Nieuwsbrief van de werkgroep Cyanobacteriën: nummer 9, september 2007

Het Cyanobacteriën overleg
De werkgroep Cyanobacteriën brengt twee maal per jaar een Nieuwsbrief uit over de stand van zaken van
het onderzoek naar cyanobacteriën (blauwalgen) en hun toxines (gifstoffen), de wetgeving, praktische
beheersaangelegenheden en eventuele nieuwsfeiten. Het overleg van de werkgroep heeft als doel het
uitwisselen van informatie, het afstemmen van onderzoek en het ondersteunen van beleidsvorming op het
gebied van cyanobacteriën, met name gericht op monitoring van overlast en risico's. Informatie van en
over de werkgroep is te vinden op de website van STOWA (www.stowa.nl) onder het kopje “Thema
cyanobacteriën”. Als u vragen of opmerkingen heeft over cyanobacteriën dan kunt u de werkgroep via
cyano@stowa.nl benaderen.
Deelnemers aan het overleg zijn wetenschappers en waterkwaliteitsbeheerders. Momenteel zijn de leden:
Hans Ruiter (RIZA, voorzitter), Minke de Vries (Wetterskip Fryslân, secretaris), Cees Collé (IPO-WHVBZ,
Provincie Gelderland), Jasper Stroom (HH Rijnland), Michelle Talsma (STOWA), Petra Visser (Universiteit
van Amsterdam), Ana Maria de Roda Husman (RIVM), Ciska Schets (RIVM), Bas Ibelings (NIOO-CL,
KNAW), Miquel Lurling (Wageningen Universiteit en Researchcentrum), Guido Waajen (Brabantse Delta)
en Ron van der Oost (Waternet, redactie Cyano Nieuws).
Op het laatste blauwalgen overleg is besloten om in alle publieksgerichte informatie voortaan te spreken
over blauwalgen in plaats van cyanobacteriën omdat hier regelmatig verwarring over bestaat. Wij willen
voorstellen dat alle andere organisaties in hun publieksinformatie hetzelfde doen.
De cyano nieuwsbrief wordt digitaal verspreid. Belangstellenden kunnen hun e-mail adres versturen naar
Jet Gerssen van STOWA gerssen@stowa.nl, met “CYANO NIEUWS” in onderwerp (subject) regel.

