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Risk assessment of sediments is primarily based on the determination of total content

of polluted components. An analysis of the current and past composition of sediments in The

Netherlands shows that heavy metals, especially Zn, Cu and Ni, are the main compounds that

determine the pollution status of contaminated sediments. The mobility of these elements is

strongly reduced in the presence of an excess of sulphide (AVS). AVS may thereupon be of

interest in reducing metal bioavailability for sediment dwelling organisms. The conceptual

basis of the AVS concept is presented in this report. The AVS concept is based on the

geochemical behaviour of heavy metals in sulphide-rich sediments and the relation with

ecotoxicological data.

Although there are a number of limitations regarding its exploration, the AVS-concept

at present seems to be an effective instrument for determining the priority in clean up of

polluted sediments, especially if one considers the rather simple procedures to be

implemented.



RIVM rapport 607220 003 pag. 3 van 38

�	
��

6$0(19$77,1*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ,1/(,',1* ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.1 ALGEMEEN ..................................................................................................................................................5
1.2 DOELSTELLING ONDERZOEK .......................................................................................................................8

�� '(�35$.7,-.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.1 MILIEUKWALITEITSDOELSTELLINGEN EN KLASSENINDELING...................................................................10
2.2 KWALITEIT WATERBODEMS IN NEDERLAND .............................................................................................11

�� �*(2�&+(0,(�(1�(&272;,&2/2*,(�����������������������������������������������������������������������������������������������

3.1 INLEIDING..................................................................................................................................................15
3.2 GEOCHEMISCHE ASPECTEN AVS CONCEPT ...............................................................................................15
3.3 AVS EN BIOBESCHIKBAARHEID ................................................................................................................17
3.4 AVS ALS MAAT VOOR TOXICITEIT ............................................................................................................21
3.5 AVS ALS MAAT VOOR MOBILISATIE..........................................................................................................22

�� (9$/8$7,(�9$1�+(7�$96�&21&(37������������������������������������������������������������������������������������������������

4.1 INLEIDING..................................................................................................................................................24
4.2 AVS- EN SEM-GEHALTEN IN NEDERLANDSE WATERBODEMS .................................................................24
4.3 EVALUATIE................................................................................................................................................27

�� &21&/86,(6�(1�$$1%(9(/,1*(1����������������������������������������������������������������������������������������������������

/,7(5$7885��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%,-/$*(����9(5=(1'/,-67�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



pag. 4 van 38 RIVM rapport 607220 003

����	�����	�

Risicobeoordeling van waterbodems geschiedt in eerste instantie op basis van het

vaststellen van totaalgehalten aan (micro)verontreinigingen. Met name Zn, Cu en Ni zijn

sterk klassenbepalend voor de huidige waterbodems en de waterbodems die in de nabije

toekomst worden gevormd. Onder anaërobe condities kunnen in waterbodems sulfiden

gevormd worden. Sulfiden kunnen neerslagen vormen met zware metalen. In aanwezigheid

van een overmaat aan sulfide (AVS) ten opzicht van metalen kunnen gehaltes aan zware

metalen in het poriewater sterk worden verlaagd. Hierdoor is de aanwezigheid van AVS in

waterbodems van belang voor een inschatting van de verspreidingsrisico’s van metalen en

hun biologische beschikbaarheid voor sedimentbewonende organismen. Het in de literatuur

beschreven AVS-concept gaat er van uit dat er geen acute toxische effecten optreden indien

het AVS gehalte hoger is dan het extraheerbaar metaalgehalte (de som van de in het sediment

aanwezige metalen).

In dit rapport wordt een invulling gegeven aan de vraag of het AVS-concept toepasbaar

is voor risicobeoordeling van waterbodems. Er wordt een beschrijving gegeven van het

geochemische gedrag van zware metalen in waterbodems en de relatie met ecotoxicologische

effecten.
Aanbevolen wordt om het AVS concept toe te passen in de locatiespecifieke (tweede-

lijns) risicobeoordeling van waterbodems. Hierdoor is een prioritering mogelijk van locaties

die na een risicobeoordeling op basis van generieke normen als risicovol zijn betiteld.
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Nederland wordt gekenmerkt door water. Bijna 20% (± 4100 km2) van het totale

oppervlak van ons land is bedekt met rivieren, plassen, beken, meren en zee [1]. Het water

staat in direct contact met de waterbodem. De milieukwaliteit van het oppervlaktewater wordt

gedeeltelijk bepaald door de milieukwaliteit van de waterbodem en vice versa. Herstel van

watersystemen vraagt derhalve niet alleen om schoon water, maar ook om schone

waterbodems. Rekening houdend met sedimentatiesnelheden en omwoelen door organismen

kan uit diepteprofielen van de waterbodem de historische kwaliteit van het oppervlaktewater

afgeleid worden. Doordat de milieukwaliteit van het oppervlaktewater de afgelopen jaren is

verbeterd, is de kwaliteit van recent gevormde waterbodems onmiskenbaar beter dan die van

oudere (of diepere) lagen, maar op veel plaatsen is de verontreiniging nog aanzienlijk [2].

Zware metalen vormen een belangrijke categorie van verontreiniging. Een aantal zware

metalen, waaronder koper en zink, is weliswaar essentieel voor organismen maar toch boven

een bepaald concentratieniveau (zeer) toxisch.

De risico’s van verontreinigde waterbodems zijn vertaald naar milieukwaliteits-

doelstellingen of normen. Normering van zware metalen in Nederland is gebaseerd op

totaalgehalten. Voor waterbodem en grond wordt bij de normering rekening gehouden met de

samenstelling van de vaste fase, dat wil zeggen dat een correctie plaatsvindt op basis van het

lutum- en organisch stofgehalte. Eén van de basisaspecten voor het afleiden van

milieukwaliteitsdoelstellingen is het gehanteerde risiconiveau [3].

Aan de huidige milieukwaliteitsdoelstellingen (maximaal toelaatbaar risiconiveau,

streef-, grens-, toetsings-, interventie- en signaleringswaarden) voor metalen in waterbodem

liggen toxische effect data ten grondslag [4]. Het maximaal toelaatbare risiconiveau (MTR),

de streefwaarde en de interventiewaarde zijn direct gerelateerd aan risiconiveau’s en

toxiciteitsdata, terwijl dit minder (grenswaarde en signaleringswaarde) of niet (toetsings-

waarde) het geval is met de andere genoemde milieukwaliteitsdoelstellingen [5].

Milieukwaliteitsdoelstellingen worden onder andere gebruikt voor het inschatten van de

verwijderingsmogelijkheden van baggerspecie. Hiervoor wordt een klassenindeling

gehanteerd, die voor het zoete en zoute watersysteem vijf categorieën baggerspecie

onderscheidt [2]:
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Klasse 0: ≤ streefwaarde;

Klasse 1: > streefwaarde en ≤ grenswaarde;
Klasse 2: > grenswaarde en ≤ toetsingswaarde (zoet) / gehaltetoets (zout)
Klasse 3: > toetsingswaarde (zoet) / gehaltetoets (zout) en ≤ interventiewaarde;
Klasse 4: > interventiewaarde

Naast de interventiewaarde worden signaleringswaarden gebruikt, die uitsluitend

gelden voor zware metalen in anaërobe sedimenten.

De definities van de normen zijn summier als volgt [2,6]:

Streefwaarde: norm voor een stof, die aangeeft wanneer er sprake is van verwaar-
loosbare effecten op mens en ecosysteem.

Grenswaarde: productnorm die wordt gebruikt bij de klassenindeling en waar-
schijnlijk in de toekomst overeen zal komen met het Maximaal
Toelaatbaar Risiconiveau (MTR): norm voor een stof, waarbij voor
mens of ecosysteem geen als negatief te waarderen effecten te ver-
wachten zijn. In het geval van ecosystemen wordt als MTR gekozen
voor het gehalte waarbij 95 % van de soorten in een ecosysteem
beschermd is.

Toetsingswaarde: productnorm die bepalend is of zoete baggerspecie (onder voor-
waarden) op land of in zoet oppervlaktewater verspreid mag worden.
De waarde is ontleend aan zoetwater gebieden, die als relatief schoon
konden worden beschouwd en heeft geen relatie met effectniveaus of
risiconiveaus.

Gehaltetoets: productnorm die bepalend is of zoute baggerspecies verspreid mag
worden. De waarde is evenals de toetsingswaarde gebaseerd op een
verontreinigingsgraad.

Interventiewaarde: norm waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering
optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor
mens, plant en dier.

Signaleringswaarde: norm waaronder voor metalen in sediment de actuele risico’s voor
mens, milieu en verspreiding beperkt worden verondersteld. De
signaleringswaarde wordt gebruikt voor het bepalen van de urgentie
van sanering.

