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afkortingen en woordenlijst. 
 
AC  Achtergrondconcentratie 
AVS  zie SEM/AVS 
BIOCHEM Beslissingsondersteunend systeem voor de beoordeling van effecten van o.a.  

metalen in uiterwaarden. Combineert chemie, ecotoxicologie en ecotopen. 
CEC  Cation Exchange Capacity 
CHARON  Chemistry Applied to the Research Of Natural systems; computerprogramma voor  

thermodynamische evenwichtsberekeningen 
DGT  Diffusive Gradiënts in Thin Films: Methode voor het vaststellen van de biologisch  

beschikbare fractie. 
DOC  Dissolved Organic Compounds 
DONNAN (naar Donnan) Model dat de niet specifieke binding van metalen aan organsichs stof  

beschrijft. (in BIOCHEM in combinatie met NICA gebruikt) 
ECOSAT  Equilibrium Calculation Of Speciation And Transport : computerprogramma voor  

thermodynamische evenwichtsberekeningen 
FEASY  Field Exposure Assessment System: gaat uit van DGT.  
HC50  Hazardous Concentration 50 % (concentratie waarbij 50 % van de  

organismen effect ondervinden). 
INS  Integrale NormStelling (interdepartementale projectgroep) 
IRC  Internationale Rijn Commissie 
IW  Interventie Waarde 
Kd  Distributiecoëfficiënt (in l/kg) = concentratie in sediment (in mg/kg)  

gedeeld door de concentratie in poriewater (in mg/l). 
L(E)C50  Letale (Effect) Concentratie: Concentratie waarbij 50 % van de  

proefdieren sterft of effect vertoond. 
MTR  Maximaal Toelaatbaar Risico concentratie 
MTT  Maximaal Toelaatbare Toevoeging 
MINEQL  MINeral Equilibrium -L computerprogramma voor thermodynamische 

evenwichtsberekeningen 
NICA  Non-Ideal Competitive Adsorption; model dat de specifieke binding van metalen  

aan organsich stof modelleert (gecombineerd met DONNAN-model) 
NOEC  No Observed Effect Concentration 
PHREEQC PH Redox Equilibrium-C computerprogramma voor thermodynamische  

evenwichtsberekeningen 
SEM/AVS  Simultaneously Extracted Metals /Acid Volatile Sulphide. 
SOFIE  Sediment  Or Fauna Incubation Experiment:: SOFIE (sediment of fauna incubatie  

experiment) 
SW  StreefWaarde 
TIC  Total Inorganic Carbon 
TIE  Toxiciteit, Identificatie en Evaluatie 
TOC  Total Organic Carbon 
TU  Toxic Unit = concentratie gedeeld door  NOEC of L(E)C50, eventueel voor meerdere  

stoffen gesommeerd. 
VIA  Vrije Ion Activiteit 
VR  Verwaarloosbaar Risico niveau 
VT  Verwaarloosbare Toevoeging 
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1  Samenvatting 
 
Doel van dit rapport is het geven van een overzicht van de kennis over de risico’s van 
metalen in de waterbodems van de Nederlandse wateren. Als eerste is geconstateerd 
dat zware metalen in waterbodems en uiterwaarden nog steeds voor problemen kunnen 
zorgen. Dit uit zich in verhoogde concentraties, accumulatie in voedselketens en 
(daardoor) in nadelige effecten op het ecosysteem.  
 
Een probleem bij de risico evaluatie van zware metalen is het gegeven dat de vorm 
waarin zij voorkomen sterk afhankelijk is van de milieuomstandigheden. De mobiliteit 
(en daarmee de beschikbaarheid) van zware metalen zijn sterk afhankelijk van de 
zuurgraad en de redoxpotentiaal Ook bodemeigenschappen zoals de aanwezigheid van 
kleimineralen, organisch stof (zowel gebonden als vrij in oplossing) en metaaloxiden 
spelen met hun adsorptie-eigenschappen een rol in de verdeling van metalen over 
poriewater en vaste delen van het sediment.  
 
De actuele omstandigheden in een waterbodem zijn voor wat betreft de zuurgraad 
stabieler (meer gebufferd) dan in een uiterwaard waar periodieke overstroming zorgt 
voor sterke wisselingen in de beschikbaarheid van metalen. Wel kan de hydraulische 
dynamiek in een rivier zorgen voor zandige bodems met geringe adsorptie 
mogelijkheden en dus een hoge mobiliteit en beschikbaarheid van metalen.  
 
In situaties waarbij een overwegend zuurstofloos sediment tijdens resuspendering in de 
waterkolom komt, zal een deel van de metalen oxideren (van een sulfide naar een 
(hydr)oxide) waardoor ze mobiel worden en beschikbaar komen. Dit treedt op bij erosie, 
baggeractiviteiten, het storten van slib  maar ook tijdens het opwerken van een 
sediment monster voor een bioassay van het poriewater. 
Er zijn verschillende aanwijzingen in de literatuur die aangeven dat het beschikbaar 
komen van zware metalen door oxidatie achter blijft bij de snelle oxidatie van de veel 
voorkomende ijzer- en mangaansulfiden. Dit betekend dat de ijzer en mangaan 
bufferend optreden bij kortdurende oxidatie van metalen bij resuspensie en het 
omwoelen van de bodem. Bovendien ontstaan daarbij ijzer(hydr)oxiden die de overige 
metalen adsorberen. Vaak zal door bezinking de nieuwe fase weer tot de bodem gaan 
behoren en weer reduceren. Niettemin kan een herschikking hebben plaatsgevonden 
van metalen over hun adsorptieplaatsen en de vorm waarin zij voorkomen waardoor de 
fysisch-chemische beschikbaarheid is veranderd. 
 
Normen 
De eerstelijns beoordeling met generieke normen gaat aan de hierboven genoemde  
zaken voorbij zodat een normoverschrijding onvoldoende inzicht geeft in het actuele 
risico. Dit actuele risico wordt naast de veldomstandigheden gedicteerd door 
blootstellingskans van organismen en wordt daarmee bepaald door de wijze van leven 
en foerageren van bodemdieren. Daarnaast is het onduidelijk wat het effect is van 
opgelost organisch koolstof (DOC) in het veld op de opname door organismen. De 
invloed van DOC is door de proefopzet uitgesloten in de ecotoxicologische testen die 
aan de basis staan van de normen. Tot slot ontbreken in de ecotoxicologische 
onderbouwing van de waterbodemnormen vaak de specifieke gegevens voor 
bodembewoners.  
 
Om deze redenen is er inzicht nodig in de biologische beschikbaarheid van metalen in 
de bodem. Voor de opname door organismen wordt, naar recent inzicht, veel belang 
gehecht aan de metaal ionen die vrij in het poriewater in oplossing zijn. Toch is 
daarnaast aangetoond dat ook andere metaal fracties (waaronder ook totaalgehalten) 
een rol kunnen spelen. Los van factoren die de fysisch- chemische beschikbaarheid 
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bepalen hangt de biobeschikbaarheid van metalen ook af van de leefwijze en het 
gedrag van water en waterbodem organismen.  
 
Kansen voor verbeteringen van de huidige praktijk van normstelling liggen in het mee 
laten wegen van milieu factoren die de mobiliteit en fysisch-chemische beschikbaarheid 
van metalen bepalen in de correctie naar standaard bodem. 
Bovendien moet bij de onderbouwing van normen voor waterbodems meer 
ecotoxicologische gegevens van waterbodembewoners worden betrokken. 
 
Bioassay’s 
Voor het vaststellen van het actuele risico kunnen effectmetingen worden gebruikt. Met 
bioassay’s kan de tociciteit van een sediemnt monster wroden gemeten. Het is van 
belang om in te zetten biossay’s voor de evaluatie van risico’s van waterbodems 
zorgvuldig te kiezen. Voor biossay’s die oorspronkelijk bedoeld zijn voor het toetsen van 
waterkwaliteit, is het wenselijk om na te gaan of wijziging van de milieuomstandigheden 
tijdens de voorbewerking van het sediment en poriewater niet tot ongewenste neven 
effecten leidt.  
 
Beschikbaarheid van metalen  
Beschikbare fracties van metalen kunnen met berekeningen worden geschat. Dit kan 
geavanceerd, met modellen die met verschillende milieufactoren en processen rekening 
houden. Dit omvat dan het oplossen en neerslaan van mineralen, de binding aan tal van 
fasen (de ijzer- en mangaanoxiden, het klei-humus-complex en ook het opgelost 
organische koolstof). Daarnaast zijn eenvoudiger reken regels (regressielijnen) mogelijk 
die uitgaan van het organisch koolstof gehalte,de lutumfractie (als maat voor 
kleideeltjes) en de zuurgraad van de bodemoplossing. Een dergelijk aanpak is reeds 
ontwikkeld voor landbodems.  
 
Meettechnieken die meer zeggen over de fysisch-chemische en/of biologisch 
beschikbare fractie zijn: 
• De isolatie en analyse van poriewater 
• Extractie van metalen waarbij de bodemmatrix zo mogelijk intact blijft (CaCl2-

extracten)  
• Meten van de som van de metalen en de hoeveelheid beschikbare sulfiden 

SEM/AVS. 
• De in situ techniek voor opname van metalen: Diffusie Gradiënt in Dunne Film 

(DGT) 
  
Van de meeste technieken is de bruikbaarheid voor (land)bodems (CaCl2, 
poriewateranalyses en SEM/AVS voor waterbodems) of oppervlaktewater (DGT) 
bewezen. Toekomstig onderzoek dient zich te richten op de bruikbaarheid van deze 
technieken voor het vaststellen van de beschikbare fracties van metalen onder veld 
omstandigheden.  Deze technieken zijn toe te passen in combinatie met metingen van 
de accumulatie van contaminanten in organismen.   
 
Het effect ineen bioassay wordt bepaald door een veelvoud aan factoren, waaronder:  
de aanwezigheid van metalen, organische stoffen, onbekende verbindngen, eventuele 
combinatie-toxiciteit en de beschikbaarheid van de stoffen. Dit maakt het op voorhand 
al moeilijk om een verband aan te tonden tussen de effecten en concentraties van 
verontreinigingen. Voor het aantonen van caulasle verbanden voor bioassay’s waain 
effecten worden gemeten dient gezocht te worden naar integrerende 
beoordelingsmethodieken. Te denken valt aan statistische analyse, de Triade-
beoordeling, toxiciteits identificatie evaluatie (TIE) en recent ontwikkelde 
milieuchemische instrumenten zoals de meetcel SOFIE:  
  
• Statistische analyse van databestanden met effectgegevens en gegevens over 

bodemverontreinigingen en beschikbaarheid.  
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• Triade: Het gelijktijdig meten van chemische parameters, bioassay’s en veld 
inventarisaties op grond waarvan de effecten geïnterpreteerd kunnen worden. 
Hierbij wordt aanbevolen om de bioassay’s die bij de voorbewerking van het 
monster verandering van de omstandigheden en daarmee een verandering van de 
beschikbaarheid van metalen introduceren, geëvalueerd moeten worden. Ook is het 
aanbevelenswaardig om te overwegen in de Triade meer gebruik te maken van 
meettechnieken die beter de biologische beschikbaarheid in beeld brengen zoals 
DGT (FEASY) of de relatie fysisch-chemische beschikbaarheid en toxicologisch effect 
eenduidig kunnen leggen (zoals de meetcel SOFIE). 

• TIE (Toxiciteit, Identificatie Evaluatie): een techniek waarbij een toxisch monster in 
fracties wordt gesplitst om na te gaan welke stoffen of stofgroepen verantwoordelijk 
zijn voor het waargenomen effect.  

• SOFIE® Een geïntegreerde meettechniek waarbij gelijktijdig poriewatermonsters en 
biologische effecten gemeten en geëvalueerd worden zonder dat de 
omstandigheden in het sediment te veel verstoord worden.   

 
Het beschikbare potentieel aan onderzoek voor het vaststellen van het 
ecotoxicologische risico’s van metalen moet zo veel als mogelijk worden ingezet op 
meettechnieken die de fysisch-chemische en de biologische beschikbaarheid 
karakteriseren en die een eenduidige relatie leggen met de toxicologische effecten van 
metalen. Dit rapport houdt dan ook een pleidooi voor het tegelijkertijd benutten van de 
mogelijkheden die de verschillende technieken bieden. Op deze wijze kan veelmeer 
inzicht worden verkregen in de relatie tussen de effecten en 
waterbodemverontreiniging. 
 
Daarnaast is aandacht nodig voor de aspecten van wijziging van milieuomstandigheden 
in uiterwaarden, tijdens baggeren, storten en op de kant zetten van sediment met 
betrekking tot de mobiliteit en de beschikbaarheid van metalen. 
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2 Inleiding  
 
Zoals in het Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren (RWS, 1999) wordt 
weergegeven zijn grote hoeveelheden sediment van het Nederlands rivieren- en 
havengebied verontreinigd met zware metalen op het niveau van klasse 3 en 4. In het 
Haringvliet en de Dortse Biesbosch zijn onder meer bioassay’s gebruikt om de kwaliteit van 
de toplagen te onderzoeken. Uit dat onderzoek blijkt dat een zeer groot deel van het met 
de bioassay’s waargenomen effect moet worden toegeschreven aan zware metalen (den 
Besten 1995a). Eerder zijn al verhoogde concentraties metalen in mosselen en de 
daarop prederende vogels waargenomen (Boudewijn 1994). 
Afdekking van verontreinigde sliblagen door schoon nieuw aangevoerd sediment kan in 
principe bijdragen aan een verbetering van de waterbodemkwaliteit en daarmee de noodzaak 
van sanering wegnemen. Wanneer echter de kwaliteit van huidig Rijn- en Maasslib wordt 
bekeken, moet worden geconcludeerd dat op dit moment met name in het stroomgebied 
van de Maas nog steeds slib wordt afgezet met gehalten aan zware metalen die het MTR 
fors overschrijden (vooral Zn en Cu, tabel 1.1). 
 
Tabel 1 .1 Kwaliteit nieuw te vormen waterbodem op basis van gehalten aan zware metalen 
in zwevend stof gedurende de periode 1995-1998 (weergegeven zijn genormaliseerde 
gehalten in de waterbodem, bepaald op basis van en gemiddelde en mediaan-gehalten in 
zwevend s of; daarnaast is het MTR voor sediment weergegeven, in vet zijn de MTR 
overschri dingen weergegeven).

t
j  

 

 Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
 gem. med. gem.  med. gem. med. gem. med. gem. med. gem. med. 

Lobith             
1995 1.4 1.4 53 53 52 52 32 32 63 63 315 310 
1996 1.5 1.5 57 56 61 61 31 32 77 73 352 359 
1997 1.7 1.3 60 58 60 59 31 31 79 72 368 334 
1998 1.5 1.4 62 62 62 62 35 35 86 85 397 391 

             
Eijsden             
1995 15.9 5.4 76 68 122 92 44 42 164 130 1089 826 

1996 14.1 10.1 73 69 146 136 44 44 185 171 1208 1004 

1997 14.9 10.1 82 75 134 124 42 40 155 148 1082 1009 

1998 7.5 7.1 67 65 139 131 46 45 163 154 1069 953 

             
MTR 12 380 73 44 530 620 

De wat grotere verschillen tussen gemiddelde en mediaan-gehalten aan metalen 
(uitgezonderd Ni) in de Maas zijn toe te schrijven aan de grote variatie in afvoer. 
 
In de praktijk geldt echter dat lang niet op alle (verontreinigde) locaties in het rivierengebied 
afdekking van verontreinigde waterbodems met recent slib plaatsvindt. Zo worden 
bijvoorbeeld in het oostelijk deel van het Hollandsch Diep en in de Nieuwe Merwede oude, 
sterk verontreinigde en geconsolideerde sliblagen aan het oppervlak aangetroffen. Ook in het 
Ketelmeer vindt niet overal afzetting van recent aangevoerd slib plaats, maar vindt in het 
westelijk deel menging plaats met elders geresuspendeerd (verontreinigd) slib.  
 
