
3 -. 3



3 -. 13 -. z CD 1. rb



Adviesbureau

voor wuater  en

Vestiging Zuid

Boschveldweg  21

Postbus 525

5201  AM ‘s-Hertogenbosch

Telefoon (073) 687 41 11

Fax (073)  612 07 76

E-mail vzhwa@iwaco.nl

Documenttitel isi~Qb~o~~d~li~g  ecosystemen verontrei-
nigde waterbodems

Soort document Eindrapportage f 27 maart 2000

Projectnaam RIMOWA-ECO

Projectnummer 3370440

Opdrachtgever RIZA

Projectleider IWACO  B.V. ir. R.A.E. Knoben

Projectleider RIZA drs. Mi.  van Elswijk

Auteurs drs. J. Tuinstra

ir. A. Durand-Huiting (Witteveen & Bos)

ir. C.M. van Egmond

Adviesgroep Water en Ruimte

Hoofd adviesgroep
_, ” _i*

_./r’ /“’
,_>.”

/’

~wa~iteitszorg  en continu verbeteren hebben binnen IWACO een hoge prioriteit. Periodiek laten wij
onze kwaliteitss~stemen  door externe bureaus evalueren en goedkeuren volgens diverse kwaliteits-
borgingsnormen. Deze normen zijn:
- volgens ISO-9QOl: het voor de totale organisatie geldende kwaliteitsmanagements~steem.
- volgens STERLAB:  de verrichtingen van het mi~ieulaboratorium  en de ~ilieutechnische  Dienst
, ~accreditatienummer  L5’l resp. LI 52).
- volgens VCA”: het veiligheidsmanagements~steem  van de ~i~ieutechn~sche  Dienst.

Het eigendom inzake de informatie en kennis verwat  in dit rapport berust  bij IWACO. Het is dan ook niet toegestaan
deze ~~fQ~rnati~  en kennis aan derven ter ~~~~i~~i~g  te stel!en/ePp  een andere wijze tot3  te passen dan waaraan in pie
~ve~ee~~~mst  tQ~st~mmi~g
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Voorliggend rapport is opgesteld in het kader van het project “Richtlijnen Nader On-
derzoek waterbodems” (RINOWA). Het project betreft een herziening van de voorlo-
pige richtlijnen voor nader onderzoek [RIZA, 199X]. Eén van de belangrijkste aanlei-
dingen voor de herziening is de toegenomen kennis en praktijkervaringen met het uit-
voeren van risicobeoordeling van verontreinigde waterbodems

Binnen het nader onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de ernst van de veront-
reiniging en de urgentie van saneren, Voor het vaststellen van de urgentie dient voor
verschillende risico aspecten (mens, ecosysteem en verspreiding) te worden onderzocht
of er sprake is van actuele risico’s.

In dit rapport is het onderdeel ‘Risicobeoordeling ecosystemen’ uitgewerkt. Het rap-
port gaat in op de beoordeling van de (actuele) risico’s voor ecosystemen en beschrijf3
de gemaakte keuzes om tot een beoordelingsmethodiek te komen. Het rapport dient als
achterliggend document voor de vernieuwde Richtlijn voor Nader Onderzoek van ver-
ontreinigde waterbodems (RIZA (in prep.) [25]).

Het project is uitgevoerd door IWACO en Witteveen en Bos, onder begeleiding van
een werkgroep bestaande uit de volgende personen (allen werkzaam bij het RIZA):
- P.J. den Besten
- M. van Elswijk
- C. van de Guchte
- L. de Poorter
- M.A.A.J. Kamps
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Het doel van deze rapportage is de actualisering van de risicobeoordeling van veront-
reinigde waterbodems voor het onderdeel ecosystemen. Het rapport heeft in eerste in-
stantie betrekking op de waterbodems behorende tot de Rijkswateren, met uitzondering
van de uiterwaarden van de grote rivieren. Voor de uiterwaarden zijn aparte richtlijnen
in voorbereiding. In deze rapportage wordt ook aandacht besteed aan de toepassings-
mogelijkheden voor de regionale wateren.

Sinds het verschijnen van de “Voorlopige richtlijnen voor het Nader onderzoek” in
199 1 hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden:

- de nonnstellingskaders zijn meer op risico’s gebaseerd;
- er is praktijkervaring opgedaan met de TRIADE (gecombineerde inzet van chemie,

bio-assays en veldmetingen) bij de risicobeoordeling van waterbodems;
- er is een urgentiesystematiek ontwikkeld in het kader van de Wet bodembescher-

ming;
- de TRIADE krijgt een plek in de locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling

van landbodems;
- de ontwikkeling van nieuwe concepten om de potentiële ecologische risico’s stof-

specifiek te schatten (schaling per stof van effectniveaus op een dosis respons cur-
ve voor het ecosysteem; introductie van de risicogrenzen MTR en ER);

- toenemende aandacht voor fysische en biologische beschikbaarheid van stoffen
(ontwikkeling van nieuwe meetmethoden);

- verschuiving van ‘multi~nctioneel’ naar ‘fùnctiegericht’ saneren en inpassing van
bodemsanering in een meer integraal bodembeheer (beleidslijn actief bodembe-
heer; BEVER).

De in dit rapport gepresenteerde methodiek sluit zoveel mogelijk aan bij bovenge-
noemde ontwikkelingen.

Als basisprincipe geldt dat een geval van ernstige waterbodemverontreiniging urgent
is, tenzij kan worden aangetoond dat er geen sprake is van actuele risico’s. Dit ‘urgent,
tenzij ’ principe is conform de urgentiesystematiek (VROM, [ 121.  Hierbij wordt een
tweedeling gehanteerd in een eenvoudige toetsing en een uitgebreide beoordeling.

Voor de schatting van de potentiële effecten wordt uitgegaan van een stofspecifieke ty-
pering van de veron~einigingsi~atie  (dus geen klasse indeling) en van (theoretische)
risicogrenzen. De TRIADE is gekozen als het belangrijkste instrument voor de beoor-
deling van de aclele risico’s, waarbij de ervaringen uit de belangrijkste recente Ne-
derlandse studies op het gebied van effectbeoordeling in de methode zijn verwerkt.
Vooral de verklaarbaarheid van effecten kent een nadrukkelijke plaats in de hier gepre-
senteerde methode, waarbij ook informatie over beschikbaarheid (biologisch, fysisch)
van verontreinigingen betrokken wordt.
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De eenvoudige toets heeft tot doel om op eenvoudige wijze gevallen te signaleren waar
evident geen ecologische risico’s aanwezig zijn, zodat bespaard kan worden op de in-
spanning en de kosten van vervolgonderzoek. Een geval krijgt via de eenvoudige toet-
sing het oordeel ‘geen actueel ecologisch risico’ als de concentratie van een verontrei-
niging in de contactlaag lager is dan het MTR niveau voor sediment.

De getalsmatige invulling van het MTR-sediment is te vinden in de bijlage van de
Vierde Nota Waterhuishouding. De contactlaag is gedefinieerd als de bodemlaag
waarin sprake is van biologische activiteit. Vooralsnog is een dikte aangehouden van
50 cm. Het criterium geldt zowel voor de laag van 0,5 m als geheel, als voor een dun-
ner laagje in deze laag van 0,5 m (bijvoorbeeld alleen de toplaag). Voor dunne laagjes
is een minimum dikte van 10 cm gesteld. Het criterium van 50 cm geldt vooralsnog
alleen voor waterbodems, voor de oeverzone is mogelijk een grotere diepte vereist.

Indien het criterium voor de eenvoudige toetsing wordt overschreden, wordt stap 2 (de
beoordeling van actuele risico’s) uitgevoerd:.

De beoordeling van actuele risico’s vindt vervolgens plaats op basis van directe effec-
ten (spoor A). Indien de verontreiniging tevens stoffen bevat met een potentieel risico
op doorvergiftiging welke aanwezig zijn in concentraties boven het MTR-sediment
voor doorvergiftiging (zie bijlage 4), dan dient ook spoor B doorlopen te worden. In
spoor B wordt het risico via doorvergiftiging beoordeeld. Beide sporen zijn samenge-
vat in figuur 2 en 3.

Voor de bepaling van de directe effecten wordt gebruik gemaakt van de TRIADE-
methode. De methode omvat het uitvoeren van veldwaarnemingen, bioassays en che-
mische analyses, waarbij de relatie tussen aanwezige verontreinigingen en waargeno-
men effecten verklaarbaar moet zijn. In onderstaande tabel is de voorgestane invulling
voor zoetwater sedimenten weergegeven. In het rapport wordt naar methodebeschrij-
vingen verwezen, waarbij ook geschikte bio-assays genoemd worden voor zoutwater
sedimenten. De keuze van bio-assays en veldinventarisaties is gebaseerd op het aanwe-
zig zijn van uitgebreide ervaring met de testen en voldoende gevoeligheid van de testen
voor het spectrum aan te verwachten verontreinigingen (metalen, PAK, chloorpestici-
den) l

De voorgestelde methodiek bevat hoofdzakelijk chronische testen, omdat in de praktijk
is gebleken dat in acute bio-assays zelden effecten worden gevonden. Indien de sterke
verwachting bestaat dat ernstige effecten ook in acute bio-assays zullen optreden, kun-
nen acute bio-assays worden ingezet ter vervanging van de duurdere en tijdrovende
chronische bio-assays. Of het zinvol is acute testen in te zetten kan worden beoordeeld
via de zogenaamde trefkans berekening (STOWALRIZA  1997 [ 131)  .

~isi~o~eoord~ling  ecosystemen verontreinigde  waterbodems
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Bioassays Veldinwentarisatie Chemie

Watervlo* (chronische test) Macrofauna inventarisatie Analyses sediment (totaalgehalte * * *)
Muggenlarve (chronische test) (dichtheden, aantallen individuen in ver-

Mlicrotox”  * (optionele acute test) schillende groepen, kaakmisvormingen

Chironomiden)
3c = test met poriewater van sediment
*tc = de Mcrotox  is opgenomen in deze tabel omdat Rijkswaterstaat standaard gebruik maakt van

de Wiicrotox voor poriewater
*+Jc _= optioneel kunnen biobeschikbare fracties worden geanalyseerd.

De resultaten van de bio-assays en de veldinventarisatie worden in drie klassen uitge-
drukt: geen, matig en ernstig effect. Het niveau van ernstig effect correspondeert met
actueel ecologisch risico.

De resultaten van de chemische analyses worden gebruikt voor de verklaring van de ef-
fecten door de gemeten gehalten te vertalen in toxic units (TU). De toxic unit wordt be-
rekend uit het gemeten gehalte in sediment en de NOEC voor de betreffende stof.

