schoonrewoerdse Wiel staat bekend als 
een relatief schoon water in het Rijnstroomgebied nabij Leerdam. Dit water is de laatste 100 

jaar niet meer overstroomd, en staat sinds die tijd dus niet meer onder invloed van 

verontreinigingen uit de rivieren (4). Voor poriewatertesten voorziet het protocol in het 

testen van poriewaterconcentratiereeksen. In deze testen worden steeds blanco's of controles 
meegenomen. Deze controle bestaat uit 100% verdunningsmedium en bevat dus géén 

verontreinigd poriewater. 
De protocollen geven de minimum specificaties aan (criteria of voorwaarden), waaraan 

deze referentie- of controle-testresultaten moeten voldoen om te kunnen spreken van een 

geldige test. Ook hier geldt weer dat ieder testorganisme anders is en dus gelden voor ieder 
organisme specifieke geldigheidscriteria. Geldigheidscriteria hebben betrekking op het 

functioneren van het biologisch materiaal onder niet-toxische condities. Afhankelijk van het 

testorganisme kan het geldigheidscriterium een minimum-overlevingspercentage, een 

bepaald aantal nakomelingen of een maximale variatie tussen meetgegevens zijn. 

Statistische verwerking testresultaten 
Wanneer voldaan is aan gl& randvoorwaarden en geldigheidscriteria dan geeft het 

protocol ook aan hoe de testresultaten statistisch verwerkt moeten worden. De opzet van een 

bioassay is dusdanig dat voldaan moet kunnen worden aan de specifieke voorwaarden die 

gelden om de betreffende statistische test te mogen toepassen (aantal testdieren, aantal 

replica's* per testconcentratie, aantal testconcentraties etc.). Voor de chronische test met de 

watervlo Daphnia magna schrijft het protocol (4) bijvoorbeeld voor om (minimaal) 4 
concentraties poriewater (10,32, 56 en 100 volume Yo) te testen, waarbij voor iedere 

concentratie 1 O identieke testvaatjes (replica's) met daarin 1 watervlo worden ingezet. Aan 

het einde van de test kan met een eveneens in het protocol aangegeven statistische toets (zie 

ook kader 111) worden bepaald bij welke concentratie(s) sprake is van een significant lagere 
mate van reproduktie in vergelijking met de reproduktie in het blanco testmedium. Op basis 

hiervan kan dan de N,OEC* (en eventueel LOEC*) waarde worden aangegeven. 

Bioassays: het orakel van de ecotoxicologie? 17 



Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van de bioassay-uitkomsten is afhankelijk van het aantal replica's 

edof testorganismen per concentratie (en controle). Voor beide geldt dat de uitkomst 
betrouwbaarder wordt naarmate het aantal toeneemt. Om financiële en ethische redenen 

wordt het aantal testdieren zo laag mogelijk gehouden. Voor afleiding van parameters als 

NOEC, LOEC, of LC50* is de betrouwbaarheid ook afhankelijk van de grootte van de 
stappen tussen de testconcentraties. Voor de NOEC geldt bijvoorbeeld dat bij het kleiner 

worden van de stappen tussen de testconcentraties een steeds betere benadering wordt 

verkregen van de reële hoogste concentratie waarbij géén (significant) effect optreedt. Deze 

concentratie wordt aangeduid als de "no effect level" (NEL). 
Van een ander soort betrouwbaarheid is sprake wanneer wordt gekeken naar de mate van 

reproduceerbaarheid van een bioassayresultaat. Hierbij is er een duidelijk verschil tussen de 
variatie in resultaten van bioassays uitgevoerd in hetzelfde laboratorium (intralaboratorium 

variatie) en de variatie in resultaten tussen laboratoria onderling (interlaboratorium variatie). 
Middels het uitvoeren van periodieke kwaliteitscontroles (voorgeschreven in de protocollen) 

wordt niet alleen gecontroleerd of de gevoeligheid van de organismen voor een 

referentietoxicant (bijvoorbeeld kaliumdichromaat voor Daphnia magna en Chironomus 
riparius) binnen de in het protocol gestelde range valt, maar wordt ook inzicht verkregen in 

de intralaboratorium variatie. Intra- en interlaboratoriumvariatie zullen hoger zijn naarmate 

de duur van een bioassay langer is. In de regel zal hierbij de interlaboratorium variatie hoger 

zijn dan de intralaboratorium variatie. Voor acute bioassays met zogenaamde Toxkitsl is 

voor diverse toxicanten een intralaboratorium variabiliteit van minder dan 20% aangetoond 

( 12). Interlaboratorium studies (zoals bijvoorbeeld ringtesten) hebben aangetoond dat tussen 
laboratoria een variatie van 40 tot 50% haalbaar is voor standaard bioassays (1 1). 

2.4. Kosten van bioassays 
De kosten van een bioassay zijn vooral afhankelijk van de duur van een test. Daarnaast 

wegen aspecten zoals het kweken van testorganismen en het beslag op laboratorium- 

capaciteit en -ruimte mee. In Tabel 2.1 worden de prijsindicaties van een aantal bioassays 

vergeleken met die van chemische analyses. Bij het inschatten van de kosten van 

ecotoxicologisch onderzoek dient te worden bedacht dat bioassays vaak worden ingezet als 

aanvulling op chemische analyses, en veelal, na selectie, op een beperkter aantal monsters. 
Verder kunnen verschillende bioassays stapsgewijs worden ingezet, te beginnen met relatief 

Acute toxiciteitstest waarbij de testorganismen worden verkregen uit gedroogde cysten. Doordat 

gebruik wordt gemaakt van exact hetzelfde biologische materiaal, dezelfde levensstadia, 

verdunningsmedium, testvaatjes etc., wordt een zeer hoge graad van standaardisatie bereikt. 

Bioassays: het orakel van de ecotoxicologie? 18 



goedkopere (soms relatief ongevoelig) testen (screeningstesten), en pas als laatste stap de 

duurdere testen (bv. de meer gevoelige chronische testen). 

Bioassays 

Snelle (acute) screeningstesten (bv. Microtox, Toxkit-testen) 

Chironomus riparius-assay (Muggelarven-toets) (chronisch) 

Daphnia magna -assay (Watervlooien-toets) (chronisch) 

Vissen- early life stage (ELS)-test (chronisch) 

Bioaccumulatietest met oligochaeten (exclusief chemische analyses) 

' 

Tabel 2.1 Prijsindicatie voor bioassays en chemische analyses (prijs per monster). 

Chemische analyses 

Standaardpakket Chemische Analyses2 

(water)bodem 

organismen (gebruikt in bioaccumulatietest) 

Dioxinen 

TBTITFT 

Metabolieten 

fl 300,-* 

f fl 900,- 

f fl 2000,-' 

* fl 5000,-' 

f fl 1500,- 

f fl 1250,- 

fl 1500,- 

f fl 3500,- 

f fl 800,- 

? 

I 

: Prijs gebaseerd op het testen van een volledige verdunningsreeks. Het is ook mogelijk om als eerste 

screening bijvoorbeeld alleen onverdund poriewater te testen. Hierdoor wordt de prijs aanzienlijk lager. 

2: Standaardpakket omvat de analyse van: 8 metalen (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, As en Hg), 16 (EPA-lijst) 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK'S), 7 polychloorbifenylen (PCBs), enkele organochloor- 

bestrijdingsmiddelen (OCBs). In het geval van waterbodem komt daar nog organische stof- en lutumgehalte 

(korrelgroottefractie < 63 pm) bij en in het geval van organismen de bepaling van het vetgehalte. 
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3. Maatstaven voor gevonden effecten 

Meten 

J/ 
Klassifíceren 

J, 

Interpreteren / beoordelen 

De resultaten van bioassays worden verwerkt volgens de op elkaar volgende fasen zoals 
aangegeven in tabel 3.1. 