In de huidige uitvoering van het waterbodembeleid wordt ten behoeve van de

inschatting van de noodzaak tot sanering van verontreinigde waterbodems een eerste

afweging gemaakt op basis van het bovenbeschreven normenstelsel, dat onder andere is vast-

gelegd in de 4de Nota Waterhuishouding [2]. Deze "1ste-lijnsbeoordeling" dient als een

globale inschatting van de SRWHQWLsOH ecotoxicologische risico’s van waterbodems te worden

gezien en kan, bijvoorbeeld in het kader van een Nader Onderzoek dat plaats vindt na

overschijding van de interventiewaarde, gevolgd worden door een "2de-lijnsbeoordeling". In

de "2de-lijnsbeoordeling" worden nut, noodzaak en urgentie van sanering nader ingeschat aan

de hand van een locatiespecifiek onderzoek. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan
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de risico’s voor verspreiding van verontreinigingen naar grond- en oppervlaktewater. Tevens

wordt een nadere inschatting van de actuele ecologische risico’s gemaakt door incorporatie

van resultaten van zowel ecotoxicologische testen (bioassays en veldinventarisaties) als

kennis ten aanzien van biobeschikbaarheids-bepalende geochemische processen. De in

aanvulling op de interventiewaarde gedefinieerde signaleringswaarde geeft weliswaar vorm

aan de gedachte dat de biobeschikbaarheid van zware metalen in waterbodems door vorming

van sulfideprecipitaten mogelijk verlaagd is. Echter, ook deze waarde is gebaseerd op

totaalgehalten aan zware metalen en brengt verschillen in gehalten en snelheden van de bio-

beschikbaarheid bepalende parameters en processen tussen waterbodems niet in rekening.

Op dit moment wordt door het Ministerie van VROM een duurzaam

verspreidingsbeleid voor baggerspecie voorbereid. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan

het verlaten van de klassengrenzen, om deze in te wisselen voor een enkelvoudig onderscheid

tussen wel of niet verspreidbare specie. Een ecotoxicologische beoordeling van de kwaliteit

van het sediment en de biobeschikbaarheids-bepalende geochemische processen zal hierbij

betrokken worden.

Vaststelling van kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems op basis van toxische

effect data bestaat uit de afleiding van kritische concentraties voor stoffen in water door

middel van extrapolatie van resultaten van directe aquatische toxiciteitstesten, gevolgd door

een omrekening naar kritische concentraties in sediment op basis van de evenwichtspartitie

theorie1. Bij de toepassing van evenwichtspartitie is voor zware metalen gebruik gemaakt van

generieke (landsdekkende) verdelingscoëfficiënten [5]. In essentie wordt door de toepassing

van evenwichtspartitie in deze afleidingsmethodiek voorbij gegaan aan het verschil in

speciatie tussen zware metalen in de zuurstofrijke waterkolom en in de door redoxovergangen

op mm- tot cm-schaal gekenmerkte waterbodem. De generieke verdelingscoëfficiënten

hebben betrekking op zuurstofrijke systemen en zijn gebaseerd op de verdeling van zware

metalen tussen de opgeloste fase (oppervlaktewater) en de vaste fase (zwevend stof). De

consequentie hiervan is dat bij de doorvertaling van toxische concentraties in het water naar

toxische concentraties in de waterbodem geochemische processen, die van invloed zijn op de

uiteindelijke biobeschikbaarheid van zware metalen, onvoldoende in rekening worden

gebracht. Dit kan leiden tot een onjuiste inschatting van het risico.

Voor (zuurstofarme) waterbodems is gevonden dat, naast andere speciatie bepalende

parameters, de aanwezigheid van sulfide een grote invloed heeft op de beschikbaarheid van

                                                
1 In principe worden de normen voor waterbodem afgeleid van kritische concentraties voor stoffen met soorten
en processen in waterbodems. In de praktijk blijken die gegevens echter zeer schaars en zijn de meeste normen
voor waterbodem afgeleid uit die voor water op basis van de evenwichtspartitie theorie.
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zware metalen voor benthische organismen [o.a. 7]. Zware metalen vormen onder anaërobe

condities zeer slecht oplosbare neerslagen met sulfide waardoor de metaalconcentratie in de

waterfase (poriewater) drastisch afneemt. De voor het vaststellen van milieukwaliteits-

doelstellingen gebruikte verdelingscoëfficiënten zijn dan niet meer valide. In de weten-

schappelijke literatuur is voor een aantal zware metalen en diverse benthische organismen

aangetoond dat, zolang het aanwezige sulfide in overmaat aanwezig is ten opzichte van de

zware metalen, geen acute toxische effecten worden waargenomen [7-16], ook bij

metaalgehalten boven de interventiewaarde. Een maat voor het aanwezige reactieve sulfide in

waterbodems is het Acid Volatile Sulfide (AVS) gehalte.

���� ����������	���	������

Binnen de huidige, op evenwichtspartitie gebaseerde normstelling, bestaat ruimte om

voor locatiespecifieke beoordeling van risico’s uit te gaan van daadwerkelijk gemeten

beschikbaarheid van zware metalen in het veld [2], als alternatief voor de inschatting van

toxische effecten op basis van gemeten totaalgehalten. Hierdoor wordt nadrukkelijker invul-

ling gegeven aan de speciatie van zware metalen dan in de huidige methodiek het geval is.

Inzet van de experimenteel relatief eenvoudige AVS methodiek is hiervoor een reële

mogelijkheid. Met dit rapport wordt dan ook beoogd om aan te geven hoe het Acid Volatile

Sulfide concept toegepast kan worden als bruikbaar instrument in de “1ste-” (klassenindeling)

en/of "2de-(urgentieonderzoek voor sanering) lijnsbeoordeling" van waterbodems. Hierbij ligt

met betrekking tot de 2de- lijnsbeoordeling de nadruk op de vraag of de AVS-methode een

beter alternatief is dan toetsing aan de signaleringswaarde. Met nadruk dient gesteld te

worden dat toepassing van het AVS-concept niet tot een strenger beleid leidt. Integendeel,

introductie van dit concept in de beoordeling van waterbodems zou meer ruimte kunnen

geven.

In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt ingegaan op de praktijksituatie van de risico-

beoordeling van waterbodems. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het AVS-

concept. Hierbij staan in eerste instantie de (geo)chemische aspecten van AVS centraal.

Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de relatie tussen de aanwezigheid van AVS en

risico’s voor benthische organismen. Het blijkt dat het karakteristieke gedrag van deze orga-

nismen cruciaal is voor de rol die AVS kan spelen bij het al dan niet voorkomen van onge-

wenste effecten. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de relatie tussen de

aanwezigheid van AVS en de verspreidingsrisico’s van metalen. In hoofdstuk 4 wordt de
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bruikbaarheid van het AVS-concept als instrument voor de risicobeoordeling van

Nederlandse waterbodems geëvalueerd. Dit wordt gedaan op basis van eerder gerapporteerde

gehaltes in een aantal Nederlandse sedimenten. De conclusies en aanbevelingen voor verdere

validatie en mogelijke uitbreidingen op het Acid Volatile Sulfide concept worden beschreven

in hoofdstuk 5.
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In de praktijk worden gehalten aan zware metalen, arseen en organische microveront-

reinigingen in waterbodem getoetst aan milieukwaliteitsdoelstellingen zoals streefwaarden en

grenswaarden. Voor (zware) metalen wordt hierbij rekening gehouden met de samenstelling

van de waterbodem voor wat betreft het lutum gehalte en het gehalte aan organische stof.

Formules voor correctie naar bodemtype voor verschillende metalen zijn beschreven in onder

andere Stoffen en Normen [5]. Belangrijk voor waterbodem is dat op het moment dat deze

opgebaggerd wordt, een aantal additionele regels gelden. De term waterbodem is dan

vervangen door het begrip baggerspecie. Redenen voor baggeren kunnen niet alleen

voortkomen uit overschrijding van risiconiveaus, maar ook uit nautische overwegingen, en

het behouden van een gewenste afwatering, zoals bij het uitgraven van dichtslibbende sloten.

Voor de verwijderingsmogelijkheden van baggerspecie wordt een klassenindeling gehan-

teerd. Onder verwijderen wordt verstaan: verspreiden, storten of verwerken. De klassen-

indeling voor het zoete- en zoute watersysteem onderscheidt vijf categorieën baggerspecie

[2]. De klassengrenzen worden gevormd door de streefwaarden, grenswaarden, toetsings-

waarden voor zoete baggerspecie of gehaltetoets voor zoute baggerspecie en interventie-

waarden voor de waterbodem [5]:

Klasse 0: ≤ streefwaarde
Klasse 1: > streefwaarde en ≤ grenswaarde
Klasse 2: > grenswaarde en ≤ toetsingswaarde/gehaltetoets
Klasse 3: > toetsingswaarde en ≤ interventiewaarde
Klasse 4: > interventiewaarde

Afhankelijk van de klasse mag de baggerspecie op een bepaalde wijze worden

verwijderd, dat wil zeggen dat klasse 0 geschikt is voor elk gebruik, klasse 1 en 2 mag onder

voorwaarden verspreid worden in het oppervlaktewater of op het land en klasse 3 en 4 moet

worden verwerkt, hergebruikt als primaire of secundaire bouwstof, of gestort. Er zijn

momenteel voorstellen in voorbereiding om de huidige klassenindeling te vervangen door een

meer gedifferentieerd stelsel van criteria. Redenen hiervoor zijn dat vanaf 2003 klasse 2

baggerspecie niet meer verspreid mag worden en dat de klassenindeling van baggerspecie

onvoldoende zegt over de daadwerkelijke risico’s voor het milieu. Zo is in een aantal

gevallen klasse 3-specie minder toxisch gebleken dan klasse 2 specie [2].
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Naast de klassenindeling kan de kwaliteit van de waterbodem, het zwevend stof en het

poriewater worden getoetst aan de ecotoxicologische risicogrens, het maximaal toelaatbaar

risiconiveau (MTR). Overschrijding van het MTR geeft aan dat er potentieel onaanvaardbare

risico’s zijn en dat de milieukwaliteit onvoldoende is.