In tabel 3.5 is de interpretatie van de elementen van TRIADE weergegeven. De tabel
leidt tot een oordeel over het aanwezig zijn van een actueel risico voor het ecosysteem
en een oordeel over de noodzaak van aanvullend onderzoek. Dit aanvullend onderzoek
kan bijvoorbeeld zijn:

aanvullend onderzoek naar de beschikbaarheid van de verontreiniging (vaststellen
opname in organismen, bepalen beschikbare fractie met ‘milde’ extractiemetho-
den) ;
aanvullend onderzoek naar de componenten in de verontreiniging die de effecten

veroorzaken (TIE methode).
In de hoofdtekst worden diverse bronverwijzingen gegeven met uitwerkingen van deze
opties.

cmr B rìsico QQ~W~~ ìng
Voor de beoordeling van het risico van doorvergiftiging wordt in principe de accumu-
latie van verontreinigingen in worrnen (oligochaeten) bepaald. Er is veel ervaring op-
gedaan met deze bio-accumulatietest in het lab en met meting van gehalten in organis-
men die in het veld aangetroffen zijn Voor een labbioassay geldt dat overschrijding van
het ER voor doorvergiftiging (zie bijlage 4) direct leidt tot het oordeel “actueel ecolo-
gisch risico”. Indien voor analyse van veldorganismen wordt gekozen dient naast een
overschrijding van het ER voor doorvergiftiging ook vastgesteld te worden of de wa-
terbodem voor meer dan de helft bijdraagt aan het effect. Indien dit het geval is er
sprake van een “actueel ecologisch risico”.

Een andere mogelijkheid voor het beoordelen van het risico op doorvergiftiging is het
gebruikmaken van veldwaarnemingen aan hogere predatoren (dit hoeven niet altijd
bio-accumulatie gegevens te zijn). Indien deze gegevens als een ernstig risico worden
beoordeeld en aangetoond kan worden dat de doorvergiftiging voor meer dan 50% toe
te schrijven is aan de verontreinigde waterbodem, leidt dit ook tot het oordeel “actueel
ecologisch risico”.

Bij de integratie van beide sporen A en B wegen zij beide even zwaar. De meest kriti-
sche uitspraak is bepalend.
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Rijkswaterstaat is in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) het bevoegd ge-
zag voor (water)bodemveron~einiging  in de Rijkswateren. Reeds in 199 1 zijn door het
RIZA voorlopige richtlijnen voor Nader onderzoek van (vermoedelijk) ernstig veront-
reinigde waterbodems beschreven (RIZA, 1991 [ 11). In 1993 verschenen de onder-
zoeksprotocollen voor het Oriënterend en Nader onderzoek (deel 1) van VROM, in
1995 gevolgd door de handleiding voor de urgentiebepaling (VROM, 1993 [2],
VROM, 1995 [ 31).

Deze richtlijnen en protocollen geven voor (ernstige) waterbodemveron~einigingen
echter nog onvoldoende handvat voor de onderbouwing van de beschikkingen ‘ernst’
en ‘urgentie’. Het RIZA is daarom momenteel bezig met een herziening van de
“Voorlopige richtlijnen voor het Nader onderzoek” (RIZA 1991 [ 11). Een belangrijk
onderdeel van deze herziening vorrnt de risicobeoordeling. Hierbij zijn de actuele risi-
co’s voor mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s richting grond- en op-
pervlaktewater bepalend.

IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu BV en Witteveen+Bos  Raadgevende In-
genieurs BV hebben de opdracht gekregen om voor de nieuwe richtlijn Nader onder-
zoek het onderdeel risicobeoordeling ecosystemen uit te werken..

Het doel van deze rapportage is het beschrijven van de risicobeoordeling van het eco-
systeem voor de richtlijn Nader Onderzoek.

en rei te
Deze studie heeft betrekking op de waterbodems behorende tot de Rijkswateren, maar
er wordt ook aandacht besteed aan de toepassingsmogelij~eden  voor de regionale
wateren. De uiterwaarden van grote rivieren vallen buiten het bestek van dit rapport.
Deze zijn weliswaar als waterbodem op te vatten, maar de omstandigheden in de ui-
terwaarden vereisen een andere aanpak. Daarnaast geeft het rapport de consequenties
van eventuele verschillen tussen zoet en zout sediment aan.

De beoordeling van de ecologische risico’s vormt een onderdeel van het nader onder-
zoek. Andere onderdelen zijn de omvangsbepaling (fase 1 van het nader onderzoek) en
de beoordelingen van het verspreidingsrisico en de risico’s voor de mens. Voor een ef-
ficiënte uitvoering van het nader onderzoek is het van belang om het bemonsterings-
schema van de verschillende onderdelen op elkaar af te stemmen. Daarom gaat een
aparte bijlage in dit rapport (bijlage 2) in op de specifieke eisen voor de bemonstering
voor de beoordeling van de ecologische risico’s. Ook staan daar de belangrijkste eisen
waaraan een integrale bemonsteringsstrategie moet voldoen

In hoofdstuk 2
et

zullen de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste 10 jaar op het ge-
bied van ecologische risico’s de revue passeren. Dit biedt een blik op de positionering
van de voorgestelde benadering. Vervolgens presenteert hoofdstuk 3 een stappenplan
om de risico’s van verontreinigingen in de waterbodem voor ecosystemen mee te be-
oordelen. Hoofdstuk 4 tenslotte bevat een discussie over de gemaakte keuzen.

Eindrappof-tage  1 29 maar t  2000



Vestiging Zuid IIWACO  B.V.

In deze paragraaf zullen de belangrijkste ontwikkelingen en studies de revue passeren
die de context vormen voor de uitwerking van het onderdeel risicobeoordeling ecosys-
temen

T enaderi
In de voorlopige richtlijnen voor nader onderzoek van verontreinigde waterbodem in
de rijkswateren uit (RIZA, 199 1 [ 11) is een opzet voor (eco)toxicologisch onderzoek
beschreven die de basis vormt voor een risicobeoordeling. De TRIADE benadering
(v.d. Guchte, 1991 [4], v.d. Guchte, 1992 [5]) staat hierbij centraal, waarbij chemisch-
analytische methoden en effectgericht onderzoek in de vorm van bio-assays en veldin-
ventarisaties als complementair worden beschouwd. De richtlijnen geven aanbevelin-
gen voor een aantal methodieken (bio-assays, tests voor het bepalen van bio-
accumulatie en veldinventarisaties) en geven op hoofdlijnen ook criteria voor het be-
palen van risico’s. Een gedetailleerde uitwerking van de testbeschrijvingen en richtlij-
nen voor de interpretatie hiervan zijn later, in 1993, gepubliceerd in de methodebe-
schrijvingen van de TRIADE (RIZA, 1993 [6]). Deze methodebeschrijvingen vormen
nog steeds het uitgangspunt voor de uitvoering van de TRIADE testen.

g nor iveaus  wolgens  risico
In de periode tussen het verschijnen van deze documenten (uit 1991 en 1993) en het
opstellen van dit rapport hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevon-
den. Een belangrijke recente ontwikkeling is het proces van de beleidsvemieuwing bo-
dem (BEVER), dat onder andere zijn weerslag kreeg in het Kabinetsstandpunt over de
vernieuwing van het bodems~e~ngsbeleid  uit 1997 (Kabinetsst~dpunt,  1997 [7]).
Hierbij is het principe van de multi~nctionaliteit  van een schone bodem ter discussie
komen te staan en is invulling gegeven aan het begrip functiegericht saneren. Bodem-
sanering is onderdeel geworden van een meer intergraal bodembeheer (actief bodem-
beheer). Dit betekent onder meer dat momenteel voor immobiele verontreiniging zoals
PAK en metalen voor landbodems bodemgebruiksnormen (BGN) worden opgesteld,
die per gebruiksfunctie  verschillend zijn. In het algemeen geldt dat de normstellingska-
ders in de afgelopen jaren steeds meer op risico’s zijn gebaseerd. De eerste stap in deze
ontwikkeling werd gemarkeerd door de introductie van de, op potentiële risico’s geba-
seerde, intenientiewaarden in 1994 (VROM, 1994, 1996, 1997, 1998 [SI).

Het stelsel van interventiewaarden vormt tot op heden de basis voor de beoordeling
van de ernst van een verontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming. [8]
De concentratieniveaus van de Interventiewaarden zijn gebaseerd op een ecotoxicolo-
gische waarde (de HC50) en een humaan toxicologische waarde (de humaan toxicolo-
gische Interventiewaarde). Voor de meeste stoffen komt de Interventiewaarde overeen
met de laagste van beide. De ecotoxicologische waarde HC50 weerspiegelt een risico-
niveau dat ‘ernstig’ wordt genoemd. Het is het niveau waarbij theoretisch 50% van de
aanwezige soorten in het betreffende ecosysteem (bv. het aquatisch ecosysteem) nega-
tieve effecten ondervindt. Ongeveer gelijktijdig met de ontwikkeling van dit norrnstel-
lingskader voor de VVbb  ten behoeve van de sanering van bodems, is ook het project
Integrale Normstelling Stoffen (INS) uitgevoerd, waarbij normen zijn afgeleid voor het
algemene milieubeleid*

3370440
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Dit project heeft voor een groot aantal stoffen (waaronder de meeste stoffen waarvoor
een Interventiewaarde is afgeleid, maar ook voor een groot aantal b~s~jdingsmiddelen
waarvoor geen interventiewaarden bestonden) milieukwaliteitsno~en vastgesteld, on-
der andere voor oppervlaktewater en waterbodem.

Deze normen zijn gebaseerd op de risicogrenzen als het Maximaal Toelaatbaar Risico-
niveau (MTR) en het Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR). Het MTR is het theoreti-
sche niveau waarbij ten hoogste 5% van de aanwezig soorten in het betreffende eco-
systeem negatieve effecten ondervindt; het VR niveau is 1000 van het MTR.
De eindrapportage van INS heeft in 1997 plaatsgevonden (VROM, 1997 [9]).  De im-
plementatie van deze normen in het milieubeleid is momenteel gaande. De VR en
MTR waarden voor oppervlaktewater en sediment zijn bijvoorbeeld als milieukwali-
teitsnormen opgenomen in de vierde Nota waterhuishouding (V&W, 1999 [ 101).

-CO t

In lijn met bovengenoemde ontwikkeling is het zogenaamde PAF-concept. De term
PAF staat voor Potentieel Aangetaste Fractie van soorten in het ecosysteem. Het is dus
een grootheid die de mate van aantasting van het ecosysteem aangeeft. Het concept
bouwt voort op de wijze waarop MTR waarden en HC50 waarden worden berekend,
die betrekking hebben op PAF-waarden van respectievelijk 5% en 50%. Voor stoffen
waarvan voldoende toxiciteitsgegevens beschikbaar zijn kan in principe een dosis-
respons curve voor effecten op het ecosysteem worden opgesteld. Vanuit een dergelij-
ke curve kan voor iedere waterbodemconcentratie een potentieel aangetaste fractie van
soorten in het ecosysteem (PAF) worden berekend. Andersom kan ook voor een be-
paald (water)bodemgebruik een acceptabel geachte PAF worden vastgesteld en kan
vervolgens de bijbehorende (water)bodemconcentratie worden berekend. Een PAF kan
betrekking hebben op verschillende ecosystemen, bijvoorbeeld het aquatisch ecosys-
teem of het terrestrisch ecosysteem. Soms wordt het PAF concept alleen toegepast op
deelverzamelingen uit een ecosysteem, bijvoorbeeld gericht op hogere organismen (via
doorvergiftiging), de lagere aquatische organismen of specifiek op bodemprocessen
waaronder nitrificatie. Op deze manier wordt zichtbaar wat de gevoeligste schakels van
het systeem zijn. Een berekende PAF weerspiegelt de potentiële risico’s, zoals deze uit
de beschikbare toxiciteitsgegevens kunnen worden berekend. Het is dus een theoreti-
sche waarde. De werkelijke effecten kunnen door allerlei oorzaken (lacunes in kennis,
lokale omstandigheden etc.) hiervan afwijken Daarom is een koppeling met effectme-
tingen gewenst, vooral wanneer ingrijpende maatregelen zijn voorgenomen. Een staps-
gewijze benadering, waarbij van de generieke normen, via dit PAF concept, uiteinde-
lijk voorstellen worden gedaan voor gerichte bio-assays is uitgewerkt in (Beek en
Knoben, 1997 [ 111).