65% sterfte in Chironomus riparius-assay 

J, 

klasse + of 4 

J, 

emstig toxisch effect 

Tabel 3.1 Fasering bij verwerking bioassayresuitaten. 

testorganisme 

I voorbeeld: 

type getest medium parameters (eindpunt) afgeleide parameters 
test (zie kader 111) 

Daphnia magna 

Chironomus riparius 
(muggelarf) 
Oligochaeten 
(wormachtige) 

(watervlo) 

meerdere bioassays) 

C concentratiereeks sterfte en reproduktie NOEC, LOEC en 

C sedimentlwater- sterfte, larvale ontwik- 
systeem keling en drooggewicht 

C sedimentlwater- accumulatieniveau van 
systeem toxicanten 

poriewater L(E)C50 

C. riparius: emstig toxisch effect 
D. magna: matig toxisch effect 

P. phosphoreum: gtCn toxisch effect 

Eindoordeel: ernstig toxisch 

Photobacterium phosphoreum 
(bacterie) 

3.1. Meten van effecten 
Voor het meten of kwantificeren van effecten kunnen afhankelijk van het type bioassay 

diverse parameters worden gebruikt. Deze parameters worden weergegeven in tabel 3.2. 

A concentratiereeks remming bioluminescentie EC20 
ooriewater 

Tabel 3.2 Bioassayparameters (type test: A = acuut, C = chronisch). 

Crassostrea gigas 
(oesterlawe) 

Corophium volutator 
(kreeftachtige) 

A elutriaat sterfte en morfologische PNR-ratio (Percent 

C sedimentlwater- sterfte 

afwij kingen Net0 Respons) 

systeem 

I zoute monsters I 
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3.2. Klassificeren en beoordelen van effecten 
De mate van effect gemeten aan de hand van bioassayparameters moet na statistische 

analyse worden gepresenteerd en worden beoordeeld aan de hand van criteria. Effecten 
kunnen zichtbaar gemaakt worden door bijvoorbeeld in tabelvorm de absolute gegevens 

(onderzoeksparameters als % sterfte) van de geteste monsters te vergelijken met het 

referentiemonster edof de controle. Ook kan een zogenaamde “ratio to reference” worden 

gepresenteerd, waarbij het aantal malen overschrijding van het effect in het 

referentiemonster wordt berekend. Voor toepassingen van bioassays bij de beoordeling van 
verontreinigde waterbodems worden de effecten geklassificeerd als ernstig, matig of 
verwaarloosbaar aan de hand van door het RIZA opgestelde criteria (4): 

overschrijdin effectklasse: interpretatie / beoordeling: ecotoxicologisch 
g van kwaliteitsniveau 

criterium: vergelijkbaar met: 

géén weinig tot geen toxisch effect klasse 1 

1 2 matig toxisch effect klasse 2 - 3 

2 + ernstig toxisch effect klasse 4 

De gepresenteerde klassificatie sluit aan bij de in Nederland gehanteerde methode om 

monsters te klassificeren op basis van chemische analyses, waarbij criterium 1 en 2 

respectievelijk het MTR- (maximaal toelaatbaar risico) en het ER (ernstig risico) -niveau 
zijn. In het geval van klassificatie op basis van de resultaten van één bioassay, leidt een 

matig effect tot de beoordeling met kwaliteitsniveau 2-3. Op basis van twee of meer 

bioassays kan hierin verder onderscheid worden gemaakt. 

Overschrijding van het eerste criterium ontstaat als de meetwaarde (bv. het % sterfte) 

significant afwijkt van de waarde gevonden voor een referentiesediment en of de controle. 

Overschrijding van criterium 2 geeft aan dat sprake is van een ernstig effect. In het geval 

van bijvoorbeeld sterfte (Daphnia en Chironomus) en ontwikkelingsvertraging 

(Chironomus) ligt dit criterium op 50%. Voor effecten in concentratiereeksen (Daphnia, 

Photobacterium) is criterium 2 tevens overschreden als een poriewatermonster 1 Ox of meer 

verdund moet worden alvorens om het effect te laten verdwijnen. Voor de 
bioaccumulatietesten* worden op basis van evenwicht-partitie*-berekeningen een 
grenswaarde- en interventiewaardeniveau voor de gehalten van toxicanten in organismen 
berekend en gehanteerd als criterium (4). 
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3.3. Aggregeren van informatie: eindbeoordeling 
In de Triade-benadering (kader II), en de daarvan afgeleide 

produktbeoordelingsmethode, worden de resultaten van de verschillende parameters 
behorende bij dezelfde bioassay, en de beoordelingen van verschillende bioassays 

gecombineerd tot één eindoordeel. De klassificatie van de waargenomen effecten wordt 
gebaseerd op de gevoeligste parameter per bioassay. Uit de testbatterij is de meest gevoelige 

of kritische bioassay (dit is de bioassay die ernstigste score gaf) tenslotte bepalend voor het 
eindoordeel (zie voorbeeld in tabel 3.1). In de Triade-methode wordt vervolgens geprobeerd 

om in het veld waargenomen effecten (veldinventarisatie) te relateren aan effecten in 

bioassays, en de effecten in bioassays te relateren aan de in het sediment aanwezige 

verontreinigingen aan de hand van toxic units2. 

Bij een andere methode, de multi-criteria-analyse (MCA), wordt monster- of lokatie- 
specifieke infomatie van verschillende bioassays (en andere parameters) tot één gewogen 

eindoordeel geïntegreerd, op basis waarvan een vergelijking gemaakt kan worden tussen 
verschillende monsters of lokaties. 

De gekozen methode om effectgegevens te interpreteren en te aggregeren is sterk 

afhankelijk van de vraagstelling. In het kader van POSW worden bioassays gebruikt vanuit 
twee specifieke vraagstellingen: 

Wat is het effect van een bepaalde baggerspecie-verwerkingstechniek op de toxiciteit 
(techniekbeoordeling). 

Wat zijn de milieurisico's van een bepaald gebruik van het verwerkte sediment 

(produktbeoordeling). 

In de volgende twee hoofdstukken wordt verder ingegaan hoe bioassayresultaten vanuit 

de toepassing bij techniek- (hoofdstuk 4) en produktbeoordeling (hoofdstuk 5 )  kunnen 
worden geïnterpreteerd. 

Toxic unit = de concentratie toxicant in een (onverdund) sedimentmonster uitgedrukt als fractie 
van de L(E)C,,- of soms als fractie van de NOEC-waarde. 
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4. Interpretatie bij techniekbeoordeling 

4.1. Principe 
Bij techniekbeoordeling gaat het om een vergelijking van het testresultaat vóór en ná 

toepassen van een bepaalde baggerspecie-verwerkingstechniek. Op basis van een 
vergelijking van effecten vóór en ná verwerking kan het rendement of de effectiviteit van de 

techniek worden bepaald en worden uitgedrukt in een getal. Voor techniekbeoordeling is 

een presentatie van effectgegevens in de vorm van toxiciteitklassen (zie 3.2) veelal te grof. 

Informatiever is het om de effectiviteit van een techniek te meten aan de veranderingen in 

de mate van in een bioassay waargenomen effect (bijvoorbeeld % sterfte) (13): 

Effectiviteit (Effect behandeld - Effect onbehandeld) 
0.b.v. bioassay = x 100% 
(Toxiciteitseffect) Effect onbehandeld 

I I 

Op deze wijze kan de effectiviteit van een techniek worden beoordeeld per 

bioassay(parameter), analoog aan de beoordeling van chemische effectiviteit (waar ook 

geldt: voor elke stof apart). 
Alvorens bioassays worden toegepast om te onderzoeken of een daling in de gemeten 

gehalten in de bodem tevens een verlaagde toxiciteit te zien geeft, zou eerst een schatting 

kunnen worden gemaakt van de effecten aan de hand van dosis-effect-curves (zie kader 111). 
Dit kan per stof worden beoordeeld, maar eenvoudiger zou wellicht zijn om stoffen met een 
vergelijkbaar werkingsmechanisme als groep te benaderen en de gehalten van dergelijke 

stoffen om te rekenen naar toxic units*. Wanneer blijkt dat de resterende gehalten 

toxicanten na verwerking van de vervuilde bodem nog steeds niet in de buurt liggen van het 

concentratietraject waar de S-kromme een daling te zien geeft, het traject waar dus een 
afname in toxiciteit kan worden waargenomen (zie kader 111, fig. 2), is het resultaat van de 

bioassay waarschijnlijk goed te voorspellen: het effect zal dan 100 % zijn3. In het geval van 
een toets met Daphnia magna kan anticiperend hierop de verdunningsreeks van het 

poriewater worden aangepast. Standaard wordt bijvoorbeeld alleen 1,3.3, 10,32 en 100 

volume% poriewater getest. Wanneer zelfs bij de laagste testconcentratie meer dan 50% 

sterfte optreedt dan is de LC50 in elk geval lager dan 1 volume % poriewater. Door verder 

doorverdunnen kan dan het concentratietraject worden opgezocht waarmee wé1 een exacte 

~ _ _ _ _ _ _ _  

In dit verband is informatie over oorzaak-gevolg relaties voor waargenomen effecten in het 

uitgangsmateriaal van essentieel belang. Dan kan namelijk gericht naar de stof(fen) worden 

gekeken die voor toepassing van de venverkingstechniek (mede) verantwoordelijk waren voor de 

effecten. 

