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SAMENVATTING 

Onderhavig document omvat gegevens over kwik inzake de bronnen en verspreiding en de 

risico's op basis van afweging van blootstellingsniveaus en schadelijke concentraties. 

Tevens worden de autonome ontwikkelingen in de emissies geschetst en inzicht gegeven 

en mogelijke aanvullende technische maatregelen voor verdere emissiereductie. 

Kwik behoort tot de zware metalen. In Nederland wordt kwik (enkele tonnen) als 

bijprodukt gewonnen bij aardgaswinning en de primaire zinkproduktie. In 1990 bedroeg 

het gebmik circa 13 ton, waarvan 40% werd toegepast als amalgaam in tandarts

praktijken, 20% in batterijen en 40% in meetapparatuur, lampen en in de chlooralkali 

industrie. Jaarlijks (jaarbasis 1990) wordt circa 40 ton kwik met afval gestort. Een 

belangrijke oorzaak van de relatief hoge hoeveelheid kwikafval is de niet-intentionele 

kwikstroom: kwik als ongewenst nevenprodukt in allerlei grondstoffen. Deze niet-

intentionele stroom is voor meer dan 50% verantwoordelijk voor het kwik in het afval. 

De emissie naar lucht bedroeg circa 4 ton (vooral door afvalverbranding en chloor-aDcali 

industrie), naar water circa 1 ton (vooral door fosforkunstmestindustrie en tandarts

praktijken), naar bodem circa 1,2 ton (vooral door toepassing mest op landbouwbodem). 

De bijdrage aan de kwikbelasting vanuit het buitenland is groot. Voor het oppervlakte

water wordt deze geschat op 75% (jaarbasis 1990). Ook de depositie wordt vooral 

bepaald door het achtergrondniveau en vormt als zodanig de belangrijkste belasting van de 

bodem in Nederland. 

In het milieu komt kwik in verschillende vormen voor, voomamelijk als anorganische 

kwik(II)verbindingen (bodem, water) en als elementair kwik (lucht). Onder natuurlijke 

omstandigheden kunnen kwik(II)verbindingen zowel biotisch als abiotisch worden 

gemethyleerd, vooral in waterbodems, waardoor een gering deel van kwik in het miüeu 

aanwezig is-in de vorm van methylkwikverbindingen. 
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In de bodem komt kwik over het algemeen sterk gebonden aan deeltjes voor; de mobiliteit 

van kwik in de bodem is derhalve gering. Ofschoon in het ondiepe grondwater verhoogde 

kwikconcentraties zijn-gemeten (mogeÜjk een effect van. verzuring) is de betekenis 

daarvan in termen van bedreiging van het grondwater als drinkwaterbron beperkt. De 

huidige normen en richtwaarden voor de bodem worden in beperkte mate overschreden. 

Zo voldoet landelijk meer dan 90% van het grondoppervlak aan de streefwaarde (0,3 

mg.kg"̂  d.s.), terwijl de interventiewaarde (10 mg.kg'̂  d.s.) uitsluitend op enkele plaatsen 

in uiterwaarden en havenslibpolders wordt overschreden. In het bovenste grondwater 

wordt in beperkte mate (enkele procenten) de interventiewaarde (0,3 /xg.l"̂ ) overschreden; 

in het diepere grondwater is geen overschrijding van de streefwaarde (0,05 figS'̂ ) waar

genomen. 

Voor de mens houden deze overschrijdingen (en de daamit resulterende blootstelling via 

voeding en drinkwater) geen onacceptabel risico in. Voor het terrestrisch ecosysteem 

werd op basis van beperkte toxiciteitsgegevens voor totaal kwik (anorganisch en 

organisch) een maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) afgeleid van 1,0 mg.kg"̂  d.s. Dit 

niveau wordt uitsluitend zeer lokaal en in uiterwaarden en havensUbpoIders overschreden 

met een factor 1-10. Door autonome ontwikkelingen zal een (verdere) vermindering van 

de toevoer van kwik naar de bodem plaats vinden (ongeveer 50% voor de periode 2000-

2010 t.o.v. .1985). Dit is. echter onvoldoende.om verdere accumulatie in-de-landbouw

bodem te voorkomen (de emissiedoelstelling van 80% wordt dan ook niet gehaald). De 

accumulatie-snelheid wordt mw geschat op circa 0,1% concentratie-toename (ca. 0,2 

Mg-kg'̂ ) per jaar in de toplaag van 30 cm. De risico's voor de mens lijken beperkt, maar 

zijn voor terrestrische ecosystemen op termijn moeiüjker in te schatten. Hiertoe is meer 

inzicht nodig in de speciatie van kwik in de bodem, de toxiciteit voor bodemdieren en de 

gehalten in biota en de daamit voortvloeiende risico's voor toppredatoren. 

Met betrekking tot genoemde accumulatiesnelheid wordt gewezen op het Bouwstoffen

besluit (concept-AMVB), waarin een concentratietoename van 0,03 ^g.kg* per jaar per 

m̂  als maximaal toelaatbaar wordt beschouwd. 

Als gevolg van emissiereducties zijn in de laatste 20 jaar de kwikconcentraties in het 

oppervlaktewater sterk gedaald. In de rijkswateren varieerden de 3-jaarlijkse gemiddelden 

van de jaargemiddelde totaal-kwikconcentraties in de perioden 1976-1978 en 1988-1990 

respectievelijk van 0,12 tot 0,42 ^g.l* en van 0,01 tot 0,07 /ig.l"^ totaal kwik. De laatste 
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waarden liggen daarmee rond het niveau van de streef- (0,02 /xg.l'̂  totaal kwik) en 

grenswaarde (0,03 ^g.l"^ totaal-kwik). Dit geldt, ook voor de Nederlandse kustwateren: 

hier varieerden de 5-jaarlijkse. gemiddelden van de -jaargemiddelde totaal-kwik

concentraties in de periode 1986-1990 van <0,01 tot 0,17 îg.V totaal-kwik. In de 

regionale wateren is doorgaans de overschrijding van de grenswaarde groter dan in de 

rijkswateren: in 1990 werd geconstateerd dat de grenswaarde in 66% van de monsters 

werd overschreden. Geconcludeerd wordt dat door aanscherping van de normering nog 

steeds belangrijke overschrijdingen van de normen plaats vinden, ondanks de sterke daling 

in de kwikconcentraties. 

In dit document wordt gepleit voor het hanteren van één advieswaarde, nl. die afgeleid 

voor methylkwik, geldend voor zoet en zout water: 0,01 ^g.l* (opgeloste fractie), 

overeenkomend metcirca 0,05 ^g.l'^ totaal kwik in zoet water in Nederland. Deze waarde 

ligt iets boven de huidige grenswaarde (0,03 /ig.l'^ totaal kwik) en wordt eveneens in 

belangrijke mate overschreden: in 7% van monsters genomen in regionale wateren werd 

in 1990 een totaal-kwik concentratie boven de 0,5 /ig.l'^ gemeten, een faktor 10 hoger dan 

het maximaal toelaatbare risiconiveau (MTR). De onzekerheden in de afleiding van de 

MTR zijn echter te groot om de betekenis van deze overschrijding in termen van risico's 

te specificeren. Het risico zal overigens in de toekomst door emissiereducties verder 

worden temggedrongen, ofschoon er nog onzekerheid, bestaat of de gestelde emissie

doelstellingen volledig zullen worden gehaald. Voor de mens houden de genoemde 

overschrijdingen geen risico in, ook niet via indirecte blootstelling door consumptie van 

vis. 

Door toevoer van nieuw aangevoerd materiaal met een lager kwikgehalte zijn veel 

verontreinigde waterbodems in sedimentatiegebieden langzamerhand afgedekt, maar op 

lokaties waar geen sedimentatie plaats vindt is de toplaag sterk met kwik belast. Uit een 

landelijke inventarisatie van het sediment in het zoete oppervlaktewater blijkt dat 40% van 

de gevallen niet voldoet aan de grenswaarde voor nieuwe gevormd sediment (0,5 mg.kg' 

^). In 15% van de gevaUen lag de kwik-concentratie boven de toetsingswaarde (1,6 

n̂ g-kg"̂ ) en in minder dan 1% boven de signaleringswaarde (15 mg.kg"^). De geaggre

geerde data laten niet zien in hoeverre de huidige streefwaarde (0,3 mg.kg'') en 

interventiewaarde (10 mg.kg"') wordt overschreden. 

'Dei^*kwikgehalten-in-het sediment van het Noordzeekustgebied-nemen in noordwaartse 
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richting en van de kust af, waarbij de hoogste gehalten in de Westerschelde en de 

Waddenzee zijn gemeten. In alle gevallen werd de toetsingswaarde (1,6 mg.kgr') niet 

overschreden, de grenswaarde wordt mogelijk wel overschreden. 

De betekenis van deze overschrijdingen is onduidelijk; de ecologische effecten zijn 

mogelijk gering. Op basis van de evenwichtspartitiemethode is voor de waterbodem een 

MTR afgeleid van 1 mg.kgr' d.s. (geldend voor anorganisch plus organische kwik). Deze 

waarde Ügt een factor 2 hoger dan de huidige grenswaarde, en wordt daarmee eveneens 

op veel plaatsen overschreden. Het meeste kwik in de Nederlandse waterbodems is echter 

aanwezig als zeer stabiel kwiksulfide en is als zodanig voor de meeste organismen niet 

biologisch beschikbaar. Hierdoor wordt het risico aanzienlijk gereduceerd. Hier staat 

tegenover dat in de waterbodems abiotische en biotische methylering plaats vindt. 

Afhankelijk van de snelheid van dit proces, welke van lokatie tot lokatie zal verschillen, 

neemt de kans op effecten toe. Nader onderzoek is gewenst naar de huidige niveaus van 

beschikbaar methylkwik in het sediment, met name in ondiepe regionale wateren. 

De kwikconcentratie in lucht wordt vooral bepaald door de achtergrondconcentratie. De 

concentraties van elementair kwik in de lucht liggen minimaal een factor 1.000 onder 

niveaus, waarbij bij gevoelige personen milde effecten (bijv. een lichte toename in 

tremoren) zouden kunnen optreden. De risico's verbonden aan-de huidige blootstellings-

niveau's zijn derhalve voor de mens als verwaarloosbaar aan te merken. 

Ten aanzien van het ecosysteem worden de risico's van kwik in de lucht eveneens 

verwaarloosbaar geacht. 

De Richtlijn Besluit Luchtemissies Afvalverbranding (van kracht sinds 1993) wordt 

gehaald, evenals de emissiedoelstelÜng voor het jaar 2000. 

De gemiddelde en maximale dageUjkse blootstelling vanuit voeding wordt voor de 

algemene bevolking in Nederland geschat op resp. 0,056 en 0,22 ^g-kg'̂  lichaamsgewicht 

voor anorganisch kwik en resp. 0,01 en 0,027 /xg.kg*' lichaamsgewicht voor organisch 

kwik. De opname via drinkwater en lucht is voor zowel anorganisch als organisch kwtk 

verwaarloosbaar ten opzichte van de opname via voeding. Voor anorganisch kwik zijn er 

te. weinig gegevens om een toxicologische advieswaarde af te leiden. Op basis van 

vergelijking met organisch kwik kan echter worden aangenomen dat een dageüjkse 

'inname'van •4"^g:kg''~üchaamsgewicht niet resulteert-in^nadeüge effecten. Aangezien er 
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een factor 20 verschil bestaat tussen de maximale blootstelling en de concentratie waarbij 

(mogeüjk) geen nadeüge effecten worden verwacht, wordt geconcludeerd dat het optreden 

van nadeüge effecten bij de algemene bevolking ten gevolge van anorganisch kwik in 

voeding onwaarschijnlijk is. 

Voor methylkwik is door de WHO voor volwassenen (excl. de gevoeüge groepen van 

zogende/zwangere vrouwen en zich ontwikkelende kinderen) een PTWI ("provisional 

tolerable weekly intake") afgeleid van 200 ng per week (overeenkomend met 0,4 /xg.kg' 

uchaamsgewicht per dag). Uit bovenstaande gegevens bÜjkt dat de blootsteUingsniveau's 

minimaal een factor 10 onder de PTWI üggen. Er worden derhalve bij de huidige niveaus 

van methylkwik geen nadeüge effecten verwacht. Voor zwangere en zogende vrouwen en 

het zich ontwikkelende kind zal een wekeüjkse inname van 40 /ig.weekr' (0,08 ^g.kg"' 

uchaamsgewicht per dag) mogeÜjk geen nadelige effecten tot gevolg hebben. De 

maximale blootsteUing Ügt hier nog een factor 2 tot 3 onder. Het optreden van nadelige 

effecten bij deze gevoeüge groepen wordt derhalve vooralsnog niet verwacht. Wel wordt 

opgemerkt dat de kwikconcentratie in voedingsprodukten een grote variatie vertoont, 

waarbij de hogere concentraties leiden tot blootstelüng die de normwaarden benaderen. 

In ecosystemen kan in voedselketens doorvergiftiging een rol spelen. Uit het feit dat 

berekende MTR-waarden (zowel anorganisch als organisch) voor vis- en mossel-etende 

predatoren op een vergeüjkbaar niveau Üggen als die voor waterorganismen, kan worden 

afgeleid dat doorvergiftiging geen probleem vormt. Bij de berekening van de MTR-

waarden voor predatoren zijn echter geen correctiefactoren toegepast voor verschillen 

tussen laboratorium- en veldomstandigheden in energiegehalte van het voedsel of 

energieverbmik van de soorten. Indien deze correctiefactoren wel zouden worden 

toegepast komt de becijferde MTR-waarde voor predatoren in water een factor in de 

grootte orde van 10 lager uit. Een aldus berekende MTR komt echter overeen met het 

laagst gemeten achtergrondniveau in oceaanwater. Een vergeüjkbare redenatie geldt voor 

het terrestrisch miüeu. Dergelijke resultaten benadmkken de onzekerheid in de risico

schattingen voor predatoren. 

Ten aanzien van kwik vrijkomend uit amalgaam bestaat onvoldoende bewijs voor een 

verband tussen het aantal amalgaamvullingen en het voorkomen van aUerlei klachten, 

behoudens in individuele gevallen zoals bij allergie. Hierbij moet wel worden opgemerkt 

dat*:adequaat -epidemiologisch onderzoek naar effecten-van blootstelüngsniveaus 
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veroorzaakt door amalgaamvullingen ontbreekt. Met betrekking tot de algemene bevolking 

Üjkt de noodzaak tot overgaan op alternatieve vulmaterialen dan ook niet aanwezig, 

temeer daar deze een moeiüjke techniek met zich meebrengt en gepaard gaat met hogere 

kosten zonder dat de risico's van deze alternatieven voUedig bekend zijn. 

Conclusie: 

Op basis van de gegevens in dit document wordt geconcludeerd dat de huidige en 

toekomstige blootstelüngsniveaus voor de mens op een toelaatbaar risiconiveau liggen. 

Met betrekking tot de water- en (water)bodemecosystemen en de daarvan afhankeÜjke 

hogere predatoren zijn er aanwijzingen dat de bestaande risico's beperkt zijn, met de 

kanttekening dat de risicoschatting grote onzekerheden kent. De afgeleide MTR-waarden 

liggen op een vergeüjkbaar niveau als de grenswaarden. De grenswaarden worden in het 

aquatisch miÜeu op veel plaatsen overschreden; temgdringing van het risico zal door 

emissie-reducties weüswaar plaatsvinden, maar het is onzeker of de gestelde emissie-

doelstelüngen worden gehaald. In het terrestrisch müieu is normoverschrijding minder 

evident; hier geldt echter het probleem dat de emissiedoelstelling niet zal worden gehaald 

en er sprake blijft van accumulatie van kwik in de bodem. 



INLEIDING 

- . . . .Het Nederlandse müieubeleid is gericht op het bereiken van een;zodanige miüeukwaÜteit dat 

de gezondheid en.het .welbevinden van de mens, planten.en.dieren.alsook een duurzame 

maatschappelijke ontwikkeling zijn gewaarborgd (Indicatief Meerjaren Programma 

MÜieubeheer, 1986-1990). Vele factoren kunnen een bedreiging vormen voor de kwaliteit 

van het miÜeu. Een belangrijke bedreiging van deze kwaüteit vormt de verontreiniging van 

1 het miüeu met giftige concentraties van antropogene stoffen. Omdat niet aUe chemische 

verbindingen onderzocht kunnen worden is er een lijst met prioritaire stoffen opgesteld, 

waarvan de concentraties in het miüeu het zogenaamde "verwaarloosbaar risiconiveau" 

overschrijden. Voor deze prioritaire stoffen worden in principe zogenaamde basisdocumenten 

opgesteld. Deze documenten verschaffen informatie ten behoeve van het formuleren van het 

effectgericht beleid. Op basis van wetenschappeUjke gegevens worden voorsteUen gedaan 

voor milieukwaliteitseisen; tevens kan de verstrekte informatie resulteren in een globale 

taakstelling voor emissie-reducties per bronsoort. De onderdelen van deze documenten om

vatten geen beleidsstandpunt. 

Basisdocumenten worden onder verantwoording van het Rijksinstituut voor de 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RTVM) opgesteld. Bij de tot standkoming van dit rapport 

werd bijgedragen door het raadgevend ingenieursbureau BKH. Vanwege het speciaüstisch 

karakter van de amalgaam-problematiek werd tevens een bijdrage geleverd door een 

tandheelkundig specialist. Bij de voorbereiding van het document zijn overheid, bedrijfsleven 

en vertegenwoordigers van wetenschappelijke instituten betrokken geweest. 2JQ werd het 

document integraal getoetst op inhoudelijke aspecten door een Toetsingscommissie van het 

RIVM, terwijl de begeleiding werd verzorgd door een Begeleidingsgroep met 

medewerk(st)ers van het Ministerie van Volkshuisvesting, RuimteÜjke Ordening en 

Milieubeheer, Rijkswaterstaat (RIZA) en het Ministerie van Economische Zaken, het 

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en het Ministerie van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij. Het bedrijfsleven leverde middels het Dwarsverband 

Basisdocumenten van het Bureau MiÜeu en Ruimtelijke Ordening van VNO/NCW 

.. belangrijke, deels vertrouwelijke, informatie. Indien er sprake is van verschiUen in inzicht 

kan een addendum, opgesteld door het Dwarsverband, aan het document worden toegevoegd. 

./wV3-v̂ iJssi.*_«!?Deze*mogeUjkheidibestaat»ook-voor milieugroeperingen-viaideiStichting.Natuur en Milieu. 
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'-•. .- In een-later stadium geeft de Gezondheidsraad een advies over/het'document, inclusief de 

eventuele addenda. 

-•*^'. j:In.^dekreekswan.basisdocumenten.verschenen-eerder^andere-metalen,iiwaaronder-cadmium, 

- --koper,ïchroom,-zink,..arseen:enJood. Dit.document.handelt.over.kwik.^Omdat.kwik al vele 

jaren bekend is als milieugevaarlijke stof volgt hierheen kort historisch overzicht. In 1953 

ontstond er een onbekende ziekte in het Japanse vissersdorpje Miamata. Deze dodelijke 

" - •" • "ziekte" bleek'het-gevolg te zijn van het eten van vis met methylkwik. In 1971 traden er in 

het Japanse Niigata dezelfde dodelijke verschijnselen op met dezelfde oorzaak. De ergste 

catastrofe met kwik vond plaats in 1972 in Irak, waarbij duizenden mensen een acute 

vergiftiging opliepen door het eten van zaaigraan met een kwikhoudend bestrijdingsmiddel. 

* - Hieraan stierven-459 mensen. In de verdragen van Oslo in 1972, Londen 1973 en Parijs 1975 

werd kwik geplaatst op de zwarte üjst van stoffen; voor deze stoffen dient te worden 

gestreefd naar een nullozing. De EEG richüijnen 75/440 en 76/464 stelden normen voor het 

lozen van kwik in oppervlaktewater vanaf 1976. De Nederlandse Wet Verontreiniging 

.. - Oppervlaktewater, bond het ..lozen van kwik sinds 1970 aan vergunningen. Ook voor 

drinkwater, grondwater, bodem, zuiveringsslib, meststoffen, en lucht werden later normen 

vastgesteld (zie hfdst. 1). 

- • -Van kwik zijn in 1986 en recentelijk in 1993 CCRX documenten.opgesteld-die een overzicht 

van de kwikproblematiek geven. Door nationale en intemationale maatregelen is de emissie 

van kwik de laatste 20 jaar sterk verminderd, waardoor het mogelijk is dat de effecten van 

kwik op de volksgezondheid en het milieu zijn afgenomen. 

Tijdens de evaluatie van het scopingsdocument Kwik (RIVM rapport nr. 710401006, april 

1991) hebben de deelnemers aan de scoplngsbijeenkomst het ministerie van VROM 

geadviseerd een basisdocument kwik op te (laten) stellen. Het basisdocument zou de nadmk 

moeten leggen op het evalueren van de volgende risico's: [a] De bevolking loopt risico door 

het kwik uit amalgaamvulüngen en bij hoge visconsumptie, [b] Enige visetende toppredatoren 

lopen risico door bio-magnificatie, [c] Bodemdieren lopen gevaar door plaatseüjk hoge kwik 

concentraties. Daamaast stond de haalbaarheid van emissienormen voor kwik bij afval

verbranding ter discussie. Voorgesteld werd landbouwgewassen en -huisdieren niet te 

behandelen, omdat er geen indicaties waren dat kwik effecten zou kunnen hebben op deze 

— "Organismen^(zie-echter ook: Stoop et al., 1992). - — 



1. STOFEIGENSCHAPPEN EN BESTAANDE NORMEN 

1.1. STOFEIGENSCHAPPEN 

1.1.1. Vormen en voorkomen 

Kwik is een zwaar züver-wit metaal, dat bij kamertemperatuur vloeibaar is. Kwik kan in drie 

•oxydatie-toestanden voorkomen, namelijk elementair (Hg^, mercuro (Hgĵ "*") en mercuri 

(Hg "̂̂ ). Zowel door chemische als door (micro)-biologische oxydatie en reductie kunnen deze 

drie vormen in elkaar worden omgezet. Elementair kwik kan voorkomen als dampvormig of 

als metallisch kwik. 

In het milieu komt kwik voomameüjk voor als elementair kwik en als anorganische 

mercuriverbindingen (kwik(n)chloriden, -hydroxiden, oxyden en sulfiden). Een belangrijke 

kwiklegering is amalgaam (kwik met zilver) dat gebmikt wordt voor vullingen in het gebit. 

1.1.2. Registratienummer 

CAS : 7439-97-5 

1.1.3. Fysische eigenschappen 

Symbool 
Atoommassa 
Soorteüjke massa (g.cm* ,̂ 20°C) 
Smeltpunt (°C) 
Kookpunt (°C, 1 bar) 
Standaard elektrode jpotentiaal (V) : 

Hg2+ -1- 2e -* Hg 
Hg2^^ -H 2e -* 2 Hg 
2 Hg2+ + 2e -> 2 Hg22+ 

Hg 
200,59 
13,546 
- 38,87 
356,9 

0,851 
0,7961 
0,905 

Voor de overige fysische eigenschappen wordt verwezen naar Kirk-Othmer, 

Van kwik zijn 7 stabiele isotopen bekend. 



H g O , 

H8(N0^2 
Hg,(NO^, 

slecht 
'goed 

7 

4 

Tabel 1.1.-Oplosbaarheid en cas-nummers van belangrijke kwikverbindingen 

Oplosbaarheid in water Cos-nummer 

7487-94-7 
10045-94-0 
10415-75-5 

1.1.4. Chemische eigenschappen 

Kwik behoort tot de elementen uit groep lib van het periodiek systeem. De elektronen

configuratie van de buiten-elektronen van Hg is 5d'°6s^. Uit biochemisch oogpunt is de 

belangrijkste chemische eigenschap van mercuri- en alkylkwikverbindingen de hoge affiniteit 

met zwavelwaterstofgroepen. 

Additie van chloride, nitraat en sulfaat, en organische verbindingen aan kwik(II) resulteert 

in een belangrijke klasse van organometalüsche componenten: van het type RHgX en RHgR', 

waarin R en R' het organische deel vertegenwoordigen. De belangrijkste zijn die van het type 

RHgX. X stelt hier een anion voor. De koolstof-kwik band is stabiel. Voorbeelden van R en 

R' zijn: alkyl, phenyl en methoxyethylradicalen. Voorbeelden van X zijn nitraat en sulfaat. 

1.2. BESTAANDE NORMEN EN KWALITEITSDOELSTELLINGEN 

In tabel 1.2 wordt een overzicht gegeven van de bestaande kwaüteitseisen van kwik in 

Nederland. 

1.2.1. Bodem 

De streefwaarde in grond en grondwater (opgelost) bedraagt respectievelijk 0,3 mg.kg"' droge 

stof en 0,05 Mg-l'- Een grenswaarde in bodem is niet afgeleid. De waarden voor de bodem 

zijn daarbij gegeven voor een standaardbodem (10% organische stof (H) en 25% lutum (L)), 

waarbij voor kwik de volgende relatie geldt: [Hg] = 0,2 + 0,0017 (2L -h H). 
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;In de bodembeschermingswetgeving komen (water)bodems voor sanering in aanmerking 

'indien sprake is van "emstige -bodemverontreiniging". .Als •'toetscriterium wordt de 

ij^interventiewaarde.gehanteerd,-als.een,gecombineerd.criterium..voor-terrestrischexn-water

bodems. Deze interventiewaarde heeft-recentelijkde^C-waardeïvoorJandbodems.(Leidraad 

-̂  Bodembescherming). en -de-signaalwaarde *-voor. sediment .• (3e i^Nota-Waterhuishouding) 

vervangen. Overschrijding van de interventiewaarde geeft aan dat er sprake is van een 

potentieel gevaar voor de gezondheid van mens en ecosystemen. 

Door .de -Landbouwadviescommissie Milieukritische Stoffen (LAC, 1991) zijn een 

referentiewaarde en een signaalwaarde voor kwik gegeven, gespütst naar landbouwkundige 

functie en naar grondsoort. De referentiewaarde geeft een "normaal" gehalte aan; de 

signaalwaarde geeft aan bij welk gehalte in de grond de eerste problemen voor de landbouw 

gesignaleerd-kunnen worden. 

1.2.2. Oppervlaktewater 

Met betrekking tot het aquatisch milieu is Hg in de EG-richÜijn 76/464/EEG als zwarteüjst 

• stof opgenomen. Later zijn grens- en streefwaarden gegeven voor kwik in oppervlaktewater. 

• De streefwaarde voor kwik in oppervlaktewater is niet gelijk aan die in grondwater; de 

streefwaarde voor kwik in sediment en grond zijn wel gelijk gesteld (zie tabel 1.2). Voor een 

aantal industrietakken (Chlooralkali- en overige industrietakken) zijn in het kader van de Wet 

Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) emissie-eisen naar oppervlaktewater gesteld 

(WVO, 1986). 

1.2.3. Lucht 

Voor de kwikemissie naar de lucht bij industriële processen geldt sinds 1992 de NER 

(Nederlandse Emissie RichtUjnen). De 'NER' moet worden beschouwd als een richtinggevend 

kader bij de vergunningverlening. Bij een kwik-massastroom van meer dan 1,0 g.h"' mag de 

kwikemissie niet groter zijn dan 0,20 mg.nio"̂ . 

Voor de afvalverbrandingsinstallaties (avi's).en voor slibverbranding geldt vanaf 1993 

'Besluit luchtemissies afvalverbranding' (Staatsblad nr. 36, 1993) waarin wordt gesteld dat 

>«-v-î ''yrifv*-ifi>de;kwikemissiemiet̂ groter-mag zijn dan 0,05 mg.m'̂  of dat'het-rookgas=reinigingsrendement 



'tenminste 90% moet zijn. -

1.2.4. Voeding en drinkwater 

•Oppervlaktewater voor. de'bereiding-van drinkwater-mag; maximaal 0,3;^ig.r'-Hg "(totaal) 

•bevatten. In de Waterleidingwet-staat dat bij.de-drinkwaterproduktie-een waarschuwing 

gegeven moet worden bij een kwikgehalte van 0,2 /ig.l"' in het water en dat de 

-ïdrinkwaterbereiding .-moet̂ worden gestopt bij l/xg.l"'. Uit het bovenstaande blijkt dat de 

Waterleidingwet niet aansluit bij de grenswaarde voor oppervlaktewater. 

In tabel 1.2 zijn de normen voor voedingsmiddelen opgenomen, die in de Warenwet 

(Warenwet, 1992) staan vermeld. De normen voor totaalkwik in visserijprodukten zijn in de 

Benelux'geharmoniseerd en bedraagt 1 mg perkg vers produkt. 

1.2.5. Verpakkingen 

Kwik werd tot voor kort gebmikt in verpakkingsmaterialen. Een kwikcomponent in 

combinatie met een cadmiumcomponent vormt een rode kleurstof die gebmikt werd in 

verpakkingsmateriaal zoals flessen, deksels en wikkels voor consumptie-artikelen. Per 1 aprU 

^1991 is rhet .volgens het Cadmiumbesluit (Staatsblad, 1990) onder andere verboden om 

cadmiumhoudende kleurstoffen in verpakkingen te gebmiken. Hiermee is ook het 

kwikgebmik in verpakkingsmaterialen aan banden gelegd. 

1.2.6. Cosmetica 

Volgens het 'Stoffenbesluit Cosmetica' mag kwik niet worden toegepast in cosmetica (3 april 

1980, Staatsblad 256). 

1.2.7 Pesticiden 

Het pesticide ethylkwik-bromide (aardappel- en bloembollenontsmettingsmiddel) is niet (1985) 

toegestaan in Nederland. Dit is geregeld in een beschikking bij de Wet Bestrijdingsmiddelen. 

Er worden geen andere bestrijdingsmiddelen toegepast die kwik bevatten. 



1.2.8. Meststof 

*• - rvin.het 'Besluit Overige Organische Meststoffen'-staat dat tot J994jzuiveringsslib dat mag 

• ^;.-^wordenitoegepast;maximaal..3,5 .mg.kg"'-^(d.s.)ïHg«mag^bevatten*en'.compost-maximaal^2 

. - ..mg.kg".' (d.s.) Hg.'Na-1994,worden deze,maximale.waardenv.verlaagd-tot.0,75:^mg.kg'.',:(d.s.) 

Hg en voor compost tot 0,3 mg.kg' (d.s.) Hg. 

1.2.9. Batterijen 

Volgens een EG-RichUijn (no. 91/157/CEE) mogen alkaline batterijen (uitgezonderd 

knoopceUen) in 1993 niet meer dan 0,025% kwik bevatten. 

1.2.10. Afvalstoffen 

Een aantal huishoudelijke (afval)produkten is op basis .van het kwikgehalte aan te merken als 

klein chemisch afval (Kca; Van der Meer et al., 1992). Het gaat hierbij onder andere om 

batterijen, TL-buizen en spaarlampen, kwikschakelaars en kwikthermometers. Op dit moment 

worden consumenten opgeroepen om Kca te scheiden van het gewone huishoudelijke afval 

en het apart-bij hun gemeente in te leveren. 

In het Besluit Aanwijzing Gevaarlijk Afval (BAGA) (Staatsblad nr, 617, 1993) wordt een üjst 

van processen gegeven, waarvan het afval per definitie chemisch afval is. De concentratie 

van de stoffen in het afval is in principe niet van belang. Afval uit processen die niet worden 

genoemd in de processenüjst van BAGA is voor kwik "gevaarlijk afval", indien het Hg-

gehalte groter is dan 50 mg.kg"' d.s.. 

Voor veel regionale stortplaatsen geldt een norm van 0,2 x WCA-norm (overeenkomend met 

10 mg kwik per kg. 

1.2.11. Bouwstoffen 

De milieuhygiënische eisen waaronder (zowel primaire als secundaire) bouwstoffen op de 

V (water)bodem en in het oppervlaktewater kunnen worden toegepast, zullen worden vastgelegd 

in het Bouwstoffenbesluit (de status van dit besluit is augustus 1993: een concept-amvb). 

.;i* '̂iLî /: ',v;:aDe&werkingssfeer*iivanvhet ^Bouwstoffenbesluitvis^beperkt^tot^granulaire (steenachtige) 
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bouwstoffen. Het concept-besluit is niet van .toepassing op grond (inclusief baggerspecie) 

• wanneer bepaalde samensteUingswaarden-.niet worden - overschreden .-«Voor kwik 7 ligt- deze 

<..r<w..waarde op.0,2^+*0,(X)17«(2L:+.H).-Dit.is.geüjkaan de.streefwaarde-voor-bodem.(zie4.2..1). 

.'.̂  -;e/Het«besluitviSteltwerder^dat.ihetiverbodenïïis^bouwstoffen,vte.jgebmiken-indien^vbepaalde 

^^-*-samenstellings-'Of.immissiewaarden^van-diev-bouwstoffen:.wordenjoverschreden.^Voor-kwik 

üggen deze waarden op 4,5 mg.m'̂  per 100 jaar (immissiewaarde) en 10 mg.kg"' d.s. voor 

grond (samenstellingswaarde). De immissiewaarde is gebaseerd op het principe van de 

• marginale bodembelasting,.die ingevuld is als: een belasting van de bodem door uiüoging uit 

een bouwstof, die in 100 jaar leidt tot een concentratietoename van 1 % van de streefwaarde 

(in één kubieke meter als homogeen te beschouwen standaardbodem). 

-.. 1.2.12.-Buitenlandse normen 

'^ De emissie-eisen naar de lucht,voor.kwik.zijn in het buitenland in het algemeen gelijk aan • 

de Nederlandse richüijnen (NER, 1992).. AUeen de Deense richüijnen zijn iets strenger. -Voor 

r emissies-naar water en.bodem worden in de EG-landen het beleid van 'Beste bestaande 

technieken' uitgevoerd, met specifieke eisen voor de chlooralkaü-industrie (zie tabel 1.2). 

• ' Het produktenbeleid richt zich in de Europese landen met name op-batterijen (zie paragraaf 

-1.2.9).-Daamaast voeren.,.Zweden.xn.Denemarken een.stringenter.produktenbeleid-uit, 

• waarbij onder andere op termijn het gebmik van kwikhoudende thermometers en kwik-

vulüngen aan banden wordt gelegd (Maxson et al., 1991). In België geldt voor oppervlakte

water een kwaüteitseis van 0,5 fxg.l'̂  (totaal-kwik). In de UK geldt voor totaal-kwik een 

kwaliteitseis van 1 /xg.l"' voor zoet oppervlaktewater en 0,3-0,5 /xg.l"' voor zout water. 

Met betrekking tot zuiveringsslib en compost is in de EEG-richÜijn 86/278/EEG van 12 juni 

1986 "betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem, bij gebmik van 

zuiveringsslib in de landbouw" een grenswaarde voor kwik opgenomen van 16-25 mg.kg"' 

droge stof, terwijl jaarlijks (op basis van een gemiddelde over 10 jaar) niet meer dan 0,1 

kg/ha aan kwik mag worden opgebracht. In het mede ter uitvoering van deze richüijn 

opgestelde "Besluit kwaliteit en gebmik overige organische meststoffen" van 20 november 

-1991,4s de kwikeis voor zuiveringssüb .3,5 mg.kg"' ds.tot.l--l-95.en.na deze datum 0,75 

mg.kg' ds. Voor compost zijn deze waarden respectievelijk 2 en 0,3 mg.kg' . 



•^Tdbel 1.2: Kwaliteitseisen voor. kwik in het-Nederlandse milieu 

'Milieucompartintent/soort regel Concentraties -Referenties 

BODEM EN GRONDWATER 
- Bodem (mg Hg.kg'' d.s.) 

-.^Streefwaarde' 
Iruerventiewaarde 
Landbouwkundige doelen 
* LAC-signaalwaarde (zand, klei, veen) 
* Referentiewaarde - zand 

- klei 
- veen 

* Organische meststoffen 
compost - tot 1995 

- vanaf 1995 . niet schoon 
. schoon 

- Grondwater (ng.r') 
Streefwaarde 
Iruerventiewaarde 

WATER EN WATERBODEM 
- Oppervlaktewater (fig.V'j 

Grenswaarde (tot.) 
Streefwaarde (tot.) 
Grenswaarde (opgel.) 
Streefwaarde (opgel.) 

- Industrieel Afvalwater 
* Chloor-alkali fabrieken 
* overige industrie 

- Waterbodem (mg/kg ds) 
Streefwaarde 
Grenswaarde 
Interventiewaarde 

- RWZI-sediment 
- tot 1995 
- vanaf 1995 

LUCHT (mg.m-') 
- Binnenlucht (werkplaats) (MAC-TGG) 

alkylkwik (Hg) 
andere organisch kwik componenten 
kwik metaal 
idem, vrouwen in vruchtbare leeftijd 
anorg. kwik zouten 

- buitenlucht 
Nederlandse Emissie Richtlijnen 
Besluit luchtemissies afvalverbranding 

<.0.3 
10 

2 
0.20-0,26 
0.23-0,41 
0,24-0,46 

2 
0,3 
0.7 

0.05 
0.3 

0.03 
0.02 
0.005 
0.003 

0,5 g/chloorprod. cap.^ 
100 mg.m' 

0.3 
0.5 

10 

3.5 
0.75 

0.01 
0.01 
0.05 
0,025 
0.05 

geen normen 
als >1 .0g .h ' dan 0,20mg.m^' 

0.05 mg.mó' 

^VROM:(1993)-
VROM (1993) 

LAC (1991) 
LAC (1991) 
LAC (1991) 
LAC (1991) 
VROM (1988) 

VROM (1993) 
VROM (1993) 

VROM (1992) 

VROM (1983) 

VROM (1993) 
VROM (1993) 
VROM (1993) 

VROM (1988) 
VROM (1988) 

MAC-lijst (1992) 

NER (1992) 
Staatsblad (1993) 
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*Tabel4.2.<Vervolg:-kwaliteitseisen'Voor'kwik-in het-Nederlandse milieu 

Milieucompartiment/soort regel Concentraties Referenties 

--'VOEDING Ymg.kff' produkt) 
* graan produkten 
* groenten 
* paddestoelen (gekweekte champignons) 
* aardappelen 
* fruit 
* eieren 
*melk 
* vlees en organen 

0.03 
0.03 
0.10 
0,02 
0,01 
0,03 
0,01 
0.05 

'Warenwet (1992) v 

* roofvis, aal en schaaldieren 
* overige vis, schelp- en weekdieren 

- Veevoeder 
* vismeel 
* overige diervoeders 

voor verdere produkten zie tabel 4.18 

-Drinkwater (ii.g.r') 
bij het pompstation 
voor drinkwater 

1.0 
0.5 

0.5 
0.1 

1.0 
0,3 

Verordening (1988) 

Waterleiding-wet 
(1984) 

OVERIGE 
Chemische afval 50 mg.kg'' ds BAGA (Staatsblad 

1993) 

Toegepast op standaard bodem (10 gew. % organische stof. 25 gew. % klei (diameter < 0,002 mm): 
[Hg = 0.2 + 0,0017.(2L + H). .waarin L =..gewichtspercentage,van lutum in de bodem en.-H-= 
gewichtspercentage organische stof in de bodem. 
Het tonnage geproduceerd chloor per jaar; Voor Akzo (Hengelo) geldt een norm van 10 kg per jaar omdat 
deze loost op de biologische zuivering van het Waterschap. 
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967 

428 

345 

203 

China 

Algerije 

Joegoslavië 

Finland 

Tsjechoslowakije 

950 

776 

67 

106 

160 
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2. PRODUKTIE. TOEPASSINGEN. BRONNEN EN EMISSIES . - ^ 

.2.1. PRODUKTIE EN TOEPASSINGEN - , 

•-•In-.1989:.bedroeg4e.primaire.wereldproduktie.van.kwik^mim.5700.ton-(Maxson.et-al.,rl991-): 

Dit is een halvering ten opzichte van de primaire produktie begin jaren zeventig. De 

belangrijkste kwik-producerende landen (1989) zijn weergegeven in tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Kwikproduktie 1989per land (Maxson et al., 1991) 

Land ton.jaaf' Land ton.jaaf' 

USSR 

Spanje 

USA 

Mexico 

Turkije 

'-Kwik wordt mondiaal voomamelijk primair gewonnen uit het mineraal cinnaberiet (HgS). 

Spanje is een belangrijke Europese producent. 

In Nederland wordt kwik gewonnen als bijprodukt (ongewenst nevenprodukt) bij de 

aardgaswinning en bij de primaire zinkproduktie. In 1990 werd in Nederland bij 'de 

aardgaswinning' (zowel offshore als onshore) ongeveer 8 ton kwik 'meegewonnen'. Dit getal 

schommelt over de verschillende jaren. Ongeveer 2-3 ton kwik hiervan werd verkocht. Het 

resterende deel is afval en emissie. Deze cijfers zijn gebaseerd op Bastin (1994). 

Bij de primaire zinkproduktie wordt jaarlijks ongeveer 20 ton kwik 'meegewonnen'; 3 ton 

kwik wordt als calomel (HgjCy op de markt gebracht. De rest verdwijnt in afvalstromen. 

In 1990 bedroeg de invoer van kwik en kwikverbindingen in Nederland 106 ton en de uitvoer 

145 ton. In 1982 was de invoer 206 ton en de uitvoer 622 ton (CBS), De verschiUen tussen 

in- en uitvoer worden verklaard door de lage nauwkeurigheid van de gegevens; niet aUe 

kwikhoudende stromen zijn in deze statistiek meegenomen. Wel blijkt uit de cijfers dat de 

handel in kwik en kwikhoudende produkten de afgelopen tien jaar is gedaald. 

Kwik wordt toegepast in industriële processen en in allerlei produkten (zie tabel 2.2). De 

tabel geeft de hoeveelheid kwik weer die in 1990 per toepassing op de markt is gebracht. 

Belangrijke kwikhoudende produkten zijn onder andere vuUingen voor tanden en kiezen, 
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batterijen en meetapparatuur (voomameüjk-thermometers). De^belangrijkste toepassing van 

• kwik in 1989 was als de legering amalgaam.die door tandartsen-wordt jgebmikt voor .vulling 

-van tanden en kiezen. 

•Het'gebmik van kwik in batterijen is de.laatste*jaren snel gedaald.;Het:is inmiddels niet 

'̂ .vlanger dê  belangrijkste^toepassing van kwik.ffln J985 'ging-het :bij «deze ̂ toepassing - nog • om. 10 

ton kwik, terwijl-in 1989 dit was gedaald tot 2,5 ton kwik (Meijerand Van Lohuizen, 1991) 

Het belangrijkste kwikgebmikende industriële proces op dit moment is de kwikelektrolyse 

in de chlooralkaü-industrie. 

Tabel 2.2. Verbruik 

Toepassing 

Tandarts praktijken 

Laboratoria 

van kwik 

Meet en controle apparatuur (incl. 
thermometers) 

Batterijen ' 
- cylindrische alkaline 
- knoopcel kwikoxide 
- knoopcel alkaline 
- knoopcel zilveroxide 
- knoopcel zink-lucht 

Lampen 

TL-lamp 
spaarlamp 

Oilooralkali-industrie 

TOTAAL 

in Nederland in 1990 (in 

Kwikconcentratie 

50% per amalgaam 

1,5 g.thermometer' 

0,025-0.15% 
30% 
0.5-1% 
1% 
1% 

ton) 

vulling 

15 mg.fiuorescerende lamp'' 
13 mg Hg.lamp'' 
5 mg Hg.lamp'' 

ton 

5.5 

0.3 

<2,8' 

2.4 

<1 .3 ' 

1 

< 13 

Referentie 

CUWVO (1990a) 

afgeleid van OECD. 
1991 . 

MILAD (1986) 
Van der Poel and 
Ros (1990) 

Meijer atul Van Lo
huizen 
(1991) 

Van der Poel and 
Ros (1990) 
Bresser et al. (1992) 

er is vanuit gegaan 
dat 'verlies' wordt 
gecompenseerd 

De helft van de totale hoeveelheid kwik wordt toegepast in thermometers. Een andere toepassing is in 
thermostaten (0,2 ton per jaar) en bijvoorbeeld alarrmnstallaties 
In 1980 werd 0,8 ton kwik gebruikt in vacuüm lampen (Van der Poel en Ros. 1990) en 0,3 ton kwik werd 
voor de overige toepassingen gebruikt (Philips Nederland BV. 1980) 
Het gaat hier om de hoeveelheid in Nederland in omloop gebrachte baterijen. 

In geneesmiddelen wordt kwik nog slechts sporadisch toegepast. 

Naast bovenvermelde toepassingen komt kwik ook als sporenelement voor in allerlei 

grondstoffendie in-Nederland worden verwerkt, zoals in.steenkool, fosfor- en ijzererts, etc. 

(zie tabel 2.3), Deze verwerking leidt tot emissies en afvalstromen. 
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2.2. BRONNEN EN EMISSIES 

- .̂ .2.2.1.. Natuurlijke bronnen 

••" •'"^-•v-'̂ De natuurÜjke^emissiebronnenvvan'̂  

- oppervlaktewateren (Pacyna, 1987) en vulkaanuitbarstingen. Microörganismen in bodems en 

sedimenten kunnen kwikverbindingen en organo-kwikcomplexen reduceren tot Hg° dat 

vervolgens kan uitdampen (zie verder hoofdstuk 3). De totale kwikemissie naar de lucht van 

natuurlijke bronnen op wereldschaal is onzeker en werd tot voor kort geschat op 2700-6000 

ton.j"' (Lindberg et al., 1987). Nriagu (1989) komt voor de wereld recent tot een natuurüjke 

» emissie van maximaal 2500 ton, voomamelijk uit biogene processen. De bijdrage van 

. - ' , . natuurlijke emissies aan de totale emissie naar de atmosfeer van kwik varieert hiermee van 

40-60%. Natuurlijke bronnen spelen dus op wereldschaal een belangrijke rol in de totale 

kwikflux naar de lucht. 

De bijdrage van natuurüjke emissies aan de totale emissie naar de atmosfeer van kwik in 

Nederland is waarschijnlijk veel lager dan 40-60%, omdat in Nederland de hoeveelheid 

natuur relatief klein is ten opzichte van de in cultuur gebrachte gebieden. Op basis van 

speculatieve aannamen in Maxson et al, (1991) wordt afgeleid dat in Nederland de natuurlijke 

-kwikemissie naar lucht op een niveau van 0,5-1 ton per jaar ügt. De onzekerheid in deze 

schatting is groot. 

De natuurlijke emissie van bodem naar water en vice versa wordt voor Nederland minimaal 

geacht (Maxson et al., 1991). Wel vindt er van nature een instroom van kwik door buiten

landse rivieren plaats (zie paragraaf 2.4). 

2.2.2. Industrie 

In tabel 2.8. wordt een overzicht gegeven van de antropogene bronnen van kwikemissies, 

waaronder van de industriële bronnen. 

Chlooralkali-industrie 

Chloor en alkali worden verkregen door elektrolyse van keukenzout (NaCl). Deze elektrolyse 

kan op verschillende manieren worden uitgevoerd waaronder met behulp van kwikelektrolyse. 

~̂ -T.' •r.r^iDittgebeurt^in^Nederland-ibijïtwee bedrijven, waarbij per*gaar în':totaal 210 kiloton chloor, 
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'240 küoton loog en 6 kiloton waterstofgas-wordt geproduceerd:(RIVM,-1993). 

Bij het recirculeren van het kwik gaat een gedeelte-verloren. Dit kwik-komt vooral voor in 

.̂'..̂ het-waterstofgas, de ventüatielucht en in het grafiet van de kathode.terecht.vDe emissie vindt 

" > '̂plaats als elementair kwik en als anorganische kwikverbindingen. - ~>-'-̂ y- '̂  • .,. ^ -.. * 

•V'̂ ';-De emissie naar.-luchtin4990;was circa:0,8.ton:jaar'.en.naar;water^0j05:ton.jaarhJn:totaal 

r-kwam er ongeveer 0,004 ton kwik in-het.afval-terecht. De industrie gaf-̂ voor het jaar.1992 

de volgende cijfers op aan het RIZA: 0,6 ton naar lucht, 0,03 ton naar water en 0,025 ton 

in vast afval. 

De relatief lage hoeveelheid kwik naar vast afval wordt veroorzaakt door het feit dat aUe 

kwikhoudende afvallen intem in de bedrijven worden opgewerkt. 

Lampen 

In Nederland worden op twee lokaties diverse typen kwikhoudende fluorescentie-lampen en 

kwikhoudende halffabrikaten voor de lampproduktie elders vervaardigd. De totale omzet aan 

kwik op deze twee lokaties bedraagt circa 3,2 ton per jaar, waarvan 2,5 ton naar de 

. ,.̂  produktenrgaat.^De gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid afgevoerde kwik als chemisch afval is 

ongeveer 0,7 ton. De emissie naar water is 0,01 ton per jaar. 

Fosforkunstmest 

Het gaat bij deze industrietak om vijf bedrijven. Fosfaaterts en fosforzuur dienen als 

grondstof voor de produktie van fosfaathoudende meststoffen. 

De bedrijven kopen op de wereldmarkt 1,8 • 10* ton fosfaatertsen in (RIVM, 1992a), Fosfaat

erts is een calciumbevattend sedimentair of vulkanisch gesteente dat verschillende 

verontreinigingen bevat, waaronder kwik (zie tabel 2.3.). 

Het fosfaaterts wordt met behulp van zwavelzuur ontsloten. Ook het gebmikte zwavelzuur 

is met kwik verontreinigd (circa 0,33 ton.jaar'). Elk bedrijf hanteert bij het ontsluiten een 

andere werkwijze om de gewenste produktspecificaties te bereiken. De kwikverontreinigingen 

komen uiteindeüjk in het fosforzuurgips (dat "naar het water wordt geloosd) en in de 

kunstmest terecht (zie paragraaf 2.2.5. landbouw). Per ton geproduceerd P2O5 (hoofd-

• bestanddeel van kunstmest) wordt er ongeveer 0,1-1 gram kwik naar het water geloosd en 

,, komt er.0,01,gram in de kunstmest terecht. 

Bij de produktie van fosforkunstmest vindt een emissie naar water plaats van ongeveer 0,37 

• -••ton;jaarV(RIVM, '̂1992a), '—' -- - - -
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Winning van aardgas 

-. ̂  /-Kwik is indampvorm.aanwezig in de.meeste.aardgasresevoirs,in.sterkiwisselende.gehaltes. 

'Ay.̂ Bij winning.van.hetgascondenseertdekwikdamp.enhoopt.zichbij.voorkeur.opinde.laagste 

^ punten ^ van de-gasbehandeUngsinstallaties. Grootste bronnen .voor-*de-kwikhoudende 

V'%-\4reststoffen:.zijn;hetjexpansievat,ïde:PECO-filters,ïde;glycolfiltersïenÈdeiproduktiewaterbak. 

Naast deze discontinue stromen komt kwik ook op continue basis vrij met het 'sales' gas, het 

condensaat en in mindere mate met het produktiewater (Smit en Elzenga, 1993). 

Over dit kwalitatieve beeld is overeenstemming. De kwantitatieve invulling ügt moeiüjker, 

met name omdat de spreiding in de kwikgehaltes van de verschillende deelstromen groot is. 

In dit document is gekozen voor de getallen verzameld door Bastin (1994), omdat deze het 

meest recent zijn. Kwikstroom bij aardgaswinning (in ton): 

- Meeproduktie 8 
* onshore 6 
* offshore 2 

- Verkoop 'vrij' kwik 2-3 

- emissie- en afvalstromen 4,5-5,5 
•̂  naar lucht 0,02 
* naar water 0,005 
* naar afval 4,5-5,5 

- overige stromen 0,3-0,4 
• * naar verbmikers 0,2 

* naar raffinaderijen 0,12 
* temgvoeren resevoir 0,08 

De emissie naar lucht vindt plaats omdat een klein deel van het aardgas bij winning wordt 

afgefakkeld en gevent. Deze emissie wordt geschat op ten hoogste 0,02 ton.jaar' uitgaande 

van een arbitrair gemiddeld kwikgehalte voor alle emissiepunten verdeeld over de 

behandelingsinstallaties van ca. 50 /xg.Sm'̂  (van 180 ^g.Sm"̂  aan de put tot 15 ̂ g.Sm"̂  naar 

de gasunie). De emissie naar water komt volledig voor rekening van de offshore winning. 

De afvalstroom behelst filters en kwiksUb (zie ook tabel 2.6), De afvalstroom wordt 

geëxporteerd. 

Het lot van het kwik bij oüeraffinage wordt besproken in § 2.2.3, 

Het aardgas uit Groningen dat aan de Gasunie wordt verkocht, bevat kwik (5-10 Mg.m"̂ ) 

,7 .,.. p(Gaasbeek,^1994).vHet -gas dat uiteindelijk bij de verbmiker^(onder andere electriciteits-

produktie, huishoudens, industrie en glastuinbouw) bevat nog slechts 1 /ig.m"̂  (Gaasbeek, 
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* 1994). De concentratie-verlaging kan worden verklaard doordat menging met 'schoon' gas 

i; Â ' ^iOptreedt>:en-;doordat.>het*kwik.-achterbÜjft~in.^leidingen^en-in*distributieTapparatuur...De 

': ri.-Mi ï* - ̂ .uiteindelijke.emissie,naar..lucht-na..verbmik..van.gas .is.circa p,04..ton.(er«van .uitgaand .-dat 

-—-niets-in^de-leidingen-.enrapparaten t̂ijdens verbmik !blijft hangen'). . -̂ -.- :- :- - : 

Oliewinning offshore 

Bij de oliewinning op zee wordt naar schatting 0,04 ton kwik per jaar naar zee geloosd 

(Bastin, 1994). 

Verwerken van ertsen van metalen 

Ertsen van metalen bevatten kwik als verontreiniging. Bij het smelten en verwerken komt er 

-̂ •... .. t.een deel vrij dat* wordt geëmitteerd of in afvalstromen terechtkomt. 

- Primaire ijzer- en staalproduktie 

•. - . ^ Het-gaat om één bedrijf. In de grondstoffen van de primaire ijzer- en staalproduktie 

(ijzererts en kolen) komt een geringe hoeveelheid kwik voor (zie tabel 2.3). Dit 

resulteert in eentotale emissie naar de lucht van 0,38 ton en naar het water van 0,036 

ton (RIVM, 1992b). De sinter- en pelletfabrikage zijn de grootste emissiebronnen 

naar de lucht (respectievelijk 0,2 ton.jaar' en 0,16 ton.jaar'). De kwikemissie vindt 

plaats als ionen (het merendeel stofgebonden) en als elementair kwik. Bij -beide 

processen wordt het niet verwerkbare fijne ertsstof geagglomereerd tot verwerkbare 

deeltjes. Bij de peUetfabriek wordt 0,036 ton.j"' Hg naar het water geëmitteerd. Bij 

de oxystaalfabriek (waar het mwstaal wordt geproduceerd) vindt tenslotte een kleine 

emissie naar de lucht plaats: circa 0,02 ton.jaar' Hg naar de lucht. 

- Primaire zinkproduktie 

Het gaat om één bedrijf. Zinkertsen bevatten kwik (zie tabel 2,3). Verrijkte zinkertsen 

worden met lucht verbrand (roosten). Het hierbij gevormde roostgas wordt van kwik 

ontdaan in natte gaswassing en in een ontkwikkings-installatie. Het kwik wordt in de 

ontkwikkingsinstaUatie met HgjCl̂  omgezet in calomel (Hg2Cl2) dat wordt verkocht. 

In 1988 ging het hierbij om 3 ton (RIVM, 1992c). Het overige kwik komt in het 

• afvalwatemeutraüsatiegips (15 ton Hg.jaar') en in het afvalprodukt jarosiet (1-2 ton 

Hg) terecht, in totaal ongeveer 17 ton kwik per.jaar. Jarosiet en.gips worden op eigen 

terrein opgeslagen. Het proces is sinds 1973 in gebmik. 
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Tabel 2.3. Voorkomen van kwik in de verschillende delfstoffen 

'Delfstof • kwik-conceruratie •'-^totaal in-1989---

delfstof •> 
(verbruik) 

• '"-• '» -Referentie 

ton-kwik 

Steenkool 

üzererts 

Aardolie 

Aardgas 
onshore 
offshore 

Zinkconcentraa^^ 

Fosforerts 

0.2 mg.kg' 

0.1 mg.kg' 

0.004 mg.kg' 

180 ng.m' 
120 fig.m' 

50 mg.kg' 

0.5 mg.kg-' 

12 ' l(f kg 

7.5' l(f kg 

22,5' l(f kg 

3 4 ' l ( f n ^ " 
1 7 ' l ( f n ^ " 

0,4 • l (f kg 

1.8 ' l (fkg 

2.4 

0.75 

0.09 

6 
2 

20 

0,9 

Kema (1990) 

schatting 

CCRX (1986) 

Bastin (1994) 

gegevens 1988-
1993 

RIVM et al. 
(1992a) 

"̂  winning van aardgas in Slochteren in 1990 
*̂  aangerijkt zinkerts met circa 52 % zink (gegevens zijn aftcomstig van bedrijf) 

2.2.3 Energie 

Steenkoolverbranding (Kema, 1990) 

Steenkool bevat kwik als verontreiniging (zie tabel 2.3). Bij de verbranding van steenkool 

komt 60-90% .van het kwik.in.het.rookgas .terecht. De^rest.blijft in de as-achter (circa-1,5 

tot 2 ton). De recent geplaatste rookgasontzwavelingsinstallaties verwijderen ongeveer 70% 

van de kwik uit het rookgas. De totale emissie naar de lucht wordt geschat op ongeveer 0,5 

ton.jaar'. Waarschijnlijk vindt deze emissie grotendeels als elementair kwik plaats. 

• j . 

Olieraffinage 

De emissies van kwik naar lucht en water bij de oüeraffinage zijn hoogst onzeker. In 

Coppoolse et al. (1993) wordt voor water in 1990 een emissie van 0,04 ton aangegeven en 

voor lucht van 1,1 ton. De totale input van kwik naar de olieraffinage bedraagt echter naar 

schatting 0,2 ton per jaar (0,09 ton via aardolie, zie tabel 2.3, en 0,12 ton via condensaat van 

de aardagswinning, zie vorige paragraaf). De emissie naar lucht üjkt dus in Coppoolse et al. 

(1993) te hoog geschat. De spreiding in de schatting van Coppoolse et al. (1993) is groot: 

- 0,05-2 ton (dit blijkt uit de gebmikte literatuur: Stobbelaar, 1992). Op basis van een 

combinatie van al deze gegevens wordt in dit document een emissie naar lucht gehanteerd 

' 'van 0,-2"ton-per ĵaar:-Dit̂ moet=worden beschouwd als een grootte-orde indicatie. 
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2.2.4. Huishoudens 

• -Voor-jhuishoudeüjk .afvalwater ns -voor.--1985«t̂ een ^kwikemissiefactor'.^geschat • van -20 

..^•••••i-img.inwoneri?jaari*j(Eeenstra;envyan-*der*Most,'«1986).^DeMbijdrage-van-*voeding-e 

-.leidingwater hierin was l,5-mg.inwoner!.jaar"i,,terwijl het.gebmikj.van.produkten.(vooral 

fosfaathoudende textiel- vaatreinigingsmiddelen) een bijdrage van 18,5 mg.inwoner'.jaar' 

leverde, In 1990 was 70% van de fosfaathoudende wasmiddelen vervangen door fosfaatvrije 

wasmiddelen (RTVM, 1991). Hiermee valt een emissiefactor voor 1990 af te leiden van 

i mwweg 7 mg,inwoner'.jaar'. De totale emissie in 1990 vanuit huishoudens op het riool en 

direct op het oppervlaktewater is dan circa 0,1 ton. Uiteindelijk resulteert dit in een belasting 

van het oppervlaktewater van 0,02 ton. 

Thermometers 

In thermometers en meetapparatuur (thermostaten en barometers) wordt kwik gebmikt. Dit 

kwik komt uiteindelijk vrij bij breuk en/of via andere beschadigingen of via afval. 

-De emissies naar.de lucht (door.breuk) zijn onbekend; naar het riool bedraagt de emissie 

minder dan 0,25 ton (resulterend in een uiteindelijke belasting van het oppervlaktewater van 

<0,06 ton), terwijl jaarlijks 0,29 ton in het huishoudelijk afval terechtkomt (Slooff et al., 

1991). 

Lampen 

De kwikemissie als gevolg van breuk van TL-buizen wordt geschat op 0,2 ton per jaar 

(Coppoolse et al., 1993). De bijdrage van spaarlampen aan deze emissie is vooralsnog 

verwaarloosbaar: in 1988 waren er ongeveer 0,8 spaarlampen per huishouden (SIME, 1990). 

Uitgaande van de 6.241.000 huishoudens in Nederland komt dit neer op 0,03 ton kwik. 

Als de TL-buizen de afvalfase bereiken, dienen ze als klein chemisch afval te worden 

beschouwd. Er werden in 1990 ongeveer 6.Q0O.QQ0 TL-buizen (ongeveer 0,QZ ton kwik) 

apart ingezameld en verwerkt. Er bestaan twee mobiele installaties en één vaste instaUatie 

om TL-buizen te recyclen, In deze installaties wordt kwik geconcentreerd in een chemisch 

afvalfractie (50-75 % van de kwik-input: 0,04-0,06 ton). Deze fractie wordt geëxporteerd naar 

Kali & Salz en daar gestort. De rest van het kwik wordt verzameld op koolfilters. Wanneer 

deze filters verzadigd met kwik zijn (duurt nog een aantal jaren), zal worden getracht het 

•̂ ' -vkwikatemg^teiwinnen.'--^ - -..-..-. ./>. 
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Batterijen 

i' (i^,:; Batterijen worden ingezameld als.'klein.chemisch,afval',.en:(narl-l-1990).opgeslagen.bij.de 

.-.=• •.%:i..i..AVR.^Inn987werd-370.ton.battérijeningezameld,vin-19884245Uon,^inil989 16004on en 

'-,̂ : T^^in'd990.4730;ton.^Deiverwachtingiis:dat;dezeitrend-.in5de:komendejaren3zichïz^ 

f. i.De^totale-hoeveelheid kwik-van.in.1985.envl989^in^omloop;gebrachte-primaire-batterijen 

wordt berekend op respectievehjk 10,5 en 2,4 ton kwik (Meijer en Van Lohuizen, 1991). De 

daling is het resultaat- van het uitvoeren van een programma van de Europese 

batterijfabrikanten gericht op het reduceren van kwik, met name voor alkalinebatterijen. 

i Recent hebben overkoepelende organisaties van batterijproducenten (Nefibat en Europile) 

aangekondigd om op vrijwilüge basis het kwikgehalte in staafbatterijen tot nul te reduceren. 

In tabel 2.4. zijn voor 1989 de verschillende typen batterijen gegeven, met de bijbehorende 

kwikconcentraties. De relatief grootste hoeveelheid kwik zit in de kwikoxyde-batterijen. 

In 1989 kwam naar schatting 3-5 ton kwik via afgedankte batterijen vrij (Meijer en Van 

• Lohuizen, 1991). Hiervan belandde 2-3 ton in het-huishoudeüjk afval en kwam 1-2 ton in de 

apart ingezamelde fractie terecht. Door daling van het kwikgehalte in batterijen en door het 

. v. ^toenemende aandeeUvan de apart, ingezamelde fractie, is de totale hoeveelheid kwik in 

afgedankte batterijen inmiddels afgenomen tot mwweg 2-3 ton. Hiervan komt 0,5-1 ton in 

het huishoudelijk afval en 1,5-2 ton in de apart ingezamelde fractie terecht. 

Tabel 2.4. Percentages en hoeveelheden kwik in batterijen de verkochte batterijen in 1989 

% Hg in de batterij ton Hg 

0.062 
0.576 

1,65 
0.027 
0.05 
0.035 

TOTAAL 2 ^ 

Cylirulrisch/staaf 
zinkbruinsteen 
alkaline 

KnoopceUen 
kwikoxyde 
alkaline 
zilveroxyde 
zinklucht 

0-0.01 
0.025-0.15 

30 
0.5-1 
1 
1 

Elektrische apparatuur 

Uit Ansems (1990) blijkt dat van de huishoudelijk gebmikte apparatuur alleen de oudere 

zwart-wit televisietoestellen kwik bevatten. 

http://opgeslagen.bij.de
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2.2.5. Landbouw 

.'U" ,-In.,de^NationaleiMilieuverkenning.*2.^(RIVM,:;1991)^wordt.:een„schattingi:gegevenl.van;-de 

.^> v^hoeveelheid-kwik.die.op.landbouwgrondvterecht. komt.(zie,tabel r2;5).--.-̂  . - .Vf i^ - - - ' • " - - - . v - w r - -I^OE.*"**^»» 

Tabel 2.5. Hoeveelheden kwik op landbouwgrond (RTVM. 1991) 

ton.jaar'' op de bodem 

"S'.^.^Kk 

Dierlijke mest 0.5 
Kunstmest 0.5 
Slib 0.2 
Depositie "̂  1.9 

'* dit document 

Met betrekking tot de fosfaatkunstmeststoffen zullen de verontreinigingen die in de 

grondstoffen.voorkomen, naast in het afvalgips,-ook in het produkt terechtkomen. Deze 

produkten worden over akker- en grasland verstrooid, waardoor kwik over de bodem wordt 

verspreid. 

Op landbouwgronden is depositie de belangrijkste aanvoerroute van kwik. 

Dierüjk mest bevat kwik door enerzijds depositie (via het eten van gewassen) en anderzijds 

door het toepassen van voederfosfaten. 

2.2.6. Tandheelkundig gebmik van kwik 

Het tandheelkundig gebmik van kwik leidt tot kwikemissies en diverse kwikhoudende 

afvalstromen. Figuur 2,1 geeft hiervan een samenvattend overzicht. 

Tandartsen 

Ten behoeve van het vullen van gaatjes in tanden en kiezen, wordt meestal iets te veel 

amalgaam aangemaakt. Dit wordt apart ingezameld en opnieuw gebmikt. Bij het verwijderen 

van vuUingen en het bijwerken verdwijnt er een zekere hoeveelheid amalgaam in de 

spoelbak;-hierin zit een fUter dat grove delen tegenhoudt. Dit opgevangen afval wordt door 

de meeste tandartsen bij hun overige amalgaamafval gevoegd, maar vaak wordt het ook weg

gegooid. De fijnere delen die het filter niet tegenhoudt, komen in het afvalwater terecht (2,3 

tonïjaarï)*(GUWVO,''»1990)'.'-Hiervan bereikt ongeveer 0,-3-ton het oppervlaktewater. 
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Er ontstaat per jaar een amalgaam-afvalstroom die ongeveer 6 ton kwik bevat. Het grootste 

. - sdeeLwordtringezameld en verwerkt (kwik,en-andere,metalen-worden-emit.gehaald).-—,-^-

. - --.̂  •-.^i;j^In.;febmari"199kis,^voomiÜopendüop;algemeneuegels,-/eencconvenant"geslotenitussen;d 

-. ^ i- .tóNederlandse Maatschappij .ter.bevordering.van.Tandheelkunde en diverse overheden. -Hierin 

- ••. 4uis overeengekomen dat binnen één j aar de tandartspraktij ken van een amalgaamaf scheider met 

- -een rendement van minimaal 95%.zijn voorzien. 

• Afscheiders zorgen ervoor dat het amalgaam gescheiden wordt van het water, zodat de 

; inzameüng van amalgaam wordt verbeterd. Het amalgaam kan worden verkocht als vervuUd 

kwik. Er zijn in Nederland twee verwerkingsbedrijven van vervuild kwik. Het is te 

verwachten dat de meeste tandartsen deze maatregelen zullen nemen of al hebben genomen. 

Voor de effecten van dit beleid op de emissies, zie §6.1.4. 

Crematoria 

x̂Bij crematoria.komt hetkwik vrij uit vuUingen van tanden en kiezen. De geschatte emissie; 

voomamelijk als elementair kwik, naar de lucht bedraagt 0,05 ton (Van der Meer, 1990). 

., .,.. . -Deze schatting.is onzeker en.gebaseerd op een emissiefactor van 1000 mg per gecremeerd 

persoon. Momenteel vindt door TNO in opdracht van de Hoofdinspectie van de Volksgezond

heid voor de MiUeuhygiëne emissieonderzoek bij crematoria plaats. 

Begraafplaatsen 

Op begraafplaatsen komt kwik in de bodem terecht. Verwijdering vindt niet plaats, zodat op 

deze plaatsen ophoping van amalgaam plaatsvindt. In 1991 is er circa 0,1 ton kwik 

bijgekomen. 

Elektrische apparatuur (niet huishoudelijk gebruik) 

Kwik komt voor in de volgende apparatuur: dmkmeters, ijkglazen, thermostaten, kleppen, 

pomppakkingen, gelijkrichters en warmte- overdrachtsapperatuur en kwikschakelaars. De 

emissie en afvalstroom als gevolg van het gebmik van deze produkten zijn niet bekend. 