Het kennisveld van de chemische en biologische beschikbaarheid van zware metalen en de 
eventuele toxicologische risico’s voor een ecosysteem is omgeven met onzekerheden. In 
chemisch opzicht zijn er meettechnische onzekerheden over de precieze verdeling van de 

 
 Zware Metalen Notitie  ט  



 

zware metalen over vaste fase en de waterfase bij niet-evenwicht (partitie) en de invloed van 
veranderende omgevingsfactoren (speciatie); in toxicologisch opzicht is er vaak 
onduidelijkheid over de effectbepalende concentratie (totaalgehalte, opgeloste concentratie, 
concentratie van het actieve metaalion), de opnameroute, opnamesnelheid en de accumulatie 
van metalen in organismen. De structuur van het voedselweb van een ecotoop, de 
representativiteit van doelorganismen voor de trofische niveaus, de beschouwde habitat en 
het foerageergedrag vormen de ecologische onzekerheden. Tot slot bestaan er grote variaties  
in de gevoeligheid tussen soorten. Deze onzekerheden bemoeilijken de kwantificering van 
risico’s of daadwerkelijke effecten van zware metalen op organismen of een 
levensgemeenschap. 

Maar de feiten zijn er. In aquatische organismen zijn verhoogde concentraties aangetroffen. 
Ergo, planten en dieren nemen metalen op uit hun omgeving, kunnen daardoor effecten 
ondervinden en geven mogelijk metalen door aan andere organismen die op hun beurt 
effecten kunnen ondervinden.  

Binding van metalen in bodems en sedimenten is complex omdat sedimenten en bodems zijn 
opgebouwd uit verschillende componenten die metaalionen in meer of mindere mate kunnen 
vastleggen. Zo is wel onderscheidt te maken in primaire mineralen, ijzer en 
mangaan(hydr)oxiden, klei-humus-complex en de anoxische vastlegging door neerslag van 
metaalsulfiden. 

In poriewater kan een metaal complexen vormen met kleine organische moleculen of grotere 
opgeloste fulvine- en humuszuren (tezamen wel “opgelost organisch koolstof” of DOC 
genoemd). Daarnaast komt het gebonden voor aan anorganische colloïden, anorganische 
complexen en als vrij ion. 

Figuur 1 geeft een overzicht van de  verschillende fracties. 
 

 
Chemische speciatie   

 
 Totaal metaal   Inerte fractie;     
 gehalte (mg/kg)   Niet naleverbaar  (→)   
     
  Gesorbeerd en   →   
  Geprecipiteerd     
     
  Totaal opgelost  Organische complexen → BIOTA  
 in poriewater (µg/l)   (Humuszuren; DOC)    
     
  Anorganische complexen →   
  (CO3, Cln, OH e.d.)    
     
  Vrije activiteit →   
 (Mn+)    

 

 

Fig. 1. Zware metaal fracties die de blootstellingsroute en eventuele effecten op 
organismen bepalen (Vink 2000b). (het bovenste pijltje is voor de relatie tussen totaal 
gehalten en opname die soms een rol speelt; niet op de inerte fractie). 
 
Voor het bepalen van de beschikbaarheid van metalen voor biota en daarmee de mogelijke 
effecten alsmede voor het voorspellen van de risico’s van verspreiding van metalen is inzicht 
noodzakelijk in de verdeling van metalen over bodemdeeltjes en het poriewater.  

 

Hierbij is het volgende van belang: 
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• Welke fracties zijn bepalend voor de opname en ophoping van metalen in organismen en 
tot welke effecten kunnen die leiden? 

• Hoe representatief zijn bioassay’s voor de situatie in het veld?  

• Voor verspreiding naar grondwater is het van belang te weten hoeveel er totaal in het 
poriewater aanwezig is (vrij opgelost en het gebonden deel). 

• Bij erosie van sedimenten en verspreiding in oppervlaktewater is juist van belang hoeveel 
er gebonden is aan de vaste fase in de toplaag.  

De huidige normstelling benadert deze verdeling over water en sediment met een generieke 
distributiecoëfficiënt die ontleend is aan metingen in zwevend stof en oppervlaktewater 
[Stortelder 1989]. Ecotoxicologische risicogrenzen zijn in DOC-arm water bepaald en de 
gevonden maximaal toelaatbare concentratie wordt dan met een Kd omgerekend naar een 
maximaal toelaatbaar gehalte in het sediment. Zoals in het volgende hoofdstuk beschreven 
zal worden, kennen deze Kd-waarden een grote spreiding. Het is duidelijk dat een dergelijke 
generieke benadering nadelen kent.  

Het voordeel van de generieke aanpak is dat relatief snel een orde grootte van de ernst van 
een verontreiniging is in te schatten. Door de onzekerheden in de distributiecoëfficiënt en het 
ontbreken van DOC in tests is echter niet eenvoudig aan te geven in hoeverre de huidige 
beoordeling sedimenten verkeerd classificeert.  

 
2.1 Wat is nodig? 

Voor een goede beoordeling van de sedimentkwaliteit is nodig dat men zich realiseert wat de 
context is waarbinnen we de informatie nodig hebben: ecotoxicologische risico’s of 
verspreidingsrisico’s. Voor verspreiding maakt het bovendien nog uit welke 
verspreidingsroute van belang is: richting grondwater (anoxisch: advectief en diffusief 
transport) dan wel richting oppervlaktewater met erosie, resuspensie, kwel en diffusie. 

Voor ecotoxicologische risico’s moet een relatie kunnen worden gelegd tussen de biologische 
beschikbare metaalfractie en het effect. Voor die biologisch beschikbare fractie wordt naar 
recent inzicht meer gekeken naar de rol van de vrije ion-activiteit, maar het is niet uitgesloten 
dat andere fasen of zelfs totaalgehalten ten minste voor bepaalde organismen, een rol 
spelen. Bovendien is het niet onaannemelijk dat er verschillen zijn in de manier waarop 
organismen reageren  op voor de groei essentiële dan wel niet essentiële zware metalen. 
Deze aspecten dienen beter in beeld gebracht te worden.  

Voor de verspreidingsrisico’s is het van belang dat voor diffusief en advectief transport de 
totaalconcentratie in het poriewater bekend is. Voor resuspensie en erosie van sedimenten en 
verspreiding in oppervlaktewater als zwevend stof is het totaalgehalte aan contaminanten 
van de toplaag en de oxidatiesnelheden van metaalsulfiden het meest bepalend. 

 
2.2 Doel. 

Deze notitie geeft een overzicht (maar niet uitputtend) van de milieuchemie van metalen, de 
ecotoxicologie en de normstellingspraktijk. Daarbij beperkt de notitie zich tot de meest 
gangbare metalen in het zoete aquatische milieu en geeft daarbij de witte vlekken in kennis 
en methoden aan.  

Geeft waar mogelijk handreikingen aan over hoe in de verschillende omstandigheden om te 
gaan met de beoordeling van actuele risico’s van metalen. 

Adviseert over onderzoek naar randvoorwaarden waaronder bioassay’s gebruikt en hun 
resultaten beoordeeld kunnen worden. 

 
 Zware Metalen Notitie  אי  



 

Geeft aanbevelingen voor te ontwikkelen methodieken voor het meten of schatten van 
metaal evenwichten voor de verschillende aspecten: ecotoxicologie en verspreiding.  

Tot slot  ligt het in de bedoeling om de resultaten van deze notitie en de nota die gemaakt is 
voor organische verbindingen (Steenwijk et al 1999) alsmede de notitie over de beoordeling 
waterbodems van Kamerling (Kamerling & Bischop 2000) een overall notitie te maken. Deze 
overall notitie gaat op de betekenis van de verdeling van stoffen over sediment/water voor 
de bepaling van het actuele risico voor de aspecten verspreiding en ecotoxicologie.   

 

2.3 Kader. 

Deze nota komt tot stand in het kader van het WONS programma Waterbodems thema 
beoordeling. 
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3 Metalen en de risico’s van de 
risicobeoordeling. 

De mate waarin met metalen verontreinigde sedimenten risico’s voor het milieu kunnen 
opleveren hangt niet alleen af van het type verontreiniging, maar wordt in feite bepaald 
door de lokale omstandigheden. De beschikbaarheid van zware metalen wordt in hoge 
mate gedicteerd door de redoxstatus van het sediment (en van uiterwaarden) en de 
veranderingen hiervan met de diepte of in de tijd. In het volgende hoofdstuk komt dit 
uitgebreid, gerelateerd aan de ecotoxicologie aan de orde. In dit hoofdstuk is 
beschreven hoe de risicobeoordeling in de praktijk onder meer middels normen vorm 
krijgt.   
 
Uitgangspunten van het waterkwaliteitsbeleid en normstelling.  
De in het waterbeleid geformuleerde normstelling is in eerste instantie ontwikkeld om 
de waterkwaliteit te verbeteren. Het waterkwaliteitsbeleid kent twee sporen.  
Het eerste spoor is een emissie-spoor, dit is brongericht en moet de uitstoot door punt- 
en diffuse bronnen verminderen. Dit spoor berust op de bekende uitgangspunten: 
vermindering van de verontreiniging, “stand-still” en de vervuiler betaalt. In het 
brongerichte spoor wordt niet gekeken naar milieueffecten van verontreinigingen, maar 
staat de terugdringing van elke vorm van verontreiniging centraal.  
Het tweede spoor is een immissiespoor of waterkwaliteitsspoor. Met dit effectgerichte 
beleid wordt getoetst of het brongerichte beleid vruchten afwerpt en eventueel moet 
worden bijgestuurd. Overschrijding van waterkwaliteitsnormen verplicht de beheerder 
dan ook om maatregelen te treffen. De normen zijn bedoeld om effecten te voorkomen 
(preventief beleid) of voor het aanpakken van ernstig verontreinigde situaties (curatief 
beleid). 
 
Soorten milieukwaliteitsnormen voor water en waterbodem (zie ook bijlage 3) 
Preventieve normen 
• Streefwaarde (SW). Dit is het kwaliteitsniveau dat op de langere termijn gehaald 

moet worden en ligt op het niveau van het verwaarloosbaar risico.  

• Maximaal toelaatbaar risico (MTR). Dit is het minimaal te bereiken kwaliteitsniveau 
op de korte termijn (2000) . De hoogte van het MTR voor  ecosystemen ligt op dat 
concentratieniveau van een stof waarbij maximaal 5 % van de soorten nadelige 
effecten ondervindt.  

Curatieve normen 
• Interventiewaarden (IW) zijn afgeleid voor grond, sediment en grondwater. Boven 

deze waarde is sprake van ernstige verontreiniging in de zin van de Wet 
Bodembescherming. De interventiewaarden zijn gebaseerd op het MTRhumaan 
(bodem), of op de HC50 voor ecosystemen, de waarde waarbij 50 % van de soorten 
wordt bedreigd. Deze laatste waarde wordt ook wel het ernstig risiconiveau 
genoemd. Van deze twee is de meest kritische doorslaggevend. 

• Signaleringswaarden gelden alleen voor zware metalen. Wanneer deze waarden 
(met name in anaërobe sedimenten) niet worden overschreden, wordt de sanering 
niet urgent geacht. De signaleringswaarden zijn oorspronkelijk voor het 
benedenrivieren gebied vastgesteld als grens tussen riviersediment en sedimenten in 
sterk verontreinigde Rotterdamse havens (Hoek et al 1990) 
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Produktnormen 
• de toetsingswaarde (zoet water) en de gehaltetoets (zout water) zijn gehalten voor  

specie die in watersystemen verspreid mag worden of in zee gestort mag worden. 
 
Achtergrondgehalten in de norm ingebouwd 
Voor de van nature voorkomende metalen (en enkele andere elementen zoals As), 
wordt bij de achtergrondconcentratie (AC) een maximaal toelaatbare toevoeging (MTT, 
dat gedeelte van de concentratie dat het toxische effect bewerkstelligt) en 
verwaarloosbare toevoeging (VT) opgeteld om te komen tot het MTR respectievelijk het 
VR. Deze achtergrondconcentratie kan per regio variëren maar voor een generieke 
normstelling is één generieke achtergrondconcentratie voldoende. In de praktijk houdt 
dit in dat de SW op het niveau van de AC ligt. Uit recent onderzoek van het RIZA is 
gebleken, dat de gehanteerde waarden voor de achtergrondconcentraties voor metalen 
in de Rijn flink lager waren dan tot nu toe werd aangenomen (van den Berg en 
Zwolsman, 2000). De precieze getalsmatige invulling van de achtergrondconcentratie 
verdient dan ook aandacht.  In INS kader wordt al aandacht besteed aan meer regionale 
invulling van normen en achtergrondconcentraties voor koper en zink. 
 
Onderbouwing van de normen voor sediment. 
Voor de ecotoxicologische onderbouwing van normen wordt uitgegaan van gemeten 
effecten op organismen. Voor aquatische organismen zijn deze effectmetingen niet 
uitgevoerd in oppervlaktewater maar vaak in gedestilleerd water of milli-Q water. Hierin 
ontbreekt grotendeels het opgelost organisch koolstof (DOC) dat in watersystemen 
alom tegenwoordig is. Dit DOC kan zowel bijdragen aan de opname van metalen als 
competitief metalen binden zodat ze uitgesloten worden voor opname. Op voorhand is 
dus onduidelijk wat het effect op de opname zal zijn. 
Als van voldoende aquatische organismen de effectconcentraties bekend zijn wordt een 
MTRwater afgeleid. Afstemming  met het sediment wordt gedaan met het equilibrium-
partitie model (DiToro 1991). Dit model beschrijft de verdeling van een stof over 
verschillende (met elkaar in evenwicht zijnde) milieucompartimenten. Voor metalen zijn 
dit de distibutiecoëfficiënten zoals gemeten in oppervlaktewater. De MTRwater wordt dus 
met een distributiecoëfficiënt (Kd) omgerekend naar een MTRsediment.  
 
De distributiecoëfficiënten voor de normstelling zijn vastgesteld als de mediaan van 
metingen in zwevend stof en oppervlaktewater in de periode 1983-1986 (Stortelder 
1989; zie tabel 2.1 laatste kolom) en in grote lijnen bevestigd met  metingen uit de 
periode ’88 - ’92 (Venema 1994). Om van deze uit zwevend stof metingen afgeleide Kd 
te komen tot een Kd voor sediment is door 1,5 gedeeld. Deze factor is ontleend aan het 
hogere lutum en organisch stofgehalte van zwevend stof in vergelijking met sediment.  
De Kd-waarden gaan bovendien uit van een opgeloste fractie als zijnde de fractie die 

door een 0,45 µm filter gaat.  Deze fractie kan nog wel degelijk aan humus en 
fulvinezuur of andere colloïden gebonden metalen bevatten en is dus niet representatief 
voor de fractie vrij opgelost.  
Voor anoxische sedimenten zijn neerslagreacties (als metaalsulfiden) van belang en mag 
in feite niet met een vaste Kd worden gerekend omdat de opgeloste concentratie door 
een oplosbaarheidsproduct wordt gedicteerd. Toch wordt in de praktijk vaak van een Kd 
gebruik gemaakt. Tabel 2.1 geeft voor een aantal metalen en situaties Kd-waarden.  
 
Uit de spreiding in de meetwaarden in tabel 2.1 is duidelijk dat het gebruik van een 
generieke Kd voor de afleiding van het MTRsediment nadelen kent, nog afgezien van het 

 
 Zware Metalen Notitie  די  



 

nadeel van het nagenoeg ontbreken van DOC in het oorspronkelijke test medium van 
de ecotoxicologische experimenten.  
 
Tabel 2.1.   De Kd waarden in l/g van (an)aërobe toplagen van sedimenten in de 
Bieschbosch en in Maas uiterwaarden en de Kd-waarden die gebruikt zijn voor normstelling  
gemiddelde (minimum - maximum). 
 

Meta
al 

oxisch; 
uiterwaard(2) 
  

sub-oxisch (geen 
zuurstof wel  
sulfaat) (1) 

Anoxisch  
Bieschbosch(1) 

Anoxisch  
uiterwaard(2) 

Normstellings Kd: 
gem.; mediaan, hoogste 
en laagste(3) 

Cd 10 (9 - 11)  61     (23 - 101) 76   (37 - 120) 202(106-313)  107; 87  (33 - 329) 
Cu 3,8 (3 - 4)  19     (10 - 36) 24   (10 - 34) 35 (28 - 47)    35; 33     (8 - 99)  
Ni 10,4(10 - 13)    3,2 (1,8 - 4,1) 4,5 (2,3 - 6,9) 28.1(28 - 29)   6,1; 5.3 (2,9 - 14,5)   
Pb 365(286-433)  86     (33 - 140) 69   (24 - 95) 68 (46 - 80)  588; 427 (292-2316) 
Zn 37 (23 - 24)  37     (15 - 82) 43   (27 - 63) 104 (76-137)    81; 73    (35 - 143 

 (1) Berg, 1997 ; (2) J. Vink, 1999; (3) Stortelder, 1989   
 
Los van conclusies die getrokken kunnen worden over de milieuomstandigheden en de 
ordegrootte van de Kd-waarden is het duidelijk dat de grote variatie van de in situ Kd 
gevolgen heeft voor de beoordeling van het poriewater. Indien de concentratie van een 
metaal in het sediment op bijvoorbeeld de interventiewaarde ligt, dan zal de berekende 
concentratie in het poriewater afhankelijk zijn van de gekozen Kd. In tabel 2.2 is 
aangegeven wat de poriewaterconcentraties van interventiewaarden zijn met de 
gemiddelde Kd-waarden uit tabel 2.1. Ter vergelijking is het MTRwater opgenomen.  
 