Bioassays: het orakel van de ecotoxicologie? 25 



bepaling van de LCSO-waarde mogelijk is. Op deze manier kan dan ook een geringe 
verschuiving in de toxiciteit worden waargenomen (bijvoorbeeld LC50 vóór behandeling 

0,OS volume% en na behandeling 0,s volume%). 

uitgangs- 
materiaal 

t=O 

4.2. Aandachtspunten 
Bij het toepassen van bioassays voor het beoordelen van venverkingstechnieken zijn er 

een aantal zaken die wat nadere aandacht vereisen. Uit de resultaten van tot nu voor POSW 

uitgevoerd bioassay-onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een duidelijke chemische effectiviteit 

in een aantal gevallen niet leidt tot een wezenlijke vermindering van de toxiciteit. Soms 

neemt de toxiciteit zelfs toe. Ook komt het voor dat de gevoeligste bioassay(parameter) vóór 

verwerking anders is dan ná verwerking en eventueel weer anders is voor het tussenprodukt 
van een verwerkingstechniek. In tabel 4.1 worden deze bevindingen aan de hand van een 

willekeurige praktijkvoorbeeld geïllustreerd. 

tussenprodukten eindprodu kt 

t =  1 t = 2  t = 3  

Tabel 4.1 Willekeurig praktijkvoorbeeld van resultaten van bioassays met verontreinigde baggerspecie 
vóór (uitgangsmateriaal), tijdens (tussenprodukten) en nií verwerking (eindprodukt). 
D.m.v. arcering wordt per verwerkingsfase de gevoeligste bioassay aangeduid. 
Legenda (zie ook paragraaf 3.2): 
- weiniglgeen toxisch effect 
- + matig toxisch effect 
+ emstig toxisch effect 
n.b. niet bepaald 

Photobacterium phosphoreum 

Dergelijke fenomenen (tijdens en na verwerking: hogere toxiciteit dan verwacht en 

verandering van gevoeligste bioassay) kunnen in de praktijk bijvoorbeeld optreden bij het 

gebruik van beluchtingsbassins als een techniek die gericht is op de afbraak van PAK: het 
PAK-gehalte wordt verlaagd maar de beluchting kan leiden tot een hogere beschikbaarheid 
van metalen. 

Het uitgangsmateriaal geeft dan vooral een negatief effect bij een bioassay die relatief 
gevoelig is voor PAK, terwijl het eindprodukt negatieve effecten geeft in een andere 
bioassay die juist reageert op metalen. 

Wanneer de resultaten van het voorbeeld uit tabel 4.1 worden geklassificeerd op basis 
van de gevoeligste bioassay leidt dit er toe dat het oordeel over het uitgangsmateriaal (t = O) 

gebaseerd is op effecten bij Daphnia mugna, het oordeel voor het tussenprodukt (t = 2) op 
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effecten bij Photobacterium phosphoreum en Chironomus riparius en het oordeel over de 

verwerkte specie (t = 3) wordt bepaald door effecten bij Chironomus riparius. Voor de 

beoordeling van de effectiviteit van een verwerkingstechniek is een dergelijk geïntegreerd 
oordeel minder zinvol. Het is juist informatief om de veranderingen in de responsen van de 

afzonderlijke parameters naast elkaar te zetten. Een eventuele daling in toxiciteit die wordt 

geconstateerd op basis van één enkele parameter kan indicatief zijn voor de effectiviteit van 
de verwerkingstechniek voor een deel van de stoffen. Wanneer andere parameters juist een 

toename in toxiciteit te zien geven, kan dit een belangrijke aanwijzing zijn voor ongewenste 
effecten op de beschikbaarheid van andere stoffen of, in sommige gevallen, op het ontstaan 

van toxische afbraakprodukten (bijvoorbeeld bij beluchtingsbassins waar bacteriën 

organische toxicanten afbreken). 

Bij de toepassing van bioassays dienen de randvoorwaarden (zie 2.3) steeds nauwkeurig 
te worden gecontroleerd. Het is namelijk mogelijk dat als een bijkomstig effect van de 

verwerkingstechniek de matrix*-samenstelling en consistentie (tezamen integriteit) van de 

baggerspecie wordt gewijzigd waardoor ook de modifying factors* veranderen. Het kan 

bijvoorbeeld zo zijn dat na behandeling acute toxiciteit optreedt doordat bijvoorbeeld de pH 

niet (meer) binnen de randvoorwaarden valt. Het eventuele effect van de 
verwerkingstechniek op de toxiciteit van de verontreinigingen is dan niet vast te stellen. 

Voor de beoordeling van het effect van de verwerkingstechniek op de toxiciteit van de rest- 

verontreinigingen verdient het daarom aanbeveling om een bioassay te kiezen die relatief 

brede tolerantiegebieden heeft t.a.v. randvoorwaarden* of waar deze eenvoudig kunnen 

worden bijgesteld. Hierbij moet altijd worden bedacht dat ook wanneer een factor als de pH 
binnen de randvoorwaarden valt maar t.o.v. de situatie voor de verwerking wel is gewijzigd, 

dit consequenties heeft voor de beschikbaarheid van bijvoorbeeld metalen, en dus voor de 
toxiciteit. 

Voorwaarde voor een optimale vergelijking van het testresultaat vóór en ná toepassen 

van een bepaalde baggerspecie-verwerkingstechniek is dat de integriteit van het sediment 
niet (al te veel) wordt aangetast door de behandeling. In tabel 4.2 worden enige 

aandachtspunten die te maken hebben met veranderingen die tijdens de verwerking op 

kunnen treden samengevat. In deze tabel worden ook enkele mogelijkheden vermeld om 

deze veranderingen te compenseren. Een alternatieve manier (wordt in praktijk nog niet 

toegepast) is om naast de vergelijking vóór en n& ook de effectiviteit te beoordelen ten 

opzichte van een gelijktijdig en op dezelfde manier verwerkt referentiemonster. Op deze 
wijze worden telkens, wat betreft samenstelling vergelijkbare (tussen)produkten met elkaar 

vergeleken. Dit zou dan bijvoorbeeld kunnen gebeuren op basis van een berekende "ratio to 
referente*" (zie 3.2). 
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Tabel 4.2 Aandachtspunten bij het toepassen van bioassays voor de beoordeling van baggerspecie- 
verwerkingstechnieken. 