De introductie van de urgentiesystematiek in 1995 (VROM, 1998 [ 121)  gaf de rand-
voorwaarden aan voor de methoden voor beoordeling van de ecologische risico’s van
waterbodemveron~einigingen. Hierbij geldt dat een geval van ernstige bodemveront-
reiniging urgent is, tenzij aangetoond kan worden dat er geen sprake is van risico’s
voor de mens, het ecosysteem en voor verspreiding.

De urgentiesystematiek presenteert een beoordeling in 2 stappen: een eenvoudige toet-
sing en een uitgebreide beoordeling. De eenvoudige toetsing is een snelle screening, op
basis waarvan een geval niet-urgent kan worden verklaard. Het gehanteerde criterium
komt er voor waterbodem op neer dat een geval van waterbodemverontreiniging niet-
urgent is voor het ecosysteem en de mens als de gehele ernstige verontreiniging zich
beneden 0,5 meter onder het grensvlak oppe~l~tewater/waterbodem bevindt (Lei-
draad bodembescherming, afl. 21, maart 1998).
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De uitgebreide beoordeling houdt in dat de functie van het watersysteem, het oppervlak
of de lengte van de ernstige verontreiniging en de mate van overschrijding  van de
HC50  bepalen of er sprake is van ecologische risico’s. Hoewel de urgentiesystematiek
formeel spreekt over actuele ecologische risico’s, gaat het hier in feite om potentiële ri-
sico’s. De systematiek beoordeelt immers niet of er daadwerkelijk sprake is van effec-
ten.

In de urgentiesystematiek is aangegeven dat het bevoegd gezag aanvullende overwe-
gingen kan aanvoeren om een geval al dan niet urgent te verklaren. Een dergelijke
overweging kan gebaseerd zijn op aanvullend gericht onderzoek naar negatieve effec-
ten op het ecosysteem. Bovendien wordt gesteld dat “het niet is uit te sluiten dat in
specifieke gevallen de beschreven systematiek niet toepasbaar is of aanvullende infor-
matie of inzichten beschikbaar zijn. Het bevoegd gezag gebruikt dan dergelijke in-
zichten of informatie in haar beschikking. Dit geldt vooral voor punten waar de syste-
matiek niet volledig is uitgewerkt, zoals het omgaan met effecten van combinaties van
stoffen en veldinformatie over ecologische risico’s” (VROM, 1998 [ 121).

De mogelijkheden om de risicobeoordeling te baseren op effectmetingen zijn in ver-
schillende studies verkend. De meest uitgebreide studies, waarnaar deze rapportage re-
gelmatig verwijst zijn:
- de STOWAMZA-methodiek  ‘ecotoxicologische risicobeoordeling van verontrei-

nigde waterbodems’ (STOWARIZA, 1997 [ 131) en
- de zuidrandstudie: het biotisch effectenonderzoek van het Hollandsch Diep en de

Dordtsche Biesbosch, (Den Besten, 1997 [ 141)
Beide studies vormen de belangrijkste basis voor de nu voorgestelde methodiek en zijn
samengevat in bijlage 1.

De STOWA/RIZA  studie beschrijft een methodiek voor ecotoxicologische risico-
beoordeling die is toegespitst op de regionale wateren. Een belangrijk uitgangspunt bij
de ontwikkeling van deze methode is de kosteneffectiviteit. De studie stelt een vaste set
testen voor, waarbij zodra uit een test effecten zijn gebleken de rest van de testset kan
vervallen. Voor evident urgente gevallen zal de onderzoeksinspa~ng  dus gering uit-
vallen. Het gehanteerde basisprincipe is conform de Wbb: een geval is urgent, tenzij uit
de testen blijkt dat een geval niet urgent is.

De zuidrandstudie is een grootschalige studie in Nederland waarbij veel praktijkenia-
ring is opgedaan met de uitvoering van de TRIADE testen. Op grote schaal zijn chemi-
sche analyses, analyses van organismen, bio-assays en veldmetingen aan de samenstel-
ling van de bodemfauna uitgevoerd. Op basis hiervan is besloten of waterbodemveront-
reinigingen in het gebied actuele ecologische risico’s met zich meebrengen. Hierbij
vond, anders dan in de STOWALRIZA  methode, steeds een weging plaats van de totale
set aan resultaten (chemie, bio-assays, veldmetingen). Het gehanteerde basisprincipe
wijkt af van het ‘urgent, tenzij’ principe uit de Wbb:  een geval krijgt alleen het label
“actuele ecologische risico’s”, indien dit op basis van de beschikbare resultaten te mo-
tiveren was. Bij de interpretatie van de resultaten is een grote nadruk gelegd op de ver-
klaarbaarheid van effecten.
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Voor landbodems is recentelijk een opzet voor een systematiek uitgewerkt voor de lo-
catiespecifieke  beoordeling van ecologische risico’s van bodemverontreiniging
(RIVM, 1999 [15]),(RIVMl, 1999 [21]), d ie aansluit bij het recent geïntroduceerde be-
grip ‘functiegericht saneren’. In deze systematiek staat de TRIADE benadering cen-
traal. Voor de inschatting van het risico wordt gebruik gemaakt van chemische, toxi-
cologische en ecologische indicatoren. De chemische indicatoren worden hierbij geïn-
terpreteerd volgens het PAF-concept. De keuze van de toxicologische en ecologische
indicatoren hangt af van de ecologische eisen die men stelt aan een bepaald type bo-
demgebruik.

( esc aar
Naarmate de risicobenadering in de normstelling en in de methodieken voor de beoor-
deling van (water)bodemveron~einiging  steeds centraler is komen te staan, is het me-
ten van totaalgehalten in waterbodem en bodem steeds meer onder vuur komen te lig-
gen. Totaalgehalten van stoffen in de (water)bodem zeggen weinig over de werkelijk
(biologisch) beschikbare fractie. Voor de schatting van mogelijke effecten lijkt de con-
centratie in het poriewater een betere indicator te zijn, althans voor waterbodems. Er is
daarom sprake van een toenemende trend om de conclusies ten aanzien van actuele ri-
sico’s te baseren op de gehalten in poriewater. Een nuancering die hierbij past is dat
een deel van de sediment- en bodembewonende organismen niet via poriewater, maar
direct via (ingestie van) sediment of grond wordt blootgesteld. De werkelijke biologi-
sche beschikbaarheid kan dan worden bepaald door het vaststellen van de gehalten in
de organismen zelf. Bovendien wordt in effectmetingen (bio-assays, veldmetingen)
automatisch de biologische beschikbaarheid meegewogen, omdat per definitie alleen
van de biologisch beschikbare fractie effecten te verwachten zijn.

De hiervoor beschreven ontwikkelingen geven richting aan de wijze waarop de ecolo-
gische risicobeoordeling geactualiseerd moet worden. De belangrijkste aspecten die te-
rugkomen in de in dit rapport beschreven methode zijn:

1 *

2 .

3 *

4 .

Handhaven van de TRIADE benadering als belangrijk element in de beoordeling
van de verontreinigde waterbodems. De methode past binnen de geschetste ont-
wikkeling, waarbij de actuele beschikbaarheid en de effecten van verontreinigin-
gen steeds vaker als maatstaf worden genomen voor de risico-beoordeling. Met de
methode is inmiddels uitgebreide ervaring opgedaan. Bovendien is inmiddels ook
bij landbodems een ontwikkeling ingezet, om de TRIADE te implementeren in de
locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling van ernstige bodemverontreinigin-
gen.
Inpassen van de tweedeling in een eenvoudige toetsing en een uitgebreide beoor-
deling conform de urgentiesystematiek (VROIVI, 1995 [3]);
De inpassing van de ervaringen uit de belangrijkste studies op het gebied van ef-
fectbeoordeling (STOWARIZA, 1997 [ 131)  en (Den Besten, 1997 [ 141);  vooral de
uitwerking van de beoordelingscriteria van de TRIADE en de nadruk op de ver-
klaarbaarheid van effecten, waarbij met name ook informatie over beschikbaarheid
(biologisch, fysisch) van veron~einigingen betrokken wordt.
Gebruik makend van de recente ontwikkelingen bij de afleiding van normen en het
bepalen van risicogrenzen wordt uitgegaan van een stofspecifieke typering van de
verontreinigingsi~atie  (dus geen klasse-indeling). Voor het schatten van de poten-
tiële effecten wordt uitgegaan van (theoretische) risicogrenzen. Hierbij speelt de
discussie een rol over de plaats die de 6 theoretische’ risicogrenzen moeten hebben
ten opzichte van de daadwerkelijke effectmetingen.
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Voor de beoordeling van de actuele risico’s van een waterbodemverontreiniging voor
het ecosysteem is een stappenplan opgesteld (figuur 1). Alvorens te starten met het uit-
voeren van de risicobeoordeling moet sprake zijn van een “geval van ernstige veront-
reiniging” (art. 29, Wbb). Dit betekent dat voor tenminste één stof de gemiddelde ge-
meten concentratie van minimaal 25 m3 (sedimentvolume) hoger is dan de Interven-
tiewaarde (zie circulaire saneringsregeling Wbb, beoordeling en afstemming, 1998).

Voor de vaststelling van een geval van ernstige verontreiniging is overschrijding van
de interventiewaarde voor tenminste één stof noodzakelijk. Voor het optreden van ef-
fecten op het ecosysteem is ook de combinatietoxiciteit van belang. Vooralsnog is er
hier vanuit gegaan dat overschrijding van de interventiewaarde voor één stof een indi-
catie is voor het kunnen optreden van effecten op het ecosysteem. Overigens is voor
een aantal stofgroepen een interventiewaarde beschikbaar die gebaseerd is op combi-
natietoxiciteit. Het betreft de stofgroepen: PAK, chloorbenzenen, chloorfenolen,
PCB’s,  DDT/DDD/DDE,  drins, HCH-verbindingen en fialaten.

Uitgangspunt is dat het voorgaande onderzoek, dat heeft geleid tot het oordeel ernstig
geval, voldoende informatie heeft gegeven over het verontreinigingsbeeld en de bo-
demkarakteristieken.