Tabel 2.2 Poriewater concentraties in, op interventiewaarde verontreinigd,  

standaard sediment bij gemiddelde Kd-waarden uit tabel 2.1 (µg/l). 

Metaal Poriewater 
oxisch; 
uiterwaard 

Sub-oxisch  
sediment 
Bieschbosch 

Anoxisch 
sediment 
Bieschbosch 

Anoxisch  
uiterwaard 
 

Normstellings Kd: 
mediaan  
 

MTRtotaal/MTRopgelost 
 
 

Cd 1,2 0,2 0,16 0,06 0,14 2  /  0,4 
Cu 50 10 7,9 5,4 5,8 3,8  /  1,5 
Ni 20,2 65,6 47 7,4 40 6,3  /  5,1 
Pb 1,5 6,2 7,7 7,7 1,2 220  /  11 
Zn 19 19 17 6,9 9,9 40  /  9,4 

 
Uit tabel 2.2 blijkt dat, afhankelijk van de Kd (in feite de milieu omstandigheden) de  
poriewaterconcentratie van op interventiewaarde verontreinigd sediment, onder het 
MTR (Pb, Zn),  rond het MTR (Cd) of boven het MTR (Cu, Ni) ligt. Als alleen het 
poriewater bepalend is voor opname door organismen dan zijn de ecotoxicologische 
risico’s, van een gegeven totaalgehalte in sediment niet te voorspellen.  
 
Tabel 2.1 laat ook grote verschillen in Kd zien tussen een droge aërobe bodem en 
anaërobe sedimenten voor cadmium en koper en in mindere mate voor zink. Dit heeft 
zowel gevolgen voor de beschikbaarheid van onder meer cadmium in droge en 
droogvallende bodems zoals in uiterwaarden als ook voor het op de kant zetten van 
bagger. Betrekken we metingen aan meer zandige monsters (zie bijlage 1) bij deze reeks 
dan wordt de range aan Kd-waarden nog groter. Als in anaërobe sedimenten de 
opgeloste concentraties bepaald worden door het oplosbaarheidsprodukt van sulfiden 
dan zou dit zeer lage poriewaterconcentraties geven, onafhankelijk van de totaal 
gehalten in het sediment. Dat zou zeer hoge Kd waarden geven. Uit tabel 2.2 blijkt dat 
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de in anaërobe bodems de Kd variabel is en dus niet zonder meer bepaald wordt door de 
neerslag van metaalsulfiden, zoals vaak wordt verondersteld. 
 
Of in diepere lagen sedimenteigenschappen en DOC-concentraties zo wijzigen dat 
mogelijk de totaalgehalten aan metalen in poriewater dalen is nog niet onderzocht. Één 
van de weinige recente onderzoeken die Kd waarden geeft voor zandige 
(watervoerende) pakketten laat zeer lage Kd waarden zien (bijlage 1). Hoewel de 
normstelling niet is bedoeld voor diepere sedimenten geeft dit duidelijk aan dat de 
normstellings Kd-waarden zeker niet voor elke situatie bruikbaar zijn. Slechts voor jong 
gevormd sediment dat geen extreme omstandigheden kent (zout water, zuurstofrijke 
kwel) kunnen ze een redelijke benadering zijn van de in situ distirbutiecoëfficiënt. 
 
Generieke normen voor sediment worden gebruikt als een eerstelijns risicobeoordeling. 
Daarbij wordt beoogd een grote range aan voorkomende milieucondities van sloot tot 
zee te dekken waaronder: zout en zoet, zandig, slibrijk of juist venig. Ook wordt 
getracht aansluiting te vinden bij de veelheid van droge bodemkarakteristieken, wetend 
dat waterbodem ook droge bodem kan worden en vice versa.  
 
Tot slot moet vermeld worden dat internationaal gezien de normstelling alleen uitgaat 
van totaal gehalten in grond en sediment. Dit zal het, zeker nu steeds meer regelgeving 
conform Europese richtlijnen wordt geïmplementeerd, des te moeilijker maken om, 
indien dat wenselijk mocht blijken, een op poriewater gebaseerd normenstelsel te 
promoten.  
 
Geconcludeerd kan worden dat : 
Voor de hoogte van de streefwaarden en in mindere mate voor het MTR is de 
natuurlijke achtergrond van metalen mede bepalend. Deze natuurlijke 
achtergrondwaarde kan in bepaalde regio’s aanzienlijk verschillen van de in NW4 
genoemde waarden. Dit heeft gevolgen voor de eerstelijns risico beoordeling van deze 
regio’s. 
 
Hoewel de MTRsediment waarden nadrukkelijk zijn bedoeld voor nieuw gevormd sediment 
(ze zijn immers afgeleid van distributiecoëfficiënten van zwevend stof) worden zij in de 
praktijk voor alle voorkomende situaties rond waterbodems gebruikt. Dit geldt ook voor 
de signaleringswaarden van metalen. Het gebruik van generieke Kd-waarden bij de 
vertaling van waternormen naar sedimentnormen stuit daarbij op de volgende 
moeilijkheden: 
 

• Door het nagenoeg ontbreken van DOC in het water bij de ecotoxicologische testen 
van stoffen op organismen, kunnen deze effectstudies niet op eenduidige wijze 
vertaald worden naar de feitelijke risico’s voor waterorganismen. 

  

• De benadering van één overall Kd voor tal van sedimenten, zeker gezien de 
“onrechtmatige toepassing op oudere sedimenten”, is niet gerechtvaardigd door de 
enorme natuurlijke variabiliteit van deze parameter, zo er al sprake is van zoiets als 
een distributiecoëfficiënt en niet veeleer van een oplosbaarheidsprodukt. 

  

• De aanname dat in anoxisch sediment de metalen sulfidisch kwantitatief worden 
vastgelegd is niet zonder meer juist. Door de mobiliserende werking van liganden 
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zoals humuszuren moet, zeker in zandige sedimenten, rekening gehouden worden 
met een belangrijke fractie mobiele metalen in poriewater. 

  

• Ook kunnen problemen ontstaan als anaëroob sediment op de kant wordt gezet 
waarbij verschuivingen in de ligging van het evenwicht zullen optreden die in de 
normstelling niet zijn voorzien. 

  

• Op voorhand is niet in te schatten wat het effect van een overall Kd op de 
vaststelling van de ernst van een verontreiniging zal zijn. Zonder gedegen kennis van 
de feitelijke situatie in het veld is niet zonder meer te schatten waar de risico’s 
worden over- of onderschat. 

  

• Normen zijn bedoeld om probleemsituaties boven water te krijgen. Ze geven aan dat 
waar ze overschreden worden, mogelijk effecten zullen kunnen optreden. Inzicht in 
actuele risico’s (de tweedelijns beoordeling) kan daarna verkregen worden met 
behulp van bioassays en/of gericht veldonderzoek. Ook daarbij spelen al de 
genoemde processen die de mobiliteit en de beschikbaarheid van metalen bepalen. 
Hierop wordt in twee volgende hoofdstukken over milieuchemie,  ecotoxicologie en 
bioassay’s uitgebreid ingegaan.    
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4 Chemisch gedrag en ecotoxicologische 
aspecten van zware metalen in 
waterbodems 

 
Karakterisering van de adsorptie en neerslagreacties. 
Voor een goed beeld van de ecotoxicologische effecten is inzicht in de milieuchemie van 
metalen onontbeerlijk. Het fysisch-chemisch gedrag van zware metalen en hun speciatie in 
waterbodems is de resultante van hun interacties met de verschillende bodemcomponenten 
en stoffen in het poriewater. Daartoe behoren de zuurgraad (pH), redoxpotentiaal en de 
ionsterkte, bepaald door de macrochemie, de aanwezigheid van sorptieve fasen, en de 
beschikbaarheid van complexerende liganden in het poriewater. Tot de sorptieve fasen van 
sediment behoren onder andere (klei)mineralen, ijzer en mangaan(hydr)oxiden en organisch 
stof. In poriewater komen metalen dus zowel vrij in oplossing als gecomplexeerd voor. De 
complexerende liganden kunnen anorganisch of organisch zijn. De organische liganden zijn 
zowel laag (aminozuren) als hoog moleculair (fulvine- en humuszuren). De anorganische 
liganden behoren tot de macrochemie (ammonium) of zijn colloïden (kleimineralen, oxiden). 
Eenvoudige verbindingen zijn chemisch veelal goed te karakteriseren, de hoog moleculaire 
stoffen zijn vaak niet goed te isoleren maar wel te scheiden in groepen met vergelijkbare 
eigenschappen (homologe verbindingen). Onderstaande tabel 3.1 geeft een overzicht.  

 
Tabel 3.1 Overzicht van metaal complexerende stoffen: zowel de eenduidig te 
karakteriseren stoffen als de niet scheidbare homologe verbindingen.  
 

Volledig gekarakteriseerde 
verbindingen 

Groepen van homologe verbindingen 

Voorbeelden complexerende 
eigenschappen 

Voorbeelden complexerende 
eigenschappen 

gehydrateerde 
anorganische kationen  
H+, Ca2+,Cu2+ 

 fulvinezuren 
peptiden 

relatief groot 
M ~ 300 - 10.000 
-enkele complexerende 
sites/molecule 
zwak polyelectrolytisch 
vormt aggregaten 

anorganische ionen: 
OH-,Cl-,Br- HCO3

-, F-, 
SO4

2-, HPO4
2- , NO3

- 
 

complexvorming 
- ionparen (Cl-, SO4

2-) 
- coördinatie 
complexen (OH-) 

polysacchariden 
proteïnen 
humuszuren 

groot MW > 10.000 
groot aantal sites/molecule 
sterke elektrolyt 
vormt gels 

kleine moleculen: 
aminozuren, suikers, 
uroninezuur, ureum, 
hydroxyzuren, citraat 
phtalaten, salicylaat 
porfyrinen en 
syderoforen  
(o.a. desferrichrome = 
Fe(III)-syderochrome : 
faciliteert passage door 
celmembraan) 

Vaak 
coördinatiecomplexen 
(uni of multidentaat) 

Polynucleaire 
complexen 
colloïden 
gesuspendeerde 
deeltjes: 
Fe(III)(hydr)oxiden 
Mn(II) oxiden 
Fe(II) sufiden 
AL(III)(hydr)oxiden 
silicaten, kleien, 
calciet, en 
dolomiet 

Colloïdale of gesuspendeerde 
deeltjes 
diameter > enkele tientallen nm) 
groot sorptief oppervlakte. 
Belangrijke rol van het 
oppervlakte elektrische veld. 
Coagulatie/flocculatie reacties.  

gewijzigd naar Buffle 1988. 
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Micro-organismen spelen een belangrijke rol bij de omzetting van organische stof en hebben 
een katalyserende werking in de (secundaire) redox reacties in de waterbodem, zoals oxidatie 
van gereduceerde bestanddelen, maar ook bij de methylering van metalen.  
 
Afbraak van organisch stof is een belangrijk proces dat het gedrag en speciatie van zware 
metalen in waterbodems reguleert. Afbraak van organisch stof vindt plaats door een 

opeenvolging van redox reacties: zuurstofreductie   denitrificatie   Mn(IV)-reductie   Fe(III)-

reductie   sulfaatreductie   fermentatie   methanogenese. De meest efficiënte vastlegging 

van zware metalen in waterbodems vindt plaats door neerslag met sulfiden die worden 
gevormd bij sulfaatreductie. Door de relatief grote aanvoer van vers organisch materiaal zijn 
de meeste zoetwatersedimenten op een oxische toplaag van enkele mm’s na anoxisch. 
Hierdoor zijn activiteiten van zware metalen in het poriewater over het algemeen laag. 
Complexatie met DOC kan echter tegelijkertijd resulteren in aanzienlijke totaalconcentraties 
van zware metalen in poriewater (Förstner 1983, Buffle 1988).    
 
Oxida ie en reductie van metaalsulfiden en mogelijke mobilisatie. t
Door vastlegging van zware metalen in (anaërobe) waterbodems in de vorm van sulfiden, 
kunnen ecotoxicologische risico’s mogelijk sterk worden beperkt (concentraties ofwel 
activiteiten van zware metalen in het poriewater worden sterk verlaagd). Voorwaarde voor 
zo’n sterke afname van de biobeschikbaarheid is echter wel dat alle metalen vastgelegd 
kunnen worden door sulfiden (dus sulfide moet in overmaat aanwezig zijn ten opzichte van 
zware metalen). Een maat hiervoor is het Acid Volatile Sulphide  (AVS) dat groter of gelijk 
moet zijn aan Simultaneous Extracted Metals (SEM). Gebleken is dat in de Nederlandse zoete 
binnenwateren niet per definitie genoeg sulfide aanwezig is om alle metalen kwantitatief te 
binden en daarmee effectief te immobiliseren, zoals onder andere uit onderzoek in zowel de 
Brabantse Biesbosch (Maas-sediment) als in het Ketelmeer (Rijn-sediment) is gebleken. Voor 
alle bemonsterde locaties in het Ketelmeer geldt dat over het gehele profiel de gehalten aan 
sulfiden (AVS) lager zijn dan de overeenkomstige metaalgehalten (SEM). In die situatie zullen 
sulfiden de zware metalen niet kwantitatief binden. Daardoor hebben zij hogere vrij 
opgeloste metaal concentraties in poriewater dan op grond van sulfideneerslagen wordt 
verwacht waardoor zij een potentieel probleem zijn (van den Berg et al 1997, 1998 en 2000). 
 
Intermezzo 1. Oxidatie van metaalsulfiden  

Omdat sulfiden alleen stabiel zijn onder reducerende omstandigheden, kan een 
verandering van de redox-omstandigheden, gekoppeld aan oxidatie van sulfiden, een 
effect hebben op het gedrag en de potentiële biobeschikbaarheid van zware metalen.  De 
oxidatiegraad van de waterbodem kan sterk veranderen door resuspensie van 
sedimenten  in het bovenstaande oppervlaktewater door stroming, wind of meer 
rigoureus door baggeren of het “op land” brengen. Bij dergelijke processen spelen 
kinetische factoren een belangrijke rol. Cooper & Morse (1998) geven aan dat bij 
tijdelijk droogvallen van de waterbodem in eerste instantie de opgeloste sulfiden zullen 
worden geoxideerd. In zoetwatersedimenten zijn opgeloste sulfideconcentraties vaak te 
laag om oxidatie van sulfiden in de vaste fase langdurig te kunnen weerstaan. 
Tegelijkertijd kunnen (hydr)oxiden worden gevormd, die een groot deel van de 
gemobiliseerde metalen weer kunnen vastleggen. Daarnaast moet rekening worden 
gehouden met verschillen in oxidatiesnelheid tussen verschillende soorten 
metaalsulfiden. Simpson et al. (1998) toonden aan dat monoijzersulfiden snel 
oxideerden bij kortdurende resuspensie van verontreinigd sediment. Daarentegen waren 
de sulfiden van cadmium, koper, lood en zink kinetisch stabiel en werden zij nauwelijks 
gemobiliseerd bij resuspensie van sediment.  Davison vond een halfwaardetijd van 4 uur 
(pH = 7 bij 10 °C) voor Fe(II) (Davison and Seed 1983). Mn(II) daarentegen vond bij 
vergelijkbare condities typische halfwaardetijden van tussen de 1 en 100 dagen! 
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(Tipping 1984). Ook Buyks et al (aangehaald in den Hoop 2000), hadden meer dan drie 
weken intensief beluchten nodig om het aanwezige sulfide in sedimenten te oxideren tot 
gehalten onder de detectiegrens. Conclusie: er is extreme beluchting nodig zoals op het 
land zetten van sediment om alle metaa sulfiden volledig te oxideren. l
De reductie van ijzer, gefaciliteerd door sulfaatreducerende bacteriën (zoals Beggiatoa), 
zal in eerste instantie metastabiele mineralen vormen die relatief makkelijk weer 
oxideren. Door diagenetische processen ontstaan meer resistente m neralen zoals pyriet.  i
Eenmaa  vastgelegd in een relatief stabiel mineraa  kan het metaa  tijdelijk blootgeste d l l l l
worden aan zuurstof zonder dat verwering van de meer resistente sulfiden optreedt 
(Vosjan 1977, Lindsay 1979). Lindsay geeft een stabiliteit volgorde van stabiel naar 
meta-stabiel aan: 

Hg2S > Cu2S (chalcociet) >  CdS (greenoktiet) > PbS (galena) > MoS2 (molybdeniet) > α-
Ag2S > β-Ag2S > α-ZnS (sphaleriet) > α-FeS2 (pyriet) > MnS2 (haueriet) > MnS (alabaniet) 
> S (rhombisch) > CaS (oldhamiet) > MgS. 