mogelijk effect I mogelijke consequenties t.a.v. 
bioassays 

mogelijk te compenseren door 

I aandachtspunt: veranderde matrixkonsistentie + veranderde modifying factors I 

overschrijding randvoorwaarden + 
acuut toxisch 

overschrijding randvoorwaarden + 
acuut toxisch 

overschrijding randvoorwaarden + 
acuut toxisch 

overschrijding randvoorwaarden, 
verhoging biobeschikbaarheid 

niet voldoende poriewater winbaar 

I algemeen: verhoging I toename in toxiciteit I bijstelling modifying factors 
(voor zover mogelijk) 

bijstelling pH, NH3 

bijstelling zoutgehalte van 
verwerkte specie 

bijstelling zoutgehalte van 
uitgangsmateriaal 

toevoeging organische stof 

bereiding en testen elutriaat 

biobeschikbaarheid toxicanten 

specifiek: anaeroob + aeroob + 
hogere metaal biobeschikbaarheid 

specifiek: veranderde pH, NH3 

toename in toxiciteit tijdje anaeroob laten liggen 

specijìek: zout + zoet 

algemeen: toxisch 

specifiek: zoet + zout 

negatieve effecten 

specifiek: verlaging organische 
stofgehalte 

specifiek verlaging vochtgehalte 

4.3. Praktijkvoorbeeld . 

In figuur 4.1 wordt een POSW praktijkvoorbeeld gegeven van techniekbeoordeling na 

toepassing van twee verschillende verwerkingstechnieken op twee verschillende zwaar 
verontreinigde (klasse 4) sedimentmonsters. Het eerste sedimentmonster (lokatie 

Geulhaven) is hoofdzakelijk verontreinigd met minerale olie en PAK's. Voor dit monster is 

landfarming als verwerkingstechniek toegepast (voorbeeld van een biologische reiniging 

over een periode van 2 jaar). Het tweede sedimentmonster (lokatie Elburg) is hoofdzakelijk 

verontreinigd met PAK's en zware metalen. Voor dit monster is flotatie als 

verwerkingstechniek toegepast (voorbeeld van een fysische reiniging)(fig. 4.1 a). Voor de 
bioassays met Chironomus riparius, Daphnia magna en Photobacterium phosphoreum zijn 

de gevoeligste parameters weergegeven. Dit zijn respectievelijk ontwikkeling (% sterfte + 
'Yo larven < 4e larvale stadium), LCs0 en EC20 (fig. 4.1 b). 
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Fig. 4.la Toxicantgehalten in de sedimentmonsters. Gehalten zijn gecorrigeerd t.o.v. de 
Nederlandse standaardbodem (25% lutum en 10 'Yo organische stof) en vervolgens 
weergegeven als mate van overschrijding van de grenswaarde (minerale olie = 50, som 10 
PAK'S = 1, Cu = 35, Ni = 35, Pb = 530 en Zn = 480 mg k g  droog monster). 
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Fig. 4.1 b Bioassayresultaten. In de figuren zijn met stippellijnen tevens de klassificatie-criteria (zie 
hfst. 5: produktbeoordeling) aangegeven (*: significant afwijkend van de referentie). N.B. 
hoe de LC50 of EC20-waarde, hoe de toxiciteit (zie kader 111) 
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Beide technieken zijn chemisch gezien duidelijk effectief in het verlagen van de 

toxicantgehalten (fig. 4.1 a). Landfarming (Geulhaven) blijkt een positieve invloed te hebben 

op C. riparius en P, phosphoreum: de toxiciteit is na verwerking lager dan voor verwerking. 
Flotatie heeft een positieve invloed op C. riparius, maar na verwerking is het 

verwerkingsprodukt toxischer voor D. magna en P. phosphoreum (fig. 4.1 b). Het is 
duidelijk dat deze resultaten niet alleen verklaard kunnen worden op basis van de in figuur 

4. la gepresenteerde toxicantgehalten. Andere toxicanten (mogelijk niet geanalyseerd), maar 
ook modifying factors edof afbraakprodukten spelen een rol. De verwerkingstechniek 
verandert mogelijk de modifying factors en op deze manier de biologische beschikbaarheid 

van de restfractie van toxicanten. Dit lijkt meer van toepassing bij flotatie omdat deze 

techniek de integriteit van het sedimentmonster meer aantast dan landfarming. 

4.4. Nut bioassays bij techniekbeoordeling 
Uit bovenstaande is duidelijk geworden dat een verlaging van de gehalten van bepaalde 

stoffen ten gevolge van een behandelingstechniek niet automatisch resulteert in een 

vermindering van de toxiciteit. Dit kan doordat: 
De behandelingstechniek de modifying factors zo verandert dat de randvoorwaarden 

hiervoor worden overschreden en deze factoren acuut toxisch worden; 
Ten gevolge van deze veranderingen de biologische beschikbaarheid van de restfracties 

van toxicanten toeneemt; 
Tijdens de behandeling toxische afbraakprodukten kunnen ontstaan. 

Deze zaken worden niet gesignaleerd met chemische analyses. Bioassays zijn in deze zin 
een belangrijke aanvulling op chemische analyses omdat hiermee deze problemen wel 

kunnen worden gesignaleerd. Zo kan worden beoordeeld of het noodzakelijk om de techniek 

uit te breiden met een nabehandeling. Deze nabehandeling is dan nodig om bepaalde 
sedimentkarakteristieken te verbeteren of om verdere behandeling te richten op restfracties 

van toxicanten edof  op afbraakprodukten. Ook kunnen bioassays aangeven dat toxicanten 

in de restfractie of het eindprodukt niet meer beschikbaar zijn in een mate die wordt 

voorspeld op grond van evenwicht-partitie* (iets wat onder natuurlijke omstandigheden 

mogelijk ook kan optreden en met aging* wordt aangeduid). 

Samenvattend kan dus worden gesteld dat de uitkomsten van de bioassays signalerend en 
onderbouwend kunnen zijn voor de noodzaak van aanpassingen tijdens de 
ontwikkelingsfase van een techniek. Bij een effectiviteitsbeoordeling kunnen naast het 

eindprodukt ook de restprodukten en andere afialstromen met behulp van bioassays worden 
beoordeeld. Hier wordt in deze rapportage echter niet verder op ingegaan. 
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5. Interpretatie bij produ ktbeoordeling 

5.1. Principe 
Bij produktbeoordeling gaat het niet om een vergelijking van het testresultaat vóór en ná 

toepassen van een bepaalde baggerspecie-verwerkingstechniek, maar staat de beoordeling 

van het eindprodukt (= het verwerkte sediment) van een bepaalde verwerkingstechniek 
centraal. Voor deze beoordeling gelden dan ook criteria die afhankelijk zijn van het verdere 

gebruik. De eindbestemming van (nog) &t verwerkte baggerspecie is (14, 15): 

Storten (in depot); 
Het milieu (verspreiden); 
Nuttig toepassen (hergebruik), eventueel na verwerking. 

Storten (in depot): Dit wordt toegepast op baggerspecie die dermate verontreinigd is dat 

om milieuhygiënische redenen verspreiding niet mogelijk is en het materiaal ook niet kan 

worden toegepast. Dit is het geval wanneer sprake is van een klasse 3 en 4 verontreiniging. 

De klassegrenzen worden gevormd door respectievelijk de toetsings- en interventiewaarden 
(15). In dit geval gaat het uitsluitend om een chemische beoordeling (samenstelling). 

Het milieu (verspreiden): Hiervoor mag alle klasse 1 en een deel van de klasse 2 
baggerspecie worden gebruikt. De voorwaarde die verbonden is aan het verspreiden van 

klasse 2 specie is dat de kwaliteit van de ontvangende waterbodem niet mag verslechteren. 
Voor zoute wateren wordt de kwaliteit op basis van de gehalten van toxicanten getoetst aan 

de uniforme gehaltetoets. Voor alle (zoete en zoute) verwerkte baggerspecie zal in principe 
vanaf het jaar 2000 gelden dat ook specie van klasse 2 niet meer mag worden verspreid. 

Nuttig toepassen (hergebruik), eventueel na verwerking: Hieronder wordt verstaan 

het (gecontroleerd) gebruiken in werken, zoals weg- en dijklichamen. Baggerspecie mag 

hiervoor worden gebruikt indien voldaan wordt aan het milieuhygiënische kader zoals 
gegeven in het (ontwerp)-Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming. De 

criteria voor het mogen toepassen zijn gebaseerd op de samenstelling van organische 
microverontreinigingen en de mobiliteit van anorganische verontreinigingen (o.a. metalen). 

De mobiliteit wordt vastgesteld met behulp van uitloogproeven*. De criteria zijn tot nu toe 

louter chemisch van aard. Soms is de fysische samenstelling van de baggerspecie van dien 

aard dat een toepassing uit technisch oogpunt niet mogelijk is (specie bijvoorbeeld te slap 

om in dijklichamen te gebruiken). 