Nulhypothese
Conform de urgentiesystematiek uit de Wet bodembescherrning is een ernstig geval
van bodemverontreiniging urgent, tenzij kan worden aangetoond dat er geen sprake is
van actuele humane, actuele ecologische en actuele verspreidingsrisico’s. Dit ‘urgent,
tenzij’ principe ligt ook ten grondslag aan de hierna beschreven methodiek.

De eenvoudige toets is een soort zeef voor gevallen waar evident geen actuele ecologi-
sche risico’s aanwezig zijn. Indien op basis van de eenvoudige toetsing (met beperkte
informatie) reeds het oordeel luidt dat er geen sprake is van actuele ecologische risi-
co’s, dan hoeft geen inspanning gepleegd te worden om de uitgebreide beoordeling te
doorlopen. Omdat een deel van de locaties hierdoor alleen de eenvoudige toetsing
doorloopt, maakt dit de methodiek kosteneffectiever.

Het kan zijn dat op een deel van de verontreinigde locatie volgens de eenvoudige toets
evident geen actueel ecologisch risico’s aanwezig zijn, terwijl voor andere delen geldt
dat een uitgebreide beoordeling nodig is. Opdeling  van de locatie in deellocaties kan
dan leiden tot een efficiëntere onderzoeksinspa~ing.



Beoordeling risico’s
voor de mens en voor
verspreiding vallen
buiten de scope van dit
rapport

Voor MTR-sediment
zie NW4.
Voor definitie contact-
laag zie paragraaf 3.2

Criterium door-
vergiftiging: stoffen uit
bíjlage 5 aanwezig bover
MTTGsedunent  voor door-
vergiftiging.
Indien kans op doorver-
gíftíging: uitvoeren
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(zie ook stroomschema’s
spoor A en spoor B)

Eindoordeel urgentie te
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met de risico’s voor de
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verspreiding

bodemverontreiní
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Een geval levert via de eenvoudige toetsing het oordeel “geen actueel ecologisch risi-
co” op, indien de concentratie van een verontreiniging in de contactlaag lager is dan
het MTR-niveau voor sediment.
De getalsmatige invulling van het MTR-sediment is te vinden in de tabel 1 van bijlage
A uit de Vierde Nota Waterhuishouding. De contactlaag is gedefinieerd als de bodem-
laag waarin sprake is van biologische activiteit (zie ook onderstaand intermezzo). Het
criterium geldt zowel voor de laag van 0,5 m als geheel, als voor een dunner laagje in
deze laag van 0,5 m (bijvoorbeeld alleen de toplaag). Voor dunne laagjes is een mini-
mum dikte van 10 cm gesteld. Het criterium van 50 cm geldt vooralsnog alleen voor de
waterbodems, voor de oeverzone is mogelijk een grotere diepte vereist.

Indien het criterium voor de eenvoudige toetsing wordt overschreden, dan wordt stap 2
de beoordeling van actuele risico’s uitgevoerd.

De methodiek volgt in belangrijke mate de TRIADE benadering, zoals die is toegepast
in de zuidrandstudie (Den Besten, 1997 [ 141). 1n onderstaande paragrafen wordt per
onderdeel van figuur 1 een toelichting gegeven.

In de eerste stap wordt nagegaan of de verontreiniging bestaat uit componenten die een
risico via doorvergiftiging dan wel via directe effecten (of beide) kunnen vormen. On-
der directe effecten worden effecten verstaan die direct optreden als gevolg van bloot-
stelling aan (+porie)water  of bodem. Voor alle situaties, waarbij sprake is van een em-
stig geval, moet het “directe effecten’-spoor (spoor A) worden gevolgd (zie figuur 2).
Voor de vaststelling of het ~doo~ergi~igingsspoor’  (spoor B) ook nog relevant is,
geldt het volgende criterium:

Is er een verontreinigende stof aanwezig welke voorkomt op de lijst van stoffen
met een risico op doorvergiftiging in concentraties boven het MTR-sediment  voor
doorvergiftiging (bijlage S)?

Hierbij moet worden opgemerkt wordt dat de getallen in bijlage 5 voorlopige waarden
betreffen



Interpretatie aan de hand
van tabel 3.5 (TRIADE-
tabel)

Het onderzoek moet de
oorzaken van de waarge-
nomen effecten kunnen
verklaren. Zo niet dan kan
aanvullend onderzoek
nodig zijn om het risico uit
te sluiten. Voor details
zie tabel 3.5 (TRIADE-
tabel).

Eindoordeel urgentie te
bepalen in samenhang met
risico’s voor de mens en
voor verspreiding

directe effecten

Uitvoeren veldinventarisatie,
bioassays en chemische analyses

Interpretatie en beoordeling

ja

Actueel risico voor
ecoysteem  aanwezig

nee

risico voor het

Legenda: = begin, eindsituatie

= beslissing

= activiteit

= stroom
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.3.2

Uitgangspunt voor het ‘directe-effecten’-spoor vormt de TRIADE, met als onderlig-
gende filosofie dat bioassays de schakel vormen tussen veldwaarnemingen en chemi-
sche bodemkwaliteit (ofwel de mogelijke oorzaak van de effecten).

De chemische analyses van totaal-gehalten in sediment of in organismen worden ge-
bruikt voor de verklaring van de effecten (zie later in dit hoofdstuk). Additioneel kun-
nen ook beschikbare fracties in poriewater of organismen worden gehanteerd. In prin-
cipe kunnen alle aanwezige verontreinigingen bijdragen aan de effecten, ook bij lage
concentraties (door combinatietoxiciteit).

In de Triade wordt een criterium voor de stofselectie gehanteerd, om het aantal in be-
schouwing te nemen stoffen praktisch hanteerbaar te houden. Dit criterium wordt ge-
steld op 0,l maal de NOEC (NO Observed Effect Concentration) voor het testorganis-
me van de bio-assay.

Het is van belang dat er voor deze beoordeling gewerkt wordt met een generiek databe-
stand van NOEC’s. Deze moet echter nog worden vastgesteld. Er is voorlopig gekozen
voor de laagst gerapporteerde waarden uit INS-rapporten [9,(RIVM,  1994 [ 161)  aange-
zien ooit feitelijk aangetoond is dat de NOEC op dat niveau kan liggen. Zonodig kan
dit worden aangevuld met het gegevensbestand van RIZA (met laagst gerapporteerde
NOEC’s), dat nu voor het Zuidrand-onderzoek wordt gebruikt (Den Besten, 1997
[ 141). Wanneer voor een bepaalde stof alleen LCSO’s  bekend zijn, kunnen deze worden
geëxtrapoleerd naar NOEC’s door ze door een factor 10 te delen. De voorkeur ligt bij
het gebruik van de INS-gegevens omdat voor de selectie van die getallen strenge crite-
ria zijn gehanteerd en deze criteria landelijk geaccepteerd zijn.

De opgenomen bio-assays en veldinventarisaties zijn gekozen, omdat hiermee uitge-
breide ervaring is opgedaan en de gevoeligheid van de testen voor het spectrum aan te
verwachten verontreinigingen (metalen, PAK, chloorpesticiden) voldoende is.

Bioassays Chemie

~acrofauna-inventarisatie Watervlo* (chronische test) Analyses sediment (totaalgehalte + * *)

(dichtheden, aantallen individuen Muggenlarve (chronische test)

in verschillende groepen, kaak- Microtox * * (optionele acute test)

misvormincten  Chironomiden)
* = test met poriewater van sediment
S-5 = de Microtox is opgenomen in deze tabel omdat Rijkswaterstaat standaard gebruik maakt van

de Microtox voor poriewater
+F*+ = optioneel kunnen bio beschikbare fracties worden geanalyseerd +
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De directe effecten worden bepaald middels een combinatie van veldinventarisatie, la-
borato~umbioassays  en chemische analyse. Wanneer in het veld negatieve effecten
zijn waargenomen, wordt nagegaan of het voorkomen van effecten in laboratoriumbio-
assays valt te bevestigen. De resultaten van de chemische analyses worden vervolgens
gebruikt voor de verklaring van de waargenomen effecten in de bioassays. Hiermee
kan uiteindelijk de relatie met de aanwezige verontreinigingen worden vastgesteld.

Voor de beoordeling van effecten van de waterbodemverontreiniging in het veld wordt
gebruik gemaakt van een macrofauna-inventarisatie (dichtheden, aantallen individuen
in verschillende groepen, kaakmisvormingen Chironomiden). Hiertoe worden de re-
sultaten van de inventarisatie getoetst aan meer generieke referentiewaarden of aan de
gegevens van een lokale referentielocatie. Op basis van deze vergelijkingen wordt de
veldsituatie beoordeeld als geen/matig/emstig  effect met behulp van een aantal criteria.
Een belangrijk aspect is het feit dat in de veldsituatie ook andere factoren dan de ver-
ontreinigingen (predatie, onbekende stoffen, verstoring als gevolg van ero-
sie/sedimentatie ) invloed kunnen hebben op de gehanteerde beoordelingsparameters.
Daarom wordt bij het leggen van een relatie tussen de verontreiniging en de effecten
voor de eindbeoordeling van spoor A steeds gekeken in hoeverre er ook sprake is van
effecten in laboratoriumassays en of deze effecten tevens verklaarbaar zijn op basis van
de chemische gegevens.

Naast de standaard macrofaunawa~emingen kan andere aanvullende informatie uit de
veldsituatie worden gebruikt om de resultaten van de standaardwaarnemingen en de
verdere beoordeling nader te onderbouwen.

Vanuit de praktijk is gebleken dat in acute bioassays zelden effecten worden gevon-
den. Acute bio-assays zijn alleen zinvol indien de sterke verwachting bestaat dat em-
stige effecten ook in acute bio-assays optreden. In dit geval kunnen acute bio-assays
worden ingezet ter vervanging van de duurdere en tijdrovende chronische bio-assays.
Of het zinvol is om acute testen in te zetten kan worden beoordeeld met een zoge-
naamde trefkans-berekening (STOWARIZA  1997 [ 131)  (zie ook intermezzo: inzet
van acute bio-assays).

De chemische analyses van de waterbode~onsters  worden uitgevoerd aan dezelfde
monsters als waarrnee de bioassays uitgevoerd worden. Hierdoor bestaat de mogelijk-
heid de eventueel waargenomen effecten in de bioassays direct te relateren aan de in de
monsters gemeten gehalten De lijst van te analyseren stoffen omvat alle stoffen die én
een MTR-sediment hebben én waarvoor geldt dat de concentratie in het sediment bo-
ven de 0,l maal de NOEC voor het desbetreffende testorganisme ligt
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Er kan worden gekozen uit de volgende acute bio-assays:
- Algengroei-inhibitie
- MICROTOX (bacterie)
- Tharnnotox
- Rotoxkit
- Watervlo

Een beschrijving van de genoemde testen wordt opgenomen in de actualisatie van de
methodebeschrijvingen van de TRIADE (Maas, in prep. [ 171).  Deze rapportage is ge-
pland voor 2000. Tot het verschijnen ervan dienen de oude beschrijvingen te worden
gehanteerd (RIZA, 1993 [6]).  Belangrijke wijzigingen hierop zijn onder andere ge-
noemd in (STOWARIZA, 1997 [13]).

tic wa e ~~~~1~~~~~  wan e bioassays en etinge
Voor de interpretatie kan onderscheid worden gemaakt in 3 onderdelen:
- de beoordeling wanneer er sprake is van een effect;
- de beoordeling van de mate van effect (bijvoorbeeld: geen, matig, ernstig);
- de gezamenlijke interpretatie van de resultaten van de chemie, de bioassays en de

veldmetingen.