In deze Nieuwsbrief: -

Toegepast onderzoek naar de bestrijding van blauwalgen
Nieuwe richtlijnen voor gezondheidsrisico's blauwalgen?
UvA aankondigingen promoties en lezingen over blauwalgen
Ontwikkeling van een drijflaag voorspellingsmodel
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Toegepast onderzoek naar de bestrijding van blauwalgen
Miquel Lurling, Wageningen Universiteit, Aquatische Ecologie & Waterkwaliteitsbeheer, blauwalg@live.nl
In 2007 is een team van de leerstoelgroep Aquatische Ecologie & Waterkwaliteitsbeheer van de
Wageningen Universiteit begonnen met onderzoek naar blauwalgbestrijdingsmethodes. Het onderzoek
richt zich op de effectiviteit van aangeboden methoden, onderliggende werkingsmechanismen en
mogelijke neveneffecten.
Binnen het deelproject Openluchtmuseum is er van april tot en met juni een gecontroleerd experiment
uitgevoerd in ingesloten vakken (enclosures) van 800 liter die geplaatst waren in de vijver van het
Openluchtmuseum te Arnhem (Figuur 1). Vier enclosures bleven onbehandeld (controles), drie werden
continu belucht (systeem van Oxydent BV), drie werden er belucht en wekelijks geënt met ‘effectieve
micro-organismen’ (ACF32 geleverd door Twister Milieutechniek) en drie andere werden behandeld met
een gemodificeerde klei (Phoslock™). In microcosms in het laboratorium zijn dezelfde
methodes/producten, alsmede de door Twister
Milieutechniek geleverde producten “Barleyextract” en “Algaeway”, onderzocht op hun
werking ter bestrijding van een bestaande
blauwalgenbloei en op mogelijke preventie van
het ontstaan van een bloei.
Uit de experimenten kwam Phoslock™ naar
voren
als
veelbelovende
methode
om
blauwalgenbloei te voorkomen. Er wordt
momenteel gewerkt aan een vervolgonderzoek
om Phoslock™ toe te passen op een locatie in
Nederland. Hierbij wordt samengewerkt met het
Limnologisch Instituut Dr Nowak (Bremen,
Duitsland), dat afgelopen tijd succesvol de
gemodificeerde klei heeft toegepast.
Figuur 1: Enclosures in het Openluchtmuseum
Deze zomer is er in opdracht van Rijkswaterstaat (Dienst IJsselmeergebied) een verkennend onderzoek
gestart naar de bestrijding en voorkoming van onwenselijke bloei van blauwalgen door middel van EMmodderballen (mengsel van “Effectieve-Microorganismen”, klei en schelpkalk). De uitkomsten van dit
onderzoek worden eind van dit jaar verwacht.
Voor meer informatie: www.blauwalg.wur.nl
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Nieuwe richtlijnen voor gezondheidsrisico's van blauwalgen?
Ron van der Oost, Waternet, Onderzoek & Advies (Toxicologie), ron.van.der.oost@waternet.nl
Binnen de werkgroep cyanobacteriën is dit jaar gediscussieerd over een herziening van de richtlijnen voor
de risico's van blauwalgen in zwemwater. Volgens het huidige CIW-protocol vindt beoordeling plaats op
grond van de microcystine (MC) gehalten, wat algemeen wordt beschouwd als de belangrijkste gifstof die
door blauwalgen wordt geproduceerd. Het CIW-protocol is gebaseerd op een advies van de
Gezondheidsraad naar aanleiding van de richtlijn
(20 µg/L) van de Wereld Gezondheidsorganisatie
(WHO). Er zijn echter argumenten die tegen het
gebruik van uitsluitend de MC richtlijnen pleiten.
De belangrijkste reden om de risico's niet alleen
op basis van MC gehalten te beoordelen is dat er
steeds vaker andere soorten giftige blauwalgen,
zoals Anabaena, worden waargenomen die
andere gifstoffen produceren (zoals anatoxinen)
waarvoor nog geen routinematige analyse
beschikbaar is. Daarnaast zien waterbeheerders
dat de MC concentraties nogal grillig verlopen.
Omdat ca. 95% van de MC's zich binnen de
cellen van de blauwalgen bevinden zal dit vooral
worden veroorzaakt doordat de concentraties
algen ook sterk variëren.
Zolang er nog geen routinematige methoden zijn om alle gifstoffen te analyseren en het effect daarvan te
beoordelen lijkt het de werkgroep zinvol om de richtlijnen te baseren op de concentraties aan toxische
blauwalgen. De werkgroep onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een alternatieve monitoring
en classificatie en zal hierover een advies uitbrengen aan het LBOW (Landelijk Bestuurlijk Overleg
Water). De komende jaren moeten volgens de Europese zwemwaterrichtlijn van alle zwemlocaties
zwemwaterprofielen worden gemaakt. Bij locaties waar een verhoogd risico op toxische blauwalgenbloei
wordt vastgesteld moet volgens deze richtlijn een plan voor een passende monitoring worden opgesteld.
De werkgroep adviseert om deze zwemlocaties (minimaal) om de 14 dagen te laten analyseren op
aantallen van de toxische soorten blauwalgen. Bij deze analyse kunnen er verschillende situaties worden
waargenomen, waarbij de werkgroep acties zal voorstellen om de zwemmers duidelijk te maken of er kan
worden gezwommen of dat de risico's daarvan te hoog zijn. De exacte grenswaarden, het aantal te
onderscheiden situaties en de geadviseerde publieksvoorlichting zijn nog onderwerp van discussie en
moeten in overleg met het LBOW worden vastgesteld.
Er is een projectvoorstel bij STOWA ingediend om de methoden voor bepaling van de aantallen toxische
blauwalgen te standaardiseren. Naast de microscopische analyses (quickscan en telling van de giftige
algencellen) zullen er ook alternatieve methoden worden getoetst, zoals het meten van de biomassa van
blauwalgen met behulp van fluorescentie. Er zijn fluorescentie spectrofotometers op de markt waarmee de
hoeveelheid blauwalgen zowel in het veld als op het laboratorium kan worden bepaald. Met deze methode
kunnen de verschillende soorten blauwalgen niet worden onderscheiden, maar het is wel mogelijk om
door de karakteristieke pigmenten onderscheid te maken in verschillende hoofdgroepen fytoplankton
(blauwalgen, groenalgen, diatomeeën/dinoflagellaten en cryptofyten). Deze zomer wordt door Rijnland,
Waterproef (Waternet en Hollands Noorderkwartier), Delfland en Brabantse Delta al verkennend
onderzoek uitgevoerd met deze methode. Ervaringen van dit onderzoek zullen in het najaar worden
uitgewisseld en de bevindingen worden in de volgende nieuwsbrief gerapporteerd. Om sneller te kunnen
reageren op mogelijke overlast van blauwalgen wordt er bovendien een drijflaag waarschuwingssysteem
ontwikkeld (zie het artikel van Jasper Stroom).
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Aankondiging van lezingen en promoties over (toxische)
cyanobacteriën aan de Universiteit van Amsterdam
Petra Visser, Universiteit van Amsterdam, Aquatische Microbiologie, pvisser@science.uva.nl
In september vinden er op de Universiteit van Amsterdam twee promoties plaats
van Edwin Kardinaal en Linda Tonk, die onderzoek hebben uitgevoerd met
blauwalgen. Buitenlandse deskundigen uit de promotiecommissies zullen,
voorafgaande aan deze promoties, een aantal lezingen houden over nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van het blauwalgen onderzoek.

