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Samenvatting 
 

Het komt regelmatig voor dat in de bioassay met Corophium 
volutator de randvoorwaarde voor ammonium wordt overschreden. 
Bij overschrijding worden de analyseresultaten van de 
slijkgarnalentest uitgesloten in de CTT-beoordeling. Hierdoor gaan 
waardevolle resultaten verloren. Om storende effecten van 
ammonium te verminderen zijn aanpassingen mogelijk aan het 
huidige testsysteem van de slijkgarnalentest. 

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat bij een eenvoudige 
aanpassing van het huidige testsysteem, namelijk een sediment-
zeewater ratio van 1:8.5 in plaats van de standaard ratio 1:3, de 
problemen bij verhoogde ammoniumgehalten grotendeels of zelfs 
geheel verdwijnen. Uit het onderzoek van 2004 komt naar voren 
dat het aangepaste testsysteem geen overschrijdingen van de 
randvoorwaarde voor ammonium meer veroorzaakte en dat de 
toxiciteit van ammonium verdwenen is. Toxiciteit anders dan 
ammonium nam echter ook af tot achtergrondwaarden, wat een 
wateroplosbare toxiciteit suggereert. Deze afname in toxiciteit 
anders dan ammonium is in het onderzoek van 2003 veel minder 
sterk gebleken. De reden voor dit verschil is onbekend.  

In dit rapport wordt de respons van Corophium volutator vergeleken 
op de aanpassing aan het huidige testsysteem bij 3 veldmonsters, 
waarbij sprake is van een lage toxiciteit t.g.v. chemische 
verontreinigingen en een hoge ammoniumtoxiciteit. Tevens wordt 
gekeken of het aangepaste testsysteem leidt tot een minder 
frequente overschrijding van de ammoniumrandvoorwaarden in de 
Corophium-test. Tegelijkertijd wordt er met chemische metingen 
nagegaan of de vermindering van de hoeveelheid sediment niet 
leidt tot een verlaging van andere, met name wateroplosbare 
toxische stoffen.   

Op grond van de huidige inzichten met een aangepast testsysteem 
kan een duidelijke aanbeveling gedaan worden voor een 
protocollaire wijziging in de sediment-zeewater ratio in het 
testsysteem. Het aangepaste testsysteem is een goed testsysteem 
om de frequente overschrijding van de 
ammoniumrandvoorwaarden in de Corophium bioassay tegen te 
gaan en een waarbij de blootstelling aan toxicanten via de 
waterfase niet aantoonbaar anders is.
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1. Inleiding 
 

 

Het komt regelmatig voor dat de randvoorwaarde voor ammonium 
wordt overschreden. Het is van tevoren echter moeilijk aan te 
geven of er aan het eind van de test een overschrijding van 
ammonium op gaat treden. Dit is o.a. afhankelijk van de textuur van 
het sediment (zand, klei, blubber), het vochtgehalte, het 
ammoniumgehalte in het sediment en een mogelijke nalevering van 
ammonium als gevolg van (microbiële) omzetting gedurende de 
uitvoering. 

De problemen bij het uitvoeren van een CTT-toetsing als gevolg 
van ammonium in de Corophium test kunnen verkleind worden 
door enkele (eenvoudige) aanpassingen aan de bestaande SOP’s. 
Hier zijn meerdere mogelijkheden voor.  

Gemengde baggerspeciemonsters, die op het laboratorium worden 
aangeboden voor de uitvoering van bioassays bevatten een 
hoeveelheid ammonium en meestal ook sulfide, die als gevolg van 
de bodemverstoring door de bemonstering niet meer omgezet 
worden en mogelijk zelfs toenemen als de organische stof onder 
anaërobe omstandigheden wel wordt afgebroken maar de 
afbraakproducten niet worden omgezet. Door de 
baggerspeciemonsters bij een temperatuur van 4°C te bewaren 
worden deze processen geminimaliseerd. De gehalten aan 
ammonium en sulfide blijven zodoende vrij constant.  

