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SAMENVATTING

De invloed van bodemeigenschappen op de toxiciteit van metaal-vervuilde gronden. Een 

vergelijking van verschillende bioassays.

De bodem in een essentieel onderdeel van het ecosysteem met een grote buffercapaciteit 

in vergelijking tot andere milieucompartimenten zoals water en lucht. Daardoor fungeert de 

bodem vaak als een vergaarbak van verontreinigende stoffen. Wanneer verontreinigingen 

in de bodem terecht komen, kunnen ze worden opgeslagen, omgezet of doorgevoerd 

naar andere compartimenten. De aanwezigheid van vervuilende stoffen in de bodem 

vereist een zorgvuldige beoordeling, om vervuiling te voorkomen of om te bepalen welke 

maatregelen nodig zijn om de risico’s van de vervuiling te beperken. Verspreid over de 

aarde zijn vele miljoenen hectares vervuild met een grote varieteit aan stoffen. Hierbij 

vormt de verontreiniging met metalen en metalloïden het grootste probleem, aangezien 

deze elementen niet afbreken en daardoor kunnen accumuleren in het milieu. Hoewel 

de emissie van metalen in de Europese Unie de laatste jaren aan het afnemen is, duiken 

nieuwe risico’s op waarin metalen een rol spelen. Dit betreft met name de exponentieel 

groeiende productie van materialen waarin metaal-houdende nanodeeltjes (NPs) zitten. 

Deze nanodeeltjes hebben chemische en biologische eigenschappen die sterk afwijken van 

die van de corresponderende niet-nanomaterialen. 

Bodemeigenschappen hebben een grote invloed op de mobiliteit, (biologische) 

beschikbaarheid en toxiciteit van metalen in de bodem. Criteria voor het classificeren 

van een bodem als verontreinigd zijn vaak gebaseerd op resultaten van laboratorium-

onderzoek, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de invloed van factoren 

als bodemeigenschappen of lange-termijn evenwichtsprocessen, die het gedrag en de 

biologische beschikbaarheid van metalen kunnen veranderen. 

Doel van dit proefschrift was het bestuderen van het gedrag en de ecotoxicologische 

effecten van metalen (Pb, Zn, Cu), metalloïden (As) en metaal-houdende nanodeeltjes (ZnO 

NPs) in de bodem. Dit omvatte het bepalen van de invloed van bodemeigenschappen en 

van veroudering (lange-termijn evenwichtsinstelling) op de biologische beschikbaarheid van 

deze elementen. Voor dit doel zijn biologische testen uitgevoerd met vertegenwoordigers 

van vier groepen van belangrijke bodemorganismen. Deze testen gebruikten internationaal 

gestandaardiseerde testmethoden en betroffen: i) Zaadkieming / wortelgroei toxiciteitstest 

(U.S. EPA 850:4200) met de plant Lactuca sativa; ii) Microtox®Test (ASTM, 2004) met 

de bacterie Vibrio fischeri; iii) Bodemademhalingstest (ISO 17155, 2002) met bodem-

microorganismen; en iv) Regenwormen overleving- en reproductietesten (OECD 207 en 

222) met Eisenia andrei. Deze testen werden uitgevoerd op in het laboratorium met metalen 

behandelde gronden en op gronden die in het veld vervuild waren met metalen door de 

Aznalcóllar mijnramp (Andalusië, Spanje). Hoofddoelstelling van dit proefschrift was om de 
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wetenschappelijke basis voor de risicobeoordeling van metalen en metalloïden in de bodem 

te vergroten, en had daarbij de volgende doelen:

· Het bepalen van de invloed van veroudering op de biologische beschikbaarheid en 

toxiciteit van metalen in de bodem,

· Het bepalen van de invloed van bodemeigenschappen op de biologische beschikbaarheid 

en toxiciteit van metalen, 

· Het evalueren van het gebruik van biologische testen voor het afleiden van normen voor 

metalen in de bodem, 

· Om gegevens verkregen voor in het laboratorium met metalen behandelde gronden te 

relateren aan die voor in situ vervuilde gronden,

· De verkregen resultaten verwerken in een raamwerk voor risicobeoordeling.

In hoofdstuk 2 is het effect van Zn, toegediend als ZnO nanodeeltjes (ZnO NPs) en als 

het Zn2+ ion (ZnCl
2
), op de regenworm Eisenia andrei bepaald op verschillende tijden na 

het behandelen van drie natuurlijke gronden met verschillende bodemeigenschappen. De 

beschikbaarheid van Zn in de gronden was lager voor ZnO NPs dan voor het Zn ion, en hing 

af van het bodemtype. Dit toont aan dat bodemeigenschappen een grote invloed kunnen 

hebben op het gedrag van Zn. De pH van de grond bleek de voornaamste factor te zijn die de 

mogelijke giftigheid van Zn in de bodem controleert. Zn-gehalten in de regenwormen waren 

het hoogst op de grond met het hoogste gehalte aan organische stof en een neutrale pH. Dit 

onderstreept de sleutelrol van bodemtype in het bepalen van de biologische beschikbaarheid 

en toxiciteit van dit element. Verder onderzoek is nodig om te komen tot een betrouwbare 

risicobeoordeling van materialen die metaal-houdende nanodeeltjes bevatten. 