Indien de concentraties verontreinigingen in de baggerspecie na verwerking voldoen aan 
de streefwaarden (klasse O) dan is géén uitloogonderzoek nodig en zijn er géén beperkingen 
aan hergebruik. Hergebruik in het milieu als land- (droge toepassing) of waterbodem (natte 
toepassing) is in dat geval mogelijk. In praktijk is het echter nog niet gelukt om 
verontreinigde baggerspecie tot dit niveau te verwerken en is uitloogonderzoek in de meeste 
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gevallen wel noodzakelijk. Als de uitloogbaarheid en de chemische samenstelling voldoet 
aan de gestelde criteria dan kan de verwerkte baggerspecie vervolgens nuttig worden 

gebruikt als bouwstof. Zo niet dan worden er grenzen aan deze toepasbaarheid gesteld 

(bijvoorbeeld geïsoleerd toepasbaar). In het uiterste geval is het produkt niet toepasbaar en 

zal het in een depot moeten worden gestort of is een aanvullende verwerking nodig. 

of nuttige toepassing kunnen bioassays (indien voldaan wordt aan de gestelde 

randvoorwaarden) belangrijke aanvullende informatie leveren over de ecotoxicologische 
risico's van de rest-verontreinigingen. Bioassays vormen zo een soort extra beoordelingstap 

waarmee het produkt niet alleen in chemisch opzicht maar ook in ecotoxicologisch opzicht 

als "schoon" kan worden aangemerkt. Wanneer het produkt ecotoxicologisch niet als schoon 
kan worden aangemerkt vervullen de bioassays een belangrijke rol als signalerend 

instrument voor de noodzaak voor aanvullende behandelingen van het materiaal. In het 

vorige hoofdstuk werd hier al bij stil gestaan. 

Vooral ten aanzien van het mogelijke hergebruik als bodem (verspreiding in het milieu) 

Bij de beoordeling van de toxiciteit van het eindprodukt kunnen bioassays zowel worden 

gebruikt om eenprognose te geven van de effecten in geval van hergebruik als ook om de 

effecten tijdens hergebruik te monitoren. 

Prognose 
Op dit moment wordt in POSW-verband de toxiciteit van het eindprodukt beoordeeld 

met behulp van de testbatterij zoals in gebruik bij de Triade beoordeling (voor zoete specie: 
Daphnia magna, Chironomus riparius en Photobacterium phosphoreum). Ook hier is de 

meest gevoelige parameter van de gevoeligste bioassay bepalend voor het eindoordeel (zie 

kader I1 en hoofdstuk 3). Samen met de gegevens over de samenstelling en uitloogbaarheid 
kan dan een totaaloordeel over het milieuhygiënisch risico van mogelijk hergebruik als 

bodem worden gegeven. 

Voor een prognose van effecten wordt de volgende stapsgewijze aanpak voorgesteld: 

1 Produkten worden gescreend aan de hand van een beperkt aantal (1 of 2) chronische 

bioassays (kort durende testen zijn hier minder zinvol, omdat acute toxiciteit naar 

verwachting niet of niet vaak zal optreden).; 

Indien in stap 1 geen effecten worden gevonden: 
2 Afhankelijk van de gebruiksdoeleinden, beoordeling van de kwaliteit van het produkt 

m.b.v. aanvullende testen (testbatterij). 

Door middel van een stapsgewijze aanpak wordt een kosten-effectievere beoordeling van 
produkten mogelijk. Wanneer in de eerste stap reeds effecten worden gevonden, zijn de 
overige toetsen overbodig. Pas als alle onderzoeksonderdelen van stap 1 en 2 zijn uitgevoerd 
en in géén van de bioassays (ernstige) effecten zijn gevonden, wordt gebruik van het 
produkt in het milieu geaccepteerd. 
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Welke bioassays uiteindelijk worden ingezet, is sterk afhankelijk van de toepassing van 

de verwerkte baggerspecie. Hier gaat het erom dat de gekozen bioassay-organismen (en hun 
gevoeligheid) voldoende representatief zijn voor het te beschermen ecosysteem. Ook de 

toetsing aan acceptatiecriteria zal afhankelijk zijn van het type hergebruik. Voor 
beoordeling van de risico’s van het terugbrengen van verwerkte baggerspecie in het 
aquatische milieu (natte toepassing) ligt het voor de hand om testen met verschillende 

aquatische organismen uit te voeren. Voor stap 1 wordt voor zoete waterbodems dan 
gedacht aan een screening met Chironomus riparius en Daphnia magna. Bij hergebruik als 

landbodem (droge toepassing) liggen testen met terrestrische organismen meer voor de 

hand. Toch kunnen ook hier aquatische testen met bijvoorbeeld Daphnia magna nuttig zijn, 
bijvoorbeeld om uitloogproeven ecotoxicologisch te beoordelen. Deze vorm van 

beoordeling zou ook zinvol zijn wanneer het gaat om hergebruik van gereinigde 

baggerspecie in bouwwerken. Wel verdient het dan aanbeveling om de methodieken voor 

het uitlogen op elkaar af te stemmen. 

Monitoren 
In het geval dat verwerkte baggerspecie daadwerkelijk wordt verspreid in het milieu 

(bijvoorbeeld in een proefsituatie), kan de beoordeling worden aangevuld met een 

veldinventarisatie, bijvoorbeeld volgens het model van Triade-onderzoek. Door in dergelijk 

onderzoek de nadruk te leggen op de onderlinge samenhang van effecten in de veldsituatie 

(in situ), in bioassays en de gemeten gehalten van toxicanten, kan een betrouwbaar beeld 

van de milieuhygiënische risico’s van hergebruik van verwerkte baggerspecie worden 

verkregen. 

5.2. Aandachtspunten 
Net als bij het toepassen van bioassays voor het beoordelen van verwerkingstechnieken 

(zie 4.2) zijn er ook bij het toepassen voor het beoordelen van verwerkte baggerspecie een 

aantal zaken die nadere aandacht vereisen. 
In een aantal gevallen worden tiidens het testen de randvoorwaarden overschreden. In 

deze gevallen is een klassificatie en beoordeling van de gemeten effecten (zie 3.2) strikt 

genomen niet toelaatbaar. Toch zijn deze waarnemingen zinvol als signaal voor de 

noodzaak voor aanvullende behandelingen van het materiaal. De aanvullende behandeling 

kan dan zijn gericht op een verbetering van de sedimentkarakteristieken om zo als nog te 

kunnen voldoen aan de randvoorwaarden. 

Een realistische beoordeling van de milieuhygiënische risico’s van het gebruik van een 
verwerkingsprodukt wordt in sommige gevallen ook bemoeilijkt doordat het materiaal 
betrekkelijk vers is, en de beschikbaarheid van toxicanten wellicht niet representatief is voor 
de situatie op langere termijn (wanneer, bv. in het geval van nieuw gebruik als waterbodem, 
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weer zuurstofloze (anoxische) condities zullen heersen). Het verdient daarom aanbeveling 
om een beoordeling van de toxiciteit van verwerkte baggerspecie (ook) na een 

stabilisatieperiode (onder semi-veldomstandigheden) uit te voeren. Op deze wijze kan 
worden nagegaan of de biologische beschikbaarheid (zie kader I) van toxicanten afneemt als 

de stoffen langer de gelegenheid krijgen om stabiele complexen te vormen. 

5.3. Praktijkvoorbeeld 
In het vorige hoofdstuk werd een POSW praktijkvoorbeeld gegeven voor 

techniekbeoordeling (zie 4.3). In figuur 5.1 wordt voor het zelfde voorbeeld de 

ecotoxicologische beoordeling op basis van ieder van de 3 bioassays uit de testbatterij 

weergegeven. Tevens wordt in deze figuur het eindoordeel (zie hoofdstuk 3) op basis van de 

gevoeligste bioassay(s) weergegeven. 