Bij de bioassay met slijkgarnalen wordt het sedimentmonster 
gehomogeniseerd en in een ca. 2 cm dikke laag (± 200ml) in een 
bekerglas aangebracht. Daarboven komt 600 ml zeewater. Het 
aanwezige ammonium en sulfide diffunderen langzaam naar het 
schone zeewater. Uit jarenlange ervaringen blijkt dat de 
ammoniumconcentratie in 10-daagse testen geleidelijk oploopt, bij 
continue beluchting en geen verversing van het medium. Sulfide 
oxideert en verdwijnt, ammonium hoopt zich op in de waterfase en 
wordt door de verstoorde bacteriepopulaties niet of nauwelijks meer 
omgezet. De bioturbatie van de slijkgarnalen heeft hier nauwelijks 
invloed op, daarentegen dragen de dieren met een uitscheiding van 
ammonium in de ordegrootte van gemiddeld zo'n 6 ng per mg dier 
per uur niet bij aan de ophoping van ammonium in het testsysteem. 
De toename van ammonium in de waterfase komt uit het 
aanwezige sediment en kan, in combinatie met geleidelijk 
oplopende pH-waarden, tot toxische effecten leiden op de 
slijkgarnalen en daarmee de toxiciteitbepaling van de baggerspecie 
verstoren (zie o.a. AquaSense 1995, 2001 en 2002). 
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Een eenvoudige aanpassing van het standaardtestsysteem om de 
ammoniumoverschrijding te minimaliseren is de ratio 
sediment:zeewater te wijzigen, door in plaats van het huidige 1:3 
een 1:8.5 ratio te gebruiken (AquaSense, 2003 en 2004). Echter, 
voordat deze methode routinematig kan worden toegepast, moeten 
aanvullende experimenten uitgevoerd worden om de 
toepasbaarheid en betrouwbaarheid van het aangepaste 
testsysteem met Corophium volutator te toetsen. 

Deze studie bestaat uit aanvullend onderzoek om de 
toepasbaarheid en betrouwbaarheid van de ammoniumbestendige 
test voor Corophium volutator te toetsen. Hiertoe wordt de 
bovenstaande aanpassing van het huidige testsysteem uitgevoerd 
op drie veldmonsters met een lage toxiciteit t.g.v. chemische 
toxische stoffen en een hoge ammoniumtoxiciteit. Deze 
sedimentmonsters zijn door het RIKZ aangeleverd. In dit onderzoek 
wordt gekeken of een verlaging van de sediment : waterverhouding 
(van 1:3 tot 1:8.5) leidt tot een minder frequente overschrijding van 
de ammoniumrandvoorwaarden in de Corophium-test. Tegelijkertijd 
wordt met chemische metingen nagegaan of de vermindering van 
de hoeveelheid sediment niet leidt tot een concentratieverlaging 
van andere, met name in water oplosbare, toxische stoffen. 
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2. Methode 
 

2.1. Toxiciteitstesten met Corophium volutator 

 

De slijkgarnalentest wordt uitgevoerd volgens het bij het RIKZ 
ontwikkelde protocol (SV RIKZ/Specie-01). In gewassen en 
zuurgespoelde glazen potten van 1l inhoud wordt, na 
homogenisatie, circa 200ml van het te testen monster aangebracht. 
De potten worden daarna zeer voorzichtig, om de bovenlaag van 
het sediment niet te verstoren, afgevuld met 600ml gefiltreerd 
zeewater en gedurende 24 uur belucht om een geoxideerde 
bovenlaag te krijgen. 

De proefdieren zijn verzameld op een referentielocatie in de 
Oosterschelde, het haventje Oesterput. In het veld zijn de dieren uit 
het sediment gezeefd. In het laboratorium zijn de dieren vervolgens 
in aquaria met zeewater en een laagje referentiesediment en onder 
continue beluchting geacclimatiseerd.    

De sedimentmonsters worden getest in vijfvoud. Het referentie-
sediment is in vijfvoud meegenomen. Voor iedere replica zijn op de 
dag van inzet ad random 20 dieren verzameld. De testen zijn 
uitgevoerd bij 15 ± 2 °C. Na een blootstelling van 10 dagen worden 
de proefdieren uit het sediment gezeefd en wordt het aantal 
overlevende dieren geteld.  