Het zal er van afhangen in welke mate de metaalsulfiden in metastabiele vorm aanwezig 
zijn of kortdurende blootstelling aan zuurstof (hogere redox-waarden) metalen in 
belangrijke mate zullen mobiliseren. Dit laat onverlet dat daar waar diagenetische 
processen van metaalsulfiden niet zijn opgetreden en mogelijk een tekort is aan 
sulfiden, metaal(mono)sulfiden snel geoxideerd kunnen worden. 
 
 
Complexering van metalen in oplossing en het belang voor opname 
Met name in toplagen van sedimenten waar relatief veel microbiologische activiteit is 
(afbraak organische stof; zuurstofverbruik) is een hoge concentratie aan laag moleculair 
organisch materiaal aanwezig. Voor zover dit niet tot CO2 en CH4 wordt afgebroken, 
zijn deze laag moleculaire verbindingen de bouwstenen voor meer resistent organisch 
materiaal (humuszuren).  Zolang het laag moleculair materiaal beschikbaar is kan het 
metalen binden en mogelijk transport door biomembranen faciliteren. Aminozuren zoals 
glycine, histidine en natuurlijke al dan niet aromatische zuren en fenolen (citraat, 
catechol)  kunnen als chelatoren dienen evenals meer specifieke biologische stoffen 
zoals vitaminen (B12), porphyrinen en sideroforen (Buffle 1988, Stumm & Morgan 
1981, Morel & Hering 1993). Dit zijn altijd nog kleine moleculen: twee glycine moleculen 
die een Cu2+ cheleren zijn samen niet groter dan 212 gr/mol en liggen dus qua grootte 
in orde van een PCB-28 of een pyreen molecuul. Gecheleerde  metalen kunnen door 
diffusie een membraan van een organisme passeren. De hoger moleculaire humuszuren 
zullen minder snel op deze wijze een membraan passeren. Overigens is onvoldoende 
bekend wat in de Nederlandse waterbodems het aandeel is van deze laag moleculaire 
DOC-fractie in toplagen van sedimenten.  
 
Opname door organismen 
De levende cel heeft in haar celwand gespecialiseerde eiwitten die selectief de essentiële 
ionen (Ca2+, K+), suikers en aminozuren kunnen opnemen. Deze routes  kunnen ook 
door niet essentiële metalen worden gebruikt1. Dit transport kan passief zijn (diffusie) of 
actief (gefaciliteerd transport). Gecheleerde metalen kunnen door diffusie de cel 
binnenkomen (kooitransport) waarbij de complexerende ligand ook wel ioncarrier wordt 
genoemd (een voorbeeld is koper en glycine). Een ander voorbeeld is de opname van 
loodchelaten (Huang en Cunningham 1990, Huang et al 1997). Opname van 
macromoleculen wordt wel endocytose genoemd en vindt plaats door insnoering van 

                                                       
1 Hoewel Cd niet als essentieel wordt beschouwd is onlangs aangetoond dat bij zinkgebrek een marine 

diatomee (Thallasiosira weissflogii) gebruik maakt van een Cd houdend enzym:anhydrase (Lane 2000). 
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een deel van het celmembraan. Deze processen zijn van belang voor planten, micro-
organismen maar treden ook op in het maagdarmkanaal of (zeker bij aquatische 
organismen) in de ademhalingsorganen van dieren.  
 
In het algemeen maar in het bijzonder voor “hard-bodied” organismen (zoals insecten 
met een chitine pantser) zijn metalen als ionen beschikbaar voor opname. Dit wordt wel 
het vrije ion activiteit model (VIA-model) genoemd. Een recent voorbeeld uit het vele 
onderzoek hiernaar is de opname door muggenlarven van cadmiumionen, gereguleerd 
door competitie met calcium via “calcium ionkanalen” (Craig 1999).  Er zijn meer 
voorbeelden die terug te voeren zijn op de grote “chemische” overeenkomst tussen 
cadmium en calcium (Goldschmidt 1954, Clemens 1998).  Andere voorbeelden van 
interactie tussen metalen (in dit geval bij planten) zijn: Zn en Cd remmen elkaars 
opname (Sharma 1999), terwijl Ni de opname van Cu stimuleert (Wallace & Abou-
Zamzan 1989). Uiteraard is ook de speciatie van de metalen van belang: arsenaat is 
voor planten de opneembare vorm van arseen, arseniet daarentegen wordt nauwelijks 
opgenomen (Asher & Reay 1979). 
 
Hoewel de opname van essentiële metalen Zn en Cu vaak gereguleerd wordt blijkt de 
interne concentratie van lood in een springstaart (Folsomia candida) het best verklaard 
te worden door de totaalconcentratie van lood in de bodem (Vijver 1999). De 
dominante opname route was moeilijk vast te stellen en leek voor de “semi soft body” 
springstaart en zeer complex te zijn. De interne concentratie van een hard body larve 
(Tenbrio molitor) suggereerde dat de opname van metalen beïnvloed is door de vaste 
fase (Vijver 1999). De conclusie uit het onderzoek van Vijver is dan ook dat voor 
verschillende organismen poriewater niet de enige belangrijke opname route is. Ook de 
aan colloïde gebonden fractie en zelfs totaalgehalten in het sediment kunnen 
belangrijke verklarende factoren voor opname zijn. Hieruit blijkt dat opname en dus het 
ecotoxicologisch risico niet eenvoudigweg op conto van het VIA- model kan worden 
geschreven. 
 
Uit een recent literatuuronderzoek blijkt dat voor sediment bewonende organismen 
ingestie van sedimentdeeltjes zeker niet verwaarloosbaar is (Belfroid 1999). De 
belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is echter dat organismen die in sediment leven 
hun graafgangen irrigeren met oppervlaktewater (bioirrigatie). Naast mogelijke oxidatie 
van metaalsulfiden in het anaërobe sediment (zie hierna) is de oppervlaktewaterkwaliteit 
voor deze organismen wellicht belangrijker dan de sedimentkwaliteit.  
 
Omzettingen in relatie tot opname en toxiciteit. 
Sedimentbewoners die oppervlaktewater door graafgangen spoelen, oxideren het 
gereduceerde milieu en maken metalen vrij. Simpson et al, echter suggereren dat 
gedurende bioirrigatie en bioturbatie FeS en MnS, die naar verhouding in overmaat 
aanwezig zijn en minder stabiel zijn (zie intermezzo 1), de oxidatie van sporemetalen 
bufferen. Hierdoor worden de sulfiden van de sporemetalen nauwelijks geoxideerd. 
Sommige metalen, ingesloten in ijzersulfiden of gecoprecipiteerd, kunnen gedeeltelijk 
worden geoxideerd (Simpson 1998). 
 
Omzettingen van metalen kunnen ervoor zorgen dat de speciatie verandert en daarmee 
de opname en/of de toxiciteit. De omzetting binnenin organismen van arsenaat naar 
het toxischer arseniet is een voorbeeld (Thompson 1993). Een ander voorbeeld is de 
vorming van alkyl-metalen zoals tetrametyl-lood, alkyl arsinen en dimethyl seleen door 
bacteriën (Förstner 1983). De bekendste methylering onder anaërobe omstandigheden 
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in de bodem is die van kwik: HgS => Hg2+ => CH3Hg+ => (CH3)2Hg , die ervoor zorgt 
dat snellere ophoping van kwik plaats kan vinden door de grotere lipofiliteit van 
methylkwik. Seleenzouten blijken competatief de methylgroepen van het kwik te 
kunnen binden. Door de vluchtigheid van het dimetylselenide is dit in feite een 
detoxificatie mechanisme.  
Recent is gewezen op een mogelijke andere relatie tussen metalen: die tussen arseen en 
koper (Clarke & Helz 2000). In anaëroob sediment kan sulfide bepaalde oxyanionen 
omzetten naar thiometalaten die op hun beurt sterk complexerend werken. Daarmee 
kan het ongeladen complex: CuH2AsOS2

0 ontstaan. Dit ongeladen complex kan koper 
en arseen wederzijds mobiliseren. Omdat het ongeladen is, kan het complex  mogelijk 
biomembranen passeren en daarmee de biobeschikbaarheid van deze metalen 
verhogen.  
 
Doorvergiftiging 
Onder doorvergiftiging wordt het risico op biomagnificatie in de voedselketen verstaan, 
dat wil zeggen het verschijnsel dat de concentratie van een stof in een organisme hoog 
is bij gelijktijdige opname uit het voedsel en uit het omringende milieu (Van Straalen en 
Verkleij 1991). Metalen in het dieet dragen, naast de opname uit water, bij aan de 
accumulatie in organismen. Sommige metalen zijn zeer mobiel binnen planten, zoals Cd. 
Anderen daarentegen, zoals arseen, lood of koper, worden amper getransporteerd naar 
de bovengrondse delen. Deze differentiële transportmechanismen zijn vooral van belang 
voor de fytotoxiciteit en het beoordelen van risico’s van het eten van bepaalde 
plantendelen. Voor het zoetwaterkreeftje Asellus aquaticus is echter aangetoond dat de 
opname uit voedsel (de waterplant Elodea) minder belangrijk is dan de directe opname 
uit water (Hattum 1995). 
  
Metalen hopen zich vooral in de terrestrische voedselketens op, dat wil zeggen in op het 
land levende organismen. In sommige soorten, waaronder pissebedden, worden hogere 
metaalconcentraties aangetroffen dan in bijvoorbeeld kevers (Butovsky en Van Straalen 
1998, Heikens & Hendriks, in prep.). Balk et al. (1994) presenteerden een methode voor 
de schatting van ecotoxicologische risico’s van metalen voor organismen in 
uiterwaarden. Deze methode is gebaseerd op een voedselweb, waarbij het toxicologisch 
risico voor een organisme wordt bepaald door zijn plaats in de voedselketen. Het blijkt 
dat voor mol, das, steenuil, bospitsmuis, bodemorganismen en gras, zich aanzienlijke 
risico’s voordoen door blootstelling aan zware metalen. In uiterwaarden van Rijn 
(Gelderse Poort) en Maas overschrijden de concentraties cadmium in regenwormen het 
niveau dat veilig wordt geacht voor zoogdieren (Hendriks et al. 1995). Regenwormen 
vormen een zeer belangrijke voedselbron voor diverse organismen in het rivierengebied. 
Directe blootstelling aan verontreinigd sediment kan tot opname van zware metalen 
leiden en zo aan hogere trofische niveaus doorgegeven worden (Zonneveld 1998).  
 
Waarschijnlijk is in het aquatische milieu alleen voor methylkwikverbindingen 
doorvergiftiging van belang, doordat deze bijzonder lipofiel zijn. Voor andere metalen 
wordt in het algemeen verdunning in de aquatische voedselketen waargenomen (J. 
Hendriks). In het Haringvliet overschrijdt Cd de voorgestelde MTR-waarden voor 
planten (schedefonteinkruid) en schelpdieren (Corbicula) waardoor risico’s voor 
meerkoeten en zwanen niet zijn uitgesloten (Hattum 1998). Eerder is gevonden dat 
kuifeenden gevoed met driehoeksmosselen uit het Haringvliet (tabel 3.2) minder wogen 
en zich onrustiger gedroegen dan de controlegroep (Boudewijn 1994). Hoewel niet 
bewezen (er is duidelijk accumulatie van PCB’s en enkele effecten kunnen daaraan 
worden toegeschreven) is niet uitgesloten dat metalen hierbij een factor zijn. 
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Tabel 3.2 Gehalten van microverontreinigingen in voedsel, lever en ei van kuifeenden 

uitgedrukt in µg/g dw. (Boudewijn 1994). 
 

 mossel lever ei 

PCB 138 0.35 0.47 1.00 
PCB 153 0.49 0.52 2.15 
Cd 5.00 1.94 0.03 
Hg 0.43 0.62 0.14 

 
Geconcludeerd kan worden dat, wellicht met uitzondering van Hg, het in aquatische 
systemen niet hard is aangetoond dat er risico’s zijn voor biomagnificatie (de ophoping) 
van metalen in voedselketens. Wel kunnen metalen worden doorgeven zonder dat de 
concentratie op basis van kilogram lichaamsgewicht in organismen toeneemt. Het is 
daarbij niet uitgesloten dat er op hogere niveaus in de voedselketen (zwaan, waadvogel 
of duikeend) het maximaal toelaatbaar risico voor deze organismen wordt overschreden 
en zich effecten voordoen.  
 
Hoge sedimentgehalten worden algemeen geassocieerd met een hogere belasting van 
organismen, maar dit lijkt niet altijd op te gaan. Bijvoorbeeld: de hoogste biologische 
concentratie factoren (BCF) voor cadmium in wormen (Lumbricus terrestris, L. rubellus, 
L. castaneus, Allolobophora chlorotica, Aporrectodea rosea en A. caliginosa) werden 
door Spurgeon en Hopkins (1996) gevonden op locaties die de laagste totaalgehalten in 
de bodem bevatten. Ook in Nederlandse sedimenten is dit aangetoond (Derksen 
e.a.1998). Van Straalen en Verkleij (1993) noemen soortgelijke voorbeelden voor een 
scala aan organismen en metalen. Dit ogenschijnlijk tegengestelde mechanisme wordt 
bepaald door de chemische speciatie: de lokale fysisch-chemische omstandigheden 
bepalen of metalen sterk dan wel zwak zijn gebonden aan bodemdeeltjes, dan wel 
mineraal of organisch worden gecomplexeerd (Vink & Hendriks 1999).  
 
Toxiciteitsmechanismen 
De belangrijkste toxiciteitsmechanismen van zware metalen zijn (Van Straalen en 
Verkleij 1991): 

• binding aan eiw tten, met name aan amino- en thiolgroepen, waardoor 
functieverlies van het eiwit kan optreden. Een voorbeeld is de vorming van S-Cd-S-
bruggen, waardoor de ruimtelijke structuur van het eiwit en hiermee de functie 
verloren gaat; 

i

• radicaalvorming: ijzer, koper, mangaan en kwik en arseen zijn in staat door hun 
redox-cycling de vorming van radicalen te stimuleren. Deze radicalen resulteren in 
het lek raken van membranen als gevolg van lipid-peroxidatie. Radicalen kunnen 
door zogenaamde ‘scavengers’, zoals glutathion, vitamine E en ascorbaat, 
‘weggevangen’ worden; 

• binding aan laagmoleculaire peptiden en aminozuren zoals histidine in het geval van 
nikkel en glutathion in het geval van arseniet en cadmium; 

• oxidatie van reductanten: deze stoffen beschermen tegen oxidatieve stress. Door 
hun oxidatie wordt de pool van deze beschermende stoffen kleiner; 

• vorming van ADP- of ATP-metaalcomplexen: door bijvoorbeeld arsenaat, dat door 
zijn chemische verwantschap met fosfaat ingebouwd kan worden in ATP. Hierdoor 
wordt de energiehuishouding verstoord; 
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• binding aan DNA/RNA resulterend in respectievelijk mutaties en storing van 
eiwitsynthese; 

• substitutie/verdringing van metalen van opnameplaatsen of in metallo-enzymen 
Dit soort toxiciteitsmechanismen uit zich in effecten op verschillende niveaus, variërend 
van ondermaatse groei tot sterfte op individueel niveau tot verstoringen van hele 
ecosystemen. 
 
Mengseltoxiciteit 
Meestal zijn organismen buiten het laboratorium niet blootgesteld aan één enkel metaal, 
maar aan mengsels van metalen en andere stoffen. Interacties tussen de toxicanten 
kunnen dan voor een groot gedeelte het effect bepalen. Deze interacties variëren sterk, 
zowel afhankelijk van de onderzochte combinatie, als ook van de concentraties. Zo kan 
de opname van Zn en Cd in lage concentraties bij planten antagonistisch op de toxiciteit 
werken (combinatietoxiciteit lager dan de som van beide elementen afzonderlijk), in 
hoge concentraties kunnen ze synergistisch werken (combinatietoxiciteit hoger dan de 
som van beide elementen afzonderlijk). Dit is niet afhankelijk van interacties tijdens de 
opname, wat aangeeft dat de interacties binnen de cel hiervoor verantwoordelijk zijn 
(Sharma et al. 1999, Sneller 2000). 
Daarnaast zijn uiteraard ook interacties met niet-metalen van belang. Zo kan 
bijvoorbeeld door complexatie van Cu met organische humuszuren de beschikbaarheid 
en hiermee de toxiciteit worden verlaagd. Echter, de complexatie met laag moleculaire 
organische verbindingen (histidine, of het bacteriële uitscheidingsprodukt siderochrome) 
kan transport over membranen faciliteren. 
 
