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Uit reacties van waterbeheerders blijkt dat de problematiek rondom cyanobacteriën
(blauwalgen) wel wordt beseft, maar dat uitvoering daarvan vaak problemen oplevert. Men
wil graag vaker geïnformeerd worden over de stand van zaken van onderzoek naar
cyanobacteriën en hun –toxines, de wetgeving en eventuele andere nieuwtjes. Het
cyanobacteriën-overleg zal voor dit doel één à twee maal per jaar een Nieuwsbrief uitbrengen.

Cyanobacteriën-overleg
Dit overleg is een aantal jaren geleden opgestart om onderzoek op het gebied van
cyanobacteriën te inventariseren en te combineren. In de loop van de tijd is het uitgegroeid tot
een groep van wetenschappers en waterkwaliteitsbeheerders, die informatie uitwisselt over
lopende projecten en hoe met cyanobacteriën omgegaan wordt in de praktijk. Momenteel zijn
de leden: C. Bezuijen (waterschap Hunze en Aa’s), C. Collé (IPO-WHVZ, Provincie
Gelderland), R. Hovenkamp (Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen), I. Janse en G.
Zwart (NIOO-CL, KNAW), H. Ketelaars (Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch), H.
Ruiter en K. Wolfstein (RIZA), J. Stroom (Hoogheemraadschap van Rijnland), M. Talsma
(STOWA), P. Visser en L. Mur (Universiteit van Amsterdam), M. de Vries (Wetterskyp
Fryslân) en E. Leenen (voorzitter, RIVM).

Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad heeft een rapport ‘Microbiële risico’s van zwemmen in de natuur’
(2001/25) uitgebracht. Zij adviseren om de advieswaarde van 20 microgram microcystine per
liter van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over te nemen. Indien er een drijflaag
aanwezig is van cyanobacteriën die het toxine microcystine produceert acht de raad een
zwemverbod gerechtvaardigd. Dit geldt eveneens indien de concentratie microcystine de door
de WHO geadviseerde waarde van 20 microgram per liter overschrijdt. Preventieve
maatregelen zijn nauwelijks mogelijk. Het opstellen van een risicoprofiel en het monitoren
van zowel cyanobacterie- als toxineconcentraties vindt zij van groot belang.
Minister Pronk (VROM) heeft in een brief naar de Tweede Kamer aangegeven dat hij het
advies en de aanbevelingen van de Gezondheidsraad onderschrijft en dat Nederland bij de
implementatie van de herziene Europese zwemwaterrichtlijn waar nodig aanvullende
voorschriften en bepalingen zal opnemen, met name waar het gaat om het beheersen van de
problematiek van de cyanobacteriën. Hij verwijst daarbij naar het protocol dat door het
cyanobacteriën-overleg is opgesteld. Daarnaast zal hij nader onderzoek naar de effecten van
blootstelling stimuleren. (Gezondheidsraad: Microbiële risico’s van zwemmen in de natuur.
Gezondheidsraad: Den Haag, 2001; publicatie nr. 2001/25. Http://www.gr.nl)

Aangepast cyanobacteriën-protocol
In 2000 is op initiatie van het cyanobacteriën-overleg een protocol opgesteld waarmee de
zwemwaterbeheerder inzicht kan krijgen in de mogelijke aanwezigheid van cyanobacteriën in
hun zwemwateren. Met de beslisboom kan de beheerder overgaan tot het nemen van
eventuele maatregelen (zwemverbod/waarschuwing) en nader onderzoek.
Het advies van de Gezondheidsraad, de ervaringen met het bestaande protocol en een
vergelijkend onderzoek tussen de verschillende analysemethodes voor microcystines
uitgevoerd bij het RIZA waren aanleiding voor het cyanobacterën-overleg om het protocol bij
te stellen. Momenteel wordt het aangepaste protocol voorgelegd aan de CIW (Commissie
Integraal Waterbeheer) en de Unie van Waterschapen om het te accorderen. Daarna zal het
aan alle waterschappen worden toegestuurd.
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Onderzoek naar toxische blauwalgen in recreatiewateren
(STOWA/IPO onderzoek) Uitvoering: AquaSense
Om inzicht te krijgen in de blauwalgenproblematiek van zwemwateren is in 1998 en 1999 een
onderzoek uitgevoerd naar de geografische verspreiding en temporele variatie van potentieel
toxische blauwalgen. In het onderzoek zijn zwemwateren betrokken waarin zich een
blauwalgenbloei heeft voorgedaan of waarin voorgaande jaren gezondheidsklachten
geassocieerd met blauwalgen gesignaleerd zijn. Concentraties van verschillende microtoxines
zijn op 48 zwemwaterlocaties in het najaar van 1998 eenmalig onderzocht. In 1999 werd op
basis van hiervan in 11 recreatiewateren de seizoensfluctuaties nader bepaald. In 83% van de
48 wateren kwamen blauwalgen voor. Uit het temporele onderzoek bleek o.a. dat vóór juni
geen belangrijke concentratie microcystines gevonden werden.
De gevonden toxineconcentraties zijn vergeleken met de voorhanden zijnde veiligheidsnorm
van 20 ug MC/l. voor recreatiewateren. Op 21% van de onderzochte locaties is dit niveau
benaderd of overschreden. Op grond van de WHO richtlijnen en de resultaten van het
onderzoek is een beslisschema opgesteld dat aangeeft hoe te handelen bij mogelijke risico’s
van cyanotoxines (zie boven).
STOWA rapport 2000-20 (meer informatie verkrijgbaar bij Michelle Talsma, STOWA)