2.2. Aangepast testsysteem Corophium volutator 

 

In deze studie werd gebruik gemaakt van één soort (type) 
sedimentmonsters, namelijk veldmonsters uit de havens van 
Rotterdam (n=3), waarbij sprake is van lage toxiciteit t.g.v. 
chemische verontreinigingen en hoge ammoniumtoxiciteit. 
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Met dit type sedimentmonster werden 2 verschillende testsystemen 
uitgevoerd, namelijk: 

Testsysteem 1: een standaard testsysteem (zoals vermeld in  
   2.1; ratio sediment : zeewater is 1:3). 

Testsysteem 2: een aangepast testsysteem, waarbij 100ml 
sediment werd toegevoegd, i.p.v. 200ml  sediment 
en waarop 850ml zeewater werd gezet, i.p.v. 
600ml. De ratio sediment: zeewater is dus 1: 8.5 
i.p.v. 1: 3. 

Om ervoor te zorgen dat er in iedere replica evenveel sediment 
aanwezig is werd het gewicht bepaald van 200ml monster en werd 
aan iedere replica hetzelfde gewicht aan sediment toegevoegd. 
Voor 100ml sediment werd de helft van dit gewicht gebruikt. Voor 
het afmeten van het zeewater volume werd gebruik gemaakt van 
een maatcilinder. 

In tabel 2.1 staan de veldmonsters vermeld, die voor dit onderzoek 
gebruikt zijn.  

Naast de standaardblanco werd er bij de testen ook een 
aangepaste blanco in vijfvoud meegenomen, namelijk: 100ml 
sediment (i.p.v. de gebruikelijke 200ml) met daarboven 850ml 
zeewater.  

Tabel 2.1  Overzicht van de veldmonsters uit de Rotterdamse Haven die gebruikt zijn 
voor deze studie. Per monster wordt het ecolimsnummer, code van de 
opdrachtgever (=locatie), monsternamedatum en testdatum gegeven.  

Ecolims-
nummer 

Locatie Monsterdatum Testdatum 

 
335139 

 
Vak 12 

 
14 september 2005 

 
27 september 2005 

 
335140 

 
Vak 16 

 
14 september 2005 

 
27 september 2005  

 
335142 

 
Vak 701 

 
14 september 2005  

 
27 september 2005  

 

Op dag 0, 5 en 10 werd uit iedere replica 10ml van het 
bovenstaande water gepipetteerd en in het mengmonster werden 
de randvoorwaarden (pH, O2, saliniteit, temperatuur en NH4

+-
gehalte) gemeten. Ter compensatie voor het uit het testsysteem 
weggenomen water werd na de meting 10ml zeewater in de potten 
teruggepipetteerd.  

Tevens werd er op dag 0, 5 en 10 een mengmonster van 50 ml van 
het bovenstaande water (10 ml uit iedere replica) gemaakt in een 
plastic buisje en ingevroren bij -18ºC. De monsters zijn na afloop 
van de test in bevroren toestand opgestuurd naar het RIKZ te 
Haren. Bij het RIKZ te Haren zijn de concentraties zware metalen 
(Ni, Cu, Zn, Cd en Pb (µg/l)) in de waterfase bepaald met ICP-MS 
m.b.v. on-line preconcentratie en matrix eliminatie. 

Op dag 0 werden er tevens door een student van het IRAS te 
Utrecht  SPME (Solid Phae Micro Extraction)-naalden in de 
sedimentfase van de testpotten gestoken (in iedere replica 2 
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naalden). Deze SPME-naalden absorberen organische 
microverontreinigingen (o.a. PAK’s en PCB’s). Na beëindiging van 
de test (dag 10) werden deze naalden door de student weer 
verwijderd. Bij het IRAS te Utrecht werden m.b.v. deze naalden de 
concentraties organische microverontreinigingen (ng/l) 
geanalyseerd.
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3. Resultaten 

3.1. Geldigheidscriteria 

De gehanteerde richtlijnen geven criteria aan voor de geldigheid 
van de toxiciteitstesten met Corophium volutator. In tabel 3.1 zijn 
deze criteria en de geconstateerde waarden voor deze test 
weergegeven.  

AquaSense voert periodiek kwaliteitstesten uit met referentie-
stoffen, ter controle van de gevoeligheid van de testorganismen. Bij 
de kwaliteitstesten met Corophium volutator wordt 
ammoniumchloride (NH4Cl) als toxicant gebruikt. De tijdens dit 
project uitgevoerde kwaliteitstest voldeed aan de in de gebruikte 
normen gestelde criteria (tabel 3.1). De decimale afronding van de 
EC50-waarde is op tientallen, zoals een validatie onderzoek voor de 
slijkgarnaal heeft aangetoond (AquaSense, 2003).   