Laboratoria 

Bij laboratoria wordt in het kader van de Wet chemisch afval het gebmikte kwik verzameld 

en afgevoerd. Er worden geen noemenswaardige emissies verwacht. De grootte van de 

•i r •:i-i:'i-.*^afvalstroom'̂ isvnietibekend.- * - - -•-' -̂ •*v-,i5*:w 
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Figuur 2.1 Kwikstroom fin kg) door toepassing in amalgaam 
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2.3. AFVAL 

In tabel 2.6 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kwikhoudende afvalstromen 

in Nederland. Het huishoudelijk en dienstenafval en een deel van het bedrijvenafval (van de 

lampenfabricage en het algemeen bedrijvenafval) wordt in Nederland hergebmikt, gestort dan 

wel verbrand. In figuur 2,2 wordt een kwikmassabalans van deze afvalstromen en hun 

bestemming gegeven. 

Bij afvalverbranding komt het kwik dat in het afval zit in het rookgas en gedeeltelijk in het 

as terecht (0,4 ton.jaar'). Er emitteert 1,5 ton.jaar' naar de lucht (Matthijsen en Scheffer, 

1992). Een deel (20-60%) van deze kwikemissie zal in ionvorm plaatsvinden (veelal 

stofgebonden) en het overige deel als elementair kwik (Swedish Environmental Protection 

Agency, 1991). Van de kwikhoudende afvalstromen die niet in de balans zijn meegenomen, 

is de bestemming als volgt: 

shredderafval, jarosiet, afvalwatemeutralisatiegips, slak en vUegas (chemisch 

afvalverbranding) en baggerspecie (klasse IV) worden op de Nederlandse bodem 

opgeslagen dan wel gestort (in totaal 20 - 30 ton.jaar'); 

batterijen worden gedeeltelijk tijdelijk opgeslagen; 

afvalstoffen van de aardgaswinning (PECO-filters en kwiksÜb) en de TL-

buizenverwerking worden geëxporteerd naar Kali & Salz (ongeveer 5 ton); 

vüegas van steenkoolverbranding wordt in de weg- en waterbouw ingezet. 

Eventuele verontreinigingen door kwik van (metalen) aardgaspijpleidingen is technisch niet 

goed meetbaar. Recycüng van deze leidingen wordt niet gedaan, omdat veiligheidshalve een 

hoog verontreinigingsniveau wordt verondersteld. De leidingen worden als chemische afval 

beschouwd en als zodanig opgeslagen. 

De totale kwikafvalstroom per jaar is circa 40 ton (zie tabel 2.6). Dit Üjkt veel wanneer er 

wordt bedacht dat het intentionele (het 'bewuste') kwikgebmik jaarUjks slechts circa 13 ton 

is (zie tabel 2.2). Een belangrijke oorzaak van de relatief hoge kwikafvalhoeveelheid is echter 

de niet-intentionele kwikstroom: kwik als ongewenst nevenprodukt in allerlei grondstoffen. 

Deze niet-intentionele stroom is voor meer dan 50% verantwoordelijk voor het kwik in het 

afval. Het kwik in baggerspecie (5-25% van het totale kwikafval) wordt ook nagenoeg niet 

veroorzaakt door intentioneel kwikgebmik in Nederland, maar door bronnen in het buitenland 

en door fosfaaterts-verwerking. De resterende hoeveelheid kwikafval (10-18 ton per jaar) is 

.i ••..'ï;«<;vi.~van-dezelfde;grootte-orde als-de intentionele kwik-input:'—•-=-^* '̂- --
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huishoudelijk en dienstenafval 

5 

Figuur 2.2. Massabalans kwik in huishoudelijk en bedrijfsafval (ton.p), exclusief jarosiet, 

apaïwatemeuiraiisatiegips, afval uit aardgaswirming en baggerspecie 



Tabel 2.6. Kwikhoudende afvalstoffen 
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Totaal Droge stof 

ton.f ton.f 

Bg 

g r ' 

Bg 

ton.f 

Huishoudelijk en dienstenafval 

Huishoudelijk afval en kantoor-, 

winkel- en dienstermfval 

Drinkwaterslib 

Ziekenhuisafval (totaal) 

Zuiveringsslib (communaal) 

Bedrüfs£{fval 

Afval lampenproduktie 

Shredderafval 

Afval aardgaswinning 

Jarosiet 

Afvalwatemeutralisatiegips 

Overige ttfval 

Baggerspecie (KL IV) 

Vliegas steenkoolverbranding 

Vliegas huish. afvalverbr. 

Slak verbraruiing chem. qfv. 

Batterijen (apart ingezameld) 

TL-buizen verwerkingsafval 

7600000 5300000 

100000 

115000 

3900000 

140000 

220000 

24000 

1440000 

81540000 

13000 

4000 

26000 

77000 

252000 

134000 

120000 

12000 

580000 

13000 

4000 

1 

5 

2 

6 

8-17 

1250 

3-15 

2,3 • i a ' 

1 

500 

0,03 

0,4 

0.5 

0.7 

0.8 

4,5-5.5 

1-2 

15 

2-10 

1,5-2 

0.2 

0,01 

1-2 

0,05 
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.2.4 BUITENLAND 

^ '^'^'tDe'enüssiesiinihetibuitenland^dragen' bijbaan"de-depositie rVan-kwikiin'Nederland-(zie 

' l-^v^^hoofdstukr4).*In;tabel-2.7iwordt een;overzicht;gegeven:.van.deikwikemissies naar^lucht:en 

- water in een aantal Europese landen. . . . . . 

Tabel 2.7 Kwikemissies in het buitenland (ton) (Maxon et a i , 1991) 

Land Lucht Water 

i 
3 
1 
9,7 
1 
6 
8,3 
I 
8,4 
1 
7,4 

België/Luxemburg 
Denemarken 
Duitslarui 
Griekenland 
Spanje 
Frankrijk 
Ierland 
Italië 
Portugal 
Engeland 

11 
8.1 
52 
1.2 
8,9 
42 
0,6 
24 
1,4 
25 

Deze getallen zijn voor een groot deel berekend op basis van produktie- en aktiviteiten-

omvang en geschatte, soms verouderde, emissiefactoren. De onzekerheid in de getallen is 

daarom groot. Dit kan worden aangegeven met de geschatte emissies voor Nederland: 

Maxson et al. (1991) berekenen een emissie naar lucht en water van respectieveÜjk 9 en 4 

ton per jaar in 1989, terwijl dit document een emissie schat van respectievelijk 4 en 1 ton. 

De hoeveelheid kwik aangevoerd door buitenlandse rivieren is sinds 1980 gedaald. In 1980 

werd door de grote rivieren 20 ton kwik aangevoerd, in 1985 6 en 1990 ongeveer 3 ton 

(CCRX, 1993 en RIZA, 1992a en b). De natuurüjke achtergrondsbijdrage wordt hierbij 

geschat op circa 0,7 ton per jaar (Coppoolse et al,, 1993). 
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_2.5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

>*^*ftjV--̂ ''-In:Nederland'.wordttjaarlijks,2T3 ton.kwik*gewonnen.alsibijproduktw^^ 

.•^,-rü^lr-:;ien^34omcalomel-(Hg2Cl2).'als.bijproduktsvan:deipri 

kwik in 1990 bedroeg circa 13 ton, .waarvan .40%._wordt toegepast .als amalgaam in 

tandartspraktijken en 20% in allerlei typen batterijen, 

In tabel 2.8 wordt een overzicht gegeven van de antropogene emissiebronnen naar lucht en 

water. In totaal werd in 1990 naar schatting circa 4 ton kwik naar de lucht geëmitteerd, 

waarbij de chlooralkali-industrie (bijdrage van 30%) en de afvalverbranding (40%) de 

belangrijkste bronnen zijn. Ongeveer 1 ton kwik is naar het oppervlaktewater geëmitteerd: 

de fosforkunstmestindustrie (bijdrage van circa 40%) en de tandartspraktijken (30%) waren 

^ * '̂ • '••' de belangrijkste bronnen. De natuurlijke emissie naar de lucht van Nederlands grondgebied 

wordt geschat (met een grote onzekerheid) op 0,5-1 ton, ongeveer 20% van de huidige totale 

atmosferische emissie. De aanvoer van kwik via de grote rivieren was in 1989 circa 3 ton: 

drie keer zoveel als de totale Nederlandse emissie naar water. 

De rechtstreekse emissie naar de landbouwbodem bedroeg circa 1,2 ton, voomamelijk door 

het toepassen van dierlijk mest (40 %) en kunstmest (40 %). Daamaast wordt de 

landbouwbodem belast met 2 ton kwik als gevolg van depositie. 

De totale kwikafvalstroom per jaar is circa 40 ton. kwik. Een belangrijke oorzaak van de 

relatief hoge kwikafvalhoeveelheid is de niet-intentionele kwikstroom: kwDc als ongewenst 

nevenprodukt in allerlei grondstoffen. Deze niet-intentionele stroom is voor meer dan 50% 

verantwoordelijk voor het kwik in het afval. 
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Tabel 2.8. Antropogene emissies van kwik bij verschillende bronnen in 
ton.jaar^ 

Bron •Lucht - 'Water Jaar --^Referentie 

INDUSTRIE 

Chlooralkali-industrie 

Fosforkunstmest 

Aardgas 
Winning 
Gebruik 

Aardoliewinning 

Verwerken van ertsen van metalen 
Uzer- en staalproduktie 

Sinterproces 
pelletfabriek 
oxystaal 

Olieraffinaderijen 

Overige 

ENERGIE 

Steenkoolverbranding 

• 0.8 

-

0.02 
0.04 

0.2 
0.16 
0.02 

0.2 

0.4-0.7 

0.05 

0.37 

-

0.04 

0.036 

0,04 

0,09 

-

1990 . R r m e t a l . (1993) 

1989 RIVM et al. (1992a) 

1990 

1989 RIVM et al. (1992b) 

1990 Coppoolse et al. (1992) 

1990 Coppoolse et al. (1992) 

1989 Kema (1990) 

AFVALVERWERKING 

Afvalverbranding 1,5 0,05 1990 Matthijsen en Scheffer (1992), 
Coppoolse et al. (1992) 

HUISHOUDENS 

Therrrwmeters 

Lampen 0,2 

0.02'> 1990 Coppoolse et al. (1992) 

<0,06'^ 1989 

Coppoolse et al. (1992) 

OVERIGE 

Crematoria 

Tandartsen 

0,05 - 1989 Van der Meer (1990) 

0.3'^ 1989 CUWVO (1990a) 

TOTAAL 

1) in de tabel is de uiteindelijke emissie op het oppervlaktewater weergegeven. De bruto-emissies van deze 
bronnen (direct en indirect via riool) bedragen respectievelijk 0,1, <0.25 en 2.3 ton. 
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3. VERSPREIDING EN OMZETTING 

3.1 SPECIATIE . . -

3.1.1. Cinnabar 

Kwik komt hoofdzakeUjk samen met Zn, Pb en Cu sulfides stabiel gebonden voor in 

mineralen zoals Cinnabar (HgS). In anaëroob grondwater en sedimenten wordt het aanwezige 

Hg2+ gereduceerd tot Hg° met behulp van het daar overvloedig aanwezige Fé̂ "̂  (Mitra, 

1986), Door de subductie van tectonische platen in de aardkorst worden die lagen verwarmd, 

waardoor het Hg verdampt. Het dampvormige kwik kan dan vrijkomen uit grote lagen 

aardkorst en zich als gas een weg banen door de aardkorst. Dit kwik verzamelt zich 

vervolgens in een klein vulkanisch gebied waarin het gebonden wordt aan de sulfides. Dit 

HgS-erts is dan zo geconcentreerd dat het economisch gewonnen kan worden. Het 

oplosbaarheidsprodukt van HgS bedraagt ongeveer lâ -̂̂  tot IO""-' (Bodek et al., 1988). Dit 

oplosbaarheidsprodukt is het produkt van de Hg^^-concentratie en de S^"-concentratie. Het 

zeer lage oplosbaarheidsprodukt betekent dat HgS praktisch onoplosbaar is in water en in 

verdunde zuren. De redoxpotentiaal van HjS naar S is -0,238 voU bij pH 7 (Sober, 1973) 

zodat het sulfide langzaam oxydeert onder invloed van de lucht. HgS is stabiel onder 

anaerobe omstandigheden maar wordt onder aerobe omstandigheden zeer langzaam 

geoxideerd zodat Hĝ "̂  vrij komt. 

3.1.2. H ^ 

Hg^^ is stabiel onder aerobe omstandigheden. Hg^^ kan met water reageren volgens de 

volgende reactie vergeUjkingen: 

Hg -̂' + H2O -> HgOH^ + H-*̂  

Hg2+ + 2H2O -> Hg(0H)2 + 2H"̂  

Figuur 3.1 laat zien dat de speciatie van Hg^^ sterk afhangt van de pH. In verdunde 

. , . —oplossingen (kleiner-dan 0,1 mM oftewel 20 mg.l"') komt kwik voor als Hĝ "̂  beneden pH 

. .2,2, als Hg(OH)+ tussen pH 2,2 en 3,8 en als Hg(0H)2 boven pH 3,8 (Bodek, 1988). De 

aanwezigheid van acetaat of chloride kan de oplosbaarheid van Hĝ"*̂  sterk vergroten. Figuur 

f.'''v*r'</\i:::-,\f̂ «3:2ïlaattzienvdat''inïzoet-water met een chloride concentratie-van-5' *-10l^M het Hg(0H)2 de 
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dominante vorm is van Hĝ"*̂  bij pH 7,19 terwijl in zeewater het HgCÛ * dominant is. De 

stabUiteitskonstanten van HgCl"", HgCl2,-HgCl3",HgCV-.zijn .respectieveÜjk lO -̂̂ , IO'*-**, 

- 10'^'','10•^*.bij'25 T)''en<ionsterktenul.>De:hoge:»stabiÜteitskonstante:-''geeft aan dat "het 

'ïî .rjr v>HgGl4^^stabiel.ns-bij ihoge Cl"^^concentraties.'cyoor.HgC03, ,en>HgS04-izijn^ 

konstanten respectieveÜjk 10̂ -̂  en 10̂ '̂  onder dezelfde omstandigheden (Bodek et al., 4988). 

Conclusie: Het Hg^^-ion kan complexeren met veel stoffen en dan oplosbare of onoplosbare 

complexen vormen. 

Fraktie 

- l 4 (2 • l O 

log [OH]" 
-e 

1 

pH 

Figuur 3.1 Berekende hydrolyse van kwik (II) bij verschillende pH (naar Hahne en Kroontje, 1973) 

a - - " b 
I AA - -

% Totaal kwik 

10 - 1 0 0 

Zoutgehalte (0,1 x %) 

Figuur 3.2 Berekende speciatie van anorganisch kwik in een estuarium als een funktie van het zoutgehalte 
(naar Morel, 1983) 
(totale Hg concentratie = lO^ M; lijn a geldt voor zoet water, lijn b voor zeewater; saliniteit is 
gedefinieerd als het aarUal g opgelost materiaal per kg zeewater) 
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3.1.3. Hg2iL 

-V^ V -, Deredoxpotentiaal'Van Hĝ "*:'is 0,9075 en̂ van;Hg2̂ "̂  is 0,7925,-5Zodat<dezekwik-ionen door 

,.,; v=̂ f/-.._i,. •: 4Fe^tatot;elementair^Hgsgereduceerd^kunneniworden. (Bodek.et al. ,̂  

in hoge concentraties voor in sedimenten en anaërobe grondwater. De stabiüteitskonstante 

van Hg20H'̂  is lO^-'. Hiemit volgt een pKz van 5,3 hetgeen betekent dat het een zwakker 

zuur is dan Hg -̂' (Bodek et al. 1988). 

Conclusie: Het Hgĵ "̂  vormt zwakkere complexen dan Hĝ "̂  en kan snel in Hg of Hĝ "*" 

omgezet worden. 

3.1.4. Elementair kwik 

Vloeibaar metalüsch kwik heeft een dampspanning van 0,(X)18 mm Hg (0,25Pa of 20 mg.m"̂ ) 

bij 25 °C en een wateroplosbaarheid van 20 - 30 ng.l"' (Bodek et al., 1988). Onder natuurüjk 

omstandigheden is de dampspanning vaak lager doordat er andere metalen in het kwik 

opgelost zijn. 

Conclusie: Elementair kwik kan vervluchtigen en oplossen in water. 

3.1.5. Methylkwik 

Anorganisch kwik kan worden omgezet in organische kwikverbindingen zoals CHgHgOH, 

(CH3)2Hg. Deze methylering vindt vooral plaats in het sediment. Naast biotische omzetting 

door bacteriën (met name sulfaat-reducerende bacteriën) zijn er recent sterke aanwijzingen 

dat ook abiotische methylering plaats vindt door de aanwezigheid van methyl donors zoals 

methylcobalamine, methyltin verbindingen en organisch materiaal, waarbij het laatsgenoemde 

de meest belangrijke rol zou spelen (Weber, 1993). 

Het gevormde CHsHgOH is stabiel in zoet water en kan zich ophopen in de voedselketen en 

is ook vrij vluchtig (Bodek et al., 1988). De met zwavel gevormde verbindingen GHsHgS" 

en (CH3Hg)2S zijn stabiel (log K = 21,0 en 16,3 respectieveÜjk). Ook met andere anionen 

worden vrij stabiele complexen gevormd. De stabiUteitskonstanten van CH3HgCl, 

CHaHgCOj-, CHgHgSO/ zijn respectievelijk 10 -̂̂ , lO*̂ -' en lÔ-**̂  (Bodek et al., 1988). Dit 

,̂ :; "Ty *<\ - ».ër. betekent-*' dat^ dezO'Complexen -onder natuurlij ke omstandigheden ̂  stabiel zij n. Door het 
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-•; hydrofobe karakter van methylkwik kunnen methylkwik verbindingen zich ophopen in 

organismen. 

cfî ^-V.'̂ ?Conclusie:'Door-ïde^persistentie en-hefchydrofobeïkaraktervan^deïverschiUende methylkwik 

îCs>-fö '̂.ï.?^verbindingen?kunnenidezeïzich;ophop^^ 

3.2. GEDRAG IN BODEM EN GRONDWATER 

Kwik in de bodem (Hĝ "̂ ) is over het algemeen gebonden aan bodemdeeltjes. Dit komt 

doordat Hg^" -̂verbindingen aan organische stof, kleimineralen en ijzeroxiden worden 

gebonden. Een bekende formule om sorptie aan bodem te beschrijven is de Freundüch 

isotherm S = Kd * C . S is het kwikgehalte van de bodem in mg.kg' en C is de kwik

concentratie in het bodemwater in mg.l'. Een hoge Kd geeft een sterke sorptie aan. Bij een 

• n < 1 neemt de sorptie relatief af bij toenemende concentratie. De sorptie van 0,1 tot 100 

mg kwik. 1"' is gemeten aan 11 bodems uit de U.S.A. De bodem met de laagste sorptie had 

,. een Kd van 10''̂ -l.kg"',met n-= 0,3 endie met de hoogste sorptie een Kd van 10̂ '̂  l.kg"' met 

n = 2,2. De gemiddelde Kd was 10^' met n = l-(Buchter et al., 1989). De hoge waarde van 

n = 2,2 in de bodem met hoge sorptie laat zien dat deze sorptie meer dan evenredig afneemt 

met de concentratie; de lage. waarde van n = 0,3 geeft aan dat de sorptie bij deze bodem 

meer dan evenredig toeneemt met de concentratie. Bij een bodemconcentratie van 10 mg.kg"' 

, hoort een waterconcentratie van 0,2 mg.l"' in zowel de bodem met "hoge" als die met "lage" 

sorptie. De sorptieverschiUen tussen de onderzochte bodems worden dus klein bij 

kwikgehalten rond de 10 mg.kg"'. Voor de sorptie van Hg^^ aan ijzeroxides en bentorüet-klei 

zijn coëfficiënten van respectieveÜjk 10* en 10̂ '̂  l.kg' gevonden (Bodek, 1988). De binding 

aan zwavel bevattende functionele groepen in humuszuren is erg sterk. Het Hg-cysteïne 

complex is bijvoorbeeld bijzonder stabiel (Schuster, 1991). Hoge chloride en humuszuur-

concentraties kunnen de sorptie van kwik aan bodemdeeltjes sterk verminderen. Een 

concentratie hoger dan 10 mg.l"' fiilvinezuur kan de sorptie van 28 nmol Hĝ "*̂ .l"' aan 

aluminiumoxide grotendeels verhinderen (Xiu en Allard, 1991). Beneden pH 6 speelt de 

sorptie aan klei en ijzeroxides geen belangrijke rol meer, maar is sorptie aan de humusfractie 

- van de bodem de bepalende factor (Anderson, 1979). Doordat opgeloste humuszuren de 

oplosbaarheid van kwik sterk vergroten, kan dit transport van kwik door de bodem 

*T-̂ ï,-̂ -̂.̂ -Si£.veroorzaken Înfeemarmeïzandgrond (podzol) kan op'25 cm-diepte^een-inspoellaag optreden 
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met een verhoogde kwik concentratie (Anderson, 1979). De betekenis in termen van 

bedreiging van de grond-waterkwaüteit is echter gering (Anderson, 1979). 

.; ''t '̂v»':i.̂ 4ln^"de^bodem"komti^kwikivooral:als^anorgaiüsch';kw 

»• -.'s-^v •' 'compost'cn bodem.(kleüge-leemgrond," gedurende zes*jaar met'huishoudcompost behandeld) 

respectieveÜjk 97 en 95% anorganisch kwik. Eerder (Beckert et al., 4974) werd erop 

gewezen dat methylering van anorganisch kwik (in oplossing) in landbodem voorkomt. 

Conclusie: Het gedrag in de bodem wordt sterk beïnvloed door het aanwezige opgeloste en 

vaste organisch materiaal. Doordat vele factoren een rol spelen is het niet mogeüjk om een 

generaüserend model op te steUen waarmee de uitspoeüng van kwik is te beschrijven. In het 

algemeen is de sorptie van Hg^^ aan de bodem voldoende sterk om uitspoeüng te voorkomen. 

3.3. GEDRAG IN WATER EN WATERBODEM 

3.3.1. Zoet water 

De speciatie van kwik is sterk afhankelijk van de pH en de redox potentiaal. Daamaast speelt 

ook de aanwezigheid van üganden zoals chloride, sulfaat en humuszuren een belangrijke rol. 

Volgens de CCRX (Pieters et al., 1993) komt in het zoete oppervlaktewater gewoonüjk ca. 

1-10% van kwik voor als methylkwik. Figuur 3.3 geeft de speciatie van 25 fig Hg.l' in zoet 

•water bij'25 °C, 1 atm, 1 mM chloride.l' en 3 mM SO/" (Bodek, 1988). 
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Figuur 3.3 Stabiliteitsvelden voor verschillende speciaties van kwik in aquatisch milieu. 
Het systeem bevat 36 ppm Cl' en 96 ppm SO^ .̂ De streepjes-lijn geeft in 
globale zin de oplosbaarheid van kwik in dit systeem. 

Het omüjnde gebied laat de in Nederland belangrijkste kombinaties van pH en 

redoxpotentiaal zien. In zuur chloride-houdend water in aanwezigheid van lucht is HgCl2 

(aq.) de belangrijkste opgeloste vorm. Wanneer de redox potentiaal in dit water daalt, wordt 

Hg2̂"*̂  de belangrijkste vorm. Bij verdere reductie ontstaat opgelost Hg. Onder sterk 

reducerende omstandigheden kunnen sulfaat-reducerende bacteriën sulfide vormen, dat zorgt 

voor het neerslaan van Hg(HS)2. In alkalisch chloride-houdend water in aanwezigheid van 

lucht is Hg(0H)2 (aq.) de belangrijkste opgeloste vorm. Wanneer de redox potentiaal in dit 

water daalt wordt Hg (aq.) gevormd. Bij het verder dalen van'de redoxpotentiaal kan het 
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onoplosbare HgS neerslaan. De vorming van een complex met opgeloste humuszuren is erg 

stabiel. Zoet water met veel humusverbindingen bevat meestal ook meer Hg (Mierle en 

A : .?ïi. .v.v.]̂ gram,'T^1991).-'Het'-meesteukwik-in zoetiwaterï̂ is.gebondenr;aan>^ 

-'-T-L ':frt.h-̂ ^̂  kleinere fractie aan hoogmoleculaire humusverbindingen (Benes.enrHavlik,.--1979)."'De sorptie 

van kwik aan de organische deeltjes in het water van de grote rivieren van'Nederland is vrij 

konstant, doordat de pH» redoxpotentiaal en het opgelost organisch koolstofgehalte vrij stabiel 

zijn. Deze sorptie kan beschreven worden met een Kd-waarde die geüjk is aan het 

kwikgehalte in mg Hg per kg vaste stof (drooggewicht) gedeeld door mg Hg per üter water. 

Deze Kd varieerde van 31.000 tot 270.000 l.kg' in de Nederlandse Rijkswateren in de 

meetperiode 1983 - 1986. Als te hanteren (gemiddelde) waarde werd 170.000 l.kg"' 

aanbevolen door de auteurs (Stortelder et al., 1989). De gehalten aan metalen in standaard 

' . zwevende stof zijn ongeveer 1,5 maal zo hoog als die in standaard waterbodem. Voor de 

waterbodem \yordt voor kwik daarom een Kd-waarde van 110.000 l.kg' gehanteerd. Doordat 

het diepere onderüggende sediment een lagere redoxpotentiaal heeft, kan deze Kd-waarde niet 

zonder meer voor sorptie-berekeningen aan vast sediment worden gebmikt. 

3.3.2. Zeewater 

-In zeewateris het chloride-gehalte 0,5459 M. en het sulfaat-gehalte 0,02823 M (Bodek, 

1988). Dit betekent dat HgClĵ " het belangrijkste opgeloste kwik-ion is in zeewater. Doordat 

de HjS en thiolgehalten in zeewater tijdens algenbloei in de zomer oplopen, kunnen ook de 

stabiele HgS, HgOHSH en Hg(SR)2 verbindingen worden gevormd. Hèt methylkwik kan in 

zeewater als CHjHgCl, CHaHgOH en CH3HgSH voorkomen (Dyrssen en Wedborg, 1991). 

3.3.3. Overgangsgebied znet-zmit 

De overgang van zoet naar zout water gaat gepaard met een aantal veranderingen die van 

invloed zijn op het gedrag en transport van kwik: 

Door de hydrologische condities in de mengzone ontstaat een zone met verhoogde 

gehalten zwevend stof. Dit resulteert bij geüjkbüjvende totaalgehalten kwik in een 

toename van het percentage geadsorbeerd kwik; na doorstroming van deze zone doet 

zich het omgekeerde voor. 

:/:%^-'.- ^-•r/v^'^Door^üitvlokkingïvanv(hydr)oxiden (ijzer en mangaan)-onstaat een extra adsorbens, 

file:///yordt
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waardoor het percentage geadsorbeerd kwik toeneemt. -

De in zeewaartse richting toenemende saliiüteit en toenemende pH zijn van invloed 

•-'-'" -.v - v-opde-partitie van.kwik,.zij-in-tegengestelde richting,. r - . • ..-' ^ . • - - •-̂ * 

1 -.-^KT .̂ '̂ .-"- î -v>In = zeewaartse.-richting'.treedtjin«toenemende-mate-«nieriing,opftmet-jrelatief. schoon 

zeewater en zwevende stof. 

Het netto resultaat is een afname van de gehalten kwik in oplossing, geadsorbeerd aan 

zwevende stof en in het sediment in zeewaartse richting. 

3.3.4 Waterbodem 

Doordat op een waterbodem veel organisch materiaal precipiteert en de toevoer van zuurstof 

w r̂̂ x-, 'v'-ï' ̂ 'beperkt is,'óntstaan''er anaërobe afbraakprocessen. Hierbij komt zwavel vrij in de vorm van 

H2S, dat in de vorm van FeS kan neerslaan. Het voor het neerslaan van zware metalen 

beschikbare sulfide kan worden gemeten door ..extractie van het sulfide met 6N HCl. Dit 

"Acid Volatüe Sulphide" bindt toegevoegde metalen, zodat in het sediment zelfs bij heel hoge 

metaalgehalten geen toxische effecten optreden (Di Torro et al., 1991). Het meeste kwik in 

de Nederlandse waterbodems is als zeer stabiel HgS aanwezig, zoals uit recenteüjk onderzoek 

van het RIZA en het RIVM bÜjkt. In zeewaterbodems is het sulfide-gehalte hoger dan in 

zoetwaterbodems. De sulfaat-reducerende bacteriën in het sediment zijn in staat om Hĝ "̂  om 

te zetten in CH3Hg* (Kerry et al., 1991), terwijl er ook sterke aanwijzingen bestaan voor 

abiotische methylering (Weber, 1993). De methylering van anorganisch kwik is de bepalende 

stap in het transport van kwik in aquatische voedselketens. Methylkwik wordt in vergeüjking 

tot anorganisch kwik gemakkeUjker door aquatische organismen opgenomen en langzamer 

uitgescheiden. In water en waterbodem is slechts 0,01-10% van het kwik gemethyleerd, maar 

in aquatische organismen komt kwik gedeelteÜjk of grotendeels voor als methylkwik: in algen 

is ca. 15% van het kwik gemethyleerd, in invertebraten 20-50% en in vissen 80-99% (zie 

ook 5.2.1). Ook het CHsHg^ kan met H2S of thiolen reageren tot CHgHgSH of CH3HgSR 

(Dyrssen en Wedborg, 1991). Het methylkwik kan door anaërobe en aerobe micro-

orgamsmen worden afgebroken, maar bij lage pH vertraagt dit proces. De verzuring van een 

meertje kan door deze vertraging aanleiding geven tot verhoogde methylkwik gehaltes in vis 

(MaÜilainenetal., 1991). 

Conclusie: Kwik in de waterbodem kan aanleiding geven tot de vorming van methylkwik dat 

— -zichkan-ophopenrinaquatische organismen (zie ook hoofdstuk 5).. 
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3.4 GEDRAG IN LUCHT 

t.-.A -1.^-- '*^In:tegenstelling:tot3deimeeste-andere.metalenikan;metalüsch^kwik<verdampen;aan;de'-lucht? 

*̂ '̂« f5>;ivï;5 .̂ aKwikviŝ  eeni edehmetaalî met̂ een^ dampspanning^variërend F.van ̂ ^̂^ 

mg.m"̂  bij 40 °C (Weast, 1975). Edele metalen reageren-per definitie rüet met moleculaire 

zuurstof uit de lucht onder normale omstandigheden. Doordat de ionisatie energie van Hg erg 

hoog is, zal Hg onder normale omstandigheden niet door zuurstof uit de lucht geoxideerd 

kunnen worden (Schroeder, 1991). Elementaire Hg damp is de belangrijkste vorm van 

atmosferisch kwik (Lindqvist et al, 1991). In de lucht vindt sorptie plaats aan stofdeeltjes die 

vervolgens voor precipitatie van het Hg kunnen zorgen. De dimensieloze Henry coëfficiënt 

van Hg is 0,18 bij 5 °C en 0,32 bij 25 "C. Dit betekent dat de hoge gehalten van 10-20 ng 

i?>̂ ^̂ .̂ *..«̂ ĵ ,̂ .:r.7̂ y-jHg.l̂ '!:regenwaterniet<̂ veroorzaakt kunnen worden door het oplossen van Hg damp in het 

water. Deze hoge gehalten kunnen worden verklaard door het oplossen van HgO of HgCl2 

(oxidatieprodukten als gevolg van de aanwezigheid van O3, Clj, of H2O2 in de lucht; 

Schroeder, 1991), of door scavenging van aerosol gebonden Hg indien 1-5% van het kwik 

,, . . ., Y -«aerosol-gebondenis> Methylkwik wordt in de lucht snel geoxideerd en vormt dan ook slechts 

een klein percentage van het in de lucht aanwezige kwik (Pieterset al., 1993). 

Conclusie: Elementair kwik is vrij stabiel in de atmosfeer. 

3.5. GEDRAG IN BIOTA 

De speciatie van Hg is erg belangrijk voor de opname, bioconcentratie en biomagnificatie van 

kwik in levende orgarüsmen. Figuur 3.4 laat de omzettingen van organische kwik

verbindingen in een aquatisch ecosysteem zien (Wood, 1974). 

Door bacteriën in het sediment wordt CH3Hg"̂  en CHjHgSCHg gevormd, dat direct door 

vissen en schelpdieren kan worden opgenomen. Het kation Hĝ "̂  is zelf niet lypofiel en 

vertoont daardoor een geringe bioaccumulatie in vissen. Complexering met dithiocarbamaten 

kan de chloroform/water partitie-coëfficiënt echter vergroten van 0,023 tot 618. Dit 

veroorzaakt een verhoogde opname via de kieuwen in vissen (Gottofrey en Tjalve, 1991). 

Methylkwik heeft een chloroform/water partitie coëfficiënt van 2,67 die door 

dithiocarbamaten vergroot kan worden tot 2663. De opname van methylkwik in vissen is 

w '̂ .t::r=r-vĵ sfî groter-jbij4ageipH*(pH=578)-(Ponce en Bloom, 1991').-Een'hoge-zoutsterkte kan de opname 
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van methylkwik in zeevis vergroten (Sadiq en Alam, 1992). 

CH,*C^H, 

(CH, ) j Hg LUCHT 

WATER 

SEDIMENT 
I V 

CH, HgSCH, 

I Hfl" * Hg " 

Figuur 3.4 De biologische cyclus van kwik 

3.6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Kwik komt hoofdzakeUjk voor als metallisch kwik en anorganische kwik(II)-verbindingen; 

deze laatste verbindingen kunnen door biotische en abiotische processen tot enkele procenten 

van het totaal worden gemethyleerd. 

De mobiUteit van kwik in de bodem is over het algemeen gering. Beneden pH 6 speelt de 

sorptie aan klei en ijzeroxides geen belangrijke rol meer en wordt de sorptie door de humus 

fractie van de bodem bepaald. Bij lage pH neemt de sorptie niet duideÜjk af. In de bodem 

is kwik vooral (ca. 95%) aanwezig als anorganisch kwik. Kwik(II)-verbindingen worden 

gereduceerd tot (het snel verdampende) metalüsch kwik. 

In water komt kwik vooral voor als metalüsch kwik en anorganisch kwik(II)-verbindingen; 

.-̂ --ttfr̂ :̂ ;̂ '̂ ,'.-5«iin«wateKeni*waterbodem;is-slechts 0,01-10% van-het^kwik^gemethyleerd.rMethylering vindt 
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vooral in het sediment plaats door de activiteit van sulfaat-reducerende bacteriën, maar 

mogeüjk ook door de aanwezigheid van organische stoffen. Eenmaal'gemethyleerd wordt het 

t̂ - (ïmakkelijkidoor biota-ïOpgenomen: in algen.-is:̂ ;ca, 15% •^vanihet^kwikvgemethyleerd,-in 

•̂ "-.̂ ï* învertébraten>20-50%^en*-in=vissen'f80-99%-.5ln'̂ zoet'Oppervlaktewaterüs''de opgeloste fractie 

van het Hĝ "*" vrijwel altijd gebonden aan organische en anorgaiüsche liganden. In zeewater 

is HgCl4^ het belangrijkste opgeloste ion. Zowel in zoet als in zout water is het meeste kwik 

(tot 95%) gebonden aan de in het water zwevende deeltjes. In de waterbodem is het meeste 

kwik zeer stabiel neergeslagen als HgS. 

In de lucht komt kwik vooral in de gasvorm voor, dat zich over grote afstanden kan 

verplaatsen en lang in de atmosfeer büjft. Door oxidatieprocessen kan het Hg oxideren en 

vervolgens precipiteren op de bodem of in het oppervlaktewater. 
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4. CONCENTRATIES EN FLUXEN IN HET MILIEU EN BLOOTSTELLINGS

NIVEAUS 

"De • onderdelen inzake het voorkomen' van 'kwik'in het-Nederlandse • miüeu- en- voeding zijn 

voomameüjk ontieend aan het recenteüjk uitgebrachte CCRX-document (Pieters et al., 

1993). 

4.1. MONSTERNAME EN MEETMETHODEN 

4.1.1 Monstemame. opslag en conservering, voorbehandeling en ontsluiting 

Bodem 

Voor de monstemame en voorbehandeling van bodems ten behoeve van de bepaling van 

kwik kunnen standaardprocedures gevolgd worden zoals beschreven in NEN 5742 en 

NEN 5751. Voor metalüsch kwik en een aantal organische kwikverbindingen (vluchtig) 

wordt verwezen naar NEN 5743 en NEN 5730. 

Ontsluiting van slib en ook van grond kan worden uitgevoerd volgens NEN 6438 (open 

destmctie met zwavelzuur en salpeterzuur met temgvloeikoeüng en opvangvoorziening 

voor vluchtig kwik) en NEN 6439 (ontsluiting met salpeterzuur in gesloten PTFE-

dmkvat). Tegenwoordig wordt ook de koningswaterontsluiting (HCl -I- HNO3) toegepast 

(NEN 6465) en ontsluiting in de microgolfoven (NEN 5770) (ook met koningswater). 

Deze laatste ontsluiting vindt ook in gesloten vaten plaats, hetgeen gunstig is om verüezen 

van kwik of kwikverbindingen te voorkomen. Bij de onsluiting moet al het glaswerk 

vooraf grondig worden gereinigd en moeten zeer zuivere chemicaUën worden gebmikt om 

contaminatie te voorkomen. 

Water 

Voor watermonsters moeten in verband met de meestal lage concentraties aan kwik strikte 

voorzorgen worden genomen om contaminatie tijdens monstemame en analyse te voor

komen. Dit geldt met name voor monsters als regenwater met zéér lage concentratie-

(̂ ;ï;*«rrJiinv7ii%rüveaus^GlaswerkïetCrümoeti.worden gereinigd metiverdundasalpeterzuur waaraan broom 
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is toegevoegd, of worden gespoeld met warm koningswater. Er moeten zeer zuivere 

- chemicaüën worden gebmikt. Monstemame-vindt-meestal plaats-^in-glas om mogeUjke 

- - .:̂  -"-i'.verüezen door'diffusie van'-kwik en kwikverbindingen^tewoorkomen.^Watermonsters-voor 

'" •'•>-: •-' ̂ ^de^bepaüng" vanrkwik-zijn^beperkt^houdbaari-^VerÜezen-kunnenïïoptreden'door-ïadsorptie; 

•" omzetting - naar. metaUisch . kwik en diffusie en .• vervluchtiging --van -kwik en -kwik-̂  

verbmdingen (Ahmed en Stoeppler, 1986, Krivan en Haas, 1988, Leermakers et al., 

1992. Uchino et al, 1987). Deze verliezen kunnen doorgaans worden voorkomen door de 

monsters aan te zuren en oxiderende omstandigheden te bewerksteUigen door toevoeging 

van broom (NEN 6445), kaÜum-permanganaat (Leermakers et al., 1992. Uchino et al, 

1987), waterstofperoxide (Krivan en Haas, 1988) of kaUumbichromaat. Ook kan 

humuszuur worden gebmikt om verüezen van kwik in watermonsters te voorkomen 

(Heiden en Aikens, 1983), 

Ontsluiting van watermonsters kan plaatsvinden volgens NEN 6445 (salpeterzuur en 

broom) en volgens NEN 6449 (kaüumpermanganaat -H kaüumpersulfaat). 

Lucht 

De bemonstering van aërosolen vindt plaats door middel van filters waar een bepaalde 

hoeveelheid lucht doorheen wordt gezogen (Schroeder, 1982). Bij het gebmik van high-

volume samplers bestaat de kans dat kwik of verbindingen ervan vervluchtigen vanaf het 

filter (Ontario Research Foundation, 1981, Barringer Magenta Ltd., 1981). Voor 

gasvormig kwik en kwikverbindingen wordt vaak gebmik gemaakt edele metalen als 

verzamelmedium (Schroeder et al., 1985). Bij het gebmik van goudfilters voor het 

verzamelen van kwik worden door Brosset en Iverfeldt (1988) kritische kanttekeningen 

geplaatst. Daamaast kan ook actieve kool worden gebmikt (BITC, 1979, Dumary et al., 

1985). In principe kan ook kwikdamp direct in lucht worden bepaald (zie meetmethoden). 

Biologische monsters 

Voor monstemame en ontsluiting van biologische monsters voor de bepaüng van kwik 

kunnen standaard procedures worden toegepast mits de gebmikeüjke voorzorgen worden 

-- " • • genomen.-Ontsluiting--vindt bij voorkeur plaats in gesloten systemen ('Teflonbom', 

microgolfoven) om verliezen van kwtk te voorkomen. 
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4.1.2 Meetmetiioden totaal kwik 

-l>'..'Voor:de-bepaüng-svan^kwik^in'ioplossingnkunnen.diverseimethoden^rworden-toegepast (zie 

*^'«iOok;WHO,j4990).ïi.De;.imeest.:gebmiktecmethode^is xdei.koude.;damp-atomaire-absorptie 

• spectrometrie (CV-AAS). Deze methode wordt beschreven in de NEN's 6438, 6439, 6445 

en 6449. Hierbij wordt kwik na voorafgaande oxidatie tot Hĝ "̂  gereduceerd tot metalüsch 

kwik. Met behulp van een gasstroom wordt het kwik als damp door een cuvet geleid waar 

de concentratiebepaling plaatsvindt door middel van atomaire absorptiespectrometrie. De 

detectiegrens van de huidige apparatuur is 0,01 fig.l'K In de praktijk kunnen 

waarschijnüjk lagere concentraties worden gemeten. Andere apparatuur werkt volgens het 

principe van de atoom-fluorescentie. Met deze apparatuur kan een detectiegrens worden 

'.-^gehaald ;van'0,001 Txg.r'.-Deze-detectiegrens wordt in de praktijk bepaald door de 

zuiverheid van de gebmikte chemicaliën en de reinheid van het glaswerk. 

Voor vaste monsters die zijn gedestmeerd geldt meestal een verdunningsfactor van lOOx 

(1 g monster in 100 ml), zodat voor deze monsters een detectiegrens geldt van 0,1 - 1 

/ig.kg', mits de contaminatie in de hand kan worden gehouden. 

De detectiegrens voor de bepaüng van kwik in lucht met behulp van adsorptiemedia loopt 

afhankeüjk van het doorgezogen volume lucht van 0,01 -0,1 ng.m'^. Bij directe meting 

van kwik in-lucht-^met-behulp van CV-AAS-is-een-detectiegrens-haalbaar van ongeveer-4 

4.1.3 Speciatie 

Met behulp van CV-AAS kan metalüsch kwik, een- en tweewaardig kwik in oplossing 

apart worden bepaald (Pinstock, 1985). De detectiegrenzen liggen op /ig.l'-niveau. Naast 

totaal-kwik in regenwater kan methyl-kwik in regenwater apart worden bepaald na 

scheiding over een Dowex 1X8 ionenwisseüngskolom (Ahmed et al., 1987). De detectie

grens is rond de 1 ng.l-\ Organo-kwik in biologische monsters kan worden bepaald door 

extractie van het monster met tolueen (Bushee, 1988, Beauchemin et al., 1988). In dit 

• extract kan direct organokwik worden bepaald met behulp van gaschromatografie (Cappon 

-and Smith, 1978) of kan een temgextractie plaatsvinden naar een waterfase, In de 

waterfase kan scheiding van verschiUende vormen van organo-kwik plaatsvinden met 

i'ïr.«.:Tt::ii'iv»?>.f̂ .5ehulpiïvan=»vloeistofichromatografie met een'element-gevoeüge-detector zoals ICP-MS 
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(Bushee, 1988), Organo-kwik in sediment kan worden bepaald door extractie met 

-chloroform en bepaüng met CV-AAS (Sakomoto et al.,-1992).vDe«detectiegrens is 0,lngr 

4.2. VOORKOMEN IN BODEM EN GRONDWATER 

4.2.1. Bodem 

Kwik komt van nature in de bodem voor, voomameüjk als kwik(n)verbindingen, 

waaronder HgS en, in mindere mate als elementair kwik. Het achtergrondgehalte in de 

bodem ügt over het algemeen beneden 0,1 mg.kg"'; de WHO (1989) meldt achtergrond-

'̂v>T.v5 .'̂ '.••̂  *-rgehalten^inrde*aardkorstfvariërend van 0,02_- 0,625 mg.kg"'. In tabel 4.1 is een overzicht 

gegeven van kwikgehalten in natuurgebieden, landbouwgronden en woningbouwgronden. 

Tabel 4.L 

Gebied/grond 

Gemiddelde kwikgehalten (totaal gehalten in mg.kg'' d.s.) in Nederlandse bodems met 
verschillende funktie (uit CCRX: Pieters et al. 1993: Van Driel. 1991; Van Driel en 
Smilde. 1982; Boumans en Wessels, 1993). De genoemde jaren refereren naar de 
periode waarover monsters zijn genomen. 

Bodemtype Jaar Gem. gehalte 

Natuurgebied 
(0-10 cm) 

Landbouwgrond 
(0-20 cm) 

Woongebied 
(0-150 cm) 

Hei 
zand 
zavel/leem 
kleïg veen/venig klei 
veen 

klei 
zand 
laagveen 
dalgrorui 
loss 

klei 
zand 
zavel 
veen 

'79-'81 

'60-'80 

'86-'90 

0,08-
0 .02-
0.06-
0.14-
0,06-

0,2 
0,2 
0,1 
0.1 
0.1 

0.19 
0.09 
0,08 
0,14 

•0.15 
•0,10 
•0.36 
•0,51 
•0.23 

De gegevens zijn onderling niet zonder meer vergeüjkbaar. Naast verschillen in 

bemonsteringsdiepten zijn er (mogelijk) verschiUen in ontsluitings- en analysemethoden, 

• Het landeüjk gemiddelde kwikgehalte in onverdachte bodems bedraagt 0,12 mg.kg"' d.s. 

(95%-interval: 0,07-0,2 mg.kg' d.s.; niet gekorrigeerd voor organische stof en lutum), 
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gebaseerd op het onderzoek in bodems in toekomstig woongebied (totaal 981 monsters) 

(Indicatief.Bodem Onderzoek: Boumans en Wessels, 1993). - -- -

'rhi airtin» tabel'4.'2.MS-een-overzicht-gegeven ivanrhet'̂ ^gemiddeld-kwikgehalte'per'-bodemtype^en 

soort bodemgebmik, zoals gemeten in 1987-1988 (totaal 320 monsters). In vergelijking 

met vroegere gegevens over relevante achtergrondwaarden (tabel 4.1.) ügt het kwik

gehalte in veengronden relatief hoog. Dit kan het gevolg zijn van bodemverbetering zoals 

die in het verleden op veengrond veel werd toegepast (behandeüng met mengsel van 

bagger, dierlijke mest en stadsvuücompost), in combinatie met de hoge affiniteit tussen 

kwik en veengrond. Daamaast büjkt dat de gebmiksvorm "bos" een (significant) lager 

kwikgehalte heeft. Dit heeft niet alleen als oorzaak dat het bodemtype (zandgrond) van 

*.7fcï̂ i-:naturé^eèn'4aagïgehalte^heefti -maar kan bovendien veroorzaakt zijn door het verwijderen 

van de (mogeüjk zwaarder belaste) strooiseUaag voor de bemonstering. 

De in Nederland gemeten achtergrondconcentraties van kwik in de bodem üggen hoger 

dan de in de üteratuur genoemde achtergrondconcentraties (0,05-0,07 mg Hg.kg'; Pieters 

et al., 1993). Dit kan enerzijds wijzen op een verhoogd achtergrondniveau in Nederland, 

anderzijds is bij diverse onderzoekingen rüet steeds rekening gehouden met lokale 

verontreinigingen. Verder is in agrarisch gebied de kwikbelasting voor ca. 50% het 

-gevolg-is-van-atmosferische-depositie, -Dierlijke mest .en .kunstmest veroorzaken -ieder 

ongeveer 25% van de belasting (RIVM, milieudiagnose 1991). 

Tabel 4.2. Gemiddelde kwikgehalten (totale gehalten in mg Hg.kg'' d.s.) in Nederland per type 
bodem en per type gebruik (Bodemmeetnet) 

Bodemsoort/gebruik Diepte in cm 
0-10 10-30 

Bodemtype 
Zand 
Klei 
Veen 
Bodemgebruik 
Grasland 
Bouwland 
Boomgaard 
Bos 

0,032 
0.092 
0,32 

0,14 
0,050 
0.097 
0.026 

0,020 
0,079 
0.49 

0.19 
0.033 
0.091 
0,015 

^isiéii.. 
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Uit statistische berekeningen van de onderzoekingen büjkt dat er geen consistente relatie 

' • '̂üjkt te bestaan tussen kwikgehalte en-bodemdiepte, ofschoonr^over*.het algemeen het 

;—TÂ - -S' !̂ .fkwikgehalte^zal<dalen met toenemende diepte.TDaamaast.bleekvuitiregrëssie-analyse'dat.er 

f' -• .•?-:'-.'g?>'-ifeen*'negatievearelatie:ibestaat«tussen .̂het-^gemeten-^bodemgehalteî enüide^grootte%v^ 

bemonsteringstrajekt (Boumans en Wessels, 1993). 

Verhoogde kwikgehalten in de bodem komen voor in de uiterwaarden van de grote 

rivieren, havensUbpoIders, bloemboUengebieden en in gebieden bestemd voor de 

verbouwing van land- en tuinbouwgewassen (zie tabel 4.3.). 

De gehalten in de bovenste bodemlaag van uiterwaarden van de grote rivieren bedragen 

mwweg 1-10 mg.kg"' d.s. Door aanvoer en depositie van verontreinigd materiaal door de 

•.̂ ••i ̂ - . </1 -grote rivieren-is'in deze belaste gebieden wel een concentratie-gradiënt waarneembaar: de 

hoogste concentratie wordt in de bovenste bodemlaag gevonden (deze situatie zal zich op 

termijn wijzigen door de afgenomen - Hg-emissie naar oppervlaktewater). Vergelijkbare 

gehalten zijn waargenomen in polders die in de 60-er jaren zijn opgespoten met 

Rotterdams havensüb. 

De gehalten in bloemboUengebieden zijn in beperkte mate verhoogd als gevolg van het 

gebmik van Hg-houdende fungiciden in de periode voor 1976. Daamaast zijn verhoogde 

niveaus gevonden in Zuid-Vlaanderen (mogeUjke oorzaak gebmik fungiciden in aard-

appelteelt) en een gebied in Oost-Groningen (mogeUjke oorzaak gebmik fungiciden in 

aardappelteelt). Het grootste deel (meer dan 90%) van de gemeten gehalten van monsters 

van de Nederlandse bodem ügt lager dan 0,3 mg.kg"' d.s. (RTVM, MiUeudiagnose, 1991). 

4.2.2. Grondwater 

De concentratie van kwUc in grondwater Ügt in het bovenste grondwater gemiddeld hoger 

dan in het diepere grondwater. Op een aantal meetpunten bleek echter het kwikgehalte op 

grotere diepte hoger te zijn, hetgeen voor de meeste sporenelementen niet het geval is. De 

gemeten concentraties in het bovenste grondwater variëren van 0,005 tot 9,6 /ig-l'. In 

diepere lagen werden spreidingen van een factor 10-25 waargenomen. In het zuideüjke 

deel van Nederland komen significant hogere gehalten in het grondwater voor. Oorzaak 

van deze hogere waarden is onbekend. Mogeüjk speelt een combinatie van bodem-

- i ' .';belasting'en'"onvoldoende"buffercapaciteit van de bodem een-rol.»'— -" • 
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Tabel 4.3. Gemiddelde kwikgehalten (totaal gehalten in mg Hg.kg''.^d.s.) in Nederlandse bodems 
waarbij sprake is van verhoogde niveaus 

Lokatie Diepte (in cm) 
0-5 0-20 20-100 overig 

Referentie 

Uiterwaarden 
Rijn - Millingen 

- Valburg 
- Biesbosch 
- Beusichem 
- divers 

Maas - divers 

Schelde - divers 
Havenslibpolders 
Broekpolder 
B.Nieuwlandse polder 
Polder Delfland 
Steendijkpolder 
Bolleneebied 
Hillegom 
Anna Paulowna 
Heemstede 
Bollenstreek 

2,3 

4,6 

0,10 
3,4 
10 

0.16 
0.13 

0,20 

0,01 
0,45 
2,6 

12* 
4* 
0,44 
2* 

4,6 
5,2 
3.4 
8,3 

0.10 
0.05 

0.3 (0-50cm) 

0.3-0,008** 

1.2 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
3 

5 
5 
5 
5 

1,6 
1 
7 
8 

1: Poelstra et al. (1973); 2: Van de Ven et al. (1977); 3 : Van Driel en Smilde (1982); 4 : IB (1987); 5 : Van Driel 
(1980); 6: Tauw (1984); 7: P.W. Noord-Holland (1983); 8: P.W. Zuid-Holland (1986) 
* analyse van de 0-2 mm fraktie; ** respectievelijk 25-55 en 200-430 cm diepte 

Tabel 4.4. Gemiddelde kwikconcentraties in het grondwater (totaal gehalten in fig. V') in 
Nederland op verschillende diepten (Van Duijvenbooden, 1989; Van Duijvenbooden 
en Prins. 1991; Boumans en Wessels, 1993) 

Lokatie 

Landelijk 

< 5 m 

0.05-0,1 

6-14 m 

0.021 

8-10 m 

.0,02 

23-25 m 

0.018 

4.3. VOORKOMEN IN OPPERVLAKTEWATER EN SEDIMENT 

4.3.1. Oppervlaktewater 

, *»i . • .-.•rtv,,, 

Kwik vormt een natuurlijk bestanddeel van oppervlaktewateren (veelal in anorganische 

vorm; het percentage aan methylkwik bedraagt ca. 1-6). De achtergrondgehalten üggen in 

ijriviereni«enameren;.op.een^niveau van 1-3 ng.l'',.in-kustwateren-2-15 ng.l"' en in de open 

oceaan 0,5-3 ng.l"' (toiaalgehalten gemeten na filtratie; WHO, 1989). 
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De kwUcconcentraties in het oppervlaktewater van de rijkswateren-zijn de afgelopen 

concentraties sterk gedaald, met name in de 70-er jaren. In :tabel:4.5-is een overzicht 

-'• •' gegeven van de-gemiddelde opgeloste en totale-kwikconcentratiesv^inde^rijkswateren..^- -̂ -̂  

•-'•r:,:^^ijn *T.'jrotfhett'middenwani;de*70-er^jarenvheeftïeen;sneUe'afhame^plaatszgev 

en het opgelost gehalte. Daarna zijn de concentraties minder snel gedaald en üjken zich 

thans te stabiUseren op een niveau van ca. 0,05 en 0,01 ^gl"^ (resp. totaal en opgelost). 

Het achtergrondgehalte in rivieren en meren bedraagt 0,0005 - 0,003 pLg.Ŷ . De huidige 

totaalkwik concentraties overschrijden in vele gevallen de grenswaarde (0,03 ngA'^). De 

huidige concentraties aan "opgelost" kwik üggen rond de detektiegrens. In de meren en 

het HoUands-Diep treedt door afnemende stroomsnelheid van het water verhoogde 

bezinking van zwevend materiaal op, terwijl het percentage particulair gebonden kwik 

y.wr^'ir?.-.'r-ïfrtoeneemt.''^Door'deze'Combinatiewerking komt een aanzienlijk gedeelte van het totaalkwik -v̂ v̂ 

in de waterbodem terecht. 

Tabel 4.5 3^aarlijks gemiddelde van jaargemiddelde kwïkconcerUraties (totaal en opgelost in 
f-g.t') in een aantal rijkswateren in Nederland 

Lokatie "76-'78 '79-'81 '82-'84 '85-'87 '88-'90 
tot. opgel. tot. opgel. tot. opgel. tot. opgel. tot. opg. 

RUn 
- Lobith 
- Maassluis 
Maas 
- Eijsden 
- Keizersveer 
Ketelmeer 
-K-12 

Usselmeer 
- Y23 
Haringvliet 
-brug 
- sluis 

- = < 0.01 

0,35 
0,16 

0,34 
0,42 

0,17 

0,12 

0,12 
0,12 

0.07 
0.07 

0.07 
0.13 

0.10 

0,11 

0,10 
0,10 

0.17 
0.09 

0.29 
0,13 

0,10 

0.10 

0,09 
0,10 

0,04 
0,04 

0.03 
0.05 

0,05 

0,06 

0,05 
0,09 

0,10 
0,02 

0,11 
0,07 

0,07 

0.05 

0.10 
0.05 

0.02 
0.01 

0.02 
0.02 

0.02 

0,01 

0,02 

0.06 
0,01 

0,06 
0,05 

0,05 

0.03 

0,03 
0.02 

0.01 
0.01 

0.01 
0.01 

-

-

-
-

0.05 
0.01 

0.05 
0.04 

0,07 

0.03 

0.03 
0,02 

0,01 
0.01 

-
-

-

-

-
-

Met betrekking tot de regionale wateren is de waterkwaüteit landeüjk geïnventariseerd in 

de periode 1985-1990 en door de CUWVO (1991) gerapporteerd. Een overzicht is m 

tabel 4.6 gegeven. De gehalten in de (merendeels) regionale wateren zijn relatief hoog 

t.o.v. die gemeten in de grote rijkswateren (tabel 4.5). Oorzaak is vermoedeüjk gelegen 

in de nalevering van kwik uit het sediment in deze wateren door bacteriële activiteit. 
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resulterende in methylering van kwik. 

Tabel 4.6 Kwikgehalten (totaal) in (voornamelijk) regionale wateren in Nederland 

1985 1986 1987 1988 ' 1989 1990 

AarUal lokaties 
> 0,5 tig.r' 
> 0.03 tig.r' 

210 
16 
ng 

192 
10 
ng 

217 
12 
ng 

226 
5 

ng 

191 
5 

ng 

203 
7 

66 

ng = niet gemeten 

« . ^ • 1 , 1 . . , . 

De verspreiding van kwik langs de kust van de Noordzee en in de Waddenzee is 

weergegeven in tabel 4.7 (Pieters et al., 1993). De concentraties zijn in de begin 80-er 

-.— -n-jaren:,stérk''gedaald.̂ Na"'1985'=wordt het opgelost kwik niet meer gemeten; sinds 1985 ügt 

de concentratie opgelost kwik meestal beneden de 0,01 p.g.1'̂  (gebmikeüjke detektie

grens); het totaalgehalte is sterk afhankeüjk van het zwevende-stofgehalte. 

• Met betrekking tot de belasting van-de Noordzee met kwik wordt verwezen naar het 

. recente overzicht van DGW (Wulffraat et al., 1993). 

Tabel 4.7 5-Jaarlijks gertüddelde van jaargemiddelde kwikconcentraties (totaal en opgelost in 
fig.t') in de Noordzee en in estuaria in Nederlarui 

Lokatie '79-'83 
tot. opgel. 

'86-'90 
tot. opgel. 

Noordzee 
Appelzak 

70 km 
Ter Heyde 

70 km 
Noordwijk 
Terschelling 
Rottum 70 km 
Westerschelde 
Schaar van Oude Doel 
Hansweert 
Terneuzen 
Vlissingen 
Oosterschelde 
Waddenzee 
Marsdiep 
Eems-Dollard 
Oost 
West 

10 km 

30 km 

30 km 
20 km 

0.03 
0.02 
0.04 
0,02 
-
-
-

0.20 
0.11 
0,08 
0,07 
0.04 

0,06 

0,14 
0.10 

-
-
0,02 
0,02 
0,03 
0,02 
0.02 

0.03 
0.03 
0.03 
0,03 
0.03 

0.03 

0.05 
0,05 

0.10 * -

0,04 * -

0,17 
0.07 
0,03 
0.03 

0,03 

0.06 
0.06 

* alleen periode 1986, 1987, 1988 
- = <0.01 
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4.3.2. Sediment 

* ' " " D e '(theoretische)'natuurüjke achtergrondgehalten'voor?kwik'iin'':mariene^sedimenten^zijn 

- .v̂ i,- >^̂ 0,4-0;2 mg:kg''d.s;>voor.zowel de f̂raktie^<^63-'/im-als*ïVOor*de*herleide^waarde opibasis 

van 50%. van de deeltjes < 16 /xm (Van Eck, 1985). 

De kwaüteit van het sediment in het zoet water is landelijk geïnventariseerd door de 

CUWVO (1993) gerapporteerd; het resultaat voor regionale en rijkswateren is in tabel 4.8 

weergegeven. 

Tabel 4.8 Kwikgehalten (in mg.kg'' d.s.) in zoetwaterbodems in Nederlarui (CUVWO, 1993) 

Kwikgehalten Aantal monsters Procentueel 

Rijks Region. Totaal Rijks Region. Totaal 

< 0,5 mgfkg 
0,5- 1,6 mg/kg 
1,6-15 mg/kg 
> 15 mg/kg 

2544 
1244 
956 
24 

2855 
616 
324 
30 

5399 
1860 
1280 

54 

53 
26 
20 
0,5 

75 
16 
8,5 
0.8 

63 
22 
15 
0.6 

Totaal 4768 3825 8593 

In sedimentatiegebieden wordt het sterk verontreinigde sediment langzamerhand afgedekt 

met lüeuw aangevoerd materiaal dat een lager kwikgehalte heeft. Voorbeelden hiervan 

zijn het Usselmeer en Ketelmeer. De hoogste kwikgehaltes werden waargenomen in de 

periode 1955-1970; een sterke verbetering heeft plaats gevonden in de 70-er jaren. Dit 

beeld is in overeenstemming met de verlaging in het kwikgehalte van het aanvoerend 

oppervlaktewater (zie 4.3.1). Voor meer gedetaiUeerde informatie wordt verwezen naar 

Pieters et al. (1993). 

Een aantal lokaties verdienen nadere aandacht vanwege het feit dat daar hogere 

concentraties worden aangetroffen dan het landeüjk gemiddelde. Dit zijn lokaties waar 

geen of nauweüjks sedimentatie plaats vindt, zoals het Haringvüet, waar het sterk 

vervuilde sediment uit de jaren 70 bUjvend deel uit maakt van de toplaag. Andere lokaties 

-met duideÜjk-verhoogde -kwikgehalten-zijn-havengebieden-en wateren die-hieraan-direct 

mee zijn verbonden (zie tabel 4.9). 
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Tabel 4.9 Gemiddelde (van gemiddelde) kwikgehalten in .sedimenten-van havengebieden en 
daaraan gerelateerde wateren (in mg.kg'' d.s.) (Pieters et al. . 1993) 

Lokatie J a a r Hg-gem. Hg-gem. (gecorrigeerd naar standaardbodem*) 

Rotterdam 
Delfzijl 
Unudden 
Amsterdam 

1990 3.3 
'1985? 
86/87 1,1 
1987 2,0 

0.3-6,9 
2.6 
2.5 

* % lutum = 0,63 x % < 16 nm 

In het mariene miüeu bestaat het sediment uit fijn tot grof zand, waarbij het percentage 

sübfraktie (< 63 p.m) van plaats tot plaats sterk varieert. Voor de Waddenzee is 

gevonden dat t.o.v. het totaal sediment 80% van het kwik in de sübfraktie bevindt. 

Intemationaal wordt'het*metaalgehalte in de sübfraktie als standaard gehanteerd, terwijl 

de gehalten ook vaak zijn opgegeven als 50% van de fraktie < 16 p.m. 

De kwikgehalten in het sediment van het Noordzeekustgebied nemen in noordwaartse 

richting en van de kust af, waarbij de hoogste gehalten in de Westerschelde en de 

Waddenzee zijn gemeten. De gehalten liggen in aUe gevallen lager dan 1,6 mg.kg"', op 

sommige plaatsen zou de 0,5 mg.kg"' kunnen worden overschreden. 

Een overzicht van de kwikgehalten in het Waddensediment is in tabel 4.10 gepresenteerd. 

Uit deze tabel blijkt dat de kwikgehalten een dalende tendens vertonen, een tendens die 

zich ook nog in de 80-jaren voortzet. Ook in het sediment van het Noordzeekustgebied 

wordt een dalende tendens waargenomen. Oorzaak is een combinatie van aanvoer van 

minder verontreinigd slib uit de rivieren en vermenging met minder verontreinigd süb uit 

de Noordzee door de getijdebewegingen. 

Tabel 4.10 

Lokatie 

Gemiddelde kwikgehalten in sedimenten van de Waddenzee (in mg.kg'' d.s.. 50% < 
16 fim) 

1959 1970 1980/81 1987/88 

Texel 
Vlieland 
Schiermonnikoog 
Amelarui 
Balgzand 
Afslmtdijk 
Noord Frieslarui 
Noord Groningen 

.<Dollard 

0.55 
0,79 

0,74 
0.52 

1.04 
0.62 

0.64 
0.67 
0,93 

0.82 
0.74 
0.70 
0.50 

'0,59 

0.46 
0,57 
0.36 
0,36 
0,45 
0,41 
0,38 
0,36 
0,30 
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4.4. VOORKOMEN IN LUCHT 

4.4.1. Concentraties in de buitenlucht 

In lucht komt kwik vnl. voor als metalüsch kwikdamp (> 75%) en in beperktere mate als 

methylkwik en Hg^*); minder dan 5% is particulair gebonden. De gemiddelde achter

grondconcentratie van kwik in de lagere troposfeer boven de Atiantische Oceaan van het 

Noordeüjk halfrond bedroeg in de periode 1977-1980 ca. 2 ng.m" ,̂ met een range van 

1,4-3,4 ng.m'̂ . Herhaling van de metingen in 1990 üeten eenzelfde niveau zien (Slemr en 

Langer, 1992), 

In Nederland is in de afgelopen 20 jaar incidenteel het kwikgehalte in de buitenlucht 

gemeten. Een overzicht van de meetresultaten is gegeven in tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Kwikgehalten in de buitenlucht in Nederlarui in de periode 1974-1991 (in ng Hg.m'^) 

Lokatie Jaa r Hg gem. Range Ref 

Noord-Holland 
Umuiden 
Beverwijk 
Heemskerk 
Wijk aan Zee 
Amsterdam 
Schagen 
Schermerhom 
Zuid-Hollarui 
Divers 
Gelderlarul 
Arnhem 

1974 (06/2 -09/10) 
1974 (17/01-17/07) 
1974 (16/01-07/08) 
1974 (25/04-16/10) 
1974 (14/12-15/12) 
1974 (03/06-19/06) 
1974 (31/05-17/06) 

1985 

1990/1991 

6,7 
7.2 
6,0 
7.3 
5.4 

11 
8.5 

1,4 

1,1-35 
2.6-15 
1.8-14 
4,1-12 
3.5- 7 
6.2-17 
8.8-32 

0,3-0,9 

0.5-4,3 

2 

3 

1: CCRX (1986); 2 ; PIMM (1985); 3 : Mey (1992) 

Uit de gegevens bÜjkt dat er een grote variatie bestaat, zowel geografisch als in de tijd. In 

Noord-HoUand'is de toenmaUge invloed van de Hoogovens duideUjk herkenbaar (zie 

Umuiden, Schermerhoom); de emissies zijn thans veel lager (ca. 0,5 ton). In aUe 

onderzoekingen werd een seizoensinvloed geconstateerd; in de winter kan deconcentratie 

een factor 5-10 hoger liggen als gevolg van toenemende emissies, overheersende wind

richting en ongunstiger verspreidingkonditie (inversielaag Ügt lager). Vergelijking van de 
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meetgegevens uit de 70-er jaren met die uit de-jaren '80 en'90 leert dat de concentraties 

in de afgelopen decenrüa mogeüjk zijn afgenomen. De relatief (t.o.v. achtergrondniveau) 

• lage^gehalten .zoals vermeld -in tabel 4.1 Kworden, onwaarschijnUjkMgeacht̂ 'De. resultaten 

. -., ..-.̂ ..•>.,van*.»eent*omvangrijkeT..studie-iin «Duitslandw(GKSS,;,-1992).-.wordenefmeer;ïrepresentatief 

beschouwd: 2-4 ng.m"̂ . 

Op basis van buitenlandse meetgevens kan worden verondersteld dat lokaal nabij bronnen 

aanzienlijk hogere kwikconcentraties kunnen optreden. 

4.4.2. Depositie 

De wijze van depositie is afhankelijk van de vorm van kwik in de lucht. Meer dan 95% 

'v:w;ir yi'i -̂  -̂ ivan de totale-hoeveelheid.kwik in. de lucht bestaat uit elementair (metalüsch) kwik, en is ; ',^ 

vooral in gasvorm aanwezig. Slechts een klein deel (0-5%) bestaat uit ionogeen kwik. 

Metalüsch kwik zal als zodanig nauwelijks deponeren. Bepalend voor de depositie is de* 

omzetting van metallisch kwik in Hg(II)-verbindingen (zie hoofdstuk 3). Het twee

waardige kwik en het aan deeltjesgebonden kwik wordt uit de lucht verwijderd door 

droge depositie (opneming of invanging van kwik door- bodem, oppervlaktewater en 

vegetatie) en natte depositie (regen, sneeuw, hagel). De droge depositie van kwik wordt 

bepaald door het regionale achtergrondniveau en vertoont derhalve weinig variatie. Natte 

depositie is meer afhankelijk van weersomstandigheden en aanwezigheid van lokale 

bronnen en kan een grotere variatie in plaats en tijd te zien geven (tot een factor 100 op 

basis van onderzoek in Zweden en Finland, Pieters et al., 1993). 