Vergelijking analysemethoden voor microcystinebepaling
Bij het RIZA is door een HLO-stagiaire de toepasbaarheid van de HPLC en de ELISA
methodes voor de detectie van microcystines onderzocht. Er is gekeken naar: eenvoud,
snelheid, inzetbaarheid, robuustheid, betrouwbaarheid en de kosten. De HPLC (met Diode
Array Detector) methode is een techniek waarvoor een gespecialiseerde kennis nodig is om de
analyse goed uit te voeren. De methode is echter snel en geeft een zeer betrouwbaar resultaat.
Alle microcystines zijn apart op soort en hoeveelheid te analyseren , waardoor een goed beeld
te krijgen is welke microcystine domineert. De ELISA is een zeer eenvoudig uit te voeren
analysemethode die niet duur is. Deze methode geeft snel een totaalbeeld van de aanwezige
microcystines, maar analyseert de microcystines niet apart. Het is niet aan te geven welke
microcystine domineert (C. Mels, Stageverslag RIZA, werkdocument 2001.212.X).

Cyanotox (RIZA, Kirsten Wolfstein). Uitvoering: NIOO-CL en Aquasense
Doelstelling: Ontwikkelen van kennis over ecosysteem-effecten van cyanotoxines om advies
te geven aan de beheerder over de risico's van een bloei van toxische cyanobacteriën voor het
IJssel- en Markermeer. Van 1997 tot 2001 zijn er veldmetingen gedaan over het
microcystinegehalte in het water (extracellulair), fytoplankton, zoöplankton, mosselen,
macrofauna en vissen. In het laboratorium werd onderzoek uitgevoerd aan zoöplankton,
mosselen en vis over de effecten van verschillend voedsel (natuurlijk seston, toxische en niettoxische algenculturen) op o.m. groei, voortplanting en sterfte. Verder werd er naar de
accumulatie van microcystines gekeken. Tot nu toe zijn er de volgende resultaten:
1. Data van de monitoring IJssel/Markermeer.
2. Cyanobacteriën worden opgenomen door Daphnia- toxines kunnen op die manier in het
voedselweb terechtkomen. Fitness en eiproductie daalt door invloed van microcystines.
Cyanobacteriën maken slechts gering deel van het dieet uit.
3. Tijdens de experimenten met driehoeksmosselen worden verschillen in voedselkwaliteit
uit het Marker- en IJsselmeer en daardoor(?) in microcystine-accumulatie vastgesteld.
Dreissena selecteert niet op grootte van voedsel en er is geen negatieve selectie
cyanobacteriën.
4. Leverschade vastgesteld aan baars, ook bij intermediaire dosis van microcystines. De
resultaten van de experimenten met baars werden duidelijk beïnvloed door de manier van
toevoeren van de microcystines.
Doelstellingen voor 2002 en 2003:
- Werken met koloniën van Microcystis
- Beschrijven van de detoxificatie mechanisme voor microcystines
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EU-projecten Topic en Cyanotox
(Universiteit vanAmsterdam (UvA); coördinatie: Luuc Mur)
In het kader van deze projecten is er door twee postdocs (Claudia Wiedner en Petra Visser) de
afgelopen 3 jaar gewerkt aan het effect van licht op de toxine produktie in Microcystis
aeruginosa en Planktothrix agardhii. Dit onderzoek werd uitgevoerd in continu culturen. Uit
de resultaten blijkt dat er een relatie is tussen de groeisnelheid en de produktie van
microcystine LR bij lichtgelimiteerde groei. Zo’n relatie werd eerder gevonden bij fosfaat- en
stikstoflimitatie: hoe hoger de groeisnelheid, hoe hoger de toxine produktie. De Planktothrix
stam waar mee gewerkt is heeft als belangrijkste toxine microcystine RR. Bij dit toxine werd
geen relatie met de groeisnelheid gevonden. In de projecten werd samengewerkt met
verschillende Europese groepen op het gebied van analyse, moleculaire biologie en ecologie
van toxische cyanobacterien. De projecten worden afgesloten in maart 2002 op een congres in
Porto (http://pwp.netcabo.pt/cyanoporto/).