Tabel 3.1    Geldigheidscriteria voor de toxiciteitstesten met Corophium volutator.  

Parameters 

 

Criterium Geconstateerde waarden 

Corophium volutator (RIKZ Specie-01) 

sterftepercentage in de controle  = 10 0% in het standaard systeem (sediment:zeewater= 1:3) 

2% in het aangepaste systeem (sediment:zeewater= 1:8.5) 

72h-EC50 NH4-totaal (mg/l) 36 – 220 120 (betrouwbaarheidsinterval 110 – 140) 
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3.2. Resultaten aanpassing testsysteem 

 

De ruwe resultaten van het standaard en aangepaste testsysteem 
van de Corophium bioassay zijn weergegeven in bijlage 1 en 2. In 
dit hoofdstuk zullen de resultaten van de bioassay met Corophium, 
de resultaten van de zware metalen analyse in de waterfase en de 
analyse van de microverontreinigingen in de sedimentfase van de 
veldmonsters in het aangepaste testsysteem ten opzichte van de 
resultaten van het standaardtestsysteem besproken worden. 

3.2.1. Acute toxiciteittest met Corophium volutator 

Het aangepaste testsysteem geeft met controlesediment 
(Oesterputsediment) vrijwel dezelfde waarden voor overleving en 
waterkwaliteit (bijlage 1 en 2). De slijkgarnalen functioneren dus 
normaal bij de aangepaste testwijze.  

Er treedt geen ammoniumtoxiciteit op in de standaardanalyse van 
de drie veldmonsters.  

Het sterftepercentage van Corophium volutator is voor sediment 
van Vak 12 15% bij een pH van 8.3 en een ammoniumgehalte van 
38 mg/l, voor sediment uit Vak 16 7% bij een pH van 8.1 en een 
ammoniumgehalte van <2 mg/l en voor Vak 701 werd een 
sterftepercentage van 5% gevonden bij een pH van 8.1 en een 
ammoniumgehalte van 13 mg/l (figuur 3.1 en 3.2, bijlage 1 en 2). 
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Figuur 3.1:  Gemiddelde sterftepercentages (en standaard deviaties) van Corophium 
volutator op de geteste sedimenten in het standaard testsysteem en in het 
aangepaste testsysteem. Voor uitleg testsystemen, zie §2.2. 

De sterfte van Corophium volutator in het aangepaste testsysteem 
komt 6-3-2% lager uit in respectievelijk Vak 12, 16 en Vak 701 dan 
de sterfte van de slijkgarnalen in het standaard testsysteem (figuur 
3.1 en bijlage 2). Deze afname in sterfte is niet significant. Het 
ammoniumgehalte in het aangepaste testsysteem neemt eveneens 
af; tot 51% (in Vak 12) en 50% (in Vak 701) ten opzichte van het 
ammoniumgehalte dat in het standaard testsysteem gevonden 
werd. Het ammoniumgehalte in het aangepaste en het standaard 
testsysteem van Vak 16 is vrijwel gelijk omdat er nauwelijks 
ammonium aanwezig was in het sediment (figuur 3.2 en bijlage 1). 
De pH in het aangepaste testsysteem blijft gelijk (Vak 16 en 701) of 
loopt minder hoog op (Vak 12) dan in het standaard testsysteem 
(bijlage 1). 
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Figuur 3.2:  Ammoniumgehalten (mg/l) op dag 0, 5 en 10 in het standaard testsysteem 
en in het aangepaste testsysteem in de drie veldmonsters. Voor uitleg 
testsystemen, zie §2.2. 

 

Conclusie: 

Het aangepaste testsysteem leidt  tot een ammoniumafname en de 
pH loopt minder hoog op of blijft gelijk. Het sterftepercentage neemt 
licht af bij het aangepaste testsysteem (niet significant). 

3.2.2. Concentraties zware metalen in de waterfase van de testsystemen 

 

In tabel 3.2 staan de resultaten vermeld van de analyse van de 
zware metalen in de waterfase van het standaard en aangepaste 
systeem van de drie veldmonsters en het Oesterputsediment. De 
concentraties zijn op drie tijdstippen gedurende de Corophium test 
bepaald, namelijk dag 0 (begin test), dag 5 en dag 10 (einde test). 
De analyses zijn uitgevoerd door het RIKZ te Haren.  