����  ���������������������	�!�����	

Op basis van de CIW nota Water in Beeld uit 1999 is een inschatting gemaakt van de

kwaliteit van de Nederlandse waterbodems. In figuur 1 is een overzicht gegeven van de

klassenverdeling van zoetwater-bodems van rijkswateren in 1997. Voor regionale wateren is

een vergelijkbaar overzicht gepresenteerd in figuur 2.

)LJXXU��� 2YHU]LFKW�NODVVHQYHUGHOLQJ�ZDWHUERGHPV�ULMNVZDWHUHQ�LQ�������Q ������

Er zijn 5822 waterbodem monsters in rijkswateren onderzocht op metalen (cadmium,

kwik, koper, nikkel, lood, zink, chroom en arseen) en organische microverontreinigingen,

waaronder PAK’s, PCB’s, chloorbenzenen, bestrijdingsmiddelen, chloorfenolen en minerale

oliën. Klasse 4 (22%) wordt voornamelijk veroorzaakt door zware metalen (zink en in

mindere mate arseen, cadmium en koper). Klasse 3 (19%) omvat vooral PCB’s, PAK’s,

hexachloorbenzeen, kwik, nikkel, DDT en in mindere mate cadmium en EOX. Voor de

onderzochte waterbodems in de regionale wateren (n=10096), zijn zink en in mindere mate

PAK’s verantwoordelijk voor klasse 4 classificering (10%). Klasse 3 (18%) wordt

voornamelijk veroorzaakt door PAK’s en DDT en in mindere mate door koper en nikkel.
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De waterbodem is dynamisch in vele opzichten. Voortgaande geochemische en

microbiologische processen resulteren in veranderingen van de speciatie van zware metalen

in de tijd (zie hoofdstuk 3). Na het uitbaggeren van vaargeulen zal in de loop van de tijd een

“nieuwe” waterbodem gevormd worden als gevolg van sedimentatie van zwevend stof. De

kwaliteit van de nieuw gevormde waterbodem staat in direct verband met de samenstelling

van het oppervlaktewater en met name de samenstelling van het zwevend stof. Op basis van

de huidige zwevend stof kwaliteit in het oppervlaktewater is een analyse uitgevoerd, gericht

op de kwaliteit van toekomstige “nieuwe” waterbodems. Uitgangspunten hierbij zijn:

• Zwevend stof gegevens voor 8 locaties, waarvan 5x (overwegend) Rijnwater (Lobith,

Maassluis, Haringvlietsluizen, Noordzeekanaal bij IJmuiden en IJsselmeer bij

Vrouwezand), 2x Maaswater (Eijsden en Keizersveer) en 1x Scheldewater (Schaar van

Ouden Doel);

• Data hebben betrekking op de meest recente jaren, 1998 en 1999;

• De beschouwde stoffen zijn zeven zware metalen (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb en Zn), As,

PAK’s, PCB’s en HCB;

• Voor elke stof is, per locatie en per jaar, de gemiddelde kwaliteit van het zwevende stof

berekend. Deze kwaliteit is vervolgens omgerekend naar standaard waterbodem (correctie

met behulp van het gemiddeld percentage lutum en organische stof). Er is bewust een

gemiddelde kwaliteit bepaald en geen 90-percentiel omdat de kwaliteit van een door

sedimentatie gevormde waterbodem het beste wordt benaderd door de gemiddelde
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kwaliteit van het zwevende stof (ervan uitgaande dat de sedimentatie min of meer het

gehele jaar plaatsvindt);

• De omrekening naar standaard waterbodem heeft plaatsgevonden met de formules uit

Stoffen en Normen [5]. De gestandaardiseerde kwaliteit (van de door sedimentatie

gevormde waterbodem) is vergeleken met de normen uit de Vierde Nota

Waterhuishouding [2]. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen ecotoxicologische normen

in termen van maximaal toelaatbare risico’s (MTR)2 en productnormen (de in paragraaf

2.1 gepresenteerde klassenindeling).

Deze analyse leidt tot de volgende resultaten:

��� 7RHWVLQJ�DDQ�075

Overschrijding van het MTR in zwevend stof is een landelijk probleem voor een drietal

PAK's met lage MTR-waarden (anthraceen, benzo(a)anthraceen en fenanthreen), alle

beschouwde (7) PCB's, en HCB. Overschrijding van het MTR in zwevend stof door

metalen verschilt per rivier. De grootste problemen doen zich voor in de Maas (Cu, Ni,

Zn boven het MTR). Het zwevend stof in de Rijn voldoet net aan het MTR voor Cu en

Ni, maar als aan het 90-percentiel zou worden getoetst zeer waarschijnlijk niet meer.

Het zwevend stof van De Schelde voldoet net aan het MTR voor Cu (maar

waarschijnlijk niet voor het 90-percentiel).

��� 7RHWVLQJ�DDQ�VWUHHIZDDUGH��RYHUVFKULMGLQJ� �NODVVH���

Alle onderzochte stoffen overschrijden de streefwaarde in zwevend stof, behalve Cr en

As (gegevens over As zijn zeer beperkt). In een aantal gevallen ligt ook Ni onder de

streefwaarde. De overschrijdingsfactoren zijn zeer hoog voor PAK's en HCB.

��� 7RHWVLQJ�DDQ�GH�JUHQVZDDUGH��RYHUVFKULMGLQJ� �NODVVH���

De grenswaarde wordt landelijk overschreden door Cu, Hg, PAK's, PCB's en HCB. Op

iets minder grote schaal ook door Cd en Ni.

��� 7RHWVLQJ�DDQ�GH�WRHWVLQJVZDDUGH��RYHUVFKULMGLQJ� �NODVVH���

De toetsingswaarde wordt benaderd of overschreden door HCB in de Rijn en door Cd,

Cu, Ni en Zn in de Maas. In de Maas zijn zware metalen dus klassenbepalend voor de

waterbodem (en niet PAK's)!

��� 7RHWVLQJ�DDQ�GH�LQWHUYHQWLHZDDUGH��RYHUVFKULMGLQJ� �NODVVH���

De interventiewaarde wordt enkel overschreden door Zn in de Maas.

                                                
2 Voor de toetsing aan het MTR zou overigens wel het 90-percentiel moeten worden gehanteerd. Dat is hier niet
gebeurd, we toetsen het 50th-percentiel aan het MTR.
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Kort samengevat: sedimentatie van zwevend stof leidt momenteel tot een klasse-4

waterbodem in de Maas (als gevolg van de aanwezigheid van Zn) en tot een klasse 2-3

waterbodem in het stroomgebied van de Rijn. In de Rijn lijkt HCB klassenbepalend, daarna

volgt Ni dat de toetsingswaarde ook dicht nadert. De te vormen waterbodem in de Rijn kan

aangeduid worden als klasse 2 met betrekking tot zware metalen.
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In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de (geo)chemische processen die leiden tot

de vorming van AVS in anaërobe sedimenten. Vervolgens worden de implicaties van de

aanwezigheid van AVS voor de blootstelling van benthische organismen aan metalen en de

effecten van metalen op sediment bewonende organismen behandeld. Blootstelling van

organismen aan metalen blijkt sterk af te hangen van de levenswijze van benthische

organismen, hier wordt dan ook uitgebreid op ingegaan. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk het

belang van AVS voor de uitspoeling van metalen uit sedimenten behandeld.

"��� $���
�����
���������	��(����	����

Het fysisch-chemisch gedrag van zware metalen in waterbodems is de resultante van

de interacties die zware metalen hebben met verschillende sorptiefasen, complexerende

liganden en biota. De speciatie van zware metalen in waterbodems wordt voornamelijk

bepaald door pH, redox, ionsterkte, de aanwezigheid van sorptiefasen, en de beschikbaarheid

van complexerende opgeloste liganden in het poriewater. Tot de sorptiefasen behoren met

name kleimineralen, (hydr)oxiden van mangaan en ijzer, en organisch stof. De

complexerende liganden kunnen zowel van organische oorsprong zijn, zoals fulvine- en

humuszuren, als een anorganisch karakter hebben (onder andere chloride, sulfide, fosfaat,

etc.). De biota spelen een bijzondere rol in dit geheel. Zij kunnen metalen adsorberen aan hun

buitenkant, opnemen via poriewater en voedsel, maar ook liganden uitscheiden die de

metalen buiten het organisme binden, onder andere om mogelijke effecten van metalen te

minimaliseren. Daarnaast is het belangrijk te realiseren dat micro-organismen een belangrijke

rol spelen bij de omzetting van organische stof en een katalyserende werking kunnen hebben

in de (secundaire) redox reacties in de waterbodem, zoals oxidatie van gereduceerde

bestanddelen.

In het geval van anaërobe sedimenten wordt het metaalgehalte in sterke mate

beïnvloed door de vorming van slecht oplosbare metaal-sulfide verbindingen. Het gehalte aan

metaalsulfiden kan operationeel worden gemeten als Acid Volatile Sulfide (AVS). AVS is

gedefinieerd als de hoeveelheid sulfide die vrijkomt na een extractie van het sediment met
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HCl tot een pH lager dan één, waardoor het aanwezige sulfide in de vorm van H2S-gas uit het

monster zal ontsnappen [17,18].