Een kwaütatief beeld van de depositie kan worden verkregen uit gehalten in mossen en 

korstmossen (IRI, 1985; CCRX, 1986), zoals weergegeven in figuur 4.1. Hiemit blijkt 

een grote variatie in mimteüjke verspreiding van de gehalten met hoge gehalten in 

Zeeland, Brabant en het noordeüjk deel van de Veluwe. 

Kwantitatieve gegevens over de totale depositie van kwik zijn niet voorhanden. Er zijn 

verschiUende mogelijkheden om deze te schatten: [a] op basis van meetgegevens van het 

regenwater, en [b] berekeningen. 

[a] Kwantitatieve gegevens beperken zich tot gedateerde data van het meetnet Regen

water, waarbij in de periode 1987-1982 op 6 lokaties totaal kwikgehalte werd bepaald 

met behulp van de "open trechter" methode (zie tabel 4.12). Als gevolg van de 

"-.--- .• ' :3üi5toegepaste .̂ ?.techniek=ïwordt' de natte depositie 'overschat-en de totale depositie 
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'• onderschat. Daamaast lag het gehalte in veel .regenwatermonsters onder de 

detektiegrens (0,05 /tg.l"'), waardoor de gemiddelde . waarden een verdere 

- ... , . overschatting . geven -van het kwikgehalte-.in.het-regenwater.wDe '.'gemiddelde" 

- ' overschatte -depositie=over aUe-'meetiokaties>^bedroeg>-in de*'periode-4978-1982'>ca.^60 

^g/mVjaar. Het emissie-niveau naar lucht is in de periode "1980-1990 met 20-40% 

gedaald. Op basis van deze overschatting en daling wordt de natte depositie mw 

geschat op ca. 30 /xg/mVjaar. 

[b] De droge depositie kan worden geschat op basis van de gemiddelde totaal kwik

concentratie in lucht in Nederland (2 ng.m" )̂, uitgaande van de veronderstelÜng dat 

depositie uitsluitend via het (aan deeltjes gebonden) ionogene kwik verloopt en dat de 

concentratie van ionogeen kwik 5% van het totale kwik bedraagt. De droge depositie 

flux (Fd) is dan: • -

Fd = C(ionogeen) x Vd(deeltjes) [g.m'^.s'j 

De- droge depositiesnelheid (Vd, m.s') -wordt geschat op 0,003 m.s', hetgeen 

resulteert in een droge depostieflux van ca. 10 /xg.m^ per jaar. 

De gemiddelde verhouding tussen concentraties in regenwater en die in lucht 

(scavenging ratio) bedraagt 2 x 10̂ . Uitgaande van de genoemde concentratie in-lucht 

kan hiermee een concentratie in het regenwater van 0,2 /ig.l"' worden berekend, ofwel 

een depositieflux van 16 /zg.m"̂  per jaar bij 0,8 m neerslag-per-jaar. Dit is binnen een 

factor 2 van de op basis van meetgegevens geschatte natte depositie van 30 ĝ.m*̂  per 

jaar. In Zweden werd op basis van gemeten jaargemiddelde verhoudingen tussen 

concentraties kwik in regenwater en deeltjesgebonden kwik (1985-1987) een natte 

depositieflux berekend van 11-20 ^g.m"^ per jaar (Iverfeldt en Rodhe, 1988). 

Gegeven de verbüjftijd van elementair kwik (95% van totaal kwik) in de atmosfeer van 

ca. 1 jaar mag worden aangenomen dat op jaarbasis de depositie van kwik op het aard

oppervlak ongeveer geüjk is aan de emissies van kwik naar de atmosfeer (3,3-3,5 ton per 

jaar, zie hfdst. 2). Voor ionogeen kwik ügt de verbüjftijd eerder in de orde van dagen. 

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de droge depositie van vergelijkbare grootte 

is als de natte depositie (ca. 10 respectieveÜjk ca. 20 /xg.m"̂  per jaar), ofschoon in het 

algemeen deeltjes effectiever via natte depositie worden gedeponeerd dan via .droge 

depositie. Lokaal bij bronnen kan de verhouding echter wel andersom zijn (o.a. afhanke-

•fl>*.iirr<;,.̂ .>4Üjkivanvdeeltjesgrootte^verdeüng). - - -_̂ .̂«a«..r--. t̂̂ . 
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Figuur 4.1. Geografische verdeling van kwikgehalten in de korstmos Parmelia 
sulcata (IRl, 1985) 

Tabel 4.22 Kiakgekalten in regenwater en natte deposiüe in Nederland gemeten in 2978-J982 

Lokatie Concentratie (ftg. f ) Depositie (fig/n^/jaar) 

Gem. Range Genu 

44 
47 
49 
51 
57 

125 

Range 

(0.7- 140) 
(3 - 210) 
(8 -34000) 
(0.7- 2400) 
(0.7- 180) 
(0.7- 1760) 

Emmen 
Breehei 
Epe 
Heemskerk 
Berenplaat 
Biesbosch 

0.06 
0.06 
0,51 
0,08 
0,06 
0.13 

« 0 , 0 5 - 0.2) 
« 0 , 0 5 - 0,2) 
«0.05-40*) 

« 0 . 0 5 - 2,3) 
« 0 . 0 5 - 0.3) 
« 0 . 0 5 - 2.0) 

* Vermoedelijk veroorzaakt door lokale Hg-emissie; onderzoek in 1983 resulteerde in Hg-concentraties van 
0.01-0.02 fig.r' (CCRX. 1990) 
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4.4.3. Concentraties in de binnenlucht 

Woonmilieu 

In woningen is de kwikconcentratie over het algemeen vergelijkbaar met die in de buiten

lucht. Alleen in bijzondere gevallen waarbij breuk optreedt van kwik-houdende thermo

meters, thermostaten en barometers kunnen tijdelijk verhoogde kwikconcentraties voor

komen. Indien zorg wordt gedragen voor het verwijderen van het gemorste kwik zullen de 

concentraties van korte duur zijn en geen extreem hoge niveaus bereiken. Zo werd in een 

woonmimte, waar een kwikthermometer was gebroken, op de dag van morsen 

i 0725>ig.m"̂  gemeten en 7 weken later 0-9 /ig.m"̂  (Smart, 1986). 

Werkplek 

Uit diverse onderzoekingen blijkt dat tandartsen en hulpverleners die beroepsmatig 

worden blootgesteld aan kwikdamp een meetbare verhoging vertonen van de hoeveelheid 

kwik die met de urine wordt uitgescheiden (Herber en Vreeburg, 1987). Zo werd in een 

onderzoek onder meer dan 4000 tandartsen vastgesteld dat de gemiddelde hoeveelheid 

kwik die met de urine wordt uitgescheiden in deze groep 4 maal hoger is dan in een 

groep orthodonüsten die niet met almagaam werken (Nalaway et al., 1985). In een 

onderzoek in Nederland werd een duidelijk verband vastgesteld tussen de hoeveelheid 

kwik die in de urine wordt uitgescheiden en het aantal uren dat er per week in de praktijk 

met amalgaam wordt gewerkt (Herber, 1985). De kwikconcentraties in praktijkruimten 

tijdens tandheelkundige bewerkingen bedragen ca, 5-10 ^g.m" .̂ 

4.5. VOEDING EN DRINKWATER 

4.5.1. Voorkomen in biota 

-* .^ . "m*^ a*-^ft^,*. j-*< • 

Aquatische organismen 

Uit monitoringsonderzoek aan vis in de periode 1973-1991 (Pieters et al., 1993) aan 

diverseivissoorten-büjkt.dat.-het.kwikgehalte: .- -• — 
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- stijgt met toenemende lengte van de vis (leeftijd). 

- in Oceanische zeevis (0,04-0,13 mg.kg"') lager is dan m zoetwatervis (0,24 mg.kgr').'" 

'_:--in-^zeevis-afkomstig van de zuideüjke-Noordzee waak^hogerüs-dan'rdie in zeevis'uit 

• ' andere vangstgebieden. - -^ 

- in vis uit het Rijnstromingsgebied van Oost naar West toeneemt (de Rijn is 

stroomopwaarts minder vervuüd dan vroeger, terwijl de westeUjk- gelegen 

sedimentatiegebieden onveranderd zwaar belast waterbodem-materiaal bevatten), 

- in vis in veel wateren-een duideüjke verhoging te zien geeft (snoekbaars in meren, 

gestandaardiseerd naar leeftijd (4-5 jaar): 0,29 - 0,82 mg.kg"') t.o.v. die in vis in 

relatief schoon gebied (snoekbaars in Fluessen, gestandaardiseerd naar leeftijd (4-5 

jaar): 0,08 - 0,12 mg.kg"'). 

De voohiaamste-daling in het kwikgehalte in zowel zee- als zoetwatervis heeft zich .'^'J*'. 

voorgedaan in de periode 1974 - 1983. Sindsdien vindt uitsluitend een beperkte verdere 

daling plaats in het oosteüjk deel van het .Rijnstroomgebied, terwijl zeevis uit de 

Noordzee en zoetwatervis uit sedimentatiegebieden weinig tot geen daling meer te zien 

geven. De waargenomen .verlaging in kwikgehalte kan deels worden verklaard door -̂ -̂

genomen saneringsmaatregelen, deels is de afname van kwikgehalten in zeevis temg te 

voeren door wijziging van de verdeling over de grootteklassen door intensieve visserrij 

(kleinere vissen hebben lager kwikgehalte). 

Overschrijding van de norm (1 mg Hg per kg vis) treedt op in grote roofvissen (baars, 

snoekbaars) en in paling, voomameüjk in de sedimentatiegebieden, zoals het Usselmeer 

en het HoUands Diep/ Haringvüet. 

In vis komt kwik voomameüjk gemethyleerd voor; in de Üteratuur worden percentages 

genoemd van 73-99%, >80% en 61-100% (zie par. 5.2.1.). 
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'1 - —'• -Tabel 4.13 • •'• Neerwaartse trend-van kwikgehalte in vis^rodukten) op basis van 4-jaarsgetrnddelden 

(in mg.kg' produkt) 

' - • Vissoort ' '73-'76 77'-'80 • • '81-'84 ' - ' ' • " - '85- '90 ' • " ' -

Tong 
Kdbeljouw 
Haring 
Aal 
Snoekbaars 

0,17 
-
-
0.44 
0.94 

0.10 
•0.16 
0.05 
0.23 
0.50 

0.07 
0,12 
0.04 
0.23 
0.46 

0,06 
0,13 
0,04 
0,23 
0,24 

Overige waterorganismen (mossel, gamaal, watervlo) hebben een 5-10 maal lager Hg-

gehalte (0,005-0,1 mg.kg') dan volwassen zoetwatervis (0,18-0,8 mg.kg') (Pieters en 

Taai, 1991) en bevatten beduidend minder methylkwik (20-55%). 

Terrestrische organismen 

Gegevens omtrent gehalten in terrestrische organismen zijn beperkt (zie voor gehalten in 

de niet door de mens te consumeren soorten organismen 5.2). 

In buitenlandse literatuur zijn gehalten gerapporteerd in divers wUd in Europa, die 

mogeüjk ook van toepassing zijn voor het wild in Nederland (zie tabel 4.14). 

Tabel 4.14 Gemiddelde (en hoogste) kwikgehalte in wild in mg.kg'' (Tataruch. 1989; Glück en 
Hahn, 1991) 

Ree Haas Wilde eend Wild zwijn 

<0,30 

Spier 
Lever 
Nier 
Lever/nier 

0,002 (0,013) 
0,005 (0,020) 
0,025 (0,162) 

0,001 (0,002) 
0,027 (0,070) 
0,038 (0,063) 

0.012 (0.035) 
0.067 (0.125) 

4.5.2 Voorkomen in voeding en drinkwater 

In tabel 4.15 is een overzicht gegeven van het kwikgehalte van de belangrijkste 

.. voedingsmiddelen in Nederland. De spreiding is over het algemeen groot en het 

gemiddelde danwel mediane waarde geeft alleen een indikatie van het niveau. In vlees en 

*>:.v»̂ n.j--v. i«fvleesprodukten«zijn^detrgehalten'Over het algemeen laag .̂-Zowel in.-groenten (spinazie, 
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•bloemkool, aardappelen), graanprodukten (tarwe, gerst), schaal- en schelpdieren komen 

niveaus voor die de Nederlandse norm benaderen, aUeen ..avocado*S"Wordt de-norm 

•overschreden.-Oorzaak :,.̂ van.»deze^verhoogde-*.gehalten«is^vermoedeÜjk*-het-relatief^hoge 

'gehalte aanwetten-en-laag.gehalte aan,water:in avocado's. . . . 

-In-1983 en^l986-is.het drinkwater onderzocht op het kwtkgehalte.-In ,1983 werden op 4 

van de 262 pompstations kwikgehalten gevonden van rond de 0,04 ^ig.l'; op de overige 

258 stations werd kwik niet aangetoond (detectiefrens: 0,04 /tg.l'. In 1986 bedroeg het 

•kwikgehalte in aUe (177) monsters van Nederlandse waterleidingbedrijven minder dan 

0,05 fig.YK 

Tabel 4.15 Kwikgehalten (iig.kg'' ruit gewicht) in voedingsmiddelen in Nederlarui (Pieters et al. 
1993) 

Voedingsmiddel Gemiddelde Range Warenwet-norm 

Groenten 
sla 
spiruaie 
waspeen 
tomaat 
komkommer 
bloemkool 
rode kool 
aardappelen 
champigrwns 
Graanprodukten 
tarwe 
gerst 
haver 
Fruit 
appels 
bananen 
kiwi 's 
avocado 's 
peren 
sifuuisappels 
Vlees 
rund. varken 
schaap 
pluimvee 
Vis 
zeevis 
zoetwatervis 
schaal/schelpdieren 
Overie 
koffie, thee 
eieren 
melk- en melPprodukten 
niet alkoholische dranken 

1.8 
5.0 
1,7 
1,3 
0.3 
2.0 
3.0 
3.0 

11 

5,0 
6,0 
8,0 

1,2 
2,0 
5,0 

21 
2,0 
<1 

<1 
<2 
< 5 

70 
300 
10 

< I 
5 
1 
1 

0,5-11 
0.1-29 
0,6- 5,3 
0,1- 8,1 
0,1- 1,5 
1 -29 
1 -18 
1 -17 
6 -11 

0 -29 
1 -30 
1 -20 

0.4-2,6 
1 -5 
4 -7 
10-27 
1 -3 
<1 

<l-2 
< l -4 

<s 

30-130 
170-500 
5-30 

1-8 
< 5 
0-2 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 

100 

30 
30 
30 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

50 
50 
50 

500 
1000 
30 

30 
10 
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4.6. KWIKBALANS VOOR NEDERLAND 

: -̂  .i4.6.1.v^Complicaties-hij^hnxmodel-berekeningen voor kwik , i * ' «HB A. - - a*^ j^ 

- Box model- of -Mackay- in^^berekingen-worden-uitgevoerd-voor- een^bepaalde stof'die in 

principe voorkomt in de verschiUende miüeucompartimenten. De concentraties in de 

compartimenten (boxen) zijn stationair, maar netto transport van het ene naar het andere 

• - compartiment is mogeüjk indien er geen thermodynamisch evenwicht voor aangrenzende 

compartimenten bestaat. Met zware metalen doet zich echter de complicatie voor dat er 

verschiUen zijn t.a.v. speciatie. Het schatten van de bodem-water en de sediment-water 

partitiecoëfficiënten wordt daardoor bemoeiüjkt, hoewel niet onmogelijk mits er 

•̂-̂ '.i. n̂ r;;' :**_i;YVpldoende*gegevens-zijn'Over de deeltjes-water interactie (zie bijv. basisdocument Zink: 

Cleven et al., 1993). Een Mackay IH berekening wordt dan uitgevoerd met een soort 

. •"overaU"-Kp voor zowel sediment-water als voor bodem-water. Tevens wordt aangenomen 

dat de lucht-water partitiecoëfficiënt een extreem lage waarde heeft, bijv. 1-10*'̂ . Immers 

- de te modelleren stof. is voomamelijk in de ionogene vorm aanwezig. Temgkomend op 

het voorbeeld zink: dit is consistent met het gegeven dat het aandeel elementair zink in de 

gasfase ten hoogste 1 % van de totale atmosferische concentratie bedraagt. 

Voor kwik is de situatie geheel verschülend van die voor zink. Meer dan 75% van-de 

hoeveelheid kwik in het compartiment lucht is metalüsch kwik. Hg'' (zie 4.4.1. en 4.4.2). 

Hg° is een vluchtige stof met een relatief hoge lucht-water partitiecoëfficiënt, nl. 0,32 bij 

25°C (zie 3.4). In water daarentegen is kwik voomameüjk aanwezig in een of andere 

vorm van geïoniseerd kwik. Hier is dus sprake van het fenomeen, dat het grensvlak lucht-

water voor kwik tevens de grens markeert van een min of meer extreem hoge naar een 

extreem lage lucht-water partitiecoëfficiënt. Met het boxmodel-concept kan een dergeüjke 

situatie niet gemodelleerd worden. Immers afwijking van de evenwichtsconcentraties, 

gegeven door een eenduidige partiecoëfficiënt, is de drijvende kracht achter het zgn. 

diffiisieve transport tussen de compartimenten lucht en water. Het model biedt de 

mogeüjkheid om het diffusief (reversibele) transport tussen de compartimenten lucht en 

water geüjk te steUen aan nul. Echter voor een deel van het irreversibele transport van 

lucht naar de compartimenten bodem en water, nl. via regenwater, wordt eveneens 

gebmik gemaakt van een eenduidige lucht-water partitiecoëfficiënt. Ook hier doet het 

9v* -̂iî ^^VajX3zelfdeiprobléemszichiweeri"Voor:'de concentratie=kwikün-h^ op geen enkele 
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manier gerelateerd worden aan de concentratie in lucht. 

4.6.2. Mackav IH berekening uitgevoerd voor ionogeen Hg 

De in figuur 4.2. gegeven balans is een bewerking van de eerder vermelde stofstromen, 

aangevuld met schattingen. De bedoeling is om een indicatief maar consistent beeld te 

schetsen van de stofstromen voor kwik in het Nederlands miÜeu. De balans is sluitend 

gemaakt en de stofstromen zijn onderling afgestemd. De precieze grootte van de 

afzonderüjke balanstermen is daaraan ondergeschikt gemaakt. 

1,5 

O 

3,5 

3,4 

2,7 

) 

lucht 
0,5 

• t 
0,2-0,3 

j water 

4 
1,6 

T 
[?1 

1,2 0,7 Hg' 

1,,85 
t 
gewas 

afspoeling 

landbouw 
grond 

t 
[0,1-0,7] 

0,1 

1,85 

T T 

niet 
landbouw 
grond 

t 
[0,1-0,7] 

1,2 

qr 36,8 Hg 

37,5 Hg° 

stort 

[?i 

Fieuur 4.2 Indicatief beeld vem stofstromen van ionogeen kwik in het milieu van Nederland. De 
stofitroom m.b.t tot elementair kwik wordt in dezje figuur afzonderlijk gegeven door de 
dikke pijlen. De steady state concentraties fionogeen) in de compartimenten water, 
sediment, biota en landbouwbodem zijn redelijk in overeenstemming met de waarden 
die in hoofdstuk 4 worden vermeld: water: 43 ng.l'' (opgelost + geadsorbeerd); 
sediment: 1.1 mg.kg'' droge stof; biota in water: 1,1 mg.kg'' droge stof; 
landbouwbodem: 0.07mg.kg' droge stof 
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Bij het opsteUen van de balans is gebmik gemaakt van een multicompartimentaal 

-boxmodel."De-berekening-met-SIMPLESAL^.5.4^wordt-uitgevoerdaop-^basis van-(grensr 

overschrijdende)' emissies, van ionogeen ,kwik. -Er wordt ^ aangenomen- dat de-totale 

concentratie aan kwik in de ons land-binnenstromende lucht 2 ng.m"- bedraagt, en dat 

slechts ca. 5% hiervan ionogeen kwik is. Hiemit volgt dat import via lucht ca. 1,9 ton 

per jaar bedraagt (zie fig. 4.2.). De totale emissie naar lucht is 3,4 ton per jaar, hiervan 

is minstens 0,7 ton elementair kwik. De berekening wordt derhalve uitgevoerd voor 2,7 

ton per jaar ionogeen kwik geëmitteerd naar de lucht. 

De natte en droge depositie wordt in 4.4.2 geschat op 30 fig.m'̂  per jaar ofwel naar de 

compartimenten water en bodem is dat: 

water (12,5%) 
niet-landbouwbodem (43,8%) 
landbouwbodem (43,8%) 

0,15 ton/jaar 
0,54 ton/jaar 
0,54 ton/jaar 

De netto fluxen vanuit de atmosfeer, ten gevolge van emissies naar lucht in Nederland, 

zouden dan zijn: 0,33 ton/jr naar water en 1,2 ton/jr naar de beide bodemcompar

timenten. Indien men de grensoverschrijdende emissies van ionogeen kwik schat op 1,5 

ton/jr (zie fig 4.2) en men voert de boxmodelberekening uit, aarmemende dat de lucht-

water partitiecoëfficiënt geÜjk is aan MO'^, dan worden deze waarden hoger: 0,5 ton/jr 

naar water en 1,85 ton/jr naar de beide bodemcompartimenten. Verdere aannames t.a.v. 

ionogeen kwik zijn: 

Kp (sediment-water) = Kp (gesuspendeerd sediment-water) = 1,3-10^ l.kg"' 
Bioconcetratie factor = 1,3-10^ l.kg' 
Kp (bodem-water) =* 125 l.kg"' 

De grensoverschrijdende emissie via water wordt geschat op 3,5 ton per jaar. Hierbij 

werd aangenomen dat de totale concentratie (opgelost én geadsorbeerd) in het water dat 

Nederland binnenstroomt 0,03 ^g.l"* bedraagt. 

De modelberekeningen zijn gebaseerd op een "steady state" situatie. Daar de berekende 

"steady state" concentratie overeenkomt met de huidige concentraties in de bodem, zou 

verondersteld-kunnen worden dat thans het evenwicht is bereikt en er geen toename in de 

bodem of sediment plaats vindt. Voor het compartiment bodem verdient dit echter een 

nadere beschouwing. In Miüeu Verkenningen n (RIVM) werd op basis Van meetgegevens 
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afgeleid dat voor landbouwgrond de afspoeling, uitspoeüng en ontrekking via gewas 

respektieveüjk 0,2-0,3, 0,1-0,7 en 0,6 ton per jaar bedraagt. Aangenomen wordt dat de 

i>-'-*fes?-i'r,-=.taf-?enr..uitspoeling,sVoortf-niet-landbouwgronden .̂vanvdezelfdesomva^^ 

. * :.deze-schattingenkan-.worden afgeleid, dat-er „(nog), geen^sprake-is wan een evenwicht-

-'^situatie:-rin^de landbouwbodem-en.niet-landbouwbodemitreedt-;een.:accumulatie op van 

respektieveüjk ca. 1,9 en 1,4 ton per jaar, in totaal ca. 3,3 ton per jaar. Gebaseerd op 

een toplaag van 30 cm, een bodem oppervlakte van 33.500 km^ en een gemiddeld soorte-

üjk gewicht van. 1300 kg.m"̂ , betekent dit een jaarüjkse toename van.0,25 ^g.kg'. Het 

landelijk gemiddelde Hg-gehalte in de bodem bedraagt 120 /xg.kg"'; op basis hiervan 

bedraagt de de procentuele toename derhalve ca. 0,2%. 

Opgemerkt moet worden dat de berekening is uitgevoerd op grond van aannames waar-

• '^•;'^''/,J; overheen grote-matevan onzekerheid bestaat, met name t.a.v. de emissie naar lucht en de 

" fractie daarvan in geïoniseerde vorm en ook de grensoverschrijdende emissie via lucht en 

• • de fractie(4%) geïoniseerd hierin. Eerder werd-in de Nationale Milieuverkenningen II in 

de bouwvoor een stijging van de kwikconcentratie berekend van 0,18-0,4 /xg.kg"' -in 

bouwland (diepte 25 cm) en .1,5-2,4 /xg.kg' in grasland (diepte 5 cm). De schattingen 

üggen derhalve in de zelfde orde van grootte. 

4.6.3. Stofstroom door methylering van kwik 

De flux, die het transport van kwik uit het sediment naar het oppervlaktewater aangeeft, 

is gerelateerd aan de methylering van kwik. Bij dit proces, dat zowel biologisch als 

chemisch van aard is, wordt kwik getransformeerd in de organische monomethyl- en 

dimethylkwikverbindingen (Beijer en Jemelöv, 1979). Uitgangsstof is hierbij het vrije 

kwikion (Wood, 1974). De dimethylkwikverbinding is zeer vluchtig. Vorming van deze 

stof kan leiden tot een toename van het kwikgehalte in het oppervlaktewater (zie 

hoofdstuk 3). 

Door een gebrek aan gegevens is kwantificering van deze flux evenwel zeer moeiüjk. In 

sedimenten komt kwik voomamelijk voor als sulfideprecipitaat (HgS). Door het zeer lage 

oplosbaarheidsprodukt van HgS (pK,«53) is de concentratie vrij e. kwikionen (de uitgangs

stof van het methyleringsproces) zeer laag en daardoor bepalend voor de uiteindeüjke 

•̂;/*"aiiJ.'jTVj;3aproduktie3SLvan.T'dimethylkwik.»3LOver de snelheid ̂ 'Van<*het'*methyleringsproces zijn zeer 
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summiere gegevens voorhanden. De produktie van dimethylkwik -neemt toe met toe-

• ^nemende-'kwikconcentraties "in -oplossing-en-in-het' sediment"(Bisognij—1979; -Jackson? 

:-^v. • rv.l991*).̂ 5De.>resulaten van.Jackson,(1991)4aten^zien,datrmethylering-begint.bij-concentraties 

'hoger'dan ongeveer-200 mg Hg.l"^-oplossing; hetgeen^een='factor^lO"000"hoger*is-dan 

_. r -: ""concentraties'-gemeten'in.cde':irijkswateren*"van-,Nederland';(zie':^tabeUM:5).' -Uit'een 

tweeweeksdurend experiment van Beijer en Jemelöv kan afgeleid worden dat op-jaarbasis 

ongeveer 0,78 mg Hg.kg"' sediment geproduceerd kan worden. Zij gebruikten evenwel 

een zeer hoog kwikgehalte in het sediment (100 mg Hg.kg' sediment, mwweg een faktor 

100 hoger dan in Nederlandse waterbodems). Uitgaande van een wateroppervlak van 

12,5% van het totale, Nederlandse oppervlak (37 975 km )̂ en een actieve toplaag van 1 

cm (totaal ca. 5.10^ ton toplaag), zou bovengenoemde produktiesnelheid leiden tot een 

'̂flux van ca. 40 ton per-jaar. Gelet op het verschü in kwikbelasting (ca. een faktor 100) 

en de mogelijke concentratieafhankeüjkheid van het methyleringsproces, wordt 

^- ^aangenomen dat ^de jaarüjkse -hoeveelheid gemethyleerd kwik minder dan -0,4 ton 

bedraagt. 

4.7. BLOOTSTELLINGSNIVEAUS 

4.7.1 Mens 

Blootstelling via amalgaam 

Toepassing van het vulmateriaal amalgaam in de tandheelkunde leidt tot blootstelling van 

de patiënten. Amalgaam bestaat uit een mengsel van metalüsch kwik en een legering van 

zUver, tin en koper. Kortstondige blootstelüng aan hoge kwikconcentraties treedt op 

tijdens tandheelkundige bewerking (uitboren van oude vuUingen en poUjsten van 

vullingen), terwijl langdurig blootstelling aan lagere (maar wel verhoogde) 

kwikconcentraties optreedt als gevolg van corrosie en slijtage tijdens het functioneren van 

de vulüng. 

Tijdens het uitboren van vuUingen kunnen in de mond Hg-concentraties optreden welke 

leiden tot inhalatoire blootstelüng tot boven de MAC-waarde.(50./ig Hg.m"^), afhankeüjk 

van het al dan niet toepassen van waterspray-koeüng en -afzuiging. De blootstellingstijd is 

'echter-kort'(<^l~minuut) en de firekwentie van behandeüng is-voor de gemiddelde patiënt 

- ' . ' > , 
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. laag (1-2 per jaar). De concentratie in de praktijkmimte -tijdens tandheelkundige 

behandelingen bedraagt ca. 5-10 /xg.m'̂ . 

'y»\^--^-,.Na'aanbrengingi.vanide*amalgaamvulling:treedt";afgifteivan£kwikiOp:in?opgeloste:vorm4in 

'v" - het^speekseben alskwikdamp in de mondholte-(orale-opname).**^Over de-hoeveelheden die 

-V' • vrij komen^is recenteüjk het inzicht^^vergroot..^OfschoonTmidden'-80-er*jaren sommige 

onderzoekers de mening waren toegedaan dat de blootstellingsconcentraties bijna geüjk 

zouden zijn aan de MAC-waarde (Vimy et al., 1985a,b, 1986; Bmne, 1986), wordt deze 

hoge niveaus thans gezien als een artefact tengevolge van verkeerde meetopstellingen en 

rekenmethodes (Olsson en Bergman, 1987; Derant, 1989). Recente onderzoekingen tonen 

aan dat de hoeveelheid kwik die uit amalgaam vrij kan komen en de hoeveelheid die 

uiteindelijk via het maagdarmkanaal wordt opgenomen een factor 10 -15 lager is dan tot 

-• • -̂ kort werd"verondersteld (Olsson en Bergman,-1992; Schuurs en Davidson, 1993b); thans 

wordt becijferd dat 1,3 /xg Hg per dag in dampvorm via de longen wordt opgenomen, 

• • terwijl-ca; 10-/tg anorganisch kwik >per •dag^via-hetspeekseUoraal-'Wordt ingenomeuj 

waarvan 1 p.g Hg per dag wordt opgenomen (10% resorptie). 

.. In tabel 4.16 is een overzicht-gegeven van de mate waarin personen met amalgaam 

vuUingen extra aan kwik worden blootgesteld, op basis van het kwikgehalte bepaald in 

uitademingslucht, bloed en urine. 

Tabel 4.16 Vergelijking van kwikgehalten in uitademingslucht, bloed, urine en nieren van 
personen met en zoruier amalgaamvullingen 

Monster Met amalgaamvullingen Zonder anudgaamvullingen Ref. Significantie 

Uitademinsslucht (fig.m'') 
0.85 (0,1-2.1) n = 4 • 

Bloed (iig.r'^ 
1,8 
0,6 
0,07 n==47 
0,34 

Urine (tig.t ') 
1.66 

Nieren (fig.kg') 
433 (48-810) 

0.06 (0.008-0.1) n = 5 

1.9 
0.8 
0.03 
0.34 

1,54 

49 (21-105) 

n = 1 4 

1 sigruficara 

2 rüet significant 
3 niet significant 
4* sigruficarU (p<0.01) 
5 met sigruficara 

2 niet significant 

6 sigmficaru 

1: Patterson et al. (1985); 2 : Kroncke et al. (1980); 3 : Ott et al. (1984); 4 : Abraham et al. (1984); 5 : Smetana 
et al. (1985); 6: Nylander et al. (1987) 
* Personen volgden kwik-arm dieet 

Volgens Vreeburg (1993) is alleen in die gevaUen, waarin door de proe^rsonen een 

kwikvrij dieet werd gevolgd, een relatie aantoonbaar tussen de hoeveelheid kwik in het 
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bloed en het aantal vullingen. De kwikconcentratie is echter laag. 

Verder dient onderscheid te worden gemaakt tussen vullingen met en zonder kauwdruk, 

daar tijdens mechanische belasting van de vulling zoals die bij kauwen optreedt, de 

kwikafgifte wordt versterkt (tot meer dan een factor 10). Dit komt duideÜjk tot uiting bij 

het tandenpoetsen en kauwgom kauwen (zie tabel 4.17 en figuur 4;3). 

Tabel 4.17 Effect van tandenpoetsen en kauwgomkauwen op de afgifte van kwik uit 
amalgaanvidlingen zoals gemeten in idtaderrdngslucht (ftg Hg.m'') 

Activiteit Gemiddeld Range Ref. 

Voor tanden poetsen 
Na tanden poetsen 

Geen kauwgom kauwen 
Na 10 min kauwgom kauwen 

3.1 
8.2 

0,85 
11.7 

0,2-28 
0,1-62 

0,1-2,1 
0.08-86 

1: Patterson et al, (1985); 2: Svare et al. (1981) 

Hg-conc.(/ig.m"^) 

in de mondholte 

Tijd (minuten) 

Fieuur 4.3. Gemiddelde kwikconcentraties in binnenmondlucht van 35 personen met 
amalgaamvullingen gedurende 30 min kauwgom kauwen, gevolgd door een periode 
van 30 min zonder kauwen 
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Blootstelling via drinkwater 

Bij een gemiddelde consumptie van 2 l drinkwater per dag voor een volwassen persoon 

•bedraagt- de-dageUjkse -kwikiimame.minder^ dan..O, L,/ig4per-,persoon,--.gegeven.>een,-kwik-

concentratie van minder dan 0,05 /tg.l'. 

Blootstelling via het voedsel 

Op basis van de gemiddelde dagconsumptie van voedingsmiddelen in Nederland (voedsel-

consumptiepeUing in 1987-1988; WVC & LNV, 1988) en de bekende kwücgehalten daarin 

(zie tabel 4.15) heeft de CCRX (Pieters et al., 1993) de dageüjkse gemiddelde en 

maximale blootsteUing aan kwik via voeding berekend. Uit de resultaten, weergegeven in 

tabel 4.18, werd een totale gemiddelde blootstelüng aan kwik in Nederland via voeding 

minder dan 3,3 /xg per persoon per dag bepaald, met een theoretisch maximum van 13,8 

/tg per persoon per dag. De hoogste belasting is afkomstig van frisdranken en 

melk(produkten). Eerder werden door de CCRX (1986) hogere waarden becijferd: 

respectieveÜjk 8,8 en 39,1 /xg per persoon per dag. Dit verschü kan mogeüjk worden 

verklaard door een combinatie van lagere gemiddelde kwikgehalten in graan- en 

vleesprodukten en een lager ingeschatte consumptie van vis- en visprodukten, vlees en 

melk, terwijl een grotere bijdrage is gevonden van de consumptie van lüet-alcohoüsche 

dranken. Belangrijke afwijkingen onstaan door consumptie van grotere hoeveelheden vis. 

Pieters et al. (1993) melden een variatie van 7 tot 22 g per dag; indien met deze spreiding 

wordt rekening gehouden bedraagt de dagelijkse kwikinname per hoofd van de bevolking 

in Nederland 3-5 /xg. Sportvissers vormen een risico-groep: meer dan 50% van de 

sportvissers die op zoetwatervis (paling, snoekbaars) vissen, geeft te kennen de 

zelfgevangen vis te consumeren; ca. 40% vist 40x of meer keren per jaar op zoetwater

vis. 

Naast bovenstaande schatting is de inname van kwik via voedsel geschat op basis van 

onderzoek van dagmenu's of 24-uursvoedingen. In 1985 werd bij een onderzoek van 

dupUcaat 24-uursvoedingen (n = 109) de gemiddelde dageüjkse kwikinname bepaald op 

2,18 /xg (spreiding: 0,72-12,35 /xg) (EUen et al., 1990). De monsters werden bewaard en 

in 1991 opnieuw geanalyseerd op kwik, resulterend in veel lagere waarden: 0,98 /xg 

(spreiding: 0,32-7,20 /xg) (Vaessen et al., 1992). Deze laatste waarden komen overeen 

met een gemiddelde dageüjkse kwikinname van 0,7 /xg zoals gevonden in een market-

basket onderzoek (Van Dokkum, 1991). 
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Tabel 4.18 Gemiddelde en nuvdmale blootstelling aan kwik via voeding op basis van een 
gemiddeld voedingpakket in 1988 en waargenomen gehalten in deze voeding (Pieters 
etal.. 1993) 

•'**^'*^'^-^-Voedingsrmddel-''^' '•-.• ^'^Gem.-dagconsumptie-.''—^^Gem.^blootstelling -̂  •.^•^Max-blootstellling .̂ --•.i'̂ -̂ ^̂ -*».̂  
(g) • (f̂ g^dag) -(t^g/dag) 

_ 

2,0 
0.2 
1,65 * 
1,10 
1.05 
0.84 
0.70 
0.27* 
0.24 
0,21 
0,12 
0,10 
0.03 
0.05 
0,04 
O 

Totaal <3,3 - 113 

* voornamelijk aanwezig als methylkwik 

Groerüen 
Niet alkohol. dranken 
Melkprodukten) 
Zeevis + schelpdieren 
Fruit 
Aardappelen 
Brood 
Vlees(waren) 
Zoetwatervis 
Vetten, oliën 
Soep 
Eieren 
Noten en zaden 
Kaas 
Suiker 
Peulvruchten 
•Alkoholische dranken 

143,6 
990,8 
369,6 

8,4 
37,9 

131.3 
140.9 
116.3 

8,4 
48.2 
73,2 
16,3 
22,2 
28.7 
49.0 
6.3 

172.5 

0.43 
0.99 
0,04 
0.66 * 
0.11 
0.26 
0,14 
0,11 
0,07* 
0,24 
0,07 
0,06 
0,02 
0,06 
0,05 
0,01 
0 

Blootstelling via de lucht 

De concentratie in de buitenlucht bedraagt in Nederland 1,5 - 5 ng.m"^, met een 

waargenomen maximum van 35 ng.m"^ nabij bronnen. Het aandeel methylkwik wordt 

hierbij geschat op monder dan 25%. Ofschoon de kwikconcentratie in de binnenlucht (niet 

werkomgeving) vergeüjkbaar wordt verondersteld met die in de buitenlucht, büjkt uit 

metingen in "controle"woningen de gemiddelde concentratie 50 ng.m"^ te bedragen (zie 

4.4.3). 

4.7.2. Andere biota 

Voor de directe blootstelüng aan water, bodem en lucht wordt verwezen naar de 

.-.bovenstaande -gegevens -over de .kwikconcentraties M^ betreffende- milieucompartimenten. 

Een belangrijke route kan, afhankelijk van het soort organisme, via voeding zijn (zie 

t paragraaf"5;2 en 5.3). 
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4.8. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

:̂ -wr̂ .̂4,,y.̂  _.̂ ^JTians-bestaan.̂ er,:meetmethoden .om-kwikconcentraties in:.het;m^ 

- ., ...i'v vigerende^normen danwel toxicologische advieswaarden.opfbetrouwbare wijze te bepalen.-: 

In tabel 4.19 is een overzicht gegeven van de trajecten van gemiddelde kwikniveaus in het 

Nederlandse nüüeu en in voeding. 

Het voorkomen in de bodem wordt sterk bepaald door de aard van het bodemmateriaal en 

vertoont een grote spreiding. Verhoogde gehalten in de bodem komen voor in uiter

waarden, havensUbpoIders en in minder mate in land- en tuinbouwgebieden. Op basis van 

'^ïvc'v-'^-^-jnodelberekeningen'^voor*ionogeen kwik en aanvullende meetgegevens wordt aangenomen 

dat de huidige emissies aanleiding geven tot verdere accumulatie in de bodem, naar mwe 

schatting ca. 0,25 /xg.kg' per jaar. De-concentratie in het-bovenste grondwater Ügt een 

factor 2-5 hoger dan in het diepere grondwater. 

• .. In het zoete oppervlaktewater- is de kwik-concentratie (vooral in de 70-er jaren) sterk 

gedaald als gevolg van afgenomen emissies en üjkt zich thans te stabiliseren op het niveau 

van 0,05 en 0,01 /tg.l' (resp. totaal en opgelost). Ook in het mariene miÜeu zijn de 

concentraties gedaald; de opgeloste fraktie ligt meestal beneden 0,01 /tg.l"'. In zowel 

zoete als zoute sedimentatiegebieden is de kwikconcentratie sterk afgenomen door 

afdekking met nieuw en minder verontreinigd aangevoerd materiaal. Daar waar echter 

geen sedimentatie plaats vindt (bv. Haringvüet) büjven de concentraties hoog. 

Ook de concentraties in de buitenlucht zijn lokaal (vermoedelijk) afgenomen. In de winter 

zijn de concentraties een factor 5-10 hoger dan in de zomer als gevolg van hogere 

emissies, ongunstiger windrichting en verspreiding in de winterperiode. 

In waterorganismen is overeenkomstig de ontwikkeling van de belasting van het 

oppervlaktewater een verlaging in het kwikgehalte te constateren t.o.v enkele decennia 

geleden. Deels is de waargenomen daüng toe te schrijven aan een wijziging van de 

verdeling over de grootteklassen door intensieve visserij. In vergeüjking met vis üggen de 

gehalten in andere organismen/voedingsmiddelen laag. 

. D e bijdrage vanuit het buitenland aan de huidige belasting van het oppervlaktewater 

bedraagt naar schatting 75%. Gezien de lange verbüjftijden kan geen schatting gemaakt 

t.̂ .. • '̂2,-*K;tówordenewoor.2:de4bijdrage^via^de-lucht; de-concentratieainsdetatmosfeer wordt vooral 
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bepaald door het achtergrondniveau. 

.s^:^i.̂ -=i-,>.De-mens.»wordt;blootgesteld-aan--kwikr'via^voeding.:en:,:drinkwater.̂ (orde-gr^ 

• ^ '^ dag gemiddeld) envia-de lucht (orde-grootte 0,01-0,1 /xg:per'dag gerriiddeld). Het aandeel 

'van • methylkwik in- voeding hangt sterk -af van de visconsumptie' en' bedraagt gemiddeld 

ca. 15%; in lucht is dit aandeel ca. 20-25%. Daamaast treedt blootstelling op via 

amalgaamvullingen; aangenomen wordt dat inhalatoir mim 1 /xg per dag wordt 

opgenomen als -kwikdamp, terwijl oraal via speeksel gemiddeld ca. 10 /xg Hg wordt 

ingenomen (overeenkomend met 1 /xg opname per dag). 

Tabel 4.19 Samenvatting van trajecten van gemiddelde kwikniveaus in bodem, water, lucht en 
voeding in Nederland, alsmede enige achtergrondniveaus 

Compartimerü Hg-concentratie Eenheid 

Bodem 
Achtergrondrdveau 

zand 
klei 
veen 

Uiterwaarden 
Havenslibpolders 

GroTuiwater 
Landelijk 

Oppervlaktewater 
Zoet 

Zout 

Sediment 
Zoet 

Zout 

Lucht 
Achtergrondniveau 
Landelijk 
Binnerducht 

Biota/voedins 

achtergrondniveau 
Rijn, Maas, Meren 
achtergrondniveau 
Noordzee, Waddenzee 

achtergrondniveau 
Rijks- en regionaal 
havengebieden 
achtergrondniveau 
Waddenzee 

0,03 (0-10 
0.09 (0-10 
0,32 (0-10 
0,1-10 (0-20 
3,4-8.3 (0-20 

0.05-0,1 ( < 
0.02 ( > 5 

0.001-0.003 
0.01-0.07 
0,0005-0,003 
<0,01-0,17 

0,1-0.2 
<0.5-15 
2-3 
0,1-0.2 
0,3-0.6 

1,5 
2-4 
50 
< 1-500 

cm 
cm) 
cm) 
cm) 
cm) 

5 m ) 
m) 

mg.kg' d.s. 
mg.kg'' d.s. 
mg.kg'' d.s. 
mg.kg' d . s 
mg.kg'' d.s. 

ng.r' (tot.) 

ng.r' (tot.) 
ng.r' (tot.) 
fig.r' (tot.) 
fig.t' (tot.) 

mg.kg' d.s. 
mg.kg'' d.s. 
mg.kg'' d.s. 
mg.kg' d.s. 
mg.kg'' d.s. 

ng.m'' 
ng.m'' 
ng.m'' 
mg.kg' (nat) 
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5. EFFECTEN 

5.1. HUMANE TOXICnEIT 

Kwik wordt niet beschouwd als een essentieel element. Kwik komt voor in drie vormen: 

- elementair kwik (kwücdamp) 

- anorganische kwikverbindmgen 

- organische kwikverbindingen (voomamelijk methylkwik) 

Deze paragraaf is voomameüjk gebaseerd op de volgende overzichtsrapporten: WHO 

IPCS (1976, 1990, 1991), ATSDR EPA (1989, 1992 draft), WHO JECFA (1976, 1989). 

.̂  . Indien geen -referentie wordt genoemd, is de informatie afkomstig uit deze overzichts

rapporten. 

5.1,1. Kinetiek 

Resorptie 

Studies bij proefdieren en mensen geven aan dat de retentie van geïnhaleerd kwikdamp 

ongeveer 80% is. Uit proefdierstudies blijkt dat er retentie plaatsvindt van geïnhaleerde 

anorganische kwikaerosolen; de mate van depositie en resorptie hangt o.a. af van de 

deeltjesgrootte. De beschikbare gegevens laten hierover nog geen kwantitatieve uitspraak 

toe. De retentie van geïnhaleerd methylkwik is mogeüjk ongeveer 80%. 

De resorptie van vloeibaar metalüsch kwik in het maagdarmstelsel is erg laag (minder dan 

1%). De resorptie van anorgarüsche kwikverbindingen vanuit voeding is door de WHO 

geschat op gemiddeld ongeveer 7% bij mensen. Uit studies met ratten is gebleken dat de 

resorptie van kwikchloride bij 1-week oude ratten aanzienlijk hoger was dan bij volwassen 

ratten (resp. 38% en 1%). Bij volwassen ratten, die gevoerd werden met een melk-dieet 

werd een hogere kwikresorptie gevonden (bijna 7%). Op welke manier melk de resorptie 

verhoogd is onzeker. Er waren bijvoorbeeld geen verschiUen in calcium, fosfaat of 

vitamine D concentraties in het melk- of controledieet. Volgens de onderzoekers werd het 

effect waarschijnlijk veroorzaakt door de binding van kwik aan bepaalde melkbestand-

delen, waardoor kwik meer beschikbaar is voor opname (Kostial et al., 1978). Mogelijk 

.K.*>:3î „i-.i«£.«*.is,ide:iresorptiewin-ijonges-'kinderen ook hoger ̂ dan.bij-oudere*.mensen. -Methylkwik in 
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voedmg wordt vrijwel voUedig (>90%) geresorbeerd. 

Er zijn erg weinig gegevens over dermale absorptie, Dermale absorptie van elementair 

•rj:-^. .. p:-?7kwikdamp.is gering eniwordt;bij.mensen:*geschat.:op:Jongeveerj3%5van'de4otale-absorptie 

-"r(huid'en.ademhalingswegen.tezamen), • 

.... xgn aanzien van elementair kwikdamp -vrijkomend-^uit-^amalgaamvulüngen zijn er 

verschiUende opnameroutes mogeüjk; de opname van elementair kwik via de slijmvÜezen 

I in de mond (vervolgens opname in bloed), oplossen van kwik in speeksel (vervolgens 

opname via het maagdarmstelsel) en het inhaleren van kwikdamp via de mond. De WHO 

schat een blootsteUing van 3-17 /xg kwik uit amalgaam per dag (WHO IPCS, 1991). In 

een concept nederlands artikel (Schuurs en Davidson, 1993) wordt deze hoeveelheid lager 

ingeschat; ongeveer 1,3 /ig Hg zou dagelijks in dampvorm (spreiding 0,3-2,2) via de 

- ' longen worden opgenomen en daamaast zou circa 10 /xg Hg in anorganische vorm vrij

komen en worden ingeslikt. Vanwege de slechte oplosbaarheid wordt hiervan ongeveer 

10% in het üchaam opgenomen, resulterend in een totale opname van 2,3 (spreiding 1,3-

3,2) /xg per dag. Op basis van kwikgehalten in bloed en urine bij personen voordat en 

nadat amalgaamvullingen waren verwijderd, wordt in een recent amerikaans rapport 

geschat dat de kwikopname voor personen met 7 tot 10 vullingen 1 tot 5 /xg per dag hoger 

is dan voor personen zonder amalgaamvulüngen. Deze schatting komt goed overeen met 

de nederiandse schatting. Voor verdere informatie omtrent blootstelüng aan kwik via 

amalgaam wordt verwezen naar paragraaf 4.7.1. 

Distributie 

Alle vormen van kwik (elementair kwik, anorganische en organische verbindingen) 

worden door het hele lichaam verspreid. Bij elementair kwik zijn de nieren de 

belangrijkste opslagplaats. Bij mensen mét amalgaamvuUingen worden significant hogere 

kwikgehalten in de nieren gevonden dan bij mensen zonder deze vullingen. Elementair 

kwik en organische kwikverbindingen passeren snel de bloed-hersenbarriere en de 

placenta. Na blootstelling aan anorganische kwikverbindingen treden de hoogste 

concentraties op in de nieren, de lever en de darmen. De anorganische verbindingen 

passeren de bloed-hersenbarriere en de placenta in geringere mate dan elementair of 

organisch kwik. 

De concentratie methylkwik in het bloed van pasgeborenen is ongeveer gelijk aan de 

ut;:~ ̂ ^v^v^-'-concentratie^methylkwik-in-het-bloed van de moeder.-Kwik-is^aangetoond in moedermelk 
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van vrouwen blootgesteld aan methylkwik; de concentratie in moedermelk bedroeg circa 

^>.:. :v-->5%i-van^de concentratie in het bloed. Indien de-moeders blootstaan aan-hoge concentraties 

^'"-•'^^''^r'^^lainnenïzuigeüngenwiaEdesmelkieenraanzienüjkeshoeveelheidïkwi^^ 

, ..vï..., .^:, .„jjg kwikconceritratie in haar is een.goede>indicator->voor.blootstelling^aan methylkwik.-De 

'""•^^^^concentratie^ methylkwik in'haar is-^proportioneel aan deconcentratie "van "methylkwik-in 

het bloed ten tijde van de aanmaak van het haar. De kwikconcentratie in haar is over het 

algemeen 250 keer hoger dan de kwikconcentratie in bloed (bij aanmaak haar), maar er 

i zijn aanzienUjke individuele verschillen. Het verband tussen haar- en bloedconcentraties is 

niet bekend voor andere vormen van kwik. De kwikconcentratie in de urine wordt 

gebmikt als indicator voor blootstelling aan elementair kwik. Schattingen van de ratio 

tussen de concentratie van elementair kwik in de lucht (/xg.m'̂ ) en de kwikconcentratie in 

' -'*•? .- ïde^uriné?(/xg:r')'^lopen-uiteen van-1:1 itot-l:2,5.-De kwikconcentratie in urine wordt ook 

- wel uitgedmktln/xg.g"'. creatinine (lliter urine bevat 1,2 iL0,8 g creatinine). 

„^ •""•"In'~tabel'5.4-4S"een-overzicht.'gegeven 'van-de-gemiddelde'totaal" kwikconcentratie bij 

-mensen in de meest gebmikte.indicatormedia. Voor .een vergelijk van -kwikgehalten in 

- ' •: indicatormedia bij personen met en zonder amalgaamvullingen wordt verwezen naar tabel 

4.16. Hierin worden eveneens enkele gehalten in bloed vermeldt van personen voordat en 

nadat amalgaamvullingen waren verwijderd. Hierbij moet worden opgemerkt dat volgens 

-..:: . ..Goering..et-al. (1992)-kwikconcentraties in.bloed en urine niet^geschikt zijn als indicatoren 

van de hoeveelheid kwik die uit amalgaam vrijkomt en vervolgens in weefsels 

accumuleert. 

Tabel 5.1. Gemiddelde totaal kwikconcentraties bij mensen in de meest gebruikte indicator media (WHO 
IPCS. 1990. 1991) 

Weefsel Referentie/normaalwaarden 

Bloed 5-10 fig-^' 
Haar 1-2 mg.kg' 
Urine 4 t̂ -g-t' 
Placenta 10 mg.kg'' nat gewicht 

Transformatie 

Er treden verschillende vormen van transformatie op. De oxidatie van elementair kwik 

naar tweewaardig kwik vindt hoofdzakelijk plaats in erythrocyten, maar waarschijnlijk 
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. ook in andere weefsels. De oxidatie van elementair kwik naar tweewaardige kwikionen 

. gaat niet snel genoeg om te voorkomen dat elementair kwik de bloedhersen barrière en de 

placenta passeert. Oxidatie in deze weefsels-resulteert .in accumulatie van kwik, omdat 

..•.tweewaardig kwik minder makkelijk de.barrières passeert. .Tweewaardig .kwik-wordt-in 

verschiUende weefsels gedeelteÜjk gereduceerd naar elementair kwik. 

Alhoewel in in vitro studies is aangetoond dat de mondflora methylkwik zou kunnen 

vormen uit amalgaam, speelt dit naar alle waarschijnüjkheid in vivo geen rol van 

betekenis (Vreeburg, 1993). 

Er is geen bewijs voor methylering van anorganisch kwik in proefdieren of mensen. 

Methylkwik wordt bij proefdieren en mensen omgezet in anorganisch kwik. 

Excretie 

Na blootstelüng aan elementair en anorganisch kwik zijn de urine en de faeces de 

• - .!.belangrijkste..excretieiroutes..-Bij,*langdurig.aan..elementair.. kwik .blootgestelde personen4s 

uitscheidig via de urine de belangrijkste route. Een klein gedeelte van elementair kwik en 

. geabsorbeerd anorganisch kwik (na reductie in .weefsels) wordt uitgeademd als elementair 

kwik. De biologische halfwaardetijd van elementair en anorganisch kwik is 1 è 2 maanden 

voor wat betreft het hele lichaam. In een studie met apen werd 1 tot 2 jaar nadat gestopt 

- -was V met ^blootsteUing-aan- anorganisch kwik. nog. een. aanzienlijke-^hoeveelheid - hiervan 

aangetroffen in de hersenen. Dit geeft een zeer lange halfwaardetijd aan van een deel van 

het anorgaiüsche kwik in de hersenen. Dit is in overeenstemming met gegevens van 

overleden mijnwerkers en tandartsen. De vorm van kwik welke verantwoordelijk zou 

kunnen zijn voor de lange biologische halfwaardetijd is mogelijk het biochemisch inactief 

kwikseleniet (WHO IPCS, 1991). 

Na blootstelling aan methylkwik wordt kwik voomameüjk via de faeces uitgescheiden; 

bijna alle kwik is in de anorganische vorm. Bij proefdieren is aangetoond dat methylkwik 

een enterohepatische cyclus doorloopt. De darmflora zet steeds een gedeelte van het 

methylkwik om naar anorganisch kwik, dat vervolgens uitgescheiden kan worden. In 

hoeverre dit bij mensen ook een rol speelt is niet duidelijk. Er zijn enkele aanwijzingen 

dat jonge dieren (tijdens de zuigeUngen-periode) een verminderde capaciteit hebben om 

methylkwik te de-methyleren en vervolgens uit te scheiden. Dit zou kunnen betekenen dat 

er ook bij de mens tijdens de zuigelingen-periode een verminderde excretie van 

iV-̂ -̂ fr̂ jr:'.- >fc^>*»methylkwik^optreedt.A?5.0p^dit.r moment ẑijn öhierover-*/'echter.r-(nog) geen gegevens 
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gerapporteerd. 

.<;... .^«De-biologische. halfwaardetijd .van-orgarüsch -kwik -is .bij ̂  mensen ̂ gemiddeld ongeveer^50 

•r -ren*70'dagenwoor^respectieveÜjk bloed-en-het hele-Üchaam. , ' — - . r ^ S 

5.1.2. Toxiciteit 

Acute toxiciteit 

De orale LD50-waarden voor zowel de anorganische als de organische kwikverbindingen 

Üggen tussen circa 10 en 40 mg.kg' Uchaamsgewicht. Deze opvaUende overeenkomst in 

LD50-waarden wordt waarschijnüjk veroorzaakt door het feit dat kwik, wanneer het 

> .. wordt toegediend, in-grote-hoeveelheden,-in aUe chemische ̂ vormen eiwitten-denatureert en 

a. . , enzymen; inactiveert. De symptomen van acute vergiftiging bestaan gewoonlijk uit: shock, 

- " .^...'-cardiovasculaire.,.,coUaps,.«racuut -falen .̂van.̂ ^de.-nieren^ en ..̂ emstige .schade, ̂ aan ^het 

maagdarmstelsel. 

- Blootstelling aan 28,8 mg.m"̂ - elementair kwikdamp gedurende 1 tot 20 uur veroorzaakte 

bij proefdieren (niet gespecificeerde) schade aan longen, hart, nieren, maagdarmstelsel, 

lever en nieren. De belangrijkste symptomen bij mensen na acute blootstelling aan 

elementair kwik .(in de ordegrootte van enkele^ mg.m"^)^zijn. tremoren,. erethisme (een. 

cluster van psychologische moeilijkheden), een afname in motorische functie en spier

reflexen, hoofdpijn, abnormale EEGs en effecten op het ademhaüngssyteem (o.a. adem

nood, hoesten en verminderde longfunctie). Ten aanzien van elementair kwik vrijkomend 

uit amalgaamvuUingen zijn in de literatuur enkele gevallen beschreven van allergische 

reacties, optredend 24-48 uur na het plaatsen van de vulling. Symptomen die hierbij 

kunnen optreden zijn: lokale roodheid en zwelling en zwelling van afferente lymfeklieren. 

Daamaast zijn auto-immunologische reacties beschreven, waarbij patiënten antilichamen 

vormen tegen basale membranen van het mondsüjmvües ("lichen planus"). Deze reactie is 

niet specifiek voor amalgaam, maar in 60% van deze gevaUen is er ook sprake van een 

allergie voor kwik. Geschat wordt dat in Nederland minder dan 1% van de bevolking 

allergisch is voor een van de kwikverbindingen (Vreeburg, 1993). 

Met betrekking tot organische kwikverbindingen zijn uit de grote voedselvergiftigings

incidenten een groot aantal gevallen met fatale afloop bekend. Gezien de vrij lange 

Kr-'ïMT'ĉ t .̂"?ïi'*.vlatentieritijd(ist)het'.-moeilijksde';hoeveelheid opgenomen»kwik-iexact-.vast̂ te stellen. Op basis 

< f 
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. --van kwikconcentraties in weefsels is de fatale, dosis voor mensen ̂ geschat op 10 tot-60 

-mg.kg"' Uchaamsgewicht. 

"Subacute, subchronische en chronische toxiciteit — -'"-'. 

Elementair kwik 

Dierexperimentele gegevens 

Subchronische blootstelling aan elementair kwikdamp in concentraties van 3-6 mg.m"̂  (1-

42 wk, 5 d/wk, 3-7 h/d) resulteerde bij honden, ratten en konijnen in effecten op o.a. 

nieren, lever, hart en maagdarmstelsel. Daamaast werden bij deze concentraties 

^ ,i . gedragsveranderingen en tremoren geobserveerd. Blootstelling aan 0,86 mg.m"̂  (12 wk, 5 

d/wk, 7 h/d) veroorzaakte (niet-gespecificeerde) histopathologische veranderingen in 

: - •• > '•^r^-snieren^en^^hartvaatstelsel.rBij-chronische blootstelling aan'0,1 mg.m"' elementair kwik (72 

of 83 wk, 5 d/wk, 7 h/d) werden geen microscopisch waameembare effecten meer gerap-

. porteerd op de nieren. De studie van Koumossov (1962, geciteerd in WHO IPCS, 1976), 

waarin bij een concentratie van 5 /xg.m"̂  kwikdamp gedragsveranderingen bij ratten 

worden gerapporteerd, wordt buiten beschouwing gelaten, omdat geen detaUs beschikbaar 

.. •/*. -^ .̂laazijn. en..gedragsveranderingen -in- andere=.studies =pas .bij^veel. hogere- concentraties -worden 

gevonden. 

In de VS is onderzoek gaande naar de effecten van elementair kwik vrijkomend uit 

amalgaamvullingen in proefdieren. Bij schapen bleek het plaatsen van amalgaamvuUingen 

te resulteren in een verandering in het functioneren van de nieren (afname in inuline 

klaring, toename van de excretie van natrium in de urine en een afname in albumine 

gehalten in de urine). 

Het is bekend dat een groot aantal van bacteriesoorten (behorend tot de normale 

darmflora) plasmiden (stukjes erfelijk materiaal) bevatten met daarop genen die resistentie 

tegen kwik en antibiotica veroorzaken. Op basis van een beperkte studie met apen (n=6) 

is gesuggereerd dat het kwik uit amalgaamvullingen een toename zou kunnen veroorzaken 

van het aantal bacteriesoorten (behorend tot de normale darmflora van de mens) dat 

resistent is tegen kwik. Aangezien 80% van de kwik-resistente bacteriën ook resistentie 

vertoont tegen een of meerdere van de veel gebmikte antibiotica, zou dit belangrijke 

î̂ ^=r:=vi;iïsi/raconsequenties»kunnenïshebben'.(Goering et al.7 1992)h"0p"dit*moment'twordt dit onderzoek 
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' . nog te voorlopig geacht om er conclusies.aan.te verbinden. 

1 
iHumane gegevens 

:.- ^ ^>^V^w.Het•centrale'Zenuwstelsel4s*het meest «kritieke doelorgaan*na*blootsteUing^aan elementair 

. ' kwikdamp.'De neurologische effecten^zijn^na kort-^en langdurendeblootstelüng min'of-

meer geüjk, met dien verstande dat ̂ naarmate de blootstelling langer en/of hoger is de 

effecten intensiever en mogelijk irreversibel worden. De meeste gegevens over effecten 

van elementair kwikdamp zijn afkomstig van epidemiologische studies gedaan onder 

werknemers van chloor-alkali fabrieken. Een aantal studies betreft personen betrokken bij 

productie van bijvoorbeeld batterijen, magneten en fluorescerende lampen. Daamaast zijn 

enkele studies gedaan onder.personen werkzaam op het gebied van de tandheelkunde. In 

'; % ::. ^̂  de meeste gevallen was er sprake van niet goed-gekwantiflceerdeen gemengde'bloot-

steUing, 

'- - 1—>/-''.'̂ v ;̂ïUit-'de.-;epidemiologischerstudies :is=:gebleken-:dat^,de ïklassiekei-'symptomèn'van 'kwik-

vergiftiging (o.a. tremoren en erethisme) optreden bij blootsteüingsniveaus vanaf 100 

- •.•-'• '-/xg.m'̂  als tijdgewogen>gemiddelde (TWA) (resulterend in een kwikconcentratie in de 

urine van circa 100 /xg Hg.g"' creatinine). 

Langdurende blootstelüng aan lagere kwik concentraties (25-80 /xg Hg.m'̂ , resulterend in 

•30-100 ./xg.g",'*^creatinine in.-^de.urine).resulteerde'4n^tremoren,.-^prikkelbaarheid, .slecht 

concentratievermogen, problemen met het korte-termijn geheugen, verminderde prestaties 

bij psychomotorische vaardigheden (zoals hand-oog coördinatie) en verminderde zenuw 

geleiding (aüeen in gevoelige personen). Bij een groep chloor-alkali werknemers 

gedurende minstens 5 jaar blootgesteld aan ongeveer 25 /xg.m"' elementair kwik werd een 

significante toename beschreven van trillende handen, slaap- en geheugenstoornissen en 

verslechterde hand-oog coördinatie ten opzichte van een "gematchte" controle groep. In 

een andere studie werd een achtemitgang van psychomotorische vaardigheden gerap

porteerd bij kwikgehalten in bloed en urine van respectieveÜjk 10-20 /xg.l"' en >50 /xg.g"' 

creatinine. Een verhoogde incidentie van een aantal subjectieve klachten, zoals 

vermoeidheid, geïrriteerdheid en minder eeüust, is ook beschreven. Uit een aantal studies 

bleek dat, na beëindiging van de blootstelüng, de motorische stoonüssen van voor

bijgaande aard waren, terwijl de cognitieve vaardigheden (met name geheugenverües) 

blijvend waren. In enkele studies werd bij nog lagere kwikconcentraties in de urine (<30 

f^--.i^-.y^i'.ïïf^gsg^i*creatinirie)*!?eenï'.toename'van tremoren-gerapporteerd.'TEr-zijn'*echter ook studies 
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t, *.waarin bij een groep chloor-alkali werknemers blootgesteld aan.hogere.kwikconcentraties 

' .. - .(75 t/xg.m"^ ^resulterend -in .circa-90._-/xg.g"li.creatinine) geen,iverhoogde-incidentie ..van 

* ^ ••'̂ tremoren'.werd gevonden. . ,. 

.̂  .--... .:.. .^Na^angdurende.blootstelüng'aan elementair:kwik-blijken-ook demieren-een'target'orgaan 

' t e zijn. Bij een-groep (n=63)-werknemers van-'eenchlooralkaü fabriek^^werd o.a. een 

- verhoogde plasma en urine concentratie van het enzym B-galactosidase en een toegenomen 

uitscheiding van eiwitten met een hoog-moleculair gewicht alsmede een üchte toename in 

plasma concentratie van B2-microglobuline (zonder een verhoogde concentratie in urine) 

gevonden. Deze effecten werden in toenemende mate gevonden bij kwikconcentraties in 

bloed en urine van respectievelijk >30 /xg.l"' bloed en >50 /xg.g"' creatinine. De 

resultaten gaven echter ook al een toename van 6-gaIactosidase concentraties in de urine 

* •-• ;/ V aan**bij'eemgroep^werknemersmet een. gemiddelde kwik. concentratie in dê  urine van 20 

/xg.g"' creatinine. Volgens de auteurs duiden de resultaten op een licht verminderde 

.̂ .. r?..-.v."^^glomemlaire-filtratie.^bijï=sommige.^werknemers,.-^mogelijk,.veroorzaaktA-door--een-auto-- .«VT. 

immuun reactie (Buchet et al., 1980). In enkele andere studies worden soortgelijke 

. effecten gerapporteerd bij _ (vrij) lage kwikconcentraties in de urine. Er zijn echter ook 

studies waarin geen significante veranderingen werden gevonden bij werknemers bloot-

. gesteld aan concentraties resulterend in hogere kwikconcentraties in de urine, 

- •: - -De beschikbare studies zijn-veelal-beperkt van opzet-en.hebben.;mede daardoor statistisch ? 

weinig "kracht". Op basis van de beschikbare gegevens concludeerde de WHO in 1991 

dat er geen betrouwbare gegevens zijn over effecten van blootstelüngsniveaus resulterend 

in minder dan 30 tot 50 /xg.g' creatinine in de urine. 

Er zijn een beperkt aantal studies gedaan naar de effecten van elementair kwikdamp bij de 

algemene bevolking. In een studie werd bij 23 kinderen van werknemers uit een thermo-

meterfabriek (verontreiniging via werkkleding) een kwikconcentratie in de urine gemeten 

van 25 /xg.l"' in vergelijk met een gehalte van 5 /xg.l"' bij 39 controle kinderen. Drie van 

de kinderen uit de blootgestelde groep hadden een kwikconcentratie in de urine van >50 

/xg.l'. De gemiddelde concentratie in de huizen was 0,24 /xg.m"̂  ten opzichte van 0,05 

/xg.m'̂  in controle huizen. Er werden bij de kinderen met de verhoogde blootstelüng geen 

neurologische symptomen of effecten gevonden. 

Bij kinderen zijn na blootstelling aan elementair kwikdamp de volgende symptomen 

V- v.-̂  .*i ".̂ rijbeschreveny^shuid-aUergieĵ acrodynie (ofwel "pink disease"^=>pijnüjkheid van de uiteinden . - ^ 
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' - ^ der, ledematen) en het zgn. mucocutaan lymfeküersyndroom (ook wel "Kawasaki disease" 

., ̂  ̂ ;r*--i ---..igenoemd),. Dit.syndroom is,een acute,:^mogeUjk*immunologisch.,gemedieerde, koortsende 

~:."v .-:ziekte;met.o,a.rlymfeküerzwelüngen. - . . , . ; . ._ . , . . , . . _̂  

In de afgelopen-jaren-is er-veel =-discussie^geweest»over de mogeUjke effecten-van 

-•. .. elementair kwikdamp.vrijkomend uit amalgaamvullingen. In een aantal studies is geclaimd 
i 

^ dat een groot aantal mensen allerlei klachten hebben welke toegeschreven zouden moeten 

- '. ̂  - , worden aan kwik ,uit<amalgaamvulUngen. In .andere -publicaties wordt erop gewezen dat 

amalgaam al jarenlang wordt gebmikt zonder dat effecten op de gezondheid weten-

schappeUjk bewezen zijn (behoudens gevallen waarin aUergie optreedt, zie "acute 

toxiciteit".). Daamaast zou de opname van kwik uit amalgaamvuUingen ook .aanzienUjk 

• • .minder zijn dan de opname, waarmee effecten zijn geassocieerd in beroepssituaties. De 

- - WHO concludeerde in 1991 dat de rapporten, waarin allerlei zeer uiteenlopende klachten 

' ^r- '-.v.-i-^worden-^beschreven «-welke -̂veroorzaakt̂ -zouden—zijn »-door~amalgaam,—geen-conclusie 

toelaten betreffende de oorzaak van de klachten. Deze mening werd gedeeld door een. 