Studie van veroudering en het process van evenwichtsinstelling van metalen in de tijd in 

verontreinigde gronden kan een meer realistisch inzicht geven in het gedrag en mogelijke 

effecten van metalen onder natuurlijke omstandigheden. In hoofdstuk 2 is aangetoond dat 

de beschikbaarheid van Zn afkomstig van ZnO NPs of van ionisch Zn op een verschillende 

manier werd beïnvloed door veroudering, en dat dit proces mede afhankelijk was van het 

bodemtype. Hoewel veroudering geen duidelijk effect had op de toxiciteit van Zn, is kennis 

van het belang van lange-termijn processen wel essentieel voor een goede risicobeoordeling 

van zowel ZnO NPs als Zn-vervuilde gronden. In hoofdstuk 7 zijn de lange-termijn effecten 

en de beschikbaarheid van metalen en metalloïden bepaald in veld-vervuilde gronden. Dit 

gebeurde 6 en 15 jaar na het ongeluk met mijnafval bij de Aznalcóllar mijn (Spanje). In dit 

geval, onder natuurlijke omstandigheden, nam de pH van de bodem toe in de tijd terwijl de 

gehalten aan metalen afnamen. Toch was ook 15 jaar na het ongeluk nog nauwelijks herstel 

opgetreden in een aantal gebieden, hetgeen bleek uit het ontbreken van vegetatie en de 

aanwezigheid van zeer hoge metaalgehalten. Dit onderzoek laat zien dat er mogelijk sprake 
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is van ecologische risico’s en dat een meer gedetailleerd onderzoek nodig is om deze risico’s 

in kaart te brengen of om te bepalen welke saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. 

Om goed inzicht te krijgen in het mogelijke ecologische risico van een stof is het van 

essentieel belang de toxiciteit te bepalen in testen met soorten die representatief zijn voor 

verschillende taxonomische groepen. In dit proefschrift zijn verschillende toxiciteitstesten 

uitgevoerd om de toxiciteit van de individuele metalen te bepalen (hoofdstukken 2-6). 

Daarnaast zijn bioassays uitgevoerd om de giftigheid van verontreinigde gronden uit het 

veld te meten (hoofdstuk 8). De resultaten laten zien dat de reactie van de verschillende 

testen op hetzelfde metaal sterk kan verschillen. De reproductie van regenwormen en de 

wortellengtegroei van planten waren het meest gevoelig voor metalen en gaven ook de 

meest consistente waarden met de kleinste betrouwbaarheidsintervallen. Het feit dat 

verschillende soorten verschillend kunnen reageren op verontreiniging is van groot belang 

voor het aantonen van het actuele risico van vervuilde gronden. Er zal daarom altijd een 

verzameling van toxiciteitstesten, met verschillende organismen, moeten worden uitgevoerd 

om een zo nauwkeurig en volledige mogelijke risicobeoordeling van metalen of metaal-

vervuilde gronden mogelijk te maken. Het optimum aantal testen en testorganismen zal 

afhangen van de situatie en de vereiste mate van detail van informatie die nodig is voor de 

risicobeoordeling. 

Om het effect van bodemeigenschappen op de metaalvervuiling te bepalen werden zeven 

gronden in het laboratorium behandeld met verschillende metalen apart (As, Pb, Zn en Cu). 

De gronden werden gedurende 4 weken geïncubeerd om rekening te houden met het effect 

van de tijd op de beschikbaarheid van de metalen. Het effect van bodemeigenschappen 

werd bestudeerd in alle hoofdstukken van dit proefschrift. De resultaten laten zien dat 

bodemeigenschappen een grote invloed hebben op de (biologische) beschikbaarheid van 

metalen en dus moeten worden meegenomen bij de beoordeling van het ecologische risico 

van verontreinigde gronden en bij het afleiden van normen voor metalen in de bodem. De 

grote variatie in de respons van de testen in gronden in relatie tot de bodemeigenschappen 

kan leiden tot te hoge of te lage normen, en dit kan ook invloed hebben op de effectiviteit van 

saneringsmaatregelen. Normen voor metalen in de bodem moeten dus rekening houden 

met bodemeigenschappen; alleen op die manier kan worden gekomen tot een efficiënte en 

kosten-effectieve risicobeoordeling.

De normen die in de hoofdstukken 3-6 zijn afgeleid zijn vergeleken met de huidige wetgeving 

en ook met de toxiciteit die werd gemeten in gronden die waren vervuild met een heel scala 

aan metalen ten gevolge van het ongeluk met mijnafval bij de Aznalcóllar mijn (Andalusië, 

Spanje). De resultaten van deze vergelijking (hoofdstuk 8) laten zien dat de huidige 

normen in Andalusië (Decree 18/2015) niet voldoende nauwkeurig zijn om verontreinigde 

gronden goed te kunnen classificeren. De risico’s van deze gronden kunnen derhalve over- 

of onderschat worden, afhankelijk van het metaal waarop wordt beoordeeld. De grote 
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verschillen in de verkregen waarden zijn het gevolg van de grote variatie in bodemtypen. Voor 

een verbetering van de ecologische risicobeoordeling is een nieuwe benadering nodig, die 

rekening houdt met bodemeigenschappen bij het afleiden van risicogrenzen op basis van de 

toxiciteit van gronden. De huidige regelgeving moet worden aangepast om deze aanbeveling 

mee te nemen en te komen tot een efficiënter en effectiever bodembeschermingsbeleid.