LANDFARMING 
(Geulhaven) 

Bioassays klasse eindbeoordeling I 

D magna I matig toxisch effect 

I P phosphoreum 

FLOTATIE 
(Elburg) 

Bioassays klasse eindbeoordeling 

D. magna emstig toxisch effect 

Fig. 5.1 Ecotoxicologische beoordeling van verwerkte sedimentmonsters. 

Vanuit chemisch oogpunt lijken beide technieken zeer belovend omdat ze er in slagen 

om de gehalten aan verontreinigende stoffen waarop de technieken zijn gericht duidelijk te 
verlagen (fig. 4. la). Wanneer echter wordt gekeken naar de resultaten van de bioassays, dan 

wordt na blootstelling aan het verwerkte sedimentmonster uit de Geulhaven (landfarming) 

criterium 1 overschreden voor Chironomus riparius en Photobacterium phosphoreum (fig. 

4.1 b). Na blootstelling aan het verwerkte sedimentmonster uit Elburg (flotatie) wordt 

criterium 2 overschreden voor Daphnia magna en Photobacterium phosphoreum (figuur 
4.lb). Het landfarming- en flotatie-produkt moet dus respectievelijk als matig en ernstig 
toxisch worden beschouwd. Géén van beide produkten kan als ecotoxicologisch schoon 
worden aangemerkt. Een aanvullende behandeling (nabehandeling) lijkt derhalve 
noodzakelijk. Dit praktijkvoorbeeld illustreert dus duidelijk dat bioassays belangrijke 
aanvullende informatie geeft over de toxiciteit van het verwerkingsprodukt. Ook wordt 
hiermee aangetoond dat het nodig is om een set van bioassays (testbatterij) te gebruiken. 
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Wanneer bijvoorbeeld alleen gebruik zou worden gemaakt van C. riparius dan zou in dit 

geval de toxiciteit van het flotatie-produkt verkeerd worden beoordeeld. 

5.4. Nut bioassays bij produktbeoordeling 
Bij het beoordelen van de effectiviteit van een techniek gaat het er vooral om dat de 

gekozen bioassay(s) onderscheidend vermogen geven in de range van concentraties van 

verontreinigingen waar de techniek effectief is. Voor de produktbeoordeling is dit niet 
relevant, omdat deze beoordeling gericht is op een risicoschatting bij hergebruik van het 

produkt. Met behulp van chemie kan het effec.t alleen worden voorspeld. Met behulp van 
bioassays wordt het effect daadwerkelijk gemeten (zie inleiding). Bioassays geven dus een 

belangrijke aanvulling op chemische analyses. Gebruik van bioassays voor 
produktbeoordeling kan leiden tot een meer kritische houding ten aanzien van hergebruik 

van verwerkte baggerspecie, maar kan andersom ook de argumentatie voor hergebruik van 

dit materiaal in belangrijke mate onderbouwen. Zeker wanneer voor hergebruik 

toxiciteitscriteria in de regelgeving worden opgenomen. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
Op basis van stofgehalten (chemische analyses) kan de toxiciteit alleen ten dele 
worden voorspeld. Met bioassays kan de toxiciteit daadwerkelijk worden gemeten: ze 
geven een totaalbeoordeling van de toxiciteit (bioassays vormen daarom een nuttige 

aanvulling op chemische analyse bij de ontwikkeling en beoordeling van 

verwerkingstechnieken en -produkten); 

De keuze en opzet van (een set van) bioassays, en van het eventueel stapsgewijs 

toepassen ervan zijn afhankelijk van de vraagstelling. Voor techniekbeoordeling kan 
men volstaan met een bioassay die voldoende gevoelig is om voor de stof(groep) 

waarop de techniek is gericht een verandering in de mate van effect te kunnen 
monitoren. Voor produktbeoordeling is het nodig om een testbatterij toe te passen om 
zo een prognose te krijgen van de mogelijke effecten na gebruik in het milieu; 

De beoordelingssystematiek (presentatie effect, klassificatie & interpretatie) is 

afhankelijk van de vraagstelling. Voor techniekbeoordeling kan men volstaan met het 
monitoren van de veranderingen in de mate van effect. Voor produktbeoordeling is 

het nodig om vervolgens de mate van effect te klassificeren en interpreteren om zo 

een eindoordeel aan het produkt toe te kunnen kennen; 
De meerwaarde van bioassays is afhankelijk van het gebruik van de 

onderzoeksresultaten in de besluitvorming; 
Het verdient aanbeveling om in een vroege fase van het onderzoek de toepassing van 

chemische analyses en bioassays te koppelen; 

Ten aanzien van de uitvoering van bioassays doen zich vergelijkbare problemen voor 
als bij chemische analyses (behoefte aan vergaande standaardisatie van procedures 

met het oog op betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid); 

Het verdient aanbeveling om eindprodukten van een verwerkingstechniek niet alleen 

direct na oplevering te beoordelen, maar ook (na geruime tijd) in de situatie van 
hergebruik. 
Het verdient aanbeveling om voor hergebruik toxiciteitscriteria in de regelgeving op 

te nemen. 

Moeten bioassays worden gezien als het orakel van de ecotoxicologie?: 
Ja, de uitkomst van een bioassay geeft uitsluitsel over toxische effecten. 

Nee, de uitkomst van een bioassay is niet raadselachtig en geheimzinnig: de effecten 

zijn duidelijk interpreteerbaar en, afhankelijk van de mate van standaardisatie, ook 

goed reproduceerbaar. 
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Verklarende woordenlijst 

Verklaringen van de woorden en begrippen zijn specifiek voor deze rapportage en zijn dus niet in alle 

gevallen algemeen geldend. 

acuut (bioassay/effect) Heeft betrekking op de duur van de bioassay of de tijdspanne waarbinnen een 

effect kan worden waargenomen. Dit kan zijn enkele minuten tot enkele dagen. Meestal wordt 

alleen gekeken naar de sterfte. 

aging Afname van de biobeschikbaarheid van toxicanten in sediment doordat de toxicanten langer de 

gelegenheid hebben om stabiele complexen te vormen met de aanwezige organische componenten. 

bentische organismen Organismen die in het sediment leven. 

betrouwbaarheid Maat die iets zegt over de "hardheid" van het resultaat van een analyse (chemisch 

of bioassay). 

bioaccumulatie Het proces van ophoping van toxicanten in organismen. 

bioaccumulatietest Bioassay waarin de mate van bioaccumulatie wordt bestudeerd. 

bioassay Laboratoriumexperiment waarin één soort testorganisme wordt blootgesteld aan een (extract 

van een) waterbodemmonster uit het veld. Het doel van zo'n bioassay is het beoordelen of de 

potentiële aanwezigheid van een of meer verontreinigingen in dit monster effecten veroorzaken bij 

deze organismen. 

biologische beschikbare fractie Het deel van een toxicant in (porie)water of sediment dat kan 

worden opgenomen door levende organismen. 

biomagnificatie Ophoping van toxicanten in hogere organismen (vogels en zoogdieren) via de 

voedselketen. 

biomonitoring Het regelmatig of herhaald meten van biologische parameters die iets zeggen over 

aard en hoeveelheid van milieuverontreinigende stoffen. 

Chironomus riparius Dansmuggen soort. De larven van deze soort komen voor in Nederlandse 

waterbodems en worden vanwege hun gevoeligheid en makkelijke hanteerbaarheid gebruikt in 

bioassays. 

acuut (bioassay/effect) Heeft betrekking op de duur van de bioassay of de tijdspanne waarbinnen een 

effect wordt waargenomen. Dit kan zijn enkele minuten tot enkele dagen. Meestal wordt alleen 

gekeken naar de sterfte. 

chronisch (bioassayleffect) Heeft betrekking op de duur van de bioassay of de tijdspanne 

waarbinnen een effect kan worden waargenomen. Lengte van de bioassay beslaat een belangrijk 

deel van de levensduur van het betreffende testorganisme. Een effect kan dus pas binnen een aantal 

dagen tot weken worden waargenomen. In dit type bioassay worden meestal sublethale parameters 

bestudeerd zoals reproduktie, ontwikkeling of groei. 

concentratie De hoeveelheid van een stof in het milieu (water, bodem of lucht). 
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controle Simultaan in bioassay getest monster bestaande uit hetzelfde verdunningsmedium als in de 

testconcentraties, echter in afwezigheid van een toxicant. 