Een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van een bioassay is of er voldaan is aan de
randvoorwaarden van het betreffende. Dit betreft voor de verschillende testen maxi-
mumgehalten of ranges van fysisch-chemische parameters zoals chloride, pH, en ni-
triet. Daarnaast zijn er voor elke test specifieke geldigheidscriteria waarbij eisen wor-
den gesteld aan onder andere de maximale afwijking tussen de blanco’s, het resultaat
van een eventuele kwaliteitstest en maximaal effect in de blanco. Overzichten van de
randvoorwaarden voor de verschillende testen en de geldigheidscriteria zullen worden
opgenomen in (Maas, in prep. [ 171).  Op dit moment zijn daartoe de rapporten (RIZA,
1993 [6]) en (STOWARIZA, 1997 [ 131) te gebruiken.

De mogelijkheid om een veldinventarisatie te beoordelen is afhankelijk van de be-
schikbaarheid van een goede referentie. Helaas zijn de randvoorwaarden voor het se-
lecteren van een referentielocatie niet zo getalsmatig af te bakenen als bij bioassays.
De criteria die hiervoor gelden zijn aangegeven in (STOWALRIZA,  1997 [ 133).  Het is
van belang om een referentie mee te nemen waarvan de bode~arakte~stieken,  maar
ook andere factoren als watertype en stroomsnelheid zoveel mogelijk hetzelfde zijn. De
exacte invloed van  de diverse fac
nog geen harde criteria opgesteld

toren is echter nog niet gekwantificeerd, waardoor
kunnen worden. De onzekerheid die hierdoor ontstaat

is vertaald in een brede definitie van het criterium voor matig effect.

Om aan te kunnen tonen dat de effecten significant ernstiger zijn dan bij de referentie-
locatie, dient een trend in de verontreinigingsgraad en de kwaliteit van de waterbo-
demgemeenschap zichtbaar te zijn. Deze trend kan worden aangetoond met een ge-
schikte statistische toets zoals bijvoorbeeld een verdelingsvrije rangsomtoets. Voor-
waarde is wel dat men beschikt over meerdere monsters.

Voor de bioassays die binnen het nader onderzoek van een waterbodemveron~einiging
het meest zullen worden toegepast is in tabel 3.2 en tabel 3.3 een overzicht opgenomen
van de effectclassificatie. In een intermezzo  zijn enkele opmerkingen opgenomen be-
treffende mariene sedimenten.
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Bioassay atrix/~ediu~ Grootheid ate wan effect

Geen (-) Matig (3-) Ernstig ( +)

Watervlo Poriewater NOEC sterfte of reproduc- 100 >lO%- 400% 40

tie (vol% *)

Muggenlarve Sediment mortaliteit of groeivertra- 40 HO- <50 250

ging (%)
* = volumepercentage van het poriewater ten opzichte van het testmedium (100% =
onverdund poriewater)

Bioassay Grootheid

Zee klit I Sediment / mortaliteit (%) I 515 >15 - <50 250 I

re-Slij kgarnaal I Sediment I mortaliteit (%) 520 >20- c50 / 250

MICRQTOX Poriewater NOEC (vol%*) 100 MO-  cl00 510

* = volume percentage waarbij geen sterfte optreedt

Een classificatie van de mate van effect bij een veldinventarisatie is mogelijk wanneer
normaalwaarden uit (Den Besten, 1997 [ 141)  toepasbaar zijn. Een statistische analyse
van de biologische parameters van een verontreinigde locatie ten opzicht van de refe-
rentie levert een uitspraak op of de verontreinigde locatie significant slechter is. Wan-
neer het mogelijk is om als referentie uit te gaan van normaalwaarden is wel een classi-
ficatie mogelijk in geen, matig of ernstig effect. In de zuidrandstudie  (Den Besten,
1997 [ 141)  zijn no~aalwaarden voorgesteld. Deze nomnaalwaarden zijn afgeleid voor
door Rijn en Maas beïnvloede sedimentatiegebieden.

e aes ec

Voor de gezamenlijke interpretatie wordt aangesloten bij de in (Den Besten, 1997 [ 141)
gehanteerde principes, welke in tabel 3.5 zijn weergegeven.
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Een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke interpretatie is de verklaarbaarheid van
de effecten. Hiertoe kan een zogenaamde Effect-eenheid of Toxic-unit (TU) worden
berekend. Dit is de ratio van het gemeten gehalte van een stof ten opzichte van een
toxiciteitsgegeven van een soort van die stof. Hiertoe kunnen verschillende toxiciteits-
gegevens worden gehanteerd, zoals NOEC, LOEC en L(E)CSO. Er is voor gekozen om
de TU te berekenen als de ratio van een gemeten concentratie ten opzichte van de
NOEC van het toetsorganisme.

Een effect binnen een bioassay wordt als verklaard beschouwd als de TU voor een in-
dividuele stof groter is dan 1, of als de TU voor een stofgroep groter is dan 1. Als
stofgroep  worden beschouwd: metalen, OCB, PCB en PAK. Voor deze beoordeling
wordt voorlopig het databestand met NOEC’s uit (Den Besten, 1997 [ 141)  gebruikt.

Het in tabel 3.5 weergegeven schema kan leiden tot twee verschillende ui~omsten,
namelijk
- actueel ecologisch risico voor directe effecten aanwezig of
- geen actueel ecologisch risico voor directe effecten aanwezig.

Daarnaast wordt in de tabel aangegeven wanneer aanvullend onderzoek nodig is. Aan-
vullend onderzoek is in ieder geval nodig in die gevallen waar:
- een matig of ernstig effect in een bio-assay niet verklaard kan worden uit de che-

srnie of;
- resultaten van de bio-assays sterk afwijken van de waargenomen effecten bij

veldinventarisatie.
Voor de gevallen waar aanvullend onderzoek optioneel is wordt verwezen naar tabel
3.5. Het niet uitvoeren van optioneel aanvullend onderzoek leidt automatisch tot het
oordeel “actueel ecologisch risico”.

Voorbeelden van a~~llend onderzoek zijn:
- Meting van de beschikbaarheid van organische ~croveron~e~igingen  via de

tenax scheitrechter methode, waarmee de snel desorberende fractie van een veront-
reiniging in sediment wordt gemeten (tenax scheitrechter methode (Cornelissen,

eze snel desorberende fractie is indicatief voor de beschikbare frac-
e meetresultaten kunnen ofìvel direct getoetst worden aan de

nzen, o$wel gebruikt worden voor een herberekening van de
Kp waarden voor de betreffende stoffen. Methoden om de beschikba~heid  van
zware metalen in sediment te meten zijn nog in ontwikkeling. Een voorbeeld van
een methode om de besc~kbaarheid  van zware metalen in grond te meten is Ca-
C12-extractie.  Analyses aan sedimentex~acten,  met calciumchlo~de  als extractie-
middel, geven een relatief goede indicatie voor de opname en bioconcentratie van
metalen door flora en fauna. De praktische inzetbaarheid van deze methode voor
sediment vormt momenteel onderwerp van studie bij het A (Vink et al, 1999
[241);

- Onderzoek naar de componenten in de verontreiniging die de effecten veroorza-
ken. Een toelichting op de hiervoor te gebruiken TIE methode wordt gegeven in
bijlage 3. TIE kan bijvoorbeeld worden ingezet wanneer binnen bioassays en in het
veld effecten worden wa~genomen,  die niet via de chemie verklaard kunnen wor-

tteveel  et al, 1999 [20]).
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Voor de beoordeling van het risico van doorvergiftiging (figuur 3) wordt een basisaan-
pak voorgesteld, waarbij de accumulatie van verontreinigingen in wormen (oligochae-
ten) wordt bepaald. Er is veel ervaring opgedaan met deze bioaccumulatietest in het lab
en met de meting van gehalten in organismen die in het veld aangetroffen zijn (mosse-
len, muggelarven en wormen).

Voor de uitvoering en de beoordeling van het bioaccumulatie-experiment (labbioassay)
met Tubifex sp. is in [6] een beschrijving opgenomen (RIZA, 1993 [6]). Aanvullingen
daarop zijn te vinden in (STOWAKIZA, 1997 [ 13]), waarin ook de randvoorwaarden
voor het experiment zijn genoemd. Uiteindelijk zal een volledige beschrijving van dit
experiment worden opgenomen in (Maas, in prep. [ 171).

De gemeten interne gehalten in de wormen worden vervolgens getoetst aan risicogren-
zen voor hogere organismen (vogels), die via de voedselketen worden blootgesteld. In
aansluiting op (Den Besten, 1997 [ 141) wordt als grens voor het beoordelen of er spra-
ke is van een actueel ecologisch risico de criteria HO* MTR of >ER gehanteerd. Dit
betreft interne MTR- of ER-niveau’s in het betreffende testorganisme (dus in mg
stotig lichaamsgewicht of vetgewicht). Deze niveau’s zijn, voorzover beschikbaar,
opgenomen in bijlage 4. Opgemerkt wordt dat deze niveaus voorlopige waarden zijn
die nog kunnen worden aangepast.

Naast bovenstaande aanpak met labbioassays kan gebruik worden gemaakt van bemon-
sterde veldorganismen en veldwaarnemingen aan hogere predatoren. Ook hier geldt
toetsing aan het ER niveau voor doorvergiftiging in het betreffende organisme.

Indien verhoogde gehalten worden gemeten in organismen die een schakel vormen in
de doorvergiftigingsketen (bv. mossel, vis) dan geldt hiervoor voorlopig dezelfde toet-
sing als voor muggelarven en wormen in de labbioassays. Voorwaarde hierbij is, dat
aangetoond wordt dat de doorvergiftiging voor meer dan 50% toe te schrijven is aan de
verontreinigde waterbodem.

Indien significante effecten worden waargenomen op een hogere predator (bv. eier-
schaaldikte van vogels), dan wordt op basis van expert judgement bepaald of het een
ernstig effect is of niet. Vervolgens zal aangetoond moeten worden dat de doorvergifti-
ging voor meer dan 50% toe te schrijven is aan de verontreinigde waterbodem.



Spoor E3 wordt uitgevoerd
indien er stoffen
aanwezig zijn in concen-
traties boven MTRsedhent
voor doorvergiftiging
(zie bijlage 5)

Beoordeling van mate van
effect bij veldwaarneming
en vindt plaats door expert
judgement.
ER doorvergiftiging:
zie bijlage 4.

De bijdrage van de water-
bodem aan de doorvergif-
tiging wordt via model-
studie beoordeeld.

Eindoordeel urgentie te
bepalen in samenhang met
risico’s voor de mens en
voor verspreiding

bioaccumulatiemeting

waterbodem aan

Optie: veld-
waarneming aan
hogere predatoren

Legenda: = begin, eindsituatie

= beslissing

= activiteit

= stroom
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Bij de integratie van beide sporen A en B wegen zij beide even zwaar. De meest kriti-
sche uitspraak is bepalend.