.,. . .- . Zweedse "Task Group" (geciteerd in WHO IPCS, 1991). In een aantal gevallen werd een 

.verbetering van de klachten.gerapporteerd, nadat de amalgaamvullingen waren vervangen 

door ander materiaal, maar in deze studies werd niet gecorrigeerd voor mogeUjke 

-.. - -^.-.-..placeboTeffecten.-In.,een-epidemiologische,studievan.Ahlqwist»et-al.-(1988, geciteerd-in 

WHO IPCS, 1991) werd bij een groep van 1024 vrouwen in de leeftijd van 38 tot 72 jaar 

in de periode van 1980/81 een* tandheelkundig en algemeen medisch onderzoek afge

nomen. Het medisch onderzoek omvatte eveneens een vragenlijst betreffende specifieke 

klachten en symptomen (o.a. hoofdpijn, vermoeidheid, depressieve gevoelens). Er werd 

geen melding gemaakt van een eventueel verband tussen het aantal amalgaamvullingen en 

het optreden van klachten. In deze studie werd op populaüeniveau geen verband gevonden 

tussen het aantal amalgaamvullingen en de prevalentie van specifieke klachten of 

symptomen. De auteurs sloten niet uit dat er op individueel niveau een verband zou 

kunnen zijn. Lavstedt en Sundberg (1989, geciteerd in WHO IPCS, 1991) kwamen op 

basis van een herevaluatie van tandheelkundige, medische en sociologische gegevens van 

1204 personen tot dezelfde conclusie. 

. In twee recente Nederlandse Uteratuurstudies naar de gezondheidseffecten van.amalgaam 

(Schuurs en Davidson, 1993; AUard, 1993) wordt geconcludeerd dat er onvoldoende 

.-^jï^u^s^s^jtiwetenschappelijkesbewijzentzijn dat kwik uit amalgaamceensgezondheidsprobleem vormt. 
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Volgens Allard is het grootste deel van de literatuur waarin -.wel een verband wordt 

gevonden .intussen-.amalgaam «en ziekteverschijnselen „gepubÜceerd^in^^tijdschriften .van 

"altematieve .aard", . en is.veelal gebaseerd .op^casuïstiek xn...niet^>op systematisch 

î  onderzoek, .In'=een.recente-amerikaans.rapport-(DHHS,-1993).komt men-tot een vergeüjk-

—. . --^..-.-.bare-^conclusie;- Anderzijds ;wordt .daarin-'wel^de .kanttekening-'geplaatst-'dat--negatieve 

- *̂ -.effecten niet helemaal kunnen worden uitgesloten,.aangezien het.(eventueel).optreden van 

effecten bij blootstelüngsniveaus veroorzaakt door amalgaam niet adequaat bestudeerd is. 

' .^Samenvattend kan worden.gesteld.dat op .populatieniveau onvoldoende bewijs is voor het 

optreden van allerlei klachten en symptomen, welke toegeschreven zouden moeten worden 

aan kwik vrijkomend uit amalgaamvulüngen, behoudens in individuele gevallen (bijv. bij 

allergie). 

Anorganische kwikverbindingen 

Dierexperimentele gegevens 

..... .,. Uit een groot aantal.dierexperimenten blijkt dat de nieren het kritieke doelorgaan zijn na 

orale blootsteUing aan anorganische kwikverbindingen. Gerapporteerde effecten zijn o.a. 

nefropathie, tubulaire necrose, fibrose, ontstekingen en glomemlonephritis. 

. .>..,-̂ . --wRecent-is-door- de..NTP^een..aantal,studies*uitgevoerd..waarbijs.ratten-.en-muizen-.via-een 

maagsonde werden blootgesteld aan kwikchloride gedurende 14 dagen, 6 maanden of 2 

jaar (NTP, 1993). In de 14-dagen studie werd bij manneüjke ratten vanaf 2,5 mg.kg"' 

Uchaamsgewicht een significante toename van het absolute en relatieve niergewicht 

gevonden. Bij vrouwelijke ratten en muizen werd een verhoogd (absoluut en/of relatief) 

niergewicht gevonden bij 5 mg.kg"' lichaamsgewicht kwikchloride. Bij hogere doseringen 

werd o.a. nefropathie gerapporteerd. De dosis-zonder effect was 1,25 mg.kg"' uchaams

gewicht (overeenkomend met 0,95 mg Hg.kg"' lichaamsgewicht). 

In de 6-maanden studie werd bij muizen nefropathie gevonden bij doseringen van 5 

mg.kg"' lichaamsgewicht en hoger. Bij ratten traden al effecten (verhoogd absoluut en 

relatief niergewicht) op bij een blootstelüng vanaf 0,625 mg.kg"' Uchaamsgewicht 

kwikchloride. Bij mannetjes werd verergering van nefropathie gevonden (de controle 

dieren vertoonden ook nefropathie). De dosis-zonder effect was 0,312 mg.kg"' Uchaams

gewicht (overeenkomend met 0,240 mg Hg.kg"' Uchaamsgewicht). 

.•» t̂5ï*'i.r.T^3..£-"In^deichronische/carcinogeniteitsstudie werden'groepemvan=605ratten-(m/v) en 60 muizen . 
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(m/v) gedurende 2 jaar, 5 dagen per week, blootgesteld aan kwikchloride, via een 

- . ..maagsonde.. De-ratten-werden blootgesteld.^aan--concentraties ,van-0,.%2,5-of 5 mg.kg"-' 

-̂ 5* c^ctüchaamsgewichtv(overeenkomend.met.0,,1,9,enA3,7,mg/rHg.kg:'^lichaamsgewicht) en^de 

.^..^...^muizen aantconcentraties-van O, 5 of 40 mg.kg"i üchaamsgewicht';(overeenkomend met 0; 

- 3,7 en 7,4 .mg Hg.kg"'^Üchaamsgewicht).-Alle^ratten.en muizen r(inclusief'de controles) 

'^..vertoonden-.nefropathie.. In ..de behandelde, ratten .(m) en.muizen -(m/v)-trad echter, een 

verergering van de nierschade op, hetgeen bij de behandelde manneüjke ratten een 

verhoogde ^sterfte veroorzaakte. De chronische nefropathie bij -mannelijke ratten 

veroorzaakte aUerlei secundaire effecten, waaronder een dystrofie van beenweefsel, 

demineraüsatie van weefsels en hyperplasie in de bijschUdkUer. Verder was sprake er bij 

ratten sprake van een dosis gerelateerde toename van ontstekingen van het neussüjmvlies. 

- - 'Dit werd mogelijk veroorzaakt doordat bij het toedienen via een maagsonde blootstelling 

van het neussüjmvlies op kan treden doordat een klein gedeelte van de toegediende dosis 

'•'"•- «-'̂ achterblijft.fin de^mondholte..fEen^andere;mogeUjkheid is dat kwUcchloride op dekeen:of 

andere wijze affiniteit heeft met nasale weefsels. Uit deze studie kon geen dosis-zonder-

.-. - .effect worden afgeleid.-Voor een evaluatie-van.carcinogene effecten wordt verwezen naar 

§5.1.5. (NTP, 1993). 

In een studie met ratten, gedurende 350 dagen blootgesteld aan 7 mg Hg.kg"' Üchaams-

.1 ^, --igewicht als -kwikchloride in-drinkwater, werden-effecten tOp..de-de..nieren gerapporteerd 

(o.a. degeneratie en afschÜfering van de tubulaire cellen en verdikking van de basale 

membraan in glomemü). Er werd niet aangegeven of er meerdere doseringen werden 

getoetst (Carmignani et al., 1989-R). Fitzhugh et al. (1950-R) rapporteerden niertoxiciteit 

bij ratten na chronische orale blootsteUing aan 16,4 mg Hg.kg"' lichaamsgewicht als 

kwikacetaat. Deze studie laat geen conclusie toe vanwege kleine aantallen dieren (10-12 

per groep), het ontbreken van overlevingsgegevens en het feit dat er sterfte ten gevolge 

van pneumonia optrad (aantaUen niet bekend). 

De laatste 10-20 jaar is veel onderzoek gedaan naar effecten van orale blootstelling aan 

anorganische kwikverbindingen op het immuunsysteem van proefdieren. Een belangrijke 

conclusie van dit onderzoek is dat afhankelijk van de geteste diersoort en stam ofwel auto

immuniteit ofwel onderdmkking van het immuunsysteem optreedt. Brown Norway ratten 

(genetisch gevoelig) en New Zealand konijnen ontwikkelden auto-immuun glomemlo-

,,:*r:̂ c!*-^nephritis.5na'̂ een;.3eenmaligei£dnjectie met kwikchloride.^Der-ziekte..- werd bij ratten 
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gekarakteriseerd door de vorming van antilichamen gericht tegen glomemlaire basale 

.membranen en vervolgens door het neerslaan van immuuncomplexenin de glomemü. Het 

- ••-•'.t/ - - merendeel.van jde ratten ontwikkelden .proteïnurie;.i,bij.-enkele-dieren-ontwikkelde-.zich 

.- •ij'r.ï;^.inefropathie...In.de.meeste.gevaUen.bleken-de symptomenA'an.voor-bijgaande-aard te zijn. 

'. ^ ^- '. -Bij een dosering van 0,04 mg Hg.kg"', Uchaamsgewicht-kan binding van-auto-antiÜchamen 

- ' i-̂ aan membranen in de nieren--worden-aangetoond; .proteinuric-treedt op-bij hogere 

concentraties (circa 0,07-1,48 mg Hg.kg"' Uchaamsgewicht). 

. : -.Lr-̂  ::> Auto-immuniteit - is ook -beschreven bij. een. aantal - andere rattestammen. Lewis ~ ratten? 

daarentegen, ontwikkelen geen auto-immuniteit; in deze stam wordt juist een onder

dmkking van de immuunreactie beschreven. Deze bevindingen suggereren dat het verschil 

in gevoeUgheid voor auto-immuniteit, geïnduceerd door kwikverbindingen, genetisch is 

bepaald. 

Humane gegevens 

De nieren büjken bij mensen eveneens het belangrijkste targetorgaan te zijn na orale 

•- •- blootsteUing aan anorganische^kwikverbindingen.• Een verminderde-of gehele afwezigheid 

van urineproduktie door de nieren en sterfte ten gevolge van tubulaire necrosis is niet 

zelden beschreven na orale blootstelling aan anorganische kwikverbindingen (per ongeluk 

.of bij ...therapeutische ..toepassingen .dan weU.bij > zelfmoordpogingen):-Beroepsmatige 

blootstelling aan anorganische kwikverbindingen is geassocieerd met proteinurie en in 

enkele gevallen met nefropathie. Er zijn aanwijzingen dat de nefropathie na orale 

blootstelling aan anorganisch kwik ontstaat ten gevolge van immunotoxische reacties. 

Organische kwikverbindingen 

Dierexperimentele studies 

Het belangrijkste doelorgaan van methylkwik (verbindingen) is het zenuwstelsel. 

Neurologische effecten zijn aangetoond na orale blootsteUing in muizen, ratten, katten, 

honden en apen. Afhankelijk van de dosis en de lengte van blootstelling kan methylkwik 

verschillende organen en/of functies aantasten. Er bestaan tussen diersoorten verschiUen 

^ in het voorkomen van bündheid en betrokkenheid van perifere zenuwen. Bij vrijwel aüe 

diersoorten worden effecten op de kleine hersenen ("granular layer") gevonden. 

.̂ -Ë .̂̂ ŝ̂ A:\ïféSubchronischê'ï'Oraleöiblootstelling-"aan 0,8 mg *Hg":kg''*iÜchaamsgewicht als methylkwik 
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"'-•'• /chloride resulteerde bij muizen o.a. in "ataxia" (coördinatie-stoomissen van de spieren) en 

^ . . . . .«-.histopathologische veranderingen in het. CZS-(zoals. neuronale, degeneratie en afwijkingen 

"• 'iJĈ f̂ '̂ 2'in neurogliaceUen),.̂ In:een andere,studie^met^muizen (blootgesteld;aand;9-9,5 mg Hg.kg"i 
I 

• ^•4f' . Uchaamsgewicht als methylkwik via.drinkwater.gedurende.28«weken)i.werden histopatho-

--• .>'.>|i .- logische veranderingen-gevondeucin de-kleine.-hersenen,-.terwijl erinogvgeen-functionele 

neurologische effecten duidelijk waren (MacDonald en Harbison, .1977-R). Bij ratten 

[ worden soortgeUjke effecten gerapporteerd; subchronische orale blootstelling aan 

i:... u, --^methylkwik-verbindingen resulteerde in-dosis gerelateerde neurotoxische-.effecten'(o.a. 

ataxia, oedeem en necrosis in de kleine hersenen) variërend van nünimaal bij een 

concentratie van circa 0,6 mg Hg.kg*' lichaamsgewicht tot emstig bij concentraties > 1,2 

mg Hg.kg' lichaamsgewicht. Bij apen en katten worden neurotoxische effecten gevonden 

A-...̂ . ,-. ^ .-. bij nog ^"lagere rblootstelUngsniveaus, Bij apen resulteerde 0,04-0,08 mg Hg.kg"' 

lichaamsgewicht (gedurende enkele maanden) in o.a. tremoren, coördinatiestoomissen van 

-- de.spieren-en •ibündheid.^.Een^bloostellingsniveau.-van.0,015--mg.kg"'-Üchaamsgewicht 

gedurende 11 maanden resulteerde bij katten in degeneratieve veranderingen in het 

. . . . centrale zenuwstelsel en bij een paar dieren in zwakheid en coördinatie-stoomissen. 

Nierschade is een belangrijk niet-neurologische effect van methylkwik en is aangetoond in 

verschillende proefdieren. Deze effecten worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat 

' organisch kwik wordt omgezet naar anorganisch kwik. De ̂^ nierschade varieert van 

ultrasctmcturele veranderingen tot degeneratie van distale tubuli. Mannelijke ratten zijn er 

gevoeüger voor dan vrouwelijke. Effecten op de nieren zijn ook aangetoond bij andere 

diersoorten. In een beperkte subchronische studie met ratten (72 wk blootgesteld), 

konijnen en honden (82 wk) werd een dosis-zonder-effect van 0,1 mg.m"̂  gerapporteerd 

(Ashe et al., 1953, geciteerd in ATSDR, 1992). Subchronische blootstelüng van 6 apen 

aan 80-120 /xg.kg"' lichaamsgewicht per dag resulteerde in ultrastmcturele veranderingen 

in de nieren (Chen et al., 1983, geciteerd in WHO IPCS, 1991). 

Humane studies 

Het zenuwstelsel is het belangrijkste doelorgaan voor effecten van methylkwik bij 

volwassenen. De sensorische, visuele en gehoorfuncties, alsmede gedeelten van de 

hersenen (met name de kleine hersenen) betrokken bij de coördinatie, worden over het 

algemeen door methylkwik aangetast. De eerste symptomen zijn niet-specifieki nameUjk 

-, > .p^ A'-ir-t.paresthesiei«(verstoring'̂ '<van*sensibUiteit),"algeheel ^gevoel'̂ van'-malaise en wazig zien. 
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",:*Vervolgens treden-klachten-op als het'vemauwen-van-het*gezichtveld, doofheid, spraak-

--<.r stoomissen en een™verstoorde^coördinatie_van,de spieren.. In ;de-.meest-emstige.gevaUen 
^ ' • ' ^ ' ^ •r^r-.. kan:de.patiënt'in'coma"raken en uiteindeüjk sterven:*In minder/emstige"gevaUen kanwoor 

--'̂ '•'̂ - *• •'ï'̂ -frclk «symptoom -een^^zekere«.mate^van«herstel-^optreden;-.=dit,Afunctionele herstel-.-wordt 

' -v..mogeUjkiveroorzaakt; door de^compenserende .functie.,van jhet-centrale.zenuwstelsel.jBij 

hele hoge concentraties heeft methylkwik ookeffecten op het perifere zenuwstelsel. 

• Methyl- en ethylkwikverbindingen zijn een aantal keren de* oorzaak geweest van groot-

»-. ... .-.m. schalige . -.voedselvergiftigingsincidenten ^ onder.- de. . algemene. bevolking.-—In - Japan 

(Minamata, 1955 en Nügata, jaartal niet gerapporteerd) veroorzaakte consumptie van met 

kwik verontreinigde vis een groot aantal vergiftigingen. Een heel scala van neurologische 

effecten werd gerapporteerd, uiteenlopend van o.a. prikkelend gevoel in ledematen, 

^T^- ",:- ^verslechterd gëhoor,rzicht en spraak-tot spierzwakte, geheugenverlies en depressies. Na 

verloop van tijd waren er in het Minamata gebied mim 700 gevallen bekend en in het 

.-.V..* ' ---""Niigata"gebied"mim:500.' De'gemiddelde'totale.kwikconcentratie in de*"geconsumeerde vis 

• -' is geschat op^ongeveer. 10 mg.kgf-vers gewicht. De dageUjkse kwik inname werd geschat 

-Op 5-100 /xg.kg*'-lichaamsgewicht, met een mediaan van 30 /xg.kg"' lichaamsgewicht, 

gedurende enkele maanden tot jaren. Uit de Japanse gegevens werd met behulp van de 

"dithizone" meetmethode afgeleid dat de laagste gehalten waarbij de (eerste) effecten 

- .-^optreden ongeveer..200-/xg Hg.l"'»bloed en circa.50 /xg.Hg.g"i,haar-zijn..De mogeüjkheid 

bestaat echter dat deze methode de bloed- en haarconcentraties heeft onderschat (en 

daarmee het risico overschat). Re-analyse van haarmonsters met behulp van atoom 

absorptie spectometrie leverde een laagste effectconcentratie op van ongeveer 83 /xg.gr'. 

Er waren geen bloedmonsters meer beschikbaar voor re-analyse. Het is echter niet zo dat 

de nieuwere methode altijd hogere waarden oplevert. De resultaten duiden er verder op 

dat er een vrij lange latentieperiode bestaat tussen de piekconcentratie van kwik in haar en 

het optreden van effecten. 

De grootste vergiftigingsincidenten werden veroorzaakt door het eten van brood, bereid 

van zaaigranen (o.a. tarwe), behandeld met methyl- of ethylkwik fungiciden, In Irak 

veroorzaakte met methylkwik verontreinigd brood in de periode van 1971-1972 de 

grootste epidemie; mim 6.000 mensen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen, 

hiervan stierven er mim 400. Minder grootschalige epidemiën hebben zich voorgedaan in 

andere landen (o.a, Pakistan en Guatamala). De gemiddelde dagelijkse inname werd 

--- .3^v :̂5:-rr:.TjgeschatiïOps200 /̂xgrkg"i5;lichaamsgewicht of meer gedurende/een-tot twee maanden. Op 
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basis van de Iraakse gegevens is afgeleid dat de eerste symptomen (paresthesie) zich 

v'^ - -.-voordoen,bij.een-"body*burden" van.25.tot^40 mg kwik,.overeenkomend-met 250»totL400 

- • ^ -Aî -v-̂ '̂ iï. /xg. Hg. l:'»bloed.ï Deze .range komt.-goed;;overeenvmetjde^laagste::effect*concentratie.*(in 

,..-^^.,^,-^-^^bloed).uit:>dejapansergegevens. Jn.-verdere-analyses„>werd-een:^schatting*gemaakt .vanthet-

' * - ' - • risico ̂ op • paresthesie .bij - een -steady-state ̂  langdurige -inname .-.van- ̂ methylkwik. ̂ cî Een 

dagelijkse inname van 50-/xg.dag'' (0,83 /xg.kg"' Uchaamsgewicht) zou bij volwassenen 

•t- -kleiden.tot.een^risico van ongeveer-0,3%-op het.krijgen van paresthesie;-een inname .van 

'*i ..^,. .̂200,/xg.dag".'.*(3,3,/xg.kg'i.üchaamsgewicht),zou leiden.tot een risico.van.ongeveer 8%., Bij 

deze berekeningen speelt de schatting van het achtergrond-percentage van de betreffende 

symptomen een essentiële rol. De berekeningen komen goed overeen met de conclusies 

van de WHO in 1976. Zij schatten toen een prevalentie van 5% bij volwassenen bij een 

-tf?^/":-"',langdurende'"inname--van 3-7 /xg.kg"' Uchaamsgewicht. Een dergelijke inname zou 

• resulteren, in-een _bloedconcentratie.-van ongeveer 200-500 /xg Hg.l"' en een maximale 

• """haarconcentratievan circa 50-125/ig.g*'. 

,,,^..„„In.Canada en een aantal andere landen.zijn^studies.gedaan.onder.groepen gedurende,lange 

.>tijd-(soms-levenslang)-blootgesteld aan methylkwik in vis (bijv. beroepsvissers). De 

gemiddelde dagelijkse inname,.geschat op basis van bloed-.en haarconcentraties, was 

lager dan in de Japanse en Iraakse vergiftigingen. Bij enkele personen was sprake van 

. . milde symptomen welke toegeschreven zouden-kunnen..worden,aan-methylkwik,.maarzin 

geen enkel geval kon duideÜjk kwikvergiftiging worden vastgesteld. 

Bij de bovenstaande berekeningen moet uitdmkkeüjk worden opgemerkt dat deze risico 

berekeningen niet gelden voor zwangere vrouwen, aangezien er aanwijzingen zijn dat 

vrouwen gedurende de zwangerschap gevoeüger zijn voor methylkwik (zie §5,1.3.). 

5.1.3. Reproduktietoxiciteit 

Elementair kwik 

Dierexperimentele gegevens 

In een studie met vrouweüjke ratten werd een verlenging van de oestrische cyclus 

gerapporteerd bij een concentratie van 2,5 mg.m"̂  (6 h/d, 5 d/w) gedurende 21 dagen. Er 

trad een verhoogde sterfte op onder pups van moederdieren voor en tijdens de zwanger-

< '̂_ îz ï̂'-:.-î ïi=schapii:blootgesteld^aanTakwikdamp. -Deze sterftei.--werd*»gedeeItelijk* t̂oegescheven aan 

, i ïS.-. ' 
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matemale toxiciteit. BlootsteUing van zwangere ratten aan 500 of 1000 /xg.m"̂ , ofwel 

.- . 'fgedurende de .hele. periode van de-dracht,^ofweLgedurende.-de.periode van organogenese 

' - 4, -.(dag 10-15lyan de dracht).resulteerde.in-.een:verhoogd:percentagejresorpties en eenaantal 

-sp. -^misvormingen-.(o.a.^hersenafwijkingen).„BlootstelÜng^aan,.1000,/xg,m'̂ --gedurende de -hele 

•' - -"dracht-.veroorzaakte-een afname.in^het-gewicht van-moederdieren^en-rfoètussen. De-dosis 

zonder effect was 100 /xg.m"̂ . 

Humane studies 

In een retrospectieve cohortstudie onder mannelijke werknemers werd geen verschil 

gevonden tussen aan elementair kwik blootgestelde werknemers en niet-blootgestelde 

••• werknemers ten aanzien van de vmchtbaarheid of het aantal congenitale misvormingen bij 

de kinderen.'De kwikconcentratie in de urine van.de blootgestelde werknemers was 2,1 

tot 8,6 mg.r'. Volgens de onderzoekers was er een aantal tekortkomingen in deze stude, 

• -^-ora. het feit dat'de-^ controles-groep'niet'is onderzocht op eventuele* kwikblootstelling 

*̂  • . (Alcser et.al., 1989-R). In. enkele andere studies^werd eveneens .geen effect gevonden op 

..de vmchtbaarheid .van. mannelijke, werknemers, blootgesteld via inhalatie aan elementair 

kwik. In een studie werd blootstelüng van de vader aan elementair kwik (resulterend in 

een kwikconcentratie in de urine van >50 /xg.l"') voor de bevmchting geassocieerd met 

een toename in het aantal spontane abortussen. 

Er zijn een aantal studies verricht naar effecten van elementair kwik op de menstmele 

cyclus en op de reproduktie funktie van vrouwen blootgesteld in fabrieken of in de 

tandheelkunde, In een studie werd bij vrouwen, blootgesteld aan vrij lage concentraties 

kwik (<10 /tg.m" )̂ een significante toename van veranderingen in de menstmele cycü 

gevonden in vergelijking met niet blootgestelde vrouwen. Omdat de informatie niet op 

"bUnd basis" werd verkregen, concludeerden de auteurs dat deze resultaten een negatief 

effect van kwik op het vrouwelijke reproduktie systeem noch bewijzen noch tegenspreken. 

Op basis van de beschikbare gegevens is er geen duidelijk bewijs voor effecten op de 

reproduktie bij mannen en vrouwen. 

Ten aanzien van verband tussen blootstelling aan elementair kwik en een verhoogde 

. frequentie van (spontane) abortussen en/of aangeboren afwijkingen zijn studies uitgevoerd 

in Polen, de voormalige Sovjet Unie, Zweden, Denemarken en Amerika. De resultaten 

.^x.>'^ t;.ĵ zijn.aniet-̂ eenduidigrürIn«de«Poolse-studie (Sikorski et al:-,-4987,̂ .geciteerd in WHO.IPCS, 

http://van.de
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1991) werd bijvoorbeeld een verhoogde frequentie van aangeboren afwijkingen (hoofd-

- ;- • "̂ 'zakeüjk spina-bifida) «en abortussen-gerapporteerd onder^tandartsen«en tandarts-personeel 

"̂  -: *in vergeüjking 'metseen.controle .groep.^-De<leeftijdsverdeüng«van"beide groepen*werd 

*" '̂ ^ •• '̂ ï̂ echter^niet*vermeld,ï'Zodat*deze .resultaten;-moeilijkwte.finterpreteren'̂ zijn. *-In-ê ^ 

•'""•'•"^'^-studie--(Ericsonven ^KaUén,'4989,-''-geciteerdi3in-̂ WHG3ïIPCS,̂ ^^1991)̂ -werden^^geen^aan-

wijzingen gevonden voor een verhoogde frequentie van aangeboren afwijkingen, 

abortussen of doodgeboorten onder een grote groep tandartsen, tandarts-assistenten en 

* v-tandtechnici.-.De-Studie had .echter_statistisch. gezien weinig kracht,-Onder .tandarts

assistenten werd een significant verhoogd aantal kinderen geboren met een lager 

geboortegewicht dan 2,5 kg. Dit werd niet gevonden bij kinderen van tandartsen of 

tandtechnici. De auteurs suggereerden dat deze bevindingen verklaard zouden kunnen 

. worden door een aantal verstorende variabelen (zoals roken), welke in de studie niet 

werden meegenomen. De resultaten van de andere (niet apart vermelde) studies zijn 

•• '̂ -'"ï^eveneens:om3verschillende redenen niet goed te interpreteren. De beschikbare gegevens 

leveren derhalve-geen. overtuigend-bewijs voor een verband tussen blootsteUüng aan 

^elementair kwik en een lager geboortegewicht,- een verhoogde aantal abortussen en/of 

aangeboren afwijkingen. 

Anorganische kwikverbindingen 

Dierexperimemele gegevens 

In een aantal studies resulteerde toediening van anorganisch kwik aan vrouweüjke 

hamsters in effecten op de reproduktie (o.a, morfologische veranderingen van de corpora 

lutea en remming van ovulatie op de eerste dag van de oestrische cyclus). In studies met 

hamsters resulteerde een eenmalige intraveneuze toediening van kwikacetaat (circa 1-15 

mg Hg.kg"' lichaamsgewicht) op dag 8 van de dracht in resorpties (dosis-gerelateerd), 

retardatie en hartafwijkingen. De concentraties veroorzaakten matemale toxiciteit 

(gewichtsverlies, nierschade en diarrhee). BlootsteUing aan kwikchloride (0,8 mg.kg"' 

lichaamsgewicht) halverwege de dracht resulteerde bij ratten in een verhoogde incidentie 

van foetale misvormingen, hoofdzakeUjk hersenafwijkingen. De-effecten werden waar-

schijnüjk veroorzaakt door matemale toxiciteit (niet goed functioneren van de nieren of 

een remming van transport van essentiële eiwitten van moederdier naar foetus) (WHO 

.IPCS,-1991). -

- • ! ' 
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Een eenmaUge toediening van 1 mg Hg,kg"' lichaamsgewicht. als kwUcchloride aan 

.̂mannelijke ratten ̂ resulteerde -in. een ̂ afname .van. de .fertiüteit. -,Na- 2^maanden was. de 

-• ' vmchtbaarheid «weer normaal. In een-̂  90-dagen studie^**met̂ -ratten resulteerde i.p. 

-.- -\ .:-.toediening van:;0,05 .en 0,l-,mgurHg.kg''c4ichaamsgewicht .per^dag--o:a.-in.een vdosis-

gerelateerde afname van het aantal spermatocyten. 

Humane gegevens 

. '_ - •- In-een studie-onder-vrouwelijke werknemers, van een. kwik. smelterij-••(gemiddelde 

blootstelling 80 /xg.m"̂ ) werd een verhoogd percentage van spontane abortussen 

gerapporteerd in vergelijking met een controle groep. 

Organische kwikverbindingen 

Dierexperimentele gegevens 

Bij ratten werd een dosis-gerelateerde afname in nestgrootte gerapporteerd nadat de 

mannetjes een aantal dagen voor de paring oraal waren blootgesteld aan methylkwik 

chloride (1-5 mg Hg.kg"' lichaamsgewicht). Een eenmalige i.p. injectie van methylkwik 

chloride (2,5-7,5 mg.kg"' lichaamsgewicht) aan vrouwelijke muizen resulteerde in een 

dosis-gerelateerde toename van pre- en postimplantatie sterfte. Bij apen die gedurende 4 

maanden werden blootgesteld aan 50 tot 90 /xg Hg.kg' lichaamsgewicht als methylkwik 

hydroxide werd een verhoogde perinatale sterfte gerapporteerd, Daamaast was er sprake 

van een significant lager geboortegewicht van de nakomeüngen en een verminderde 

belangstelling voor nieuwe prikkels. De menstmele cyclus van de apen werd niet 

beïnvloed bij deze concentraties. 

Organische kwikverbindingen zijn teratogeen bij doseringen die niet toxisch zijn voor de 

moederdieren. Bij ratten (blootgesteld op dag 6-9 van de dracht) veroorzaakte 6 mg.kg"' 

Uchaamsgewicht methylkwikchloride verschiUende teratogene effecten (waaronder 

waterhoofd, gespleten gehemelte en een vertraagde verbening). Soortgelijke effecten 

werden gevonden bij muizen. 

Prenatale blootstelling aan organisch kwik is geassocieerd met gedragsveranderingen bij 

de nakomelingen bij doseringen die niet toxisch zijn voor de moederdieren. Deze 

,; ̂ CwT .̂̂ -̂ s/stiiveranderingenaworden îmogeUjk.̂  veroorzaakt-door-^effecten ï'op^neurotransmitters in de 
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hersenen. Bij 4-maanden oude prenataal blootgestelde ratten (8 /xg Hg.kg"' lichaams-

' ''•• • >.-:gewicht.als^methylkwik.chloride-op.dag^6-9-van-de.dracht)-.werdeni;significante-gedrags-

^ . -.frr: •• veranderingenrgevonden.^De.dosisrZonder^effect was 4-/xg.Hg.kg"l*lichaamsgewicht.-Bij 

•<••:• ŝ - r!>-̂ .;ïvmuizen^blootgesteld^aan::'methylkwik hydroxide-rop ̂ dag-.8-rvan*devdracht* werden -̂ soort-

• •* -r geÜjke~effecten..gevonden;-.de*dosis-sZonder,effect.was.̂ 2,mg.-*Hg.kg"i-«.Uchaamsgewicht. 

Naast gedragsveranderingen is prenatale blootsteUing ook geassocieerd met functionele 

veranderingen in de nieren, de lever en het immuunstelsel. 

Humane gegevens 

Uit een groot aantal studies, waaronder voedselvergiftigings incidenten in Japan en Irak, 

is duidelijk geworden dat methyl- en ethylkwik hersenbeschadigingen veroorzaken bij 

--"•; ^ 'V , kinderen'^die'prenataal^-zijn blootgesteld. De studies geven aan dat de effecten dosis 

gerelateerd zijn. De symptomen lopen uiteen van subtiele neurologische afwijkingen en 

.:' psychomotorische-retardatie, (bij^dagere blootsteUingsniveau's) "tot 'ernstige hersen-

.beschadigingen, als gevolg van verstoringen-van basale ontwikkelingsprocessen van het 

centrale zenuwstelsel (bij hogere blootsteUingsniveau's). 

Iraakse moeders • met-kinderen met een uiteenlopende mate van blootstelling zijn in de 

loop der tijd onderwerp geweest van diverse vervolgstudies. Er kon een verband worden 

aangetoond.tussen.de piekconcentratie in het haar van de.moeders-en de frequentie-van 

abnormaliteiten bij hun kinderen. De symptomen bij de moeders, hoofdzakeUjk 

paresthesie, namen eveneens toe met de mate van blootstelling; de laagste effect

concentratie bedroeg 10-20 /xg.g"' kwik in haar. Moeders van kinderen met matige of 

emstige psychomotorische retardatie hadden een kwikconcentratie in het haar variërend 

van respectievelijk 18-68 en 165-320 /xg.g'. De laagste effect concentratie voor emstige 

verstoring van het in ontwikkehng zijnde centrale zenuwstelsel was circa 400 /xg.g"'. 

Kinderen met de emstigste afwijkingen bleken te zijn blootgesteld gedurende het tweede 

trimester van de zwangerschap, hetgeen bekend is als de kritieke periode voor neuronale 

migratie. De kwikconcentratie in de haarmonsters zijn in 1987 gere-analyseerd met behulp 

van "X-ray fluorescence" spectrometrie. Uit statistische analyse uitgevoerd op de nieuwste 

meetgegevens, bleek dat bij een kwikconcentraties van 10-20 /xg.g"' in het haar van de 

moeder de frequentie van motorische retardatie bij de kinderen begint toe te nemen boven 

de achtergrondfrequentie. Deze range van kwikconcentratie in het haar van de moeder 

....::;>.̂ ,̂  ti<fWordtidoor.deiWHO-als;een:kritische range beschouwd-(WHO*IPCS, 1990), 

http://aangetoond.tussen.de
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In Nieuw-Zeeland bleken kinderen van moeders, die gedurende de zwangerschap een 

. 'H-f^mkwik-concentratie-van meer-dan 6 /xg,g"J«in"het..haar»hadden,*op-4rjarige^leeftijdndosis-

— .'c-ï'? '<gerelateerd;:lager..te,scoren,in-ontwikkeUngstesten dan.contrólevkinderen.*Een aantal^jaren 

••̂y ---i j,-^r-^-4aterableken i6-7-jarige..kinderen, *waarvan-de-gemiddelde..concentratie-inehet haar~van.de 

"̂ - - .moeder 13-15.,/tg,g"' (overeenkomend met.piekconcentraties.,van.25,/xg.g'i)-bedroeg, lager 

te scoren in ontwikkelings- en taaltesten dan kinderen met een lagere prenatale 

blootstelüng. Bij kinderen die op 4-jarige leeftijd ook werden onderzocht, bleken de 

. resultaten .van de testen vrij goed te correleren (een lagere score in de-ontwikkeüngstest 

kwam veelal overeen met een lagere score in latere testen). In Canada werd een groep 

van 234 indiaanse kinderen in de leeftijd van 12 tot 30 maanden onderzocht op een 

eventueel verband tussen prenatale kwikblootsteUing en ontwikkelingsstoomissen. De 

%< ,̂̂ '̂̂ -"7 *:-jgemiddelde*'maximale":kwikconcentratie in het haar van de moeders was 6 /xg.g"'. Er 

werden geen aanwijzingen gevonden voor neurologische afwijkingen of stoomissen. Deze 

- Ti <» .̂,»^gegevens-zijn-in'Overeenstemming.met.de^conclusie uit de Iraakse gegevens. -

5.1,4. Genotoxiciteit 

Experimentele gegevens 

Anorganische kwikverbindingen 

Kwikchloride was.negatief in Salmonella typhimurium genmutatie testen (Ames test). 

Kwikchloride was bij cytotoxische concentraties zwak positief in de muis lymphoma test 

op genmutaties. Kwikchloride induceerde geen verhoogde incidentie van chromosoom 

aberraties (CA) in dierlijke ceUen en menselijke lymphocyten in vitro. 

Na eenmaUge i.p. toediening van kwikchloride (1-6 mg.kg"' Uchaamsgewicht) werd geen 

verhoogde incidentie van CA gevonden in beenmergcellen of spermatogonia van muizen 

(Poma et al., 1981-R). In een dominant lethaal test met manneüjke ratten, gedurende 1 

jaar oraal blootgesteld aan 2,5, 0,25 of 0,025 /tg.kg' lichaamsgewicht, was kwikchloride 

positief; er werd een dosis-gerelateerde toename van dominant letaal mutaties gevonden 

(Zasukhina et al., 1983-R). Kwikchloride induceerde geen geslachtsgebonden recessief 

letaal mutaties in Drosophila melanogaster, blootgesteld via voedsel of injectie. 

•̂ •'", .t -f̂; -ï-v^^wln^eemgroot-aantalsm^v/rrot-studies is aangetoond dat kwikchloride-DNA-schade induceert. 

http://haar~van.de
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Er is een verhoogde incidentie van "single strand breaks" en SCE's in dierlijke cellen 

vaangetoond. Indierüjke.cellen werd*remming*van-DNA-repair*mechanismen gevonden: 

•,̂ ^ Verder-werd -in-^fibroblasten -van .muizenaen.iratten.-eenèdosis-gerelateerde'conversie--van 

ïjf .TDNA .naar -de'-."single^stranded" -vorm -̂̂ geïnduceerd. Kwikchloride bindt aan het 

-chromatine .van-rat fibroblasten^en-CHO-ceUen.-In .̂ humane lymphocyten werd-een 

verkorting van chromosomen gevonden in vitro. Anorganisch kwik heeft daamaast een 

effect op het mitotische spoeUichaam van planten, hetgeen een abnormale verdeling van 

de chromosomen veroorzaakt. 

Organische kwikverbindingen 

Twee organische kwikverbindingen (methylkwikchloride en methoxyethyl kwikchloride) 

warend-zwak'positief.-in, een test op genmutaties in Chinese hamster V79 cellen bij 

cytotoxische doseringen. 

-,~ "In een in^vivo studie. werd...geeni:overtuigend"bewijs gevonden voor een verhoogde /-, 

incidentie van CA.inJeucocyten en^granulocyten van katten, chronisch blootgesteld aan 

methylkwik (Miller et al., 1979-R). Een muis micronucleus toets met methylkwik « , 

hydroxide (1-4 mg.kg'' lichaamsgewicht) was zodanig beperkt van opzet (totaal 6 dieren), 

dat geen conclusie kan worden getrokken. Er werden een aantal dominant lethaal testen 

uitgevoerd met mannelijke en vrouwelijke.muizen eenmaüg_.i.p. blootgesteld • aan-.10 

mg.kg' lichaamsgewicht metiiylkwik hydroxide. Het resultaat was afhankelijk van de ., , 

gebmikte stam; bij zowel mannetjes als vrouwtjes muizen werden positieve (afname 

fertiUteit en toename van aantal dominant lethaal mutaties in spermatogonia of oocyten 

van behandelde dieren) en negatieve resultaten gevonden (Suter, 1975-R). Lp. 

behandeling met 10 mg.kg"' Uchaamsgewicht methylkwik veroorzaakte geen stmcturele 

CA in metaphase II oocyten van hamsters. Er was wel sprake van een significante 

toename van aneuploïde cellen (Mailhes, 1983-R). In oocyten van muizen subcutaan 

blootgesteld aan dimethylkwik of kwik acetaat werd echter geen bewijs voor aneuploïdie 

gevonden (JagieUo en Lin, 1973-R). 

In Drosophila melanogaster., behandeld met methylkwik, werd inductie van non

disjunction en geslachtsgebonden recessief lethaal mutaties gevonden. Methylkwik en 

fenylkwikacetaat waren positief in de Bacillus subtilis rec-assay. Methylkwik was niet - . 

mutageen en veroorzaakte geen recombinatie in de Saccharomyces cerevisiae test; wel 

•L':-Viwas"-er*sprake:tvan ;̂een^Uchte t̂oename van chromosomale-nonTdisjunctie. De mutagene 
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respons van Chinese hamster V79 cellen op methylnitrosoureum werd versterkt door 

• . methylkwik. Daamaast is gerapporteerd.dat methylkwik interfereert met gen expressie in 

-'>celculturen-̂ miviVro. 

Gegevens bij mensen 

Er is geen overtuigend bewijs dat inhalatoire blootstelüng aan kwikdampen bij werk

nemers of orale blootsteUing aan anorganisch of organisch kwik via gecontamineerd 

voedsel een verhoogde incidentie van chromosoom aberaties in perifere lymphocyten 

veroorzaakt. Studies waarin een positief resultaat werd gerapporteerd zijn minder 

betrouwbaar vanwege technische problemen, niet voldoende rekening houden met. 

verstorende variabelen of het ontbreken van een dosis-respons relatie. 

Samenvatting en conclusie genotoxiciteit: 

. ;pEr-is geen-overtuigend bewijs'dat-anorganische^ of organische ^kwikverbindingen gen

mutaties veroorzaken. Op basis van in vitro en in vivo studies is er geen overtuigend 

bewijs dat kwikverbindingen stmcturele chromosoom aberaties-veroorzaken in somatische. . 

cellen. In een aantal in vivo studies zijn wel genotoxische effecten, o.a. aneuploïdie, op 

geslachtscellen aangetoond. Uit diverse indicatortoetsen (in vitro) bleek dat kwik

verbindingen DNA-schade induceren. Daamaast is voor zowel-anorganisch als organisch 

kwik remming van DNA-repair aangetoond in vitro. Er is geen overtuigend bewijs voor 

genotoxische effecten op perifere lymphocyten bij mensen, oraal of inhalatoir bloot

gesteld. 

Op basis van deze resultaten wordt geconcludeerd dat kwikverbindingen (zowel 

anorganisch als organisch) in staat zijn om genotoxische effecten te veroorzaken in 

geslachtscellen. Gezien het feit dat er geen duidelijk bewijs is voor inductie van 

genmutaties, de aard van de chromosomale afwijkingen (niet stmctureel, wel numeriek) 

en de resultaten van een. aantal indicatortesten (wel remming van DNA-repair, geen DNA 

adductvorming) is er waarschijnlijk sprake van indirecte mechanismen. Dergelijke 

mechanismen zijn al meer gepostuleerd, bijvoorbeeld voor arseen. 
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5.1.5. Carcinogeniteit 

Elementair kwik 

.;. Er zijn geen dierexperimentele. studies bekend .'met :betrekking-^.tot;':carcinogeniteit-van 

.elementair-kwik,na inhalatie. .. . . , . 

In een epidemiologische studie-onder Zweedse "chlooralkaü -werkers" werd een 

verhoogde longkanker incidentie gerapporteerd.-Deze groep werd echter ook blootgesteld 

-aan asbest ~en hun ^rookgewoonten-waren-niet in detaü-bekend. Daamaast-werd in een 

groep tandartsen en tandarts-assistenten een verhoogde incidentie van güoblastoma 

(kwaad-aardige hersentumoren) gerapporteerd. De auteurs concludeerden dat er waar

schijnlijk sprake is van beroepsfactoren, waarvan kwik-blootsteUing er.één zou kunnen 

. zijn. 'Op basis'van deze twee studies is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over 

eventuele carcinogeniteit van elementair kwik bij mensen. 

Anorganische kwikverbindingen 

. . . e . Voor. zover bekend zijn aüeen kwikacetaat en kwikchloride in dierexperimenten, getest op 

carcinogeniteit. Chronische blootsteUing aan kwikacetaat in concentraties tot 8 mg Hg.kg"' 

Uchaamsgewicht per dag in het dieet resulteerde bij ratten niet in een verhoogde incidentie 

van tumoren (Fitzhugh et al., 1950-R). Vanwege het kleine aantaUen dieren (10-12.per 

groep), het ontbreken van overlevingsgegevens en het feit dat er sterfte ten gevolge van 

pneumonia optrad (aantallen niet bekend) is deze studie onvoldoende voor een evaluatie 

van de carcinogene potentie. Schroeder en Mitchener (1975-R) voerden een studie uit 

waarin muizen werden blootgesteld aan 5 /xg Hg.l' drinkwater (bij een water consumptie 

van 5 ml per dag komt dit overeen met 0,001 /xg.kg"' lichaamsgewicht). De onderzoekers 

concludeerden dat er geen significante verhoging was van het aantal tumoren. Deze 

gegevens kunnen niet worden geëvalueerd omdat details ontbreken en slechts één dosis 

werd gebmikt. 

In een recente NTP-studie werden groepen van 60 ratten (m/v) en 60 muizen (m/v) 

gedurende 2 jaar, 5 dagen per week, blootgesteld aan kwikchloride via een maagsonde. 

De ratten werden blootgesteld aan concentraties van O, 2,5 of 5 mg.kg' lichaamsgewicht 

(overeenkomend met O, 1,9 en 3,7 mg Hg.kg"' lichaamsgewicht) en de muizen aan 

concentraties van O, 5 of 10 mg.kg"' Uchaamsgewicht (overeenkomend met O, 3,7 en 7,4 

ĵ -..,n:'.̂ .£.mg>rHg.kg:LfUchaamsgewicht)-.:.Bij.de muizen-.zijn.^geenstumoren^gevonden. Er trad een 
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dosis-gerelateerde toename van metaplasie van het neusslijmvUes op. Dit werd mogeüjk 

— '-veroorzaakt doordat-bij het toedienen-via-een-maagsonde..blootstelling-van-het-neus-

iSÜjmvÜes.op.kan,treden.door-.middeLvan-verdamping.of.morsen. - - •- . .-̂ ..n«« 

b,i«H-.-v>̂ •t̂ ;̂ ^̂ Bij•-. ..ratten-.„werd,̂ een....(nietTsignificante):̂ verhoogdewincidentie-^A'an--^^^ 

-.-.̂ - - .. ^paptUomenin de voormaag.van.ratten„gevonden (mannetjes-(lage-dosis):*3/50,-vrouwtjes 

••••• -(hoge-dosis): 2/50 ten~opzichte. van-0/50 bij-controles). De incidentie -van papillaire 

hyperplasie van de voormaag was eveneens verhoogd bij vrouwelijke (hoogste dosis) en 

- • manneüjke ratten .(beide dosisgroepen). Volgens de NTP waren er geen aanwijzingen dat 

deze goedaardige tumoren zich verder zouden ontwikkelen tot kwaadaardige tumoren. Bij 

de mannelijke ratten in de hoogste dosis groep werd een verhoogde incidentie van rüer 

(buis) hyperplasie gevonden. De resultaten van de hoogste dosisgroep bij de manneüjke 

ï>:t A :(."c ratten-kunnen.'niet^worden.rtgebmikt^voor-het trekken van een conclusie, omdat de 

toxiciteit te groot was (zie §5.1.2.). Op basis van deze resultaten wordt geconcludeerd dat 

— er geen.duidelijk.bewijs-is..voor.carcinogeniteit.van-kwikchloride in.proefdieren... 

., .> .-, . . .̂̂ Met betrekking tot.eventuele.carcinogene effecten.van anorganische kwikverbindingen bij 

mensen is een studie beschikbaar. Janicki et al. (1987-R) rapporteerde een verband tussen 

het gebmik van kwik bevattende fungiciden en leukemie bij boeren. Vanwege het 

ontbreken van essentiële gegevens (o.a. over de studieopzet en.eventuele.blootsteUing aan- . 

. andere chemicaUën) kan over deze studie geen uitspraak worden gedaan. 

Organische kwikverbindingen 

In een studie met ratten werd de carcinogeniteit onderzocht van fenylkwikacetaat in het 

dieet (concentraties tot 8 mg Hg.kg"' lichaamsgewicht per dag). Er werd geen verhoogde 

tumorincidentie gevonden (Fitzhugh et al., 1950-R). Zoals eerder aangegeven bij kwik

acetaat, is deze studie niet te evalueren. Mitsumori et al. (1981-R) rapporteerden een 

verhoogde incidentie .van niertumoren bij mannelijke muizen blootgesteld aan 15 mg.kg*' 

methylkwik chloride in voeding gedurende ongeveer 1 jaar. In deze dosisgroep trad bij de 

mannetjes niertoxiciteit op. Bij vrouwelijke muizen werden geen effecten gevonden. 

Dieren blootgesteld aan 30 mg.kg' methylkwik in voeding vertoonden emstige neuro

toxische effecten en stierven binnen 6 maanden. Op basis van deze gegevens is er geen 

duidelijk bewijs voor carcinogeniteit van organisch kwik in proefdieren. 

i ' 
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Er zijn geen gegevens bekend over carcinogene effecten van organische kwikverbindingen 

bij mensen. 

^Samenvatting.enconclusie.carcinogeniteit: -̂  . , „ ..-_ 

•.. Er-zij n. geen. gegevens. over. eventuele ̂ carcinogeniteit .van, elementair-kwikr bij-proefdieren. 

Op grond van de beschikbare .epidemiologische gegevens is het niet-mogeUjk tot een 

conclusie te komen omtrent eventuele carcinogene effecten van elementair kwik bij 

mensen. Er is geen duidelijk bewijs voor-carcinogeniteit van anorganische of organische 

kwikverbindingen bij proefdieren. De enige epidemiologische studie naar carcinogeniteit 

van anorganisch kwik is niet geschikt voor een evaluatie van de carcinogene potentie van 

anorganisch kwik bij de mens. Epidemiologische gegevens met betrekking tot organisch 

kwik ontbreken. 

5.1.6. Interactie van kwik met andere verbindingen 

-̂ . Er zijn.tussenxkwik^en-kwikverbindingen en-andere^verbindingen..verschillende.interacties - - .>:̂ --r 

mogeüjk welke de resorptie, distributie, excretie en/of toxiciteit van kwik beïnvloeden. 

Volgens een recent ATSDR rapport zijn kaUumbichromaat, ethanol en atrazine drie 

verbindingen, die op verschillende wijze, de toxiciteit, van-kwik lijken^ te., verhogen.--

Metalen. en verbindingen welke antagonistisch werken ten opzichte van de effecten van 

kwik zijn vitamine D, vitamine E, thiol verbindingen, seleen en koper (ATSDR, 1992). 

Seleen is als natriumseleniet gebmikt als antidotum bij kwikvergiftiging. Het specifieke 

mechanisme van interactie is (nog) niet geheel opgehelderd. De volgende mechanismen 

zijn gepostuleerd: redistributie van kwik, competitie ten aanzien van bepaalde bindings-

plaatsen, de vorming van kwik-seleen complexen, de conversie van toxische vormen van 

kwik en het voorkómen van oxyderende schade (ATSDR, 1992). In meerdere proefdier

soorten is inderdaad aangetoond dat seleen de distributie van kwik beïnvloedt. De 

vorming van kwik-seleen-eiwit complexen is gevonden in bloed- en plasmaceUen van 

ratten en konijnen. De meeste studies naar kwik-seleen interactie zijn uitgevoerd in 

. knaagdieren. Het seleen-metaboüsme in mensen verschilt van dat. in de meeste proefdier

species en de afhankeüjkheid van seleen is bij mensen minder dan bij dieren. Toch zijn er .„. , 

bij in de arbeidssituatie aan elementair kwik blootgestelde mensen in verschiUende 

weefsels.en-organen-(nieren,_hersenen,.schilklier^en-hypofyse)-ook.aanwijzingen gevonden 
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voor kwik-seleen interactie. In bijvoorbeeld nierweefsel werden in lysosomen "inclusion 

bodies" (insluitsels)-gevonden welke kwik.en seleen bevatten. (WHO-IPCS,-1991).'De 

: . . - . .--vorming-.van kwik-seleencomplex-ZOU .verantwoordelijk kunnen^ zijn^voor. de lange-half-

'^'^'-•^-•^'''.waardetijd ^vanveen-::deel*'van'̂ het'kwik'f:(zie':i§5.1.1),*'!rVoorbehandeUng-.'me zinkTwerkt 

.: -4.̂ ---r.beschermend ten opzichte van-de-niertoxiciteit.van. anorganisch.,kwik-in-.ratten-(ATSDR, 

- 1992).-Daamaast is gerapporteerd-dat het gelijktijdig toedoenen van-zink de-embiyo-

toxische en-teratogene effecten van anorganisch kwik in hamsters verminderd - (WHO 

IPCS, 1991). 

5.2. ECOTOXICITEIT - AQUATISCHE ORGANISMEN 

' - -De bioaccumulatie- en toxiciteitstudies met kwik zijn uitgevoerd in '(semi-)statische 

systemen of doorstroomsystemen. In (semi-)statische systemen kan de kwikconcentratie 

aan het eind van een langdurende toets aanmerkelijk lager zijn dan de beginconcentratie; 

dit geldt zowel voor anorganisch als organisch kwik. De afname van de concentratie 

wordt veroorzaakt door verdamping uit het medium, adsorptie aan de glaswand en aan 

zwevend materiaal (voedsel, uitwerpselen) en door de opname in de blootgestelde 

organismen. Zo werd in statische toetsen waarin watervlooien werden blootgesteld aan 

- .anorganisch kwik of .methylkwik na 7 dagen nog slechts 20-30%- van de beginconcentratie 

gevonden in de waterfase; 25% was geadsorbeerd aan de glaswand en 20-25% was 

verdampt (Biesinger et al,, 1982), In statische toetsen waarin vissen werden blootgesteld 

aan ethyUiwik was na 7 dagen nog slechts 5% van de beginconcentratie aanwezig; 60% 

van het verUes werd veroorzaakt door adsorptie en verdamping (Fang, 1974). 

Na toediening van kwik aan het medium kunnen er ook veranderingen in de speciatie 

optreden. In een experiment met vissen werd 90% van het toegediende anorganisch kwik 

binnen enkele uren omgezet in methylkwik, door bacteriën in de sUjmlaag op de huid van 

de vissen (Jemelöv, 1972). In de bovengenoemde studie van Biesinger et al. (1982) werd 

een geringe mate van omzetting van anorganisch kwik in methylkwik gevonden: van de 

na 7 dagen gevonden totale hoeveelheid kwik in de waterfase (na toediening van 

anorganisch kwik) was 90% aanwezig als anorganisch kwik en 10% als methylkwik. 

AUe in dit onderdeel genoemde concentraties in water (/xg.l"') en gehalten in organismen 

(mg.kg"') zijn uitgedmkt als kwik. 
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.5.2.1. Bioaccumulatie en biomagnificatie 

"• --'-In de'beschikbare'Üteratuur wordt-geen*melding^.gemaakt-.van"significante verschiUen 

i T!~ -tussen"de -accumulatie-^van^kwik in•zoet--en«:zoutwaterorganismen.^'Om- deze-reden-en 

= -•.; -'̂ -.vanwege,het-relatief%geringeJaantalvaccumulatiegegevens.voo^zoutwaterorganismen.(en•.de 

grote spreiding in - accumulatiegegegevens voor aquatische organismen in het algemeen) 

zijn de accumulatiegegevens >voor-zoet- en zoutwaterorganismen gecombineerd. 

Bioaccumulatie - Inleiding 

De eigenschap van een stof om in een organisme te accumuleren vanuit het water wordt 

uitgedmkt in een bioconcentratiefactor (BCF), het quotiënt van de concentratie van de stof 

in het organisme (op basis van het vers- of drooggewicht) en de concentratie van de stof 

in water:.BCF =-C^^^^^^^J Ĉ t̂cr- De.BCF-kan.ook worden bepaald door-meting van de 

opname- en eüminatiesnelheidsconstanten (resp. de ki- en kj-waarde). De BCF wordt dan 

gelijkgesteld aan het quotiënt van de kj (l.kg'' organisme.dag*') en de ks (dag"'): BCF = 

kl / kj. De eenheid van de BCF is l'.kg"'-, maar meestal wordt de BCF vermeld als zijnde 

dimensieloos. Wanneer de BCF groter is dan 1, is er sprake van bioconcentratie. 

Bioaccumulatie - laboratoriumonderzoek 

" v^-"^Bioaccumülatiestudies-* resulterend in BCF-waarden zijn samengevat in bijlage 5.2.1 

(anorganisch kwik) en bijlage 5.2.2 (organisch kwik). De in deze bijlagen vermelde 

BCF-waarden zijn meestal berekend op basis van het kwikgehalte in het gehele organis

me, op versgewicht basis ("whole body" BCF). In sommige gevallen is de BCF echter 

berekend op basis van het kwikgehalte in een deel van het organisme of berekend op 

drooggewicht basis, hetgeen kan leiden tot aanzienlijke verschillen in BCF-waarden. 

Andere factoren die tot aanzienlijke verschillen in BCF-waarden kunnen leiden zijn, naast 

de vorm waarin kwik wordt toegevoegd aan het water, blootstelüngsduur (wel of geen 

evenwichtssituatie), blootsteUingsconcentratie, soortspecifieke verschiUen en levensfase). 

De vermelde BCF-waarden moeten dus worden beoordeeld op basis van aüe bovenge

noemde factoren; deze staan zoveel mogelijk aangegeven in de bijlagen. Verder wordt 

opgemerkt dat er in verreweg de meeste accumulatiestudies niet is gekeken naar de 

V .speciatie van kwik in de organismen en in water..AUe BCF-waarden zijn gebaseerd op de. 

gemeten totaal-kwik concentratie in het organisme en de gemeten of toegevoegde totaal-
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kwUc concentratie in het water, waarbij hier met totaal-kwik de som van anorganisch plus 

organisch kwik wordt bedoeld, 

•Anorganisch-kwik {bijlage-5.2.1) 

Algen en waterplanten 

Voor de alg Croonmonas salina en de alg Oedogonium sp. is een BCF berekend van 

8.500 (drooggewicht basis) resp. 870 (versgewicht basis). Volgens Glooschenko (1969) is 

er bij de "accumulatie in" algen vooral sprake van adsorptie aan het oppervlak. 

Voor waterplanten zijn BCF-waarden bepaald van 18 tot 150 (versgewicht basis), geldend 

voor de hele plant of voor de drijvende en/of onder water voorkomende plantedelen. Voor 

de wortels van de waterhyacinth Eichomia crassipe werd in de studie van Muramota 

(1983) een BCF van 580 bepaald. Het gehalte in de top van deze plant was 10.000 maal 

lager dan dat in de wortels, ̂ .resulterend in een BCF van 0,06. Bij deze studie wordt 

opgemerkt dat er sprake was van een extreem hoge blootsteUingsconcentratie (1.000 /xg 1" 

'). In een studie met de waterpest Elodea densa was de opnamesnelheid van kwik vanuit 

het sediment langzaam vergeleken met die vanuit de waterfase (Maury-Branchet et al., 

1990). 

Invertebraten 

Voor verschiUende groepen invertebraten zijn de volgende BCF-waarden bepaald: 517 -

670 voor wormen, 190 - 5.300 voor weekdieren, 330 - 2.400 voor kreeftachtigen en 

140 - 12.600 voor insekten, aüe op versgewicht basis. De studies met weekdieren wijzen 

vooral op een sterke mate van accumulatie in de zeemossel Mytilus edulis^ maar in de 

studies met deze soort was de blootstelüngsduur meestal aanzienlijk langer dan die in de 

studies met de overige soorten weekdieren. De geometrisch gemiddelde BCF voor Af. 

edulis (BCF,no ,̂: 2.540) is gebmikt bij de afleiding van een maximaal toelaatbaar 

risiconiveau voor anorganisch kwik in oppervlaktewater, op basis van doorvergiftiging in 

de voedselketen (zie 5.4.2). Door de watervlo Daphnia magna werd gedurende een 

eüminatieperiode van 4 dagen ca. de helft van de geaccumuleerde hoeveelheid 

geëlimineerd, na een 21 dagen durende blootstelling aan concentraties van 0,36 - 1,28 

/xg.r'. Zowel de BCF-waarde als de eüminatiesnelheid werden weinig beïnvloed door de 

V'- ..v-.3!jblootstelÜngsconcentratie=(Biesinger et al.,-1982).-Dc-studie^van Rossaro (1986) met 
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verschiUende levensfasen van de mug Chironomus riparius, resulterend in BCF-waarden 

van resp. 12.600 Garven),- 10.500 (poppen) en.3.600.(adulten).iüustreert de invloed-̂ van 

de levensfase op het kwikgehalte in deze soort. . . . . . .. - . r 

^ ŝsen 

"Betrouwbare" BCF-waarden voor vissen (Rafa clavata, Pimephales promelas, Salmo 

gairdneri) variëren van 1.800 tot 5.700, op versgewicht basis. Deze waarden zijn geselec

teerd op basis-van een minimale blootstellingsduur van 4 weken en een maximale bloot-

stelüngsconcentratie van 1 /xg.l"'. De minimale blootsteUingsduur van 4 weken is 

gebaseerd op de in het onderstaande vermelde gegevens over de accumulatie van kwik in 

vissen, waamit blijkt dat er ook na 30 dagen blootstelling nog geen sprake is van een 

evenwichtssituatie; dit geldt zowel bij blootsteUing aan anorganisch kwik als voor 

-. blootstelling aan methylkwik. Langer dan 4 weken durende accumulatiestudies zijn echter 

nauwelijks aanwezig, vandaar dat de grens bij 4 weken is gelegd. De maximale bloot-

stelüngsconcentratie van 1 /xg.l"' is gebaseerd op de resultaten van de toxiciteitstudies met 

vissen; daamaast is rekening gehouden met in Nederlandse oppervlaktewateren voor

komende kwikconcentraties (hfst. 4), teneinde een realistische vergelijking te kunnen 

maken met de op basis van veldstudies berekende BCF-waarden. De geometrisch gemid

delde BCF voor vissen (BCF ĵ,; 3.030) is gebmikt bij de afleiding van een maximaal 

toelaatbaar risiconiveau voor anorganisch kwik in oppervlaktewater, op basis van 

doorvergiftiging in de voedselketen (zie 5.4.2). 

In de studie waarin de stekelmgrog Raja clavata werd blootgesteld aan anorganische kwik 

(0,02 /xg.l') werd gevonden dat zowel de opname (gevolgd gedurende 70 dagen) als de 

eliminatie (gevolgd gedurende 90 dagen) verliepen overeenkomstig het één-compartiment 

model. De opnamesnelheids-constante (kj) resp. eUminatiesnelheids-constante (kJ waren 

10,23 l.kg*' vis.dag"' resp. 0,0028.dag-'), resulterend in een BCF van 3.650. Uit de kj 

volgt een halfwaardetijd (TVi) van ca. 250 dagen (Pentreath, 1976). In de studie waarin 

de guppy Poecilia reticulata werd blootgesteld aan anorganisch kwik (1 /xg.l"', gedurende 

11 dagen) werden twee fasen in de eliminatie gevonden. In de eerste fase vond een sneUe 

eUminatie plaats (T'^ — 4,5 dagen); deze eUminatiesnelheid komt overeen met die van 

anorganisch kwik: In de tweede fase vond een langzamere" eliminatie plaats (TV̂  = 67,7 

dagen); deze eliminatiesnelheid komt overeen met die van methylkwik (Kramer en 

Neidhart, 1975). De accumulatie van kwik, zowel anorganisch als meÜiylkwUc, in vissen 
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is afhankelijk van de blootsteUingsperiode en het lichaamsgewicht. De BCF-waarden zijn 

- lager, naarmate, het.Uchaamsgewicht .hoger is;-dit-verschü^wordt^^nünder naarmate de 

blootstelUngsperiode langer is (Boudou en Ribeyre, 1984). ..Ook .de groeisnelheid van 

-vissen is vanrinvloed oprde-grootte vandeBCF.^Door.-groei^wordtihet'kwikgehalte^n-de 

vis lager (groeiverdunning) .waardoor ook-de-BCF-^lager.wordt.-Dit wordt onder meer 

geïllustreerd door de studie van Ribeyre en Boudou (1984) met de regenboogforel Salmo 

gairdneri (huidige naam: Oncorhynchus mykis). Deze studie, waarin de vissen werden 

blootgesteld aan 0,1 /xg.l' (teststof HgClj. bijlage 5.2.1 of CHaHgCl, bijlage 5.2.2) 

resulteerde in de hoogste BCF-waarde voor anorganisch kwik resp. methylkwik in vissen. 

Tijdens de 30 dagen durende blootstellingsperiode was het gewicht van de in deze studie 

gebmücte vissen constant. Bij de blootsteUing aan anorganisch kwik was er na 30 dagen 

nog geen sprake^ van̂  een evenwicht tussen het gehalte in de vissen en de concentratie in 

water. Na 60 dagen blootstelling werd een afname van de opnamesnelheid geconstateerd. 

- De groei van de vissen vanaf dag 30 was echter aanzienlijk: het gewicht van de vissen 

was 0,75 g op dag 30 en 3 g op dag 83. De groeiverdunning is in dit geval ongeveer 

0,025 dag"'. Deze waarde is bijna 10 keer groter dan de eerder genoemde eüminatiesnel-

heids-constante van 0,0028 dag"' bij de rog R. clavata. 

De bovengenoemde BCF-waarden hebben alleen betrekking op de accumulatie vanuit de 

waterfase. Onder veldomstandigheden vindt ook accumulatie ..plaats vanuit het voedsel. 

BlootsteUing van de rog R. clavata aan met anorganisch kwik gecontamineerd voedsel 

(zeeduizendpoten Nereis; blootstellingsperiode 7 dagen, gevolgd door een eüminatieperio

de van 40 dagen) resulteerde in een retentie van 14% van het ingenomen kwik en een 

halfwaardetijd van 62 dagen. De opnamesnelheid van anorganisch kwik vanuit de voeding 

was vergelijkbaar met die vanuit het water (Pentreath, 1976). 

Na blootstelüng van vissen aan anorgarüsch kwik zijn de kwikgehalten in nieren, lever, 

milt en kieuwen hoger dan die in andere organen. Het gehalte in de nieren is meestal het 

hoogst (Sakaizumi, 1980; Lourdes et al., 1990; Pentreath, 1976; Noël-Lambot, 1977; 

Ribeyre en Boudou, 1984). Hierbij wordt opgemerkt dat verreweg het grootste deel van 

de totale hoeveelheid kwik in vissen aanwezig is als methylkwik. Methylering van anorga

nisch kwik vindt bij vissen zowel extem als intem plaats: extern door bacteriën in de 

süjmlaag op de huid en intem in de ingewanden (Jemelöv, 1972; Romijn et al., 1991a). 
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Organisch kwik (biilaee 5.2.2) 

Alle onderstaande BCF-waarden zijn afkomstig uit studies met methylkwik.. 

Waterplanten 

Voor ^waterplanten zijn; BCF-waarden bepaald-van-8 tot'-2,950'(versgewicht--^basis); 

geldend voor de hele plant of voor de drijvende en/of onder water voorkomende plante

delen. De vergelijking met de BCF-waarden na blootstelüng van dezelfde soorten aan 

anorganisch kwik levert geen overtuigend bewijs dat methylkwik in sterkere mate wordt 

geaccumuleerd in waterplanten dan anorganisch kwik. De waarden zijn echter moeiüjk 

vergelijkbaar vanwege de grote verschülen in blootsteUingsconcentraties (0,05 /xg.l"' in de 

toetsen met anorganische kwik en 3 /xg.l"' in de toetsen met methylkwik). 

In de waterpest Elodea densa werd een methylkwikgehalte gevonden dat 40 maal hoger 

, . -was dan het gehalte van anorganisch kwik,-terwijl het gehalte van anorganisch-kwik in het 

sediment gelijk was aan het gehalte aan organisch kwik in het sediment. Methylkwik werd 

door de wortels opgenomen en getransporteerd naar de bladeren (Maury-Branchet et al., 

1990). 

Gedoomd hoornblad Ceratophyllum demersum werd blootgesteld aan ethyl- en methyl

kwik. Methylkwik accumuleerde iets meer dan ethylkwik. Het maximale gehalte in de 

plant werd voor beide stoffen binnen 3 dagen bereikt. Gedurende de toets werd 35% van 

' . -'; '̂ .de geabsorbeerde*hoeveelheid ethylkwik door de plant omgezet in anorganisch kwik. De V 'J'-

omzetting van methylkwik naar anorganisch kwik door de plant vond in mindere mate 

plaats (Fang, 1974). 

Invertebraten 

Voor verschiUende groepen invertebraten zijn de volgende BCF-waarden bepaald: 110 -

1.800 voor wormen, 3.500 - 13.300 voor weekdieren, 24.900 - 70.700 voor kreeft

achtigen en 2.500 - 8.500 voor insekten, aUe op versgewicht basis. Een vergeüjking met 

de BCF-waarden voor anorganisch kwik wijst in het algemeen op een aanzienUjk sterkere 

mate van accumulatie van methylkwik, behalve in wormen. De vergelijking met 

anorgarüsch kwik wordt bemoeilijkt doordat er vaak grote verschÜUen waren tussen de 

blootstellingsconcentraties. Identieke toetsen met de kreeftachtige Acartica clausi 

.,w.--f.^resulteerden:èin-.,een^ca.'.ï30i:maal hogere BCF*voor^i-meÜiylkwik in-vergeüjking met 
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anorganisch kwik. Goed vergeüjkbare toetsen met de watervlo D. magna resulteerde in ca 

• .20-35.maal.hogere BCE-waarden voor.methylkwik in vergelijking-met anorgarüsch kwik.-.-̂  

--*'-- .De BCF voor Af. edulis. (BCF ĵoa :̂. 13.300; .̂ slechts één waarde-voor deze soort beschik-

••Y .' '̂ baar)*is-gebmikt5bij-de»afleidingivan^een*maximaalütoelaatbaar^risiconiveau'voor^methyl-

kwik in oppervlaktewater, op basis van doorvergiftiging in de voedselketen (zie 5.4.2). 