Voor stoffen met een gelijk werkingsmechanisme die elkaar niet beïnvloeden, is het 
effect van de som van hun concentraties gelijk aan het effect van het mengsel 
(concentratie-additie). Een maat voor deze mengseltoxiciteit is de Toxic Unit (T.U.). In 
het kort komt het er op neer dat effecten van verschillende stoffen op één organisme 
opgeteld worden door de concentraties te delen door de NOEC (of de LC50) en de zo 
verkregen “gewogen” concentraties te sommeren: 
 

TU = Σ [conc  stof i ]/[NOEC stofi ] 

 
Indien je alle relevante stoffen hebt gemeten en daarvan de NOEC kent, kan daarmee 
het effect in bijvoorbeeld een bioassay worden verklaard. Onderzoek naar 
combinatietoxiciteit in aquatische systemen toont aan dat het concentratie-additie 
model heel vaak opgaat. Het werkt zelfs voor stoffen die geen gelijk 
werkingsmechanisme hebben, mits het om veel stoffen te gelijk gaat bij lage 
concentraties (Hermens & Leeuwangh 1982, Hermens 1984). Voor zware metalen 
verwacht men niet dat ze concentratie-additief werken omdat zoals reeds gezegd 
metalen elkaar onderling beïnvloeden. Toch is concentratie-additie van acht metalen 
gevonden bij Daphnia magna (Enserink 1991). Waarschijnlijk wordt bij veel stoffen de 
toxiciteit vooral bepaald door aspecifieke werking (die additief is) bij concentraties die te 
laag zijn voor hun meer specifieke werking. 
Als de TU, voor een combinatie van metalen 1 is, dan is de toxiciteit gelijk aan de NOEC 
voor metalen. Is de TU groter dan 1 dan kun je een effect van de combinatie aan 
metalen verwachten (op dat organisme in die bioassay). Den Besten et al berekenden 
een TU van 65 voor metalen in een sediment waar de PAK slechts een TU van 2 
hadden. Een groot deel van het waargenomen effect in deze bioassay moet dus aan 
metalen worden toegeschreven (den Besten et al. 1995a).  
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Bij hogere concentraties wordt wel voor LC50 waarden gekozen voor de noemer (dan 
verklaar je de sterfte van 50 % van de organismen). Bij hoge concentraties worden 
antagonistische en synergistische effecten dominant en mag de TU alleen gebruikt 
worden voor stoffen met een gelijk werkingsmechanisme. Bij planten is bij hoge 
concentraties antagonisme niet, maar juist een steeds sterker additief effect 
(synergisme) waargenomen (Sneller 2000). 
 
Resistentie en detoxificatie mechanismen tegen zware metalen 
Organismen kunnen ophoping van metalen voorkomen (avoidance) of tolereren. 
Avoidance is dan het vermogen om bij hoge beschikbare metaalconcentraties 
accumulatie te voorkomen door selectieve voeding of uitscheiding (excretie, vervellen, 
bladafval). Tolerantie is het vermogen om verhoogde concentraties in het lichaam te 
verdragen (van Straalen,1991). Wat op het niveau van een organisme tolerantie is, kan 
op cellulair niveau avoidance zijn. Zo zijn de detoxificatiemechanismen 
avoidancestrategieën op cel- en orgaanniveau.  
 
Over het algemeen vormt chelatie de primaire detoxificatiereactie: door binding aan 
bijvoorbeeld glutathion, aminozuren als cysteine en histidine, organische zuren, 
fytochelatines en metallothioneinen (Sneller 1999 en referenties daarin). Daarna kan het 
metaal, al dan niet gecomplexeerd, opgeslagen worden buiten het metabolisch actieve 
deel van de cel. In planten zal dat de vacuole zijn, in dieren zijn er cellulaire 
opslaggranules of kan uitscheiding via urine of faeces zorgen voor verwijdering van 
metalen. Ook vervellen is een manier om metalen kwijt te raken. Dit komt voor bij 
insecten en is bestudeerd bij  springstaarten (Van Straalen en Verkleij 1991). Andere 
“avoidance” mechanismen zijn:    

• organisme :  

• aanpassen van voedselstrategie (selectieve opname),  

• groeiverdunning 

• orgaan:   

• herverdeling in planten, blad afval 

• lek uit het blad,  

• verjonging van darmcelllen. 

• cel :   

• selectieve opname/uitscheiding (in feite is methylering van 
 metalen (kwik!) een uitscheidings-mechanisme van bacteriën), 

• binding aan chelaten en aan de celwand. 
 
R sico van verspreiding. i
Organismen die metalen hebben opgenomen en die deze elders uitscheiden kunnen 
bijdragen aan de verspreiding.Toch zal dit zelden tot een significante verspreiding 
leiden.  
Veel van de factoren die de speciatie van metalen bepalen, bepalen ook de verspreiding 
in (porie)water. Zo zal op de kant gezette bagger door toetreden van lucht oxideren 
waardoor meer metalen uitlogen richting grond en oppervlaktewater dan wanneer het 
gereduceerd blijft. Ook de seizoenswisseling van waterstanden in uiterwaarden kan 
grote effecten hebben op de mobiliteit van zware metalen.  
In tegenstelling tot veel metalen zal arsenaat (H3AsO4) anaëroob in het mobielere 
arseniet (H3AsO3

0) worden omgezet. Ook chroom kan mobieler zijn onder anaërobe 
omstandigheden dat voornamelijk als (hydr)oxide (Cr(OH)3

0) voorkomt en geen stabiele 
sulfiden vormt. Voor de meeste metalen geldt bovendien dat binding aan DOC de 
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concentratie van metalen in poriewater verhoogd ten opzichte van wat men kan 
berekenen op grond van sulfide oplosproducten. Dit blijkt ook uit de gemeten Kd-
waarden uit tabel 2.1 (hoofdstuk 2). Ook het bovengenoemde complex van arseen en 
koper (CuH2AsOS2

0) is een mogelijke kandidaat voor hogere mobiliteit van arseen en 
koper in poriewater. De risico’s voor organismen zal bij verspreiding in grondwater 
aanmerkelijk minder zijn en in elk geval pas na zeer lange verblijftijden optreden. Een 
mogelijk risico kan optreden bij verstoring van het sediment zoals tijdens baggeren of 
storten van slib. Het bij baggeren en storten in suspensie gebracht sediment bezinkt 
voor het grootste deel snel, zonder dat het de tijd heeft gehad om te oxideren in de 
waterkolom (zie ook het intermezzo 1 oxidatie van metalen). Het deel dat wel oxideert 
zal van ijzersufiden naar ijzerhydroxiden worden omgezet. Dit hydroxide is een 
adsorbens voor andere metalen en zal na uitvlokken snel weer bezinken. Ook hier zal 
ijzer bufferend werken tegen de oxidatie van zware metalen en vervolgens als 
adsorbens dienen. Metingen tijdens storten lijken de verwachtte afname van metaal 
concentraties in het water te bevestigen (Hegeman et al 1991). 
Bewegelijke organismen zullen een slibwolk zo mogelijk vermijden (avoidance). Het 
belangrijkste effect zal de handeling zelf zijn (bij baggeren de lokale vernieling van de 
habitat en bij storten het begraven van de bodemorganismen).
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5 Bioassays ter beoordeling van de 
beschikbaarheid en de effecten van 
metalen 

 
In het voorgaande hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op het milieuchemisch gedrag, 
routes voor opname en uitscheiding door organismen en aangrijpingspunten van 
toxische effecten van metalen. Effect van metalen op organismen is afhankelijk van de 
blootstellingsroute(s) en daarmee van bepaalde fracties van de in de bodem aanwezige 
metalen. In dit hoofdstuk wordt gepoogd om van bestaande bioassays aan te geven wat 
de belangrijkste blootstellingsroute is van de testorganismen. 
 
Bij het uitvoeren van een bioassay wordt een bepaald organisme aan het te 
onderzoeken monster blootgesteld, waarna vervolgens naar de biologische effecten kan 
worden gekeken. Hierbij kunnen zowel de mate van bioaccumulatie als de effecten 
(zoals: sterfte, vertraagde groei of verminderde reproductie) bestudeerd worden. 
Bioassays leveren daarmee een belangrijk stuk aanvullende informatie ten aanzien van 
ecologische risico’s. Voor het beoordelen van waterbodemkwaliteit zijn inmiddels 
meerdere bioassays voorhanden (zie Maas et al. 1993, Guchte et al. 1996), en ook voor 
de landbodem worden bioassays steeds vaker toegepast. Voor waterbodem gaat het om 
de volgende bioassays: 
 

• Poriewatertest met Vibrio fischeri (een bacterie; test staat ook bekend onder de 
naam Microtox-test); 

• Poriewatertest met de watervlo Daphnia magna; 

• Poriewatertest met de rotifeer (raderdiertje) B achionus calyciflorus; test bekend 
onder de naam Rotoxkit F; 

r

• Poriewatertest met het zoetwaterkreeftje Thamnocephalus platyurus; test bekend 
onder de naam Thamnotoxkit; 

• Poriewatertest met zebravis eieren (een early life stage (ELS)-test); 

• Sedimenttest met de muggenlarf Chironomus riparius; 
• Sedimentesten met diverse soorten nematoden (aaltjes); 

• Sedimenttest met het vlokreeftje Hyalella azteca; 
• Bioaccumulatietest met de muggenlarf Chironomus riparius; 
• Bioaccumulatietest met aquatische oligochaeten (wormen). 
 
De meeste testen zijn ontwikkeld met het oog op het bepalen van de toxiciteit van in 
water opgeloste stoffen: de bioassay met Daphnia magna, de Microtox-test, RotoxF, 
Thamnotox en de ELS-test met zebravis eieren. Deze testen kunnen ook worden ingezet 
voor het beoordelen van bodemkwaliteit door de testen uit te voeren met poriewater. 
De inzetbaarheid hangt mede af van een aantal randvoorwaarden, zoals een maximale 
ammoniumconcentratie in het poriewater. Vooral met het oog hierop valt bijvoorbeeld 
de Thamnotoxkit af voor de beoordeling van bodemkwaliteit.  
 
Een aantal andere testen is specifiek ontwikkeld voor het testen van bodemkwaliteit. Dit 
zijn de testen met typische sedimentbewonende organismen, zoals Chironomus riparius 
en Hyalella azteca, testen met nematoden, en de bioaccumulatie-testen. Met name 
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bioaccumulatie-testen lenen zich voor het leggen van relaties tussen biologische 
beschikbaarheid en milieu-chemische metingen, omdat als eindpunt van de testen de 
opgenomen hoeveelheid contaminanten in een organisme (worm, muggenlarf) wordt 
gebruikt (den Besten 1995b). Uit dit type onderzoek is in het verleden reeds gebleken 
dat er een aanzienlijke variatie te vinden is in de opname van metalen door aquatische 
wormen tussen verschillende typen bodem (zie o.a. Postma & den Besten 2000). 
Momenteel wordt op verschillende fronten onderzocht of de metaalaccumulatie 
correspondeert met metaalgehalten in poriewater.  
Hoewel dit het inzicht in de biologische beschikbaarheid kan verbeteren, blijven 
belangrijke factoren nog buiten beeld, zoals de rol van DOC en de opname via 
bodemdeeltjes. Recent uitgevoerde studies bevestigen het beeld dat opname van 
contaminanten gebonden aan DOC en/of gebonden aan bodemdeeltjes belangrijk kan 
zijn (Belfroid 1999). Dit blijkt in ieder geval af te hangen van het type organisme, onder 
meer of het organisme een harde dan wel zachte huid heeft (Vijver 2000). In het eerste 
geval blijkt de opname van een aantal metalen het beste te verklaren te zijn op basis 
van de gehalten metaal in het poriewater. Voor bepaalde soorten dieren met een harde 
huid is aangetoond dat de opname van sommige metalen mede verklaarbaar is uit de 
totaalgehalten in de bodem in plaats van alleen de concentraties in het poriewater. 
Hoewel deze verbanden geen bewijs leveren voor de feitelijke opnameroute, ligt het 
voor de hand dat opname via het voedsel in het laatste geval dominant is.  
De vraag is dan vervolgens waar het betreffende organisme zijn voedsel vandaan haalt. 
Hier is kennis over de ecologische strategie van bodemorganismen van cruciaal belang. 
Men onderscheidt bodemdetritus-eters en filterfeeders (dieren die in de bodem leven 
maar via een siphon water aanzuigen en daar hun voedsel uithalen). Zelfs in het geval 
van de laatstgenoemde strategie kan het dier grote hoeveelheden sedimentpartikels 
‘eten’, omdat het dier als een soort stofzuiger het zwevend materiaal bovenop het 
sediment verzamelt. 
 
Bioassays die worden uitgevoerd met sediment kunnen zowel betrekking hebben op 
blootstelling via sedimentdeeltjes als via sediment-poriewater. Voor wormen en de 
muggenlarf Chironomus riparius zijn er aanwijzingen dat de blootstelling kan 
geschieden zowel via poriewater als via sedimentdeeltjes. Voor een soort als Hyalella 
azteca lijkt de opname met name te geschieden via het bovenstaand water. Bioassay’s 
met deze laatste soort kunnen dus alleen informatie over de kwaliteit van de bodem 
geven indien die bodem in evenwicht is met het bovenstaande water. 
 
Bioassays die worden uitgevoerd in sediment-poriewater hebben specifiek betrekking op 
de opnameroute via het poriewater. Dit kan een geforceerde situatie zijn, zoals bij de 
poriewatertest met Daphnia (leeft van nature niet sedimentgebonden), maar daar hoeft 
op zich niets op tegen te zijn als de biologische beschikbaarheid van bodemgebonden 
contaminanten hiermee te verklaren is. Het lijkt dus logisch om de relatie tussen effecten 
en chemie te onderzoeken door metaalgehalten in het poriewater te meten. Wel is nog 
onvoldoende bekend over de rol van DOC.  
 
Ook is het nog niet duidelijk of de inschatting van de risico’s in de veldsituatie dienen te 
worden gebaseerd op metingen van metaalconcentraties in anaëroob poriewater. Om 
sediment geschikt te maken voor het bereiden van poriewater wordt het sediment eerst 
gemengd en dus aan zuurstof blootgesteld. Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat dit  
mobilisatie van metalen kan veroorzaken, leidend tot herverdeling over de diverse 
sorptieve fasen en mogelijk hogere concentraties metalen in het poriewater dan in situ. 
Aan de andere kant kan dit effect van zeer tijdelijke aard zijn, en is het sediment op het 
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moment dat poriewater wordt geïsoleerd (na te zijn bewaard bij 4 °C) weer anaëroob. 
Voor veel metaalsulfiden is langdurige beluchting nodig om volledig te oxideren of is 
voldoende buffer in de vorm van ijzer- en mangaan sulfiden aanwezig die hun oxidatie 
voorkomt.  
 
Los van deze discussie is de vraag van belang of de organismen in situ toch ook niet tot 
op een bepaald niveau hun eigen aërobe omgeving creëren (ze zijn immers van zuurstof 
afhankelijk). Dit kan ertoe leiden dat metalen in de micro-omgeving van een 
bodemorganisme beschikbaar komen, ondanks het feit dat de bodem vanaf enkele mm 
dan wel cm anaëroob is. Metingen van concentraties van metalen in bodemorganismen 
(zowel verzameld in het veld als organismen uit accumulatiebioassays) geven geen 
duidelijke afwijking van opname volgens equi partitie (den Besten 1997).  
 