Het ontstaan van sulfide in waterbodems is gerelateerd aan het gelijktijdig voorkomen

van organische stof, sulfaat en de juiste micro-organismen (cf. vergelijking (1)). Afbraak van

organische stof in de waterbodem leidt tot reducerende condities. Hierin zijn enkele stappen

te onderscheiden: a) zuurstofreductie, b) denitrificatie, c) MnO2-reductie, d) Fe2O3-reductie,

e) sulfaatreductie en f) methanogenese (fermentatie). In het geval van sulfaatreductie wordt

organische stof in aanwezigheid van sulfaat en bacteriën van het type 'HVXOIRYLEULR omgezet

in sulfide en bicarbonaat [19] volgens

2 CH2O + SO4
2- ---------> 2 HCO3

- + HS- + H+ (1)

Metaalsulfide complexen zijn in het algemeen zeer onoplosbaar, zodat het gevormde

sulfide uit vergelijking (1) met in het poriewater aanwezige metalen (Me = Fe, Zn, Cd, Pb,

Cu, Ni, etc.) kan neerslaan volgens

Me2+ + HS- -------------> MeS(s) + H+ (2)

Bij een overmaat aan sulfide liggen de vrije zwaar metaal-concentraties in het poriewater

lager dan ongeveer 10-12 mol·l-1. Vanuit thermodynamisch oogpunt zal voor mengsels van

zware metalen het meest stabiele precipitaat, dat wil zeggen het precipitaat met het laagste

oplosbaarheidproduct, worden gevormd. Toevoeging van een cadmiumzout aan waterbodem

met ijzersulfide, zal bijvoorbeeld leiden tot het “oplossen” van het ijzersulfide precipitaat ten

gunste van de vorming van cadmiumsulfide. Hier komen ijzerionen bij vrij die, gelet op de

vigerende ijzergehalten geen effecten op het ecosysteem zullen hebben. Dit in tegenstelling

tot cadmiumionen.

In mariene waterbodems worden over het algemeen lagere AVS concentraties verwacht

dan in zoetwater bodems. Dit hangt samen met de lagere organisch stofgehalten in deze

waterbodems en omzetting van AVS in pyriet (FeS2). Pyriet is stabieler dan AVS en wordt bij

de bovenbeschreven analytische procedure niet gemeten.

De hoeveelheid AVS in de waterbodem kan sterk variëren met de diepte [20,21]. Over

het algemeen neemt het AVS gehalte toe tot een bepaalde diepte, welke in zoetwater bodems

bepaald wordt door de snelheid van sulfaatreductie en de mate van beschikbaarheid van

sulfaat. Het exacte AVS profiel is onder andere afhankelijk van sedimentatiesnelheden, mate
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van resuspensie en biologische activiteit [22]. Het AVS-gehalte varieert bovendien met de

seizoenen [23], eventueel in combinatie met een tijdelijke stratificatie van de waterkolom

[24].

AVS bepaalt in sterke mate de concentratie van metaalionen in de waterfase, en daarmee

de mogelijke uitspoeling naar diepere lagen. Daarnaast kan AVS van belang zijn voor de

biologische beschikbaarheid van metalen voor sediment-bewonende organismen. Algemeen

wordt aangenomen dat de biologische beschikbaarheid van metalen voor deze organismen

bepaald wordt door de activiteit van het vrije metaalion in oplossing. Dit is de basis van het

zogenaamde free-ion activity model. De activiteit van het metaalion in de waterfase wordt

bepaald door de metaalconcentratie in oplossing en de samenstelling van de waterfase. AVS

zou dus een directe maat kunnen zijn voor de biologisch beschikbare metaalfractie. Hierbij

moet rekening gehouden worden met de gelijktijdige aanwezigheid van andere metalen, die

ook een neerslag met sulfide kunnen vormen. Daarom wordt gelijktijdig met het AVS-

gehalte, het gehalte aan simultaan geëxtraheerde metalen (SEM, bijvoorbeeld de som van Zn,

Cd, Pb, Cu en Ni) bepaald. De ratio SEM/AVS wordt als een maat beschouwd voor de

biologisch beschikbare metaalfractie [10].

"�"� �(���	��������
������
��

Het begrip biobeschikbaarheid speelt een centrale rol bij het al dan niet optreden van

effecten van stoffen op ecosystemen, c.q. op specifieke organismen binnen ecosystemen. De

biologische beschikbaarheid van metalen voor organismen wordt bepaald door een

combinatie van chemische en eco(toxi)cologische factoren. Uit gecombineerde

ecotoxicologisch-geochemische veldstudies blijkt dat de mate van bioaccumulatie door

sediment-bewonende (benthische) invertebraten, en daarmee de (potentiële) toxiciteit van

metalen, sterk worden beïnvloed door (bio-)geochemische processen in de waterbodem (zie

bijvoorbeeld [25,26]) en door de levenswijze van de bodembewonende organismen. In de

vorige paragraaf is reeds ingegaan op de geochemische aspecten van het AVS-concept. In

deze paragraaf ligt de nadruk op de biologische factoren die biologische beschikbaarheid

bepalen.

Benthische invertebraten (macrofauna) worden vaak gebruikt als indicatoren voor

effecten van verontreinigingen in waterbodems. Een belangrijk aspect van de ecotoxiciteit

van AVS-bevattende waterbodems is de route waarlangs de in de waterbodem levende
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organismen in een veldsituatie worden blootgesteld. Algemeen wordt aangenomen dat de

zuurstofhoudende laag van de waterbodem (en bovenstaand water) zeer belangrijk is voor de

in de waterbodem aanwezige macrofauna, omdat deze organismen zuurstof nodig hebben

voor hun metabolisme. Daarvoor is een (semi-)continu contact met de zuurstofhoudende

toplaag van de waterbodem (of bovenstaand water) noodzakelijk. De zuurstofhoudende

toplaag van de waterbodem in de Nederlandse binnenwateren heeft in het algemeen een zeer

beperkte dikte (mm-niveau). Zowel infauna (organismen die in de waterbodem leven) als

epifauna (organismen die op de waterbodem leven) bezitten eigenschappen waardoor ze in

een vrijwel zuurstofloos milieu in leven blijven. Dit kan bijvoorbeeld door transport van

zuurstof in de (anaërobe) waterbodem, waardoor zuurstofhoudende micro-milieus worden

gecreëerd, of door een periodieke beweging van het organisme tussen de aërobe en de

anaërobe laag.

Door Belfroid [27] wordt geconcludeerd dat de meeste organismen metalen opnemen

vanuit zowel de waterfase als via het voedsel (inclusief eten van waterbodemdeeltjes),

waarbij sedimentcontaminatie weinig relevant is voor organismen die metalen uit het

bovenstaande water opnemen. Metaalaccumulatie is in het algemeen het grootst voor orga-

nismen die zich in de waterbodem nestelen én waterbodemdeeltjes eten. Metaalopname is het

laagst voor organismen die in gangen in de waterbodem leven, deze gangen irrigeren met het

bovenstaande zuurstof-houdende oppervlaktewater en alleen vanuit dit water metalen

opnemen. Metaalaccumulatie door organismen die zich voeden met behulp van

waterbodemdeeltjes, maar leven in geïrrigeerde gangen in de waterbodem, ligt in het

algemeen tussen deze extremen in. Belfroid [27] concludeert dan ook dat het van belang is

om bij de beoordeling van waterbodemtoxiciteit niet alleen rekening te houden met de

metaalbronnen in de waterbodem, maar ook met het gedrag van de in de waterbodem

aanwezige dieren. Dit in termen van de diepte van de door organismen in de waterbodem

gegraven gangen, de snelheid van irrigeren en de relatieve bijdrage van de verschillende

voedselbronnen.

Hoewel opname door vertering van sediment (‘digestive dissolution’) ook een

belangrijke rol kan spelen [27-29], beperken veel bioassays zich tot de toediening van

metalen via de waterfase, terwijl ook diverse organismen die gebruikt worden in sediment-

bioassays vaak metalen opnemen vanuit het bovenstaande water en derhalve minder relevant

zijn voor sedimenten. De activiteit van het vrije ion in oplossing wordt vaak gebruikt om de
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mate van interactie tussen metalen en aquatische organismen te beschrijven (free-ion activity

model). Dit model veronderstelt dat de interactie tussen de waterfase en het membraan kan

worden beschreven door een oppervlakte-complexeringsreactie, waardoor de concentratie aan

het oppervlaktecomplex recht evenredig is met de activiteit van het vrije ion in oplossing. In

de literatuur worden echter verschillende uitzonderingen besproken. Naast vrije ionen kunnen

ook organische liganden die lipofiele complexen vormen met metalen, anorganische ionen,

laagmoleculaire organische liganden en opgelost organisch materiaal opgenomen worden

door organismen [30]. Dergelijke complexen worden juist aangetroffen in het poriewater van

natuurlijke waterbodems.