Vissen 

"Betrouwbare" BCF-waarden voor vissen (Gambusia affinus, Salmo gairdneri, Salvelinus 

fontinalis) variëren van 4.300 tot 35,000. Deze waarden zijn geselecteerd op basis van de 

bij anorganisch kwik genoemde selektiecriteria, uitgebreid met het gebmik van een , 

doorstroomsysteem. Uit de vergelijking met de BCF-waarden met anorganisch kwik blijkt 

duideÜjk dat methylkwik in aanzienUjk sterkere mate wordt geaccumuleerd dan anorga

nisch kwik. Identieke toetsen met de regenboogforel S. gairdneri resulteerden in ca. 5 

maal hogere BCF-waarden voor methylkwik in vergelijking met anorganisch kwik. De 

geometrisch gemiddelde BCF voor vissen (BCF ;̂,: 8,100) is gebmikt bij de afleiding van 

een maximaal toelaatbaar risiconiveau voor methylkwik in oppervlaktewater, op basis van 

doorvergiftiging 'm de voedselketen (zie 5.4.2). Het verschil tusson de geometrisch 

gemiddelde BCF voor methylkwik (8.100) en die voor anorganisch kwik (3.030) geeft, 

gezien de beschikbare gegevens, een onderschatting van het werkelijke verschil in 

accumulatiepotentie.-Beide waarden zijn echter gebaseerd op een beperkt aantal (geome

trisch gemiddelde) BCF-waarden voor individuele soorten vissen. 

In de studies van Reinert et al. (1974) en Boudou en Ribeyre (1984) werd bij de gebmikte 

blootsteUingsduur van ca. 80 dagen nog geen evenwicht tussen de kwikconcentratie in 

vissen en water gevonden. Er is dus geen sprake van evenwichts BCF-waarden, waarbij 

de opname gelijk is aan de eliminatie. In de studie met de zalmachtige Salvelinus 

fontinalis werden drie opeenvolgende generaties blootgesteld aan methylkwik. In deze 

studie werd in de vissen na een blootstelüngsduur van 20-28 weken een "evenwicht" 

gevonden, dat wU zeggen, het kwikgehalte in de vissen nam niet verder toe. Dit 

evenwicht werd echter niet veroorzaakt door een evenwicht tussen opname en eüminatie, 

want gedurende een eliminatieperiode van 16 weken werd geen significante hoeveelheid 

kwik geëümineerd; Het optreden van evenwicht werd hier veroorzaakt door de groei van 

de vissen, waardoor het gehalte in de vissen constant bleef (McKim et al., 1976). In de 

ook bij anorganisch kwik genoemde studie van Ribeyre en Boudou (1984) met de regen-
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• boogforel S. gairdneri werd na een 30 dagen durende blootstelüng een enigszins 

afnemende opnamesnelheid gevonden. Tijdens deze relatief• kortdurende. blootstelUngST. 

- :*̂  - * periode trader echter geen groei-van de vissen*op,-in.tegensteUing*-tot*de situatie-bij aüe 

>•?--f̂  •:>overigë'genoemde.studies. «De'in-deze.studie*gevonden•FBCFvvan^35•r000^voor^methylkwik 

is dan ook de hoogst gerapporteerde waarde voor vissen. 

In een studie met de rog Raja clavata werd gedurende een blootstellingsduur van 80 

dagen een Uneair verlopende opname van methylkwik gevonden. Gedurende 74 dagen 

werd geen eüminatie waargenomen (Pentreath, 1976). 

Uit een aantal onderzoekingen blijkt dat organisch kwik sterk accumuleert via het voedsel. 

Blootstelling van de rog R. clavata aan met methylkwik gecontamineerd voedsel (zeedui

zendpoten Nereis; blootstellingsperiode 7 dagen, gevolgd door een eliminatieperioede van 

40 dagen) resulteerde in een retentie van meer dan 94% van het ingenomen kwik en een 

halfwaardetijd van 323 dagen (Pentreath, 1976). Boudou et al. (1979) onderzochten de 

accumulatie van methylkwik door het koboldvisje Gambusia affinis door contaminatie van 

water aüeen en door contaminatie van water en voedsel (Daphnia's). De Daphnia*s 

werden blootgesteld aan dezelfde methyUcwikconcentratie als aanwezig in het water 

waaraan de vissen werden blootgesteld. De BCF-waarden gebaseerd op blootstelüng aan 

alleen water varieerden van 2.500 tot 4.300 (afhankelijk van de temperatuur). Gebaseerd 

op blootstelling aan water en gecontamineerd voedsel varieerden de BCF-waarden van 

3.000 tot 27.000, Hiemit blijkt dat de accumulatie vanuit het voedsel in sterkere kan 

bijdragen aan het methylkwikgehalte in vissen dan de accumulatie vanuit het water. 

De methylkwikgehalten in vissen zijn het hoogst in de mUt, kieuwen, nier en lever. Het 

gehalte in de lever is ongeveer geüjk aan het gehalte in de nier (Sakaizumi, 1980; Ribeyre 

en Boudou, 1984) of hoger (McKim et al., 1976; Pentreath, 1976). Het meüiylkwikgehal-

te in de spieren is lager dan dat in de in de lever en nieren. Aangezien meer dan 50% van 

de massa van een vis uit spierweefsel bestaat, leveren de methylkwikgehalten in 

spierweefsel de belangrijkste bijdrage aan het totale gehalte in vissen. 

Accumulatie - veldonderzoek 

In diverse aquatische organismen is het percentage methylkwik ten opzichte van de totale 

hoeveelheid kwik in het organisme bepaald. In algen werd ca. 15% methylkwik gevonden 

(May et al., 1987). In invertebraten, waaronder wormen en weekdieren, is het percentage 

metiiylkwik 20-60% (Stephenson, 1991; Braune, 1987a; May et al., 1987; Gardner et al.. 
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1978). In vissen komt kwik voomameüjk voor als methylkwik, meestal voor meer dan 

80% (May et al., 1987: 73-99%; Braune, 1987a: >80%; Gardner et al. 1978: 61-100%; 

. . - ^..-Huckabee et al.,,1979 en Luten et,al,v^l980:(vermeld in.Romijmet:al.,cl991a): 80-99%). 

-. i^:.-i.Methylering*van-anorganisch.kwik«.vindt.bij.-vissen^zoweLextem-als4ntem.plaats:sextem 

door bacteriën in de süjmlaag op de huid en intem in de ingewanden (Romijn-et al., 

1991a). Het hoge percentage methylkwik in deze dieren is dus niet alleen het gevolg van 

de opname van methylkwik vanuit water en voeding. 

In benthische (op of in de bodem levende) invertebraten worden over het algemeen hogere 

totaal-kwik gehalten gevonden dan in pelagische (in de waterkolom levende) invertebraten 

(Wren en Stephenson, 1991). Dit geldt ok voor vissen (Braune, 1987a). De accumulatie 

in vissen neemt over het algemeen toe met leeftijd (Huckabee et al., 1979; Barak en 

* V - • Mason,-4990), Een snoek met een lengte van 30 cm bevatte 0,7 mg,kg'', terwijl een 

snoek met een lengte van 60 cm 3,3 mg.kg"' bevatte (Olson, 1976). 

In het Rijnstroomgebied in Nederland zijn kwikgehalten gemeten in diverse organismen, 

in zwevende stof en in het sediment (Hendriks and Pieters, 1993). De gehalten in 

zwevende stof waren gemiddeld 1 mg.kg"'. De gehalten in vissen waren gemiddeld een 

factor 3 hoger dan in invertebraten (weekdieren, kreeftachtigen en insekten). De gehalten 

in paling, blankvoom en snoekbaars waren 0,66 tot 1 maal het gehalte in het zwevende 

stof. De gehalten in juveniele blankvoom waren een factor 4 lager dan die in adulte 

exemplaren. Op basis van de gegevens uit deze studie is het mogelijk om voor een 

veldsituatie (Rijnstroomgebied) een BCF voor vissen te berekenen. De gehalten in blaiUc-

voom (op basis van het versgewicht en de gemiddelde gehalten in juveniele en adulte 

vissen) varieerden van 0,165 tot 0,25 mg.kg"' (0,165 tot 0,25 maal het gehalte in 

zwevende stof). De verdeüngscoëfficient sediment/water, Kd̂ inicotJ is 170.000 l.kg"' 

(Stortelder et al., 1989; zie ook 3.3.1), resulterend in een berekende concentratie in water 

(opgeloste fractie) van 5,9x10"̂  Mg-̂ '*- ^^ op basis hiervan berekende BCF-waarden voor 

blankvoom variëren van 28.000 tot 42.400. 

In de periode 1988-1989 werden in aal Anguila anguila en baars Perca fluviatilis 

afkomstig uit uiteenlopende Rijkswateren (stroomgebied van Rijn en Maas) kwikgehalten 

gemeten van 0,1 tot 1,0 mg.kg"'. In 1988 was de kwikconcentratie in Rijn en Maas 0,01-

0,02 /xg.l"* (opgeloste fractie). De op basis van deze gegevens (vermeld in Romijn et al,, 

1991a) berekende BCF-waarden variëren van 5.000 tot 100,000, Het gemiddelde gehalte 

>-:;;.ï-^tSv:%iinade^visseni»per^ocatie;,(locatie.is-bemonsterd~water)--varieerde^in de aal van 0,12-0,70 
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-mg;kg*' (12.locaties) en in de baars van.0,22-0,42 mg.kg"'.(6 locaties), resulterend in een 

geometrisch gemiddelde BCF per visssoort van 20.300 voor de aal resp..23.200.voor de-

-i-r . ->baars.'̂ De«hiemit berekende*.geometrisch..gemiddelde.BCF.voor vissen^CBCFy-,: 21.700)4s 

'>^^.r,^gebmikt^bij<de'=afleidingwan«;een'maximaalïtoelaatbaar:risiconiveau*voor-methylkwik-.in 

oppervlaktewater, op basis-van doorvergiftiging in de voedselketen (zie 5.4,2) In Romijn 

et al. (1991a) zijn geen gegevens met betrekking tot het ontwikkelingsstadium van de 

vissen vermeld, 

^ • .-.'Bij de ̂ bovenvermelde.veldgegevens die gebmikt zijn bij de berekening van BCF-waarden 

voor vissen ontbreken gegevens over de speciatie van kwik in vis en water. Op basis van 

het voorafgaande kan worden gesteld dat kwik in vis voomamelijk aanwezig is als 

methylkwik (minimaal 80%). In zoete oppervlaktewateren is over het algemeen slechts ca. 

.u^ 1-10% van het*kwik'..aanwezig-als methylkwik (zie 3.1.1). Hiemit blijkt dat de feitelijke 

BCF voor alleen methylkwik hoger is. De bovengenoemde BCFv„ op basis van veld

studies (21,700) is ca. 2,5 maal hoger dan de BCF̂ is voor methylkwik op basis van 

laboratoriumstudies (8.100), ondanks het feit dat de op basis van de veldstudies afgeleide 

BCFvi, is gerelateerd aan.-de ̂ -opgeloste,—totaalrkwik (in dit geval: anorganisch plus 

organisch) concentratie in het water. Dit laatste geldt overigens ook voor de op basis van 

de laboratoriumstudies afgeleide BCFvu, maar in de laboratoriumstudies werd kwik als 

methylkwik aan het water toegevoegd, meestal in een doorstroomsysteem.-Mede^gezien--

. het feit dat vissen.kwik voor een belangrijk deel accumuleren vanuit het voedsel (met 

, name methylkwik), hetgeen niet verdisconteerd is in de op basis van laboratoriumstudies 

afgeleide BCF î, en het feit dat methylering van anorganisch kwik plaatsvindt bij vissen 

(zowel extem, in de sUjmlaag op de huid als intem, in de ingewanden), geeft de BCF ;̂, 

op basis van de veldstudies een reëeler beeld van de accumulatie van methylkwik in 

vissen dan de BCF ĵ, op basis van laboratoriumstudies. 

Biomagnificatie 

Als het gehalte van een stof in organismen toeneemt in opeenvolgende trofische niveaus is 

er sprake van biomagnificatie (accumulatie in de voedselketen). Of biomagnificatie van 

kwik onder veldomstandigheden plaatsvindt is vaak onduidelijk, doordat veel variabelen 

zoals grootte en groeisnelheid invloed hebben op de gehalten in de organismen (Richman 

et al,, 1988). In het algemeen zijn methylkwikgehalten in visetende vissen hoger dan die 

in vissen die zich met'andere organismen voeden; dit wordt vaak gezien als een bewijs 
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voor het optreden van biomagnificatie (̂Wren en .Stephenson, .^1991; Nicoletto en 

Hendricks, 1988). In snoeken werd een kwikgehalte van 5,8 mg.kg"' gevonden, ca.'2 

• <.*:-T.- tTT-- -;.maal.hoger;-dan-het^kwikgehalte. in het-voedseUvanideze-dieren^(3,-Umg,kg"-') (Jemelöv; 

^^"•—"Tfl^^l972).TiDativoedsel?;eenibelangrijke:bijdrage:kanvleverenöaan:hetitotale-^kwikgehalte*in-^ 

- -orgarüsme ^blijkt ook uit een .onderzoek ^met-de-^Amerikaanse—zalmforel- 5fl/ve/mM5 

"' -namaycush: overschakeling-van bentischednvertebraten als voedselbron naar spiering als 

voedselbron resulteerde in een snelle toename van het kwikgehalte in de zalmforel 

• -(MacCrimmon et al., 1983; uit Nicoletto en Hendricks, 1988), 

Conclusies - accumulatie in aquatische organismen 

Bij blootsteUing aan kwik in het water worden de hoogste bioconcentratiefactoren (BCF-

waarden, op basis van hetversgewicht) gevonden in invertebraten en vissen; dit geldt 

zowel .zowel -bij. blootsteUing aan anorganisch kwik als bij blootstelüng aan organisch 

kwik (methylkwik). BCF-waarden voor methylkwik zijn vaak aanzienlijk hoger dan die 

voor anorganisch kwik onder verder vergelijkbare proefomstandigheden, zoals bloot

steUingsduur en'-concentratie. Laboratoriumstudies'met vissen hebben geresulteerd in 

"betrouwbare" BCF-waarden van 1.800 - 5.700 voor anorganisch kwik resp. 4.300 -

35.000 voor methylkwik, resulterend in een geometrisch gemiddelde BCF ĵ, van 3.030 

resp. 8.100. Hierbij wordt opgemerkt dat deze waarden een onderschatting geven van de 

- . • potentiële-evenwichts-BCF^ ("steady state"-BCF), onder meer vanwege de relatief korte 

blootstellingsduur van de laboratoriumstudies en het optreden van groeiverdunning. 

Kwik, met name methylkwik, kan ook in belangrijke mate worden geaccumuleerd vanuit 

het voedsel (met name omdat er meestal geen sprake is van een milieuchemisch evenwicht 

tussen de verschillende "compartimenten" (bodem, water, organismen), hetgeen onder 

veldomstandigheden leidt tot hogere kwikgehalten dan voorspeld op basis van de BCF-

waarden. Op basis van recente Nederlandse veldstudies is een geometrisch gemiddelde 

BCFvij-berekend van 21.700, ca. 2,5 maal hoger dan de op basis van laboratoriumstudies 

berekende geometrisch gemiddelde BCFvu voor methylkwik, ondanks het feit dat de op 

basis van de veldstudies afgeleide BCF ĵ, is gerelateerd aan de opgeloste, totaal-kwik (in 

dit geval: anorganisch plus organisch) concentratie in het water. Mede gezien het feit dat 

methylering van anorganisch kwik plaatsvindt bij vissen (zowel extem, in de sUjmlaag op 

de huid als intem, in de ingewanden), geeft de BCFyi, op basis van de veldstudies een 

reëeler beeld van de accumulatie van methylkwik'in vissen' dan de BCFvi, op basis van 
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. laboratoriumstudies. Het totale traject van de op basis van de veldgegevens berekende 

BCF-waarden. voor vissen was 5.000 - 100.000. Laboratoriumstudies met mosselen 

.v .̂.'. -hebben geresulteerd in-een geometrisch .gemiddelde.BCFg,(„ .̂̂ van„2.540 voor anorganisch 

.:x.3ï:--^kwikiresp.>.13.300,rvoorivmethylkwik;:̂ biĵ methylkwik5is:slechts«sprake^van >L waarde. De 

verschiUende geometrisch. gemiddelde BCF ĵ, en BCFn,o,̂ -waarden zijn .gebmikt bij de 

afleiding van een maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) voor anorganisch kwik resp. 

methylkwik in oppervlaktewater, op basis van doorvergiftiging in de voedselketen (zie 

5.4.2). 

Het percentage metiiylkwik is afhankelijk van het soort organisme. Het in veldstudies 

gevonden percentage methylkwik in organismen is ca. 15% in algen, 20-60% in inverte

braten en 80-100%% in vissen. 

5.2.2. Toxiciteit 

In het onderstaande is onderscheid gemaakt tussen.zoetwater- en zoutwaterorganismen en 

tussen de toxiciteit van anorganisch en organisch kwik. Bij de selectie en verwerking van 

de literatuur over de toxiciteit van kwik voor aquatische organismen is aUeen aandacht 

besteed aan langdurende toetsen (semichronische en chronische-toxiciteit) resulterend in 

NOEC-waarden .["-No-Observed-Effect-Concentration 7, omdat bij het afleiden van een 

advieswaarde voor het maximaal toelaatbaar risiconiveau" bij voorkeur gebmik wordt 

gemaakt van deze waarden. De langdurende toetsen zijn geëvalueerd op basis van de 

oorspronkelijke literatuur. De enorme hoeveelheid Üteratuur over kortdurende toetsen 

(acute toxiciteit) is niet in dit rapport verwerkt. Hiervoor wordt verwezen naar WHO 

(1986). Bij de keuze voor "langdurende blootstelüng" is een grens aangehouden van 96 

uur. Van deze 96-uurs grens is echter afgeweken bij 24-96 uur durende toetsen met 

micro-organismen (bacteriën, algen, protozoën), vanwege de korte generatietijd van deze 

organismen. De NOEC-waarden zijn geselecteerd op grond van de onderzochte toxicolo

gische parameters, de gebmUrte testmedia en de kwaliteit van de toets. De parameters 

sterfte, groei en reproduktie worden beschouwd als de belangrijkste ecotoxicologische 

parameters, vanwege het effect van deze parameters op populatieniveau. De geselecteerde 

NOEC-waarden hebben dan ook betrekking op deze parameters. Indien in een toets aüeen 

:de=parameter-:;sterfte*iSvonderzocht, is de hiemit'resulterendc^NOEC gerapporteerd als 
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NOLC ["No-Observed-Lethal-Concentration"]. .Tenzij anders vermeld, zijn aüe in dit 

'- onderdeel genoemde concentraties uitgedmkt als totaal-kwik-.(opgelost-kwik plus aan 

' . ^ .-deeltjes >0,45 /xm.gebonden-kwik). De ^meeste^toxiciteitswaarden^zijn gebaseerd op 

r̂ -- .'i, ..i.nominalea(toegevoegde)=concentraties.-Indiensdejactuelej:(gemeten)-concentratie-beschikr 

• baar is dan is-deze vermeld. De meeste toetsen met. anorganisch kwik-zijn uitgevoerd met 

HgClj. De in de toetsen gebmikte concentraties Üggen ver beneden de oplosbaarheids-

grens in water. 

Een NOEC is de hoogste testconcentratie waarbij geen statistisch significant verschil met 

de controle wordt vastgesteld. Indien statistische gegevens ontbraken, is arbitrair een 

afwijking van 10% van de controle aangehouden als grens tussen NOEC en effect

concentratie (EC). 

Toxiciteit voor zoetwaterorganismen - "single species" toetsen 

Anorganisch kwik (bijlage 5.2.3.) 

Langdurende toetsen die hebben geresulteerd in NOEC- en NOLC-waarden die zijn 

gebmüct bij de afleiding van een MTR voor anorganisch kwik in oppervlaktewater (zie 

5.4.2), zijn samengevat in bijlage 5.2.3. Deze waarden laten een grote spreiding zien, van 

0,07 /xg.l' (watervlo Dapnia magna; NOECrcproduWc) lot 2.250 /xg.l"' (protozo Tetrahymena 

pyriformis; NOLC). Deze grote spreiding wordt echter vooral bepaald door de resultaten 

^ ^ • .-van enkele toetsen: met'protozoën'waarin zeer hoge NOEC- en NOLC-waarden werden 

gevonden. Verreweg de meeste toetsen, ook enkele toetsen met protozoën, resulteerden in 

NOEC-en NOLC-waarden beneden de 100 /xg.l"'. 

Voor de onderzochte taxonomische groepen werden de volgende NOEC- en NOLC-

waarden afgeleid: 1-25 /xg.l' voor bacteriën, 2,5-100 /xg.l"' voor algen, 20 /xg.l' voor wa

terplanten (1 toets), 8-2.250 /xg.l"' voor protozoën, 20-100 /xg.l' voor weekdieren, 0,07-

18 /xg.r' voor kreeftachtigen en 0,09-1 /xg.l' voor vissen. 

De studie van Liebert et al. (1991) resulteerde in een NOLC van 1 /xg.l"' voor niet aan 

kwik geadapteerde bacteriën en een NOLC van 1,000 /xg.l' voor geadapteerde bacteriën. 

Alleen de eerstgenoemde NOLC is opgenomen in bijlage 5.2.3 en gebmikt bij de 

afleiding van het MTR. 
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Organisch kwik (biilage 5.2.4) 

Langdurende toetsen die hebben-geresulteerd in NOEC- en^'NOLC^waarden-die-zijn 

* gebmikt bij^de afleiding van een MTRvoor-methylkwik-in-oppervlaktewater (zie*574;2)^ 

•V..-. *>zijn-samengevat "in-bijlage-'5.2.3r"In"'een"^van"'de "Studies-werd*naast'"methylkwik-'ook 

ethylkwik en fenylkwikacetaat getoetst. De NOEC- en NOLC-waarden voor methylkwik 

variëren van 0,03 /xg.l' (platworm Dugesia dorotocephala; ^OEC ĵodüküJ tot 29 /xg.l' 

(vis Oncorhyngus kisutch; NOLC). 

' 'Voor de onderzochte taxonomische groepen werden de volgende NOEC-waarden voor 

methylkwik afgeleid: 0,2 /xg.l' voor bacteriën (1 toets), 0,2-22 /xg.l' voor protozoën, 

0,03 /xg.r' voor platwormen (1 toets), 0,09 /xg.l' voor kreeftachtigen (1 toets) en 0,07-29 

/xg. r' voor vissen. De studie van Trasher en Adams (1972) waarin de protozo 

Tetrahymena pyriformis werd blootgesteld aan methylkwik, ethylkwik en fenylkwikacetaat 

resulteerde in NOEC-waarden .van resp.-14, 20 en 22 /xg.l"'. • 

In een studie met de Japanse rijstvis Oryzias latipes werd het verschü in toxische werking 

van anorganisch kwik en methylkwik bestudeerd, BlootsteUing aan 100 /xg HgCl2.l"' (74 

./xg Hg.l' of 40 /xg HgCH3.1"',(37 /xgHg.r')-resulteerde in vergelijkbare lethale inteme 

kwikgehalten in gonaden (ca, 60 mg.kg' versgewicht) en nieren (ca. 160 mg.kg' versge

wicht); zie ook bijlage 5.3.5. In beide gevallen werd het lethale inteme gehalte in dezelf

de tijd bereikt, maar bij de blootstelling aan methylkwik trad reeds na 30 dagen 100% 

sterfte op, terwijl bij blootstelling aan kwik(II)chloride pas. na 55 dagen de eerste sterfte 

optrad. Methylkwik wordt sneller opgenomen en veroorzaakt sterfte door aantasting van 

de hersenen. Anorganisch kwik wordt langzamer opgenomen en moet mogeüjk eerst 

worden omgezet in organisch kwik voordat toxische effecten optreden. Bij een lage 

methylkwikconcentratie (10 /xg.l"') trad pas na 40 dagen verhoogde sterfte op (Sakaizumi, 

1980). Dit geeft aan dat relatief kortdurende toetsen waarin vissen worden blootgesteld 

aan relatief lage concentraties anorganisch kwik of methylkwik een onderschatting geven 

van de toxiciteit, mede gezien de gegevens over de accumulatie van kwik in vissen. 

In een studie waarin de bronforel Salvelinus fontinalis werd blootgesteld aan methylkwik 

(McKim et al., 1976) werd, evenals in de vorige studie, gevonden dat het lethale inteme 

gehalte van de vissen (zie bijlage 5.3.5) vrij onafhankelijk is van de blootstelüngsconcen-

tratie of het tijdstip waarop de sterfte optreedt. Dit geeft aan dat de toxiciteit gerelateerd 

is aan het kwikgehalte in de vissen. 
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Toxiciteit voor waterorganismen - "multi species" toetsen en veldstudies 

Voor anorganisch kwik zijn.drie "multi-species"NOEC-waardenTafgeleid,Tesp;i0,1,-0,2 - -

- ' • en.>0,5./xg.l"f^(respectieveüjk-Gachter,'1976, Kerrisonet al.-,-1988^en'-.Taub,-1976).--Bij 

j;',:r '̂X'̂ aUe''drieïde!studies>is:gekeken^naar:dereffecten^op algen.^In2deïstudies"van-Gachter.(19 

— en Taub-(1976) is ook gekeken naar deeffectenop raderdiertjes en kreeftachtigen. 

In mengcultures met voomameüjk copepoden zijn zeven keer gedurende één jaar 14-d 

EC2o-waarden vastgesteld, resulterend in waarden van 20-40 /xg.l'', met als parameter 

groeisnelheid (Borgmann, 1980). 

In 75 veldstudies, uitgevoerd in Amerika, zijn kwikgehalten in het sediment gerelateerd 

aan efiociQn bij organismen zoals sterfte bij watervlooien, schelpdieren of vis of verlaging 

van de soortenrijkdom. In 90% van de studies waarin effecten optraden (totaal 30 studies) r>. 

was het kwikgehalte in het sediment groter dan 0,15 mg.kg' d.s. (Long, 1992). Bij deze -

veldstudies zijn zowel zout- als zoetwater sedimenten, onderzocht. -

Toxiciteit voor zoutwaterorganismen - "single species" toetsen 

• Anorganisch'kwik (bijlage 5.2.5) 

Langdurende toetsen die hebben geresulteerd in NOEC- en NOLC-waarden die zijn 

gebmikt bij de afleiding van een MTR voor anorganisch kwik in oppervlaktewater (zie 

5.4.2), zijn samengevat in bijlage 5.2.5, De NOEC- en NOLC-waarden variëren van 0,1 

' \r^*Mg-l" '̂(UöltèdierC/flvo;ï.ye//a-/nïc/iöe//; NOEC r̂odicüc) tot 100 /xg.l"' (worm Ophryotrocha 

diadema; NOEC „̂,duWc)-

Voor de onderzochte taxonomische groepen werden de volgende NOEC-waarden afgeleid: 

0,9-9 /xg.r' voor (bmin) algen, 2,5 /xg.l"' voor protozoën (1 toets), 0,1 /xg.l*' voor 

holtedieren (1 toets), 10-100 /xg.l' voor wormen, 0,25-4 /xg.l' voor weekdieren, 0,8-6 

/xg.l' voor kreeftachtigen en 10 /xg.l' (1 toets) voor vissen. 

Organisch kwik (biilage 5.2.6) 

De enige NOEC voor methylkwik is afkomstig uit een 32 dagen durende toets met de 

mossel Mytilus edulis. Voor deze soort is een NOEC bepaald van 0,3 /xg.l'' met als 

. parameter groeiremming. . . 

Uit studies met de kreeft Palaeomonetes pugio bleek dat larven afkomstig uit verontrei-

T-,.''.^GnigdeTgebiedenrhogereümethylkwikconcentraties kunnen--*.verdragen dan: larven uit schone 
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gebieden. Dit wijst op een verhoogde tolerantie door adaptatie (Kraus et al., 1988). Bij 

1. embryo's van de vis. Fundulus Aererod/ntó-resulteerde blootstelüng? aan methylkwik • (50 

-/xg.l"l,-enige^testconcentratie) in chromosoom-afwijkingen en Jn,i een «vertraging van.de 

•~...ontwikkeling:(Perry.et.al.,.1988), 

Interactie van kwik met andere metalen 

Uit een groot aantal studies waarin aquatische organismen gelijktijdig werden blootgesteld 

aan verschiUende metalen, waaronder ook.kwik, blijkt dat de interactie kan variëren van 

antagonisme tot synergisme. Het uiteindelijke effect is ondermeer afhankelijk van de 

combinatie van metalen, zowel kwalitatief als kwantitatief, en van abiotische factoren die 

de speciatie van metalen in het water beïnvloeden. Daamaast zijn er ook soort-specifieke 

verschiUen gevonden. In het onderstaande is een onderscheid gemaakt tussen acute en 

chronische-toxlciteitstoetsen, omdat de concentraties waarin de metalen* voorkomen van 

grote invloed kunnen zijn op het uiteindelijke effect. De meeste gegevens zijn gebaseerd 

op studies met zoetwaterorganismen. 

Imeractie in acute toxlciteitstoetsen 

In acute toxiciteitsstudies met relatief hoge (vaak lethale) concentraties wordt over het 

algemeen een additieve werking van metalen gevonden. Dit betekent dat de toxiciteit van 

een mengsel .kan worden voorspeld op basis van concentratie-additie. Hierbij wordt de 

bijdrage van elk metaal uitgedmkt als "toxic unit" (TU), het quotiënt van de concentratie 

(C) en de effect-concentratie (meestal de LC50), als volgt: TU = C / L(E)C5o. Het 

uiteindeüjke effect van het mengsel kan dan worden voorspeld door optelling van de toxic 

units. Hoewel deze benadering vooral is gebaseerd op studies met vissen, wordt aangeno

men dat het concentratie-additie model ook voor andere aquatische organismen toepasbaar 

is. 

In een experiment met de zoutwater protozo Cristigera sp. werd met betrekking tot groei 

een additieve werking gevonden van kwik, zink en lood (Gray en Ventilla, 1973). Géén 

additie werd gevonden bij de blauwalg Nostoc calcicola. Bij deze soort werd een afname 

van de toxiciteit van zowel anorganisch als organisch kwik gevonden bij gelijktijdige 

• blootstelling aan calcium, magnesium, koper of nikkel. Anorganisch en organisch kwik 

(respectievelijk 50 en 20 /xg.l"') veroorzaakte binnen 4 dagen totale sterfte. Indien tevens 

"'andere*metalen^werden t̂oegediend trad 97% tot 57%~groeiremming^op (t,o.v. van de 

http://van.de
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groei in de blanco na 10 dagen), afhankelijk van het toegediende metaal (Singh en Singh, 

1992). Bij de zoutwater worm Monhystera disjuncta werd geen additieve relatie in de 

v:toxiciteit Lvan..kwik-koper.^mengselsigevondenjx(Vranken et.-al.,«1988).-. Andere ,studies 

waarin een antagonistische werking van metalen is gevonden zijn. koper-methylkwik 

mengsels bij Trichogaster. trichopterus (Koaies en Perlmutter, 4974);-.selenium-methyl-

kwik mengsels bij de vis Semotilus atromaculatus (Kim et al., 1977) en cadmium-

methylkwik mengsels bij de vis Fundulus heteroclitus (Weis en Weis, 1978). 

Interactie in chronische toxlciteitstoetsen 

Onderzoek naar interacties in chronische toxiciteitsstudies (blootstelling aan relatief lage, 

sublethale concentraties), is uitgevoerd met kreeftachtigen en vissen; het aantal studies is 

veel beperkter dan het aantal acute toxiciteitsstudies. 

In levenscyclus-toetsen met de watervlo Daphnia magna werd bij gecombineerde bloot

stelling aan Hg, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en .Zn steeds een goede overeenkomst tussen het 

waargenomen effect en het op basis van concentratie-additie voorspelde effect gevonden. 

De toetsen werden uitgevoerd in hard (Usselmeer) water, met een hardheid van 200 mg 

CaCOj.l"' (Enserink et al., 1991). In vergelijkbare levenscyclus-toetsen met D. magna 

werd bij blootstelling aan binaüe mengsels (Hg en Cd, Hg en Zn, Cd en Zn) een 

statistisch significant effect op de reproduktie gevonden bij concentraties waarbij geen 

effect optrad indien de metalen apart werden getoetst. Deze toetsen werden uitgevoerd in 

zacht (Lake Superior) water, met een hardheid van 45 mg CaCOs.l"' (Biesinger et al., 

1986). In levenscyclus toetsen met de watervlo Ceriodaphnia dubia werd bij gecombi

neerde blootsteUing aan Hg, As, Cd, Cr, Cu en Pb een additieve werking gevonden met 

betrekking tot overleving en reproduktie, terwijl in 3-maanden durende toetsen met de vis 

Pimephales promelas een minder dan additieve werking werd gevonden bij gecombineerde 

blootstelüng aan deze metalen (Spehar en Fiandt, 1986). De resultaten van andere 

levenscyclus toetsen met P. promelas (blootgesteld aan Zn of aan een mengsel van Zn, 

Cd en Cu) en met de vis Jordanella floridae (blootgesteld aan Zn of aan een binair 

mengsel van Zn en Cd) laten zien dat de toxiciteit van de mengsels niet of nauwelijks 

hoger was dan die van Zn alleen, met betrekking tot overleving en reproduktie; deze 

laatste gegevens zijn afkomstig uit het Basisdocument Zink (Cleven et al., 1992). 

Concluderend wordt gesteld dat de gegevens voor watervlooien sterk wijzen op een 

>(volledig)j*additieve-vwerking'.van metalen, terwijl de gegevens voor-vissen daarentegen 
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sterk wijzen op een minder dan additieve werking bij blootsteUing aan relatief lage 

(sublethale) concentraties. Voor andersoortige organismen zijn, geen of onvoldoende 

-gegevens-beschikbaar. Om .deze. reden, vooral gebaseerd op..de ̂ resultaten van acute 

toxlciteitstoetsen, wordt aangenomen dat concentratie-additie over het algemeen ook 

bmikbaar is om de gecombineerde werking van metalen bij relatief lage blootsteUingscon

centraties te voorspellen. 

Conclusies - toxiciteit aquatische organismen 

Uit de gegevens voor verschillende taxonomische groepen (bacteriën, algen protozoën. 

kreeftachtigen) blijkt over het algemeen duidelijk dat organisch kwik (methylkwik) 

aanzienlijk toxischer is dan anorganisch kwik (zie tabel 5.2). Bij vissen is het verschil wat 

minder duideUjk. In een aantal van de met vissen uitgevoerde toetsen is er sprake van een 

relatief korte proefduur. Dit leidt tot een onderschatting van de toxiciteit; dit geldt zowel 

voor anorganisch kwik als voor methylkwik. Bij blootstelling van vissen aan anorganisch 

kwik of aan methylkwik is het lethale inteme gehalte vrij onafhankelijk van de bloot

steUingsconcentratie en blootstellingsduur. 

Tabel 5.2 Aquatische organismen - traject van NOEC- en NOLC-waarden (in fig.t') voor 
anorganisch kwik en organisch kwik (methylkwik) 

Tax. groep . anorganisch organisch anorganisch. organisch 
Hg zoet Hg zoet Hg zout Hg zout 

bacteriën 
algen 
waterplanten 
protozoën 
holtedieren 
wormen 
platwormen 
weekdieren 
kreeftachtigen 
vissen 

1 - 25 
2,5 -100 

20 
8 -2250 

20 -100 
0.07- 18 
0.09- 1 

0.2 

0,2-22 

0,03 

0,09 
0.07-29 

0 .9- 9 

2,5 
0,1 

10 -100 

0,25- 4 
0 ,8- 6 

10 

0.3 

Laagste waarde per toets aangegeven. 
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5.3. ECOTOXICITEIT - TERRESTRISCHE ORGANISMEN 

In "dit basisdocument-heeft,-op -basis •van-de-'cohclusies wan-'het^Scopingrapport Kwik 

'(Slooff et al., 1991), geen - evaluatie plaatsgevonden. van de-toxiciteitsgegevens voor 

(landbouw)gewassen en landbouwhuisdieren. De huidige kwikgehalten in landbouw

gronden leiden niet tot nadelige effecten bij landbouwgewassen, noch tot een dusdanige 

accumulatie van kwik in deze gewasssen dat er nadeüge effecten bij landbouwhuisdieren 

(door de consumptie van voedergewassen of diervoeders) of bij de mens (door de 

consumptie van produkten van plantaardige en dierlijke oorsprong) worden verwacht (zie 

ook 7.1.1). 

5.3.1. Bioaccumulatie en biomagnificatie 

- -In dit onderdeel .is de term bioconcentratiefactor (BCF) gedefinieerd als het quotiënt van 

het gehalte van de stof in het organisme en het gehalte in de grond (of in de 

StrooiseUaag): BCF = C^̂ ^̂ ĵ̂  I Ĉ rood)- I" ^^ Üteratuur wordt voor de aan de bodem 

gerelateerde bioconcentratiefactor ook wel de term concentratiefactor (CF) gebmikt, om 

het onderscheid aan te geven met de accumulatie vanuit water. Voor de accumulatie 

vanuit de voeding wordt de term bioaccumulatiefactor (BAF) gebmikt. 

Planten 

BCF-waarden voor planten Üggen over het algemeen in het traject van 0,01 tot 0,1, 

(Kloke et al., 1984). In de uiterwaarden van de Maas werd voor gras een gemiddelde 

BCF berekend van 0,015; het percentage organische stof resp. klei in de bodem was 8% 

resp. 31% (IB, 1987). Incidenteel worden hogere BCF-waarden voor planten gevonden. 

Zo werden op twee locaties in de provincie Zuid-Holland BCF-waarden voor gras 

gevonden van 0,5 resp. 3 (PIMM, 1988; 1986), Alle bovengenoemde BCF-waarden zijn 

voor zover bekend gebaseerd op de totaal-kwikgehalten in de droge stof. 

Na de opname van kwik via de wortels vindt in de meeste plantesoorten nauwelijks 

translokatie naar bovengrondse delen plaats (Kloke et al, 1984; Bockting en Van den 

Berg, 1992). 

In een veldstudie in de Verenigde Staten werd de opname en speciatie van kwik in de 

;.—..-.-.^eetbare.;delen...van-een.groot„aantal uiteenlopende-groenten-bepaald. De.gewassen werden 
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geteeld in een kleiïge leemgrond (pH 6,5; geen verdere gegevens gerapporteerd) die 

gedurende 6 opeenvolgende jaren was behandeld met compost (2x/jaar7% droge compost 

.pertkg,grond;.>menging.met.bovenste-30-cm van.de,grond)..De.compost;bestond uit.een 

-mengsel-van. bladeren,i-dennenaalden, .schors, houtsnippers .en^zandig -leem.'Zowel-in 

grond en compost als in de gewassen werd kwik grotendeels aangetroffen als anorganisch 

kwik(II); methylkwik was de enige organische vorm die werd aangetroffen (tabel 5.3; 

gewijzigd naar Cappon, 1986)). Uit de gegevens in de tabel büjkt dat accumulatie van 

zowel anorganisch kwik als methylkwik vooral plaatsvindt bij bladgroenten en kool. De 

voor bladgroenten berekende BCF-waarden zijn 0,4-1,3 (gemiddeld: 0,8) voor methyl

kwik, 0,13-0,26 (gemiddeld 0,18) voor anorganisch kwik en 0,15-0,32 (gemiddeld: 0,21) 

-voor totaal-kwik. Volgens de auteurs leveren verdamping van kwik vanuit de bodem en 

..depositie vanuit de lucht, gevolgd door opname via de bladeren mogelijk een bijdrage aan 

het kwikgehalte in de eetbare delen (Cappon, 1986). Ook Bockting en Van den Berg 

wijzen op de mogelijkheid van een bijdrage van kwikdamp in de lucht aan het gehalte in 

de bovengrondse delen van gewassen, met name bladgewassen. Uit het door laatstge

noemde auteurs uitgevoerde Uteratuuronderzoek naar de accumulatie van sporenmetalen in 

groenten geteeld op verontreinigde bodems blijkt dat de kwikgehalten in groenten geteeld 

op verontreinigde bodems niet veel hoger zijn dan die geteeld op vergelijkbare, maar niet 

verontreinigde bodems. Er is dan ook geen duidelijk verband is tussen het kwikgehalte in 

groenten en dat in de bodem. Meestal üggen de kwikgehalten van groenten geteeld op 

verontreinigde bodems beneden de 200 /xg.kg'' d.s., met de hoogste gehalten meestal in 

bladgroenten. In sla werd een maximum gehalte aangetoond van ca. 2,000 /xg.kg"' d.s. 

Achtergrondgehalten van kwik in planten (bladeren) zijn 2 tot 40 mg.kg' d.s. (bladgroen

ten: 2-5 /tg.kg"' versgewicht; niet-bladgroenten 1-2 /xg.kg"' versgewicht). De op de door 

Bockting en Van den Berg geëvalueerde studies gebaseerde BCF-waarden (gebaseerd op 

droge stof gehalten) variëren van 0,001 tot 1,0. Voor de beoordeling van bodemverontrei

nigingssituaties wordt door deze auteurs voorgesteld voor kwik de volgende BCF-waarden 

(op basis van het gehalte in de droge stof) te hanteren: 0,015 voor aardappelen en 0,03 

voor overige groenten. 
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Tabel 5.3 Kwikgehalten (fig.kg''̂  en speciatie van kwik in compost, grotul en de eetbare delen 
van uiteenlopende groenten geteeld op de betreffende grond (Cappon, 1986) 

Monster 

compost 
grond 

bladgroerüen 
knollen 
kool 

bonen 
fndt 

Anorg. Hgdl)-. • 

213 
406 

55-110 
10-30 
41-53 

4 
3-24 

' -^Methyl-l 

7 
23 

10-30 
0.3-6.6 
9-12 

n.d. 
n.d.-2.4 

.Totaal-Hg 

220 
429 

64-139 
11-36 
50-64 

4 
3-27 

Percentage' ^ 
methyl-Hg * 

5% 

15-21% 
3-21% 

0-9% 

* .• Bij vermelding van een traject voor het percentage methylkwik betreft dit het traject voor de waarden 
voor de verschillerule gewassen per groep. 

n.d.: niet detecteerbaar 

'J -l-r-.T ,-r#-. -• :« 

Invertebraten 

Regenwormen (biilase 5.3.1) 

BCF-waarden voor (anorganisch) kwik, afgeleid op basis van laboratorium- en veldstu

dies, variëren van 0,05 tot 8,31 (één hogere waarde (8,95) wordt onbetrouwbaar geacht 

vanwege het optreden van sterfte). Deze BCF-waarden zijn gebaseerd op het totaal-kwik 

gehalte in de wormen (op versgewicht basis) en het totaal-kwik gehalte in de grond (op 

drooggewicht basis). Met uitzondering van de studie van Beyer et al. (1985) met de 

regenworm Eisenia foetida werd geen methylkwik aan de grond toegevoegd, maar zijn 

alle BCF-waarden gebaseerd op de totale hoeveelheid kwik die in de grond aanwezig was. 

In deze studies is, behalve in de studie van BuU et al. (1977) met de regenworm 

Lumbricus terrestrisch, geen onderzoek verricht naar de chemische speciatie van kwik in 

bodem en wormen. Gezien de gegevens over het gedrag van kwik in de bodem (hfst, 3) 

wordt aangenomen dat kwik in de bodem voor verreweg het grootste deel aanwezig is als 

anorganisch kwik (zie ook tabel 5.3), In de veldstudie van Buil et al, (1977) was 8-13% 

van de totale hoeveeUieid kwik in de wormen aanwezig als methylkwik; in de bodem 

werd geen methylkwik aangetoond. De in deze tabel vermelde BCF-waarden worden dan 

ook beschouwd als representatief voor de accumulatie van anorganisch kwik in regenwor

men. Op basis van de in bijlage 5.3.1 vermelde BCF-waarden is een geometrisch gemid-

delde^BGF '̂o^^berekend-.iLvan s0,7; deze BCF̂ onn̂ îs »gebmikt-rbij ^de-afleiding van een 
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maximaal toelaatbaar risiconiveau voor anorganisch kwik in de bodem, op basis van 

doorvergiftiging in de voedselketen. Er kunnen op basis van ^ de "beschikbare gegevens 

-t --r^-geen*BCF-waarden-voor.methylkwik^worden.afgeleidi.(zie.de<iVoetnoot>bij de-studicvvan 

-. ..:Beyeriet al,('1985)-in*bijlage 5.3.1.en^bijlage.5.3.2). ^̂  - . .-»... 

In de in bijlage 5.3.1 vermelde studies werden in de regenwormen totaal-kwik gehalten 

gemeten die meestal lagen tussen 0,1 en ca. 10 mg.kg"' versgewicht. In de studie van 

Beyer et al. (1985) werden in E. foetida kwikgehalten van 13, 27 en 85 mg.kg' versge

wicht gevonden, bij een totaal-kwik gehalte in de grond van resp. 1,57, 3,25 en 9,5 

mg.kg' d.s. Bij de hoogste blootstellingsconcentratie trad sterfte op. Een extreem hoog 

kwikgehalte werd ook gevonden in Lumbricus sp. (77 mg.kg"' versgewicht); als substraat 

werd in deze studie lava gebmikt (Siegel et al., 1975). 

r ' In-een veldstudie-in verschillende Nederlandse natuurgebieden met uiteenlopende bodem-

typen en kwikgehalten (<0,03 - 0,22 mg.kg"' d.s. in de organische toplaag en 0,05 - 0,37 

• ' mg.kg"' d.s. in de onderliggende 10 * cm.-bodemlaag) werden-kwikgehalten în adulte 

regenwormen (Lumbricus rubellus) gevonden van <0,3 - <0,7 mg.kg"' d.s., overeenko

mend met <0,06 - < 0,014 mg.kg"'. versgewicht. De analyses vonden plaats na lediging 

van de darminhoud. De op basis van deze studie berekende BCF-waarden, gerelateerd aan 

het gehalte in de onderliggende bodemlaag, variëren van <1,2 - <7,1 op basis van het 

drooggewicht van de wormen en van <0,2 - < 1,4 op basis van-het versgewicht van de 

f'. ••• wormen'(zie'Ook bijlage 5,3.1), In bijlage 5.3,6 zijn de kwikgehalten in bodem en biota 

in deze natuurgebieden samengevat (Ma et al,, 1992), 

In een veldstudie in Zuid-Holland (verschillende locaties) werd in regenwormen een 

gemiddeld kwikgehalte gevonden van 0,1 - 0,3 mg.kg"' d.s.; de BCF-waarden varieerden 

van 1 - 4 op basis van het drooggewicht en van 0,2 - 0,8 op basis van het versgewicht 

(PIMM, 1990). 

Geleedpotigen 

Gegevens over de accumulatie van kwik in geleedpotigen (arthopoden) zijn beperkt, mede 

gezien het grote aantal soorten. 

In de bovengenoemde veldstudie in Nederlandse natuurgebieden (Ma et al., 1992) werden 

kwikgehalten gevonden van 0,07 - <0,4 mg.kg' d.s. in kevers (vnl. loopkevers, Carabi

dae en kortschildkevers, Staphylinidae, <0,2 - <0,9 mg.kg'' d.s. in spinnen (vnl. 

wolfspinnen, Lycosidae) en <0,23 - < 1 in hooiwagens (vnl. Phalangiidae). De op basis 
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van deze studie berekende BCF-waarden, gerelateerd aan het gehalte-in de organische 

toplaag, zijn <0,9 - >5,3 voor kevers, <1,2 - >18 voor spinnen en <1 - <7,6 voor 

"••'•è' •chooiwagens,-In-.bijlage-5.3.6.zijn,deikwikgehaltenjinjbodem,en„biota-in.deze.natuurgebier 

- . ^den samengevat (Ma et.al.,.1992). , . . 

Kwikgehalten in de duizend- en miljoenpoten Trigonialis en .Oxydus wai&n resp. 8,3 en 

1,5 maal zo hoog als het gehalte in het organisch materiaal in de bodem, op basis van de 

gehalten in de droge stof (Siegel et al., 1975), De BCF van kwik voor inverte-braten in 

een uiterwaarde (Cocking, 1991) was het hoogste voor de larven van de mestkever: 0,24 

op basis van het drooggewicht. Voor de andere invertebraten waren de BCF-waarden 

aanmerkeUjk lager. Voor slakken (Arion spp. en Mesophix spp.) waren de BCF-waarden 

- respectievelijk 0,06 en 0,035. Voor pissebedden (Armadillidium spp.) was de BCF 0,037. 

« ••:>•''' -De kwikgehalten in de larven van de mestkever waren in twee verschUlende gebieden een 

faktor 3 en 58 hoger dan die in de larven.van kniptorren. Een.verklaring voor dit verschü. 

is dat het gehalte in het voedsel van larvenvande mestkever in het algemeen hoger is dan 

in het voedsel van de larven van de kniptorren. De mestkeverlarven eten voomamelijk 

plantenresten, wortels en schimmels, terwijl de, larven van de kniptorren naast 

ondergrondse plantendelen ook zaailingen, zaden en insekten eten. 

In een laboratoriumstudie werden aasetende vüegelarven (Calliphoridae) gevoerd met 

methylkwik bevattende vis (Nuorteva en Nuorteva, 1982). De opname van kwik werd 

gevolgd tot het adulte stadium. De accumulatie van kwik nam toe met de leeftijd. Na 17 

dagen blootstelüng'was de bioaccumulatiefactor (BAF) 4,3 voor de adulten. In hetzelfde 

experiment werden kortschildkevers (Creophilus maxcillosus) gevoerd met de gecontami

neerde vüegelarven. Na 7 dagen was de BAF 2,5 tot 3,5. 

Vogels en zoogdieren - laboratoriumonderzoek 

Anorganisch kwik 

Anorganisch kwik (in voedsel) wordt in het maagdarmkanaal van zoogdieren voor ca. 1-

2% geresorbeerd in het maagdarmkanaal; bij jonge dieren wordt een veel grotere hoeveel

heid geresorbeerd: 30-40% (Scheuhammer, 1987; zie ook 5.1.1). De mate van resorptie 

per gram darm bij vogels is soortafhankeUjk: de resorptie uitgedmkt per oppervlakte 

darmepitheel was bij de torenvalk 8 maal zo hoog als bij de wilde eend (Serafin, 1984). 

. Na orale toediening vindt, accumulatie voomamelijk plaats in de nieren en in mindere 

mate in de lever. Toediening van 7,3 mg.kg'' in het voer van de nerts gedurende 153 
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dagen resulteerde in een gehalte van 33 mg.kg' in de nier, 3,2 mg.kg'' in de lever en 

0,24 mg.kg"' in de hersenen (Aulerich.et al., 1974). De-verhouding tussen het kwik-

-•v.-tr'--.-̂ 'ffi'gehal te-in >de:mer.en.het.kwikgehalte.in.dedever4kan;wordenigebmikt=om-vast-te^stellen 

'-* . of er.'in de veldsituatie-'Sprake is geweest van-blootstelüng aan organisch^of anorganisch 

- kwik. Wanneer^het gehalte in de nieraanzienUjk^hoger is dan dat in'de lever, (verhouding 

groter dan 1), dan duidt dit op blootsteUing aan anorganisch kwik (Scheuhammer, 1987). 

Organisch kwik 

Methylkwik (in voedsel) wordt in het maagdarmkanaal van zoogdieren vrijwel voUedig 

geresorbeerd (Scheuhammer 1987; zie ook 5.1.1). In tegenstelUng tot anorganisch kwik is 

methylkwik góéd oplosbaar in vet, waardoor transport door membranen gemakkelijk 

plaatsvindt. Door de goede oplosbaarheid in vet vindt de verdeling voomamelijk door 

diffusie plaats. 'Na orale blootstelling van vogels en zoogdieren is de volgorde van het 

gehalte in de organen lever > nieren > spieren > hersenen (Wren, 1986; Borg et al., 

1970; Finley et al., 1979; Aulerich et al., 1974). Veren van vogels kunnen hogere 

kwikgehalten bevatten dan de inwendige organen (Lewis en Fumess, 1991). Het gehalte 

in de veren is een afspiegeüng van de concentratie in het bloed tijdens de vorming van de 

veer (Lewis en Fumess, 1991). Nertsen werden gedurende 35 dagen blootgesteld aan 5 

mg.kg"' methylkwik in het voer. Gehalten in organen waren 55,6 mg.kg"' in de lever, 

- \ . c 37,7 mg.kg"'* in .de:.nieren en 19,9 mg.kg"' in de hersenen (Aulerich et al., 1974), Bij 

blootsteUing aan methylkwik is de verhouding tussen het gehalte in de nier en het gehalte 

in de lever over het algemeen kleiner of gelijk aan 1 (Scheuhammer, 1987). Excretie van 

organisch kwik bij zoogdieren en vogels kan plaats vinden via de faeces, urine, haren 

(zoogdieren) en veren bij vogels. Een andere excretieroute is geslachtsafhankelijk; via 

eieren bij vogels, en via jongen en lactatie bij zoogdieren. Na orale toediening van 

methylkwik aan eenden gedurende 2 weken (Stickel et al., 1977), werd gedurende 16 

weken de excretie gevolgd (na O, 1, 4, 8, 12 en 16 weken). Hoewel vaak een enkele 

halfwaardetijd wordt bepaald, constateerden de auteurs dat de halfwaardetijden bij vogels 

kunnen variëren. Gedurende de eerste week na toediening was de geschatte halfwaardetijd 

16,5 dagen. Van week 2 tot week 7 was de afname van het kwikgehalte luet meetbaar. 

Van de 8e tot 12e week was de berekende halfwaardetijd 51,7 dagen en van week 13 tot 

. - - .-.16-was. de .halfwaardetijd 34,3 dagen. Geconstateerd-werd dat de excretie na 7 weken 

weer op gang kwam tijdens de mi. Excretie via de veren bleek ook de belangrijkste route 
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te zijn in een onderzoek met de kokmeeuw (Larus-ridibundus) (Lewis en Fuiiness, 1991). 

Na een eliminatieperiode van 13 dagen.(opnameperiode 10 dagen,-orale toediening) was 

••̂ r-.-t., 71-% van de^toegediende.dosis meüiylkwik.geëlimineerd-waarvan-.49,%-in de veren.. ._,̂ ™^ 

/„ • -.i.̂ - ^Methylkwikgehaltenrin.eieren -van wUde.QendQ.n.'(Anaŝ platyrhynchos)-kwzxen vijf keer zo 

-> -i-hoog - (op -basis =van ̂ drooggewicht) als -in het -voer. in ..een-^tweejarige.dieet-studie (Heinz, 

1976). Bij nertsen die gedurende 6 maanden aan methylkwik werden blootgesteld (1 

mg.kg"' voer) werden in de-pasgeboren jongen methylkwikgehalten in de lever gemeten 

van 2 mg.kg"', terwijl het gehalte in de lever van de moederdieren 30 mg.kg"' was. Na 35 

dagen werd nog maar 0,2 mg.kg' gemeten in de levers van de jongen. De auteurs 

concludeerden dat overdracht van methylkwik wel via de placenta optreedt, maar nauwe

lijks door lactatie (Wren et al, 1987), 

Vogels en zoogdieren - veldstudies 

In de eerder genoemde veldstudie van Ma et al. (1992) in Nederlandse natuurgebieden 

werd in de lever van de camivore bosspitsmuis {Sorex araneus; S. coronatus) een 

• kwikgehalte gevonden van 0,27 - 1,36'mg.kg"' d.s. (traject van gemiddelde waarden per 

locatie; het totale traject was <0,2 - 1,8 mg.kg"' d.s. Het kwikgehalte in de lever van de 

herbivore aardmuis Microtis agrestis en de voomameüjk herbivore bosmuis Apodemus 

sylvaticus was in veel gevaUen beneden de detectielimiet (< 0,2 - <0,5 mg.kg"' d.s.). 

De hogere gehalten in de .bosspitsmuis (een predator van regenwormen en andere 

bodeminvertebraten) wordt verklaard door het verschil in voedselkeuze, In bijlage 5.3.6 

zijn de kwikgehalten in bodem en biota in deze natuurgebieden samengevat (Ma et al., 

1992). 

In een veldstudie in Zuid-Holland (verschUlende locaties) werd in de lever van mollen 

(Talpa europea) een gemiddeld kwikgehalte gevonden van <0,1 - 1,9 mg.kg' d.s. Het 

gehalte in regenwormen, de belangrijkste voedselbron van deze dieren was 0,1 - 0,3 

mg.kg-' d.s. (PIMM, 1990). 

In diverse soorten vogels in Korea werd de volgende volgorde in afnemende kwikgehalten 

gevonden: zeevogels > wadlopers > camivore terrestrische vogels > musachtigen 

(zaadeters) (Lee et al., 1989). Voor terrestrische zoogdieren werd de volgende volgorde 

van afnemende kwikgehalten gevonden: camivoren > omnivoren > herbivoren (Wren, 

1986). In meeuwen werd een kwikgehalte gemeten van 0,35 mg.kg*'; het gehalte in vissen 

in hetzelfde gebied was 0,005 mg.kg''. Na de miperiode was de "body burden" (totale 
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hoeveeUieid kwUc in het üchaam) gedaald tot 0,046 mg.kg"'- (Braune,-1987b). Kwikgehal

ten in weefsels van volwassen exemplaren vvanreigerachtigen waren^globaal 1,5-2 maal zo 

* *x-~.i;hoog^als. die:>in-juveniele ^vogels...Juvenielcvogels^bevatten 4,6:1,7,maalvzoveel .kwik^als 

•"-"' 'i^nestjongen. De kwikgehalten in volwassen,vogels waren ongeveer.lO maal zo hoog als het 

-gehalte in. de belangrijkste .voedselsoorten.,van deze ..vogels. Vogels die voomameüjk 

pelagische vis consumeerden hadden hogere kwikgehalten dan vogels die voomameüjk 

•benthische invertebraten consumeerden, ondanks dat de gehalten in invertebraten hoger 

waren. In vogels die benthische vis als grootste aandeel hadden in hun dieet werden de 

hoogste methylkwikgehalten gevonden (Braune, 1987). 

Conclusies - accumulatie, biomagnificatie en doorvergiftiging 

De meeste gegegens over de accumulatie van kwik zijn afkomstig uit veldstudies, waarbij 

gegevens over de chemische speciatie van kwik ontbreken. Kwik wordt in zeer geringe 

mate door planten geaccumuleerd; de meeste BCF-waarden voor planten, op basis van het 

drooggewicht, variëren van 0,01 tot 0,1, Voor de beoordeüng van bodemverontreinigings-

^ .--j. --,situaties'.(verhoogde•kwikgehaltendn•de-^bodem)-.wordt met betrekking tot het risico voor 

de mens voorgesteld voor kwik de volgende BCF-waarden te hanteren, op basis van het 

drooggewicht: 0,015 voor aardappelen en 0,03 voor overige groenten, BCF-waarden voor 

regenwormen, op basis van het versgewicht, variëren van 0,05 tot ca. 10; de meeste 

-waarden.zijn^tkleiner-dan l,..Kwik wordt dus, in het algemeen niet geconcentreerd door . 

regenwormen. BCF-waarden voor andere soorten invertebraten (geleedpotigen), vaak 

gerelateerd aan het gehalte in de organische toplaag of strooiseUaag, zijn ook vaak kleiner 

dan 1, maar waarden van 10-20 komen ook voor. De BCF-waarden voor geleedpotigen 

zijn op drooggewicht basis. De BCF-waarden voor planten en regenwormen zijn geba

seerd op het totaal-kwik gehalte (anorganisch en organisch) in organismen en bodem. 

Aangenomen wordt dat deze BCF-waarden representatief zijn voor de accumulatie van 

anorganisch kwik, omdat kwik in de bodem naar verwachting voor verreweg het grootste 

deel voorkomt als anorganisch kwik. De geometrisch gemiddelde BCF^^^ (0,7) is dan 

ook gebmikt bij de afleiding van een maximaal toelaatbaar risiconiveau voor anorganisch 

kwik in de bodem, op basis van doorvergiftiging in de voedselketen (zie 5.4.2). 

Bij vogels en zoogdieren is sprake van biomagnificatie van methylkwik, In een veldstudie 

werd in vogels de volgende volgorde van afnemende kwikgehalten gevonden: zeevogels 

> wadlopers: >. camivore terrestrische vogels > musachtigen. Voor terrestische 
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zoogdieren werd de volgende volgorde van afnemende kwikgehalten gevonden: camivoren 

-> omnivoren > herbivoren. Het kwikgehalten in vogels en zoogdieren is dus sterk 

•-afhankelijk .van het -voedsel van .de dieren.-Aangezien-de ..hoogste^-methylkwikgehalten 

"voorkomen-in aquatische organismen, met name in vissen, Jopen visetende vogels het 

grootste risico op doorvergiftiging. Het kwikgehalte in visetende vogels neemt toe met de 

leeftijd van de vogels. Dit geeft aan dat ook na langdurige blootstelüng het maximale 

kwikgehalte in deze dieren nog niet bereikt hoeft te zijn. 

Recent zijn diverse studiesinzake kwikgehalten in watervogels samengevat: voor deze 

aanvullende gegevens wordt verwezen naar Jongbloed et al. (1994). Door deze auteurs is 

ook een groot aamal bioaccumulatie-factoren voor uiteenlopende organismen in 

terrestrische voedselketens vermeld, in verband met het schatten van het risico voor 

toppredatoren. 

5.3.2, Toxiciteit 

In het onderstaande wordt een overzicht gegeven van toxiciteitsgegevens voor micro

organismen (effecten op microbiële processen), invertebraten, vogels en zoogdieren. De 

in bijlage 5.3.2 vermelde gegevens voor micro-organismen en invertebraten zijn aüe 

afkomstig uit laboratoriumstudies. In deze laboratoriumstudies werd altijd anorganisch 

kwik aan de grond of aan een ander substraat (voedsel, slib) toegevoegd, behalve in de 

studie van Beyer et al., (1985) met de regenworm Eisenia foetida. Vanwege de proef

opzet wordt de uit deze studie afgeleide NOEC echter ook beschouwd als NOEC voor 

anorganisch kwik. De gegevens voor vogels en zoogdieren zijn afkomstig uit zowel 

laboratoriumstudies als veldstudies en hebben betrekking op zowel anorganisch kwik als 

organisch kwik (methylkwik). 

Bij de weergave van de resultaten van de toxlciteitstoetsen met micro-organismen en 

invertebraten (bijlage 5.3.2) is zowel het experimenteel bepaalde resultaat (geïnterpreteerd 

als NOEC of EC op basis van de in het onderhavige document gehanteerde criteria) 

vermeld, als de hiemit geschatte NOEC in de standaardbodem. Zo mogelijk is ook 

aangegeven of het resultaat de nominale (toegevoegde) concentratie of de gemeten 

concentratie (achtergrondgehalte in de bodem plus toegevoegde concentratie) betreft. De 

omrekening naar de standaardbodem (gedefinieerd als een bodem met 10% organisch 

materiaal (humus) en 25% klei (lutum)), vindt, conform Van de.Meent et al. (1990) en 
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Denneman en Van Gestel (1991), plaats vanwege de sterk uiteenlopende bodemtypen die 

•xy- in . de : toxlciteitstoetsen worden gebmikt,. hetgeen...een vergeüjking».̂ van de resultaten 

-^*--bemoeiüjkt. -Voor̂ de gebmikte omrekeningsformule, ^gebaseerd ̂ op de ̂ formule die wordt 

V "*::gehanteerd-voor de afleiding van, de .streefwaarde voor kwik-in.,uiteenlopende bodem-

• typen, wordt verwezen naar bijlage 5.3.2. Hoewel de geraadpleegde üteratuur hier niet 

altijd duideUjkheid over, verschaft, is aangenomen dat de vermelde waarden zijn gebaseerd 

op het kwikgehalte in de droge grond (mg Hg.kg"' d.s.). 

Toxiciteit voor micro-organismen (bijlage 5.3.2) 

Vanwege de korte generatietijd van micro-organismen heeft geen selektie plaatsgevonden 

op basis van de proefduur; ook de resultaten afkomstig uit kortdurende toetsen worden 

relevant geacht. De toetsen hebben betrekking op uiteenlopende bodemprocessen, te weten 

"Op C-mineralisatie (respiratie;.gemeten als COz-produktie), N-mineraUsatie (ammonificatie 

en nitrificatie), enzymaktiviteit (amylase, invertase, fosfatase, urease), ATP-gehalte en 

H2-oxidatie, waarbij alleen "remming" als een effect werd beschouwd. In alle gevaUen 

•..werd anorganisch kwik eenmalig aan de grond toegediend, waarbij in de meeste toetsen 

slechts sprake was van één blootstellingsconcentratie. Uit deze toetsen zijn NOEC-

waarden afgeleid van 1,5 mg.kg' d.s, (ATP-gehalte) tot 2.000 mg.kg"' d.s. (fosfatase 

aktiviteit), overeenkomend met 1,4 tot 2.406 mg.kg"' d.s. in de standaardbodem. De 

.fl laatstgenoemde,-^gestandaardiseerde NOEC-waarden . (n = 19) zijn gebmikt bij de 

afleiding van een maximaal toelaatbaar risiconiveau voor anorganisch kwik in de bodem 

(zie 5.4.2). 

In een relatief groot aantal toetsen werd bij de gebmikte blootstellingsconcentratie een 

effect gevonden, soms bij een lagere concentratie dan een of meerdere NOEC-waarden 

die in andere toetsen werden gevonden voor dezelfde parameter, afhankelijk van het 

gebmikte bodemtype. Op basis van deze EC-waarden, variërend van 1,3 mg.kg*' d.s. 

(respiratie) tot 2.000 mg.kg"' d.s. (fosfatase aktiviteit) zijn NOEC-waarden in de 

standaardbodem geschat van 0,8 tot 942 mg.kg' d.s.. Bij de omrekening van de EC-

waarden naar gestandaardiseerde NOEC-waarden is eerst een NOEC geschat op basis van 

het percentage gevonden effect (NOEC = EC gedeeld door factor 2-10, zie toelichting bij 

bijlage 5.3.2), gevolgd door omrekening van de geschatte NOEC naar de standaard

bodem. Laatstgenoemde gestandaardiseerde NOEC-waarden (n = 24) zijn niet gebmikt 

bij de afleiding van een MTR. 

' • ' . ^ -
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Toxiciteit voor invertebraten fbülage 5.3.2) 

°"*̂ ^ "Het aantal-metinvertebraten.uitgevoerde-'toetsen-is zeer-beperkt;~in-2*van de 6 in bij lage 

'•^ ' " 5.3:2*^vermelde"toetsen-werden'de'•dieren"-bovendien -niet^blootgësteld 'aan 'kwik'in• de 

grond maar aan kwik in het voedsel.-

In de studie van Beyer et al. (1985) met de regenworm Eisenia foetida werden de wormen 

gedurende 84 dagen blootgesteld aan nominale methylkwikconcentraties van O, 1, 5, 25 

en 125 ppm methylkwik, toegevoegd aan de grond (60% water),.overeenkomend met een 

nominaal meüiylkwikgehalte van O, 2,5, 12,5, 62,5 en 312 mg meÜiyUcwik.kg"' d.s. ofwel 

O, 2,3, 11,6, 58,1 en 290,6 mg Hg.kg"' d.s. De 3 hoogste blootstellingsconcentraties 

resulteerden in verhoogde sterfte (resp. 21%, 100% en 100% sterfte, versus 3% in de 

controle). De laagste blootstellingsconcentratie resulteerde niet in verhoogde sterfte en 

ook niet in een effect op de regeneratie van segmenten. Deze concentratie (2,3 mg Hg.kg: 

' d.s..nomimaal; gemeten .totaal-kwik concentratie aan. einde-proefduur 3,2 mg Hg.kg"'̂  

d.s) komt overeen met. een totaal-kwik gehalte van 3,7 mg.kg"' d.s. in de standaard

bodem. Gezien de eenmaUge toediening van methylkwik aan de grond, de lange proef-

" - . duur, de vluchtigheid-van rmethylkwik en de gegevens over het gedrag van kwik in de 

bodem (hfst 3) wordt het onwaarschijnlijk geacht dat er sprake is geweest van lang

durende blotstelüng aan methylkwik. Om deze reden wordt deze NOEC beschouwd als 

NOEC voor anorganisch kwik. 