Iedereen is welkom!!
Donderdag 20 september 2007 om 14.00 uur:
• Prof. Dr. Geoffrey Codd (University of Dundee, UK)
Advances in the recognition and risk management of cyanobacterial toxins
• Dr. Annick Wilmotte (University of Liège, België)
Genetic diversity and distribution of cyanobacteria in Antarctica
Locatie: zaal C-2.10, UvA, Roeterstraat 11, Amsterdam
Vrijdag 21 september 2007 om 14.00 uur:
• Promotie van Edwin Kardinaal
Who‘s bad? Molecular identification reveals seasonal dynamics of toxic and non-toxic freshwater
cyanobacteria
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam
Donderdag 27 september 2007 om 14.00 uur:
• Prof. Dr. Elke Dittmann (Humboldt University, Berlijn)
Molecular ecology of toxic cyanobacteria
• Dr. Martin Welker (Technical University, Berlijn)
Clonal diversity of cyanobacteria: consequences for bloom toxicity
Locatie: zaal C-2.10, UvA, Roeterstraat 11, Amsterdam
Vrijdag 28 september 2007 om 12.00 uur:
• Promotie van Linda Tonk
Impact of environmental factors on toxic and bioactive peptide production by harmful cyanobacteria
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam
Voor meer informatie: secretariaat Aquatische Microbiologie, www.science.uva.nl/ibed-amb
secr.ibed.REC@science.uva.nl, tel: 020-5256021
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Ontwikkeling drijflaag voorspellingsmodel ‘EWACS’
Jasper Stroom, Hoogheemraadschap van Rijnland, Jasper.Stroom@rijnland.net
Vier waterbeheerders en Stowa hebben de handen ineen geslagen om een drijflaagvoorspellingsmodel te
ontwikkelen, onder de pakkende werknaam EWACS (early warning against scums). De participerende
waterbeheerders, RWS-IJG, Waternet, Delfland en Rijnland) hebben ieder een proeflocatie ingebracht
waar intensief gemonitord wordt tbv. de ontwikkeling en validatie van het model. De softwareontwikkeling
wordt uitgevoerd door WL|Delft Hydraulics.
Einddoel is een eenvoudig te bedienen instrument te krijgen, waarmee op basis van weersvoorspellingen
en een beperkte meetset tot een week van te voren drijflagen voorspeld worden. En dit allemaal per
locatie. De beheerder kan een meer als GIS-kaarten invoeren, en kan vervolgens elke dag een bericht
van het instrument krijgen dat er in een bepaalde hoek drijflagen gaan ontstaan. De beheerder kan dan
zonodig monitoring opvoeren, beheersmaatregelen uitvoeren en/of tijdig over de situatie in de plas
communiceren naar recreanten. Met een dergelijk instrument kan de beheerder van een reactieve partij
(reageren op drijflaagmeldingen) een veel actievere partij worden. Zo kan drijflaagvoorspelling meehelpen
om aan de zwemwaterrichtlijn te voldoen.
In 2007 wilden we toetsen of het mogelijk is een dergelijk instrument te maken (kunnen we het optreden
van drijflagen voorspellen?), zonder ons druk te maken over gebruikersvriendelijkheid. Bij positief
resultaat wilden we 2008 gebruiken voor een user interface en de automatisering van datastromen.
Waar staan we nu? Op basis van 3-dimensionale modelering (Delft3D) en het bij sommige wellicht
bekende ‘Fuzzy Scum”, ontwikkeld voor het IJsselmeer, is inmiddels een instrument gemaakt dat voor de
proefgebieden drijflagen kan voorspellen. Er zijn nog maar korte perioden doorgerekend, maar de
resultaten zagen er veelbelovend uit. Probleem is wel dat de zomer van 2007 weinig drijflagen kende, en
dat er te weinig validatiegegevens voorhanden bleken te zijn. De komende maanden wordt deze eerste
fase van het project afgerond. De begeleidingscommissie gaat bij Stowa een aanvraag indienen voor het
vervolg in 2008, waarbij ook opnieuw validatiegegevens verzameld moeten worden. Eind 2008 moet het
drijflaagwaarschuwingssysteem operationeel zijn.
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Waar worden microcystine analyses uitgevoerd?
Hieronder een lijstje met ons bekende laboratoria waar bepalingen van microcystines worden gedaan, ook
in opdracht van derden. Neem voor informatie contact op via de vermelde telefoonnummers of via e-mail.
De lijst is zeker niet volledig en we houden ons aanbevolen voor aanvullingen of wijzigingen (s.v.p. per email melden aan ron.van.der.oost@waternet.nl).
Laboratorium