Opname van metalen door vertering van sediment is slechts sporadisch onderzocht. De

weinige studies die daar melding van maken geven aan dat er geen relatie bestaat tussen de

opname van de metalen en de concentratie van het vrije ion in oplossing. Zo vinden Griscom

HW� DO� [31] voor de opname van enkele metalen door twee-kleppigen (0\WLOXV� HGLOXV en

0DFRPD�EDOWKLFD) uit waterbodem dat er geen verschil (bijvoorbeeld voor Zn) of een verschil

van maximaal een factor 2 is (bijvoorbeeld voor Ag, Cd en Co) tussen aërobe en anaërobe

waterbodems. Deze resultaten lieten zien dat in de anaërobe situatie de metalen biologisch

beschikbaar zijn, ook al waren ze in de waterbodem vastgelegd in sulfiden. Lee HW�DO�� [32]

hebben zeer recent de bioaccumulatie bestudeerd van een aantal metalen (Cd, Ni, Zn en Ag)

in een gestratificeerd sediment door een viertal verschillende typen sedimentbewoners,

waarbij zowel het AVS-gehalte als de metaalgehalten werden gevarieerd. De sediment

organismen die waren gebruikt zijn een ‘filter-feeding clam’, een ‘facultative deposit-feeding

clam’, een ‘surface deposit-feeding clam’, en een ‘head-down deep deposit-feeding

polychaete’.  Zij vonden dat voedingsgedrag en opname via het voedsel bepalend zijn voor

bioaccumulatie van deze metalen in het anaërobe sediment. Er werden geen relaties gevonden

tussen de metaalgehaltes in de sedimentbewoners en de metaalgehaltes in het poriewater,

tussen de metaalgehaltes in de sedimentbewoners en het AVS-gehalte, noch tussen de

metaalgehaltes in de sedimentbewoners en het gehalte [SEM-AVS]. Wel werd er een goede

relatie gevonden tussen de metaalgehaltes in de sedimentbewoners en de totaal metaal-

gehaltes in het sediment.

Deze twee studies [31,32] suggereren dat de beschikbaarheid in het maag-darm kanaal,

die relateert aan de totaal concentratie van metalen in de waterbodem, slecht te vergelijken is

met de beschikbaarheid in de ademhalingsorganen, zoals huid en kieuwen, die relateert aan

de vrije ion concentratie van metalen in het bovenliggende of interstitiële water van de

waterbodem. Een van de verklaringen die wordt gegeven voor de relatief hoge opname van
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metalen uit voedsel of waterbodem is dat complexvormers in het maag-darm kanaal helpen

de metalen vrij te maken uit het sediment of het voedsel, waardoor de opname wordt

gefaciliteerd [33]. Hieruit blijkt dat een aantal sedimentbewoners in staat zijn om metalen uit

het sediment op te nemen, onafhankelijk van de redoxtoestand en het AVS-gehalte.

Samenvattend is het belangrijk om te realiseren dat benthische organismen niet alleen

direct, maar vooral indirect in contact staan met (anaëroob) poriewater, omdat ze voor hun

eigen zuurstof (en dus hun eigen water) zorgen. Globaal is een drietal categorieën van

bentische organismen te onderscheiden:

1)  organismen die op of in de bodem leven (en weinig mobiel zijn) en voor hun voedsel-

voorziening afhankelijk zijn van de waterkolom. Dit zijn vooral filtrerende organismen. De

blootstellingsbijdrage vanuit het sediment is voor hen gering.

2)  organismen die op of in de bodem leven en (vaak naast filtratie van oppervlaktewater)

voedsel van het bodemoppervlak eten (meestal vers gesedimenteerd organisch materiaal,

e.d.), waarbij ze aëroob sediment binnen kunnen krijgen. De blootstellingsbijdrage vanuit het

bodemmateriaal is voor deze organismen van meer belang.

3) organismen die zich actief door de bodem heen verplaatsen (graven, eten) en sediment

eten, of op zoek zijn naar kleinere prooidieren (zoals sommige wormen dat doen). Met name

voor sedimenteters is de blootstellingsbijdrage vanuit het sediment het meest relevant.

De chemische en biologische processen (zoals bijvoorbeeld oxidatie van sulfiden als ge-

volg van bioturbatie [34]) die met name bij categorie 3-organismen een rol spelen, zijn in het

kader van het AVS-concept het meest interessant: metalen kunnen ‘vast’ liggen als sulfiden,

maar beschikbaar komen zodra het sediment door deze organismen aëroob wordt gemaakt.

Deze categorie organismen kan hierbij worden blootgesteld aan verhoogde concentraties aan

metaalionen (vrijgekomen door oxidatie van sulfiden, waarbij een deel aan Fe-, Mn- en Al-

(hydr)oxiden gaat zitten en het ‘overschot’ in de ion-vorm vrijkomt) alsmede door het eten

van sediment zelf. Op grond hiervan kan (op voorhand) worden gesteld dat bij gebruik van

het AVS-model voor het beoordelen van de waterbodem, de categorieën 1 en 2 waarschijnlijk

voldoende worden beschermd, maar dat dit voor categorie 3-organismen waarschijnlijk niet

zonder meer het geval is. Op dit moment is het niet goed mogelijk om bentische organismen

eenduidig in één van de genoemde drie categorieën in te delen.
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In een groot aantal laboratoriumstudies [7-15,35,36] zijn positieve correlaties gevonden

tussen ratio’s van SEM en AVS en toxische effecten op organismen. In enkele publicaties

wordt echter ook kritiek gegeven op de interpretatie van de gegevens. Long HW�DO� [37] wijzen

op de aanwezigheid van een cocktail van verontreinigingen in natuurlijke waterbodems. Het

is juist vanwege dergelijke complexe omstandigheden uiterst moeilijk de resultaten van

laboratoriumexperimenten te verifiëren onder veldomstandigheden. Dit is verder toe te

schrijven aan factoren zoals verhoogde stress van organismen onder laboratorium-

omstandigheden, afwezigheid van natuurlijke (verticale) gradiënten in AVS en (opgeloste)

metalen in bioassays in het laboratorium, en verschillen in gevoeligheid van testorganismen

[38]. Vanzelfsprekend mogen de resultaten van bioassays die worden uitgevoerd onder

laboratoriumomstandigheden alleen worden vertaald naar de veldsituatie indien de

(bio)geochemische omstandigheden in de experimentele opstelling vergelijkbaar zijn met die

in de natuurlijke situatie (dit geldt ook voor experimenten met veld-gecontamineerde

monsters).

Omdat bij het gebruik van ratio’s geen rekening wordt gehouden met het principe van

dosis-respons, is het mogelijk beter om gebruik te maken van het verschil tussen de

hoeveelheid geëxtraheerde metalen (SEM) en het AVS (in plaats van de ratio tussen SEM en

AVS), zoals ook wordt toegepast door Ankley HW� DO� [39]. Berry HW� DO� [35] geven aan dat

normalisatie van metaalgehalten op AVS beter kan worden toegepast om een conservatieve

schatting van risico te geven, dat wil zeggen dat er geen effecten worden verwacht wanneer

de SEM/AVS ratio lager dan één is. Dit wordt ook ondersteund door DiToro HW�DO� [40].

Een uitgebreid veldexperiment is beschreven door Hare HW�DO� [41]. In deze studie werd

de toxiciteit van een LQ�VLWX met Cd verrijkte waterbodem bestudeerd. De studie toonde aan

dat de AVS theorie zeer simpel en aantrekkelijk is, maar dat er enkele nadelen zijn,

voornamelijk met betrekking tot de verticale distributie van AVS in de waterbodem. Er werd

geconcludeerd dat het relatieve belang van blootstelling aan aëroob en anaëroob (eventueel

anoxisch) poriewater voor benthische organismen afhankelijk is van het gedrag van de

testorganismen. Hierbij zijn onder andere de diepte van graven, de frequentie van verandering

van graafgang, de snelheid van bio-irrigatie en de mate van verversing van belang [42,43].

Bovendien is het belangrijk rekening te houden met de (seizoens)dynamiek van

waterbodems. Door Dudok van Heel HW�DO� [44] wordt opgemerkt dat fysische condities in het

watersysteem (onder andere stroming, sedimentatiesnelheid, etc.) mogelijk sturend zijn voor
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de soortensamenstelling, terwijl de samenstelling van de waterbodem (bijvoorbeeld de ver-

ontreinigingsgraad) een minder grote invloed heeft. Dit heeft natuurlijk grote consequenties

voor de extrapolatie van resultaten van laboratoriumexperimenten naar veldomstandigheden.

Bovendien is het effect van sulfide zelf op organismen nog niet goed in beeld gebracht [45].

Niet uit te sluiten valt dat als gevolg van directe effecten van sulfide, de risico’s van metaal-

toxiciteit voor organismen worden onderschat.

Het AVS model voor de schatting van de potentiële toxiciteit van zware metalen kan niet

toegepast worden voor een zuurstofhoudende waterbodem en organismen die alleen onder

deze omstandigheden voorkomen [18], omdat de vastlegging van zware metalen hier niet

wordt gereguleerd door sulfiden. Zoals hierboven aangegeven, lijkt het AVS model derhalve

alleen toepasbaar voor infauna die niet direct via het eten van waterbodemdeeltjes aan

metalen worden blootgesteld, zoals bijvoorbeeld vlokreeften (amfipodae), muggenlarven

(chironomidae), en borstelwormen (oligochaeta). De meeste ecotoxicologische experimenten

in het kader van AVS zijn ook uitgevoerd met dergelijke typen benthische organismen.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat laboratoriumstudies aantonen dat het

mogelijk is om het AVS concept te gebruiken om een conservatieve schatting te maken van

het risico van de aanwezigheid van metalen in anaërobe sedimenten. Met name vanwege de

verticale distibutie van AVS in de waterbodem en de vraag in hoevere de in het laboratorium

getoetste organismen representatief zijn voor de in het veld voorkomende benthische

organismen, blijkt het echter moeilijk om de resultaten van deze laboratoriumstudies te extra-

poleren naar veldomstandigheden.