Eindrappartage  1 27 mam 2 0 0 0
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Bij het invullen van stap 1 heeft een discussie gespeeld over de mate waarin stap 1 een
zeefwerking zou moeten hebben. Het uitvoeren van een eenvoudige toetsing is altijd
een compromis tussen de betrouwbaarheid van de uitspraak, het gemak waarmee de
toetsing kan worden uitgevoerd en het onderscheidend vermogen van de zeef. Uitein-
delijk is gekozen voor een invulling waarbij het onderscheidend vermogen vrij gering
is (slechts een klein deel van de gevallen zal via stap 1, het oordeel “geen ecologische
risico’s’ krijgen) maar de betrouwbaarheid en de eenvoud ervan is hoog.

Indien meer belang wordt gehecht aan het onderscheidend vermogen, kan een functie-
gerichte benadering worden ingevoerd. Bijvoorbeeld door een indeling op basis van
concentratie en functie (eventueel watersysteem) te gebruiken. Bij het toepassen van
een íùnctiegerichte benadering is het voor de reproduceerbaarheid van de toetsing van
groot belang om de gebruikte functies ruimtelijk vast te leggen of geaccepteerde inde-
lingen te gebruiken. Een bruikbare indeling van de Rijkswateren in type of mate van
natuurfunctie bleek niet voorhanden (indeling Beheersplan Rijkswateren is te weinig
differentiërend).

De hier gepresenteerde methode richt zich op waterbodems. De scheiding waterbodem
versus landbodem is echter niet altijd scherp. Een duidelijk voorbeeld zijn de uiter-
waarden, waar nat en droog elkaar in een jaarlijkse cyclus afwisselen, De beoordeling
van bodemverontreinigingen in de uiterwaarden is in dit rapport buiten beschouwing
gebleven. Hiervoor komen in het kader van actief bodembeheer aparte richtlijnen. Ook
voor de oeverzone geldt dat de beoordelingssystematiek voor waterbodem niet auto-
matisch van toepassing is. Voor de risicobeoordeling van verontreinigingen in de oe-
verzone zijn mogelijk andere risicogrenzen, bio-assays en veldmetingen relevant dan
genoemd in dit rapport voor de waterbodem en moet rekening gehouden worden met
een andere dikte van de contactzone, als gevolg van de bewortelingsdiepte van de oe-
vervegetatie. De verschillen en overeenkomsten in de beoordeling van water-, oever-
en landbodem en de mogelijkheden voor een integrale saneringsaanpak zijn op dit
moment onderwerp van studie (o.a. in het project ‘Afivegingskader sanering waterbo-
dem, oever en/of landbodem’ (Den Besten et al, in prep [22])).

In dit rapport is gekozen voor een generieke benadering. Een mogelijkheid om de me-
thode beschreven in dit rapport in een functiegericht kader toe te passen, is om gebruik
te maken van de gradatie in effecten (geen effect, matig effect, ernstig effect). Afhan-
kelijk van de functie wordt dan een andere mate van effect acceptabel geacht. e.e.a. kan
ook worden uitgewerkt in de eenvoudige toetsing door theoretische risicogrenzen te
koppelen aan de geb~iks~nctie  van het watersysteem.
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Bij de hier gepresenteerde methode ligt de nadruk op de verklaarbaarheid van effecten.
De informatie die wordt verkregen met het inzetten van de volledige Triade van chemi-
sche analyses (inclusief beschikbaarheidsmetingen), bio-assays en veldmetingen is
voldoende om in de meeste gevallen een onderbouwde risico-beslissing te nemen. Bij
waterbodemverontreinigingen met een beperkte omvang, bijvoorbeeld in regionale
wateren, kunnen de kosten van de inzet van een dergelijke methode en ins~menten  te
hoog worden geacht. Het is dan mogelijk voor een beperkter onderzoek te kiezen.

Indien dan in een van de genoemde bio-assays of veldinventarisaties ernstige effecten
worden waargenomen, kan de rest van het onderzoek achterwege blijven en is het oor-
deel ‘actueel ecologisch risico’ bevestigd. Van deze benadering is een uitgebreide me-
thodebeschrijving beschikbaar (STOWARIZA, 1997 [ 131).  Een nadeel van deze bena-
dering is dat, als minder informatie wordt verkregen, het verklaren van de effecten (en
daarmee het onderbouwen van het oordeel) moeilijker is.

zo ere
Bij waterbodems kunnen naast Leidraadstoffen in concentraties boven de 1-waarde,
ook andere oorzaken aanwezig zijn voor een slecht functionerend ecosysteem. Te den-
ken valt aan:

stoffen waarvoor geen interventiewaarden afgeleid zijn (bijv. nutriënten, natuurlij-
ke stoffen)
combinatie-effecten van Leidraadstoffen in concentraties beneden de interventie-
waarden
temperatuur, bacteriën, puin

.
Via /de in dit rapport beschreven methode, komen deze gevallen niet in de categorie
“geval van ernstige verontreiniging” en daarmee niet in de risico-beoordeling terecht.
Dit geldt niet voor situaties waar naast (een van) bovenstaande factoren ook een over-
schrijding van de 1-waarde aanwezig is. In deze gevallen zullen de effecten van bij-
voorbeeld niet-Leidraadstoffen bij de TRIADE aan het licht komen (bio-assay of
veldinventarisatie).

oel val

In de beschreven methode wordt eerst het actueel risico voor het ecosysteem beoor-
deeld en wordt pas in een later stadium, in samenhang met andere risico-aspecten een
oordeel over de urgentie gegeven. Bij het oordeel over de urgentie wordt ook de doel-
matigheid van de sanering in ogenschouw genomen. De motivatie voor deze volgorde
is dat in elk geval een uitspraak over de actuele risico’s wordt gedaan. Het is echter
ook goed verdedigbaar om de beoordeling van de doelmatigheid van de sanering voor-
afgaand aan de uitgebreide beoordeling te laten plaats vinden. Op deze wijze hoeft
voor gevallen met een weinig doelmatige sanering, geen kostbaar onderzoek ten be-
hoeve van stap 2 te worden uitgevoerd.
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voor testkeuzes
.

k hanteert niet de ‘Urgent, tenzij’ formulering, maar in plaats daarvan de
vraag:
‘Kunnen ernstige effecten of risico’s worden aangetoond, waardoor gesproken kan
worden van aantasting van één of meerdere functies van het (deel)gebied?’  (STO-
WALRIZA, 1997 [ 131).  Dit is alleen verdedigbaar als alle relevante aspecten van de
veron~einigingsproblematiek  voldoende worden onderzocht.

íhg
nt aanwezigheid actuele risico’s voor ecosystemen wordt genomen op ba-

sis van de criteria volgens TRIADE:
ofwel:
een ernstig effect is waargenomen in de macrofauna-inventarisatie dat wordt onder-
steund met minimaal een matig effect in één of meerdere bioassays; ofwel: een matig
effect is waargenomen in de macrofauna-inventarisatie terwijl één of meerdere bioas-
says ernstige effecten laten zien; en
de gevonden effecten verklaarbaar zijn omdat voor de bioassay met de sterkste respons
de som TU van een groep contaminanten groter is dan 1 (C-TU,t,fgroep>l);
ofwel:
gemeten of berekende accumulatieniveau’s uitwijzen dat er sprake is van ernstige risi-
co’s (gehalten boven 10 * MTR- of boven ER-niveau); en
aannemelijk kan worden gemaakt dat meer dan 50% van de contaminant afkomstig is
uit de bodem èn het gehalte in de toplaag van het sediment in klasse 111 of IV valt.

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

Onderdeel

Een + duidt erop dat de som-TU voor één van de gebruikte bioassay-soorten X .

***  Een + geeft aan dat aannemelijk is gemaakt dat 50% afkomstig is uit de bodem;
****  Een + geeft dat er sprake is van klasse 111 of  IV.

Het eindoordeel voor de effecten op macrofauna of in bioassays is steeds gelijk aan het
oordeel van voor die locatie gevoeligste parameter.





Vestiging Zuid IWACO B.V,

3E.b. Ecotoxicologische risic~b~~~rd~ling  van v~r~n~~inigd~  waterbodems

et opstellen van een methodiek voor ecotoxicologische ri-
sicobeoordeling van verontreinigde waterbodems waren:

methode moet aansluiten bij systematiek WBB: invulling route “Urgent, tenzij.. .”
moet dus gericht zijn op het aannemelijk maken van de afwezigheid van ecotoxi-
cologische  risico’s;
implementatie van biologisch onderzoek essentieel;
locatiespecifieke beoordeling moet mogelijk zijn;
kosten-effectief.

et uitgangspunt van de methodiek is het toepassen van uitsluitend kansrijke biologi-
sche beoordelingstecnieken. De set met experimenten is dusdanig samengesteld dat er
geen duidelijke biologische effecten zijn en een actueel risico niet aantoonbaar is.
Het doel is het aannemelijk maken van de afiezigheid  van:

toxische effecten;
van doorvergiftigingsrisico’s;
van negatieve effecten in het veld.

km ~i~i~~~b~Q~~d~
i van een stapsgew

~~i~i~~i~  is de basis voor de
worden onderscheiden:

assing van diverse soorten testen.
van de stappen. De volgende stappen

- acute lab-bioassays (snelle screeningstesten);
- chronische lab-bioassays;
- bioaccumulatietest;
- veldinventarisatie: dichtheid en aantal chironomiden en oligochaeten;
- veldinventarisatie: kaatnisvormingen.
Belangrijk onderdeel van de methodiek is het inschatten van de kansrijkdom van be-
paalde testen. Dit wordt gedaan door het berekenen van een “TE’ :het berekenen van
het gehalte in poriewater met evenwicht-partitie en deze te vergelijken met L(E)CSO
en/Of  LoE~repmductie- Voor een complex mengsel wordt aangeraden alle bioassays uit
de testbatterij toe te passen.

Binnen deze methode worden de volgende testen in beschouwing genomen:
Acute bioassays (screeningstesten)
Acute algentest (Scenedesmus subspicatus, Raphidocelis subcapitata of Chlorella
pyrenoidosa);
Acute bacterietest (Vibrio fïscheri);
Acute Thamnotoxkit F-test (kreeftachtige Thamnocephalus platyrus);
Acute watervlooientest (Daphnia magna);
Acute Rotoxkit  F-test (raderdiertje Brachionus calcyflorus).

hronische bioassays
Chronische watervlooientest (Daphnia magna);
Chronische muggenlarventest (Chironomus riparius).

ioaccumulatietest (Tubifex sp.)
eldinventarisatie

Totale dichtheid en aantal soorten chironomiden en oligochaeten;
Kaakmisvormingen bij Chironomusola~en~

3390440 ~isi~~be~Q~da~i~g  ecosystemen wa~~nt~ei~igde  waterbodems



Vestiging Zuid IVWACXI  B.V.