Corophium vofututor Zoutwater kreeftachtige, algemeen voorkomend in de Nederlandse 

zoutwaterbodem en vanwege de gevoeligheid en makkelijke hanteerbaarheid gebruikt in bioassays. 

Crassostreu gigus Zoutwater oester, algemeen voorkomend in de Nederlandse zoute wateren. De 

larven van deze oester worden vanwege de gevoeligheid en makkelijke hanteerbaarheid gebruikt in 

bioassays. 

Duphniu mugna Watervlooiensoort, algemeen voorkomend in Nederlandse stilstaande of langzaam 

stromende wateren en vanwege hun gevoeligheid en makkelijke hanteerbaarheid gebruikt in 

bioassays. 

dosis Een absolute hoeveelheid stof toegediend aan een proefdier. 

dosis-effect-relatie Bij een toename in de hoeveelheid toxicant neemt (in theorie) ook de mate van 

effect in een bioassay toe volgens een bepaalde relatie. Aanduiding wordt gemakshalve ook 

gebruikt wanneer organismen niet worden blootgesteld aan een dosis maar aan een bepaalde 

concentratie van een toxicant. Strikt genomen is in dit geval echter sprake van een concentratie- 

effect-relatie. 

ecologische relevantie Belang van een soort voor het voortbestaan van de rest van de soorten 

waarmee deze soort een levensgemeenschap vormt. 

eindpunt De belangrijkste parameter die bestudeerd wordt in een bioassay (bijv. L(E)C of NOEC- 

waarde). 

elutriaat Het extract van een sediment wat verkregen wordt door het sediment te "wassen" met water 

(waterig elutriaat) of met een organisch oplosmiddel (organisch elutriaat). 

evenwichtssituatie Situatie waarbij er geen netto verandering meer optreedt in de hoeveelheid 

gebonden (bijv. aan organische stof) en biologische beschikbare (opgeloste) hoeveelheid 

toxicanten. 

evenwicht-partitie Met behulp van bestaande, relatief eenvoudige formules is het mogelijk om in 

geval van een evenwichtssituatie een schatting te maken van de verhouding tussen de hoeveelheid 

toxicant die gebonden is aan de waterbodem, opgelost is in het (porie)water en in het testorganisme 

aanwezig (gebioaccumuleerd) is. 

geldigheidscriteria Criteria opgesteld voor abiotische en biologische parameters waaraan voldaan 

moet worden om de meetresultaten van een bioassay te mogen klassificeren en beoordelen. 

gevoelig testorganismehioassay Testorganismehioassay die reeds bij blootstelling aan een relatief 

lage concentratie toxicant een negatief effect laat zien. 

integriteit van een monster Karakteristieken van het monster (organisch stofgehalte, pH etc.) v66r 

verwerking (uitgangsmateriaal) 

interne concentratie Hoeveelheid toxicant in het organisme uitgedrukt op basis van droog gewicht of 

op basis van vet. 
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LC50 Letale Concentratie: geschatte concentratie toxicant waarbij de helft van de testorganismen zou 

sterven na een bepaalde blootstellingsduur. 

LOEC Lowest Qbserved Effect Concentration: De testconcentratie met de laagste hoeveelheid 

toxicant waarbij een significant verschil kan worden aangetoond in vergelijking met de controle. 

matrix (Letterlijk moederbodem of kiemlaag) Uitgangsmateriaal: sedimentmonster voor verwerking. 

milieuhygiënische beoordeling Beoordeling van de potentiële toxiciteit van sedimentmonsters. 

modifying factors Het geheel van biologische en abiotische factoren die (naast de aanwezigheid van 

een bepaalde toxicant) van invloed zijn op het resultaat van een bioassay. 

multispecies-test Test waarin in 6tn systeem gelijktijdig meBr dan een organisme wordt blootgesteld 

aan een toxicant (zie verder bij "bioassay"). 

NEL No Effect Level: De reële hoogste concentratie toxicant waarbij geen significant verschil kan 

worden aangetoond in vergelijking met de controle. 

NOEC No Qbserved Effect Concentration: De testconcentratie met de grootste hoeveelheid toxicant 

waarbij geen significant verschil kan worden aangetoond in vergelijking met de controle. 

opnamekinetiek Wijze van opname van toxicanten (passief of aktief) door testorganismen. 

overleving Aantal nog levende testorganismen aan het einde van de bioassay uitgedrukt als 

percentage of fractie van het aantal ingezette organismen. 

PCB flolyshloorbifenyl. 

PAK flolycyclische somatische koolwaterstof. 

pelagische organismen Organismen die in de waterkolom boven het sediment leven. 

Photobacierium phosphoteum Luminescerende zoutwater bacterie. Deze bacterie wordt vanwege de 

gevoeligheid en makkelijke hanteerbaarheid gebruikt in bioassays. 

poriewater Water dat zich in de natuurlijke poriën van het sediment bevindt. Dit water kan voor 

gebruik in bioassays worden gewonnen door uitpersen of centrifugeren. 

produkt Eindresultaat van een bepaalde baggerspecie-verwerkingstechniek. 

randvoorwaarden Opgestelde criteria voor enkele fysischkhemische parameters (temperatuur, 

zuurgraad, nitraat, nitriet, ammonium en chloride) waaraan voldaan moet worden gedurende de 

uitvoering van bioassays. 

ratio to reference De gemeten waarde voor het effect in een sedimentmonster gedeeld door de 

gemeten waarde in het referentiemonster. Dit geeft dus het aantal malen overschrijding van het 

effect in het referentiemonster. 

referentiesediment Een niet verontreinigd sediment met vergelijkbare sedimentkarakteristieken als 

het gelijktijdig en op dezelfde wijze getest verontreinigde sediment. 

replica Identiek en gelijktijdig ingezet testvaatje. Bij een toename in aantal replica's neemt ook de 

betrouwbaarheid van het testresultaat toe. 

reproduceerbaarheid Mate van herhaalbaarheid van een bioassayresultaat. 

r,-waarde Maat voor de reproduktie van Daphnia magna. 

sediment Waterbodem. 
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sedimenffwater-systeem Testsysteem bestaande uit 1 deel (verontreinigd of contro1e)sediment en 4 

delen van een gestandaardiseerd water. Na schudden en bezinken worden hierin de testorganismen 

ingezet, die zich vervolgens ingraven in het sediment en aldus worden blootgesteld aan de toxicant. 

Een bioassay uitgevoerd volgens dit systeem wordt ook wel sediment-contacttest genoemd. 

single-species-test Test waarin slechts één organisme wordt blootgesteld aan een toxicant (zie verder 

bij "bioassayl'). 

standaardisatie Mate van gelijkheid van herhaalde uitvoeringen van een bioassay. 

storten Het na verwerking onder strenge criteria en controle bergen van verontreinigde restfractie. 

taxonomisch verwante soorten Soorten die wat betreft hun klassificatie (afhankelijk van 

morfologische kenmerken) veel op elkaar lijken. Van deze soorten wordt aangenomen dat zij ook 

op elkaar zullen lijken wat betreft hun gevoeligheid voor toxicanten. 

techniek Methode om toxicanten te verwijderen uit verontreinigde baggerspecie. 

testbatterij Set van geselecteerde bioassays, waarbij wordt gestreefd naar bioassays die elkaar zo 

weinig mogelijk zullen overlappen wat betreft hun gevoeligheid voor bepaalde toxicanten. 

toxicant Stof die bij een bepaalde concentratie en blootstellingsduur verantwoordelijk is voor een 

verminderd functioneren van een testorganisme. 

toxiciteitstest Bioassay met als doel de beoordeling van ékn stof. 

toxic unit De concentratie toxicant in een (onverdund) sedimentmonster uitgedrukt als fractie van de 

L(E)C,,- of soms als fractie van de NOEC-waarde. 