"�*� �(���������������������������

Omdat sulfiden alleen stabiel zijn onder reducerende omstandigheden, kan een

verandering van de redoxomstandigheden, gekoppeld aan oxidatie van sulfiden, een groot

effect hebben op het gedrag en de potentiële biobeschikbaarheid van zware metalen. De

oxidatiegraad van de waterbodem kan sterk veranderen door resuspensie van het sediment-

materiaal in het bovenstaande oppervlaktewater onder invloed van stroming en wind, of meer

rigoureus door baggeren of het “op land” brengen [46]. Bij dergelijke processen spelen

kinetische factoren een belangrijke rol. Cooper en Morse [47] geven aan dat in eerste

instantie de opgeloste sulfiden zullen worden geoxideerd (bijvoorbeeld bij tijdelijk
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droogvallen van een waterbodem). In zoetwater-bodems zijn opgeloste sulfide concentraties

over het algemeen te laag om oxidatie van sulfiden in de vaste fase langdurig te kunnen

weerstaan. Zhuang HW� DO. [48] vonden dat beluchting van waterbodem resulteerde in een

snelle afname van het AVS-gehalte (binnen 5 uur reductie van meer dan 80%). Tegelijkertijd

namen de concentraties aan opgeloste metalen toe, maar werden ook Mn en Fe(hydr)oxiden

gevormd, die na beluchting meer dan 50% van het aanwezige cadmium konden binden. Bell

HW�DO� [49] beschrijven dat als gevolg van een tornado het AVS-gehalte in eerste instantie snel

afnam, maar na ongeveer drie weken weer begon toe te nemen in opnieuw gesedimenteerd

materiaal. Daarnaast zou rekening moeten worden gehouden met verschillen in

oxidatiesnelheid tussen metaalsulfiden. Simpson HW�DO� [50] hebben het effect van kortdurende

resuspensie van verontreinigde waterbodems op de speciatie van metalen onderzocht. FeS en

MnS vertoonden labiel gedrag en oxideerden snel in aëroob water. Daarentegen waren CdS,

CuS, PbS en ZnS kinetisch stabiel voor een periode van enkele uren. Buykx HW� DO� [51]

onderzochten het effect van oxidatie op de speciatie van zware metalen in sulfide-rijke

zoetwaterbodems met een sequentiële extractieprocedure. Meer dan drie weken intensief

beluchten van de natte waterbodem was noodzakelijk om het aanwezige sulfide te oxideren

tot gehalten onder de aantoonbaarheidsgrens van 0.1 µmol g-1 droge stof.

Geconcludeerd kan worden dat mobilisatie van zware metalen in sulfide-rijke

waterbodems kan plaatsvinden door oxidatie van het aanwezige sulfide. De mate waarin is

complex en niet eenduidig. Echter verplaatsing van waterbodems vanuit een gereduceerde

toestand naar een (extreem) geoxideerde toestand zoals het op het land brengen zal zeker

leiden tot een verhoging van de mobilisatie van zware metalen en daardoor wellicht tot een

verhoogd ecotoxicologisch effect op organismen.
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Binnen de huidige, op evenwichtspartitie gebaseerde normstelling, bestaat ruimte om

voor locatiespecifieke beoordeling van risico’s uit te gaan van daadwerkelijk gemeten

verdelingen van zware metalen in het veld [2], als alternatief voor de inschatting van toxische

effecten op basis van gemeten totaalgehalten in combinatie met generieke verdelings-

coëfficiënten. Echter, gezien het feit dat de directe meting van poriewater concentraties zeer

bewerkelijk en moeizaam is, is het eenvoudiger (sneller toepasbaar) om in het kader van

risicobeoordeling van verontreinigde waterbodems gebruik te maken van een methodiek die

zich richt op de vaste fase, danwel op een gestandaardiseerde methodiek die inzicht geeft in

de actuele risico’s op basis van synthetisch poriewater. Hierdoor wordt nadrukkelijker invul-

ling gegeven aan de speciatie van zware metalen dan in de huidige methodiek het geval is.

Inzet van de experimenteel relatief eenvoudige AVS methodiek lijkt een logisch alternatief

voor een beoordeling op basis van gehaltes in de vaste fase.

De bruikbaarheid van het AVS-concept wordt in dit hoofdstuk geëvalueerd, rekening

houdend met gemeten AVS- en SEM-gehalten, de hierbij behorende variaties, en de

bruikbaarheid van het AVS-concept voor het inschatten van de verspreidingsrisico’s van

zware metalen uit sedimenten en de risico’s voor benthische organismen.

)��� �(�,��	��+�,��
����	��	�!�����	�������������

Bij het huidige onderzoek naar verontreinigingen in waterbodems wordt in principe geen

meting verricht van het AVS-gehalte en het bijbehorende SEM-gehalte (hier gedefinieerd als

de som van de zuur-extraheerbare metalen Cd, Cu, Ni, Pb en Zn). Op basis van een aantal

specifieke studies zijn er voor de Nederlandse situatie toch behoorlijk wat AVS- en SEM-

gegevens bekend. Een overzicht hiervan is opgenomen in tabel 1. Voor alle gegevens uit

tabel 1 geldt dat het gaat om zogenaamde bulkmonsters waarbij het AVS-gehalte is bepaald

voor de gehomogeniseerde toplaag van de waterbodem (0-10 cm). De AVS-gehalten variëren

van niet aantoonbaar (slechts één situatie) tot meer dan 50 µmol per gram droge stof. Deze

gegevens zijn vergelijkbaar met gegevens voor zoetwater en mariene waterbodems in de

Verenigde Staten, te weten 0.1 tot meer dan 75 µmol per gram droge stof [8,9]. Circa 80%
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van het SEM-gehalte komt op het conto van zink. Zuur-extraheerbare Cu, Ni en Pb gehalten

zijn allen ongeveer even groot (6-8%), terwijl Cd slechts voor minder dan 1% bijdraagt aan

het SEM-gehalte.

Behalve AVS-gehalten in bulkmonsters, zijn ook AVS-gegevens beschikbaar voor

diepteprofielen in waterbodems van de Biesbosch en het Ketelmeer [20,21,52]. Uit deze

onderzoeken blijkt dat het AVS-gehalte varieert met de diepte. Dit wordt onder andere

veroorzaakt door variaties in redoxcondities in de bovenste centimeters van de waterbodem.

Het AVS-gehalte neemt toe met de diepte, het exacte profiel is onder andere afhankelijk van

sedimentatiesnelheden en biologische activiteit. Deze toename is groter naarmate de

waterbodem ouder is, ofwel naarmate de sedimentatiesnelheid lager is geweest. AVS

concentraties zijn hoger in de waterbodems van de Biesbosch (1.6-60 µmol g-1) dan in die

van het Ketelmeer (0.7-15 µmol g-1). Ook SEM concentraties zijn duidelijk hoger in

Biesbosch waterbodems (11-25 µmol g-1) dan in waterbodems uit het Ketelmeer (4.3-12

µmol g-1). SEM gehaltes in verschillende Biesbosch profielen zijn vrij constant. In de

Ketelmeer waterbodem daarentegen, blijkt het SEM-profiel met de diepte sterk te kunnen

variëren, afhankelijk van de verontreinigingshistorie van de Rijn, de korrelgrootteverdeling

van de waterbodem, de sedimentatiesnelheid en het optreden van bioturbatie en resuspensie.
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7DEHO��� $96� HQ� 6(0�JHKDOWHQ� HQ� 6(0�$96� UDWLR¶V� LQ�1HGHUODQGVH�PDULHQH�� EUDNNH� HQ
]RHWZDWHUERGHPV��=LH�UHIHUHQWLHV�YRRU�H[DFWH�ORFDWLHEHSDOLQJ�

Locatie AVS
µmol g-1

SEM
µmol g-1

SEM/AVS Type
sediment

Ref.