In dit licht dient ook AVS als parameter te worden gezien. Uit internationale literatuur 
komen voorbeelden dat de SEM/AVS ratio goed correleert met de toxiciteit. Echter het 
betreft hier studies met een grote range aan AVS gehalten en metaalconcentraties en 
een scherpe overgang water-sediment (weinig dynamische bodems, lage 
sedimentatiefluxen). Hoewel verschillende Nederlandse waterbodems vergelijkbaar zijn, 
zijn er ook meer dynamische bodems. Reinholt-Dudok van Heel et al (Reinholt-Dudok 
van Heel e.a. 1993) geeft aan dat bij watersystemen met hoge dynamiek van stroming 
en sedimentatiesnelheid de fysische condities meer bepalend zijn voor de 
soortensamenstelling dan het sediment (inclusief verontreinigingen). Daar komt bij, 
zoals  in het voorgaande hoofdstuk is opgemerkt, dat veel bodembewoners middels 
bioirrigatie eerder met oppervlaktewater van doen hebben dan met anaëroob 
poriewater. Omdat de redox in sediment met de diepte varieert hebben SEM/AVS 
metingen alleen zin als inzicht bestaat in het verloop van de waarden in de verticaal 
(Berg 1997). Tot slot is gebleken dat het AVS gehalte met het seizoen fluctueert en 
komt het voor dat de metaalbindende capaciteit van sulfides in Nederlandse 
waterbodems onvoldoende groot is om alle aanwezige metaal te kunnen complexeren 
(De Hoop et al. 2000). Dit alles beperkt de kans op correct onderscheidend vermogen. 
 
Metingen in anaëroob verzameld poriewater uit sediment uit de Sliedrechtse Biesbosch 
tonen aan dat metalen in verhoogde concentraties aanwezig zijn. Met TIE-studies is 
bevestigd dat metalen een deel van de waargenomen effecten kunnen veroorzaken 
(Rotteveel et al. 1999). TIE staat voor Toxiciteit, Identificatie en Evaluatie en is een 
techniek waarbij door fractiescheiding en chemische analyse uitgezocht wordt wat de 
aard van de (onbekende) stof(groep) is die het effect veroorzaakt in een bioassay. 
Wellicht moet ook de rol van DOC worden bezien voor de verklaring van deze 
waarnemingen. 
 
Voor de toepassing van poriewater-bioassays dient er een goed inzicht te komen in het 
gedrag van metalen tijdens de isolatie van poriewater en de daarop volgende 
behandelingsstappen. Wanneer poriewater uit een (grotendeels anaëroob) 
bodemmonster wordt geïsoleerd, kunnen complexatie-reacties optreden, die 
bijvoorbeeld veroorzaken dat een groot deel van de vrij opgeloste metalen neerslaat in 
de vorm van hydroxides. Of dit daadwerkelijk leidt tot een sterke vermindering van de 
metaal-blootstelling van organismen in poriewaterbioassays zou nagegaan moeten 
worden. Mogelijk is dit vast te stellen door metaalmetingen tijdens diverse stappen van 
de behandeling in de betreffende organismen en na beëindiging van de test. 
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6 Meettechnieken voor de 
(bio)beschikbaarheid van metalen 

Duidelijk is dat de lotgevallen van metalen in het milieu complex zijn. Recent is meer 
aandacht gekomen voor de vrije-ion-concentratie in poriewater of in elk geval voor de 
biologisch beschikbare fractie om effecten van metalen op organismen te verklaren. 
Echter, het blijkt belangrijk om daarnaast ook aandacht te schenken aan de levenswijze, 
het gedrag en de bouw van organismen en hun plaats in de voedselketen. Leven ze in 
of op het sediment, wat is hun wijze van foerageren en hebben ze een zachte of harde 
huid, irrigeren zij hun leefgangen in het sediment met oppervlaktewater, vervellen ze of 
niet. Het bepaalt mede hun uiteindelijke “body-burden” en dus het mogelijke toxische 
effect van metalen.  Het blijkt dat het moeilijk is om eenduidig te definiëren wat nu de 
“biologische beschikbare fractie” is.  
Het is daarom belangrijk om meetmethoden te hebben waarmee zo goed mogelijk de 
beschikbaarheid van metalen kan worden vastgesteld. Methoden moeten niet alleen de 
beschikbaarheid meten maar bij voorkeur ook een verband met accumulatie en of 
effecten kunnen leggen. In figuur 5.1 en tabel 5.1 is een selectie weergegeven van 
operationele technieken waarmee deze chemische en biologische beschikbaarheid van 
zware metalen kan worden bepaald.  
 

  
Bepaling chemische beschikbaarheid van metalen  

   

             

      

Berekenen  Meten Fysisch-
Chemisch 

 Meten 
Biologisch-
Chemisch 

  

             

(1) 
Rekenmodel 
 BIOCHEM 

 (3) 
analyse 

Poriewater 

 (7) 
SOFIE®   

Chemisch 
Toxicologisch 

meetcel 

  

             

(2) 
Rekenregels 

met gebieds-kenmerken 

 (4) 
Diffuse Gradiënt 

Techniek 
(FEASY) 

    

             

  (5) 
Zwakke  
extractie 

    

        

  (6) 
SEM-AVS 

    

 
Figuur 5.1 Schema van meettechnieken voor de beschikbaarheid van metalen. 
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Tabel 5.1: Toelichting en functionaliteit van toetsingstechnieken.  
 

Methode Toelichting Complexi- 
teit* 

Toepas-
baarheid 

Referenti
e 

1. 
Rekenmodel 

BIOCHEM is een voor de uiterwaarden ontwikkeld computermodel; 
gebasseerd op CHARON+ (thermodynamica en tijdsafhankelijkheid) en 
NICA-DONNAN (adsorptie aan DOC). Andere veelgebruikte 
rekenmodellen zijn:  ECOSAT, PHREEQM en MINEQL+. 

 
++ 

 
     ++ 

 
RIZA/WL, 
1999 

2. Rekenregels 
 

Empirisch afgeleide wetmatigheden. Opgeloste fracties worden geschat 
op basis van samenstelling en eigenschappen van het aërobe sediment. 

 
- 

 
+ 

 
Otte et al 
2000 

3. Poriewater 
 

Het verkrijgen van opgeloste fracties in poriewater door 
membraanpersing, centrifugatie of suction-extractie. De complexiteit 
van de methoden is afhankelijk van de operationaliteit en gewenste 
handhaving van de redox-toestand. 

 
- / ++ 

 
++ 

 
NEN-
protocol 

4. FEASY   Field Exposure Assessment System FEASY. Deze techniek geeft een 
indicatie van de opname door organismen onder veldcondities. Bij deze 
techniek wordt gebruik gemaakt van diffusieve gradiënten (DGT: 
Diffusive Gradiënts in Thin Films). Thans in testfase bij het IVM/RIZA. 

 
+ 

 
+ 

Zhang. Et 
al 1995 
Hooda et 
al 1999 

5. Zwakke  
    extracitie 
 

Met behulp van een calciumchloride-extractie wordt de opgeloste en 
gemakkelijk beschikbare fractie bepaald via een schudexperiment. De 
methode verdisconteert impliciet de sediment-eigen karakteristieken 
waaronder sorptiecapaciteit en pH. Hierdoor kunnen concentraties 
rechtstreeks aan toxicologische normen worden getoetst. 

 
- 

 
++ 

 
Vink et al 
1999 

6. SEM-AVS Het quotiënt van de hoeveelheid beschikbare metalen (Simultaneously 
Extracted Metals) en de hoeveelheid extraheerbaar sulfide (Acid Volatile 
Sulphide) is een maat voor de beschikbaarheid van metalen. Dit 
quotiënt wordt ook gebruikt als een toxiciteitsindex: SEM/AVS > 1: 
potentieel risico.   

 
- / + 

 
+ 

 
Ankley et 
al 1996 

7. SOFIE® Sediment Or Fauna Incubation Experiment SOFIE®. 
Deze “meetcel” is zo ontworpen dat hierin, zonder verstoring van het 
sediment, gelijktijdig chemische meting aan poriewater en biologische 
effectmetingen kunnen plaatsvinden. Hierdoor is het mogelijk om 
eenduidig een onderling verband tussen chemische en ecotoxicologische 
meetgegevens te leggen.  

 
+ 

 
+ 

  
Vink 
2000 

 

 
 * Onder complexiteit wordt verstaan: de arbeidsinspanning of het benodigd specialisme voor het

uitvoeren van de methode. 

 
Bij de keuze voor de toepassing van een bepaalde methodiek zijn enkele stappen te 
onderscheiden: 
 
a)  In de eerste stap is de keuze voor een techniek afhankelijk van de soort 

verontreiniging. Is de klasse-bepalende contaminant een anorganische (zoals zware 
metalen), een organische (PAK’s, PCB’s, bestrijdingsmiddelen) of een combinatie van 
stoffen? 

b)  Vervolgens moet worden afgewogen of men kan volstaan met een schatting van de 
beschikbaarheid of dat een nauwkeuriger meetgetal gewenst is. Bij deze afweging 
kunnen kosten van analyses en schaalgrootte van het gebied een rol spelen. Indien 
deze beide hoog zijn kan overwogen worden om in eerste instantie te volstaan met 
een berekening. Het rekenmodel (methode 1) levert hierbij tijdsdynamische en 
ruimtelijke informatie, dit in tegenstelling tot methode 2 . Methode 2 geeft een 
schatting voor de ligging van het verdelingsevenwicht Kd op basis van een regressie 
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lijn en gebiedseigen kenmerken zoals het % organisch stof, het lutumgehalte en de 
zuurgraad van de bodemoplossing (zie ook bijlage 1).  

c)  In veel gevallen is het wenselijk om een betrouwbaar meetcijfer van de 
beschikbaarheid te hebben, om tot een betere risicobeoordeling te komen. Daarvoor 
is een precisering nodig van het begrip biobeschikbaarheid.  Peijnenburg et al 
spreekt van “fysisch-chemische beschikbaarheid”, bepaald door zuurgraad, redox en 
soptieve fasen, de “biobeschikaarheid” waaraan het organisme bijdraagt door zijn 
wijze van opname (opname van poriewater en vaste deeltjes) of voor 
waterorganismen relevant gedrag (doorspoelen van graafgang met 
oppervlaktewater, uitscheiden complexerende stoffen) en toxicologische 
beschikbaarheid die ontstaat na detoxificatie mechanismen (afbraak en opslag in 
organellen) in het organismen en na verdeling over organen (Peijnenburg et al 
2000).  Het verrichten van analyses in poriewater is in die zin een goede methode, 
omdat hiermee direct de actueel opgeloste en dus de fysisch-chemisch beschikbare 
fractie in poriewater wordt bepaald op een gegeven tijdstip. De methode vereist 
echter een hoge nauwkeurigheid en een zeker specialisme, zeker in gevallen waarbij 
het poriewater verkregen moet worden uit anaërobe sedimentlagen. Voor de 
analyse van metalen moet dan onder zuurstofloze condities worden gewerkt. Ook 
de SEM/AVS methode is ontwikkeld voor chemische beschikbaarheid van metalen in 
anaërobe sedimenten (methode 6). Voor het bepalen van de biobeschikbaarheid van 
metalen in aërobe sedimenten staat naast poriewateranalyse ook de DGT (FEASY) en 
zwakke extractie ter beschikking (methode 4). DGT, dat een indicatie geeft van de 
opname door een organisme belooft een belangrijke aanvulling op bestaande 
technieken te worden. Deze methode wordt op dit moment getest op haar 
bruikbaarheid en vergeleken met actuele biobeschikbaarheid in organismen. De 
voordelen van de zwakke extractie (methode 5) zijn de lage kosten en de 
eenvoudige uitvoerbaarheid maar van anaërobe sedimenten zijn er nog weinig 
gegevens. De reproduceerbaarheid is hoog, omdat de analyse “ongebufferd” 
plaatsvindt, waarbij het de pH aanneemt van het sediment. De methode is 
ontwikkeld in de landbouw voor de beschikbaarheid van spore-elementen voor 
planten. Ook zijn goede correlaties gevonden met ecologische effecten in 
uiterwaarden (Vink et al 1999). Meer gegevens van anaërobe waterbodems zijn 
echter gewenst. Met SOFIE kan in hetzelfde monster een directe relatie worden 
gelegd tussen chemische analyse en biologische effectmetingen. Hoewel de techniek 
operationeel is moeten nog de nodige ervaring en datasets worden opgebouwd.  

 
 
Voor de methodes 3 tot en met 6 geldt dat ze voornamelijk de fysisch-chemische 
beschikbaarheid meten of model staan voor de biobeschikbaarheid (nr. 4, FEASY). In het 
geval van organismen die graafgangen door spoelen met het bovenstaande water zijn 
de methoden alleen dan adequaat als er evenwicht is tussen het genomen sediment 
monster en het bovenstaand water.  
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7 Discussie  

De risico’s van metalen voor bodem-ecosystemen zijn lang niet uit te sluiten en voor de 
beoordeling van sedimenten is daarom een toetsingscriterium onontbeerlijk. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met de  natuurlijke achtergrondconcentratie van 
stoffen. Ook afstemming tussen de verschillende milieucompartimenten is wenselijk.  In 
de praktijk zijn daartoe risicogrenzen voor water, gebaseerd op toxiciteits gegevens van 
algen, kreeftachtigen en vissen met een generieke Kd omgerekend naar risicogrenzen 
voor sediment. Het blijkt echter dat: 
I. Toxiciteitsproeven in DOC-arm water worden uitgevoerd terwijl 

oppervlaktewater en poriewater hoge, zij het verschillende gehalten aan DOC 
hebben, hetgeen niet in de Kd is meegenomen. 

II. De werkelijke Kd in het veld sterk afhankelijk is van milieufactoren. 
III. De natuurlijke achtergrond lokaal sterk kan verschillen van de in de 

normstelling gehanteerde waarden. 
IV. Normen vooral zijn gebaseerd op literatuurgegevens over toxiciteit van stoffen 

voor pelagische dieren (alg, kreeftachtige, vis) en dus te weinig gebaseerd zijn 
op toxiciteit op benthische organismen. 

Met bovenstaande aspecten moet in een locatiespecifieke risicobeoordeling (een tweede 
lijnsbeoordeling) dus rekening worden gehouden.  
 
Uit deze studie komt naar voren dat inzicht in de blootstellingsroute waar een bioassay-
organisme op reageert van groot belang is bij pogingen om een relatie te leggen tussen 
chemie en effecten.  

 
In tabel 6.1 is de huidige stand van kennis over opname routes samengevat in een 
matrixvorm. De matrix geeft aan welke overdrachtsrelaties in de literatuur zijn 
beschreven voor specifieke fracties zware metalen (speciatievorm) en verklaarde 
effecten op organismen. Zowel terrestische als aquatische organismen zijn opgenomen. 
Voor de literatuurgegevens is een selectie gemaakt van die studies, waarbij de rol van 
speciatie is onderkend en relaties experimenteel aantoonbaar zijn gemaakt. 
 
Uit tabel 6.1 blijkt onder meer, dat slechts het humaan-toxicologisch risico volledig 
wordt bepaald door het totaalgehalte van zware metalen. Dit komt doordat ingestie van 
sediment in Nederland als enige relevante opnameroute wordt beschouwd. De overige 
fracties zijn hieraan ondergeschikt. Voor alle overige organismen speelt de opgeloste 
fase een belangrijke rol of is dominant. Met name voor aquatische organismen zijn er 
aanwijzingen dat de vrije activiteit van metalen de fractie is waaraan het waargenomen 
effect kan worden toegeschreven. 
Wel wordt voor zowel hardhuidige organismen (dit zijn organismen met een 
chitinehuid, zoals kevers en de meeste insecten) als zachthuidige organismen 
(waaronder wormen) enige controverse in de literatuur gevonden. Zowel de 
totaalfractie, de uitwisselbare fractie (bepaald met 0.01 M CaCl2 of soortgelijks) als de in 
water oplosbare fractie lijken relevant. Er is met name overeenstemming over een 
prominentere rol van de opgeloste fractie bij zachthuidigen dan bij hardhuidigen, 
hetgeen vanwege de mogelijke opnameroutes te verwachten is.  
 
Een kanttekening bij tabel 6.1 is op zijn plaats. Opgemerkt moet worden dat de 
kwaliteit van het gepubliceerde onderzoek niet altijd goed te bepalen is. Bovendien zijn 
de verwijzingen uit de literatuur niet compleet en is een selectie gemaakt van publicaties 
waarbij de rol van chemische speciatie is onderkend. 
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ECOmatrix  

Effectbepalende Concentraties bij Organismen 
 

  

Metaalspecies 

 

 

 Organismen 

 

Totaal 

gehalte 

(incl. inert) 

Sorptie 

complex 

Totaal 

opgelost 

Organische 

complexen 

Anorg. 