Dynatox (Onderzoek NIOO en UvA)
NIOO-CL: Ingmar Janse, Marion Meima, Gabriel Zwart, Riks Laanbroek
UvA: Edwin Kardinaal, Josje Snoek, Petra Visser, Luuc Mur
In het DYNATOX project wordt geprobeerd te achterhalen welke factoren van invloed zijn
op de populatiedynamiek en de toxineproductie van cyanobacteriën in Nederlandse wateren.
Tevens is het de bedoeling dat een gevoelige en gebruiksvriendelijke methode ontwikkeld
wordt voor het opsporen en volgen van toxische cyanobacteriën.
Een aantal meren worden door het jaar heen bemonsterd. Met behulp van moleculair
biologische technieken worden in deze meren cyanobacteriën geïdentificeerd en wordt de
dynamiek van de verschillende populaties gevolgd. Toxineconcentraties in het water worden
gemeten met behulp van chemische technieken. Populatiedynamiek en toxineproductie zullen
gecorreleerd worden aan milieuparameters zoals nutriënten en licht. In cultures van
cyanobacteriën die geïsoleerd zijn uit deze meren wordt de competitie tussen toxische en niettoxische soorten bestudeerd. http://www.stw.nl/projecten/A/ach4874.html
Meervoud project:onderzoek naar competitie tussen cyanobacterien
(UvA). Dit project wordt gefinancierd door NWO op naam van Petra Visser per 1 januari
2002. Het onderzoek in dit project is geheel gericht op de competitie tussen cyanobacteriën,
met twee onderzoekslijnen: het belang van toxines en het belang van drijfvermogen in de
competitie. Op het gebied van toxines wordt gekeken naar de mogelijke fysiologische functie
van toxines en naar de rol van toxines als ‘chemische wapens’ in de competitie-strijd.

Worstcase studie naar cyanotoxinen in drinkwater
(water(leiding)bedrijven)
Een aantal jaren geleden hebben een aantal drinkwaterbedrijven (PWN, WBB, DZH, WBG,
GW) een worst-case onderzoek gedaan naar de maximale theoretische toxineconcentratie in
het gezuiverde water. Uitgegaan werd van de hoogste gevonden dichtheden cyanobacteriën in
het ruwe water van een jaar, daaruit werd een theoretisch MC-gehalte berekend. Daarnaast
werd de minimale verwijderingscapaciteit van de zuiveringen bepaald. Dit gecombineerd
leverde dan een theoretisch maximale residu-concentratie in het gezuiverde water. De
berekende waardes varieerden van zeer laag tot 2,9 ųg.l-1. (C.J. Carpentier, W.
Hoogenboezem, H.A.M. Ketelaars, Cyanobacterietoxines en drinkwater bereid uit
oppervlaktewater. Een worst-case benadering. Jan. 1999). In de afgelopen jaren zijn er door
een aantal bedrijven cyanotoxines gemeten in het ingaande water. De rapportage over 2000
zal binnenkort verschijnen.
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Wetenswaardigheden

•

•

•

•

•

•

Het cyanobacteriën-overleg is een folder aan het opstellen voor de monsternemers van
recreatiewateren. Het doel van deze folder is dat monsternemers cyanobacteriën in het
water leren herkennen, zodat zij ter plaatse kunnen beslissen of monstername voor
analyse van MC nodig is.
Het RIZA gaat dit jaar metingen uitvoeren in Rijkswateren om het voorkomen van
microtoxines in deze wateren te inventariseren. Het gaat hierbij vooral om locaties met de
functie zwemwater. Een aandachtspunt hierbij is de variatie aan concentraties in de tijd,
met name in drijflagen.
Het is nog onduidelijk in hoeverre gezondheidsklachten (o.a. maag-darm- en
huidklachten), van recreanten toe te schrijven zijn aan cyanobacteriën en hun toxines. Het
RIVM gaat bekijken of het mogelijk is het effect van cyanobacteriën op zwemmers nader
te onderzoeken (contactpersoon: Imke Leenen).
Kirsten Wolfstein van het RIZA is een brochure voor de waterbeheerder aan het schrijven
over cyanobacteriën c.q. plaagalgen. Deze brochure heeft als voorlopige inhoud: een
algemene beschrijving van cyanobacteriën, wanneer treedt overmatige groei op, wat zijn
de problemen, wat zijn cyanotoxines en een stukje over maatregelen en aanbevelingen.
STOWA heeft in 2000 een workshop georganiseerd naar de mogelijkheden van de
ontwikkeling van een model waarmee (online) algenconcentraties kunnen worden
berekend en voorspeld. De bereidheid van de waterbeheerders om zo’n model te helpen
ontwikkelen en te beheren bleek te beperkt te zijn om tot uitvoering over te gaan. Jasper
Stroom van het Hoogheemraadschap van Rijnland is van plan te onderzoeken of er onder
waterbeheerders een behoefte is aan een nog meer op de wensen van de waterbeheerders
toegesneden variant van het eerdere voorstel voor cyanomodellering. De andere
waterbeheerders binnen het overleg hebben aangegeven dat een cyanomodel nuttig is als
het een duidelijke meerwaarde oplevert.
De HPLC-methode en de ELISA-methode voor de detectie van microcystines lopen bij
het RIZA (contactpersoon: Hans Ruiter).
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