De concentraties aan zware metalen in het controlesediment 
(Oesterput) zijn laag en er is geen verschil tussen de gemeten 
concentraties in het standaard testsysteem en het aangepaste 
testsysteem op de verschillende tijdstippen. De concentraties 
zware metalen in de waterfase van de veldmonsters zijn hoger dan 
die in de waterfase van de controle (Oesterput) zijn gemeten (tabel 
3.2).   
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De meting van de concentraties aan zware metalen in de waterfase 
toont aan dat de verlaging van de hoeveelheid sediment en de 
verhoging van de hoeveelheid water in het testsysteem 
(=aangepaste testsysteem) van de Corophium test niet leidt tot een 
algemene verlaging van de in water oplosbare metaal 
concentraties. In de meeste gevallen waren de gemeten 
concentraties in de waterfase van het aangepaste testsysteem 
gelijk aan de concentraties die gemeten werden bij het standaard 
testsysteem (vooral op dag 0 en 5 was er nauwelijks verschil in de 
gemeten waarden). Een enkele keer werd er zelfs een hogere 
concentratie in het aangepaste testsysteem gemeten en een 
enkele keer werden er hogere concentraties in de waterfase van 
het standaard testsysteem gemeten. Deze verschillen in 
concentraties werden voornamelijk op dag 10 gemeten (tabel 3.2).  

De gevonden concentratieverschillen in de waterfase staan niet in 
verhouding tot de mate van ‘verdunning’ van 1:3 naar 1:8,5 van het 
testsysteem.   
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Tabel 3.2:    Resultaten van de metingen van de zware metalen met ICP-MS m.b.v. 
on-line preconcentratie en matrix eliminatie. Metingen zijn uitgevoerd in de 
waterfase op dag 0, 5 en 10 van de Corophium bioassay in het standaard- 
en het aangepaste testsysteem van de drie veldmonsters en het 
oesterputsediment. De analyses zijn uitgevoerd door het RIKZ te Haren. 
Wanneer de concentratie van een zware metaal in het standaard 
testsysteem (duidelijk) hoger is dan in het aangepaste testsysteem is dit 
weergegeven met een licht grijze arcering. Wanneer de concentratie van 
een zware metaal (duidelijk) lager is in het standaard testsysteem dan in 
het aangepaste testsysteem is dit weergegeven met een donker grijze 
arcering. 

 

Labnummer Tijdstip  Ni Cu Zn Cd Pb 

RIKZ-Haren (dagen) ecolims Testsysteem  datum  µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

                

10049792 t=0 Vak 12 Standaard 27-Sep 4.46 0.47 3.06 0.01 0.09 

10049793 t=0 Vak 12 Aangepast 27-Sep 3.46 0.57 3.56 0.01 0.08 

10049794 t=5 Vak 12 Standaard 2-Oct 4.52 3.90 4.24 0.20 0.24 

10049795 t=5 Vak 12 Aangepast 2-Oct 4.59 3.04 7.15 0.24 0.20 

10049796 t=10 Vak 12 Standaard 7-Oct 6.15 8.13 14.74 1.37 0.35 

10049797 t=10 Vak 12 Aangepast 7-Oct 4.76 5.74 23.92 1.32 0.27 

          

10049798 t=0 Vak 16 Standaard 27-Sep 2.56 0.66 2.95 0.01 0.20 

10049799 t=0 Vak 16 Aangepast 27-Sep 2.29 0.65 2.99 0.01 0.16 

10049800 t=5 Vak 16 Standaard 2-Oct 4.96 2.06 27.02 0.74 0.28 

10049801 t=5 Vak 16 Aangepast 2-Oct 4.47 1.85 28.51 0.71 0.28 

10049802 t=10 Vak 16 Standaard 7-Oct 7.92 5.39 150.70 4.67 0.36 

10049803 t=10 Vak 16 Aangepast 7-Oct 6.55 4.45 95.41 3.70 0.38 

          

