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Samenvatting 

Factoren die de biologische beschikbaarheid en giftigheid van lood 
voor de bodem-evertebraat Enchytraeus crypticus bepalen  

Menselijke activiteiten, zoals verkeer en vervoer, industrie, niet-industriële 

verbranding, het gebruik van loodhoudende producten en het storten van afval, dragen 

allemaal bij aan de toename van loodgehalten in het milieu. Als een niet-essentieel 

element, zonder bekende metabolische functies, wordt Pb beschouwd als een giftig 

metaal dat bij langdurige blootstelling direct en indirect de gezondheid van de mens en 

het milieu, inclusief bodemecosystemen, in gevaar kan brengen. De bodem is een 

gevoelig compartiment omdat Pb zich daarin ophoopt en nauwelijks uitspoelt naar het 

grondwater. Bodem-evertebraten spelen een cruciale rol in belangrijke processen in 

bodemecosystemen, zoals strooiselafbraak, bioturbatie en de kringloop van nutriënten. 

Een beoordeling van de mogelijke risico’s van Pb voor bodem-evertebraten is daarom 

nodig. De huidige regelgeving levert weliswaar normen en risicogrenzen voor 

potentieel giftige elementen, maar deze zijn meestal gebaseerd op laboratoriumtesten. 

In deze testen wordt vaak geen rekening gehouden met belangrijke factoren als 

blootstellingsduur, vorm waarin het metaal is toegediend, bodemeigenschappen, lange-

termijn evenwichtsinstelling en het effect van tegenionen die samen met het metaal 

worden toegediend. Deze factoren kunnen invloed hebben op de mobiliteit, biologische 

beschikbaarheid en giftigheid van metalen.  

Doel van dit proefschrift was de invloed te bepalen van een aantal abiotische factoren 

(chemische vorm, blootstellingstijd, blootstellingsconcentratie, bodemeigenschappen, 

veroudering en doorspoeling) op de biologische beschikbaarheid en giftigheid van Pb 

in de bodem, en daarmee mechanismen bloot te leggen van blootstelling en effecten op 

bodemdieren. De potworm Enchytraeus crypticus (Enchytraeidae) is in dit onderzoek 

gebruikt als het testorganisme. 

In de hoofdstukken 2, 6 en 7 is het effect van verschillende chemische vormen van Pb 

op de biologische beschikbaarheid en giftigheid onderzocht. We vergeleken de effecten 

op E. crypticus van Pb toegediend aan LUFA 2.2 grond in de vorm van waterige 
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oplossingen van Pb(NO3)2 en PbCl2 (Hoofdstuk 2), en van Pb(NO3)2 en PbO die als 

poeder door de grond werden gemengd (Hoofdstukken 6 en 7). Er bleek geen verschil 

te zijn tussen Pb(NO3)2 toegediend als oplossing of als poeder. De beschikbaarheid van 

Pb in de bodem verschilde niet voor Pb(NO3)2 en PbCl2, maar de Pb concentratie in het 

poriewater was hoger voor grond behandeld met Pb(NO3)2 dan met PbO. Na 21 dagen 

blootstelling bleek er geen verschil te zijn in de opname van Pb in E. crypticus voor 

grond behandeld met Pb(NO3)2 en PbCl2, terwijl de enchytraeën een hogere Pb 

accumulatie lieten zien in grond behandeld met Pb(NO3)2 dan met PbO. De giftigheid 

van Pb voor de overleving en voortplanting van E. crypticus nam af in de volgorde: 

Pb(NO3)2 > PbCl2 > PbO. Het verschil in giftigheid van de verschillende chemische 

vormen van Pb hangt af van de beschikbaarheid (oplosbaarheid) in de bodem, wat 

aangeeft dat de vorm waarin het metaal wordt toegediend een belangrijke factor is die 

de biologische beschikbaarheid en giftigheid bepaalt.  

We onderzochten de invloed van blootstellingsconcentratie en blootstellingsduur 

op de biologische beschikbaarheid en giftigheid van Pb. Dit deden we door de 

ontwikkeling in de tijd te volgen van de overleving van E. crypticus en van de interne 

Pb concentratie in de dieren na blootstelling aan LUFA 2.2 grond die was behandeld 

met Pb (Hoofdstukken 3 en 4). Hierbij werd een toxicokinetische-toxicodynamische 

(TKTD) benadering gevolgd. Daarbij werd E. crypticus gedurende een vaste tijdsduur 

(Hoofdstuk 3) of gedurende verschillende, relatief korte, perioden (Hoofdstuk 4) 

blootgesteld aan verschillende Pb concentraties in de grond (opnamefase), gevolgd 

door een eliminatie-fase in schone grond. De interne Pb concentratie en de giftigheid 

van Pb voor E. crypticus bleken af te handen van de blootstellingsduur. De opname van 

Pb in de enchytraeën nam toe met de blootstellingsduur en bereikte een evenwicht na 

ongeveer 7 d. LC50 waarden gebaseerd op totale Pb gehalten in de grond (giftigheid 

van Pb) namen af bij toename van de blootstellingsduur, maar hadden ook na 21 d nog 

geen evenwicht bereikt (Hoofdstuk 3). De opname van Pb en de sterfte van E. crypticus 

hingen ook af van de duur van de incubatie van de dieren in schone grond na de 

verschillende perioden van blootstelling in Pb-behandelde grond (Hoofdstuk 4). De 

blootstellingsduur kan dus een belangrijke rol spelen in de opname en giftigheid van 

Pb in enchytraeën. De resultaten van dit onderzoeken wijzen ook op een vertraagd 

optreden van de giftigheid van Pb in vergelijking tot de snelheid van Pb opname in de 

dieren. Het vertraagd optreden van sterfte ging ook door gedurende de incubatie in 
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schone grond na blootstelling aan Pb-behandelde grond, maar alleen wanneer de 

blootstellingsconcentraties vrij hoog waren. Deze bevindingen suggereren dat het 

aanbeveling verdient om in ecotoxicologische testen de dieren ook na afloop van de 

blootstelling een tijdje te blijven volgen.  