Voor de methodiek zijn in elk geval alle TRIADE testen geselecteerd omdat hiermee in
Nederland reeds ruime en positieve ervaring is opgedaan. Nadere toespitsing van deze
technieken op regionale waterbodems is gewenst (afwijkingen lokale omstandigheden
ten opzichte van prestaties bij toepassing in Rijkswateren en zonodig opstellen speci-
fieke beoordelingscriteria). De overige testen die zijn geselecteerd zijn nieuwe, veel-
belovende acute bioassays. Deze zijn weer geselecteerd uit een lijst (opgesteld ten be-
hoeve van een inventarisatie van testen voor actieve monitoring) met 116 technieken,
voor zover ze geschikt zijn voor beoordeling van verontreinigde waterbodems.

Als er geen verklaarbare negatieve effecten gevonden: voor het betreffende geval kan
worden gesteld dat de gevalsbepalende stoffen geen actuele risico’s opleveren. Emsti-
ge effecten die ook verklaard kunnen worden (middels dezelfde factor waarmee wordt
bekeken of een test kansrijk is) resulteren in het oordeel ‘actueel ecologisch risico’s.
Wanneer er sprake is van matige effecten wordt aangeraden om vervolgstappen te ne-
men, waarbij testen worden uitgevoerd waarmee dit oordeel kan worden bekrachtigd
als er ook sprake is van een matig of ernstig effect of ontkracht als er geen waarneem-
baar effect is. Als de gevonden effecten niet verklaarbaar zijn wordt aangeraden om
nader onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken van dit effect, welke kunnen lig-
gen in niet gemeten stoffen of verhoogde biobeschikbaarheid. De laatste is na te gaan
door het uitvoeren van een bioaccumulatie-experiment.

omschema lijkt het erop dan ervan wordt uitgegaan dat bijvoorbeeld
toxische effecten direct indiceren dat er e doorvergiftigingsrisico’s  e&
fecten in het veld zijn.
Met het doorlopen van het schema is nog niet aangetoond dat er helemaal geen risico’s
voor ecosystemen zijn. De geselecteerde set is set van aanbevolen technieken die het
beste tegemoet komt aan het genoemde uitgangspunt. Genoemd worden de volgende
aan

met bestaande technieken (o.a.
om aan te geven welke stoffen effecten veroorzaken en

andeling van watermonsters
d, technieken hiervoor zijn

: het meten van subletale biochemische, fysiologische of patho-
stoffen zal gevoeliger zijn,

maar testen zijn nog volop in ontwikkeling en doorvertaling naar populatieniveau
en langere blootstellingsduur is nog problematisch;

: met testen in het veld zijn locale omstandigheden veel beter te be-
naderen, maar problematisch is veelal reproduceerbaarheid van de resultaten en
standaardisering van de testen;

- Bij de interviews die zijn gehouden voorafgaand aan het opstellen van het stroom-
schema zijn door regionale waterbeheerders de volgende knelpunten genoemd;

- uitvoering en interpretatie veldinventarisaties wordt als lastig ervaren: criteria zijn
onduidelijk en onvoldoende om meetresultaten te interpreteren;

- interpretatie bioaccumulatieonderzoek wordt als te academisch ervaren, mede door
te onduidelijke criteria;

- aannemelijk maken van oorzaak-gevolg relatie



Vestiging Zuid IWACO B.V.

Het knelpunt met betrekking tot de beoordeling van veldinventarisaties blijft voor
regionale waterbeheerders grotendeels bestaan, aangezien de bestaande criteria zijn
afgeleid voor Rijkswateren en nog geen specifieke criteria bestaan voor typen die
meer voorkomen in regionale wateren.
Aangezien de uit te voeren testen worden geselecteerd op basis van kansrijkdom,
waarbij een factor wordt berekend waarmee ook de verklaarbaarheid wordt beoor-
deeld, is het onwaarschijnlijk dat een gemeten effect als onverklaarbaar moet wor-
den aangemerkt.





~m~nste~ngss~ategie:  overwegingen vanuit onderdee
systemen

NB: Praktische informatie (technieken, hoeveelheden) is gebaseerd op
[131)*

Vestiging Zuid IWACO  B.V.

risico’s voor eco-

STOWNRIZA,  1997

Voor eco(toxico)logisch onderzoek is het noodzakelijk, in verband met de geïntegreer-
de beoordeling van chemie, bioassays en veldinventarisatie, dat de monsters voor de
verschillende onderdelen van de TRIADE op hetzelfde moment worden genomen. Het
monster voor de veldinventarisatie moet bij de monstername apart van het monster
voor de bioassays en de chemische analyses worden gehouden (zie ook bijlage 7 uit
(STOWARIZA, 1997 [13]). Voor de chemische analyses moet, na homogenisatie van
het monster, een submonster worden genomen van het materiaal voor de bioassays. De
te gebruiken bemonste~ngste~~iek  is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal,
waarvan de bovenste 10-15 cm. bemonsterd moet worden. Het is van belang om per
locatie zoveel mogelijk hetzelfde type sediment te bemonsteren. De referentielocatie
moet op een vergelijkbare manier worden bemonsterd.

e hoeveelheid sediment is sterk afhankelijk van de geplande testopzet.
Met name bij bioassays waarbij de organismen worden blootgesteld aan poriewater, is
relatief vrij veel sediment nodig omdat daaruit het poriewater moet worden gewonnen.
In (STOWARIZA, 1997 [13] is voorgeschreven dat voor de bioassays en bioaccumu-
latietesten 5 kunststof emmers van 10 liter gevuld moeten worden. Ook wanneer er is
gekozen voor een beperkte testopzet is het nodig om voldoende sediment te verzame-
len om zonodig alsnog andere experimenten uit te voeren. Voor de chemische analyses
is een pot van 1 liter voldoende, maar er wordt altijd een reservepot gevuld, welke koel
en donker wordt opgeslagen. Deze monsters worden genomen uit het gehomogeniseer-
de monster voor de bioassays. Voor de veldinventarisatie dienen per locatie 5 bodem-
happen of 50-100 steken (afhankelijk van de te bestuderen groepen organismen) ge-
nomen te worden.

aa
Monsters dienen koel bewaard te worden bij 4O C. De houdbaarheid van de monsters is
3 maanden. Met name bij de inzet van chronische bioassays is een snelle handeling van
de monsters derhalve noodzakelijk, rekening houdend met eventuele herhalingen van
de testen. Het is daarnaast voor de monsters voor de bioassays heel belangrijk dat het
monster zo snel mogelijk na de monstername over een 500 Pm zeef wordt gezeefd en
de totale hoeveelheid mechanisch gehomogeniseerd. De monsters voor de veldinventa-
risatie worden in het veld al over 500 Pm gezeefd en gefixeerd met alcohol of forma-
line.

De mogelijkheid om een monster te nemen voor een veldinventarisatie is sterk afhan-
kelijk van het seizoen, In (STOWARIZA, 1997 [ 131)  wordt vermeld dat dit niet in de
periode begin april tot eind oktober plaats dient te vinden Dit is bijvoorbeeld om te
voorkomen dat de muggen reeds zijn uitgevlogen en dus geen larven in het monster te
vinden zijn Voor het aantreffen van haften dient de bemonstering in het voorjaar (van
maart tot begin april) plaats te vinden.

Daarnaast zijn er aanwijzingen (Zwolsman, 1999: Volkskrant) dat de
voorbeeld metalen sterk kunnen variëren afhankelijk van het seizoen

gehalten van bij-

337ow
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D E TOEPASBAARHEIID  VAN TOXICITY XD E N T I F I C A T I O N

E V A L U A T I O N  O P  A F V A L W A T E R- EN WAT~RBODEMMONSTERS

ING. S. ROTTEVEEL , R I Z A

D R S. R. BERBEE, RIZA

D R. P.  DEN B E S T E N, RIZA

D R S. M. TONKES, RIZA

Een methode om de toxiciteit van u~a[water  te k~i~?~e~~ verk~uren  is door de US-EPA on~íkkeld~-3~.
Deze methode heet Toxicíty  Ide~ti~cutio~ Eva~uutíon  (TE)  en bestaat uit relatíe~~i~pele~uctíone-
ríl~~~tecl~nieken  ín coí?~bínutíe  met bíoussuys. Het R~~í~títu~t voor ~nte~raul  Zoe~uterbeheer  en
A~ulwaterbehu~delín~  [RIZA) h fee t onderzocht ín hoeverre deze techniek toepnsbuar  is in de
~ederlun~e  situutíe4).  Wierby  is niet ul[een~ekeken naar  de b~ikbuurheíd bg het beoordelen  van
u~alwuter,  muur ook nuur de ~o~el~kheden  om deze ~~ethode ín te zetten bij het onderzoek aan
verontreíni~de  wuterbode~. Uit dit onderzoek rS d~íde[íi  k~eworden dut de b~~~ríncípe~  vun de
EPA-methode  ook ín ~ederlund kansen bieden.

Er is ook gebruik gemaakt van de
Thamnotoxkit F. In deze bioassay wordt
gebruik gemaakt van een kreeftachtige
( Thamnocephalus  pla  tyurus). Aan een verdun-
ningsreeks van het monster worden de orga-
nismen gedurende 24 uur blootgesteld. Na
deze blootstelling wordt de sterfte per testcon-
centratie geteld. Uit deze resultaten kan een
LC,, waarde (concentratie met 50 procent
sterfte) berekend worden.

Toepassingsvoo

III het waterkwaliteitsbeheer wordt steeds
meer gebruik gemaakt van de parameter toxi-
citeit bij de beoordeling van afvalwater op
milieubezwaarl~~eid.  Een voorbeeld hiervan
is de Totaal Effluent  Beoordelingsmethodiek.
Deze methodiek stelt een lozer of beherende
instantie in staat de kwaliteit van complexe
effluenten  te beoordelen aan de hand van een
reeks van effectgerichte parameter&
Verontreinigde waterbodems worden beoor-
deeld op toxiciteit met behulp van de TRLADE-
benaderin$).

Bij geconstateerde toxiciteit van een afval-
water ofeen  waterbodem ontstaat meestal de
behoefte om te weten welke stoffen voor het
effect verantwoordelijk zijn. Met deze kennis
ontstaat immers de moge~~kheid  om gerichter
iets aan de toxiciteit te kunnen doen. Zo kan
inzicht in de oorzaak van de toxiciteit van een
waterbodem helpen bij het beoordelen van het
nut van een herstel ingreep.

welke fractioneringstechnieken in fase 11
worden toegepast en op welke stofgroepen de
bewerking van invloed is. Op basis van de
informatie uit fase I worden in fase 2 technie-
ken en analysemethoden geselecteerd om de
toxicant(en)  in het monster te identificeren.
Nadat de toxicant(en) zijn geïdentificeerd kan
in fase 3 bevestigd worden dat de juiste toxi-
cant(en)  zijn. geídentifìceerd.