10049804 t=0 Vak 701 Standaard 27-Sep 3.19 0.57 2.55 0.01 0.19 

10049805 t=0 Vak 701 Aangepast 27-Sep 2.64 0.59 2.71 0.01 0.15 

10049806 t=5 Vak 701 Standaard 2-Oct 3.84 1.53 12.40 0.16 0.38 

10049807 t=5 Vak 701 Aangepast 2-Oct 4.11 1.58 14.13 0.19 0.30 

10049808 t=10 Vak 701 Standaard 7-Oct 5.65 3.69 38.54 1.54 0.51 

10049809 t=10 Vak 701 Aangepast 7-Oct 5.74 3.99 53.50 1.76 0.34 

          

10049810 t=0 oe Standaard 27-Sep 0.78 0.89 1.86 0.01 0.08 

10049811 t=0 oe Aangepast 27-Sep 0.74 0.79 2.35 0.02 0.09 

10049812 t=5 oe Standaard 2-Oct 0.93 0.59 1.18 0.02 0.10 

10049813 t=5 oe Aangepast 2-Oct 0.78 0.56 1.20 0.02 0.11 

10049814 t=10 oe Standaard 7-Oct 1.09 0.73 1.76 0.03 0.13 

10049815 t=10 oe Aangepast 7-Oct 1.01 0.72 1.94 0.03 0.12 
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3.2.3. Concentratie organische microverontreinigingen in de waterfase 
van de testsystemen 

 

In tabel 3.3 staan de resultaten vermeld van de analyse van de 
organische microverontreinigingen in de waterfase van het 
standaard en aangepaste systeem van de drie veldmonsters. De 
concentraties (ng/l) zijn op dag 10 (einde test) bepaald. De 
analyses zijn uitgevoerd door het IRAS te Utrecht (Jonker 2005, in 
prep). De waarden in de tabel moeten door het ontbreken van 
evenwichtcondities voor de SPME-naalden na 10 dagen als 
kwalitatief worden gezien (zie voetnoot onder tabel 3.3). Dit is voor 
de interpretatie echter geen probleem, omdat de vergelijking tussen 
de twee testsystemen prima mogelijk is op basis van deze getallen. 

Deze chemische analyse van organische microverontreinigingen 
toont aan dat de verlaging van de hoeveelheid sediment en de 
verhoging van de hoeveelheid water in het testsysteem 
(=aangepaste testsysteem) van de Corophium test niet leidt tot een 
verlaging van de in water oplosbare organische 
microverontreinigingen. De geschatte PAK concentraties in de 
waterfase van de Corophium test in het aangepaste testsysteem 
zijn vrijwel gelijk aan de geschatte PAK concentraties in de 
waterfase van het standaard testsysteem (tabel 3.3).  

Statistische analyse van deze kwalitatieve data heeft aangetoond 
dat de concentraties organische microverontreinigingen in de 
waterfase in het standaard- en aangepaste testsysteem niet 
significant verschillend zijn (Jonker 2005 in prep.). 
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Tabel 3.3:    Geschattea PAK concentraties in de waterfase (ng/l) tijdens de 10-daagse 
Corophium bioassay, uitgevoerd op drie veldsedimenten uit de Haven van 
Rotterdam, elk in twee verschillende sediment:water verhoudingen (H en 
L)b,c. De analyses zijn uitgevoerd door het IRAS te Utrecht. nb: niet 
bepaald; onder de detectie limiet.  

Ecolimsnummer  335139 

H 

335139 

L 

 335140 

H 

335140 

L 

 335142 

H 

335142 

L 

          
          Phenanthrene  46.9 ± 1.8 49.6 ±  3.6  50.2 ± 4.8 53.8 ± 4.0  57.8 ± 1.0 56.9 ± 1.1 

Anthracene  8.1 ± 0.6 7.8 ±  0.7  9.7 ± 0.4 10.1 ± 0.9  12.6 ± 0.8 12.9 ± 1.3 

Fluoranthene  25.6 ± 0.6 25.9 ±  2.6  36.8 ± 2.5 35.4 ± 1.3  32.2 ± 1.2 33.6 ± 3.8 

Pyrene  36.9 ± 0.7 39.1 ±  3.4  34.6 ± 3.5 33.6 ± 2.5  31.0 ± 1.1 32.5 ± 2.0 

Benz[a]anthracene  1.5 ± 0.1 1.5 ±  0.1  2.5 ± 0.2 2.5 ± 0.2  1.9 ± 0.1 2.0 ± 0.1 