Triade-benadering Methode waarmee verontreinigde waterbodems milieuhygiënisch kunnen worden 

beoordeeld na combinatie van drie (Triade) onderdelen: chemische, ecotoxicologische en 

veldwaarnemingen. 

trofisch niveau Indeling van soorten gebaseerd op de wijze van voedselverwerving. 

uitgangsmateriaal Baggerspecie vóór verwerking. 

uitloogproeven Experimenten waarbij in het laboratorium wordt beoordeeld hoeveel toxicanten er 

onder extreme omstandigheden vrij kunnen komen (dus niet meer gebonden zijn) uit verwerkte 

baggerspecie. 

verspreiden Het deponeren van verwerkte baggerspecie in oppervlaktewateren. 

verwerken Scheiden, reinigen of immobiliseren van verontreinigde baggerspecie. 

worst-case-benadering Benadering waarbij het eindoordeel wordt afgeleid van de meest gevoelige 

bioassay. 
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Bijlagen 
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Bijlage I 

Kader I (Biologische beschikbaarheid) 
Kader I1 (Triade) 
Kader 111 (Dosis-effect-relatie) 

I 





KADER I (Biologische beschikbaarheid) 

Het concept biologische beschikbaarheid wordt goed geïllustreerd met het volgende praktijkvoorbeeld waarin 

studenten van de Universiteit van Gent het effect van koper op algen bestuderen (1) in een tweetal experimenten. 

In het ene experiment (A) wordt de groei van algen bestudeerd in met een bepaalde hoeveelheid varkensmest 

verrijkt water. In het tweede experiment (B) wordt in plaats van varkensmest een hoeveelheid koper aan het 

water toegediend die een factor 10 lager is dan de concentratie in de mest. In experiment B sterven alle algen 

terwijl in experiment A geen enkel effect kan worden waargenomen. De potentieel toxische hoeveelheid koper is 

in experiment A gebonden aan de organische stoffen in de mest en kennelijk niet beschikbaar voor opname door 

de algen. 



KADER I1 (Triade) 

De Triade-benadering is een beoordelingsmethode waarmee de potentiële toxiciteit van verontreinigde 

waterbodems kan worden beoordeeld. Een belangrijk uitgangspunt van deze methode is dat de waterbodems niet 

uitsluitend chemisch worden beoordeeld. Ook wordt de macrofauna geïnventariseerd (veldinventarisatie) en 

worden bioassays uitgevoerd. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de bioassays met de watervlo 

Daphnia mugna, de muggelarf Chironomus riparius en de luminescerende bacterie Photobacterium 

phosphoreum. De keuze van bioassays wordt hier bepaald door factoren ais praktische haalbaarheid, ervaring 

met de methode en gevoeligheid van de organismen voor verschillende stofgroepen. In de praktijk blijkt deze 

set bioassays voor de Nederlandse situatie voldoende onderscheid te leveren tussen verontreinigde en relatief 

schone lokaties. De meetresultaten worden per Triade-onderdeel (chemie, veldinventarisatie en bioassays) apart 

geklassificeerd en beoordeeld. Door combinatie van deze drie gelijkwaardige onderdelen kan tenslotte een 

ecotoxicologisch eindoordeel worden gegeven (4, 5 ,  6, 7). 

KADER I11 (Dosis-effect-reiatie) 

Een belangrijk uitgangspunt bij het uitvoeren van bioassays is dat zelfs tussen individuele testorganismen van één 

soort, van vergelijkbare leeftijd en afkomstig van één gestandaardiseerde laboratoriumkweek (kleine) verschillen 

in gevoeligheid voor een bepaalde toxicant bestaan. In verreweg de meeste bioassays wordt een testorganisme 

gedurende een vastgestelde tijd blootgesteld aan een toxicant en wordt "gevoelig zijn" gemeten in de vorm van 

het "doodgaan" van de organismen. Het kan echter ook om andere waarnemingen gaan, zoals verminderde 

reproduktie of stofwisseling, en ook hiervoor geldt de uiteenzetting hieronder. Het doorgronden van hoe, 

waarom, en wanneer (en soms waaraan) een organisme doodgaat of een ander effect vertoont is zeer complex. 

Duidelijk is inmiddels dat het al of niet doodgaan afhankelijk is van een heleboel afzonderlijke processen die 

ieder een eigen kans hebben op het al of niet doorlopen ervan. De kans op ieder proces is van vele individu- 

gebonden factoren afhankelijk. Zo spelen bijvoorbeeld minimale verschillen in voedingstoestand, grootte, 

leeftijd, bewegingssnelheid etc. een grote rol. Al deze minimale verschillen leveren bij elkaar opgeteld 

wezenlijke verschillen in de uiteindelijke kans om wel of niet dood te gaan. Zoals de meeste biologische 

parameters is de gevoeligheid van een populatie organismen voor een toxicant normaal-verdeeld. Dit wil zeggen 

dat een klein aantal individuen zéér gevoelig is en dus een grote kans heeft om al na blootstelling aan een relatief 

lage concentratie (of dosis) van een toxicant te sterven. Aan de andere kant is er een Hein aantal organismen dat 

pas zal sterven na blootstelling aan een (veel) hogere concentratie. Het grootste deel van de populatie heeft echter 

een gevoeligheid die dicht rond het gemiddelde ligt. Uitgezet in een figuur met op de X-as (de logaritme van) de 

toxicantconcentratie en op de Y-as de frequentie van het optreden van effect, geeft dit de bekende klokvormige 

verdeling. Bij een toenemende hoeveelheid toxicant (dosis of concentratie) zullen bij een gelijke 

blootstellingsduur dus steeds meer testorganismen doodgaan. 



Fig. IIL 1 Dosis-effect curve 

Het verband tussen de hoeveelheid toxicant en de mate van effect wordt de dosis-effect-relatie genoemd. In het 

algemeen is het gebruikelijk om het aantal dode testorganismen cumulatief weer te geven waardoor een typische 

S-kromme (ook wel sigmo'ide- ofdosiseffect-cwe genaamd) kan worden waargenomen (figuur IlI.1). ln plaats 

van aantal wordt dan het percentage of de fractie dode organismen weergegeven. In deze figuur kan voor de 

gegeven testduur worden afgelezen bij welke concentratie 50% van de testorganismen dood zijn. Deze 

testconcentratie wordt aangeduid als de LC50 (Lethal Concentration) of algemener als EC50 (Effect 

Concentration) wanneer een andere parameter dan sterfte wordt beoordeeld. In verreweg de meeste bioassays 

worden niet meer dan 5 concentraties van een toxicant getest en zijn dus slechts 5 punten van de S-kromme 

beschikbaar. De kans is derhalve zeer gering dat precies die concentratie wordt getest waarbij exact 50% sterft. Er 

zijn echter diverse statistische analysetechnieken voorhanden die op basis van deze 5 punten en uitgaande van de 

theoretische S-kromme een schatting geven voor de LC50. 

Naast de verschillende testconcentraties wordt altijd simultaan een zogenaamde controle meegenomen. In deze 

test worden de testorganismen op exact dezelfde wijze blootgesteld aan het verdunningsmedium als in de 

testconcentraties, echter in afivezigheid van een toxicant. Met bepaalde statistische toetsen is het mogelijk om te 

bepalen bij welke testconcentraties sprake is van een zogenaamd significant verschil tussen de mate van effect in 

de controle en in de testconcentraties. Deze toetsen berekenen wat de kans is dat terecht wordt gesteld dat er 

GEEN verschil is tussen het effect in de controle en in de testconcentratie. Wanneer deze kans kleiner is dan 5% 

wordt in het algemeen gesteld dat het verschil significant is. De hoogste testconcentratie waarbij géén significant 

verschil kan worden aangetoond t.o.v. de controle, wordt aangeduid als de "No Observed Effect Concentration" 

(NOEC). De testconcentratie met de laagste hoeveelheid toxicant waarvoor wel een verschil kan worden 

aangetoond, wordt aangeduid als de Lowest Observed Effect Concentration" (LOEC). 





Bijlage 2 

Foto 1: Daphnia magna 

Foto 2: Chironomus riparius 

Foto 3: Oliochaeten 
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Foto 2: Chironomus rìparius 

Foto 3: Oligochaeten 