Bioassays
Voor een TIE  moet een bioassay regel-

matig worden herhaald. Daarom is het van
groot belang dat de gebruikte bioassay niet
alleen effect geeft, maar ook snel en gemakke-
lijk uitvoerbaar is. De Microtox voldoet aan
deze eisen In deze test wordt gebruik gemaakt
van bacteriën (Vibrio fischer~) die licht uitzen-

Een aantal fase x bewerkingen is toegepast
op een complex industrieel afvalwatermonster
dat toxisch was voor de Microtox. Het monster
is genomen na de fysisch-chemische zuive-
ringsinstallatie van een bedrijf dat onder meer
organotinverbindingen produceert. Alvorens
geloosd wordt op oppervlaktewater, wordt dit
afvalwater nog nagezuiverd in een biologische
zuiveringsinstallatie. De resultaten zeggen
daarom alleen iets over de toxiciteit van deze
deelstroom. Naast het volgen van de toxici-
teitsveranderingen als gevolg van de fase B
bewerkingen is een aantal bewerkingen ook
fysisch-chemisch gecontroleerd.

~uterbode~?~~~on~ter~
Op acuut toxisch poriewater van twee

waterbodems zijn de meest zinvolle bewerkin-

-bewerking Type toxicant waarvoor de bewerking specifiek is:

Beluchten (met perslucht)
Filtreren

EDTA-chelatie

De methode bestaat uit drie fasen waarin
stap voor stap de oorzaak van de gemeten toxi-
citeit ac~~terhaald kan worden, Het principe in
de eerste fase berust op het behandelen of frac-
tioneren van een monster (a~a~water of porie-
water uit een waterboden~monster~,  waarbij
toxicanten a~lanke~~k  van hun fysisch-chemi-
sche eigenschappen wel of niet in een fractie
ac~lterb~~ve~.  De toxiciteit van deze fracties
wordt vergeleken met die van het onbehan-
delde monster. In tabel B staat weergegeven

De toxicant is oxydeerbaar of vluchtig
De toxische stoffen zijn geassocieerd met gesuspendeerd
materiaal of met deeltjes.
Metalen

Extraheren (Cel-kolom)
Reduceren (met
natriumt~líosu~faat)

ammonia

De toxicant is een (apolaire] organische stof
De toxicanten zijn oxydanten. Ook de toxiciteit van een
aantal metalen kan verlaagd worden
De toxiciteit ís a~ankel~k  van de pH, b~voorbee~d

den als gevolg van hun stofwisseling. Toxische
stoffen kunnen deze stofwisselingsreactiviteit
negatief beïnvloeden. Met gevolg is een verla-
ging van de hoeveelheid licht die wordt uit-
gezonden. Door de bacteriën bloot te stellen
aan een monster en vervolgens de licht-
remming te meten wordt een maat voor de
toxiciteit verkregen. Deze wordt weergegeven
als dc effect concentratie waarbij 20 procent of
50 procent lichtremming optreedt (EC20  of
EC50)  na een bepaalde blootstellingsperiode
(5, 15 ofjo minuten].



:oegepast (zie afbeelding 2
en 3). Efn monster is onderzocht met de
Thamnotoxkit, terwijl voor het andere
monster de Microtoxtest is gebruikt.
Veranderingen in de chemische samenstelling
van de monsters als gevolg van de fractione-
ringen zijn bij deze monsters ook gevolgd.

Resultaten
A~~[wut~r~o~ter

In afbeelding r staan de resultaten van de
toepassing op het afvalwatermonster uit de
fysische-chemische zuivering. In het
oorspronkelijke TIE-monster was sprake van
een EC,,-waarde  van ongeveer 80 ml/1  (dat wil
zeggen dat bij een verdunning van ongeveer
1 op 13 zo procent lichtremming optreedt). Uit
de resultaten blijkt dat de toxiciteit sterk
afneemt door Cl8-kolom-extractie  (toename
EC,,-waarde).  Vooral organische verbindingen
lijken dus verantwoordelijk voor de gemeten
toxiciteit.

Zowel het onbehandelde monster als de
op de Cl8 kolom geadsorbeerde stoffen zijn
geanalyseerd met GC/MS.  Ook organotinver-
bindingen zijn bepaald. Een aantal organische
oplosmiddelen en diverse organotinverbin-
dingen werden in de monsters aangetroffen.
In de literatuur zijn voor de verschillende stof-
fen vervolgens toxiciteitsgegevens opgezocht.
Voor lang niet alle stoffen bleken die aanwe-
zig. Op basis van expert judgement zijn in die
gevallen schattingen gemaakt. Met de fysisch-
chemisch gemeten gehalten en toxiciteitsge-
gevens zijn vervolgens TU’s  (toxic units) bere-
kend (tabel 2). Een TU voor een stof is gedefi-
nieerd als de gemeten concentratie gedeeld
door de effectconcentratie van die stof Door
de per stofberekende TU’s op te tellen kan de
totale toxiciteit van een monster voorspeld
worden (onder de aanname dat de toxiciteit
van de verbindingen additief is)%

0 onbehandeld

250 I- SZI  beluchten

fïttreren

Cl &kolom
a

2uo  ‘”
EDTA-chelatie

1 nat~umthiosul~at reductie
r 150 .-
H

100  -- T .

50 .-

0

Tabel 2 laat zien dat er een behoorlijke
overeenkomst bestaat tussen de totaal voor-
spelde (TIJ = 3.8) en daadwerkelijk gemeten
toxiciteit (TU = 3.9) in het onbehandelde
monster. De bijdrage van organotinverbindin-
gen aan de toxiciteit van het monster lijkt
relatief onbelangrij k. Na passage van de C18-

kolom blijkt de voorspelde (TIJ = 1.1)  en echt
gemeten toxiciteit (TU = 2.5) aanmerkelijk
gedaald. Dit komt gezien de aard van de stof-
fen overeen met de verwachting. In tabel 2 valt
op dat de relatief vluchtige stoffen xyleen en
tetrahydroturan  een behoorlijk aandeel van de
gemeten TU’s voor hun rekening nemen. Ook
voor en na beluchting  zijn deze stoffen in het
afvalwatermonster  geanalyseerd. Op grond
van deze analyses en TU berekeningen werd na
beluchten een forse reductie in toxiciteit
verwacht. De toxiciteit bleek echter vergelijk-
baar met die van het onbehandelde monster.
Het lijkt er dus op dat toch andere verbindin-
gen bijdragen aan de toxiciteit van het

voorspelde TU’s voorspelde TLJ’S na
onbehandelde monster CrS-kolom  extractie

butyltin verbindingen
fenyltin verbindingen
tolueen

xyleen
z-ethylhexanol
n-butanol
tetrahydrofuran

0.258 O.Oll

0.002 0.00009

0.002 0.001~

0.625 w%

1.725 cY
< 0.002 < 0.001

1.143 niet geanalyseerd

totaal voorspeld
‘gemeten’ TU in monster2

1 De TU’s  in deze tabel zijn gebaseerd op Microtox EC,, 1s min.
2 TU gemeten = IOO/EC~-  z 5 min.

monster. Deze stoffen zijn nog niet als
zodanig geïdentificeerd. Een  en ander maakt
ook duidelijk dat heel voorzichtig moet
worden omgegaan met dergelijke TU-ver-
gelij kingen.

De toxiciteit van poriewater van water-
bodemmonster I is gemeten met de
Thamnotoxkit F. Door het toevoegen van
EDTA en in mindere mate door natriumthio-
sulfaat, werd de toxiciteit van het monster
verlaagd. De Cr8-kolom  extractie had geen of
nauwelijks invloed op de toxiciteit van het
monster (zie afbeelding 2). Dit resultaat wijst
op toxiciteit veroorzaakt door metalen. Uit een
TU-benadering bleek dat zink en chroom de
toxiciteit konden verklaren. De concentratie
organische microverontreinigen in het porie-
water was zeer laag (beneden de detectiegren-
zen).  De toxiciteit van het monster lijkt
daarom niet door deze groep van verbindingen
veroorzaakt te worden. Dit blijkt ook uit het
niet veranderen van de toxiciteit als gevolg van
de CI8-kolom extractie.

Met de Microtox is de toxiciteit van porie-
water van waterb~dem  2 gemeten. Door het
monster te extraheren met een Cr8-kolom
werd de toxiciteit van het monster volledig
verwijderd. De overige bewerkingen hadden
nauwelijks of geen invloed op de toxiciteit van
het monster (zie afbeelding 3). De toxiciteit
lijkt daarom veroorzaakt te worden door orga-
nische verbindingen. Uit een analyse blijkt
ook dat er zeer veel organische microverontrei-
nigingen in dit sediment voorkomen (klasse 4
voor PAK en olie).

Voor het tot op stofniveau verklaren van
organische toxiciteit is een diepergaande fase 2

identi~catiemeth~diek  bescllikbaar2). Het
principe van deze methodiek bestaat uit het
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Vestiging Zuid

Risicogrenzen voor doorvergiftiging: gehalten in voedselorganismen

MTR niveaus in muggelarven of wormen voor de berekening van de risico’s van door-
vergiftiging voor vogels. ER niveaus zijn nog niet beschikbaar. Voorlopig wordt voor
de ER-niveaus daarom uitgegaan van 10 maal het MTR niveau. Er is uitgegaan van een
energie inhoud van 1,9kJ/g.
(Bron: (Den Besten, 1997 [ 141))

pp-DDT 0,029

op-DDT 0,7

pp-DDE 0,02 1

pp-DDD 0,015

Lindaan 0,022

beta-HCH 8,7

Aldrin 0‘0007

Dieidrin 0,04

Endrin 0,018

Cadmium 0,006

Methyl-kwik 0,013

Kwik 0,055

Hexachloorbenzeen 0,069

PCB-1 53 0,277

TCDD (nglkg) 0,613

PCB-1 53” 0,004

Endosulfan 1,l

Heptachloor 0,125

Heptachloorepoxide 0,0003

Pentachloorfenol 3,5

IVITR  muggelafven  of wormen

(gehalten in mugge~la~e  of

worm in mgkg  versgewicht)

Indicatieve ER ( = 1 O*

gelarven of wormen (gehalten in

mugge~la~we  of worm in mg/kg

versgewicht)

0,29

7

0,21

0,15

0,22

87

0,007

0,4

0,18

0,06

0,13

0,55

0‘6

2,77

6,13

0,04

11

1,25

0,003

35
* ~ l * l* = PCB-1 53 als gidsstof voor PCB’s met dioxine-acmlge  werking





Risicogrenzen (MTR) sediment gebaseerd op het risico voor hogere organismen via =
doo~ergi~iging

De risicogrenzen voor sediment in de onderst~nde  tabel zijn, uitgaande van even-
wichtspartitie, berekend uit corresponderende waarden voor oppervlaktewater en de
bijbehorende verdelingscoefficienten (K-waarden) uit RWM,  1999 [23].  Zij hebben
betrekking op de route water - vis/mossel  - hogere organismen (vogels en zoogdieren).
Het betreft voorlopige waarden.

aldrin

cadmium

carbofuran

chloordaan

chloorpyrifos

koper

p,p’-DDD

p,p=DDE

3, p’-DDT

p,p’-DDT

clieldrin

?ndosulfan

sndrin

renthion

SIfa-HCH)

)eta-HCH +

lamma-HCH  (lindaan)

leptachloor

~eptachloor-epoxide

lexachloorbenzeen

kwik

methyl-kwi k

Dentachloorbenzeen

~entach~oo~enol

quintozeen

:hiram

YX3S