, V Jn de-studie-van-Abbasi en. Soni (1983) met de regenworm Octochaetus-.paitoni. tiz.d 

sterfte op bij een toegevoegd kwikgehalte van 0,5 mg.kg' d.s. Tevens werd bij deze 

blootsteUingsconcentratie de reproduktie geremd. Bij 2 mg.kg"' d.s, werd daarentegen een 

stimulatie van de reproduktie gevonden. De overige twee studies met regenwormen 

resulteerden in een onbetrouwbare NOEC van 520 mg.kg"' (E. foetida) resp. een LC50 

van 146 mg.kg"' (Allolobophora chlorotica). 

De twee voedselstudies resulteerden in een NOEC van 10 mg.kg"' voedsel (slak Arion 

ater) resp. een EC van 11 mg.kg' voedsel (sprinkhaan Aiolopus thallassinus). 

In een studie met de meeltor Tenebrio molitor werd een versnelde metamorfose van de 

larven gevonden bij blootsteUing aan met kwikchloride gecontamineerd meel, bij een 

blootsteUingsconcentratie van 2 mg.kg"' meel. Er trad hierbij geen sterfte op (Siegel et 

al., 1991). 

. In een studie met larven van de zijdemps Bombyz mori werd accumulatie van methylkwik 

• '̂  gevonden" bij"^blootstelling via het voedsel (1,5 mg.kg"' blad), resulterend in overdracht 
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. naar de eieren. Bij embryo's van de F,-generatie trad in een vroeg stadium sterfte op, 

waarbij een "kritisch" gehalte van 5 /xg per ei oftewel lO.mg.kg'.'.-versgewicht is vastge-

--...steld.(Kuribayashi.en-Taguchi, .1984). - . .. - ^ 

Conclusies - toxiciteit voor microbiële processen en invertebraten 

Ten aanzien van microbiële processen en invertebraten zijn alleen bmikbare gegevens 

' over de toxiciteit van anorganisch kwik beschikbaar. Het traject van NOEC-waarden voor 

-microbiële processen varieert van 1,5 tot 2.000 mg.kg' d.s., overeenkomend met 1,4 tot 

2.406 mg.kg*' d.s. in de standaardbodem. Op basis van effect-concentraties zijn voor 

microbiële processen NOEC-waarden geschat van 1,3 tot 2.000 mg.kg' d.s,, overeenko

mend met 0,8 tot 942 mg.kg"' d.s. in de standaardbodem. De omrekeningsformule die is 

gebmikt bij de omrekening van, experimenteel bepaalde. NOEC-waarden naar een-NOEC 

- in de standaardbodem heeft slechts.een marginale invloed op.de uitkomst en leidt dan ook 

-niet tot de verwachte kleinere spreiding in het traject van-NOEC-waarden voor een 

bepaalde parameter zoals respiratie. Dit geeft aan dat er veel meer factoren van invloed 

zijn.op.het.effect van kwikin,een«bepaald bodemtype dan.aUeen.het gehalte aan organisch 

materiaal en klei. Zeer waarschijnlijk spelen zowel andere abiotische factoren als 

biotische factoren (samenstelling van de microbiële populatie) een rol. 

Het aantal .toetsen met invertebraten is zeer beperkt. Aüeen uit.de studie van Beyer et al. 

(1985),met,de.regenworm.£, foetida kan een betrouwbare.NOEC voor kwik in de grond 

worden afgeleid. Deze studie resulteert in een NOEC (voor totaal-kwik) van 3,2 mg.kg' 

d.s. overeenkomend met 3,7 mg.kg"' d.s. in de standaardbodem. Ondanks het feit dat in 

deze studie methylkwik werd toegevoegd (nominale concentratie bij bovengenoemde 

NOEC: 2,3 mg.kg"' d.s., overeenkomend met 2,7 mg.kg*' in de standaardbodem) wordt 

deze NOEC beschouwd als NOEC voor anorganisch kwik, onder meer vanwege de proef

opzet. 

Toxiciteit voor vogels en zoogdieren - laboratoriumonderzoek 

(Semi)chromsche toxiciteitsstudies voor vogels en zoogdieren staan weergegeven in 

bijlage 5.3.3 (anorganisch kwik) en 5.3.4 (organisch kwik). In deze bijlagen wordt zowel 

het experimenteel bepaalde resultaat van de studie (NOEC of EC) en de hiemit geschatte 

NOEC-vermeld, waarbij zonodig extrapolatiefactoren zijn gebmikt ter compensatie van de 

korte duur van het experiment (factor 10) of ter compensatie van een gevonden effect 

http://op.de
http://uit.de
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(factor 2). Hierbij is alleen een NOEC uit een effect-concentratie geschat, als er bij de 

' betreffende concentratie minder dan 20%. effect .werd gevonden.op-een bepaalde toxici-

'̂?w .̂-,.-^*teitsparameter,̂ ^Als^relevanteaoxiciteitsparameters*worden.hierbij-beschouwd-sterfte, .groei 

.-.i -̂  —(lichaamsgewicht). en reproduktie. De. afleiding . van de., geschatte-NOEC heeft.plaats

gevonden conform Romijn et al. (1991a). De in het onderstaande aangegeven NOEC-

waarden hebben betrekking op de einduitkomst, dat wil zegen, op de (geschatte) NOEC; 

deze is steeds uitgedmkt als mg.kg*' voer. 

Anorganisch kwik (biilage 5.3.3) 

Onderstaande NOEC-waarden zijn uitgedmkt als mg.Hg.kg"' voer. De NOEC-waarden 

voor vogels variëren van 1 mg.kg' voer voor de spreeuw Stumus vulgaris tot 10 - 250 

mg.kg*' voer voor de kip Gallus domesticus. 

In enkele van bovengenoemde-studies-werden,-naast, sterfte: en effecten op; groei en-

reproduktie, ook andere effecten gevonden, namelijk op de voedsel- en drinkwatercon

sumptie, de nier of op enzymactiviteit. 

. ^ r' -.-Voonzoogdieren zijn slechts 2.NOEC-waarden .beschikbaar: 7 mg.kg"' voer voor de nerts 

Mustela vison en 20 mg.kg"' voer voor de muis Mus musculus. 

Volgens Inouye en Kajiwara (1988) worden teratogene effecten van anorganisch kwik in 

zoogdieren waarschijnüjk niet veroorzaakt door een directe werking, maar door remming 

..j^ .1 .-T-van het transport.van.essentiële.metaboüeten of door.nierbeschadiging.-

Organisch kwik (biilage 5.3.4) 

Onderstaande NOEC-waarden zijn uitgedmkt als mg CHaHg.kg"' voeder. In enkele van de 

studies heeft blootsteUing plaatstgevonden aan methylkwikdicyaandiamide (fungicide voor 

de behandeüng van zaad). Zo nodig, als het resultaat van de studie niet was gerapporteerd 

als de hoeveelheid methylkwik (CHjHg) maar als methylkwikdicyaandiamide (MKD) of 

als methylkwikchloride (CHjHgCl), heeft een omrekening naar CHjHg plaatsgevonden. 

De NOEC-waarden voor vogels variëren van 0,25-0,36 mg CHjHg.kg'' voer voor de 

eend Anas platyrhynchos tot 4,3 mg CHjHg.kg"' voer voor de kwartel Colinus virginia

nus. Enkele studies met vogels resulteerden in een effect-concentratie, waamit volgens de 

gehanteerde richüijnen geen NOEC kon worden afgeleid (zwarte eend Anas rubripes en 

. .-havik.4c/>/rer.G. gentilis: EC = 3,2 resp. 10,8 mg CHjHg.kg' voer). 

De NOEC-waarden voor zoogdieren variëren van 0,22 mg CHjHg.kg' voer voor de aap 
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Macaca sp. tot 2,25 mg CHjHg.kg' voer voor de muis Mus musculus. Enkele studies met 

zoogdieren resulteerden in een effect-concentratie waamit. volgens de gehanteerde 

;̂.ŝ ^« -̂̂ richtiijnen..geen*NOEC-̂ konwWorden*afgeleidr-(nerts<:/Afiwre/aiMW.so7i;rïOt 

hxmzmg^Mustela putorius tn fiol Mustela putorius furo: EC-waarden-2-5 mg CHjHg.kg"' 

voer). 

-In een aantal van de bovengenoemde studies met vogels en zoogdieren werden, naast 

sterfte en effecten op groei en reproduktie, ook andere effecten gevonden, namelijk 

effecten op de voedselconsumptie of het gedrag (vertraagde reakties en coördinatieproble

men). Bij adulte vrouweüjke nertsen, die gedurende 93 dagen waren blootgesteld aan 2 -

16 mg CHsHg.kg"' voer, werd degeneratie van het zenuwstelsel gevonden (Wobeser et 

al,, 1976; vermeld in Wren, 1986). In de studie van Wren (1987) met nertsen trad bij de 

vrouwelijke dieren meer sterfte op dan bij de mannelijke dieren, bij een dosering van 1 

mg CHjHg.kg*^ voer. De grotere gevoeUgheid van de vrouwelijke dieren wordt waar

schijnlijk veroorzaakt doordat deze per kg lichaamsgewicht meer eten dan mannelijke 

dieren. De geschatte kwikinname door vrouwtjes en mannetjes was resp. 0,17 en 0,09 

mg.kg'' uchaamsgewicht per dag. Er trad geen sterfte meer op wanneer de dieren om de 

dag werden blootgesteld aan bovengenoemde dosering in het voer, resulterend in een 

NOEC van 0,5 mg CHjHg.kg' voer. In de studie van Wobeser et al. (1976) trad bij 

blootstelling van nertsen aan een dosering van 1,2.mg CHjHg.kg"' voer geen sterfte op. 

Toxiciteit voor vogels en zoogdieren - veldonderzoek 

Vogels 

De onzekerheid van veldstudies is dat naast kwik ook vele andere factoren een rol spelen 

bij het optreden van toxische effecten. Vaak worden bij organismen die kwik hebben 

geaccumuleerd ook andere stoffen aangetroffen zoals PCB's en DDT. Tevens variëren de 

condities onder veldomstandigheden sterk, waardoor het meestal niet mogeüjk is om een 

dosis-effect relatie vast te steUen. Desondanks is in een aantal veldstudies een verband 

tussen kwikopname en toxische effecten gevonden. Voor de sperwer (Accipiter nisus) is 

een negatieve correlatie gevonden tussen de kwikresiduen in de veren en het broedsucces. 

Bij een residu van 2,1 mg Hg.kg"' veren vloog 35% minder jonge vogels uit; bij een 

residu van 9,5 mg Hg.kg"' veren was dit percentage 74% (Bednarek et al., 1975). De 

- kwik-residuen ,in niet uitgekomen fertiele en steriele eieren van de slechtvalk Falco 

perigrinus bedroegen gemiddeld respectievelijk 2,45 en 2,73 mg.kg' d.s.. In de borst-
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spieren van dood aangetroffen kuikens werden. gehalten van gemiddeld 0,24 mg.kg"' 

versgewicht gemeten (Lindberg et al., 1985; vermeld in Wit, 1988). 

Bij .-verschUlende v-soorten-.visetende -vogels-..(zeearend-,Hö//fleerïty -•.albicilla; -visarend 

Pandion haliaëtus; ""duiker" Gavia immer) zijn-'gevaUen van kwikvergiftiging of effecten 

op het broedsucces gevonden bij gemiddelde methylkwikgehalten in-vissen van 0,2-0,7 

mg.kg"'. Deze gehalten zijn vergeüjkbaar met.de in vissen afkomstig uit Nederlandse 

zoete oppervlaktewateren gevonden methylkwikgehalten van 0,1-1,0 mg.kg"', jaarbasis 

1988-1989 (Romijn et al., 1991a; zie ook 5.2.1). 

Bij chronische blootsteUing van het visdie^e {Stema hirundo) werden geen effecten op de 

schaaldikte gevonden bij 1,1 mg.kg' ei op basis van versgewicht. Bij kwikgehalten in 

eieren van 1̂ 3 mg.kg' ei werden geen significante effecten gevonden op het aantal 

overlevende kuikens en het aantal afwijkingen (King et al., 1983; vermeld in Wit, 1988). 

Zoogdieren 

Gegevens over de toxiciteit van kwik bij zoogdieren in het veld houden verband met het 

veelvuldig toepassen van zaaizaad behandeld met organisch kwik in de landbouw 

gedurende de vijftiger en zestiger jaren. Als gevolg hiervan werden zaadetende vogels en 

zoogdieren blootgesteld aan hoge kwikgehalten in het voedsel, waardoor vervolgens hun 

predatoren werden belast door het eten van deze zaadetende dieren (Wren, 1986; Koeman 

etal., 1969). 

Volgens Claassen & De Jongh (1988; vermeld in Romijn et al., 1991a) vormt kwik, naast 

PCB's, de grootste bedreiging voor de otter in Nederland. 

Vogels en zoogdieren - inteme lethale kwikgehalte (bijlage 5.3.5') 

In een aantal van de bovengenoemde laboratoriumstudies (blootstelüng aan methylkwik) 

en veldstudies zijn kwikgehalten bepaald in de organen en weefsels van gestorven of 

zieltogende vogels en zoogdieren (bijlage 5,3.5). Hiemit blijkt dat het kwikgehalte, per 

overeenkomstig orgaan of weefsel en per soort organisme (vogel of zoogdier) gemiddeld 

genomen vrij weinig variatie vertoont, ongeacht het dieet van de dieren. Zo is het leüiale 

gehalte in de nier van de zebravink (zaadeter) slechts weinig lager dan dat in de nier van 

roofvogels (buizerd, torenvalk) en is het lethale gehalte in lever en nier van verschiUende 

terrestrische roofdieren (fret, marter, nerts, vos) vergelijkbaar met dat van de otter . 

(viseter). Dit geeft aan dat kwik in het üchaam wordt geaccumuleerd tot bepaalde "kriti-

http://met.de
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sche" niveaus waarbij sterfte optreedt. Hoge gehalten in het haar zijn vooral gevonden in 

dieren die in het veld waren gestorven. 

...In -tvogels 'AVordt-.;een-;kwikgehalte<;in ^de^hersenen ,«van..ca...20«mgrkg:'-.»versgewicht̂ beT 

• schouwd als het "kritische"-niveau,-waarbij sterfte-optreedt (Scheuhammer, 1988). Bij 

jongere vogels (eendekuikens). werd een kritisch niveau van gemiddeld 5-6 mg.kg"' 

versgewicht gevonden (Finley en StendeÜ, 1978), 

Factoren die de toxiciteit van kwik beïnvloeden 

De toxiciteit van kwik kan door tenminste twee mechanismen in dieren worden vermin

derd: kwik kan worden opgehoopt samen met b.v. seleen en methylkwik kan worden 

gedemethyleerd naar een minder toxische anorganische vorm. Er is een positieve 

korrelatie gevonden tussen seleen- en kwikgehalten in otters. Nertsen blijken extra seleen 

op te hopen indien-het methylkwikgehaltein het dieet is verhoogd. Een ander-voorbeeld'is 

de waarneming dat de nieren van ratten werden beschermd tegen de schadelijke werking 

van kwikchloride door aan de dieren natriumseleniet toe te dienen. Tevens is gecon

stateerd dat in verscheidene in water levende-diersoorten-zeer hoge kwik en seleen 

gehalten in sommige organen voorkomen (tot honderden mg.kg"' !) zonder duideüjke 

symptomen van kwikvergiftiging. Een andere aanwijzing is de bescherming van pluimvee 

tegen de schadelijke effecten van voer met een hoog seleengehalte door toediening van 

kwikchloride (HiU, .1974). Deze detoxificerende werking wordt veroorzaakt door de 

vorming van een kwik/seleen/eiwit-complex en/of door de vorming van methylkwik-

selenide. 

Ook PCB remt de toxiciteit van methylkwik. Aanwijzingen hiervoor zijn dat de sterfte bij 

nertsvrouwtjes die werden blootgesteld aan een mengsel van methylkwik en PCB bedui

dend lager was dan de sterfte bij vrouwtjes die alleen werden blootgesteld aan methyl

kwik. Een vergelijkbare antagonistische werking van PCB is ook aangetoond bij muizen 

waarbij de halfwaardetijd van cadmium werd verkort wanneer de muizen tegelijkertijd 

ook aan Arochlor 1254 werden blootgesteld (Wren, 1987). 

Het tweede detoxificatieproces is demethylering. Door Jemelöv et al. (1976) werd 

demethylering aangetoond bij de nerts, op grond van een lage methylkwik / totaal-kwik 

ratio in de lever (Jemelöv et al., 1976). Demethylering vindt plaats bij alle soorten 

zoogdieren (zie 5.1.1). 
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Conclusies - toxiciteit voor vogels en zoogdieren 

Uit semichronische en chronische laboratoriumstudies met vogels en zoogdieren (voeder-

^^>c;próevén)'-bUjlrt.dat.er'.weiriig•;tot,geen*verschil;inigevoeÜgheidivan;béide•groepen':organis-^ 

men voor kwik is. Voor beide groepen organismen is organisch kwik (methylkwik) 

toxischer dan anorgarüsch kwik. De voor vogels en zoogdieren gecombineerde NOEC-

waarden voor anorganisch kwik variëren van 1 - 20 mg Hg.kg"' voer; die voor methyl

kwik variëren van 0,22 tot 4,3 mg CHjHg.kg"' voer. Bij de hier aangegeven trajecten is 

uitgegaan van de laagste NOEC per diersoort. Deze NOEC-waarden zijn gebmikt bij de 

afleiding van een maximaal toelaatbaar risiconiveau voor anorganisch kwik resp. methyl

kwik in water en bodem, op basis van doorvergiftiging in de betreffende voedselketen (zie 

5.4.2). 

De gegevens van veldstudies zijn moeüijk interpreteerbaar, vanwege de gelijktijdige 

blootsteUing aan-andere contaminanten en de variabele omstandigheden.-Bij vogels werd 

— een negatieve correlatie gevonden tussen kwikresiduen in de veren en het broedsucces. Bij 

verschillende soorten visetende vogels zijn gevallen van kwikvergiftiging of effecten op 

' -̂ -het broedsucces gevonden bij gemiddelde-methylkwikgehalten in vissen (0,2-0,7 mg.kg"') 

die vergeüjkbaar zijn met de gehalten in vissen afkomstig uit Nederlandse zoete opper

vlaktewateren (0,1-1,0 mg.kg"'). 

•Het lethale kwikgehalte in de weefsels en organen van.jvogels en zoogdieren is, per 

•.•̂  - weefsel of-orgaan en per soort organisme (vogel of zoogdier), gemiddeld.genomen weinig 

variabel. De beschikbare gegevens, gebaseerd op laboratorium- en veldstudies, geven aan 

dat er sprake is van een "kritisch" niveau waarbij sterfte optreedt. Dit kritische niveau 

wordt niet of weinig beïnvloed door het soort voedsel. Door opname van seleen of PCB 

en door demethylering kan de toxische werking van kwik worden verminderd. 
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5.4. SAMENVATTING EN TOXICOLOGISCHE ADVIESWAARDEN 

5.4.1. Mensen 

Algemeen 

Op basis van epidemiologische studies is er geen conclusie te trekken ten aanzien van 

carcinogeniteit van elementair kwik (damp) of anorganische kwikverbindingen bij mensen. 

Er zijn geen epidemiologische gegevens over eventuele carcinogene effecten van 

organisch kwik. Op basis van dierexperimenteel onderzoek is er geen duideUjk bewijs 

voor carcinogeniteit van anorganische en organische kwikverbindingen (elementair kwik 

werd niet onderzocht). Op basis van genotoxiciteitsstudies wordt geconcludeerd dat 

:•; anorganische en-organische kwikverbindingen in staat zijn om genotoxische effecten te 

veroorzaken in geslachtscellen. Gezien het feit dat er geen duidelijk bewijs is voor 

inductie van genmutaties, de aard van de chromosomale afwijkingen (veelal numeriek, 

niet stmctureel) en de resultaten van een aantal indicatortesten, is er waarschijnlijk sprake 

van een indirect mechanisme. 

Bij het vaststellen van de toxicologische advieswaarden wordt derhalve uitgegaan van het 

bestaan van een drempelwaarde. 

Elementair kwik 

Bij elementair kwik (damp) is inhalatie de belangrijkste blootstelUngsroute. Studies bij 

proefdieren en mensen geven aan dat de retentie van kwikdamp ongeveer 80% is. De 

nieren zijn de belangrijkste opslagplaats en vanwege de lipofiele eigenschappen kan 

elementair kwik de bloed-hersenbarriere en de placenta passeren. Elementair kwik wordt 

in de weefsels omgezet naar tweewaardig kwik, hetgeen stapeling veroorzaakt aangezien 

tweewaardig kwik minder makkelijk barrières passeert dan elementair kwik. Na bloot

steUing aan elementair kwik zijn urine en faeces de belangrijkste excretie routes. De 

concentratie kwik in de urine (uitgedmkt in /xg.l' of /xg.g'' creatinine) is een goede 

indicator voor blootstellingsniveaus. 

Het centrale zenuwstelsel is bij proefdieren en mensen het belangrijkste doelorgaan na 

blootstelling aan elementaire kwikdamp. Daamaast blijken ook de nieren doelorgaan te 

" -̂ '̂•>̂ *' ; ?ï;tzijn,iBijvpróefdierenvveroorzaakte elementair kwik,'bij-doseringen die toxisch zijn voor 
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het moederdier, effecten op de reproduktie en embryotoxiciteit. Op basis van de 

beschikbare gegevens is er geen overtuigend bewijs voor een verband tussen blootsteUüng 

: % ..C- - aan-elementair,kwik-en^ effecten op.de-reproduktie danweKeen.-lager/'geboortegewicht>bij 

nakomelingen- of een. verhoogd aantal abortussen -en/of aangeboren - afwijkingen ^bij 

mensen. 

Uit epidemiologische studies onder beroepsmatig blootgestelde personen is gebleken dat 

de klassieke symptomen van elementair kwikvergiftiging optreden bij blootstellingsniveaus 

vanaf 100 /xg,m'̂  (TWA). Langdurende blootstelling aan lagere blootstellingsniveaus (25-

80 /xg Hg.m'̂ , resulterend in 30-100 /xg.g"' creatinine in de urine) veroorzaakte tremoren, 

prikkelbaarheid, slecht concentratievermogen, problemen met het korte termijn geheugen, 

verminderde prestaties bij psychomotorische vaardigheden (zoals hand-oog coördinatie) en 

- , - verminderde zenuwgeleiding (alleen in gevoelige personen). Een verhoogde incidentie van 

een aantal subjectieve klachten, zoals vermoeidheid, geïrriteerdheid en minder eeüust, is 

ook beschreven. Daamaast zijn bij chlooralkali werknemers effecten beschreven als 

proteinurie en een toename van bepaalde enzymen in het plasma, duidend op een 

verstoorde glomemlaire functie van de nieren. In een studie werden deze effecten zelfs 

gevonden bij groepwerknemers met een gemiddelde kwikconcentratie in de urine van 20 

/xg.g"' creatinine. Er zijn echter ook studies waarin geen significante veranderingen 

werden gevonden (zowel ten aanzien van effecten op zenuwstelsel als op de nieren) bij 

werknemers blootgesteld aan concentraties resulterend in hogere kwikconcentraties in de 

urine. De beschikbare studies zijn veelal beperkt van opzet en hebben mede daardoor 

statistisch weinig kracht (WHO IPCS, 1991). 

Er is recent veel discussie geweest over de effecten van kwik vrijkomend uit amalgaam

vullingen. Volgens de WHO (WHO IPCS, 1991) laten de rapporten, waarin een variëteit 

aan klachten en symptomen wordt toegeschreven aan amalgaamvullingen, echter geen 

conclusie toe ten aanzien van de oorzaak van de klachten. In een aantal epidemiologische 

studies kon op populatieniveau geen enkel verband worden aangetoond tussen het aantal 

amalgaamvuUingen bij mensen en de prevalentie van allerlei klachten en symptomen. De 

auteurs sloten hierbij niet uit dat er op individueel niveau wel een verband zou kunnen 

zijn. Geschat wordt dat in Nederland minder dan 1% van de bevolking allergisch is voor 

amalgaam. In twee zeer recente Nederlandse literatuurstudies naar de gezondheidseffecten 

van amalgaam (Schuurs en Davidson, 1993 en AUard, 1993) werd geconcludeerd dat er 

> ; ; .-..«-ji-fewetenschappelijksgezienî onvoldoende bewijzen zijn;datf*kwik-«vrijkomend uit amalgaam 
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een gezondheidsrisico vormt. In een recent Amerikaans rapport (DHHS, 1993) komt men 

tot dezelfde conclusie, maar wordt wel de kanttekening geplaatst dat adequaat onderzoek 

>>- . .: naar .effecten.van blootstellingsniveaus veroorzaakt.door^amalgaamvulUngen ontbreekt.-.-*;:*• 

•' -Op basiSfVan de beschikbare gegevens.wordt.^geconcludeerd datier.onvoldoende bewijs 

voor een verband tussen kwik uit amalgaam en het optreden van effecten, behoudens in 

individuele gevallen (bijvoorbeeld allergie). 

Afleiding advieswaarde: 

In 1991 concludeerde de WHO dat er geen betrouwbare epidemiologische gegevens zijn 

over effecten van blootstelüngsniveaus resulterend in minder dan 30 tot 50 /xg.gr' 

creatinine in de urine. Deze concentratie komt mwweg overeen met een kwikconcentratie 

in de lucht van 25-40 /xg.m'̂ . Het wordt niet uitgesloten dat er bij deze blootstellings

concentraties müde effecten optreden bijgevoeUge personen (WHO IPCS,. 1991).. 

Anorganische kwikverbindingen 

Uit proefdierstudies büjkt dat er na inhalatie retentie plaats vindt van anorganische 

kwikverbindingen. Een kwantitatieve uitspraak hierover is niet mogelijk. De resorptie van 

anorganische verbindingen vanuit het maagdarmstelsel wordt door de WHO bij de mens 

geschat op ongeveer 7%. Bij kinderen zou de resorptie mogeüjk hoger kunnen zijn. Na 

blootsteUing aan anorganisch kwik treden de hoogste concentraties op in de nieren, de 

lever en de darmen. Anorganisch kwik passeert in kleinere hoeveelheden de bloed-

hersenbarriere en de placenta dan elementair kwik of organisch kwik. Anorganisch kwik 

wordt uitgescheiden via de faeces en de urine. Er zijn aanwijzingen dat jonge dieren 

tijdens de zuigelingen-periode een verminderde capaciteit hebben om methylkwik te de-

methyleren en vervolgens uit te scheiden. Mogelijk is dit ook bij de mens het geval. 

Uit een groot aantal studies büjkt dat bij proefdieren en mensen de nieren het kritieke 

doelorgaan zijn na orale blootstelling aan anorganische kwikverbindingen. Bij proefdieren 

zijn effecten beschreven als nefropathie, tubulaire necrose, fibrose, ontstekingen en 

glomemlonephritis. De laagste dosis zonder effect was in een 6-maanden studie met 

muizen en ratten 0,24 mg Hg.kg"' Uchaamsgewicht. Een dosis zonder effect uit chronisch 

onderzoek is niet beschikbaar. Parenterale toediening van anorganisch kwik resulteerde bij 

j^^i^ -i,v;-.^,proefdiereniin5effectenï:op*^de-reproduktie.*- Bij -doseringen^welke toxiciteit veroorzaakten 
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bij de moederdieren werden embryotoxische en-teratogene effecten gevonden. De laatste 

-jaren-is veel onderzoek.gedaan naar .effecten .van orale .blootstelling van anorganische 

-i: :=:kwikve^bindingen.oprhet'-immuunsysteem.^:.Een.belangrijkeI.conclusiei^van'.dit onderzoek 

was dat afhankeUjk van de geteste diersoort-en stam ofweL,auto-immuniteit .ofwel 

•^onderdmkking van het immuunsysteem.optreedt. Dit suggereert dat er sprake is van een 

genetische factor. 

De gegevens over effecten van anorganisch kwik bij mensen zijn beperkt. De nieren zijn 

het belangrijkste doelorgaan; een verminderde of totale afwezigheid van urineproductie 

ten gevolge van nefropathie is beschreven bij mensen na orale blootstelling. Een studie 

suggereert dat de nefropathie een gevolg zou kunnen zijn van auto-immuun reacties. Een 

studie rapporteerde een verhoogd percentage spontane abortussen bij beroepsmatig 

blootgestelde vrouwen. 

Afleiding advieswaarden: 

Op basis van de beschikbare toxicologische informatie is het niet mogelijk een advies

waarde voor orale of inhalatoire blootstelling aan anorganische kwikverbindingen op te 

stellen. Voor orale blootstelling kan wel een indicatie van effectniveaus worden verkregen 

uit een vergelijking van anorganisch met organisch kwik. De resorptie van anorganisch 

kwik is ongeveer een factor 10 lager dan die van organisch kwik en de toxiciteit van 

anorganisch kwik is geringer. Uitgaande van de PTWI van 200 /xg voor organisch kwik 

(overeenkomend met 0,4 /xg.kg'' Uchaamsgewicht per dag voor een 70 kg volwassene) zal 

derhalve een dageüjkse inname van 4 /xg.kg' lichaamsgewicht (overeenkomend met 280 

/tg. dag"' voor een 70 kg volwassene) aan anorganisch kwik mogelijk niet resulteren in 

nadelige effecten. Deze benadering wordt ondersteund door resultaten uit proefdier

onderzoek. Uitgaande van de NOAEL van 0,240 mg Hg.kg"' Uchaamsgewicht uit een 

subchronische studie (NOAEL uit chronisch onderzoek is niet beschikbaar) en 

gebmikmakend van een veiUgheidsfactor van 100 resulteert dit in een concentratie van 2,4 

/tg.kg"' lichaamsgewicht, hetgeen in dezelfde ordegrootte ligt als de concentratie 

verkregen op basis van vergelijking met organisch kwik. 
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Organische kwikverbindingen 

Bij methylkwik is de orale blootstellingsroute het meest relevant. Methylkwik in voeding 

wordt -vrijwel -voUedig (>.90%) geabsorbeerd. Vanwege de .lipofiele eigenschappen 

passeert methylkwik snel de bloed-hersen barrière en de placenta. De kwikconcentratie in 

het bloed van pasgeboren babies is ongeveer gelijk aan de kwikconcentratie in het bloed 

van de moeder. Kwik is ook aangetoond in moedermelk van vrouwen blootgesteld aan 

methylkwik. Kwikconcentraties in haar zijn een goede indicator voor blootstelling aan 

methylkwUc. MethyUcwik wordt omgezet in anorganisch kwik en voomamelijk via de 

faeces uitgescheiden. 

Bij proefdieren en mensen is het zenuwstelsel, in het bijzonder het zich ontwikkelende 

'>., zenuwstelsel - .(prenatale- blootsteUing) het ..belangrijkste doelorgaan. Bij aUerlei 

proefdiersoorten zijn neurologische effecten, zoals stoomissen in de coördinatie van 

spieren en histopathologische.veranderingen in het CZS, aangetoond. Bij (sub)chronische 

blootstelling vanaf 0,015-0,04 mg Hg.kg"' lichaamsgewicht zijn nog effecten gerap

porteerd bij.katten.en apen. Nierschade is het belangrijkste niet-neurologische effect. 

Orale blootstelüng aan organisch kwik resulteert bij proefdieren in effecten op de 

reproduktie en in embryotoxiciteit. Daamaast is organisch kwik teratogeen, bij doseringen 

die niet toxisch zijn voor de moederdieren.. Prenatale blootsteUing aan doseringen,-die niet-

toxisch zijn voor de moederdieren, is o.a. geassocieerd met gedragsveranderingen bij de 

nakomelingen. 

Bij mensen worden de sensorische, visuele en gehoor-funktie, alsmede gedeelten van de 

hersenen (met name de kleine hersenen) betrokken bij de coördinatie, over het algemeen 

door methylkwik aangetast. De eerste symptomen zijn niet-specifiek (paresthesie, algeheel 

gevoel van malaise en slecht zien). Uit Japanse gegevens is afgeleid dat de laagste 

gehalten waarbij de (eerste) effecten optreden ongeveer 200 /xg Hg.l"' bloed en 80-100 /xg 

Hg.g"' haar. Op basis van de Iraakse gegevens is door de WHO (WHO IPCS, 1990) 

afgeleid dat een dagelijkse inname van 50 /xg per persoon per dag bij volwassenen (0,71 

/ig.kg' lichaamsgewicht, 70 kg volwassene) zou leiden tot een risico van ongeveer 0,3% 

op het krijgen van paresthesie; een inname van 200 /xg.dag"' (2,9 /xg.kg"' lichaams

gewicht) zou leiden tot een risico van ongeveer 8%. Deze berekeningen komen goed 

overeen met de conclusies van de WHO in 1976. Zij schatten toen een prevalentie van 

i>i--,-;.̂  •ï^.f/A. .5i%;bijtóVoJwassenenjfbijeeen..langdurende inname^van 3-,7i/xg.-kg;'rÜchaamsgewicht per dag. 
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Een dergeüjke inname zou resulteren in.eenbloedconcentratie.van.ongeveer 200-500 /xg 

Hg.l"' en een piek-concentratie in het haar van ongeveer 50-125 /xg.g"'. De overige 

gegevens zijn niet in tegenspraak met ..bovenstaande schattingen. .Hierbij moet 

uitdmkkeüjk worden opgemerkt dat deze berekeningen >niet gelden..voor- zwangere 

vrouwen. Er zijn aanwijzingen dat vrouwen gedurende .de zwangerschap gevoeüger zijn 

voor methylkwik. Uit Iraakse gegevens is naar voren gekomen dat zwangere vrouwen bij 

maximale kwikconcentraties in het haar van 10-70 /xg.g'' paresthesie kunnen ondervinden. 

Uit een groot aantal studies, waaronder voedselvergiftigingsincidenten, is gebleken dat het 

prenatale leven het meest gevoelig is voor methylkwikvergiftiging. Prenatale blootstelüng 

is geassocieerd met effecten uiteenlopend van emstige hersenbeschadigingen tot 

- • verslechterde ontwikkeUng- of lagere scores in' inteUigentie- en ontwikkelingstesten. De 

laagste kwikconcentratie in haar van de moeder waarbij emstige neurologische effecten, 

zijn aangetoond bedraagt circa 400 /xg.g'.. Uit een statistische analyse, uitgevoerd op 

gegevens van 84 moeder-kind paren, bleek dat de frequentie van psychomotorische 

retardatie begint toe te nemen (boven de achtergrond-frequentie) bij maximale kwik

concentraties van 10-20 /xg.g"' in haar van de moeders. Het aantal gegevens waarop deze 

analyse was gebaseerd was echter klein. Deze range is in overeenstemming met resultaten 

van Nieuw-Zeelands onderzoek, waarin werd .gesuggereerd dat̂ een prenatale blootstelling 

met piekconcentraties van ongeveer 25 /xg.g'' kwik in het haar van de moeder geasso

cieerd is met een lagere score in intelligentie- en ontwikkeüngstesten op 6-7 jarige leeftijd 

van de kinderen. 

Afleiding advieswaarde: 

In 1972 werd door de "Joint Expert Committee on Food Additives" (JECFA) van de 

WHO een "provisional tolerable weekly intake" (PTWI) voorgesteld van 300 /xg totaal 

kwik, waarvan niet meer dan 200 /tg als methylkwik mocht zijn (WHO JECFA, 1972). 

De PTWI van 200 /tg voor methylkwik (overeenkomend met 0,4 /xg.kg"' lichaamsgewicht 

per dag voor een 70 kg volwassene) werd in 1989 bevestigd (WHO JECFA, 1989). Deze 

inname komt mwweg overeen met een kwikconcentratie in bloed en haar van respectieve

lijk circa 35 /xg.l"' en 8,5 /tg.g'. Hierbij werd opgemerkt dat de PTWI voor methylkwik 

niet geldt voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, aangezien deze 

nr^rï.ri.^;:^ïgroepeniienjhun:=Fkinderen7meer. risico lopen. Dit̂ wordt-.;door.'het/RIVM onderschreven. De 
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beschikbare gegevens werden door de JECFA ontoereikend geacht om speciefiek voor dit 

segment van de bevolking een - advieswaarde af te leide. Volgens de. JECFA zou een 

^langdurige,inhame..van„3-7.,/tg.Hg.kg:'..üchaamsgewicht_,per„dag.,(resulterend in^circa,200 

../xg Hg.l''.in.het-bloed.en.50./tg.g"' kwik,in .haar) de laagste.concentratie.!zijn waarbij nog 

-:ieffecten.optreden,bij.»volwassenen..Een.kwikconcentratieJn..bloed..van-ongeveer..200 /xg.l"' 

is echter bij zwangere vrouwen geassocieerd met paresthesie en een vertraagde 

ontwikkeling van het zenuwstelsel bij hun kinderen. De laagste kwikconcentratie in het 

haar van moeders welke nog gerelateerd is aan paresthesie is 10 /xg.g"' (WHO JECFA, 

1989). Een kwikconcentratie van 10-20 /xg.g"' in het haar van de moeder wordt door de 

WHO (WHO IPCS, 1990) als kritische range beschouwd, omdat bij die concentratie de 

frequentie van motorische retardatie bij kinderen begint toe te nemen boven de 

• achtergrondfrequentie. .Op grond van deze gegevens is het volgende afgeleid. De gegevens 

houden in dat uitgaande van kwikconcentraties. in het haar van de moeder, zowel de 

. zwangere vrouw als het zich ontwikkelende kind ongeveer een factor 5 gevoeliger zijn. 

Uitgaande van de PTWI voor volwassenen van 200 /xg methylkwik per week en een factor 

5 verschil in gevoeligheid, zal een wekelij kse inname van 40 /tg methylkwik 

(overeenkomend met 0,08 /xg.kg"' Uchaamsgewicht voor een 70 kg volwassene) bij 

zwangere vrouwen en hun kinderen mogelijk geen nadelige effecten optreden. 

5.4.2. Aquatisch en terrestisch milieu 

Bij de afleiding van ecotoxicologische advieswaarden (maximaal toelaatbare risiconiveaus, 

MTRs) is het "RIVM guidance document" (Slooff, 1992) als uitgangspunt genomen. In 

dit rapport wordt aangegeven welke extrapolatiemethoden worden gebmikt binnen het 

RIVM. Per milieucompartiment worden, indien de gegevens dit toelaten, twee MTRs per 

stof afgeleid, één op basis van de resultaten van "single species" toxiciteitsgegevens, ter 

bescherming van aquatische dan wel terrestrische ecosystemen (MTR̂ osy,tceai) ^^ ^ n op 

basis van "doorvergiftiging" in de voedselketen, ter bescherming van visetende dan wel 

wormetende predatoren (MTRpĵ u^). In beide gevallen zijn verschillende extrapolatie

methoden beschikbaar, een meer geavanceerde "refined effect assessment"-methode 
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waarmee de .50-percentiel waarde .van het.95,%-beschermingsniveau'. wordt berekend .̂ op 

basis van de verdeling ..van chronische NOEC-waarden^ en-een ^minder geavanceerde 

•"preliminary-:effect-assessment"-methode: (gemodificeerde, EPA-methode),.:waarin-gebmik 

- -wordt.gemaakt van .vaste-extrapolatiefactoren.%,De uitkomst van de.-"preüminary,effect 

assessment-methode wordt beschouwd, als indicatieve waarde. .Voor-̂ itoepassing -van de 

"refined effect assessment"-methode zijn minimaal 4 chronische NOEC-waarden, voor 

verschiUende soorten organismen, vereist. Bij de onderstaande afleiding van MTRs kon 

meestal gebmik worden gemaakt van de "refined effect assessment"-methode. 

In dit basisdocument is gebmik gemaakt van de oorspronkelijke, door Romijn et al., 

(1991a,b) ontwikkelde methode voor de afleiding van MTRs op basis van doorvergif

tiging^. Het principe van dezelfde methode is gebmikt voor afleiding van een MTR op 

basis van-de-voedselketen water -» mossel -» mosseletende vogel/zoogdier. Het MTR 

wordt afgeleid.op.basis van de geometrisch gemiddelde BCF (als "worst-case!' benadering, 

wordt kan ook een MTR worden berekend op basis van de maximale BCF). 

Recentelijk zijn modificaties van deze methode ontwikkeld (Everts et al., 1992; Jonkers 

-en Everts, 1992; Van de Plassche, 1994), waarbij, in tegenstelling tot de oorspronkelijke 

methode, correctiefactoren worden toegepast voor de calorische waarde van het voedsel 

(het energiegehalte van laboratoriumvoeders is hoger dan dat van prooidieren zoals vis, 

mossel en worm) en voor de metaboÜsmesnelheid (het .energieverbmik van in het wild 

levende dieren is hoger dan dat van in het laboratorium gehuisveste dieren). Toepassing 

van één of beide correctiefactoren leidt tot een extra extrapolatiefactor en dus tot een 

lager MTR. Het gebmik van deze correctiefactoren staat nog ter diskussie; in een lopend 

(RIVM en DGW) onderzoek zal nadere aandacht aan deze correctiefactoren worden 

Het 95%-beschermingsniveau wordt afgeleid via do door Aldenberg en Slob (1991} ontwikkelde 
modificatie van de "Van Straalen en Denneman"-methode. In de oorspronkelijke methode (Van Straalen 
en Denneman, 1989) wordt het 95%-beschermingsniveau aangegeven als HC5, da "hazardous 
concentration" voor 5% van de soorten, of, meer algemeen, als HCp, waarbij de keuze van p 
arbitrair is. 

NOEC: NOEC waterorganismen: concentratie in water 
NOEC bodemorganismen: gehalte in bodem (grond) 
NOEC vogels en zoogdieren: gehalte in voer 

^ MTR„,t,, = NOECp„d„„ gedeeld door BCF,;, (voedselketen: water -• vis - • visetende vogel/zoogdier) 
* :t- MTRboii^-!a=?trNOECp„^,„ ^gedeeld door B C F ^ ^ (voedselketen:-«.water -• worm -• wormetende 
vogel/zoogdier) 
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besteed, hetgeen mogelijk resulteert in een herziening hiervan. 

Jongbloed.et al. (1994) hebben een modehontwikkeld voor „de, afleiding van MTRs-op 

basis van'doorvergiftiging van toppredatoren in-het ..terrestrisch miüeu. In de door 

Jongbloed et al. gebmikte modificatie wordt het 95%-beschermingsniveau voor wormeten

de predatoren of toppredatoren niet afgeleid via de Aldenberg/Slob-methode, maar wordt 

de verdeling van NOEC-waarden gecombineerd met de verdeüng van BCF-waarden via 

"Monte Carlo" simulatie; uit de hiemit resulterende verdeling van MTRs wordt dan 

vervolgens het 95%-beschermingsniveau berekend. Door Jongbloed et al. worden ook 

correctiefactoren voor energiegehalte en het energieverbmik toegepast, waarbij de 

correctiefactor voor het energiegehalte afhankelijk is van de soort predator. 

Voor een overzicht van de in dit basisdocument en in andere rapporten afgeleide MTRs 

vooran'organisch kwiken methylkwik wordt verwezen naar tabel 5.4 en tabel 5.5'. 

De voor water op basis van "single species" toetsen afgeleide MTRs worden, gezien de 

toetsomstandigheden in laboratoriumtoetsen, beschouwd als "opgeloste" concentratie 

(meestal gedefinieerd als ionogeen metaal plus metaalcomplexen/deeltjes < 0,45 /xm), 

ondanks het feit dat de onderliggende NOEC-waarden gebaseerd zijn op de totaal

concentratie, zijnde opgelost plus particulair (in de meeste toetsen werden alleen de 

nominale concentraties vermeld). In Nederlands oppervlaktewater, gekenmerkt door een 

relatief hoge hardheid (circa 200 mg.l"', als CaCOj), hoge.pH„(circa 8) en een zwevende 

stof gehalte van circa 30 mg.l"', is de totaal-kwik concentratie ca. factor 5 hoger (Stortel

der, 1989; -VROM, 1992) dan de opgeloste concentratie. De voor water op basis van de 

"doorvergiftigings-methode" afgeleide MTRs zijn per definitie uitgedmkt als opgeloste 

concentratie. 

Oppervlaktewater 

Anorganisch kwik 

Voor anorganisch kwik is een MTRccosy,tecm afgeleid van 0,2 /xg.l"' (op basis van de 

gecombineerde NOEC-waarden voor zoetwater- en zoutwaterorganismen), en een 

MTRpredator vaH 0,23 /xg.r' (route: water -* vis -» vogel/zoogdier) resp. 0,27 /xg.l"' (route: 

water -» mossel -> vogel/zoogdier). Bij de afleiding van het MTRp̂ edator zijn geen 

correctiefactoren toegepast voor het energiegehalte en het energieverbmik. Het MTRp,̂ tor 

geeft een duideüjke onderschatting van het feitelijke risico voor visetende predatoren, 

•omdatvan'detotalehoeveelheid kwik in mosselen en vissen'20-60% resp. meer dan 80% 
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- .. aanwezig is als het meer toxische methylkwik. (ondanks het feit dat kwik in oppervlakte

wateren in.het algemeen voor 90-99% als.anorganisch-kwik.aanwezig is en voor 1-10% 

'Z<.'''.' .als-methylkwik).en.omdat.methylkwik.in„sterkere,mate-wordLgeaccumuleerd.dan.anorgaT 

— nisch kwik.(zowel-vanuit het water als .vanuit het voedsel). - • * 

* Door Van de-Plassche (1994) is voor anorganisch-kwik een MTR„j„y,t,̂  afgeleid van 

0,056 /xg.l', uitgaande van de in Van de Meent et al. (1990) vermelde NOEC-waarden 

voor anorganisch kwik. Het MTR̂ ogygtcm voor methylkwik is door deze auteurs gelijk 

gesteld aan deze waarde. Het verschü met bovengenoemd MTR̂ osyŝ em van 0,2 /xg.l*' 

bemst op uitbreiding van het aantal NOEC-waarden in het onderhavige document en op 

een herziening van sommige in Van de Meent et al. (1990) vermelde NOEC-waarden, 

* Door Van de Plassche (1994) is voor anorganisch kwik een indicatief MTRp,̂ tor 

afgeleid van 0,43 ./xg.l"'- (route: water -^ vis -^ vogel/zoogdier) resp; 0,032 /xg.l'' (route: 

water -» mossel.-», vogel/zoogdier).. Hierbij-werd_uitgegaan_van.de,-in-Romijn et al.. 

(1991a) vermelde gegevens, maar werd een correctiefactor toegepast voor het 

energiegehalte. 

Methylkwik 

Voor methylkwik is een MTR ô̂ t̂gĉ  afgeleid van 0,01 /xg.l'' (op basis van de gecombi

neerde NOEC-waarden voor zoetwater- en zoutwaterorganismen) en een MTRpjgd̂ jor van 

0,019 /xg.r' (route: water -* vis -» vogel/zooogdier; BCF̂ jj, gebaseerd op laboratoriumstu

dies), 0,007 /xg.l'' (route water -» vis -» vogel/zoogdier; BCFyij gebaseerd op recente 

Nederlandse veldstudies) resp. 0,011 /xg.l'' (route water -» mossel -» vogel/zoogdier). Bij 

de afleiding van het MTRprcdator zijn geen correctiefactoren toegepast voor het energiege

halte en het energieverbmik. De BCFyi, op basis van veldstudies is ca. 2,5 maal hoger 

dan de BCFy;, op basis van de relatief kortdurende laboratoriumstudies, ondanks het feit 

dat de op basis van de veldstudies afgeleide BCF^̂  is gerelateerd aan de opgeloste, totaal

kwik (in dit geval: anorganisch plus organisch) concentratie in het water. Dit laatste geldt 

overigens ook voor de op basis van de laboratoriumstudies afgeleide BCF ĵj, maar in de 

laboratoriumstudies werd kwik als methylkwik aan het water toegevoegd, meestal in een 

doorstroomsysteem. Mede gezien het feit dat vissen kwik voor een belangrijk deel 

accumuleren vanuit het-voedsel (met-name-methylkwik), hetgeen niet verdisconteerd is in 

de op basis van laboratoriumstudies afgeleide BCF îj en het feit dat methylering van 

anorganisch kwik plaatsvindt bij vissen (zowel extem, in de sUjmlaag op de huid als 
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intern, in de ingewanden), geeft de BCF ;̂, op basis van de veldstudies een reëeler beeld 

van de.accumulatie .van methylkwik.in.vissen.dan de.BCpy^ op.basis«van,laboratoriumstu-

•'̂ ;*.̂ -.̂ dies.*DeiBCFvii;.op.*basis.,.vani.vveldstudies,.is.»berekend^op.;grond-.A'an-de»in-'Romijn:.et̂ al. 

vt ^ -. (1991a) vermelde, gegevens, over-kwikgehalten .in-aal..en .baars..en~de*.kwikconcentratie 

(opgelostc.fractie).in.-het ..stroomgebied ,.,van..Rijn .en -.Maas..in..de-periode 1988-1989, 

resulterend in geometrisch gemiddelde BCF-waarden van 20.300.voor.de aal en 23.200 

voor de baars. 

* Door Romijn et al. (1991a) is voor methylkwik een MTRpĵ t̂ r afgeleid van 0,008 /xg.l'' 

(route water -» vis -^ vogel/zoogdier). Hierbij is niet gecorrigeerd voor energiegehalte of 

energieverbmik. 

* Door Everts et al. (1992) en Jonkers en Everts (1992) is voor methylkwik een MTR^,^. 

y -Mtor.afgeleid van .0,0008^/xg.r' (route: water -» vis -* vogel) resp. 0,0005 /xg.l'' (route: 

water -» mossel.-* vogel). Hierbij werd uitgegaan van~de. in Romijn et al. ,(1991a) 

- vermelde gegevens, maar werd .een.correctiefactor .toegepast voor het energiegehalte én 

voor het energieverbmik. Hierbij wordt opgemerkt dat het op deze manier afgeleide 

MTRp,̂ ior gelijk is aan het achtergrondniveau van kwik in de Atiantische oceaan (0,0005 

Mg.l-̂ ). 

* Door Van de Plassche (1994) is voor methylkwik een MTRprcdator afgeleid van 0,0027 

/xg.r' (route: water -> vis -» vogel/zoogdier) resp. 0,0019 /xg.l"' (route: water -» mossel -> 

vogel/zoogdier). Hierbij werd uitgegaan van de in Romijn et al. (1991a) vermelde 

gegevens, maar werd een correctiefactor toegepast voor het energiegehalte. 

Advieswaarde oppervlaktewater: 

Uit de beschikbare gegevens blijkt duidelijk dat methylkwik toxischer is dan anorganisch 

kwik, zowel voor aquatische organismen als voor predatoren (vogels en zoogdieren) van 

aquatische organismen, in sterkere mate wordt geaccumuleerd dan anorganisch kwik 

(zowel vanuit het water als vanuit het voedsel) en in waterorganismen gedeelteÜjk tot 

grotendeels aanwezig is als methyUcwik. Om deze redenen wordt, voor het totaal aan 

kwik (anorganisch plus organisch) in oppervlaktewater slechts één advieswaarde voor het 

maximaal toelaatbaar risiconiveau voorgesteld, gebaseerd op de gegevens voor methyl

kwik. Op basis van de uitkomst van de verschillende in dit document afgeleide MTRs 

voor methylkwik (MTRe,«ystecm: 0,01 /xg.l''; MTRp^^^ :̂ 0,007 /xg.l"' (route water -* vis ~* 

-,vogel/zoogdier;,BCFvi, gebaseerd op veldgegevens) resp. 0,011 /xg.l' (route water -» 

http://20.300.voor.de
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mossel -> vogel/zoogdier) wordt voor kwik in oppervlaktewater een MTR voorgesteld van 

0,01 /xg.l' (opgeloste fractie). Deze advieswaarde geldt zowel voor zoet- als zoutwater. In 

-Nederlands-zoetwater,komt.dit-MTR..overeen-met ca. 0,05;/xg.l'3.-totaal-kwik (opgelost 

•plus gebonden aan zwevende stof). 

Bij-bovengenoemde advieswaarde wordt opgemerkt.dat deze.mogelijk een onderschatting 

geeft van het feitelijke risiconiveau voor predatoren, omdat er bij de afleiding van het 

MTRpĵ tor niet is gecorrigeerd voor het energiegehalte van het voedsel en het energiever

bmik van predatoren (onder veldomstandigheden versus onder laboratoriumomstandighe-

den). Daar staat tegenover dat toepassing van correctiefactoren resulteert in een 

MTRprcdator ^at gcUjk is aan of slechts enkele malen hoger dan het laagst gemeten achter

grondniveau (Atiantische oceaan). 

.* Door Van de Plassche (1994) is als basis voor. het opstellen van een. grens- en streef

waarde voor kwik in oppervlaktewater .een MTR voorgesteld van .0,0019-/xg.l*.' (gelijk 

gesteld aan het door deze auteur afgeleide MTRp̂ t̂ô ), eveneens uitgaande van de 

gegevens voor methylkwik. Hierbij is de kanttekening gemaakt dat bij het opstellen van 

een grens- en streefwaarde dit MTR nog vergeleken moet worden met het natuurlijke 

achtergrondniveau. 

Waterbodem 

Voor de waterbodem ontbreken de toxiciteitsgegevens om een advieswaarde af te leiden. 

Conform het RIVM-guidance document (Slooff, 1992) wordt derhalve de evenwichts

partitiemethode toegepast, waarbij het MTR voor de waterbodem wordt afgeleid uit het 

MTR voor oppervlaktewater (0,01 /xg.l', opgelost-kwik) en de partitiecoëfficiënt voor de 

waterbodem (Kd: 110.000 l.kg'), als volgt: 

MTR-waterbodem == MTR-oppervlaktewater x K(,-waterbodem 

(mg.kg' d.s.) (/xg.r') (l.kg') 

Dit resulteert voor het totaal aan kwik (anorganisch en organisch) in de waterbodem in 

een MTR van 1,1 mg.kg'' d.s. (afgerond: 1 mg.kg"' d.s.). Bovengenoemde K̂  voor de 

waterbodem is gebaseerd op de mediane Kd voor zwevende stof (170,000 l,kg"') in 

Nederlande oppervlaktewateren (Stortelder et al., 1989; zie ook hfst 4). 

* Door Van de Plassche (1994) is als basis voor het opsteUen van een grens- en streef

waarde voor kwik in de waterbodem een waarde voorgesteld van 0,21 mg.kg'', op basis 

van bovengenoemde Kd (110.000 l.kg"') en het door deze auteur afgeleide MTRp^^ r̂ 
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(0,0019 /tg.l'). Hierbij is de kanttekening gemaakt dat bij het opstellen^van een grens- en 

streefwaarde dit MTR nog vergeleken moet worden met. het. natuurlijke achtergrond

gehalte. 

Bodem 

Anorganisch kwik 

Voor anorganisch kwik is een MTR„.ô rt«m afgeleid van 2,0 mg.kg*' d.s (op basis van 

gestandaardiseerde NOEC-waarden voor microbiële processen) en een MTRpĵ ^̂ t̂ ^ van 1,0 

mg.kg"' d.s. (route bodem -» worm -» vogel/zoogdier). Bij de afleiding van het MTR̂ coay». 

t«o, zijn aüeen echte gestandaardiseerde NOEC-waarden gebmikt als invoergegeven (n — 

19). Er is echter ook een groot aantal "NOEC"-waarden (n = 24) met betrekking tot 

microbiële processen afgeleid uit effect-concentraties. Wanneer al deze NOEC-waarden (n 

= 43) worden gebmikt als invoergegeven in de "refined effect assessment"-methode, 

resulteert dit in eenzelfde MTRcosyjtem (2,1 in plaats van 2,0 mg.kg*' d.s.). Bij de afleiding 

van het MTR̂ rcdaior zijn geen correctiefactoren toegepast-voor het energiegehalte en het 

energieverbmik. Bij de berekening van de BCF̂ n̂̂  zijn, vanwege het geringe aantal 

gegevens, ook BCF-waarden meegenomen die afkomstig zijn uit studies die door Romijn 

et al. (1991b) als minder betrouwbaar werden beschouwd, plus BCF-waarden uit een 

-aanvullende,. in. Nederland-uitgevoerde ^veldstudie. Dit - resulteert in een iets hogere 

BCF„onn'.(0,7 in.dit.document versus 0,36 in .Romijn et.al.) Door Romijn et al. werd uit 

de minder betrouwbaar geachte studies een geometrisch gemiddelde BCF^̂ j,̂  voor 

anorganisch kwik berekend van 0,54. De verschülen tussen deze gemiddelde BCF«(,n„-

waarden zijn dus gering. Bij bovengenoemde BCF^onn-waarden voor anorganisch kwik 

wordt opgemerkt dat deze zijn gebaseerd op totaal-kwikgehalten (anorganisch plus 

organisch) in de wormen en in de bodem, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen 

beide vormen van kwik. 

Voor invertebraten is slechts één betrouwbare NOEC beschikbaar (met betrekking tot het 

kwikgehalte in grond) zodat op basis hiervan alleen-een indicatief-MTR van 0,4 mg.kg'' 

d.s. kan worden afgeleid (laagste NOEC gedeeld door extrapolatiefactor van 10). De 

NOEC is gebaseerd op een studie met de regenworm Eisenia foetida (Beyer et al., 1985), 

blootgesteld aan een nominaal methylkwikgehalte in de grond van 2,5 mg.kg"' d.s. (2,3 

mg Hg.kg"' d.s.; omgerekend naar standaardbodem: 2,7 mg Hg.kg"' d.s., bij een 

achtergrondgehalte aan totaal-kwik in de grond van 1,57 mg.kg"' d.s.). Aan het eind van 



143 

de 12 weken durende proef werd in de grond een totaal-kwikgehalte gemeten van 3,2 

mg.kg*' d.s. (omgerekend naar standaardbodem:.3,7 mg.kg'! d.s.).*Vanwege de eenmaUge 

.^toediening ivan«imethylkwik^aan-..de ,.grond,^.de -lange^proefduur,^<de.wluchtigheid:ctvan 

methylkwiken vanwege de.gegevens over het gedragvan kwik in'de bodem; wordt deze 

NOEC van 3,7.mg.kg*' beschouwd.als.NOEC voor anorganisch kwik. 

* Door Van de Plassche (1994) is voor anorganisch kwik een indicatief MTR^̂ ô yjî ^ 

afgeleid van 0,2 mg.kg'' d.s, op basis van de in Van de Meent et al. (1990) vermelde 

NOEC-waarden (laagste NOEC (microbiële processen) gedeeld door factor 10). Het 

^̂ T̂R̂ ôsystcem voor mcthylkwlk is door deze auteurs gelijk gesteld aan deze waarde. Het 

verschil met bovengenoemd MTR^̂ osyst,̂  van 2,0 mg.kg' d.s, bemst op een aanzienlijke 

uitbreiding van het aantal NOEC-waarden in het onderhavige document en op het gebmik 

•- van een andere extrapolatiemethode. 

t Door Romijn et al..(1991b) is voor anorganisch kwik een.indicatief,MTRpn^tor-afgeleid 

van 1,11 mg.kg"' d.s. (route: bodem -* worm -* vogel/zoogdier). Hierbij is niet gecorri

geerd voor het energiegehalte of energieverbmik. 

* Door Van de Plassche (1994) is voor anorganisch kwik een MTRp^ î̂ r afgeleid-van 0,26 

mg.kg"' d.s (route: bodem -* worm -> vogel/zoogdier). Hierbij werd uitgegaan van de in 

Romijn et al. (1991) vermelde gegevens, maar werd een correctiefactor toegepast voor het 

energiegehalte. 

Methylkwik 

Voor methylkwik in de bodem kan geen MTR, ook geen indicatief MTR, worden afge

leid. Afleiding van een MTRecosystcem is niet mogelijk, vanwege het ontbreken van NOEC-

waarden voor methylkwik. De enige NOEC die afkomstig is uit een studie waarbij 

methylkwik werd toegevoegd aan de grond {Eisenia foetida; Beyer et al., 1985) wordt 

beschouwd als een NOEC voor anorganisch kwik. 

Afleiding van een MTR^,^^ is niet mogelijk vanwege het ontbreken van BCF^^^-

waarden voor methylkwik. 

* Door verschillende andere auteurs (Romijn et al., 1991b; Van de Plassche, 1994; 

Jongbloed et al., 1994) is wel een MTRp^^ioj afgeleid voor methylkwik in de bodem 

(route: bodem -» worm -* vogel en/of zoogdier, resulterend in een indicatief MTRp̂ gĵ n,, 

variërend van 0,0007 tot 0,014 mg.kg*' d.s. De verschillen tussen deze MTRy^ t̂̂ -̂

waarden worden grotendeels veroorzaakt door het wel of niét toepassen van een correctie-
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factor voor energiegehalte en energieverbmik. Door Jongbloed et al. (1994) is bovendien 

een andere .extrapolatiemethode gebmikt. dan-door, de overige auteurs, .maar de invloed 

-hiervan is-veel .kleiner^dan.die.>yan.het.wel>of»niet-gebmiken vanede^correctiefactoren..-..-*.. 

Bij de afleiding'-van bovengenoemde MTRprcdatorwaarden voor methylkwik, in de bodem is 

steeds uitgegaan van de BCF̂ n̂i, die door Romijn et al. (1991b) is afgeleid uit de eerder 

genoemde studie van Beyer et al. (1985) met Eisenia foetida. In deze studie werden na 

een 6-12 weken weken durende blootstelüng aan nominale methylkwikgehalten van O, 2,5 

en 12,5 mg methylkwik.kg"' d.s. (eenmalig toegediend aan de grond) de volgende totaal-

kwik gehalten gemeten: 1,575, 3,25 en 9,5 mg.kg"' d.s. in de grond resp. 13, 27 en 85 

mg.kg"' versgewicht in de wormen. De hiemit berekende BCF^onn-waarden zijn 8,25, 

8,31 en 8,95. Op basis van de twee laagste waarden werd een geometrisch gemiddelde 

• waarde berekend van 8,28; de hoogste waarde (8,95) werd buiten beschouwing gelaten 

wanwege het,optreden van sterfte..De geometrisch.gemiddelde.waarde van.8,28 is door 

bovengenoemde auteurs gebmikt als BCF̂ on̂  voor methylkwik. Gezien de [a] eenmaUge 

toediening aan de grond, [b] de lange proefduur, [c] de vluchtigheid van methylkwik, [d] 

de gegevens over het gedrag in de grond en [e] het minimale verschil tussen de BCF bij 

de controlegroep (geen methylkwik toegevoegd) en de BCF-waarden bij de blootstelüngs-

groepen, worden deze BCF-waarden in het onderhavige document niet beschouwd als 

BCF-waarden voor methylkwik, maar als BCF-waarden voor anorganisch kwik. Om deze 

reden is in het onderhavige document geen MTRprcdator voor methylkwik in de bodem 

afgeleid. 

* Door Jongbloed et al. (1994) zijn ook MTRpĵ t̂ j-waarden voor methylkwik in de 

bodem afgeleid op basis van doorvergiftiging bij toppredatoren (route: bodem -> 

planten/invertebraten -» vogel/zoogdier -» toppredator). Hierbij werd een MTRp,̂ dator 

afgeleid voor individuele toppredatoren en voor wormetende predatoren (vogels en 

zoogdieren niet gecombineerd). Voor alle toppredatoren, 8 soorten roofvogels en 2 

soorten roofdieren, werd een hoger MTRpĵ t̂ j berekend dan voor wormetende predatoren 

(0,003 - 0,07 mg.kg*' d.s. voor toppredatoren versus 0,0014 mg.kg' d.s. voor worm

etende vogels resp. 0,0007 mg.kg' d.s. voor wormetende zoogdieren). Het geringere 

risico voor toppredatoren wordt vooral verklaard doordat het dieet van toppredatoren voor 

een belangrijk deel bestaat uit niet-wormetende vogels en zoogdieren (waaronder 

herbivoren) en doordat de bij toppredatoren toegepaste correctiefactor voor het energie-

^-'ïgehalte>vanshet'voedsel .-lager is dan die bij wormetende •predatoren (regenwormen hebben 
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een ca. 3 maal lagere calorische waarde dan.vogels en zoogdieren). Ook aan alle.door 

Jongbloed et al. berekende MTRpp^to^-waarden ligt de door, Romijn et al, (1991b) 

-afgeleide„BCF^onri^voor::.methylkwik,ten.grondslag. .-̂  ..=..-. ^.-.-^^ 

Advieswaarde bodem: 

Methylering van anorganisch kwik komt vooral voor in waterbodems, maar kan ook 

voorkomen in de bodem. Er zijn echter nauwelijks gegevens over de methylering van 

anorganisch kwik in de bodem beschikbaar. In een in de Verenigde Staten uitgevoerd 

veldonderzoek (Cappon, 1986) werd in huishoudcompost en in een hiermee behandelde 

kleiïge leemgrond 3% resp. 5% methylkwik aangetoond, versus 97% resp. 95% anorga

nisch kwik. In de veldstudie van Buil et al. (1977) werd geen methylkwik in de bodem 

aangetoond;'in^regenwormen afkomstig uit de betreffende bodems werd wel een geringe 

hoeveelheid methylkwik aangetoond (8-13% van de totale hoeveelheid kwik- in de 

wormen). Gezien deze gegevens wordt aangenomen dat kwik in de bodem voor verreweg 

het grootste deel voorkomt als anorganisch kwik, mede gezien het gedrag van kwik in de 

bodem en de vluchtigheid van methylkwik. Om deze redenen wordt.voor het totaal aan 

kwik in de bodem (anorganisch plus organisch) slechts één advieswaarde voor het 

maximaal toelaatbaar risiconiveau voorgesteld, gebaseerd op de gegevens voor 

anorganisch kwik. Op basis van de uitkomst van de twee in dit document afgeleide MTRs 

voor anorganisch kwik (MTR^osytcm: 2,0 mg.kg' d.s; MTRp^tor^ 1,0 mg.kg'' d.s.) wordt 

voor kwik in de bodem een MTR voorgesteld van 1 mg.kg"' d.s. Dit MTR is gelijk aan 

het voor het totaal aan kwik (anorganisch plus organisch) in de waterbodem afgeleide 

MTR. 

* Door Van de Plassche (1994) is als basis voor het opstellen van een grens- en streef

waarde voor anorganisch kwik in de bodem een MTR voorgesteld van 0,2 mg.kg"' d.s. 

(gelijk gesteld aan het door deze auteur afgeleide indicatief MTRccoatccm» uitgaande van de 

gegevens voor anorganisch kwik) en voor methylkwik in de bodem een MTR van 0,0033 

mg.kg"' (gelijk gesteld aan het door deze auteur afgeleide MTRpj^y,,, uitgaande van de 

gegevens voor methylkwik). Hierbij is de kanttekening gemaakt dat bij het opsteUen van 

een grens- en streefwaarde deze MTRs nog vergeleken moeten worden met het natuurüjke 

achtergrondgehalte. 
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Tabel 5.4 Afleiding MTRs voor kwik in oppervlaktewater (fig.t'; opgeloste -concentratie) en bodem 
(mg.kg'' d.s.), op basis van "single species' toxiciteits-gegevens (MTR^^^^^^J 

^Invoergegevens 

(n) 

. jMethode MTR, 

Oppervlaktewater - anorganisch kwik (iig.l'') 

NOECs zoetwaterorganismen (n'=20) 
NOECs zoutwaterorganismen (n—18) 
NOECs zoet- en zoutwaterorg. (n—38) 

Refined (Aldenberg & Slob. 1993) 
Refined (Aldenberg & Slob. 1993) 
Refined (Aldenberg & Slob. 1993) 

0,4 
0.2 
0.2 

Oppervlaktewater - methylkwik (ng.r ') 

NOECs zoetwaterorganismen (n=10) 
NOEC zoutwaterorganismen ( n = l ) 
NOECs zoet- en zoutwaterorg. ( n = l l ) 

Refined (Aldenberg & Slob. 1993) 
PreUminary (EPA. 1984) 
Refined (Aldenberg & Slob. 1993) 

0.008 
0.03 * 
0.01 

Bodem - anorganisch kwik (mg.kg' d.s.) 

NOECs microbiële processen (n = I9) 
NOEC invertebraten ( n = l ) 

Refined (Aldenberg & Slob. 1993) 
PreUminary (EPA. 1984) 

2.0 
0,4 • 

Bodem - methylkwik (mg.kg'' d.s.) 