Techniek

Telefoon

e-mail

ELTI Support, Nijmegen

ELISA

024-3778261

e.meulenberg@eltisupport.nl

Waterschap Rivierenland, Tiel

ELISA

0344-649300
0344-649313

j.van.rooy@wsrl.nl
b.bongers@wsrl.nl

Wetterskip Fryslân, Leeuwarden

ELISA

058-2339655

mdevries2@wetterskipfryslan.nl

0598-693650
0598-693662
0299-391700

r.dilling@hunzeenaas.nl
j.hatzman@hunzeenaas.nl
info@waterproef.nl

020-5976680

klantenservice@omegam.nl

023-5175900
023-5175948

info@hetwaterlaboratorium.nl

Waterschap Hunze en Aa's, Veendam

ELISA

Waterproef, Edam

ELISA

Omegam, Amsterdam

HPLC-MS
ELISA
HPLC-MS
Cyanokit

Het waterlaboratorium, Haarlem
Waterschapsbedrijf Limburg, Roermond

ELISA

0475-394318
0475-394237

laboratorium@wbl.nl
t.duyzings@wbl.nl

Laboratorium Waterschap Brabantse
Delta

ELISA

076-5641550

laboratorium@brabantsedelta.nl
p.lodewijk@brabantsedelta.nl

Een ELISA kit van SDI voor het bepalen van microcystines is verkrijgbaar via MicroLan in Waalwijk
(joep.appels@microlan.nl; tel. 0416-540775).

Deze Nieuwsbrief is samengesteld door Ron van der Oost, Waternet.
E-mail: ron.van.der.oost@waternet.nl
De nieuwsbrief is als pdf-file te downloaden via www.stowa.nl (thema cyanobacteriën)
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