Het effect van bodemeigenschappen op de biologische beschikbaarheid en 

giftigheid van Pb voor E. crypticus is onderzocht in zes natuurlijke gronden die werden 

behandeld met Pb(NO3)2 (Hoofdstuk 5). Het gehalte aan organische stof (OM), de 

kationen-omwissel-capaciteit (CEC) en het watervasthoudend vermogen (WHC) 

bleken de voornaamste bodemeigenschappen te zijn die het sorptiegedrag van Pb in de 

onderzochte gronden bepaalde. De opname van Pb in de enchytraeën bleek vooral af te 

hangen van de CEC, het Ca gehalte in het poriewater en de pH. De pHCaCl2 van de 

bodem was de voornaamste factor die de giftigheid van Pb voor E. crypticus voorspelde, 

terwijl de CEC en het gehalte aan Ca in het poriewater hierop ook van invloed bleken 

te zijn. Deze resultaten bevestigen dat bodemeigenschappen een grote invloed kunnen 

hebben op de biologische beschikbaarheid van metalen voor bodemorganismen en 

daarmee ook op hun giftigheid in de bodem. Bodemeigenschappen moeten daarom 

worden meegenomen om over- of onderschatting van het ecologische risico van 

metalen in de bodem te voorkomen.  

De invloed van veroudering op de biologische beschikbaarheid en giftigheid van 

Pb(NO3)2 en PbO voor E. crypticus werd bepaald in LUFA 2.2 grond, die gedurende 

een periode van 18 maanden in het laboratorium werd geïncubeerd (Hoofdstuk 6). Het 

effect van de lange-termijn veroudering van de grond op de biologische 

beschikbaarheid en giftigheid verschilde tussen Pb(NO3)2 en PbO. Dit kan worden 

verklaard door het verschil in oplosbaarheid van deze Pb zouten. De beschikbaarheid 

en giftigheid van Pb nam toe met de duur van de verouderingsperiode in PbO-

behandelde grond, maar bleef gelijk voor Pb(NO3)2-behandelde grond. Veroudering 

bleek een groot effect te hebben op de beschikbaarheid en giftigheid van Pb, maar het 

effect was sterk afhankelijk van de chemische vorm waarin het Pb werd toegediend. 

We onderzochten ook het effect van doorspoelen van de grond (om tegenionen te 

verwijderen) op de biologische beschikbaarheid en giftigheid van Pb (Hoofdstuk 7). E. 

crypticus werd gedurende 21 d blootgesteld aan LUFA 2.2 grond die wel of niet was 

doorgespoeld kort na behandeling met Pb(NO3)2 en PbO of na een verouderingsperiode 

van 18 maanden. Doorspoelen van de grond had weinig invloed op het totaalgehalte of 
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de 0.01 M CaCl2-extractaheerbare Pb concentratie in de grond, maar het leidde wel tot 

een flinke afname van de Pb concentratie in het poriewater. Doorspoelen van de grond 

kort voor de ecotoxicologische testen leidde tot een kleine afname van de giftigheid 

voor de overleving van de potwormen in het geval van Pb(NO3)2 maar niet voor PbO. 

De EC50-waarden voor het effect van Pb op de voortplanting van de potwormen namen 

toe na doorspoeling van vers-behandelde gronden, maar bleven gelijk in verouderde 

gronden die wel of niet waren doorgespoeld en dit was het geval voor beide Pb vormen. 

Het effect van doorspoelen van de grond op de biologische beschikbaarheid en 

giftigheid van Pb blijkt dus af te hangen van zowel de chemische vorm waarin het Pb 

is toegediend als van de mate van veroudering van de grond. 

We onderzochten ook wat de beste maat is voor de biologische beschikbaarheid 

en giftigheid van Pb in de bodem (Hoofdstukken 2 en 5-7). De opname van Pb in E. 

crypticus kon het best worden verklaard op grond van de beschikbaarheid van het Pb, 

gemeten als Pb-concentraties in 0.01 M CaCl2 extracten of in poriewater. CaCl2-

extractaheerbare Pb concentraties bleken de beste voorspelling te geven van de 

giftigheid voor de overleving en voorplanting van de enchytraeën, voor alle chemische 

vormen, bodemeigenschappen, verouderingsperioden en wel of niet doorgespoelde 

gronden. Een extractie met een 0.01 M CaCl2 oplossing kan dus een geschikte methode 

zijn om een indruk te krijgen van de biologische beschikbaarheid en giftigheid van 

metalen in de bodem.  

De resultaten van dit proefschrift tonen het belang aan van abiotische factoren 

voor de biologische beschikbaarheid en giftigheid van metalen in de bodem. Deze 

factoren dienen dus meegenomen te worden in de risicobeoordeling van metalen op 

basis van ecotoxicologische testen die in het laboratorium zijn uitgevoerd. Het 

uitgestelde effect dat Pb in onze proeven bleek te hebben moet verder onderzocht 

worden. Extractie van de grond met een 0.01 M CaCl2 oplossing kan een efficiënte en 

goedkope manier zijn om inzicht te krijgen in de biologische beschikbaarheid en 

giftigheid van metalen in de bodem. 

 