Geen NOECs 

De uitkomst van deze methode wordt beschouwd als indicatieve waarde. 
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Tabel 5.5 Afleiding MTRs voor kwik in ̂ oppervlaktewater 4^g.t\' opgeloste concentra
tie) en bodem (mg.kg'̂  d.s.), op basis van "doorvergiftiging" (MTR ^^^^ 

N0EC,„4^ BCF: 
(mg.kg'' voer). geometrisch 
[1) gemiddelde 

MTR,„a«, Voedselketen Correctie-
factor 
12] 

Oppervlaktewater - anorganisch kwik (^g.!*) 

0,7 
0,7 

3.030 (lab. studies) 
2.540 (lab. studies) 

v.d. Plassche (1994): 
0.13 300 (lab. studies) 
O.OS 2.S00 (lab. smdies) 

0^3 
0^7 

0,43 • 
0.032 • 

water -• vis -* V & Z 
water -• mossel -• V & Z 

water — vis — V & Z 
water -* mossel -• V <S Z 

nee 
nee 

C 
C 

(31 
[4] 

ISJ 
[61 

Oppervlaktewater - methylkwik (/tgj') 

0,15 
0,15 
0,15 

8.100 (lab. studies) 
21.700 (veldstudies) 
13.300 (lab. studie) 

Romijn et al. (1991a): 
0,12 14.210 (lab. studies) 
Evens et al. (1992); Jonkers & Everts (1992): 
0,012 14.210 (lab. studies) 
0,007 13.333 (lab. studie) 
v.d. Plassche (1994) 
0,038 14.000 (lab. studies) 
0,024 13.000 (lab studie) 

0.019 
0,007 
0,011 

0.008 

0.0008 
0.0005 

0.0027 
0.0019 

water -• vis -• V & Z 
water -• vis — V & Z 
water -• mossel -• V & Z 

water —vis— V & Z 

water — vis -^ V 
water -* mossel -* V 

water -*vis —V & Z 
water -* mossel — V & Z 

nee p j 
nee [8] 
nee [9] 

nee [7] 

CxM [10] 
CxM [11] 

C [12] 
C [13] 

Bodem - anorganisch kwik (mg.kg'') 

0,7 0,7 

Romijn et al. (1991b) 
0.4 0,36 
v.d. Plassche 0994) 
0,092 0.36 

1,0 

1,11 

0.26 

bodem -• worm -• V & Z nee [14] 

bodem — worm — V & Z nee [15] 

bodem -* worm — V & Z C [16] 

Bodan - methylkwik (mg.kg'') 

0,15 [17] 

Vetgedrukte waarden: afgeleid in dit rapport. 
Kursief gedrukte waarden: afkomstig uit andere rapporten. 

* Indicatieve waarde. 

1) Indien er een correctiefactor toegepast is (zie onderstaande), is deze factor reeds verwerkt in de 
aangegeven NOECp„d^. 

2) Correctiefactoren: 
C = calorische waarde voedsel (energiegehalte laboratoriumvoeder versus dat van prooidieren, 
zoals vis, mossel en worm) 
M = metaboÜsmesnelheid (energieverbruik predator onder veldomstandigheden versus dat van 
dieren gehuisvest in het laboratorium) 
Bij toepassing van een correctiefactor is de via de "refmed effect assessment"-methode of via de 
"preliminary effect assessment"-methode afgeleide NOEC voor vogels en/of zoogdieren vermenig-

.^vuldigd met de-betreffende correctiefactor, resulterend in een lagere NOECp,^tot ^^ ^^^ ^^^ lager 
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De NOECpjediur (50-percentiel waarde van het 95%-beschermingsniveau; gehalte in voeder) is 
berekend met de extrapolatiemethode, van Aldenberg & Slob ("refined effect assessment"-
methode), behalve de door Romijn et al. (1991a,b) gebruikte NOECp^^,,^ van 0,4 mg.kg"' voeder 

'.•(anorganisch kwik;-laatstgenoemde NOECp,j,d,uj,-is .berekend met de "preliminary, effect assessment"-
methode. 

. -.Bijvde afleiding-van-de NQECpn t̂<» ' ^ i ^ de..NOEC-waarden .voor^zoogdieren (Z) en vogels (V) 
gecombineerd, behalve door Everts et al. (1992) en Jonkers en Everts (1992). Door Romijn et al. 
(1991a,b) en Van de Plassche (1994) zijn ook aparte berekeningen .uitgevoerd voor vogels resp. 
zoogdieren. 

3) Maximale BCF^: 5.670, voor anorganisch kwik. 
4) Maximale BCF,„(^|: 5.330, voor anorganisch kwik. 
5) C = 0,32 voor vis. Verdere gebruikte gegevens afkomstig uit Romijn et al. (1991a) 
6) C = 0,20 voor mossel. Verdere gebruikte gegevens afkomstig uit Romijn et al. (1991a), uitgezon

derd de BCF,,.,^ (afkomstig uit Everts et al., 1992). 
7) Maximale BCF^ (laboratoriumstudies): 35.000, voor methylkwik. 
8) Maximale BCF^ (veldstudies): 100.000, voor methylkwik. 
9) Maximale BCF^,,^,: 13.333 (slechts 1 toets uitgevoerd), voor methylkwik. 
10) C = 0,32 voor vis. M = 0,36 voor vogels. CxM = 0,12. Verdere gebruikte gegevens afkomstig 

uit Romijn et al. (1991a). 
11) - C =.0,20 voor mossel. M = 0,36 voor vogels. CxM == 0,072. Verdere gebruikte gegevens 

afkomstig uit Romijn et al. (1991a), behalve de BCF^,,^, (afkomstig uit Everts et al., 1992). 
12) C = O, 32 voor vis. Verdere gebruikte gegevens afkomstig uit Romijn et al (1991a). 
13) C = O, 20 voor mossel. Verdere gebruikte gegevens afkomstig uit Romijn et al. (1991a), uitgezon

derd de BCFn,^, (afkomstig uit Everts et al., 1992). 
14) Maximale BCF,̂ ,̂ ^: 8,31, voor anorganisch kwik. 
15) Maximale BCF„o^: 0,39, voor anorganisch kwik. 
16) C = 0,23 voor worm. Verdere gebruikte gegevens afkomstig uit Romijn et al. (1991b). 
17) Vanwege het ontbreken van BCF-waarden voor methylkwik is in het onderhavige rapport geen 

MTRj„ed«ot voor methylkwik in de bodem afgeleid. Dit is wel gedaan door andere auteurs (Romijn 
et al., 1991b, v.d. Plassche, 1994; Jongbloed et al., 1994). De door deze auteurs gebruikte 
BCF,^,^ voor methylkwik wordt na een herevaluatie van de onderliggende gegevens niet beschouwd 
als BCF,^„^ voor methylkwik, maar als BCF,,,^^ voor anorganisch kwik. Voor een verdere 
toelichting wordt verwezen naar de tekst. 
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6. EMISSIEBEPERKTNG 

'In dithoofdstuk-wordt ide'toekomstige, ontwikkelingen wan-de'.kwikemissies geschat.-Per 

(belangrijke) emissiebron worden de autonome ontwikkelingen en de eventuele ont

wikkelingen door aanvullende maatregelen aangegeven. Met autonome ontwikkeling wordt 

een ontwikkeling bedoeld, die zich naar alle waarschijnüjkheid zal voordoen onder invloed 

van reeds bestaand beleid. 

6.1 INDUSTRIËLE BRONNEN 

6.1.1 Chloor-alkali-industrie 

Autonome ontwikkelingen 

De emissie van kwik door de chlooralkali-industrie is de afgelopen jaren sterk verminderd. 

De kwikelectrolyse-bedrijven voeren aktieprogramma's uit om te voldoen aan emissie-eisen, 

die vanaf 31 december 1996 van kracht worden. Er wordt geëist (overgenomen uit de 

Nederlandse EmissieRichÜijnen Lucht (NER), Stafbureau NER, 1992) dat de totale emissie 

naar kwik naar de atmosfeer niet meer dan 2,0 g kwik per ton chloorproduktiecapaciteit mag 

bedragen.'Dit betekent-dat-de emissie naar lucht waarschijnlijk met-30-40%'ten opzichte van 

het huidige niveau zal afnemen tot circa 0,5 ton per jaar naar de lucht. 

In de NER is tevens de richtiijn opgenomen dat nieuwe instaUaties voor de produktie van 

chloor niet gebaseerd mogen zijn op het kwik-procédé en dat bestaande instaUaties voor het 

jaar 2010 overgeschakeld moeten zijn op een kwikvrij proces. Een goed alternatief voor 

kwikelectrolyse is membraan-elektrolyse (geen kwik) die bij een aantal chlooralkali-

producenten nu reeds wordt toegepast (zie hoofdstuk 2). 

In Eurochlor (1993) (Eurochlor is een overkoepelende organisatie die de chlooralkaü-

industrie vertegenwoordigt) wordt berekend dat overschakeling van kwikelectrolyse op 

membraan-electrolyse circa 1400 gulden per ton chloor kost. Voor Nederland zou dit een 

bedrag van 300 miljoen gulden betekenen. Een voUedige uitbanning van de kwikelectrolyse 

in 2010 wordt door de Nederlandse chlooralkali-industrie niet in overeenstemming met het 

maatschappelijk belang geacht en niet ondersteund. 

De discussie tussen vergunningverlener (die de NER wel of niet kan overnemen) en de 
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industrie is dus nog niet beëindigd. Om de onzekerheid in de emissie-ontwikkeling aan te 

geven wordt voor de toekomst als gevolg van bestaand beleid een emissie verwacht van 0-0,6 

ton naar lucht en 0-0,05 ton naar water. 

6.1.2 Produktie van fosfaatmeststoffen 

Autonome ontwikkelingen 

Met de fosforzuurproducenten zijn in vergunning en in een convenant afspraken gemaakt om, 

onder andere, de kwiklozing te verminderen. De lozing mag volgens de vergunning vanaf 

1 januari 1994 ten hoogste 0,08 ton bedragen (RIVM, 1992b). Daamaast is tussen de 

bedrijven en de vergunningverlener afgesproken, dat er moet worden gezocht naar 

alternatieven voor het lozen van fosforzuurgips op de Nieuwe Waterweg. Als deze 

alternatieven gevonden zijn, mag er vanaf 1-1-2000 geen fosforzuurgips meer worden 

geloosd. 

Er is een aantal mogelijkheden: 

er zijn verschillende processen ontwikkeld, waarbij afvalgips ontstaat met een 

aanzienlijk lager gehalte aan zware metalen en fosfaten ten opzichte van de klassieke 

ontsluiting. Deze processen zijn het 2-filter-hemihydraat-dihydraat-proces (HDH, 

ontwikkeld door Hydro Fertilizers Ltd.) en het Schone Technologie Fosforzuur Proces 

(ontwikkeld door Technische Universiteit Delft en DSM). De verontreinigingen uit 

het erts worden geconcentreerd in het fosforzuur. Eén bedrijf past inmiddels een 

dergelijk proces toe. Er zijn momenteel in Nederland nog geen technieken beschik

baar om het fosforzuur-eindprodukt te reinigen. Onderzoek hiernaar wordt uitgevoerd 

door Hydro-Agri in samenwerking met TU-Delft. Ook vindt onderzoek plaats naar 

verwijderingstechnieken voor alle zware metalen uit het fosforzuur. Genoemd zijn 

ionen wisseling, elektrolyse en olie-agglomeratie (RIVM, 1992a). 

opslaan van gips op de Maasvlakte in afwachting van een verwerkingsproces. 

Afhankelijk van het gekozen plan zouden de kosten hiervan tussen 23 en 42 miljoen 

gulden per jaar bedragen (VROM, 1988). 

—^ .De uitkomst van het onderzoek is op dit moment onzeker. Voorlopig wordt er van uitgegaan 

dat kwik-emissies autonoom weinig zullen veranderen. 
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Aanvullende maatregelen 

Door-de inkoop-van 'zuiverder'. zwavelzuur^is:het.mogeüjk.om;de-kwikemissie naar water 

te-reduceren naar ongeveer 0,1 ton.jaar^ 

6.1.3 Winning van aardgas 

Autonome ontwikkeling 

In kader van de NER wordt overlegd de uitstoot van koolwaterstoffen te beperken door 

vermindering van het affakkelen bij winning van het aardgas. Hierdoor zal ook de 

kwikemissie naar lucht afnemen. 

Er vindt een studie plaats naar een (centrale) verwerkingslokatie kwikhoudende reststoffen 

(Elzenga en Smit, 1993). 

6.1.4 Primaire ijzer- en staalproduktie 

Autonome ontwikkeling 

In 1988 hebben de vergunningverlenende instanties en de primaire ijzer- en staalindustrie een 

convenant afgesloten, waarin onder andere is afgesproken een aanzienlijke stofemissiereductie 

bij de sinterfabriek uit te voeren. Naar verwachting daalt de Hg-emissie bij de sinterfabriek 

hierdoor van (1990) 0,2 ton.jaar'̂  naar 0,05 ton.jaar' (RIVM et al., 1992b). Dit zal naar 

verwachting in de periode 1993-1995 zijn beslag krijgen. De geschatte kosten (inclusief 

afschrijving) bedragen 20 tot 30 miljoen gulden per jaar (Bedrijfsinformatie, 1993). 

Bij het oxystaalproces gaat de emissie naar nul: de afgassen zuUen in de toekomst worden 

afgevangen en verkocht als brandstof (RIVM, 1992c). 

6.1.5 Primaire zinkproduktie 

Autonome ontwikkeling 

De primaire zinkproducent voert onderzoek uit om de hoeveelheid kwik in het 

afvalwatemeutralisatiegips te reduceren. De hoeveelheid calomel die dan wordt gevormd zal 

daarbij toenemen. Het onderzoek vindt plaats in kader van vergunningen. 
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6.2 ENERGIE 

Autonome ontwikkeling 

-De.inzetnvan.steenkool.zal.waarschijnüjk.in 2000 gelijk bÜjven.aan.het-huidige.niveau;.in 

2010 zal de inzet vermoedelijk met 40% zijn gegroeid (economisch scenario MV 3, RIVM 

et al., 1993). Het gebmik van rookgasontzwaveüngsinstallaties zal daamaast verder 

toenemen. Door deze ontwikkelingen wordt een emissie verwacht van 0,4 ton Hg in 2000 

en 0,5 ton Hg in 2010. 

De aardgasconsumptie groeit (met name bij de industrie) in 2000 tot 47» 10" m̂  en in 2010 

tot 52,9'10' m̂  (economisch scenario MV3, RIVM et al., 1993). De kwikemissie bij 

verbmik van aardgas zal hierdoor licht toenemen tot maximaal 0,045 ton per jaar. 

",-1-1^*•* l f " ' "1 '* , w 

6.3 AFVALVERWERKING 

Autonome ontwikkeling 

Door het toepassen van verbeterde rookgasreiniging als gevolg van de AMvB 'Besluit 

Luchtemissies Afvalverbranding' zullen de kwikemissies dalen. De daüng zal naar 

verwachting meer dan 95 % bedragen (resulterend in een emissie van minder dan 0,08 ton 

kwik in 2010). Mogelijk neemt de kwik-emissie uit de afvalverbrandingsinstallaties nog 

sterker af vanwege de daling van de hoeveelheid kwikhoudende produkten in het afval. 

Thermometers 

Het gebmik van kwik in thermometers neemt af. De verwachting is dat de meeste medische 

thermometers worden vervangen door thermometers zonder kwik. In de huishoudens is deze 

ontwikkehng reeds waarneembaar. Ziekenhuizen, de voomaamste gebmikers, staan nog 

gereserveerd ten opzichte van vervanging. De verwachting is echter dat ook hier de 

kwikthermometers in de komende jaren worden vervangen, met uitzondering van enkele zeer 

specifieke toepassingen (Slooff et al., 1991). 

Battery en 

Volgens Nefibat en Europile zal het kwikgehalte in aüe zinkbminsteen- en alkalinebatterijen 

(uitgezonderd-knoopcelbatterijen).tot nul dalen..In-tabel-6.-l.-wordt voor de verschillende 
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typen batterijen de kwikconcentratie en de hoeveelheid kwik die ze bevatten in het jaar 2000 

gegeven. De verwachting is dat het gebmik van kwikoxyde-knoopceUen op termijn helemaal 

verdwijnt, omdat de apparatuur waarin deze batterijen nu worden gebmüct-zodanig worden 

•aangepast-waardoor-deze-stroombronnen^-niet«meerv.nodig^zijn.ZoweL-de>afname-van het 

kwikverbmik in batterijen als de verder.toename.van de-aparte,inzameling-van.batterijen, 

•resulteert naar verwachting in een lagere hoeveelheid kwik in afval. 

Tabel 6.1. Percentages en hoeveelheden kwik in batterijen in 2000 (Meijer en Van 
Lohuizen, 1991) 

% Hg ton Hg 

Cylindrisch/staaf 
- zinkbruinsteen 0 0 
- alkaline O 0"^ 
KnoopceUen 
- kwikoxyde 30"̂  0,9 (zal verdwijnen) 
- alkaline 0,5 0,04 
- zilveroxyde 0,5-1 0,07 
-zinklucht 0,5-1 0,05 

TOTAAL T7l 

'•' Wijkt af van literatuur op basis van nieuwe ontwikkelingen 

Lampen 

Het gebmik van spaarlampen zal naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst toenemen. De 

schatting voor 1995 is 3,5 lamp per huishouden (SIME, 1990). Wanneer wordt verondersteld 

dat het TL-buizengebmik constant blijft, betekent deze ontwikkeUng een toename van de 

hoeveelheid kwik in lampen per huishouden/bedrijf. De emissie door breuk zal iets toenemen. 

De aparte inzameling van de kwikhoudende gasonüadingslampen zal naar verwachting 

succesvol zijn: het is chemisch afval en het zijn duideÜjk herkenbare produkten. Hierdoor 

zal het huishoudeUjk, kantoor-, winkel- en dienstenafval nauweüjks meer kwik uit deze 

produkten bevatten. De toenemende verwerking van de lampen resulteert wel in een grotere 

onverwerkbare chemische afvalstroom (circa 0,1 ton). 
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Elektrische apparatuur 

Afval van elektrische apparaten bevat naast kwik ook andere metalen zoals lood, züver, 

koper en zink. Om deze reden wordt verwacht dat recycling-van.dezeapparaten de komende 

jaren op zal komen. 

6.4 TANDHEELKUNDIG GEBRUIK VAN KWIK 

6.4.1 Tandartsen 

Autonome ontwikkeling 

De verwachting is dat de lozing op het riool ten gevolge van het convenant tussen tandartsen 

en diverse overheden (zie 2.2.6) zal dalen van 2,3 ton naar 0,15 ton per jaar (Coppoolse et 

al., 1993). De uiteindelijke emissie naar oppervlaktewater bedraagt dan 0,03 ton. 

In figuur 6.1. worden de verschUlende kwikhoudende stromen als gevolg van tandheelkundig 

gebmik in 2010 weergegeven. Er is rekening gehouden met bevolkingsgroei. Er wordt 

verwacht dat het aantal vullingen bij jongeren zal afnemen door fluorappücatie op het gebit 

en het gebmik van fluor in tandpasta, maar een sterk reducerend effect hiervan zal pas na 

2010 optreden. 
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Figuur 6.1. De kwikstroom (kg) door gebruik van amalgaam in 2010 
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6.4.2 Crematoria 

Autonome ontwikkeling 

Ofschoon crematie in de laatste decennia is toegenomen als gevolg van bevolkingsaanwas en 

voorkeur boven begraving, is, mede door een toename van kunstgebitten bij ouderen en een 

afname van het aantal vuUingen bij jongeren, op korte termijn geen uitspraak te doen over 

de trend in kwik-emissies bij crematoria. Op langer ternüjn zal de emissie naar verwachting 

dalen. 

Aanvullende maatregelen 

Er zijn mogelijkheden om de Hg-emissies te reduceren. Afgezien van almagaam-verwijdering 

bij overledenen voor verbranding, zou toevoeging van seleen-houdende ampullen in de 

doodskist ook Hg-emissie verlagend werken. In de verbrandingsoven ontstaat dan HgSe, dat 

in kleine kristallen neerslaat en met het verbrandingsas uit de oven kan worden verwijderd. 

Het levert naar schatting een beperking van de kwikemissie naar de lucht van 85% op. 

6.5 HUISHOUDENS 

Autonome ontwikkeling 

Het gebmik van fosfaathoudende vaat- en textielwasmiddelen is inmiddels nagenoeg 

verdwenen of verdwijnt in ieder geval in de nabije toekomst. De emissie naar riool zal 

hierdoor, rekening houdend met bevolkingsgroei, dalen tot circa 0,05 ton per jaar. Dit 

betekent een uiteindelijke emissie naar het oppervlaktewater van circa 0,01 ton per jaar. 

6.6 LANDBOUW 

Autonome ontwikkeling 

De emissie van kwik door het verspreiden van kunstmest, dierlijk mest en zuiveringssüb over 

landbouwgrond zal naar verwachting in de toekomst afnemen. Er wordt verwacht dat in 

2010 nog maar 30% van de huidige kunstmesthoeveelheid (P-houdend) op land wordt 

gebracht (achtergrondscenario MV3,1993). De kwikemissie als gevolg van kunstmestgebmik 
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wordt dan circa 0,15 ton. 

-De produktie-van .sommige soorten.dierüjk .mest-neemt,.afhankeüjk-van de soort,-naar 

,.verwachting._af..,Daamaast.zal A'erwerking-en-export-van.dierlijk~mestUoenemen...Deze 

«ontwikkelingen-;zijn..reen;.gevolg.»van.::strenger:^wordendeuvmestwetgeving. -Door-*-deze 

ontwikkeüngen wordt geschat dat de kwikemissie als gevolg van gebmik van dierlijk mest 

daalt naar circa 0,35 ton in 2010. 

Door het in werking treden van .het Besluit Kwaüteit en Gebmik Overige Organische 

Meststoffen zal slib van rwzi's in de toekomst ongeschikt blijken voor gebmik op 

landbouwgrond. Een deel van het schonere slib van awzi's (zuiveringsinstaUaties van 

industrieën), gemiddeld kwikgehalte 1,3 mg.kg"' d.s., zal wel geschikt blijven. De emissie 

van kwik door gebmik van zuiveringsslib zal hierdoor in de toekomst dalen naar circa 0,07 

ton. 

Depositie zal ook in de toekomst de belangrijkste aanvoerroute van kwik naar land

bouwbodem zijn. Aangezien de ontwikkeUng van de emissies naar de lucht in het buitenland 

moeiüjk is te schatten, kan alleen een orde van grootte worden aangegeven: 1 ton kwik per 

jaar. 

De totale belasting van de landbouwgrond neemt af van circa 3 ton in 1990 (zie hoofdstuk 

2) naar ongeveer 1,5 ton in 2010. 

6.7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In tabel 6.2 wordt een samenvatting gegeven van de emissies van kwik naar lucht en water 

in 1985, 1990 en 2010. De emissies naar (landbouw)bodem, oppervlaktewater en lucht in 

Nederland zullen als gevolg van bestaand beleid naar verwachting afnemen van respectieve

lijk 3, 1 en 4 ton Hg per jaar in 1990 tot respectievelijk 1,5, 0,6 en 1,4-2 ton Hg per jaar 

in 2010. Uit de tabel blijkt dat met het huidige beleid ten opzichte van 1985 de emissie van 

kwik naar lucht in 2010 met 60-80% zal afnemen en de emissie naar water met circa 40%. 

Voor lucht is de deze afname vooral het gevolg van emissiebeperking bij de chlooralkali-

industrie, de sinterfabriek van de primaire ijzer- en staalproduktie en bij de afvalverbranding. 

Voor water wordt de daling veroorzaakt door met name een emissiebeperking bij-tandartsen. 

In het intemationale Rijn- en Noordzeeverdrag heeft Nederland afgesproken de emissie naar 

lucht en water van kwik in 1995 ten opzichte van 1985 met respectievelijk 50% en 70% te 
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reduceren. Indien de emissiebeperkingen bij de chlooralkali-industrie en de sinterfabriek in 

^ . '̂ M995 nog niethun.beslag.hebben gekregen,,is het.waarschijnlijk.datbeidedoelstelUngen.niet 

' - -worden gehaald.-.Op-termijn zal de.doelstelUng.naar.luchtechtenonder-invloed van.bestaand 

•''*i'-,:si^beleid'>weHwordeni;gehaald,2;mitS3de-chlooralkali::industrieaoverschakelta:op-een.jkwi^ 

proces. Voor het halen van de doelsteüing voor water op termijn is met name de onzekere 

emissie-ontwikkeUng bij de fosforkunstmestindustrie van belang. 

.^De belasting van landbouwgrond met kwik daalt naar verwachting met 50% in 2010-ten 

•̂  opzichte van 1990. Om accumulatie van kwik op de landbouwbodem te voorkomen werd in 

RIVM et al. (1991) een reductie noodzakelijk geacht van 80%. Accumulatie van kwik op de 

bodem zal dus voorlopig blijven doorgaan (zie ook par. 4.6.2). 

•^ 
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Tabel 6.2. Emissies van hvik als gevolg van autonome ontwikkling (ton.jaar'') 

Bron 

INDUSTRIE 

Chlooralkali-irulustrie 

Fosforkunstmest 

Aardgas 
winning 
gebruik 

Winning van aardolie 

Verwerken van ertsen en meta
len 
Uzer- en staalproduktie 

Sinterproces 
pelletfabriek 
oxystaal 

Olieraffinaderijen 

Overige 

ENERGIE 

Steenkoolverbranding 

AFVALVERWERKING 

~ Afvalverbranding 

HUISHOUDENS 

Thermometers 

Lampen 

OVERIGE 

Crematoria 

Tandartsen 

1985 

Lucht Water 

1 0.1 

0.4 

0.02 
0.04 

0.04 

0.4 0.04 

0.2 0.04 

0.01 

0.6 

• .2 .7 -^0.05 

0.05 

<0 .06 

0.4 

0.05 

0.3 

5.5 1 

Lucht 

0.8 

0.02 
0.04 

0.2 
0.16 
0.02 

0.2 

0.5 

1.5 

0.2 

0.05 

4 

1990 

Water 

0.05 

0,4 

-

0.04 

0,036 

0.04 

0.09 

-

--' 0 , 0 5 . . 

0.02 

<0 .06 

-

0.3 

1 

2010 

Lucht 

0-0,5 

0.01 
0.045 

0.05 
0.18 
0 

0.2 

0.5 

.<0.08 

0 

0.3 

0.05 

1.5-2 

Water 

0-0.05 

0.4 

-

0.04 

-

0.04 
-

0.04 

<0 ,09 

• 

<0 ,00 
3 

0.01 

0 

-

0.03 

0.6 

Bron 

1. 8 

2a 

2b 

3. 8 

3 

4 

3. 5 -

6 

7 

1: RIVM et al (1993). 2a: RIVM et al. (1992a), 2b: RIVM et al. (1992b) 3: Coppoolse et al. (1993). 4: RIVM et 
al.(1991), 5: Matthijsen en Scheffer (1992). 6: Van der Meer (1990). 7: CUWVO (1990a). 8: dit document 
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7. EVALUATIE 

7.1 RISICO'S EN RISICOGROEPEN ^ 

7.1.1 Risico's voor de mens 

Elementair kwik 

- blootstelüng via lucht 

BlootsteUing aan elementair kwik is vnl. inhalatoir. Incidentele metingen geven aan dat de 

achtergrondconcentratie van elementair kwik in de buitenlucht 1,5-2 ng.m"̂  is en landelijk 

gezien 2-4 ng.m"^ 

'Er4.zijn'geen .-betrouwbare: gegevens over effecten-van blootstelüngsniveaus resulterend in 

minder dan 30 tot 50 fig.g'̂  creatinine in de urine. Deze urine concentraties komen mwweg 

overeen met een kwikconcentratie in de lucht van 25-40 /ig.m'l De WHO geeft aan dat het 

niet uitgesloten kan worden dat er bij deze blootsteUingsconcentraties bij gevoelige personen 

milde effecten (bijv. een lichte toename in tremoren, lichte afname in psychomotorische 

vaardigheden, Ucht verminderde zenuwgeleiding of een lichte toename in subjectieve klachten 

zoals vermoeidheid) optreden (WHO IPCS, 1991). 

De concentraties -van elementair .kwik .in-,de-buitenlucht in^Nederland liggen. derhalve 

minimaal een factor 1.000 onder niveaus, waarbij dergelijke effecten op zouden kunnen 

treden. Op grond van deze gegevens wordt geconcludeerd dat er bij de huidige bloot

stellingsniveaus bij de algemene bevolking geen nadelige effecten worden verwacht. 

- blootsteUing via amalgaam 

De algemene bevolking kan worden blootgesteld aan elementair kwik uit amalgaam. 

Kortstondige blootsteUing aan hogere kwikconcentraties (5-10 ^g.m'^ treedt op tijdens 

tandheelkundige behandeüng (uitboren oude vullingen en polijsten van vuUingen), terwijl 

langdurige blootstelling aan lagere (maar wel verhoogde) kwikconcentraties optreedt als 

gevolg van corrosie en slijtage tijdens het functioneren van de vulling. 

De kwikdampconcentraties in de praktijkmimte en tijdens de behandeling zijn voor de 

patiënt, gezien het korte en incidentele karakter, waarschijnlijk .van minder betekenis dan de 

langdurende blootsteUing aan lagere concentraties elementair kwik uit de vullingen. Er zijn 

'•ofverschiüende'Opnameroutes^mogeüjk: opname via de slijmvliezen in de mond, inhalatie via 
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... de mond en orale opname door inslikken van in speeksel opgelost kwik. Schattingen van de 

hoeveelheid kwikdamp en anorganisch kwik vrijkomend, uit amalgaamvullingen en de mate 

waarin dit wordt opgenomen zijn ̂ onnauwkeurig.'Dit-wordt-onderwmeer^veroorzaakt door 

-wmeetproblemen.enneenHveelheid.aan-individuele.factoren,(o.a.r.wel/nietikauwgom kauwenden 

aantal amalgaamrestauraties). De WHO schat een blootstelling van 3-17 ^g kwik uit 

amalgaam per dag (WHO IPCS, 1991). Volgens nederiandse onderzoekers (Schuurs en 

Davidson, 1993 concept) en een recent amerikaans rapport (DHHS, 1993) Ügt de opname 

echter lager. De nederiandse onderzoekers schatten een totale dagelijkse opname van 2,3 /ig. 

In het amerikaanse rapport wordt geschat dat 7 tot 10 amalgaam vullingen een extra kwik 

opname betekenen van 1 tot 5 fxg kwik per dag. 

Er is recent veel discussie geweest over de risico's van kwik vrijkomend uit amalgaam-

»vullingen.-.In 4991 werd door .de WHO-geconcludeerd dat de rapporten, waarin allerlei 

klachten en symptomen aan kwik vrijkomend uit amalgaam worden toegeschreven, geen 

conclusie toelaten betreffende de oorzaak van de klachten. In twee epidemiologische studies 

kon op populatieniveau geen verband worden aangetoond tussen het aantal amalgaam

vullingen en de prevalentie van allerlei specifieke klachten en symptomen. De onderzoekers 

sloten echter niet uit dat er op individueel niveau een verband zou kunnen zijn. In twee zeer 

recente Nederlandse literatuurstudies (Schuurs en Davidson, 1993; AUard, 1993) wordt 

geconcludeerd dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat kwik uit amalgaam een 

gezondheidsrisico vormt. In een recent amerikaans rapport (DHHS, 1993) komt men tot 

dezelfde conclusie, maar wordt wel de kanttekening geplaatst dat adequaat epidemiologisch 

onderzoek naar effecten van blootsteüingsniveaus veroorzaakt door amalgaamvulüngen 

ontbreekt. 

Samenvattend kan worden gesteld dat er onvoldoende bewijs is voor het bestaan van een 

verband tussen het aantal amalgaamvuUingen en een verhoogde prevalentie van aUerlei 

klachten en symptomen, behoudens in individuele gevallen (bijvoorbeeld bij allergie). Ter 

iUustratie kan de volgende berekening dienen: stel de hoogst geschatte opname van kwik uit 

amalgaam (17 ̂ g per dag; WHO IPCS, 1991) zou voor 100% "gewoon" ingeademd worden, 

dan betekent dit een kwikconcentratie in lucht van 17/20 (20 m̂  = ademvolume dag) is 850 

ng.m'̂ . Dit is minder dan 4% van de concentratie waarbij volgens de WHO effecten op 

kunnen treden bij gevoeüge personen. Op basis van deze benadering vormt kwik uit 

amalgaam geen risico voor de algemene bevolking. 
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Anorganisch kwikverbindingen 

Bij de berekeningen van de dageüjkse blootstelling aan anorganisch.kwik is aangenomen dat 

V - .kwik.in.aUe^^voedingsmiddelen,.,exclusief*.vis-^en-visproducten,/in!de-anorganische:.vorm 

-aanwezig is. Op basis van tabel 4.18 (blz.-^67) wordt de gemiddelde en maximale blootstelling 

via voeding geschat op respectievelijk 3,9 en 15,5 /xg.dag"* (overeenkomend met 0,056 en 

0,22 /xg.kg"* lichaamsgewicht op basis van 70 kg volwassene). 

De opname via drinkwater is verwaarloosbaar (concentratie kwik in drinkwater is < 0,05 

/(g.l'*). Ervan uitgaande dat kwik in drinkwater voor 100% in de anorganische vorm is, 

resulteert dit in een gemiddelde additionele inname van <0,10 /tg per persoon (bij een 

gemiddelde waterconsumptie van 2 1). De opname door inademing is gezien de concentratie 

van anorganisch kwik in de buitenlucht eveneens verwaarloosbaar. 

< •-,.:. . =Ten aanzien van,anorganisch kwibzijn er voor orale blootstelüng te weinig gegevens om een 

toxicologische advieswaarde af te leiden. Voor orale blootstelling kan op basis van een 

vergelijking met organische^kwikverbindingen (rekening houdende met een lagere resorptie 

én toxiciteit; arbitrair een factor 10) worden aangenomen dat een dagelijkse inname van 4 

/tg.kg'* lichaamsgewicht (overeenkomend met 280 /tg.dag"*) niet resulteert in nadelige 

effecten. Deze benadering wordt ondersteund door gegevens uit proefdieronderzoek. 

Op basis van bovenstaande gegevens wordt geconcludeerd dat zelfs uitgaande van de 

maximale blootstelüng aan anorganisch kwik via voeding en drinkwater het optreden van 

nadelige effecten bij de algemene bevolking onwaarschijnlijk is. Uitgaande van de maximale 

blootstelling bestaat er ongeveer een factor 20 tussen blootstelling en de concentratie waarbij 

(mogelijk) geen nadeüge effecten worden verwacht. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze 

marge voor zuigeUngen kleiner kan zijn in verband met een eventuele hogere resorptie. Daar 

staat tegenover dat zuigelingen in mindere mate aan kwik zullen worden blootgesteld (melk). 

Methylkwik 

Bij de berekening van de gemiddelde en maximale dageUjkse blootstelling aan methylkwik 

is aangenomen dat alle kwik in vis- en visprodukten in de vorm van methylkwik aanwezig 

, is en dat in aüe andere voedingsmiddelen of in drinkwater geen organisch kwik voorkomt 

(hfdst. 4). Op basis van tabel 4.18 wordt de gemiddelde en maximale dagelijkse blootstelüng 

aan methylkwik via voeding berekend op respectievelijk 0,73 en 1,92 /xg.dag"* (over-

;»friT.ai'4*-ïï'.-Atr.eenkomend3metT05010Eenï0ï027r/xg.kg"f lichaamsgewicht<voor^een-70 kg*volwassene). 
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Aangenomen wordt dat maximaal circa 20% van kwik in de buitenlucht in de vorm van 

methylkwik aanwezig is. Dit betekent een additionele opname van methylkwik van maximaal 

-> :''̂ ' ~"circa0,02"/xg^per persoon per dag (uitgaande.van.eentkwikconcentratievin^de'buitenlucht van 

" •-'••...l,5-5>-ng.m'i,'»retentie.80%, 20.m^).,-Ten.opzicht-van.deiorale«blootstellingi-wordt deze 

opname verwaarloosbaar geacht. 

De PTWI ("provisionable tolerable weekly intake") voor methylkwik is voor volwassenen 

- (excl. zwangere en zogende vrouwen en hun kinderen; voor deze groep Ügt de PTWI lager) 

200 /ig.week:*, overeenkomend met 0,4 /tg.kg'* lichaamsgewicht per dag. Uit bovenstaande 

gegevens blijkt dat de blootsteUingsniveau's minimaal een factor 10 lager Üggen dan de 

PTWI, zodat bij de huidige niveau's van methylkwik geen nadelige effecten worden 

verwacht. 

Voor zwangere en zogende vrouwen en het zich ontwikkelende kind zal een inname van 40 

• /xg.week"* (overeenkomend met 0,08 /tg.kg'* lichaamsgewicht per dag)mogelijkgeen nadelige 

effecten veroorzaken. •Uit bovenstaandegegevens blijkt dat demaximale blootstelling nog een 

factor 2.tot 3 lager, ligt,, zodat op grond van.deze gegevens geennadeüge effecten worden 

verwacht. Hierbij moet echter, worden opgemerkt dat de consequenties van een eventueel 

verminderd vermogen van zuigelingen om methylkwik uit te scheiden op dit moment niet -

bekend zijn. 

7.1.2 Risico's voor het milieu 

Aquatisch mUieu 

In hoofstuk 5 is voor oppervlaktewater een "maximaal toelaatbaar risiconiveau" (MTR) 

afgeleid van 0,2 /xg.l"* voor opgelost anorganisch kwik, voor zowel zoet- als zoutwater. In 

Nederlands zoetwater komt dit MTR overeen met een totaal concentratie van circa 1 /tg.l"*. 

Berekende MTR-waarden voor vis- en mosseletende predatoren üggen op een vergelijkbaar 

niveau, waamit kan worden afgeleid dat doorvergifitiging van anorganisch kwik geen 

probleem vormt. Voor methylkwik werd een MTR afgeleid van .0,01 /xg.l'̂  ,(opgeloste 

fractie). Evenals voor anorganisch kwik liggen de becijferde MTR-waarden voor vis- en 

'̂mosseletende predatorenop een vergeUjkbaar concentratieniveau. 'Wel dient hierbij te worden 
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opgemerkt dat bij de berekening van de MTR-waarden voor predatoren geen rekening is 

gehouden met correctiefactoren voor verschülen tussen laboratorium- en veldomstandigheden 

- H in.,.energiegehalte ,-.van..,het,^voedselr,of ̂ .energieverbmik,^van-.^de^soorten.,-.Jndien-.. deze 

^-.correctiefactoren^wel.worden.toegepast^komtde.becijferde.MTR-waarde^voor-predatoreneen 

factor in de grootte orde van 10 lager uü, hetgeen overeenkomt met een concentratieniveau 

van het laagst gemeten achtergrondniveau in oceaanwater. 

In hoofdstuk 5 is gepleit voor het hanteren van één advieswaarde, nl. die afgeleid voor 

methylkwik, geldend voor zoet en zout water: 0,01 /tg.l"* (opgeloste fractie), overeenkomend 

met ca. 0,05 /tg.l'* totaal-kwik in zoet water in Nederland. Redenen hiervoor zijn het grotere 

risico verbonden aan methylkwik in termen van toxiciteit en bio-accumulatie, en de relatief 

goede relatie tussen de verhouding tussen totaal kwik in water en methylkwik in vis. 

;. De concentraties^opgelost kwik zijn'thans meestal lager dan de detektiegrens van 0,01 /tg.l'*; 

de totaal kwikconcentraties zijn in rijks- en kustwateren meestal lager dan 0,05 /xg.l'* 

.(hoofdstuk.4)..:Overschrijdingen..van bovengenoemd MTR.-worden-gevonden in regionale 

wateren (tabel 4.6, blz. 48): in 1990 werd op 66% van de bemonsterde lokaties in deze 

wateren een totaal concentratie van meer dan 0,03 /xg.l"* totaal-kwik vastgesteld, terwijl op 

7% van de lokaties een totaal concentratie > 0,5 /tg.l* werd gemeten. De betekenis van deze 

overschrijding in termen van risico's voor predatoren is niet eenvoudig te geven: uitgaande 

dat in het oppervlaktewater maximaal .10% van de totale hoeveelheid kwik aanwezig is als 

methylkwik, zou het aantal lokaties in de regionale wateren waar de MTR voor het aandeel 

van organisch kwik wordt overschreden beperkt zijn. Daar staat tegenover dat in de 

becijfering van de MTR-waarden voor predatoren geen rekening is gehouden met correctie

factoren, hetgeen een onderschatting van het feitelijk risiconiveau voor predatoren inhoudt. 

In hoofdstuk 5 is voor de waterbodem op basis van de evenwichtspartitie-methode vanuit de 

MTR-waarde voor oppervlaktewater een MTR afgeleid van (afgerond) 1 mg.kg"* d.s., 

geldend voor anorganisch plus organisch kwik. In een aanzienlijk deel van de 

zoetwaterbodems wordt het MTR overschreden (tabel 4.8, blz. 49): in 15% resp. 0,6% van 

de onderzochte monsters afkomstig uit zoete Rijkswateren en regionale wateren werd een 

gehalte gemeten van 1,6-15 resp. >15 mg.kg"* d.s. Hierbij wordt opgemerkt dat 

bovengenoemd MTR waarschijnüjk een overschatting geeft van het feitelijke risico, vanwege 

de aanwezigheid van sulfide in sedimenten waardoor een groot deel van het anorganisch kwik 

™als*onoplosbaar^kwiksulfideaanwezig is. In deze vormeis kwik.naar verwachting niet of 
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.. nauwelijks biologisch beschikbaar. Wel dient daarbij te worden opgemerkt dat kwiksulfide 

onder aerobe-omstandigheden langzaam-wordt.omgezet inüonogeen Hĝ -?; de snelheid van 

.•> rditproces hangtjafvantdcmate.waarin.het.anaerobe.deekvan^het.sediment-wordtbeïnvloed 

*-*-->„door^(bio)turbatie-.(graafactiviteiten-^van r.waterbodemTorganismen;-:invloed ^van .wind -en 

stroming). Daamaast vindt in waterbodems bacteriële en abiotische methylering van 

anorganisch kwik plaats. Afhankelijk van de snelheid van deze processen, welke van lokatie 

tot lokatie.zal verschiUen, neemt de kans op effecten toe. De risico's zijn derhalve niet goed 

in te schatten. Uit uitgebreid veldonderzoek in Amerika (75 veldstudies, zie par. 5.2.2) werd 

afgeleid dat in 90% van de studies waarin effecten werden waargenomen (30 studies) deze 

effecten optraden bij kwik-gehalten in het sediment hoger dan 0,15 mg.kg'. Daar staat 

tegenover dat de veldomstandigheden in Amerika waarschijnlijk niet of onvoldoende 

representatief zijn voor de Nederlandse situatie. 

Terrestrisch miüeu 

In hoofdstuk 5 is voor de bodem een MTR afgeleid van 2 mg.kg'* d.s. voor anorganisch 

kwik op basis van gestandaardiseerde NOEC-waarden voor microbiële processen, en een 

MTR van 1 mg.kg"' d.s. ter bescherming van predatoren, terwijl m.b.t. invertebraten een 

indicatieve MTR van 0,4 mg.kg'* d.s. werd afgeleid. Voor methylkwik ontbreken bmUcbare 

toxiciteits-. en bioaccumulatiegegevens, waardoor afleiding van een MTR-waarde voor 

methylkwik niet mogelijk is. Om deze reden, en vanwege het gegeven dat verreweg het 

grootste deel van het kwik in de bodem als anorganisch kwik in de bodem voorkomt, is in 

hoofdstuk 5 voorgesteld voor het totaal aan kwik in de bodem (anorganisch plus organisch) 

één MTR-waarde af te leiden, gebaseerd op de gegevens voor anorganisch kwik: 1 mg.kg'' 

d.s. 

De huidige totaal gehalten in de bodem (zie hoofdstuk 4) zijn meestal <0,5 mg.kg'* d.s., 

ongeacht het bodemtype (zand, klei, veen) of het bodemgebmik (grasland, bouwland, 

boomgaard, bos) en dus lager dan het MTR. In uiterwaarden van de rijkswateren en in 

havenslibpolders worden gehalten van mwweg I-IO mg.kg* d.s. gevonden, tot een faktor 10 

hoger dan het MTR voor totaal-kwik. Bij dergelijke gehalten bestaat er, gezien de aan het 

MTR ten grondslag liggende toxiciteitsgegevens, het risico dat microbiële processen nadeUg 

worden beïnvloed en met name wormetende predatoren schade ondervinden.,Met betrekking 

tot invertebraten en andere bodemorganismen kan geen uitspraak worden gedaan vanwege 

. ~'*hetontbreken^van.'toxiciteitsgegevens. . i . - ., .J 
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7.2 OVERSCHRUDEVGEN VAN HUIDIGE NORMEN EN RICHT-WAARDEN 

. .' ---„Het-landeüjk.percentagergrondoppervlak-dat.boven.de.streefwaardeA'oor^kwik (0,3.mg.kg^ 

-.̂  ..»,-......-^d.s.) -Ügt,, .wordt,, geschat 4 op 7,7.% .. (95.% ;,*betrouwbaarheidsinterval:-. ,6,2-9,5 %)....De 

interventiewaarde (10 mg.kg"* d.s.) wordt hoogstens zeer lokaal overschreden, zoals op 

enkele lokaties in uiterwaarden en havenslibpolders. 

. In het bovenste grondwater wordt in beperkte mate (enkele procenten van de waamemingen) 

de interventiewaarde (0,3 /tg.l'*) overschreden. In diepere lagen wordt de streefwaarde (0,05 

/ig.l"*) niet overschreden; wel komen in het zuidelijke deel van Nederland significant hogere 

gehalten in het grondwater voor dan in de rest van Nederland. 

.r̂ .'r,\̂ •• '• -:• ; Metbetrekking'^tot.derijkswateren-is in de.laatsté-decennia de kwikconcentratie gedaald. De 

3-jaarlijkse gemiddelden van de jaargemiddelde totaal kwikconcentraties lagen in de periode 

-. 1988-1990 rond het niveau van de streef- (0,02 /xg.l"* totaal) en grenswaarde (0,03 /tg.l"' 

totaal) en varieerden van 0,01 tot 0,07 /tg.l"* totaal kwik. Voor de Nederlandse kustwateren 

geldt een vergelijkbare .situatie:.-hier. varieerden*..de 5-jaarlijkse gemiddelden van de 

jaargemiddelde totaal kwikconcentraties in de periode 1986-1990 van <0,01 tot 0,17 /tg.l"* 

totaal kwik. 

In de regionale wateren werd in 1990 geconstateerd dat in-66% van de monsters genomen 

op ca. 200 lokaties de grenswaarde werd overschreden. 

De kwaliteit van het sediment in het zoete oppervlaktewater is landelijk geïnventariseerd door 

de CUWVO (1993) en gerapporteerd in termen van overschrijding van de toetsingswaarde 

(1,6 mg.kg"') en signaleringswaarde (15 mg.kg''), zoals in gebmik bij de baggerspecie-

problematiek, en van de grenswaarde (0,5 mg.kg'), zoals vastgesteld voor de algemene -

milieukwaliteit. Uit deze inventarisatie blijkt dat, indien de monsters representatief zijn voor 

de Nederlandse waterbodem, deze in meer dan 60% van de gevallen voldoet aan de gestelde 

grenswaarde. In 15% van de gevallen lag de kwik-concentratie boven de toetsingswaarde en 

in minder dan 1 % boven de signaleringswaarde. De geaggregeerde data laten geen conclusie 

toe.in hoeverre de huidige streefwaarde (0,3 mg.kg').en interventiewaarde (10 mg.kg"') 

wordt overschreden. 

De kwikgehalten in het sediment van het Noordzeekustgebied nemen in noordwaartse richting 

'«..•i i?i,y ĵ̂ .̂en4van'i.de;kusti;af>waarbij;.de-hoogste gehalten.in.de*Westerschelde,en.de Waddenzee zijn . 
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gemeten. In alle gevaUen werd de toetsingswaarde (1,6 mg.kg') niet overschreden, de 

grenswaarde wordt mogeüjk wel overschreden. 

De -normen • in • voeding -en drinkwater worden - niet - overschreden -(met -uitzondering -van • de 

norm voor avocado's). Daamaast dient wel de kanttekening te worden geplaatst dat de 

kwikconcentratie in verschillende voedingsprodukten een grote variatie vertoont en dat de 

hogere waarden de norm waarden benaderen. 

Het Besluit luchtemissies afvalverbranding (zie hoofdstuk 1) wordt niet overschreden. 

7.3 HAALBAARHEID EMISSIEREDUCTIEDOELSTELLINGEN 

Als algemene doelsteüing is voor de prioritaire stoffen geformuleerd dat de emissies in 2000 

met ca. 60% gereduceerd moeten zijn-t.o.v. 1985.(MV3, 1993); de emissies naar water met 

ca. 70% en'die naar lucht met 50%. (SPEED, 1993). Uit hoofdstuk 6 blijkt dat als gevolg van 

bestaand beleid voor (landbouw)bodem, water en lucht een emissiereductie mogelijk is van 

respectieveÜjk 50%, 40% en 60-80% in 2010 ten opzichte van 1985. 

Voor het halen van de emissiereductiedoelstelling naar water is met name de ontwikkeling 

bij de fosfor-kunstmestindustrie van belang. Wanneer er een alternatief wordt gevonden voor 

het lozen van fosforzuurgips, kan de emissiereductiedoelstelling naar water worden gehaald. 

Accumulatie van kwik in de bodem is niet te voorkomen met de huidige maatregelen: niet 

alleen is de emissiereductie naar de landbouwbodem onvoldoende, maar wordt de haal

baarheid bemoeUijkt door de aanzienlijke bijdrage door de depositie. De accumulatiesnelheid 

is hierbij (mw) geschat op ca. 0,2 /xg.kg* per jaar (gerekend over een toplaag van 30 cm), 

mwweg overeenkomend met een toename in concentratie van ca. 0,1-0,2% per jaar. De 

hieraan verbonden risico's voor de mens zijn beperkt. Ofschoon de relatief hoge 

kwikconcentraties in het ondiepe grondwater een mogelijke bedreiging voor de drinkwater

voorziening in de toekomst in zou kunnen houden, zijn de concentraties (0,05- 0,1.,/xg.r*) 

relatief laag in vergelijking tot totale orale kwikbelasting (ca. 1 /xg per dag). 

=;r-.v,-:ij-.*---ifHet.risicoavoor^ecosystemen-(op-termijn) is moeilijker-in4e:schatten (zie.7.1.2). « • " - ' _ . ' ' > - ^ ' i i ' * 
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Met betrekking tot de berekende concentratietoename van 0,1-0,2% per jaar in de bovenste 

30 cm van de bodem dient gewezen te worden op de miUeuhygiënische eisen zoals 

. ",.neergelegd.iin,,het .Bouwstoffenbesluit (concept-AMVB), ,waarin;de:.immissiewaarden van 

-bouwstoffen.zijn.gebaseerd op.een bodembelasting.die leidt.tot een concentratietoename van 

maximaal 1% van de streefwaarde (0,3 mg Hg.kg"*) in.100 jaar (overeenkomend met 0,03 

/ig Hg.kg* per jaar) in 1 m̂  als homogeen te beschouwen standaardbodem. De toename in 

de bodem als gevolg van depositie en landbouwtoepassingen ligt derhalve respectieveÜjk ca. 

een factor 2 en een factor 10 boven de maximaal toelaatbaar geachte toename als gevolg van 

uiüoging uit bouwstoffen. 
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7.4 MEETSTRATEGIEëN 

Verkennend onderzoek 

:Onderhavig?basisdocumentïOndersteunt-'in..belangrijke*mate.de.aanbevelingen zoals^gesteld 

in het Evaluatierapport Nationaal Meetprogramma 1992. Hierin wordt onderscheid gemaakt 

m verkennende meetcampagnes en reguliere meetprogramma's, waarbij het volgende wordt 

voorgesteld: 

Gezien de incidenteel hoge concentraties kwik in het 

ondiepe grondwater wordt voorgesteld hiernaar een 

nader onderzoek te verrichten gericht op het vaststellen 

van een mogelijk verband tussen verzuring en hoge(re) 

kwikconcentraties. 

Informatie over gehalten in fauna in Nederland is 

beperkt en uitsluitend gericht op fauna in (weinig 

belaste) natuurgebieden. Nader onderzoek is gewenst 

om inzicht te verkrijgen in deze gehalten in met kwik

belaste gebieden zoals uiterwaarden en havenslib

polders, mede ter vaststelling van het risico voor 

toppredatoren. 

Voortzetting meting aan zwevend stof, sediment en 

organismen (incl. visserijprodukten) in zoet en zout 

oppervlaktewater. Bij hoge concentraties zijn ook 

metingen aan methylkwik gewenst. 

Meerjarenprogramma 

In het Evaluatierapport Kwik van de CCRX (Pieters et al., 1993) wordt het belang van 

metingen in vissen en watervogels benadmkt. 

Op basis van de voorliggende gegevens wordt aanbevolen in verkennende sfeer vooral 

aandacht te besteden aan het gehalte methylkwik in ondiepe regionale wateren en in de 

diverse bodems en bodemdieren. Prioriteit zou hierbij gegeven dienen te worden aan 

verkennend onderzoek naar de beschikbaarheid van kwik in relatie tot AVS. 
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7.5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.5.1. Milieucompartimenten 

Geconcludeerd wordt dat de kwikemissies naar het milieu in Nederland in.de laatste decenrüa 

sterk zijn afgenomen. Met betrekking tot de milieucompartimenten kunnen de volgende 

conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan: 

Bodem en grondwater 

In het algemeen geldt dat de belasting van de bodem in belangrijke mate wordt bepaald door 

depositie. Ofschoon aangenomen wordt dat de depositie (vnl. bepaald door buitenlandse 

K'-bronnen)'enigszinsas,afgenomen, -zal er'sprake blijven van (een beperkte) accumulatie van -.̂ ^ ''i 

kwik. Dit geldt in sterkere mate voor de landbouwbodem, waar de belasting door gebmik 

van vooral'dierlijke mest en kunstmest niet geheel wordt gecompenseerd door gewas- "-•-

onttrekking. Door autonome ontwikkeüngen zal een (verdere) emissiereductie haalbaar zijn 

tot 40-50% (periode 2000-2010 t.o.v. 1985), terwijl de emissiedoelstellmg is gesteld op 80% :. • 

om verdere accumulatie te voorkomen. Naast een toenemende behoefte aan maatregelen op 

intemationaal niveau, rijst de vraag wat de ernst is van de risico's verbonden aan de 

kwikbelasting van de bodem. De risico's voor de mens zijn .beperkt: blootstelling door 

opname van bodemmateriaal gewassen en vlees van vee- en pluimvee blijft binnen 

acceptabele grenzen, terwijl ook de bedreiging van het grondwater met betrekking tot de 

drinkwatervoorziening beperkt is. Voor ecosystemen is het minder eenvoudig het risico aan 

te geven. Weliswaar geldt dat alleen in havenslibpolders en uiterwaarden het maximaal 

toelaatbare risiconiveau met een factor van maximaal een factor 10 wordt overschreden, maar 

de betekenis hiervan is echter moeilijk te aan te geven. Hiertoe is nader onderzoek gewenst 

naar het gehalte aan methylkwik in de bodem, de toxiciteit voor bodemdieren en naar 

gehalten in bodemdieren in dergelijke kwikbelaste gebieden. 

Oppervlaktewater en sediment 

Als gevolg van de emissiereductie zijn de kwikconcentraties in het oppervlaktewater sterk 

gedaald. Ook de geconstateerde daling in de kwikbelasting van vis kan deels hieraan worden 

toegeschreven. De huidige kwikconcentraties in het oppervlaktewater vormen geen bedreiging 

voor de mens en houden-waarschijnUjk een beperkt risico in voor aquatische ecosystemen en 

http://in.de
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vispredatoren. Gelet op de te verwachten verdere emissiereducties zal dit risico in de 

toekomst nog verder dalen tot een acceptabel niveau. 

In sedimentatiegebieden zijn veel sterk verontreinigde waterbodems langzamerhand afgedekt 

-f-̂ -' - ^met.nieuw.aangevoerd.materiaal dat een lager"kwikgehalte-heeft,'maar;Op'lokaties'waar geen 

sedimentatie plaats vindt is de toplaag sterk met kwik belast. De betekenis van deze 

kwikbelasting in het sediment in termen van risico's is onduidelijk. Het meeste kwik in de 

Nederlandse waterbodems is als zeer stabiel HgS aanwezig en niet biologisch beschikbaar 

voor de meeste organismen. Sulfaat-reducerende bacteriën in het sediment zijn echter in staat 

deze vorm om te zetten in methylkwik, dat gemakkelijk wordt opgenomen en slechts 

langzaam wordt uitgescheiden. Ook via abiotische weg kan kwik worden omgezet in methyl

kwik. Thans ontbreekt het aan inzicht in dynamiek van deze omzettingprocessen en de 

niveaus van methylkwik in het sediment van het Nederlandse oppervlaktewater, met name 

de ondiepere regionale wateren. Een aanwijzing voor mogelijke nalevering vanuit de (meer 

verontreinigde) waterbodem onder invloed van sulfaatreductie en methylering is het feit dat 

het kwikgehalte in vis in sedimentatiegebieden niet meer verder daalt, ondanks de dalende 

kwikbelasting door kwaliteitsverbetering van het zwevende stof. Nader onderzoek naar deze 

processen is gewenst. 

Lucht 

De emissies van kwik naar lucht in Nederland zijn in afgelopen jaren gedaald en zullen in 

de komende jaren verder dalen tot een niveau dat verder gaat dan de geformuleerde 

emissiedoelstelling. Huidige en dus zeker toekomstige kwikconcentraties in lucht houden geen 

risico's voor mens of ecosysteem in; de kwikverontreiniging van de lucht is uitsluitend van 

betekenis in relatie met de depositie. 

7.5.2. Voeding en drinkwater 

Bij zowel anorganisch als organisch kwik is voeding de belangrijkste blootstelüngs-route. Bij 

de huidige blootsteUingsniveau's worden zowel voor wat betreft anorganisch als organisch 

kwik (vnl. methylkwik) geen nadelige effecten verwacht bij de algemene bevolking. Ook bij 

de voor methylkwik gevoelige, groepen (zogende en zwangere vrouwen en zich ontwikkelende 

kinderen) worden vooralsnog geen nadeüge effecten verwacht, aangezien de maximale 

;ï-;-%'S3y'„-:F3:sblootstelling-3aanQmethylkwik-nog een factor 2 tot-3'onder*de niveaus ligt, welke bij deze 
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groepen mogeüjk nadeüge effecten tot gevolg hebben. 

7.5.3. Amalgaam 

Op basis van recente Uteratuurstudies is geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs is voor het 

bestaan van een verband tussen het aantal amalgaamvullingen en een verhoogde prevalentie 

van aUerlei klachten en symptomen, behoudens in individuele gevaUen (bijvoorbeeld in geval 

van allergie). Op basis van indicatieve berekeningen kan worden becijferd dat de maximale 

blootsteUing via inademing minimaal een factor 25 beneden de concentratie Ügt, waarbij 

volgens de WHO effecten bij gevoelige individuen op kunnen treden. Derhalve is het 

onwaarschijnUjk dat kwik uit amalgaam effecten veroorzaakt. Hierbij moet echter worden 

^opgemerkt'dat.adequaat-onderzoek-naar .effecten bij dergelijke lage blootstellingsniveaus 

ontbreekt. 

Mocht er sprake zijn van beleidsmatige argumenten om het bestaand risico verder temg te 

dringen (paradox: temgdringing.emissies..van kwik naar het mUieu, terwijl kwik wel in de 

.mond wordt aangebracht) dan.dient het volgende ter.overweging. - - . 

Sanering cq. verwijdering van het huidge aantal amalgaamrestauraties (70-120 miljoen in 

Nederland) heeft nadelen. Deze nadelen zijn niet alleen van financiële aard (kosten van 

vervanging, kosten van toepassmg,ander_materiaal.zoalsxomposiet,-goud.of .porselein)^of 

fysieke aard (ongemak voor. patiënten), ,maar. betreffen ook-.volksgezondheidskundige 

aspecten: het verwijderen van-amalgaam gaat eveneens gepaard met blootstelling aan.kwik. 

Ofschoon deze expositie van korte(re) duur is, kan deze in totaal hoger zijn dan bij het niet 

vervangen van de amalgaamvuUingen. Tevens dient men stil te staan bij de alternatieven als 

vulmateriaal, hun tandheelkundige aspecten, kosten en risico's voor de mens en het mÜieu 

(Vreeburg, 1993). 

Tandheelkundige aspecten 

Alternatieven binnen het indicatiegebied van amalgaam zijn composiet, glasionomeer (plastische materialen) 

en inlays van goud, composiet of porselein (starre materialen). 

In het algemeen geldt dat met plastische materialen weefselbesparend kan worden gewerkt, daar het 

vulmiddel via een kleine opening in een grotere onderliggende ruimte kan worden aangebracht, dit i.t.t. 

starre materialen. Binnen de groep van plastische materialen zijn composieten en glasionomeercementen 

niet geschikt in gebieden die worden blootgesteld aan kauwkrachten, terwijl voor de bevestiging i.t.t. 

almagaam allerlei extra handelingen nodig zijn. 



173 

Kosten 

De kosten van het vulmateriaal worden bepaald door de prijs van het materiaal en de levensduur van de 

T aangebrachte vulling.-Berekeningen geven.aandat oveneen periode.van.60 .jaar.decomposietvullingen net 

'ZO duur zijn als*gouden inlays-en ongeveer'5-maal zo duur zijn als amalgaam vullingen. 

Risico's 

Composieten en glasionomeercementen geven vooral in de beginperiode stoffen af die gedurende lange tijd 

in de mond gemeten kunnen worden zoals formaldehyde, katalisatoren, UV-stabililisatoren, 

remmingsmiddeien, zuren e.d. De risico's van dergelijke stoffen (waaronder kans op schade aan de zenuw 

van de tand) zijn niet volledig bekend. 

Op basis van een globale vergelijking tussen amalgaam en de alternatieven daarvoor kan 

worden gesteld dat de alternatieven niet voor alle toepassingen kunnen worden toegepast, een 

moeilijkere techniek met zich meebrengen, en gepaard gaan met hogere kosten zonder dat 

daar bewijs tegenover staat dat amalgaam als vulmateriaal een onacceptabel risico inhoudt 

voor de algemene bevolking of dat altematieve vulmiddelen minder risico-dragend zijn. 
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BIJLAGEN ECOTOXICITEIT 

(Paragrafen 5.2 en 5.3) 

De BCF-waarden en NOEC-waarden die vetgedrukt zijn weergegeven, zijn 

gebruikt bij de afleiding van de geometrisch gemiddelde BCF respectieve

lijk de geometrisch gemiddelde NOEC voor het betreffende organisme. 

De vetgedrukte BCF-waarden die tevens onderstreept zijn weergegeven, zijn 

gebruikt bij de afleiding van de geometrisch gemiddelde ^CF^^gg^i, BCFyis of 

BCF„orm voor de betreffende stof (anorganisch kwik of methylkwik); deze 

waarden zijn gebruikt bij de afleiding van een maximaal toelaatbaar 

risiconiveau (MTRpj.adator) voor de betreffende stof in oppervlaktewater of 

bodem, op basis van doorvergiftiging in de betreffende voedselketen. 

De vetgedrukte NOEC-waarden voor vogels en zoogdieren die tevens onder

streept zijn weergegeven, •'zijn.-gebruikt-bij-de ̂ afleiding van een maximaal 

toelaatbaar risiconiveau (MTRpredator) voor de betreffende stof (anorganisch 

kwik of methylkwik) in oppervlaktewater of bodem, op basis van doorvergif

tiging in de voedselketen. 

De vetgedrukte NOEC-waarden voor terrestrische organismen (micro-organis

men en invertebraten) en aquatische organismen die tevens onderstreept 

zijn weergegeven, zijn gebruikt bij de afleiding van een maximaal toelaat

baar risiconiveau (MTRg(.Qay5,.ggn,) voor de betreffende stof (anorganisch kwik 

of methylkwik) in bodem of oppervlaktewater, op basis van ecosysteem

effecten. 

Voor de afleiding van de MTRs wordt verwezen naar paragraaf 5.4. 
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B i j l a g e 5 . 2 . 1 Bioaccumulat ie van anorganisch kwik in aqua t i s che organismen 

Organisme/ . „ A/N 
Levensfase 

Tes t - Tes t - Tes t - Temp. pH Hardheid Exp. Exp. BCF 
type stof water ( ' O CaCO, t i j d conc. [0] 

(mg/l) Cd) (/ig Hg/l) 

Referentie 

Algen 

Croonmonas 
salina 

Oedogoniun sp. 

Uaterplanten 

Eichhornia 
crassipes 

Iris 
pseudacorus 

Iris 
pseudacorus 

Lemna minor 

Phragmites 
conmunis 

Phragmites 
conmunis 

Scirpus 
lucustris 

Scirpus 
lucustris 

Uormen 

Erpobdella 
Dctoculata 

Glossosiphonia 
complanata 

Oligochaeta 
(ongedefineerd) 

Ueekdieren 

Lymnaea 
stagnalis 

Hytilus A 
edulis 

F 

S 

R 

HgCl, 

HgCl. 

HgCl, 

HgCl. 

HgCl, 

HgCl. 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgNO, 

15,2 

23-27 

15,2 

15,2 

15,2 

15,2 

15,2 

15,2 

15.2 

15,2 

15,2 

15,2 

15,2 

Hytilus A 
edulis 

H. edulis 

Hytilus edulis 

Hytilus edulis 

Planorbis sp. 

Venerupis 
Philippinerun 

F 

F 

F 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

15,2 

Sal. 
38 7o 

Sal. 
22 7o 

'54 

65 

65 

65 

U 

28 
28 
28 

50 

4 

4 

49 

S 

164 8537 Parrish,1976 [1] 

0,05 " 871 Hannerz,1968 [2,*] 

Huramoto,1983 [3,*] 

Hannerz,1968 [2,5,*] 

Hannerz,1968 [2,4,*] 

Hannerz,1968 [2,*] 

Hannerz,1968 [2,5,*] 

Hannerz,1968 [2,4,*] 

Hannerz,1968 [2,5,*] 

Hannerz,1968 [2,4,*] 

Hannerz,1968 [2,*] 

Hannerz,1968 [2,*3 

Hannerz,1968 [2,*] 

16 

49 

49 

41 

41 

14 

21 

41 

1000 

0,05 

0,05 

0.05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

580 

18 

23 

70 

56 

149 

77 

70 

0,05 534 

0.05 670 

0.05 ,.517 

0.05 297 Hannerz.1968 [2,*] 

10 2200 Breittmayer, 
10 1000 1983 [10] 
1 800 

1208 geom. gem. uit 
Breittmayer 

30 5333 PeUetier, 
1986 [10] 

2540 geom. gem. 

50 664 Tsurusa,1963 [*] 

0,06 236 Hareierz,1968 [2.* ] 

0,05 795 Hannerz,1968 [2,* ] 

50 190 Tsuruga,1963 [*] 
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Bijlage 5.2.1 Bioaccumulatie van anorganisch kwik 
(vervolg) 

in aquatische organismen 

Organisme/ 
Levensfase 

A/N 

Kreeftachtigen 

Acartia clausi 

Daphnia magna 

Daphnia magna 

Daphnia magna 

Palaemonetes 
vulgaris 

Insekten 

Ch i ronomus 
riparius 
- larven 
•poppen 
-adulten 

Corixa sp. 

Dytiscus 
marginal is 
- larven 
-adulten 

Ephemeridae 
(larven) 

Gerris najas 

i 

A 

A 

A 

A 

A 
A 
A 

Motonecta glauca 

Odonata sp. 
(poppen) 

Tipula sp. 
(larven) 

Trichoptera 
(larven) 

vissen 

Raja clavata 

Pimephales 
promelas 
(4-6 d) 

A 

A 

Salmo gairdneri 
(ca. 12 g) 

Salmo 
gairdneri 

S. gairdneri 

Salmo 
gairdneri 

Poecilia 
reticulata 

Anguilla 
anguilla 

A 

A 

Test-
type 

S 

F 

F 

F 

S 

F 
F 
F 

F 

F 
F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

R 
C12h) 

Test
stof 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 
HgCl, 
HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 
HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl. 

HgCl, 

HgCl, of 
HgMO, 

HgNO, 

HgCL, of 
HSNO3 

Test
water 

zee 

zee 

zee 

meer 

Temp. 
CC) 

21-26 

18 

18 

18 

20 

20 
20 
20 

15,2 

15,2 
15.2 

15,2 

15,2 

15,2 

15.2 

15,2 

15,2 

10 

23-24 

15 

10 

24-26 

pH 

7.6 

7,6 

7,6 

6,8 
6,8 
6,8 

7.4 

7,5 

Hardheid 
CaCO, 
(mg/l) 

45 

45 

45 

50 
50 
50 

3,1±0,4 

Exp. 
tijd 
<d) 

1 

21 

21 

21 

3 

30 
30 
30 

65 

65 
65 

65 

65 

65 

65 

41 

49 

64 

287 

60 

30 

4 

11 

32 

Exp. 
conc. 
((tg Hg/l) 

- 0.1 

0.36 

0.72 

1.28 

1,5 

5,5 
5,5 
5,5 

0,05 

0,05 
0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,02 

0,26 

1 

0.1 

50 

1 

100 

BCF 
[0] 

'760 

2386 

2120 

1818 

333 

12600 
10470 
3623 

414 

603 
862 

138 

431 

483 

655 

840 

513 

3655 

2384 

1800 

5670 

3195 

26 

267 

153 

Referentie 

Hiroto.1983 [1] 

Biesinger,1982 

Biesinger,1982 

Biesinger,1982 

Ray.1976 

Rossaro,1986 
Rossaro.1986 
Rossaro,1986 

Hannerz.1968 [2,*] 

Hannerz,1968 [2,*] 
Hannerz,1968 [2,*] 

Hannerz,1968 [2,*] 

Hannerz,1968.[2,*J 

Hannerz,1968 [2.*] 

Hannerz,1968 [2.*] 

Hannerz,1968 [2,*] 

Har¥»rz,1968 t2,*l 

Pentreath,1976 [6] 

Snarski,1982 

Boudou,1984 
[7,81 

Ribeyre.1984 
[7,81 

qeom. qem. 