Complexen 

Vrije 

activiteit 

Terrestrisch 
 

      

 Mens       
 Plant, terrestrisch    KOW<5   
 Herbivoor: grazers 1-18%, rest via plant      
 Hardhuidige 

bodemorganismen 

collembola      

 Zachthuidige 

bodemorganismen 

oligochaetae  oligochaetae    

Aquatisch 
      

 Vis       
 Plant, aquatisch       
 Hardhuidige 

sedimentbewoners 

chironomidea  crustacea, 

chironomidea 
  chironomidea 

 Zachthuidige 

sedimentbewoners 

oligochaetae  isopoda, 

oligochaetae 
   

 Watervlo       
 Alg       
Micro-organismen       

 

 

 

 
Tabel. 6.1: De ECOmatrix: meest verklarende (donker) en waarschijnlijke of mede 
relevante (licht) opnameroutes van metaal-species in organismen (Uit: Vink, in prep.) 
 
 
Een ander kennishiaat/methodisch probleem betreft de mogelijke verschillen in 
milieuchemische condities die ontstaan door bewerking die nodig om bioassays toe te 
kunnen passen. In bioassays, met name die waarbij poriewater wordt geïsoleerd, 
sediment wordt geroerd, gehomogeniseerd en/of gezeefd, veranderen de 
milieuomstandigheden. Hoewel het sediment weer opnieuw reduceert tot de 
oorspronkelijke redox-potentiaal kunnen de speciaties veranderd zijn. Ondanks het feit 
dat in het algemeen hogere gehalten van contaminanten in sediment sporen met een 
hogere graad van effect in deze testen is een gedegen evaluatie van het meetprotocol 
wenselijk. Daarnaast moet en voor bioassays voor sediment protocollen worden 
ontwikkeld waarbij zo veel als mogelijk de redoxpotentiaal en de zuurgraad gelijk 
blijven. 
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Hoe verder met het onderzoek naar de relatie chemie-effect? 

Het effect in een bioassay wordt bepaald door een veelvoud aan factoren, waaronder: 
metalen, organische stoffen, onbekende verbindingen, combinatie-toxiciteit en tenslotte 
de beschikbaarheid van stoffen. Dit maakt het op voorhand al moeilijk om een verband 
aan te tonen tussen effecten en concentraties van verontreinigingen. Een 
bioaccumulatietest is in dit opzicht éénduidig. De stoffen die door het organisme zijn 
opgenomen kunnen worden teruggemeten. Dit schept mogelijkheden voor het 
herleiden van het causaal verband tussen de chemische beschikbaarheid en de 
accumulatie in het organisme. Daarbij wordt aanbevolen om zowel de chemische als de 
biotische metingen simultaan uit te voeren.  

Voor het aantonen van causale verbanden voor bioassay’s waarin effecten worden 
gemeten dient gezocht te worden naar integrerende beoordelingsmethodieken. Te 
denken valt aan statistische analyse, de Triade-beoordeling, toxiciteits identificatie 
evaluatie (TIE) en recent ontwikkelde milieuchemische instrumenten zoals de meetcel 
SOFIE. Deze methodieken zijn vanuit verschillende invalshoeken ontwikkeld, zoals 
hieronder wordt toegelicht. 

  

Statistische analyse 

Statistische analyse van effectgegevens en bodemkarakteristieken (zoals pH en redox 
die voor zware metalen een cruciale rol spelen) kan meer inzicht geven in de parameters 
die de beschikbaarheid en effecten beïnvloeden. Dit kan belangrijke aanwijzingen 
leveren voor een mogelijke aanpassing van de correctiefactoren bij het omrekenen naar 
standaardbodem. Voorbeelden van deze aanpak zijn statistische analyse van gegevens 
van het benedenrivierengebied (Peeters et al , 2001; de Boer et al 2001). In de 
toekomst zouden ook data van chemische bepalingen van de beschikbare fracties van 
contaminanten (zwakke extracties, SEM/AVS, metingen van de vrije ion activiteit  en 
DGT) op deze wijze moeten worden geanalyseerd.   

 

Triade (bioassay’s, chemische metingen en veldinventarisaties) 

Een betere interpretatie van waargenomen effecten is mogelijk door chemische 
meetgegevens te combineren met biologische veldinventarisaties en bioassay’s. dit 
gebeurt reeds bij de vaststelling van de saneringsurgentie van verontreinigde 
waterbodems. Afgezien van de combinatie van chemische, biologische en toxicologische 
gegevens wordt bij deze methode veel waarde gehecht aan de causaliteit: er moet 
bewijs worden geleverd dat de gevonden effecten toe te schrijven zijn aan de 
aangetroffen verontreinigingen. Het gebruik van toxic units (TU) kan hierbij een manier 
zijn om rekening te houden met de combinatietoxiciteit van metalen of andere 
stofgroepen (den Besten et al 1995a). Ook beschikbaarheidsbepalingen (chemisch of 
accumulatietesten) kunnen waardevol zijn bij de interpretatie volgens de Triade 
methodiek. 
 
TIE (toxiciteit, identificiatie en evaluatie) 
De techniek die bekend staat als: “toxiciteit identificatie evaluatie” (TIE) kan uitkomst 
bieden bij het toeschrijven van een effect aan een bepaalde stofgroep. De essentie van 
deze techniek is dat een toxisch monster wordt gesplitst in stofgroepen, waarna 
opnieuw de toxiciteit wordt bepaald (Rotteveel et al 1999) Dit kan zeer waardevol zijn 
voor de onderbouwing van een eventuele saneringsbeslissing.   
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Meetcel SOFIE  
SOFIE (Sediment Or Fauna Incubation Experiment ) is bij uitstek een geïntegreerde 
techniek omdat gelijktijdig een ongestoord monster van het poriewater kan worden 
genomen en een bioassay het effect kan meten.  
Zowel vooraf als achteraf kan het sediment worden gekarakteriseerd op alle gewenste 
parameters en eventueel kan de bioaccumulatie in organismen worden gemeten. 
Hiermee is een krachtig instrument voorhanden voor het meten van effecten van met 
name de metalen.  
 
De toekomst van het onderzoek ligt in het tegelijkertijd benutten van de mogelijkheden 
die de verschillende technieken bieden. Een betere karakterisering van de fysisch-
chemische beschikbare fractie enerzijds en/of de biologisch dan wel toxicologische 
beschikbaarheid anderzijds kan worden bereikt door het inzetten van meettechnieken 
uit figuur en tabel 5.1. De bewijslast voor het toe schrijven van een effect aan 
bijvoorbeeld metalen kan met technieken zoals CaCl2-extractie, SEM/AVS en poriewater 
analyses enerzijds en DGT en SOFIE anderzijds, beter worden onderbouwd. 
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8  Conclusies en Aanbevelingen.  

 
8.1 Conclusies. 

 Met  betrekking tot de normoverschrijding kan geconcludeerd worden dat: 

⇒ metalen in oudere sedimenten de interventiewaarde nog vaak overschrijden. 

⇒ in sommige nieuw gevormde sedimenten wordt het MTRsediment overschreden. 

⇒ effecten op organismen door metalen eenduidig zijn aangetoond. 
  
 Met betrekking tot de risico’s van zware metalen wordt geconcludeerd dat: 
⇒ overschrijding van de generieke norm geeft onvoldoende inzicht in de actuele 

risico’s. 

⇒ de risco’s worden gedicteerd door de in-situ speciatie en de te beoordelen 
ecosystemen. 

⇒ terrestische systemen zoals uiterwaarden onderscheiden zich van waterbodems door 
een periodiek wisselend redox regime. 

⇒ in zandige sedimenten in gebieden met hoge hydraulische dynamiek moet rekening 
gehouden worden met een hoge mobiliteit (lage Kd) van metalen, 

 
 
Voor wat betreft de relatie metaalspeciatie en effecten zijn de conclusies: 
 

⇒ Er is behoefte aan beter inzicht in het verband tussen chemie en ecotoxicologie, 
waarbij primair aandacht moet worden geschonken aan de relatie tussen de 
(mogelijk) effect bepalende metaalfracties en de ecotoxicologische effecten. 

⇒ De toepasbaarheid van poriewater-bioassay’s is afhankelijk van de vraag hoe de 
milieuchemische condities tijdens de successievelijke bewerkingsstappen veranderen 
in vergelijking met het ongestoorde sediment. 

⇒ Uit de voorgaande hoofdstukken is duidelijk dat er ook grote behoefte is aan testen 
waarbij de natuurlijke redox status van het sediment gehandhaafd blijft. Testen die 
een sediment zowel chemisch correct karakteriseren als biologische effecten scoren 
zonder de redox status van het sediment al te ernstig te verstoren zijn in 
ontwikkeling en verdienen meer aandacht in zowel het onderzoek als in de 
praktische toepassing.   

⇒ Verandering van redoxcondities spelen niet alleen in de voorbehandeling van 
bioassay’s. Situaties waarbij de redox een rol speelt bij het milieuchemisch gedrag 
van metalen komen in de natuur veelvuldig voor. Gedacht kan worden aan het op 
de kant brengen van specie, resuspensie van anoxisch slib in water met een hogere 
zuurstofspanning door hoogwater, baggeren of verlies tijdens het storten. Andersom 
speelt de reductie een rol bij droge gronden die in een put worden gestort en bij 
seizoen afhankelijke wisselingen van waterstanden in de uiterwaarden. In al deze 
gevallen zullen speciaties van metalen (periodiek) wijzigen en zal de mobiliteit en de 
beschikbaarheid veranderen. Inzicht in (wijziging van) de mobiliteit en de 
beschikbaarheid van metalen onder deze (veranderende) condities is gewenst. 

  

⇒ Naast laboratoriumtechnieken is er behoefte aan effectmetingen in het veld. In-situ 
bioassay’s kunnen hier een belangrijke aanvulling leveren. 
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8.2 Aanbevelingen. 

Toekomstig beleid met betrekking tot normstelling dient zich te richten op de volgende 
aspecten: 

⇒ Uiterwaarden dienen, gezien hun specifieke omstandigheden (periodieke 
overstroming met afwisselende oxische en anoxische milieu’s) anders dan de 
waterbodems te worden beoordeeld. 

⇒ Normen voor verontreinigingen in de waterbodem die nu gebaseerd zijn op 
aquatische organismen dienen mede op benthische meio-  en macrofauna, flora en 
de daarop prederende hogere organismen zoals benthivore vis en watervogels 
gebaseerd moeten zijn. Kortom, meer aandacht voor benthische organismen is 
gewenst in de ecotoxicologische onderbouwing van normen. 

⇒ Een aanpassing van de generieke normen op termijn die aandacht verdient is: 
gebruik maken van bodemkarakteristieken, die de beschikbaarheid van metalen in 
belangrijke mate bepalen bij de correctie naar standaard bodem. 

⇒ Het effect van DOC in natuurlijke systemen en het nagenoeg ontbreken daarvan in 
ecotoxicologische testen op de omrekening van MTRlab->MTRoppervlaktewater -
>MTRsediment dient onderzocht te worden. 

 
 
Aanbevelingen op het terrein van de Risicobeoordeling: 
 

⇒ Bij risicobeoordeling moet rekening gehouden worden met de locatiespecifieke 
omstandigheden die bepalend zijn voor de beschikbaarheid van metalen. 

⇒ onderzoek naar in situ opname van metalen onder veldomstandigheden is dringend 
gewenst.  

⇒ Operationaliseren van meettechnieken voor de bepaling van specifieke chemische 
fracties (bijvoorbeeld CaCl2 extracties, SEM/AVS metingen). Bovendien moet de 
aandacht uitgaan naar de bepaling van de vrije ion activiteit en DOC-gebonden 
fracties. 

⇒ Onderzocht moet worden of ecotoxiciteitstesten (bioassays) beter kunnen worden 
uitgevoerd met ongestoorde sedimentkolommen. 

⇒ Aanbevolen wordt om na te gaan of bij de verschillende bioassay’s die zijn 
toegespitst op het meten van poriewater de voorbehandelingen de integriteit van 
het sediment niet zodanig verstoren dat de test niet meer representatief is. 

 
 
Aspecten die de mobiliteit en daarmee de verspreiding en de beschikbaarheid bepalen 
bij veranderende milieu condities dienen onderzocht te worden: 
  

 
 

⇒ Onderzoek naar snelheden van oxidatie van metaalsulfiden uit anoxische 
sedimenten voor het inschatten van de mobiliteit en de beschikbaarheid tijdens 
resuspensie door erosie, storten van baggerspecie en bioirrigatie, met aandacht voor 
:

⇒ oxidatiesnelheden bij relevante milieucondities (zuurstofspanning, redox) 

⇒ de fracties die bij verschillende zuurstofspanningen die in watersytemen 
voor komen oxideren 
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⇒ sedimentkarakteristieken waaronder SEM/AVS, macrochemie, TOC, TIC pH, 
redox en adsorptie plaatsen. 

⇒ nabootsing van milieu condities tijdens baggeren en storten: tijdsduur van 
blootstelling aan zuurstofspanningen nabij de bodem van watersystemen. 

⇒ Voor veranderende omgevingsomstandigheden bij hergebruik van bodems 
(bijvoorbeeld stort, toepassing en (her)inrichtingen) dienen er testen in gebruik te 
komen die reducerende condities van bodems kunnen beschrijven en de te 
verwachten veranderingen in beschikbaarheid van metalen kunnen schatten of 
meten. Onder meer voor projecten in het kader van ruimte voor de rivier waarbij 
droge ‘uiterwaard’ grond geborgen wordt in zand-, grindwinputten en gebruik in 
kleischermen is het wenselijk om wijziging in mobiliteit door reductie van organisch 
stof en metalen vast te stellen. Van belang is dat van verschillende bodemtypen 
bekend wordt: 

⇒  wat de snelheid is waarmee organisch stof reduceert 

⇒  wat de gevolgen zijn voor de metaal speciatie en de verdeling over mobiele 
en vaste fasen 

⇒ wat de gevolgen zijn voor de macrochemie waaronder de mobilisatie van 
stikstof  en fosfaat.  

⇒ wat de mobiliteit is van metalen tijdens storten en na volledige reductie van 
het bodemmateriaal. 

Om meer inzicht te verkrijgen in de relatie chemie-effecten wordt aanbevolen om meer 
gebruik te maken van integrerende methodieken zoals Triade, toxiciteitsidentificatie & 
evaluatie (TIE) en combinaties van effectmetingen en milieuchemische bepalingen 
(SOFIE). De chemische metingen dienen daarbij meer gebruik te maken van de nieuw 
beschikbare kennis over en meettechnieken van de fysisch-chemische en biologische 
beschikbaarheid van metalen. 
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Bijlage 1 Schatten en meten van Kd waarden  

Kd-waarden in zandige pakketten.  
Recente metingen van distributie coëfficiënten in watervoerende pakketten is van 

Christensen. Deze waarden variëren van 70 - 10.800 l/kg voor Cu en van 6 - 22.800 
l/kg voor Zn. De lage waarden in de genoemde reeks treden bij lage zuurgraad (pH 5) 
op. Enkele voorbeelden zijn gegeven in tabel B1. 
 
Tabel B1. Enkele voorbeelden van Kd waarden in zandig materiaal bij voor grondwater  

relevante pH waarden. 
 
Aquifer materiaal Lutum  org. C  pH Kd  l/kg  
   % %   Cu Zn  
---------------------------------------------------------------------------------- 
fijn zand  4 1.67  8.0 1270 1150  
middelfijn zand  1 1.13  8.9 3550 5430  
grof zand  1 0.32  8.9 5330 8220 
 Uit: Christensen et al. (2000) 
 
Een uitgebreidere lijst is te vinden in de publicatie van Christensen. De gegevens 
correleren goed met de pH (correlatie coëfficiënten: Cu: r2 = 0,72 en Zn: 0,94). De 
correlatie neemst slechts weinig toe door de korrelgrootte (het specifieke oppervlak) er 
bij te betrekken (voor Cu met 5 % en voor Zn 2 %). Dus anders dan de in de tabel B1 
waar opvalt dat de Kd toeneemt terwijl het specifiek oppervlak, het lutumgehalte en het 
organisch koolstof afneemt. Kleinere korrelgrootte gaat meestal maar niet altijd gepaard 
met een toename van de sorptie van metalen. Dit komt omdat de voor sorptie 
bepalende fase (ijzeroxiden) in grootte kan verschillen. Een toename in sorptie bij 
grotere korrel (kleinere specifieke oppervlakten) is gevonden door Ewais (Ewais 2000). 
Dit hoeft niet representatief te zijn voor nederlandse sedimenten. Wel geeft het aan dat 
het belangrijk is om de evenwichtsverdeling van metalen  in situ te meten.  
Voor de Directie Oost Nederland zijn in een tweetal zandwinputten sedimenten 
bemonsterd en op metalen geanalyseerd (van Steenwijk 2000a en 2000b) 

Tabel B2. Kd waarden in l/kg Put van Moorlag en de put van Wijck (beide Nederrijn). 
 