Schoonrewoerdse Wiel 52.0 3.67 0.07 Zoetwater 23
Oostvaarders Plassen 19.9 2.52 0.13 Zoetwater 23
Nieuwersluis 19.8 2.94 0.15 Zoetwater 23
Ketelmeer 16.4 14.20 0.87 Zoetwater 23
Leeghwaterplas 15.1 0.56 0.04 Zoetwater 23
Kromme Rijn 8-38a 3-11a 0.42b Zoetwater 23
Biesbosch Ruigt 9.5-17.9c 10.5-13.7c 1.1-0.8c Zoetwater 51
Biesbosch Bovenste Gat Van het Zand 28.6-52.5c 10.9-21.5c 0.4b Zoetwater 51
Biesbosch Rietplaat 9.1-8.8c 15.6-17.5c 1.7-2.0c Zoetwater 51
Biesbosch Gat van Kerksloot 7.2-10.3c 14.7-16.6c 2.0-1.6c Zoetwater 51
Ketelmeer A 3.5 9.5 2.8 Zoetwater 21
Ketelmeer B 2.9 5.1 1.7 Zoetwater 21
Ketelmeer C 5.2 9.7 1.9 Zoetwater 21
Ketelmeer D 6.5 10.0 1.4 Zoetwater 21
Botlek 22.6 9.35 0.41 Brak 23
Geul Zandvliet/Berendrechtsluis 21.2 8.30 0.39 Brak 23
Geul Boudewijn v Cauwelaertsluis 20.0 9.76 0.49 Brak 23
Geul Kallosuis 18.4 9.37 0.51 Brak 23
Drempel van Lillo 4.7 3.81 0.81 Brak 23
Drempel van Zandvliet 4.1 1.28 0.31 Brak 23
Sluissche Hompels 1.3 0.47 0.36 Brak 23
Appelzak 22.6 1.08 0.05 Marien 23
Schouwen-Duiveland 1 8.0 0.40 0.05 Marien 23
Schouwen-Duiveland 4 7.4 0.32 0.04 Marien 23
Ter Heijden 4 2.9 0.59 0.20 Marien 23
Terschelling 100 0.6 0.32 0.53 Marien 23
Vlieland 70 0.5 0.49 0.98 Marien 23
Vlieland 4 0.4 0.16 0.40 Marien 23
Terschelling 70 0.2 0.49 2.45 Marien 23
Ter Heijden 2 <0.1 0.31 >3.1 Marien 23
a variatie over een periode van één jaar op dezelfde locatie; b gemiddelde waarde; c metingen
in juni (eerste getal) en november (tweede getal)

SEM/AVS ratio’s blijken voor de Biesbosch vanaf een diepte van 3 centimeter kleiner

dan 1 te zijn, terwijl deze ratio in het Ketelmeer in bijna alle gevallen groter dan 1 is, ook op

grotere dieptes (ratio van ca. 10 aan het oppervlak en ongeveer 1 tot 4 op een diepte van 7 tot

15 cm). Hieruit blijkt niet alleen dat er in het Ketelmeer onvoldoende sulfide is om alle

metalen vast te leggen in de waterbodem, maar ook dat het voor een correcte interpretatie van

het belang van AVS nodig is om de gehaltes van zowel AVS als SEM samen te meten.

Het AVS-gehalte blijkt daarnaast afhankelijk te zijn van het tijdstip (seizoen) van

bemonstering [o.a. 23,51,52]. Er worden hiervoor verschillende redenenen aangevoerd.

Omdat niet op exact dezelfde locatie bemonsterd kan worden is de gevonden spreiding mede

het gevolg van ruimtelijke heterogeniteit [20]. Andere onderzoekers verklaren variaties in
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AVS-gehalten in de tijd door zuurstofgebrek in het bovenstaande water (zomer), hetgeen leidt

tot verhoogde reducerende condities in de toplaag van de waterbodem, resulterend in een

toename van het AVS-gehalte [23,24].

)�"� +��������

Risicobeoordeling van waterbodems geschiedt in eerste instantie door het vaststellen van

totaalgehalten aan (micro)verontreinigingen. Analyse van huidige en nieuw te vormen

waterbodems toont aan dat zware metalen, met name Zn, Cu en Ni, sterk klassenbepalende

componenten zijn. Nederlandse waterbodems kunnen aëroob of anaëroob zijn. In het laatste

geval zullen zware metalen door het anaërobe sediment in de vorm van onoplosbare sulfiden

worden ingevangen. Hierdoor zal de mobiliteit van deze elementen sterk verlagen. Op het

land brengen van sediment daarentegen, leidt tot een vergroting van de mobiliteit van zware

metalen door oxidatie van de aanwezige sulfideprecipitaten. In het geval van de

aanwezigheid van een overmaat aan sulfide in het sediment zal bovendien de biobeschik-

baarheid lager zijn voor organismen die in of op de waterbodem leven en metalen voorname-

lijk via het (porie)water opnemen. Echter, de biobeschikbaarheid hoeft niet verminderd te zijn

voor organismen die in of op de waterbodem leven en metalen direct via de waterbodem

opnemen. Voor deze organismen is geen relatie te leggen tussen enerzijds poriewatergehaltes

of sulfide-concentraties in het sediment, en anderzijds metaalopname door de organismen

danwel effecten. Metaalopname blijkt daarentegen voor deze organismen te zijn gerelateerd

aan het totaal metaalgehalte in de vaste fase.

Zoals blijkt uit tabel 1, zijn AVS-gehalten in Nederlandse waterbodems vaak dusdanig

hoog dat AVS een controlerende parameter is in de speciatie van zware metalen, hetgeen van

belang zou kunnen zijn voor de inschatting van de risico’s voor verspreiding van

verontreinigingen naar grond- en oppervlaktewater naast de ecotoxicologische risico’s. In het

Nader Onderzoek naar sanering van het Hollandsch Diep en de Nieuwe Merwede woog het

criterium “verspreidingsrisico” even zwaar als de criteria “ecologische effecten” en “humaan

toxicologisch risico”. De beslissing tot sanering van het Ketelmeer is met name gebaseerd op

inschattingen van de risico’s voor verspreiding van verontreiniging (vooral dichloorbenzeen)

via het grondwater naar de omliggende polders, en op het risico voor transport van

contaminanten naar het IJsselmeer. Ecotoxicologische inzichten speelden in dit geval een

veel geringere rol bij de uiteindelijke beslissing tot sanering.
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Rekening houdend met ecologische inzichten aangaande het gedrag van benthische

organismen, wordt het AVS-concept vanuit de ecotoxicologie hieronder gedefinieerd. Hierbij

dient rekening te worden gehouden met het drietal in hoofdstuk 3.3.gedefinieerde categorieën

benthische organismen:

1) organismen die op of in de bodem leven (en weinig mobiel zijn) en voor hun voedsel-

voorziening afhankelijk zijn van de waterkolom. De blootstellingsbijdrage vanuit het

sediment is voor hen gering.

2) organismen die op of in de bodem leven en (vaak naast filtratie van oppervlaktewater)

voedsel van het bodemoppervlak eten, waarbij ze aëroob sediment binnen kunnen krijgen.

De blootstellingsbijdrage vanuit het bodemmateriaal is voor deze organismen van meer

belang.

3) organismen die zich actief door de bodem heen verplaatsen en sediment eten, of op zoek

zijn naar kleinere prooidieren. Met name voor deze sedimenteters is de

blootstellingsbijdrage vanuit het sediment het meest relevant.

In het laatste geval kunnen metalen die ‘vastliggen’ als sulfide, beschikbaar komen voor

opname door het organisme. Dit betekent niet alleen dat de chemische processen die ten

grondslag liggen aan de aanwezigheid van AVS voor deze groep van organismen van belang

zijn, het betekent tevens dat het AVS-model voor het beoordelen van waterbodems de

organismen van categorie 1 en 2 voldoende beschermt, terwijl dit voor categorie 3

waarschijnlijk niet zonder meer het geval is.

Het AVS-concept kan dan als volgt worden gedefinieerd:

• 9RRU�6(0�$96�YHUKRXGLQJHQ�NOHLQHU�GDQ����$96�6(0�!����LV�GH�NDQV�RS�QDGHOLJH

HIIHFWHQ� YDQ� ]ZDUH�PHWDOHQ� RS� RUJDQLVPHQ� YDQ� GH� FDWHJRULHsQ� �� HQ� �� JHUHGXFHHUG

YHUJHOHNHQ�PHW�VLWXDWLHV�ZDDULQ�6(0�$96�!���

• Vanuit het oogpunt van verspreiding is een vergelijkbare definitie af te leiden: YRRU

6(0�$96�YHUKRXGLQJHQ�NOHLQHU�GDQ����$96�6(0�!���� LV�GH� NDQV�RS�YHUVSUHLGLQJ�

WUDQVSRUW� RI� PRELOLVDWLH� YDQ� ]ZDUH� PHWDOHQ� VWHUN� JHUHGXFHHUG� YHUJHOHNHQ� PHW

VLWXDWLHV�ZDDULQ�6(0�$96�!���

• Het AVS-concept kent derhalve een plaats als instrument bij de risicobeoordeling van

waterbodems. Hierbij dienen echter wel enkele kanttekeningen gemaakt te worden:

1. AVS-gehaltes kunnen van locatie tot locatie sterk verschillen. Bovendien zijn AVS-

gehaltes afhankelijk van verschillende externe factoren zoals sedimentatiesnelheid,
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bioturbatie en de dynamiek van de waterbodem. Daarnaast is een grote ruimtelijke

heterogeniteit waarneembaar op specifieke locaties. Daarom is het voor de interpretatie

van het belang van AVS noodzakelijk om in hetzelfde monster het SEM gehalte te

meten. De laagste AVS-gehaltes worden in het algemeen in het voorjaar

waargenomen, het tijdstip waarop dus bemonstering dient plaats te vinden om de

meest kritische situatie te beschrijven.

2. Het concept is bestudeerd voor een beperkt aantal zware metalen, te weten cadmium,

koper, nikkel, lood en zink. Het is echter aangetoond dat voornamelijk deze metalen

klassenbepalend zijn.