MacLeod.1973 
[7,8,9] 

Kramer. 1975 
[7,9] 

Noel-Laiiix>t, 
1977 [7,91 
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Toelichting bij bijlage 5.2.1 

0) BCF qa basis van versgeuicht, tenzij anders vermeld 
1) BCF'op basis van'drooggewicht 
2) radiometrisch berekend 
3) BCF: wortels/water; BCF top/water 10.000 maal lager 
4) ondergedoken gedeelte van de plant 
5} drijvend gedeelte van de plant 
6) BCF bepaald op basis van opname- en eliminatiesnelheidsconstanten (k, en k,) 
7) Tevens vermeld in Romijn et al., 1991a. 
8} Salmo gairdneri = Oncorhynchus mykiss 
9) De betreffende BCF wordt onbetrouwbaar geacht vanwege dé korte' blootstellingsduur 'en/of de hoge 

mogelijk,toxische blootstellingsconcentratie. Gezien de gegevens over de accumulatie van kwik in vissen 
wordt een blootstellingsduur van ca. 4 weken beschouwd als minurun, waarbij wordt opgemerk dat ook dan 
nog geen sprake zal zijn van een evenwichts-BCF. 
BCF-waarden afkomstig uit de studie van Patel et al. (1988) zijn niet opgenomen vanwege het optreden van 
toxiciteit bij de gebruikte concentraties. 

10) Gegevens afkomstig uit Everts et al., 1992. Sal. = saliniteit. Op basis van beide studies uerd, conform 
Everts et al. voor H. edulis een geometrisch gemiddelde BCF van 2540 (Everts: 2500) berekend. 

11) De BCF op drooggewicht basis (7600) is omgerekend naar versgewicht basis, uitgande van het door Biesinger 
et al. (1982) vermelde gehalteaan droge stof (10X) in andere kreeftachtigen (watervlooien). 

*) overgenomen uit UHO, 1986 
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Bijlage 5.2.2 Bioaccumulatie van organisch kwik in aquatische organismen 

Organisme/ A/N 
Levensfase 

Uaterpl anten 

Iris pseudacorus 

Iris pseudacorus 

Lemna minor 

Phragmites 
conmunis 

Phragmites 
conmunis 

Scirpus lacustris 

Scirpus lacustris 

Uormen 

Glossosiphonia 
complanata 

Kaemopis 
sanguisuga 

Oligochaeta 
(niet gedefinieerd) 

Ueekdieren 

Lynnaea stagnalis 

Hytilus A 
edulis 

Planorbis sp. 

Kreeftachtigen 

Acartia clausi 

Daphnia magna A 

Daphnia magna A 

Daphnia magna A 

Daphnia magna A 

Insekten 

Chironomidae 

Corixa sp. 

Ephemeridae 

Notonecta glauca 

Test- Test-
type stof 

F HeHgOH 

F HeHgOH 

F HeHgOH 

F HeHgOH 

F HeHgOH 

F HeHgOH 

F HeHgOH 

F HeHgOH * 

F HeHgOH 

F HeHgOH 

F HeHgOH 

F HeHgCl 

F HeHgOH 

S HeHgCl 

F HeHgCl 

F HeHgCl 

F HeHgCl 

F HeHgCl 

F HeHgOH 

F HeHgOH 

F HeHgOH 

F HeHgOH 

Test- Temp. 
water C O 

zee 21-26 

18 

18 

18 

18 

pH 

7.6 

7.6 

7,6 

7,6 

Hardheid 
CaCO, 
(mg/l) 

Sal. 
26 Vco 

45 

45 

45 

45 

•EXp. 
tijd 
<d) 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

1 

21 

21 

21 

21 

32 

32 

32 

32 

Exp. 
conc. 
(fig Hg/u 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0,3 

3 

0.1 

0.04 

0,07 

0,13 

0,26 

3 

3 

3 

3 

BCF 
[0] 

18 

-34 

2950 

25 

530 

8 

1250 

110 

450 

1780 

3480 

13333 

3570 

24900 

41000 

66700 

58200 

70700 

3070 

8470 

3290 

2460 

Referentie 

Hannerz,1968 [1,*] 

Hannerz,1968 [1,*1 

Hannerz,1968 [1,*] 

Hannerz,1968 [1.3.*] 

Hannerz,1968 [1,2,*] 

Hannerz,1968 [1,3,*] 

Hannerz,1968 [1,2,*] 

Hannerz,1968 [1,*] 

Hamerz,1968 [1,*] 

Hannerz,1968 [1,*] 

Hannerz,1968 [1,*1 

PeUetier, 
1986 [131 

Har¥>erz,1968 [1,*] 

Hirato,1983 [4] 

Biesinger,1982 

Biesinger,1982 

Biesinger,1982 

Biesinger,1982 

Hannerz,1968 [1,*] 

Hannerz,1968 [1,*] 

Hannerz,1968 [1.*] 

Hannerz,1968 [1.*1 
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i». Bij lage ̂ 5.2.2 ̂ «Bioaccumulatie-van 
(vervolg) 

organisch kwik-in-aquatische organismen — 

. Organisme/ 
Levensfase 

Vissen 

Esox lucius' 
-lever 
-nier 

Lepomis 
macrochirus 

Lepomis 
macrochirus 

Lepomis 
macrochirus 

Poecilia 
reticulata 

Gambusia 
affinus 

Salmo gairdneri 
(jaarlingen, 40 

Salmo gairdneri 
(jaarlingen, 40 

Salmo gairdneri 
(jaarlingen. 40 

Salmo gairdneri 
(12,5 g) 

Salmo gairdneri 

A/N 

A 

A 

A 

A 

A 
g) 

A 
g) 

A 
g) 

A 

Test-
type 

S 
S 

S 

S 

s 

R 

R 
(2d) 

F 

F 

F 

F 

Test
stof 

'HeHgOH 
HehgOH 

MeHgCl 

HeHgCl 

HeHgCl 

HeHgCl 

HeHgCl 

HeHgCl 

HeHgCl 

HeHgCl 

HeHgCl 

HeHgCl 

Test- Temp. 
water C O 

9 

21 

33 

24-26 

18 

5 

10 

15 

15 

10 

pH 

7,8 

7,8 

7,8 

7,4-
7,9 

7,4-
7,9 

7,4-
7,9 

•7,5 

Hardheid 
CaCO, 
(mg/l) 

242-
292 

242-
292 

242-
292 

Exp. 
tijd 
(d) 

10 
10 

29 

29 

29 

10 

30 

84 

84 

84 

30 

30 

Exp. BCF 
conc. 0) 
<fi9 Kg/l) 

0,3 
0.3 

0,2 

0,5 

0,2 

0,1 

1 

0.263 

0.258 

0.234 

1 

0.1 

• 2002 
2198 

524 

1138 

2431 

1850 

4300 

4532 

f^H?7 

8049 

7500 

35000 

Referentie 

Hannerz,1968 
<1,*) 
(1,*) 

Cember,1978 
[1,5.61 

Gember.1978 
tl,5,6) 

Cent>er,1978 
[1.5,61 

Kramer. 1975 [6,7] 

Bo(jdou.1979 

Reinert,1974 
[8,91 

Reinert,1974 
[8,91 

Reinert,1974 
[8,91 

Boudou.1984 
[9,10] 

Ribeyre.1984 

S. gairdneri 

Salvelinus A 
fontinalis 
(jaarlingen, 50-70 g) 

Salvelinus A 
fontinalis 
(jaarlingen. 50-70 g) 

Salvelinus A 
fontinalis 
(jaarlingen, 50-70 g) 

Salvelinus A 
fontinalis 

(jaarlingen, 50-70 g) 

S. fontinalis 

HeHgCl 

HeHgCl 

HeHgCl 

HeHgCl 

9-15 6,9- 45 
7,6 

9-15 6,9- 45 
7,6 

9-15 6,9- 45 
7,6 

9-15 6.9- 45 
7.6 

273 0,93-

[9,11] 

9120 geom. gem. 

-10110 -HcKim,1976 [121 

273 0,29 11720 McKim,1976 [12] 

273 0,09 12220 HcKim.1976 [12] 

273 0,03 23330 HcKim.1976 [12] 

13560 geom. gem. 
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Toelichting bij bijlage 5.2.2 

0} BCF op basis van vers gewicht 
1)radiometrisch berekend 
2) ondergedoken gedeelte van de plant 
3) drijvend gedeelte van de plant 
4) De BCF op droogewicht basis (249000) is omgerekend naar versgeuicht basis, uitgaande van het door Biesinger 

et al. (1982) vermelde gehalte aan droge stof (10X) in andere kreeftachtigen (watervlooien). 
5) Romijn et al. (1991a} vermeld op basis van deze studie een BCF >939 voor Lepomis macrochirus. 
6).De.-betreffende BCF^wordtronbetrouwbaar .geacht''-,vanwegeihetrgebruik'Van.-een.statisch-:testsysteem.of-^de.'korte 

blootstellingsduur.'Gezien de gegevens over de accunulatie van kwik in vissen wordt een'blootsteltir^sduur 
van ca. 4 weken beschouwd als minumum. waarbij wordt opgemerk dat ook dan nog geen sprake zal zijn van een 
evenwichts-BCF. 

7) Vijf blootstellingsconcentraties gebruikt (0.1/1/5/10/20); de BCF was hoger naarmate de blootsteUings
concentratie lager was. De hoogste BCF is vermeld. 

8) Romijn et al. vermeld op basis van deze studie een BCF van 6395 voor Salmo gairdneri (arithmetrisch 
gemiddelde waarde van de in de tabel vermelde 3 waarden?). 

9) Salmo gairdneri = Oncorhynchus mykiss 
10) Romijn et al. (1991a) vermeld op basis van deze studie een BCF van 11000 voor Salmo gairdneri, na 60 dagen 

blootstelling. Deze BCF (11000) wordt onbetrouwbaar geacht vanwege het optreden van 60X sterfte tussen dag 
30 en 60. Tot dag 30 trad er geen verhoogde sterfte op. 

11) Tevens vermeld in Romijn et at. 1991a. 
12) Romijn et al. (1991a) vermeld op basis van deze studie een BCF van 14953 voor Salvelinus fontinalis. bij 

blootstellingsconcentraties van 0,03-0,09 ̂ g/l. 
13) Gegevens afkomstig uit Everts et al.. 1992. Deze BCF (13333) is door Everts et al. gebruikt voor de 

afleiding van een HTR voor methylkwik in het mariene milieu, op basis van doorvergiftiging (route: water -
mossel - zeevogel). 

*) overgenomen uit WHO.1986 
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Bijlage 5.2.3 Toxiciteitstoetsen met anorganisch kwik - zoetwaterorganismen 

Organisme/ 
Levensfase 

A/N Test- Test-
type stof 

Test- pH 
water 

Temp." Hardheid - Exp.' 
C C ) CaCO, tijd 

(mg/l) 

Criterium Resul- Referentie 
taat 
(.119 Hg/l) 

Bacteriën (Bacteria) 

Pseudononas putida N S 
(ld) 

Pseudomonas putida H S 

P. putida 

Bacteriën N S HgCl, 
(niet geadapteerd) 

Algen (Algae) 

Chlorella vulgaris N R KgCl, 
(1*/2wk) 

Cladophora glomerata N S 

Hicrocystis N 
aeruginosa 
(lOd) 

Scenedesmus acutus N 
(log fase) 

Scenedesmus N 
quadricauda 
(lOd) 

Planten (Plantae) 

Chara vulgaris A 

Protozoën (Protozoa) 

Chilomonas N 
Paramecium 
(3-4d) 

Entosiphon sulcatum N 
(3-4d) 

Poteriochromonas 
malhamensis 

Tetrahymerta 
pyriformis 
(log fase) 

Tetrahymena 
pyriformis 
(stationaire fase) 

Tetrahymena 
pyriformis 
(stationaire fase) 

HgCl, mediun 

HgCl, medium 

verrijkt 8,2 
natuurlijk 
water 

Bristol 
medium 

mediun & 8,4 
lOX rivier 

HgCl, medium 

HgCl, mediun 7,5 

HgCl, medium 

HgCl, kunstw. 

HgCl, mediun 

HgCl, mediun 

HgCl, mediun 

HgCl, mediun 7,2 

27 

20 

21 

20 

16h 

6h 

18h 

N0EC„ 

NOEC, 

KOEC, 

NOLC 

5 

25 

11 
1 

Bringmann 
Kühn, 1979 
[1] 

Slabbert, 
1986 [21 
qeom. qem. 

Liebert et 
al. 1991 

33d NOEC„ 

3d NOEC„ 

27 500 8d NOEC. 

lOd NOEC„ 

27 500 8d NOECo 

14d NOEC„ 

-48h' -NOEC» 

72h NOEC„ 

3d 

2-6h 

HgCl, aqua - - 20 4d 
dest. + 20 mg/l CaCO, 

HgCl, aqua - - 400 4d 
dest. + 400 mg/l CaCO, 

NOEC, 500 

NOEC„ 

NOLC 

NOLC 

>. •• Uronema parduczi 
(2d) 

^ N - '- S HgCl, mediun 20h NOEC. 

100 

100 

2.5 

20 

3^ 

iS 

8 

9 

500 

/r> 

:250 

375 

34 

Rosko.Rach 
lin, 1977 

Uhitton, 
1967 
[3.4] 

Bringmann, 
Kühn, 1978 
[1] 

Huisman et 
al., 1980 
[5] 

Bringmann, 
Kühn, 1978 
Cl] 

Heumann. 
1987 [6] 

Bringmann, 
Kühn, 1981 
[11 

Bringmann, 
Kühn, 1981 
[11 

Röderer, 
1983 [71 

Thrasher, 
adams, 
1972 

Carter, 
Cameron 
1973 

Carter, 
Cameron 
1973 [221 

Bringmann, 
Kühn 1981 
[1] 
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anorganisch kwik -"zoetwaterorganismen 

Organisme/ 
Levensfase 

A/N Test- Test- Test-
type stof water 

pH Temp. Hardheid Exp. C r i t e r i un Resul- Referentie 
CC) CaCO, t i j d taat 

(mg/ l) (/ig Kg/ l ) 

Weekdieren (Hollusca) 

Viviparus • • 
bengalensis 
(23-26 mn huislengte) 

Viviparus 
bengalensis 
(23-26 mn huislengte) 

- N • •R(!iW) - HgCl, 

H R(Vkl) HgSO. 

8.5 -28-31 163 

7.6 26-28 136 
7,5 18-21 120 

8.5 28-31 163 

7.6 26-28 136 
7.5 18-21 120 

V. bengalensis 

Kreeftachtigen (Crustacea, Arthropoda) 

A S HgCl, Cyclops sp. 
(nauplii) 

Ceriodaphnia dubia A R 
(ld) 

gefiltr. 
rivierw. 

7.6- 15 
8,8 

Hg(N03), rivierw. 8,2 10 

139 

100 

Daphnia magna 
(< ld) 

Daphnia magna 

Daphnia magna 

Daphnia magna A 
(variërende leeftijd) 

D. magna 

Daphnia similis 
(ld) 

R Hg(N03), gefiltr. 
(3*/wk) meerw. 

Hg»-

R HgCl, meerw. 
(1*/wk) 

Hg(N0,), gefiltr. 
meerw. 

R(1d) HgCl, nutriënt 
rijk org. 
medium 

8,1 20 225 

7,74 45,3 

8,1 20 225 

8,2 28-30 -

.7d 

7d 
7d 

7d 

7d 
7d 

14d 

7d 

21d 

' NOLC ' -

NOLC 
NOLC 

NOLC 

NOLC 
NOLC 

NOLC 

HOE Cr 
NOEC. 

NOEC,.. 

NOEC, 

c h r o n NOEC 

21d 

21d 

28d 

NOEC, 

NOEC. 
NOEC, 
NOEC, 

NOEC, 

NOEC. 
NOEC, 

20 

40 
100 

20 

60 
90 

^ 

18 
32 

8.5 

0,07 

1,1 

1,7 

2,2 
3 

10 

. 0 ^ 

10 
50 

'Huley.Hane 
1988 [14] 
[15] 
[16] 

Huley.Hane 
1988 [14] 
[15] 
[161 

geciD. qem. 

Borgmann. 
1980 
[8,91 

Spehar. 
Fiandt, 
1986 [10] 

Enserink 
et al.1991 

EPA. 1986 

Biesinger. 
Christen
sen, 1972 
[11,12] 

Enserink. 
et a l . , 
1991 

qeom. aem. 

Soundra
pandian, 
1990 [13] 

Vissen (Pisces, Vertebrata) 

Brachydanio rerio N R(ld) HgCl, medium 7,5 
tei -• larve) 

100 

Pimephales promelas A F 
(30d. 0,15g) 

Pimephales promelas A F 
(4-6d) (F„) 

Pimephales promelas A 
(4-6d) (F.) 

vrouwtjes 
mannetjes 

Pimephales promelas A 
(F.) 

Hg(N03), meerw. 7,4 10 43,9 

HgCl, meerw. 7,4 23,5 45,7 

HgCl, meerw. 7.4 23.5 45,7 

HgCl, meerw. 7,4 23,5 45,7 

P. promelas 

14d 
14d 

32d 

60d 
30d 
60d 

30d 
60d 
60d 

287d 
287d 

30d 
30d 

NOEC. 
NOEC, 

NOEC,.. 

NOEC, 
NOEC, 
NOEC. 

NOEC, 
NOEC, 
NOEC. 
NOEC, 
NOEC, 

NOEC, 
NOEC. 

NOEC, 

1 
8 

0,63 

0.31 
0,58 
2.43 

0,26 
1.02 
£ 3.69 
0,50 
2.01 

0.09 
t 3.69 

OJ 

Dave, x i u . 
1991 

Spehar. 
Fiandt 
1986 [10] 

Snarski. 
Olson,1982 
[171 

Snarski. 
Olson. 
1982 [18] 

Snarski, 
Olson.1982 
[191 

geom. gem. 
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Bijlage 5.2.4 Toxic i te i t s toe t sen met-organisch kwik^-czoetwaterorganismen^ 

Organisme/ 
Levensfase 

A/N Test- Test-
type stof 

Test pH Tenp. Hardheid Exp. C r i t e r i un Resul- Referentie 
water CC) CaCOa t i j d taat 

<mg/l) (;tg Hg/ l ) 

Bacteriën (Bacteria) 

Bacteriën 
:(niet geadapteerd) 

Protozoën (Protozoa) 

Poter i och romonas 
malhamensis 

Tetrahymena N S 
pyriformis (log fase) 

Tetrahymena N S 
pyriformis (log fase) 

metHgCl verrijkt 8,2 
natuurlijk 
water 

metHqCl mediun 

metHiiCl mediun 7.2 

etHgCl mediun 7.2 

20 18h NOLC 

3d NOEC, 

2-6h NOEC, 

2-6h NOEC, 

0.2 Liebert et 
el., 1991 

0.2 Röderer, 
1983 
[201 

U Thresher, 
Adams. 1972 

20 Thresher, 
Adams.1972 

Tetrahymena 
pyriformis 

phenHgAc mediun 7.2 2-6h NOEC, 22 Thrasher, 
Adams.1972 

Platwormen (Planaria) 

Dugesia N R(3d) metHgCl 
dorotocephala (16 mm) 

Kreeftachtigen (Crustacea) 

Daphnia duplex 
(3 generaties) 

R(3d) metHgCl gefilt. 
meerw. 

20 

14d NOEC, 
14d NOEC 
15d NOECt. 
lOd NOEC 

30d NOEC., 

0.03 Best et 
20 el., 1981 
80 
200 

0.09 Tian-yi, 
HcNaught, 
1992 

Vissen (Pisces. Vertebrata) 

Jordanella floridae 
(juveniel, adult) 

metHg.. 30d NOEC,., 0 ^ Smith* 

Orïcorhynchus kisutch A 
(embryos) 

Oncorhynchus kisutch A 
(embryos) 

0. kisutch 

Pimphales promelas 
(adult - levens cyclus) 

Poecilia reticulata A 
(28 d) 

Salvelinus A 
fontinalis 
(drie generaties) 

Salvelinus A 
fontinalis) 
(jaarlingen --> F, larven) 

S. salvelinus 

R(1d) metHgPH leidw. 

R(1d) metHflOH • leidw. 

metHg.. -

R (3d) metHgCl DSU 

F metHgCl meerw. 
(90X 4h) 

8,2 

7,5 

metHgCl leidw. 7.74 

45 

45 

48d 

48d 

60d 

90d 

144wk 

248d 

NOLC 

NOLC 

NOLC 

NOEC 
NOECr 

NOEC.b.h, 

MOEC,... 

NOEC, 

NOEC, 

13 

29 

19 

0,07 
0,13 

0,8 

0,29 

0,08 

0.15 

Devlin, 
Hottet, 
1992 

Devlin, 
Hottet, 
1992 

qeom. aem. 

Mount, 
Olson' 

Wester. 
Canton, 
1992 

HcKim, 
et al.. 
1976 

Christen
sen. 1975 
[21] 

qeon. oem. 
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'Toelichting bijlage 5.2.3 en 5.2.4 

Analyse toetsconcentraties (2* kolom) 
A : Test concentratie is geanalyseerd (analysed/actual concentration). 
N : Test concentratie is niet geanalyseerd (nomimal concentration). 

Test type (3* kolom) 
F' : Doorstroom systeem (flow-through/continuous-flow system). 
R ^ : Semi-statisch toetssysteem waarbij het toetsmedium regelmatig (zie aangegeven interval) is.ververst 

(renewal system). 
S : Statisch toetssysteem (static system). 

Testwater (4* kolom) 
Kunstw. : Kunstmatig samengesteld water (artificial water}. 

Criteria (10* kolom) 
: Hoogste concentratie NOEC 

NOLC 

d 
e 
f 
g 

m 
r 
hi 
te c 

in de gebruikte toetsreeks waarbij geen afwijkend effect optreedt t.o.v. de 
controle voor de aangegeven effectparameter (no-observed-effect-concentration). In enkele gevallen 
is een NOEC afgeleid uit een in de test gevonden laagste effect-concentrat ie (aangegeven in 
voetnoot), als volgt: 
EC11-20X: NOEC = EC/2; 
EC21-50X: NOEC = EC/3; 
EO50X: NOEC = EC/10. 
Hoogste concentratie in de gebruikte toetsreeks waarbij niet significant meer sterfte optreedt 
t.o.v. de controle (no-(^}served-lethal-corK;entration). Geen andere parameters dan sterfte onder
zocht. 
Neurotoxische gedragsstoornissen zoals lethargie, vertraagde beueging, verlaimiingsverschijnselen 
(behaviour). 
Uitkomstsnelheid (development rate eggs). 
Vroege embryonale sterfte (early embryo mortality). 
Asexuele deling (fissioning). 
Groei (van internodes, gewicht, lengte of toename van het aantallen cellen bij algen c q . bacteriën) 
(growth). 
Sterfte snelheid: aantaUen per tijdsperiode (mortality rate). 
Reproduktie (reproduction). 
Histopathologische effecten (histopathological efects) 
-,Teratogene-effecten,-b.v.'kopresorptie"(teratogenic-effects). . ... . ^ i . 

Resultaat (11* kolom) 
t : Aangegeven concentratie is de hoogste uit de gebruikte reeks. 

Noten (12' kolom) 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 

22 

NOEC is gebaseerd op Toxicity Treshold (TT): N0EC=TT/2. 
Hinimum groei medium. 

-Geen EDTA toegediend. 
Verdubbeling van lengte in 21-26h. 
H-, methyl-iminodiacetine zuur (HIDA) is toegediend om Hg" in oplossing te houden. Waarschijnlijk is 

' een deel van de toegediende kwik vervluchtigd. 
Vermeld staat de nominale concentratie; gemeten concentraties waren 10-20X lager. 
Waarschijnlijk statisch experiment. 
Natuurlijke samenstelling: Cyclops vernalis. Cyclops bicuspidatus en Diaptomus sp.. 
80X recovery na 14 dagen incubatie. 
97X ven de toegediende Hg werd naderhand teruggemeten als totaal Kg, 90X van het kwik is anorganisch 
NOEC is gebaseerd op LOEC/2 = 1,7 Mg.l'*: 16X reproductie remming bij 3.4 ^9 Hg.l''. 
Bij "recovery*' experimenten werd 96,6 + 6,7X van de toegediende Hg teruggevorxlen. 
Koeiemest die gebruikt is voor biogasproduktie diende als substraat. 
Experiment is uitgevoerd tijdens de zomer. 
Experiment is uitgevoerd tijdens de moeson. 
Experiment is uitgevoerd tijdens de winter. 
Vissen zijn gevoerd met "dry trout starter". 
Vissen zijn gevoerd met "Artemia". 
NOEC afgeleid uit LOEC (26X groeiremming bij 0.26 /tg.l''); NOEC = LOEC/3. 
Blootstelling aan 0,50 /ig.l'* resulteerde in 11X groeiremming (significant t.o.v. blanco). 
NOEC afgeleid uit LOEC (circa 50X remming bij 2 /ig.l''); NOEC = LOEC/10. 
Jaarlingen werden gedurende 7 maanden blootgesteld, gevolgd door blootstelling van de F, emtx-yos 
en larven. De NOEC betreft de groei van de F, larven. 
LOEC = 1130 /tg.l'' (23X sterfte). NOEC = LOEC/3 s 375 /ig.l"'. 

Ongepubliceerd experiment vermeld in HcKim, 1977. 
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Bijlage 5.2.5 Toxic i te i t s toe tsen met anorganisch kwik - zoutwaterorganismen 

Organi sme/ 
Levensfase 

A/N Test- Test- Test-
type stof water 

pH Temp. Sa l i n . Exp. Cr i ter ium Resul- Referentie 
CC) (fc) t i j d taat 

(/ig Hg.l '*) 

Algen (bruin) (Chrysophyta) 
Pelvetia canaculata H F HgCl, zeew. 

Fucus spiralis N F HgCl, zeew. 

Fucus vesiculosus N F HgCl, zeew. 

Fucus serratus N F HgCl, zeew. 

Ascophyllun nodosum K F HgCl, zeew. 

Protozoën (Protozoa) 

Cristigera sp. 
(log fase) 

HgCl, zeew. 

Holtedieren (Hydrozoa) 

Clavopsella michaeli N R(1d) Hg(NO,), gefiltr. 
zeew. 

Wonnen (Oligochaeta, Annelida) 

ctenodrilus serratus N S 

Ctenodrilus serratus N S 
(larven) 

C. serratus 

Ophryotrocha diadema N S 

Ophryotrocha diadema N 
(larven) 

0. diadema 

HgCl, gefiltr. 
zeew. 

HgCl, 

HgCl, gefiltr. 
zeew. 

HgCl, 

6,5 33 lOd NOEC, 

6.5 33 lOd NOEC, 

6,5 33 lOd NOEC 

6,5 33 lOd NOEC, 

6,5 33 lOd NOEC, 

16 34 4-9h NOEC, 

8d NOEC 

21d NOEC, 

28-31d NOEC, 

NOEC 

5 Strömgren 
1980 

9 Strömgren 
1980 

9 Strömgren 
1980 

0,9 Strömgren 
1980 

0.9 Strömgren 
1980 

2.5 Gray, 
Ventilla 
1973 

0.1 Piraino, 
1991 

10 

10 

Reish, 
Carr,1978 
Reish, 
1978 

W qeom. gem. 

28d 

28d 

NOEC, 

NOEC, 

NOEC, 

50 

100 

71 

Reish, 
Carr,1978 
Reish, 
1978 

geom. qem, 

Weekdieren (Hollusca) 

Crassostrea 
virginica 
(embryos) 

Crassostrea 
(eieren) 

Crassostrea 
virginica 
(2d larven) 

Crepidula fornicate 

Ilyanassa obsolete 
(eieren) 

Hercenaria 
mercenaria 
(2d larven) 

N 

-

-

A 

-

-

S 

S 

R(ld) 

R(1d) 

S 

R(1d) 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

synth. 
zeew. 

kunst 
zeew. 

gefiltr. 
zeew. 

gefiltr. 
zeew. 

gefiltr. 
zeew. 

gefiltr, 
zeew. 

7,25 

-

-

8,0 

-

26 

26 

25 

21 

-

25 

25 

25 

24 

29-33 

-

24 

42-48h 

2d 

12d 

112d 

2.5h 

8-10d 

NOEC 

NOLC 

NOEC, 
NOEC 

NOEC, 
NOEC, 

NOEC, 

NOEC., 

1 -

1 

2,6 
3.3 

0.25 
0.42 

2 

4 

Calabrese, 
et al,1973 

Calabrese. 
et al,1973 

Calabrese, 
et al,1977 
[1] 

Thain, 
1984 

Conrad, 
1988 

Calabrese, 
et al.1977 

Kreeftachtigen (Crtfitacea) 

Artemia franciscana N S HgCl, kunst. 8,6 
(eieren) zeew. 

Callinectes sapidus A R(1d) HgCl, gefiltr. -
(larven) zeew. 

28 - 3d NOEC.. 

20-30 10-40 10-35d NOLC 

2 Go et al, 
1990 

4.9 HcKenny, 
Costlov, 
1981 [21 
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B i j l a g e 5 . 2 . 5 T o x i c i t e i t s t o e t s e n met anorganisch kwik 
(vervolg) 

- zoutwaterorganismen 

Organisme/ 
Levensfase 

A/N Test- Test-
type stof 

Test- pH Temp. Sa l i n . 
water CC) (fc) 

Exp. C r i t e r i u n Resul- Re fe r^ i t i e 
t i j d taat 

ifig Hg/l) 

Kreeftachtigen (Crustacea) (vervolg) 

Hysidopsis bahia 
(levenscyclus) 

Hysidopsis bahia 
(levenscyclus) 

H. bahia 

Penaeus indicus 
(postlarvael) 

A 

A 

A 

F 'Hg.. 
(D=12h) 

F HgCl, 
(50X in 4h) 

F KgCl, 

Vissen (Pisces, Vertebrata) 

Fundulus 
heteroclitus 
(eieren) 

A R(ld) HgCl, 

gefiltr. 
zeew. 

zeew. 

zeew. 

kunst, 
zeew. 

8.0 

21 

23 

25 

30 

30 

19-24 35 

20 

44d 

35d 

28d 

32d 

NOEC.-

NOEC.-

NOEC.-

NOEC 

NOEC 
NOEC. 
NOEC 

0.8 

0.8 

0,8 

6 

10 
20 
40 

Gentile, 
et el,1982 

Lussier,et 
al.1985[3] 

qeom. aem. 

HcClurgh, 
1984 

Sharp. 
Neff. 1980 

Bijlage 5.2.6 Toxiciteitstoetsen net organisch kwik (zoutwaterorganismen) 

Organisme/ A/N 
Levensfase - • . 

Weekdieren (HolUKca) 

Hytilus edulis N 
(3,6 cm) 

Test-
type 

F 

Chem. 
• vorm 

metHgOH 

Test 
water 

zeew. 

pH 

8.0 

Temp. Salin. 
CC) (fc) 

9 26 

Exp. 
tijd 

32d 

Criteria 

NOEC, 

Resul- Referentie 
teet 
(ftg Hg/l) 

0.3 PeUetier. 
1988 [4] 

Toelichting bijlage 5.2.5 en 5.2.6 (zie ook toelichting bij bijlage 5.2.3 - 5.2.4) 

Criteria (10* kolom) 
^d ' : Errbryonale ontwikkeling (veliger development, cleavage, polar-lobe formation). "••' • 
e : Emergence. 
g : Groei (gewicht, lengte of toename van het aantallen cellen bij algen c q . bacteriën) (growth), 
h : Uitkomen embryo's (aantallen) (hatching), 
m : Sterfte (mortality). 
r : Reproduktie (reproduction). 
te : Teratogeen effect (kromming van de ruggegraat) (spinal curvature). 

Noten (12' kolom) 
NOEC, is bepaald met de regressievergelijking y = 101,34-4,35*x (y = X groei; x = conc.). 
Bij de laagste testconcentratie trad na 24h 30X Hg verlies op. 
Organismen zijn getest op het aantal nakomelingen (aantal nakomelingen per wijfje per reproduktiedag); 
reproduktie vertraging (tijdsduur nodig voor uitkomen eerste broedsel) en het aantal overlevenden van de 
eerste generatie aan het eind van de test. 
Als carrier is TiO, amorf toegediend voor een betere verdeling. 
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Bijlage 5.3.1 Bioaccumulatie van (anorganisch) kwik^in regenwormen 
- laboratorium- en veldstudies 

Organisme/ 
Levensfase 

Aporrectodea 
caliginosa 

A. caliRinosa 

Eisenia 
foetida 

Eisenia 
foetida 
(adulten) 

E. . foetida 

LunibricuB 
rubellus ' 
(adulten} 

L, rubellus 

Lumbricus 
terrestris 

L. terrestrisch 

Lumbricus sp. 

Lab.-/ 
veld
studie 

' veld 
veld 
veld 
veld 

lab. 
lab. 
lab. 
lab. 

lab. 
lab. 
lab. 

veld 
veld 
veld 
veld 
veld 

veld 
veld 

veld 
veld 

veld 

Substraat 
[Voorbe
handeling] 

..G 7 
G / 
G / 

G / 

G / 
G / 
G / 
G / 

G / 
G / 
G / 

sand 

zand 
leen 

klei 
klei 

klei 
veen 

[11 
[2] 
[2J 
[2] 

[1] 
[*] 
[5] 
[6] 

[1] 
[1] 
[11 

1 [1] 
1' [11 
1 [1] 

[1] 
[11 
[11 

1 [11 

G [1] 
G [1] 

lava 

pH 

-
-
-
-

5,0 
6,3 
7,* 
3,8 

-
-
-

2,6 
6,3 ' 
3,0 
3,7 
4,4 
3,7 
3,3 

_ 
-

-

ZOM 

-
-
-
-

g,g 
0,7 
0,2 
-

59* 
59* 
59* 

6,5 
• 6,6 
8,2 
7,6 
11,1 
30,1 
56,3 

_ 
-

-

ZKlei 

-
-
-
-

3.5 
0,7 
0,5 
-

3* 
3* 
3* 

2,7 
0,7 
8,5 
40,S 
47,0 

25,5 
2,7 

_ 

-

-

Exp. 
tijd 
(d) 

4-5 J 

4-5 J 
4-5 J 

4-5 J 

28 d 
28 d 
28 d 
28 d 

84 
84 
42-84 

-
-
-
-
-
-
-

_ 
-

-

Exp. 
conc. 

BCF 
[0] 

(ms Hg/kg 
d.s.) 

<0,02 
0,06 

0.1 
0,19 

159 
35 
1 

62, 

1,57 
3,25 
9,50 

0,06 

0,05 
0,14 

0,14 
0,14 

0,15 
0,37 

3,81 

0,11 

14,3 

(A) 
(B) 
(O 

>S,BO 
1,60 
1,20 
0,63 

1,6 

0,05 
0,30 
0,12 
0,13 

8,25 
8,31 
8,95 

0,50 

<1,33 

<1,20 
<0.71 

<0,86 
<1,43 
<0,53 
<0,24 

0,78 

0,33 
0,30 

0,36 

5,42 

Referentie 

Helmke, 1979 

[31 

ft eom. fc em. 

Adema et al., 
1987 [7,10] 

Beyer et al., 
1985 [8] 

Reom. Rem. 

Ma et al., 
1992 [9,10,11] 

Reom. Rem. 

Buil et al., 
1977 (7,121 

Reom. Rem. 

Siegel et al., 
1975 [7,11.131 

G " grond 

'-vToelichtins bij-bijlage.5.3.1 

0) 

1) 
2) 
3) 

4) 
5) 
6) 
7) 

8) 

BCF: Totaal-kwikgehalte in worm (mg Hg/kg versgewicht) gedeeld door totaal-kwikgehalte in 
grond (mg Bg/kg droge stof). Met uitzondering van de studie van Beyer et al. (1985) werd geen 
methylkwik toegevoegd, maar zijn alle BCF-waarden gebaseerd op de totale hoeveelbeid kwik die 
in de bodem aanwezig was. In deze studies is, behalve in de studie van Buil et al. (1977), 
geen onderzoek verricht naar de speciatie van kwik in bodem en wormen. Gezien de gegevens over 
het gedrag van kwik in de bodem (hfst 4} wordt aangenomen wordt dat kwik in de bodem voor 
verreweg het grootste deel aanwezig is als anorganisch kwik. In da veldstudie van Buil et al. 
(1977) was 6-13Z van de totale hoeveelheid kwik in de wormen aanwezig als methylkwik; in de 
bodem werd geen methylkwik aangetoond. De in de tabel vermelde BCF-waarden worden dan ook 
beschouwd als representatief voor de accumulatie van anorganisch kwik in regenwormen. 
Grond niet voorbehandeld of geen gegevens over voorbehandeling van de grond. 
Voorbehandeling: rioolslib toegevoegd. 
Tevens vermeld in Romijn et al. (1991b). Door deze auteurs werd deze studie minder betrout^aar 
geacht, omdat de BCF-waarden zijn berekend op basis van de nominale gehalten in de bodem 
(berekend uit de in de referentie vermelde gegevens; niet gemeten). Aporrectodea caliginosa -
Allolobophora tuberculata. 
Voorbehandeling grond: uitgeloogd. 
Voorbehandeling grond: onder water gezet. 
Voorbehandeling grond: geëxtraheerd met zuur. 
Overgenotnen uit Romijn et al. (lOgib). Door deze auteurs werd de studie van Adema et al. 
>(1987} minder betrouwbaar geacht vanwege de voorbehandeling van de grond. De studie van Siegel 
et al. (1975) werd minder betrouwbaar geacht vanwege het gebruik van lava als substraat. 
In deze studie werden de wormen blootgesteld aan O (groep A), 1 (groep B), 5 (groepen C,D,E), 
25 (groep F) en 125 (groep G) ppm methylkwik in natte potgrond (60Z water), overeenkomend met 
een nominale concentratie van O, 2,5, 12,5, 62,5 en 312,5 mg methylkwik/kg d.s. resp. O, 2,3, 
11,6, 58,1 en 290,6 mg Hg/kg d.s.,' als methylkwik. De aan het eind van de studie in de grond 
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gemeten totaal-Hg gehalten waren 0,63 (groep A), 1,3 (groep B) en 3,8 (groepen C,D,E} mg Hg/kg 
.natte grond, overeenkomend met 1,57, 3,25 en 9.S mg Hg.kg d.s. De gehalten in groep F en G 
werden niet gemeten vanwege het optreden van lOOZ sterfte binnen 6 weken; het percentage 
"Sterfte in de aan 1 resp. 5 ppm methylkwik blootgestelde groepen was 8Z resp. 21Z; het 
percentage sterfte in de controlegroep was 3Z. Aon het eind van de studie was in de grond van 
de groepen B resp. C-E nog 70Z van de toegevoegde hoeveelheid kwik aanwezig. Het lijkt echter 
onwaarschijnlijk dat kwik nog voor een substentieel deel els methylkwik in de grond aanwezig 
was, gezien de eenmalige toediening aan de grond, de lange proefduur, ' de- vluchtigheid- van-

-.-methylkwik en de gegevens over het gedrag van kwik in de bodem.(zie hfst 3). 
^ Door Romijn et al. -(1991b) is op basis van deze studie een»geometrisch gemiddelde BCF voor 

. .; .--'ii, f̂'i-tt- ̂ "J'methvlJcwik'^afReleid-van"6?2B-'(uit'=a:25"en"8:311'en--een'maximale*B(T'voor roethYllwik-^van 8,31. 
De BCF van 8.95 werd, evenals in het onderhavige document, buiten beschouwing gelaten vanwege 
de optredende sterfte. Aangezien in deze studie niet is gekeken naar de speciatie van kwik in 
wormen en grond en vanwege het bovenvermelde worden in het onderhavige document deze BCF-
waarden beschouwd als BCF-waarden voor anorganisch kwik en niet als BCF-waarden voor 
methylkwik. 

9) De gehalten in wormen waren alle "kleiner dan" waarden. Bemonstering bodem: 0-10 cm bodemlaag 
onder de onderganische toplaag. 

10) Percentage organisch materiaal berekend uit percentage organische koolstof, als volgt; 
ZOM - 1,7 X Z Org. C. 

11) Gehalte in wormen gerapporteerd als mg Hg/d.s. Bij de omrekenins naar versgewicht basis is 
uitgegaan van een droge stof gehalte in wormen van 20Z (versgewicht - 5 x drooggewicht), 
tenzij de feitelijke verhouding werd gerapporteerd in de studie. 

12) Het percentage methylkwik in de wormen was 8-13Z. In de grond werd geen methylkwik aangetoond. 
13) Deze studie wordt onbetrouwbar geacht vanwege het gebruikte substraat (lava) en vanwege het 

feit dat de BCF is gerelateerd aan de HCL of HNO3 extraheerbare fractie in de bodem, terwijl 
de BCF-waarden uit alle andere toetsen zijn gerelateerd aan het totaal-kwikgehalte in de 
bodem. 

* -, .. ,((De -betreffende waarde (ZCM of Zklei) is niet direct uit de referentie overgenomen, maar is 
daaruit geschat door Denneman en Van Gestel, 19S0 (potgrond gelijkgesteld aan veensrond). 
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Bijlage 5.3.2 Toxiciteitstoetsen met anorganisch kwik 
- microbiële processen en invertebraten 

Organisme Test
stof 

Nicrobiële processen 

Respi rat i e 

Respi rat i e 

Respiratie 

Respi rat i e 

Respi rat i e 

1 -Respiratie -

Respiratie 
(glucose 
toegevoegd) 

Respiratie 
(glucose 

"-•toegevoegd) 

Respiratie 
(glucose 
toegevoegd) 

'•*Aninoni f icatie 

Ammonificatie 

Nitrificatie 

Nitrificatie 

Amylase akt. 

Invertase akt, 

Fosfatase akt, 

Fosfatase akt. 
(zuur) 

Fosfatase akt, 
(alkalisch) 

HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

HgCU 

HgCl. 

'HgSO, 

HgCl, 

HgCl, 

" 

)HgCl,, 

HgCU 

HgSO. 

HgCU 

HgCl, 

. HgCl, 

. HgCl, 

. HgCl, 

. HgCl, 

Substraat 

Zandig leem 

Arvada 
Campspass 
Heldt 
Bainville 
Terry 

pH 

7.4 

8,1 
6,6 
8,3 
7,5 
8,3 

Strooisel 
CEC 50-80 meq/100 

klei 
zand 

klei 
zand 

'lemig zand 

Mor 

Arvada 
Campspass 
•Heldt 
Bainville 
Terry 
water-bodem 

Canbisol 
Cambisol 

, klei--- ' -
zand 

-

-

klei 
zand 

zandig leem 

zandig leem 

spar-mor 
muil 

Webster 

Okoboj i 

7.7 
7,5 

8.3 
6,6 

4,9 

5,1 

XOH 

m 

2.9 

2.7 
11,4 
2,9 
3,2 
1,5* 

77* 
g 

5,6 
1,5 

6,7 
0.9 

2,1 

1.3 

8,1 2.7 
6,6 11,4 
'8.3 2,9 
7,5 3,2 
8,3 1,5* 
suspensie 

-

7.7^ 
7.5 

5,8 
6,6 
7,8 
7,4 

5,8 
7,0 
7,4 

7.7 
7,5 

7,4 

7,4 

4,3 
6,3 

6.5 

11 

• 

^5;6-:; 
1.5 

4.4 
5,0 
6,4 
9,3 

4,4 
6,4 
9.3 

5,6 
1.5 

2,9 

2,9 

93 
13 

4.4 

9,3 

XKlei 

18* 

40 
25 
25 
29 
12 

0* 

45* 
5 

50* 
5* 

5 

14 

40 
25 
25 
29 
12 

-

:"45*-. -
5* 

23 
45 
30 
34 

23 
30 
34 

45 
5 

18* 

18* 

<1 
29 

23 

34 

Exp. 
tijd 

3d 

28d 
28d 
28d 
28d 
28d 

28d 

42d 
42d 

1d 
ld 

56d 

64d 

6h 
6h 
'6h 
6h 
6h 

63d 
9j 

-;42d = 
42d 

20d 
20d 
20d 
20d 

lOd 
lOd 
lOd 

42d 
42d 

3d 

2d 

3h 
3h 

1,5h 

1,5h 

Crite
rium 

NOEC 

NOEC 
EC IIX 
EC &7X 
NOEC 
NOEC 

NOEC 

EC 2ÜX 
EC 20X 

NOEC 
EC 

EC33 

EC 20X 

NOEC 
HOEC 
HOEC 
NOEC 
NOEC 

EC 20X 
EC 25X 

r̂ NOEC 
NOEC 

EC 73X 
EC 39X 
EC 35X 
EC 32X 

EC 94X 
EC 98X 
EC 97X 

NOEC 
HOEC 

HOEC 

EC 44X 

NOEC 
EC ISX 

EC 12X 

NOEC 

Resultaat 
(mg Hg/kg) 
(d.s.) 

70 

10 
10 
10 
100 
100 

10 

74 
74 

40 
40 

10 

1.3 

40 
40 
200 
40 
200 

1,3 
50 

. .7,4 • 
7,4 

1000 
1000 
1000 
1000 

200 
200 
200 

7,4 
7,4 

70 

70 

2000 
2000 

500 

500 

Geschatte 
NOEC in S. 
(mg Hg/kg) 
(d.s.) [2] 

72 

2 
5 
1 
99 
124 

12 

31 
51 

31 

4 

0,8 

35 
40 
208 
40 
?48 

" 

,1 6--" -

106 
278 
321 
303 

21 
19 
18 

6 

10 

22 

26 

2406 
942 

264 

456 

Referentie 
B. 

Tu,'88 [u] 

Landa & 
Fang,'78 [u] 

Spalding,'79 [3,u] 

Van Faassen,'73 [0] 

Pancholy e.a., 
'75 [5,ü] 

Cornfield '77 15,u] 

Stadelmann & 
SantschiFuhriman, 
'87 [X.4] 

Landa & 
Fang,'78 [u] 

Uilke,'88 [x,4,5] 

'-Van:Faassen;'73 [u] 

Liang & 
Tabatabai,'77 [5,B] 

Liang & 
Tabatabai,'78 [5,(t] 

Van Faassen,'73 [u] 

Tu,'88 [u] 

Tu,'88 M 

Tyler,'81 [3,«J 

Jijiia & 

Tabatabai,'77 [w] 

Jiuia, & 
Tabatabai,'77 tul 
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Bijlage 5.3.2 Toxiciteitstoetsen met anorganisch en organisch kuik 
- -fmicrobiële processen en invertebraten (vervolg) 

Organisme Test- Substraat pH XOH XKlei Exp. Crite- Resultaat Geschatte Referentie 
stof [1] tijd riim (mg Hg/kg) NOEC in S.B. 

(d.s.) (mg Hg/kg) 
(d.s.) [2] 

•Nicrobiële processen (vervolg) 

Urease akt. HgCl, 

ATP-gehalte 

K,-oxidatie 

HgCl, agr. gron 

HgCl, zandig leem 7 
Hg(NQ3), zandig leem 7 

5.1 
6,1 
5,8 
7.8 
6,8 
7.4 

6.4 

7 
7 

2,6 
5,6 
4.4 
6.4 
7,4 
9.3 

3.2 

3* 
3* 

17 
30 
23 
30 
42 
34 

33,6 

18* 
18* 

2h ' 
2h 
2h 
2h 
2h 
2h 

48d 

16h 
16h 

EC 89X 
EC 95X 
EC 98X 
EC 29X 
EC 89X 
EC 25X 

NOEC 

EC50 
EC50 

1000 
1000 
1000 
100 

1000 
100 

1,5 

36 
26 

115 
97 
106 
32 
85 
30 

l A 

14 
11 

Tabatabai,'77 [5,(»] 

Zelles e.a.,'85 [o] 

Rogers & 
Pryfogle, '86 [5.«] 

Uormen (Oligochaeta) 

Octochaetus 
pattoni 

Eisenia 1..,-̂--. 
foetida 

Eisenia 
foetida 

Allolobophora 
chlorotica 

HgCl, 

• metHflCl. 

HgAc 

-

grond + 
mest 
(gemengd) 

, Ipotgrond\ 

slib + 6 
grond, 
(niet gemengd) 

zand 

6,7 

35 

59* 3* 

60d 

84d 

56d 

7d 

LC 35X 
EC 40X 
(r) 

NOEC 
(m, re) 

NOEC 
(g> 

.LC50 

0,5 
0,5 

2,3 té 
3,2 X 

520 

146 

0,2 
0,2 

2,7 
3 ^ 

-

67 

Abbasi & Soni, 
'83 t3,u] 

Beyer e.a. 
'85 C3,6,] 

Hartenstein 
e.a.'81 [7.U] 

.Fayolle,'79 [5 

Weekdieren (Hollusca) 

Arion ater HgCl, voedsel 95̂  O* 27d NOEC 
(f) 

10 12 Marigomez e.a., 
'86 [3,8,»] 

Insekten 
Aiolopus 
thalassinus 
(3 generaties) 

HgCl, voedsel 
(blad) 

95' O* EC 
(g.r) 

11 Schmidt e.a.,'92 
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Toelichting bij bijlage S.3.2 

[1] X OH : Gehalte aan organisch materiaal. Indien in de publikatie het gehalte aan organisch koolstof is 
•gegeven, is dit met een factor 1,7 vermenigvuldigd om het gehalte aan organisch materiaal te 
verkrijgen. 

[2] S.B. : Standaardbodem, gedefinieerd als een bodem met 10X OM (hunus) en 25X klei (lutim). De standaardbodem 
heeft een achtergrondgehalte aan (anorganisch) kwik van 0,3 mg/kg d.s, 
conform [Hg] = 0,2 • 0,0017 * OM + 0,0034 * XKlei = 0,302 mg/kg d.s (VROM, 1992) 
De experimenteel bepaalde NOEC-uaarden zijn omgerekend naar een "gestandaardiseerde" NOEC in de 

rfStandaardbodeffl,-'als-volgt: _ ,__ 
Nucu,.^. Nuci.^. p 2 * 0.0017 * XOM + 0,0034 * Xklei 

In een aantal gevallen is een NOEC afgeleid uit een in de test gevonden (laagste) effect concentra
tie. Kierbij is gebruik gemaakt van vaste factoren die afhankelijk zijn van het percentage effect 
dat bij de betreffende EC werd gevonden: 
EC O - 10X: NOEC = EC 
EC 11 - 20X: NOEC = EC/2 
EC 21 - 50%: NOEC = EC/3 
EC >50X: NOEC = EC/10 
Ook deze berekende NOEC-uaarden zijn gestandaardiseerd naar de standaardbodem. 

[3] : Het gehalte aan organisch materiaal (XOM) in het gebruikte "organische" substraat is boven het 
gestelde maximun van 30X; bij de omrekening naar een standaardbodem is uitgegaan van 30X, conform 
Denneman en Van Gestel (1990). In tegenstelling tot Denneman en Van Gestel (1990) is, conform de 
huidige afspraken in het kader van het RIVM Project Integrale Normstelling, geen ondergrens voor het 
XOM resp. Xklei gehanteerd (Denneman en van Gestel: ondergrens van 2X OM en 5X klei). 

[4] : Opgeloste fractie was ca. 0,02 mg.kg''. 
[5] : Gegevens overgenomen uit secundaire literatuur (zie referentielijst). 
[6] : De NOEC van 2,3 mg Hg/kg d.s. (2,7 mg Hg/kg d.s. in de standaardbodem) is berekervl uit de nominale 
'< ' ''^'methylkwik-concentratie: 1 ppm methylkwik in natte grond (60X water), overeenkomend met 2,5 ppm' 

- methylkwik in droge grond, ofwel 2,3 mg Hg/kg droge grond. Het achtergrondgehalte aan totaal-kuik in 
de grond was 0,63 mg/kg natte grond (1,57 mg Hg/kg d.s). Na afloop van het experiment werd bij 
bovengenoemde testconcentratie van 1 ppm methylkwik een totaal-kwik gehalte gemeten van 1,3 mg/kg 
natte grond (3,2 mg/kg droge grond). Van de nominale methylkwik concentratie was dus nog 70X in de 
bodem aanwezig. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat kwik nog voor een substantieel deel als 
methylkwik in de grond aanwezig is, gezien de eenmalige toediening aan de grond, de lange proefduur 

...«<̂ .--̂ -i.en.de gegevens:over->het .gedrag .van. kwik ̂ in-de-bodem (zie hfst .3).-Om deze reden wordt de'NOEC op 
--•basis van de gemeten totaal-kwik concentratie (3,2 mg Hg/kg d.s.; 3,7 mg - Hg/kg d.s. in de 

standaardbodem) beschouwd als NOEC voor anorganisch kwik. 
[7] : De wormen werden blootgesteld in 50 g schone grond bedekt met 50 g slib waaraan kwik was toegevoegd. 

Grond en slib werden niet gemengd; de NOEC wordt om deze reden onbetrouwbaar geacht (de feitelijke 
blootstellingsconcentratie is niet bekend). HgAc wordt beschouwd als anorganisch kwik. 

[8] : Voedsel: mengsel van sla, wortel, af̂ Del en pompoen. 
lx] : Het vermelde resultaat betreft de gemeten concentratie; dit betreft zowel de toegevoegde als de van 

nature aanwezige concentratie. 
[ul : Het vermelde resultaat betreft alleen de nominale (toegevoegde) concentratie. 
[*] - <i,:':d.De;betreffendevwaarde--(XOM.'of Xklei )^is=niet-"direet uit-de::referentie=-overgenomen,-=-maarVi8<daaru i t' 

geschat (zie ook Denneman en Van Gestel, 1990). 
C-] : Niet gerapporteerd. 

g : Groei (growth) 
r : Reproductie (reproduction) 
re : Regeneratie van segmenten (regeneration of segments) 
f : Voedsel consumptie (food consunption) 
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Bijlage 5.3.3 (Semi)chronische t o x i c i t e i t s t o e t s e n met anorganisch kwik 
- vogels en zoogdieren 

Organisme Test
stof 

Exp. Cr i ter ium 
t i j d 

Resultaat Geschatte Referentie 
i m Hg/kg NOEC 
voer) (mg Hg/kg voer) 

Vogels 

Spreeuw - -fCHgCl,' 
(juveniel) 

,%S6d<frN0EC-sterfte, gedrag 
EC nier beschadiging 

J. kwartel HgCl, 365d NOEC ei-vruchtbaarheid 

J. kwartel HgCl, 

HgCl, 

HgCl, 

Kip 

Kip (tf) 

Kip 

Zoogdieren 

Nerts HgCl, 
(2 generaties) 

Muis 

84d NOEC lichaamsgewicht 
EC enzymactiviteit 

21d NOEC ei-uitkcntst 

15d EC sterfte, 
voedsel- en waterconsimptie 

HgCl, 112d NOEC sterfte, groei 

135d NOEC Sterfte, lichaamsgewicht, 
reproduktie 

560d NOEC lichaamsgewicht 

1 

4 

8 
8 

100 

500 
(mg/l) 

125 
(mg/l) 

7 

20 

^ v l - ' 

4 

8 

10 

25 

250 

7 

^ 

-i ifr 'Nicholson en Osborn/ 
1984 

H i l l en Schafner, 
1975 [1,2] 

Dieter , 1974 

Scott , 1977 [1,3] 

Grissoni en Thaxton, 
1985 [3,4,5] 

Parkhurst en Thaxton, 
1973 [1,2,6] 

Auler ich et a l . 
1974 [7] 

Ganser en Kirchner 
1985 [1] 

Toelichting bij bijlage 5.3.3 

1) 
2) 
3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Tevens vermeld in Romijn et al.'(1991a,b) 
Secundaire literatuur: overgenomen uit Romijn et al. (1991a,b). 
Bij de afleiding van de NOEC uit het resultaat van de studie is een extrapolatiefactor van 10 
gebruikt ter compensatie van de korte duur van het experiment (korter dan 1 maand), conform Romijn 
et al. (1991a). 
Bij de afleiding van de HOEC uit het resultaat van de studie is de laagste effect concentratie met 
minder dan 20X effect gedeeld door een extrapolatiefector van 2 (HOEC ° EC/2), conform Romijn et 
al. (1991a). 
Het .result8at..(500 mg.Kg/l) betreft de-concentratie inJdrinkwater.-Normaal .wordt-bij -de kip een 
drinkwater-inname / voer-inname-factor van-2 gebruikt-(zie-onderstaande voetnoot [6]), maar 
vanwege de in deze studie optredende verminderde drinkwater inname is de drinkwater inname / voer 
inname factor gelijk gesteld aan 1. 
Het'Tesultaat (125 mg Hg/l) betreft de concentratie in drinkwater. Bij de omrekening van mg/l 
drinkwater naar mg/kg voer is gebruik gemaakt van een drinkwater inname /voer inname factor. Voor 
de kip is deze factor 2, dus: gehalte in voer (mg/kg) = 2 x concentratie in drinkwater (mg/l). 
Bij de aangegeven dosering in het voer werd een gering, tijdelijk effect op het lichaamsgewicht 
van de jongen gevonden (gemiddeld lichaamsgewicht bij de geboorte: 9,3 g versus 10,2 g in de 
controle). Vier weken na de geboorte was er geen statistisch significant effect meer op het 
lichaamsgewicht van de jongen. 
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Bijlage 5.3.4 (Semi)chronische toxiciteitstoetsen met organisch kwik 
• - vogels en zoogdieren 

Organisme Test- Exp. Criterium 
stof tijd 

Resultaat Geschatte 
(n^ CHjHg/ NOEC 
kg voer) (HQ CH,Hg/ 

kg voer) 

Referentie 

Vogels 

Eend metHg 
(3 generaties) 

'EC-ei-produktie 

Eend metHg 20d HOEC sterfte, 
groei 

Eend *MKD 33d EC gedrag 
(2 generaties) 

Faiant 

Kip 

metHg 20d HOEC sterfte 

metHg 20d HOEC sterfte 

Kip (tf) metHg 21d NOEC sterfte 

J. kwartel metHg 63d NOEC sterfte 

Zebravink metHg 67d NOEC sterfte 

Roodstaart- 'MKD 84d NOEC sterfte, 
'buizerd ^ groei, gedrag 

Kwartel metHg 54d HOEC sterfte 

Zwarte eend "MKD 196d EC ei-produktie, 
(adult) ei-uitkomst, sterfte 

kuikens 
HOEC sterfte adulten 

Havik "MKD 39d EC sterfte 

'o;5 

3,6 

3,2 

3,6 

3,6 

8,6 

1.7 

2.7 

2,8 

4,3 

3,2 

3,2 

10,8 

Torenvalk "MKO 21d EC sterfte 

Zoogdieren 

Aap metHg 365d HOEC groei 

(mg/kg l/g.) 1,6-2.4 

(mg/kg l.g.) 0,01 

Rat metHg 
(3 generaties) 

NOEC groei, 
reproduktie 

Nerts metHg 60d NOEC sterfte 
EC sterfte 

Nerts metHg 93d NOEC sterfte 
EC sterfte 

Nerts metHg lOOd NOEC sterfte 

Nerts metHg 30d EC sterfte (100X) 

Ne^ts 

Kuis metHg 60d NOEC groei 

Otter metHg 184d EC sterfte 

Bunzing metHg 58d EC sterfte 

Fret metHg 58d EC sterfte 

0,43 

0,5 
1,0 

1.2 
1,9 

2,5 

5,0 

(rog/kg l.g.) 0,27 

2,0 

5,0 

5,0 

0.25^ 

0,36 

-

0,36 

0.36 

0,86 

0,56 

1.7 

2 ,7 

2.8 

4,3 

-

-

0,22 

0,43 

0,5 

1.2 

2.5 

-

1.1 

2.25 

-

-

-

•-Heinz, 1979" 
[1 ,2 ,4 ] 

Gardiner, 1972 
[1,2,3] 

Heinz, 1975 
[5] 

Gardiner. 1972 
[1,2,3] 

Gardiner. 1972 
[1,2,3] 

F imrei te, 1970 
[1,2,3] 

oeom. aem. 

H i l l en Soares, 1984 
[1] 

Scheuhanmer, 1988 

Fimreite en Karstad, 
1971 [5] 

Spann et a l . , 1986 
[1] 
Finley en Stende l l , 
1978 [5] 

Borg et a l . , 1970 
[5] 

Koeman et a l . , 1971 
[5,6,a j 

Kawasaki e t a l . , 
1986 [1,2,81 

Verschuuren et a l . , 
1976 [1,2] 

Wren, 1987 

Wobeser et a l . , 
1976 t l . 7 ) 

Jernelöv et a l . 
1976 

Auler ich e t a l . , 
1974 

qeom. qem. 

Berthoud et a l . , 
1976 [1,2,8] 

O'Connor en Kielson, 
19aO C6] 

Hanko et a l . , 1970 [7] 

Hanko et a l - , 1970 [7] 
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Toelichting bij bijlage 5.3.4 

1) 

2) 
3) 

4) 

5) 
6) 
7) 
8) 

• Oe betreffende NOEC (6' kolom) is tevens vermeld in Romijn et al.' (1991a,b), eveneens uitgedrukt 
als methylkwik (CH,Hg). Het in Romijn et al. vermelde resultaat (5* kolom) wijkt in een aantal 
gevallen af van het in bijlage 5.3.5 vermelde resultaat, omdat in Romijn et al. de oorspronkelijk 
gerapporteerde waarde wordt vermeld, die niet altijd is uitgedrukt als methylkwik. In bijlage 

'- 5.3.5 zijn zowel het resultaat (5' kolom) als de KOEC (6' kolom) in alle gevallen uitgedrukt als' 
methylkwik'(CK,Hg). 

• »v»5ecundaire~literatuur:-overgenomen-uit''Romi jn-et <al.•(-1991a,b). . . . ->.. 
t^'Bi j'de af leiding'van de HOEC'uit'het «resultaat-van ̂ de studie-̂ is'-een extrapolatiefactor van 10 
-' 'gebruikt ter compensatie van de korte duur van het experiment (korter dan 1 maand). 

Bij de afleiding van de HOEC uit het resultaat van de studie is de laagste effect concentratie met 
minder dan 20X effect gedeeld door een extrapolatiefactor van 2 (HOEC = EC/2). 
MKD: methylkwikdicyaandiamide. 
Secundaire literatuur: overgenomen uit Wit, 1988. 
Secundaire literatuur: overgenomen uit Wren, 1986. 
Resultaat is vermeld als mg/kg lichaamsgewicht. Bij de omrekening naar mg/kg voer is gebruik 
gemaakt van de volgende lichaamsgewicht / dagelijkse voer inname factoren: 20 (aap) en 8,3 (muis). 

Organismen (bijlagen 5.3.3 en 5.3.4) 

Vogels 
Referentie in tabel 
Nicholson & Osborn '84 
Hill & Schafner '75 
Dieter '74 
Hill & Soares 
Scott '77 
Grissom & Thaxton '85 
Parkhurst en Thaxton '73 
Fimreite (1970) 
Gardiner, 1972 
Heinz '79 
Gardiner '72 
Heinz '75 
Finley & Stendell '78 
Gardiner '72 
Spann et al. '86 
Scheuhamer '88 
Fimreite & Karstad '71 
Borg et al. '70 
Koeman et a 1.71 

Organisme 
Spreeuw (starling) 
Japanse Kwartel (Japanese quail) 

Kip (chicken; cockerel) 

Eend (mal lard duck) 

Zwarte eend (black duck) 
-Fazant'(ring-necked) pheasant -
Kwartet (bob-white quail) 
Zebravink (zebra finch) 
Roodstaartbuizerd (red-tailed hawk) 
Havik (goshawk) 
Torenvalk (kestrel) 

Sturnus vulgaris 
Coturnix coturnix japonica 

Gallus domesticus 

Anas platyrhynchos 

Anas rubripes 
Phasianus colchicus 
Colinus virginianus 
Poephila guttata 
Buteo jamaicensis 
Accipiter G. gentilis 
Falco Sparverius? 

Zoogdieren 
•Referentie in tabel 
Auerlich et al.'74 
Uren, 87 
Uobeser et al.'76 
Jernelöv et al.'76 
O,Connor ft Hielson,'80 
Hanko et al.,70 
Hanko et al.'70 
Ganser & Kirschner.'85 
Bertroud et al.'76 
Kawasaki et al.'86 
Verschuuren et al.'76 

Organisme 
Nerts (mink) 

Otter (otter) 
Bunzing (polecat) 
Fret (ferret) 
muis (domestic mouse) 

aap (monkey) 
rat ([laboratory] rat) 

Mustela vison 

Lutra lutra 
Mustela putorius 
Mustela putorius furo 
Kus musculus 
II 

Hacaca sp. 
Rattus norvegicus 
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Bijlage 5.3.5 Lethale interne kwikgehalten (mg/kg versgewicht) in vissen, vogels en zoogdieren - laboratoriim- en veldgegevens 

organen rijstvis forel 
(1) [L] (2) [LJ 

zebra- eend toren- buizerd 
vink (kuikens) valk 
(3) IL] (A) [L] (5) [V] (5) [V] 

slechtvallc 
(kuikens) 
(6) IV] 

0,24 

fret 
(7) 

54 
69 
27 
34 

[L] 
marter 
(8) 

40* 
40' 

[V] 
nerts 
(9) [V] 

S8 
32 
13 
15 

nerts 
(9) [LI 

24 
23 
12 
16 

nerts 
(10) 

56 
36 
20 
25 
25 

[L] 
otter 
(8) [V] 

• 

96 
56 
30 
36 
41 

otter 
(11) [L] 

39 
33 
18 
16 

vos 
(6) 

30 
30 

(V] 

lever 
nieren 
hersenen 
spieren 
milt 
gonaden 
kieuwen 
vacht 
lichaam 

150 
160 
70 

60 
50 

58 
147 
42 
24 
155 
32 
46 

9-20 

73 
63 
20 

73-125 85-93 

35 1.5 1.2 47" 

1 Sakaizumi, 1980 
2 HcKim et al., 1976 
3 Scheuhammer, 1988 
4 Finley en Stendell, 1978 
5 Koeman et al., 1969 
6 Lindberg et al., 1985 
7 Hanko et al., 1970 (uit Hren, 1886} 
6 Wren, 1986 
9 Wobeser et al., 1976 (uit Hren, 1886) 
10 Aulerich et al., 1974 
11 O'Connor and Hlelson, 1980 (uit Wren, 1666) 

[L] Laboratoriumstudie; dieren gestorven gedurende het experiment. 
[V] Veldstudie; dieren dood of bijna dood aangetroffen in het veld. 

lever-nier homogenaat. 
huid en haar. 



- 227 -

Bijlage 5.3.6 Kwikgehalten (mg/kg d.s., totaal-kwik *) in bodem en blota in 12 Nederlandse natuurgebieden 
(Ma et al., 1992) 

Monster 
Bodem 
Toplaag 
Onderliggende bodemlaag 

Vegetatie [1] 

fiodeoiliiTerteibr aten 
Kevers [2] 
Spinnen [3] 
Hooiwagens [4] 
Regenwormen [5] 

Kleine zoogdierem (lever) 
Bosspitsmuis - lever [6] 
Bosmuis - lever [7] 
Aardmuis - lever {8] 

VoorJ aar HaJ aar 

<0,03 - 0,22 
0,05 - 0,37 

<0,1 - <0,17 

0,07 - <0,4 
<0,02 - 0,9 
<0,23 - <1,0 
<0,3 - <0,7 

0,27 - 1,27 

0,05 - <0,6 

0,30 - 1,36 

ToeUcbtins blJ bijlage 3.S.6 

*) Traject van gemiddelde gehalten per locatie. 
1) Blauwe bosbes, bosgierstgras, brandnetel, braam, bochtige smele, pijpestrootje, pitrus, knikkend nagelkruld, 

liesgras, reukgrae. 
2) Voomamelijk loopkevers (Carabidae) en kortschildkevers (Staphvlinidae). 
3} Voomamelijk wolfspinnen Lvcosidae). 
4) Voomamelijk Phalanulldae. 
5) Lumbricus rubellea (adulten). Gehalten op basis van versgewicht: <0,06 - <0,14 mg/kg. 
6) Sorex aranaus en S. coronatus (carnivoor). Totale traject van gehalten: <0,2 - 1,6 mg/kg d,s. 
7) Apodemus sylvaticus (voomamelijk herbivoor). Totale traject van gehalten: <0,2 - <1,0 mg/kg d.s.; Meeste 

waamemingen beneden de detectielimiet. Geen gemiddelde per locatie te berekenen. 
8) Microtis axrestls (herbivoor). Totale traject van gehalten: <0,2 - <0,5 mg/kg d.s.; Meeste 

waamemingen beneden de detectielimiet. Geen gemiddelde per locatie te berekenen. 

/i 