Kd's    1 
(zavel) 

 2 
(zavel) 

3(lemig 
zand) 

 4(lichte 
klei) 

5 (lichte 
klei) 

6 (lemig 
zand) 

Ni 11845 2727 18310 48792 384498 - 
Cu 2627 533 1286 2271 4223 3904 
Zn 7861 1047 4264 12854 12848 - 
As 506 224 187 1434 1293 133 
Cd 4490 223 3983 18096 11819 - 
Pb 3078 550 1797 5679 4538 37647 
Cr 2271 1240 1246 3637 3561 2655 
% lutum 22,1 7.7 9.7 29.5 32.3 5 
% org. st. 1.5 0.36 0.76 2.12 3.31 0.36 
 
De monsters kunnen worden gekarakteriseerd als zware zavel (1 en 2) en lemig zand (3 
en 6) en lichte klei (4 en 5).  De laagste Kd betreft arseen in een anoxische laag lemig 
zandlaag ( 5 % lutum en een fractie organsich koolstof van 0,0036). Ook koper kan 
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lage Kd waarden bereiken bij lage lutum en organisch stof fracties (2). De orde grootte 
van de zandige sedimenten stemt overeen met de Kd waarden van Christensen. 
Waarden voor Kd in zandige sedimenten zijn duidelijk lager dan de Kd’s uit de generieke 
normstelling.  Dit heeft met name gevolgen voor de mate van verspreiding. De 
generieke Kd zal voor zandige sedimenten te lage poriewater concentraties voorspellen 
en de verspreiding onderschatten. 

 

Oplosbaarheidsproducten van metaalsulfiden.   

Indien de concentratie van metalen in poriewater onder anërobe omstandigheden 
gedicteerd wordt door het oplosbaarheidsproduct van hun sulfiden zouden de 
conrentratie svrij opgelost zeer laag zijn en onafhankelijk van het gehalte aan metaal 
sulfiden in de vaste fase. Een indruk van de concentraties op grond van de 
oplosbaarheidsproducten van de metaalsulfiden staat in onderstaande tabel 
weergegeven. 

 
Tabel B3. Oplosbaarheidsproducten voor de metaalsufiden met de berekende 
concentraties in oplossing. 
 
Sulfiden   -log Ksp   [mn+] 
                                                                                 µg/l 
CdS   27,8   1,4 10-6 
PbS (galena)  27,6   3,3 10-6 
ZnS (wurziet)  21,6   1,0 10-3 
NiS (alpha)  18,5   3,3 10-2 
CuS   36,1   5,7 10-11 
 
Tabel B3 geeft aan dat op grond van het oplosbaarheidsprodukt zeer lage concentraties 
worden voorspelt. Duidelijk is dat, gezien de grootte en de variatie van 
distributiecoëfficiënten in de anaërobe toplagen maar ook de diepere zandige lagen van 
sedimenten, dat de totaal concentratie in poriewater veel hoger is. Zeker als we 
beseffen dat volgens het oplosbaarheids product de poriewater constant blijft als er een 
overmaat aan het betreffende sulfide aanwezig is (het sediment kan klasse 4 zijn) 
 
Cationuitwisseling. 

Een ander aspect van metaal binding aan sedimenten, dat bijdraagt aan de Kd,  is de 
uitwisseling aan de negatief geladen plaatsen van sediment deeltjes. Deze negatief 
geladen plaatsen bevinden zich vooral aan het organisch stof en kleimineralen. Deze 
Kation uitwisselings capaciteit (cation exchance capacity: CEC) bepaald de fixatie van 
kalium en is afhankelijk van de aanwezige kleisoorten en organisch stof in het sediment. 
Een eenvoudige schatting van de CEC is te maken op basis de korrelgrootte verdeling.  

Met bekende fracties over korrelgrootten en organisch koolstof zijn schattingen te 
maken van het CEC met: 
CECmin =  0,50 % lutum + 0,07 % sloef + 0,01% löss + 1,2 % OC 
CECmax =  0,65 % lutum + 0,12 % sloef + 0,03% löss + 2 % OC 
 
Waarbij : 
lutum fractie sloeffractie lössfractie  
<  2 µm 2 - 16 µm 16 - 50 µm 
 
De kation uitwisselingscapaciteit (CEC) van rivier sedimenten loopt uiteen van 5 - tot 
meer dan 100 meq/100 gr. De metaal fractie die met het CEC beschreven wordt bij de 
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chloride extractie meegenomen omdat zij relatief makkelijk uitwisselt. Ook deze fractie 
is maar een deel van de totale binding van metalen aan sediment. 
 
 

 
Rekenregels: Chemische beschikbaarheid in relatie tot risico’s in droge bodems en 
uiterwaarden. 
 
Ondanks de complexiteit van de metaal speciaties is het aantal bodemkenmerken dat de 
bodemvochtsamenstelling in grote lijnen stuurt echter beperkt. Om hier meer inzicht in 
te verkrijgen is door het RIVM, DLO en RIZA onlangs een gezamenlijk project afgerond 
waarin empirische sorptie-relaties zijn afgeleid op basis van een in-situ partitiedataset 
van land- en uiterwaardenbodems (Otte et al 2000). Er zijn verschillende adsorptie-
vergelijkingen voor de metalen Cd, Cu, Pb en Zn afgeleid. Algemeen geldt: 
 
Xtotaal = Xinert + Xreactief  ; waarbij  Xinert = 10p {%OC}r {%lutum}s (Xtotaal)

n 
 
Xtotaal  = totaalgehalte in de vaste fase (mg/kg) 
Xinert  = inerte metaalgehalte in de vaste fase (mg/kg) 
Xreactief  = reactieve metaalgehalte in de vaste fase (mg/kg) 
p, r, s, n = empirisch vastgestelde regressiecoëfficiënten 
 
Uit bovenstaande vergelijkingen wordt duidelijk dat een fractie van het totale 
metaalgehalte in de vaste fase niet-reactief is. Het reactieve deel geeft een beter beeld 
van de te verwachten chemische beschikbaarheid van het metaal in de bodem. Hierbij 
zijn drie gegevens van belang: 
• totaal metaalgehalte van de vaste fase (mg.kg-1); 
• % organisch koolstof 
• % lutum  
 
Dergelijke vuistregels geven per metaal aan hoe op relatief eenvoudige wijze het 
reactieve metaalgehalte in de bodem kan worden bepaald, zonder dat daarbij extra 
metingen hoeven te worden verricht. Dit levert een soort van verwachting op van de 
chemische beschikbaarheid voor metalen in een bodem. Afhankelijk van het metaal 
speelt organisch stof of lutum een meer of minder belangrijke rol. 
 
Omdat voor veel bodems in uiterwaarden (en zeker in onder-water-sedimenten) nog 
niet duidelijk is wat de waarde van de verschillende coëfficiënten in bovenstaande 
rekenregel is, verdient meten de voorkeur.   
 
Om in een later stadium nog steeds gebruik te kunnen maken van de meetgegevens (in 
de gedachte van een achterliggend informatiesysteem waaruit dergelijke reken regels 
kunnen worden afgeleid), is het wellicht verstandiger om bij het verzamelen van de 
gegevens (bemonstering + analyse) alvast meer detail-informatie te verzamelen rondom 
de beschikbaarheid van metalen. Een brede dataset bestaat uit de volgende parameters: 
 
Vaste fase 
totaal metaalgehalte 
massapercentage organische koolstof; 
massapercentage lutum 
 
Vloeistoffase 
bodemvochtparameters: pH en DOC (beïnvloeden speciatie zware metalen) 
opgeloste metaalconcentratie (zwakke extractie-methode); 
opgeloste concentratie van Ca, Cl, Fe, Mg, Na en SO4  
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Bijlage 2:  normen.   

 
Afleidingsmethode van MTR/VR 
In INS is de volgende procedure afgesproken bij de afleiding van MTRs en VRs 
(informatie terug te vinden in De Bruijn et al. 1999): 

• voor één soort zijn meerdere toxiciteitsgegevens beschikbaar die allemaal betrekking 
hebben op hetzelfde ecotoxicologische eindpunt: het geometrische gemiddelde 
wordt genomen; 

• voor één soort zijn meerdere toxiciteitsgegevens beschikbaar die betrekking hebben 
op verschillende ecotoxicologische eindpunten: het meest gevoelige eindpunt wordt 
geselecteerd, evt na geometrisch middelen voor hetzelfde eindpunt; 

• het meest gevoelige levensstadium wordt geselecteerd. 

• voor metalen: MTR = achtergrondconcentratie + MTT, VR = 
achtergrondconcentratie + (MTT/100) 

De extrapolatiemethode die gebruikt wordt bij de getalsmatige afleiding van het MTR, is 
afhankelijk van het aantal beschikbare data (zie onderstaand schema). 
 
Een ‘ad hoc’-MTR wordt door het RIZA en het RIKZ afgeleid buiten INS-kader, meestal 
naar aanleiding van specifieke vragen van waterbeheerders. Deze waarde wordt 
afgeleid met één waarde per soort. 
 
Internationaal 
In verschillende internationale fora worden afspraken gemaakt over normen, die ook 
voor het Nederlandse waterbeleid van belang (kunnen) zijn. Voorbeelden hiervan zijn 
afspraken die gemaakt zijn over de kwaliteit van het Rijnwater in de Internationale Rijn 
Commissie (IRC) en EU-richtlijnen (zoals de op hande zijnde Kaderrichtlijn Water). Zo 
zijn in deze richtlijn afspraken over ecologische doelstellingen vastgelegd. Hoe die 
bereikt moeten worden, wordt aan de lidstaten zelf overgelaten. In de kaderrichtlijn 
Water is de getalsmatige invulling van normen voor stoffen van secundair belang, 
zolang de gestelde ecologische doelen maar bereikt worden. Uitzondering hierop is een 
lijst met ongeveer 30 ‘prioritaire’ stoffen. Wel is in de richtlijn vastgelegd hoe normen 
voor water moeten worden afgeleid. Deze methode verschilt wezenlijk van de 
Nederlandse insteek: zo wordt de Aldenberg en Slob-methode niet Europees-breed 
gedragen en mag dus niet worden toegepast (Aldenberg & Slob 1993). 
Internationaal gezien wordt bovendien alleen gewerkt met totaal gehalten in sediment . 
Dit zal implementatie van een systeem dat bijvoorbeeld uitgaat van opgeloste 
concentraties in poriewater wel eens heel moeilijk te accepteren zijn.    
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Aldenberg en Slob toepassen voor 
afleiden MTR 

Wel complete basisset? 
(alg, Daphnia, vis) 

Technical Guidance Document EU 
gebruiken voor afleiden MTR 

Wel minstens 1 L(E)C50/ 
korte termijn NOEC? 

a 

a 

a 

nee 

nee 

nee 

Geen MTR afleiden 

Modified EPA-methode gebruiken 
voor afleiden MTR 

Minimaal 4 chronische NOECs? 

 
Figuur 1. stroomschema afleiding van MTR. 
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Tabel 1 Minimumkwaliteit (MTR) en Streefwaarden voor water, sediment en grondwater

De getalswaarden voor de totale concentratie in water gelden voor een zwevend-stofconcentratie van 30 mg/l;
De getalswaarden voor sediment gelden voor de standaard van 10 % organische stof en 25 % lutum;
Voor standaard zwevend stof (20 % organische stof en 40 % lutum) liggen de getalswaarden voor metalen een factor 1,5 hoger en voor organische verbindingen een factor 2 hoger dan voor sediment
De achtergrondconcentraties voor de Noordzee gelden voor het midden.

OPPERVLAKTEWATER OPPERVLAKTEWATER SEDIMENT GRONDWATER

achtergrond landelijke landelijke landelijke landelijke landelijke
concentratie streef- streef- streef- streef- streef-
Noordzee waarde MTR waarde MTR waarde MTR-sed waarde waarde

diep grondwater ondiep grond
(> 10 m) (< 10 m)

(opgelost) (opgelost) (opgelost) (totaal) (totaal) (droge stof) (droge stof) (opgelost) (opgelost)

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/kg d.s. mg/kg d.s. µg/l µg/l
cadmium 0,03 0,08 0,4 0,4 2 0,8 12 # 0,06 0,4
anorganisch kwik 0,003 0,01 0,2 0,07 1,2 0,3 10 # 0,01 0,05
methyl-kwik .. 0,01 0,02 0,06 0,1 0,3 1,4 0,01 ..
koper 0,3 0,5 1,5 1,1 3,8 36 73 1,3 15
nikkel .. 3,3 5,1 4,1 6,3 35 44 2,1 15
lood 0,02 0,3 11 5,3 220 85 530 # 1,7 15
zink 0,4 2,9 9,4 12 40 140 620 24 65
chroom .. 0,3 8,7 2,4 84 100 380 # 2,5 1
arseen .. 1 25 1,3 32 29 55 # 7,2 10

antimoon .. 0,4 6,5 0,4 7,2 3 15 # 0,15 ..
barium .. 75 220 78 230 160 300 200 50
beryllium .. 0,02 0,2 0,02 0,2 1,1 1,2 0,05 ..
cobalt .. 0,2 2,8 0,2 3,1 9 19 0,7 20
molybdeen .. 4,3 290 4,4 300 3 200 # 3,6 5
seleen .. 0,09 5,3 0,09 5,4 0,7 2,9 0,07 ..
thallium .. 0,06 1,6 0,06 1,7 1 2,6 2 ..
tin .. 0,2 18 2,2 220 .. .. 2,2 ..
vanadium   .. 0,9 4,3 1 5,1 42 56 1,2 ..

boor @ .. 6,5 650 .. .. .. .. 6,5 ..
tellurium @ .. .. .. .. .. .. .. .. ..
titanium @ .. .. .. .. .. .. .. .. ..
uranium @ .. 0,01 1 .. .. .. .. 0,01 ..
zilver @ .. 0,0008 0,08 .. .. .. 5,5 0,008 ..
        zoute wateren: .. 0,01 1,2 .. .. .. .. .. ..

legenda tabel 1
# :    getalswaarde = interventiewaarde
@  :   de afleiding van deze MTR's wijkt af van de standaardprocedure voor metalen, omdat onvoldoende data beschikbaar zijn voor het vaststellen van een landelijke achtergrondconcentratie,
maar zijn voorlopig opgenomen n.a.v. een zaak bij het Europese Hof over de uitvoering van de Richtlijn 76 / 464 / EEG
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Tabel 2 Verontreinigd sediment: grenswaarde, uniforme gehaltetoets & toetsingswaarde, interventiewaarde & signaleringswaarde.
De bijhorende streefwaarden voor individuele stoffen zijn opgenomen in tabel 1.
De getalswaarden gelden voor een standaardbodem met 10 % organische stof en 25 % lutum.
De getalswaarden voor sediment zijn weergegeven op basis van droge-stof-gehalten, tenzij anders aangegeven.

SEDIMENT SEDIMENT GRONDWATER

grenswaarde uniforme toetsings- interventie- signalerings- interventie-
ENW gehaltetoets # waarde waarde waarde waarde

zoute wateren
mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. µg/l

cadmium 2 4 zb 7,5 12 30 6
kwik 0,5 1.2 zb 1,6 10 15 0,3
koper 36 60 90 190 400 75
nikkel 35 45 45 210 200 75
lood 530 110 530 530 1000 75
zink 480 365 720 720 2500 800
chroom 380 120 380 380 1000 30
arseen 55 29 55 55 150 60

Tabel 2a Overige interventiewaarden, en bijhorende streefwaarden, die incidenteel van belang kunnen zijn

SEDIMENT GRONDWATER
landelijke

interventie- streef- interventie- streef-
waarde waarde waarde waarde

mg/kg d.s. mg/kg d.s. µg/l µg/l
antimoon 15 3 20 0,15
barium 625 160 625 200
cobalt 240 9 100 0,7
molybdeen 200 3 300 3,6
beryllium 30  (i) 1,1 15 (i) 0,05
zilver 15  (i) .. 40 (i) ..

legenda tabel 2 en 2a
(i):    indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
#:    toetsingsregel: voor ten hoogste twee niet-zeer bezwaarlijke stoffen is een overschrijding van de toetswaarde met ten hoogste 50% per stof toegestaan, met uitzondering voor de Noordzee.
Voor de Noordzee wordt de genoemde tweemaal 50% overschrijding voor niet-zeer bezwaarlijke stoffen niet toegestaan.
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