Chrysene  4.7 ± 0.1 4.8 ±  0.2  4.9 ± 0.1 5.0 ± 0.1  4.7 ± 0.1 4.8 ± 0.2 

Benzo[e]pyrene  Nb nb  nb nb  nb Nb 

Benzo[b ]fluoranthene  Nb nb  nb nb  nb Nb 

Benzo[k]fluoranthene  0.2 ± 0.02 0.2 ±  0.02  0.3 ± 0.02 0.3 ± 0.03  0.2 ± 0.00 0.2 ± 0.02 

Benzo[a]pyrene  0.3 ± 0.02 0.3 ±  0.05  0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1  0.3 ± 0.03 0.3 ± 0.03 

Benzo[ghi]perylene  0.2 ± 0.03 0.2 ±  0.02  0.3 ± 0.05 0.3 ± 0.01  0.2 ± 0.04 0.2 ± 0.04 

Dibenz[ah]anthracene  Nb nb  nb nb  nb Nb 

Indeno[123,cd]pyrene  Nb nb  nb nb  nb Nb 

 
a : Concentraties zijn niet kwantitatief te interpreteren door het ontbreken 

van evenwichtscondities. Tevens zijn de schattingen gedaan met 
behulp van Kf  waarden gemeten bij 20 °C in zoet water.  

b :  H staat voor de hoge sediment:water verhouding (200 ml sediment: 
600 ml water =standaard testsysteem); L staat voor de lage 
verhouding (100 ml sediment: 850 ml water= aangepast testsysteem). 

c :  n = 5 voor elk type systeem (type sediment bij bepaalde 
sediment:water verhouding).  
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4. Conclusie 
Met de aanpassing van het testsysteem is het mogelijk om de 
acute bioassay met Corophium ‘ammoniumproof’ uit te voeren. De 
gehalten aan ammonium zijn minder hoog en ook de waterkwaliteit 
blijft beter.  

Uit de huidige analyseresultaten (acute toxiciteitstest met 
Corophium en chemische metingen in het systeem) met dit 
aangepaste testsysteem blijkt tevens dat een vermindering van de 
hoeveelheid sediment niet leidt tot een verlaging van zware 
metalen en organische microverontreinigingen in de waterfase. De 
blootstellingsroute van toxicanten via de waterfase in het 
aangepaste systeem versus het standaard testsysteem verandert 
dus niet.  

Uit onderzoeken in 2003 en 2004 en het huidige onderzoek is 
gebleken dat een eenvoudige aanpassing van het huidige 
testsysteem, namelijk een sediment-zeewater ratio van 1:8.5 in 
plaats van de standaard ratio 1:3, de problemen met verhoogde 
ammoniumgehalten grotendeels of zelfs geheel doet verdwijnen 
(AquaSense 2003 en 2004). Uit het onderzoek van 2004 kwam 
echter ook naar voren dat naast het verdwijnen van de toxiciteit van 
ammonium in het aangepaste testsysteem de toxiciteit anders dan 
ammonium ook afnam tot achtergrondwaarden, wat een 
wateroplosbare toxiciteit suggereert. In het onderzoek van 2003 is 
dit veel minder sterk gebleken en de chemische metingen in het 
huidige onderzoek hebben aangetoond dat de blootstelling aan 
toxicanten via de waterfase in het aangepaste testsysteem niet 
verandert ten opzichte van het standaard testsysteem. De reden 
van de afname van toxiciteit in 2004 blijft dan ook onduidelijk. 
Mogelijk dat de chemische metingen aan de SPME-naalden in het 
sediment nog aanvullende informatie kunnen geven (deze zijn bij 
het schrijven van dit rapport nog in analyse).  

Op grond van deze inzichten kan een aanbeveling worden gedaan 
voor een protocollaire wijziging in het sediment-zeewater ratio van 
1:3 naar 1:8,5 in het testsysteem van de bioassay met Corophium 
volutator. Het aangepaste testsysteem is een geschikte aanpassing 
op het huidige systeem, waarbij de storende effecten van 
ammonium grotendeels verdwijnen en waarbij de blootstelling aan 
toxische stoffen in de waterfase anders dan ammonium behouden 
blijft. 
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