3. Interne gehaltes van Zn en Cu worden door organismen gereguleerd. Als gevolg

hiervan is de opname van deze metalen gecompliceerder dan verwacht zou worden op

basis van bijvoorbeeld poriewatergehaltes. Zelfs onder aërobe omstandigheden en bij

SEM/AVS > 1 kan voor deze metalen op dit moment geen goede inschatting van de

toxiciteit worden gegeven.

Gelet op deze beperkingen kan gesteld worden dat het AVS-concept vooralsnog

onvoldoende is uitgekristalliseerd om van nut te zijn in de (generieke) 1ste-lijnsbeoordeling.

Daarentegen biedt het meenemen van AVS- en SEM-gehaltes in de 2de-lijnsbeoordeling wel

degelijk perspectieven. Immers waterbodemmonsters met SEM:AVS verhoudingen kleiner

dan 1 hebben een minder urgent karakter van sanering dan monsters met een SEM:AVS

verhouding groter dan 1.

Tot op heden is het AVS-concept in Nederland slechts sporadisch toegepast in de 2de-

lijnsbeoordeling. In feite is de hierboven aangehaalde Biesbosch-studie het enige voorbeeld

van een onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de 2de-lijnsbeoordeling en de daarbij

behorende evaluatie van eventuele beheersmaatregelen, zoals de herinrichting van het

verontreinigde gebied met gebiedseigen materiaal. Momenteel worden ook in enkele

uiterwaarden langs de grote rivieren verkennende studies uitgevoerd naar vigerende AVS- en

SEM-gehaltes. In juli 1999 is in de Tweede Kamer het voorstel aangenomen om voor

waterbodems waarin vervuiling zich niet verplaatst, IBC maatregelen (isoleren, beheersen,

controleren) te hanteren. Ondanks de in dit rapport gesignaleerde onzekerheden is het duide-

lijk dat AVS een significante bijdrage kan leveren aan het immobiliseren van metalen en het

reduceren van de risico’s die verbonden zijn aan de aanwezigheid van metalen in

waterbodems.
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Op basis van de in dit rapport beschreven bevindingen over het gedrag van zware metalen

in anaërobe waterbodems, de rol van Acid Volatile Sulfide hierin, de relatie met

toxiciteitsgegevens en de kwaliteitsbeoordeling van waterbodems, wordt het volgende

geconcludeerd:

1. De zware metalen Zn, Cu en Ni bepalen in sterke mate de klasse van de verontreinigde

waterbodem. Klasse 4 (22%) wordt in de Rijkswateren voornamelijk veroorzaakt door

zware metalen (zink en in mindere mate arseen, cadmium en koper). Voor de onderzochte

waterbodems in de regionale wateren zijn zink en in mindere mate PAK’s

verantwoordelijk voor klasse 4 classificering.

2. Voor de nieuw te vormen waterbodem geldt op basis van de kwaliteit van het huidige

zwevende stof in de grote rivieren in Nederland dat met name zware metalen klasse-

bepalend zijn. Sedimentatie van zwevend stof leidt momenteel tot een klasse-4

waterbodem in de Maas (als gevolg van Zn) en tot een klasse 2-3 waterbodem in het

stroomgebied van de Rijn (Ni en HCB).

3. Onder anaërobe condities komen zware metalen in aanwezigheid van een overmaat aan

sulfide (AVS) voornamelijk in de waterbodem voor als precipitaten. De mobiliteit van

zware metalen naar oppervlaktewater en grondwater wordt hierdoor sterk verlaagd,

waardoor de kans op verspreiding minimaal is. Dit criterium kan een rol spelen bij de

(tweedelijns) beoordeling van te saneren waterbodems.

4. Voor de interpretatie van het belang van AVS dienen noodzakelijkerwijs ook de

simultaan geëxtraheerde zware metalen (SEM) gemeten te worden. Normalisatie van de

gehanteerde meetmethode is daarbij van belang.

5. Voor SEM/AVS ratio’s kleiner dan één worden geen acute toxische effecten gevonden op

benthische organismen, die metalen voornamelijk via het (porie)water opnemen, zoals

bijvoorbeeld vlokreeften (amfipodae) en muggenlarven (chironomidae). De meeste

ecotoxicologische experimenten in het kader van AVS zijn ook uitgevoerd met dergelijke

organismen (in het laboratorium). Er is op dit moment nog onvoldoende onderzoek

verricht naar de betrouwbaarheid van het model onder veldomstandigheden, waardoor

een extrapolatie van resultaten uit laboratorium bioassays nog niet mogelijk is.
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6. Voor benthische organismen die metalen voornamelijk via hun maag-darm kanaal

opnemen, heeft de SEM/AVS ratio geen voorspellende waarde voor de beschikbaarheid

van metalen in de waterbodem.

7. De kans op nadelige effecten van zware metalen op organismen die zich niet actief door

de bodem heen verplaatsen en geen sediment eten, is gereduceerd indien de SEM:AVS

verhouding kleiner dan 1 is, vergeleken met situaties waarin SEM:AVS > 1. Vanuit het

oogpunt van verspreiding is een vergelijkbare definitie af te leiden: voor SEM:AVS

verhoudingen kleiner dan 1 is de kans op verspreiding, transport of mobilisatie van zware

metalen sterk gereduceerd vergeleken met situaties waarin SEM:AVS > 1.

8. Het AVS model voor de schatting van de potentiële toxiciteit van zware metalen kan niet

toegepast worden voor een zuurstofhoudende waterbodem en organismen die alleen onder

deze omstandigheden voorkomen, omdat de vastlegging van zware metalen hier niet

wordt gereguleerd door sulfiden. Het AVS model lijkt derhalve alleen toepasbaar voor

infauna die niet direct via het eten van waterbodemdeeltjes aan metalen worden bloot-

gesteld.

9. SEM/AVS ratio’s variëren met de diepte in de waterbodem, waardoor bulkbemonstering

andere uitkomsten zal opleveren dan diepteprofiel analyse. Aangezien een groot deel van

de sediment bewonende organismen zich zowel in de aërobe bovenlaag als de anaërobe

diepere lagen begeeft en dus waarschijnlijk gemiddeld blootgesteld wordt aan een relatief

dikke waterbodemlaag, is bulkbemonstering vooralsnog een verantwoord alternatief voor

het in kaart brengen van AVS- en SEM-gehalten.

10. AVS-gehalten variëren in de tijd, waarbij in Nederland de hoogste gehalten in het najaar

en de laagste gehalten in het voorjaar worden gemeten. Toepassing van het AVS-concept

voor het vaststellen van locatie specifieke risico’s van verspreiding en van

ecotoxicologische effecten dient derhalve te gebeuren op basis van in het voorjaar

bepaalde AVS en SEM gehalten, dat wil zeggen onder de meest kritische omstan-

digheden.

Aanbevolen wordt om:

1. Het AVS-concept vooralsnog niet op te nemen als instrument in de 1ste-lijnsbeoordeling

van anaërobe waterbodems. AVS biedt immers geen eenduidige bescherming voor

toxiciteit van zware metalen voor alle organismen die in of op het sediment voorkomen.

In plaats van het meenemen van AVS in de 1ste-lijnsbeoordeling, kan worden getoetst aan

de huidige normen die voor het aërobe sediment zijn vastgelegd. Het op basis van
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evenwichtspartitie afgeleide MTR zou als primaire doelstelling voor zowel aërobe als

anaërobe sedimenten kunnen worden gehandhaafd. Bij overschrijding van de MTR en

voor het vaststellen van de urgentie tot sanering kan, naast de signaleringswaarde voor

metalen, gebruik gemaakt worden van het AVS-concept. Anaëroob sediment dat wordt

verspreid over land zou, ongeacht het AVS-gehalte, moeten voldoen aan het MTR.

2. Het AVS-concept op te nemen als instrument in de 2de-lijnsbeoordeling van anaërobe

waterbodems. Alhoewel bescherming voor alle organismen bij toepassing van het AVS-

concept niet wordt verkregen, is het wel waarschijnlijk dat mobilisatie van zware metalen

verhinderd is bij SEM/AVS < 1. De AVS-methodiek zal zijn nut voor het inschatten van

verspreidingsrisico’s bewijzen en kan gebruikt worden bij de prioritering van te saneren

locaties.

3. Voor een correcte toepassing van dit instrument een genormaliseerde meetmethode van

bemonstering (diepte en tijd), AVS-bepaling en bepaling van SEM te ontwikkelen.

4. Een nadere validatie van het AVS-concept onder veldomstandigheden uit te voeren, dat

wil zeggen: onderzoeken of de onder laboratorium-omstandigheden gevonden relatie

tussen SEM:AVS verhoudingen en toxiciteitverschijnselen, ook van toepassing is onder

veldomstandigheden. Een dergelijke validatie zou bijvoorbeeld kunnen worden uitge-

voerd in het Ketelmeer (SEM/AVS in de toplaag >1) en in de Brabantse Biesbosch

(SEM/AVS in de toplaag <1).

5. In het kader van storten van baggerspecie en inrichting van uiterwaarden, de kinetiek van

sulfidenvorming en oxidatie van sulfiden beter in beeld te brengen. Dit zou gekoppeld

moeten worden aan het vastleggen en vrijkomen van zware metalen.
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