Een evaluatie van biologische testsystemen ter bewaking vande
waterkwaliteit

1. Inleiding
Teneinde de gezondheidsrisico's tot een
minimum te beperken dient het voor consumptieüodeinden aan te wenden oppervlaktewater nauwlettend en efficiënt op de
aanwezigheid van toxische stoffen te
worden gecontroleerd. Deze controle
bestaat momenteel uit het verrichten van
bepalingen van de concentratie van een
aantal toxische vefbindingen in watermonsters afkomstig van diverse plaatsen
in het oppervlaktewater.
Het is echter technisch en economisch niet

effecten van verontreinigingen noodzakelijkerwijs zeer snel toegenomen, hetgeen
tesamen met de huidige technische mogelijkheden heeft geleid tot de ontwikkeling
van meer geavanceerde en gevoeliger biologische detectiemethoden (zie foto). De verschillende mogelijkheden van biologische
systemen waarin gebruik gemaakt wordt
van meer gevoelige criteria dan mortaliteit
is dan ook uitgebreid en kan in volgorde
van toenemende biologische complexiteit
ingedeeld worden in de volgende klassen:
— cel-vrije preparaten;
— cel cultures;
— weefsels en organen;

DRS. W. SLOOFF
RID, Voorburg

— micro-organismen;
— macro-organismen.

haalbaar om met deze chemisch-fys'ische
methodieken alle eventueel in het oppervlaktewater voorkomende verontreinigingen
zowel kwalitatief als kwantitatief continue
of zeer frequent te bepalen. Daar dergelijke
methoden tevens geen uitsluitsel kunnen
geven over de toxiciteit van de gemeten
stoffen, met name in het geval van het
optreden van interacties, zijn deze meetmethoden minder geschikt om als operationeel waarschuwingssysteem voor de aanwezigheid van gevaarlijke hoge concentraties van toxische stoffen te dienen.
Om deze redenen wordt op verschillende
plaatsen in de wereld onderzoek verricht
naar een adequate bewakingsmethode,
waarbij gebruik gemaakt wordt van levende
organismen als indikatoren voor de toxische effecten van de waterverontreiniging.
Deze methoden zijn gebaseerd op het detecteren van een reactie in een organisme
welke, afhankelijk van de concentratie, in
een bepaalde mate en op een bepaalde wijze
door iedere stof of mengsels van stoffen
worden teweeggebracht. Vanwege het feit
dat de problematiek rond de watervervuiling primair gericht is op de uiteindelijke
effecten op het aquatisch leven en de
volksgezondheid, zou het bijzonder zinvol
kunnen zijn deze zgn. biologische monitorsystemen mede op grond van hun intrinsieke voordelen na hun ontwikkelingsfase
in de naaste toekomst op te nemen in een
geïntegreerd waterkwalitëits'bewakingssysteem.
2. Biologische indikatoren en parameters
Het gebruik van organismen ter controle
van de kwaliteit van het leefmilieu is in
wezen eeuwenoud. In de laatste decennia is
echter de kennis aangaande de toxische

2.1. Celvrije preparaten, cel cultures,
weefsels en organen
De tot deze klassen behorende indikatoren
kunnen meer als biochemische dan als
biologische indikatoren worden beschouwd,
daar de verkregen informatie voornamelijk
een biochemisch karakter draagt. De
diverse soorten indikatoren van deze aard
waaronder plantaardige weefsels [1,2],
dierlijke weefsels [3,4] en bloed [5] zijn in
1972 samengevat door Goldstein [6].
Hoe verder echter de indïkator verwijderd
is van de hoogste vorm in de bio-organisatie, hoe minder betrouwbaar het testsysteem zal zijn als methodiek ter bescherming van de gezondheid van de mens.

Zo behoeven verontreinigingen die in vitro
bepaalde biochemische processen remmen,
voor de hogere organismen niet toxisch te
zijn omdat onder normale omstandigheden
deze stoffen hun doel niet bereiken door
onoverkomelijke cellulaire of weefselbarrières of omdat de stoffen door een
efficënte detoxificatie vroegtijdig onschadelijk worden. Om deze redenen zijn dergelijke indikatoren, alhoewel nuttig in pharmacologische studies, minder geschikt voor
het detecteren van waterverontreinigingen
die een gevaar kunnen betekenen voor
organismen en in het bijzonder de mens.
Uit de literatuur [7,8] blijkt dat aquatische
organismen gevoeliger zijn voor toxische
stoffen in water dan zoogdieren, waarschijnlijk omdat waterorganismen veel meer
afhankelijk zijn van de kwaliteit van het
aquatische milieu daar ze gedurende hun
gehele leven voordurend hieraan zijn
blootgesteld. Mede uit praktische overwegingen kunnen waterorganismen daarom
in dit kader als de meest nuttige en bruikbare biologische indicatoren beschouwd
worden ter bescherming van het aquatische
mileu en de volksgezondheid.
2.2. Micro-organismen
Het voordeel van het gebruik van microorganismen is dat hun snelle vermenigvuldiging een continue controle van het
water met een zich voortdurend vernieuwende populatie mogelijk maakt.
Twee indicatororganismen worden veelal
bestudeerd: bacteriën en algen.

De techniek in toxiciteitsstudies: Elektronische apparatuur t.b.v. het verwerken van gegevens
verkregen met het testsysteem m.b.v. vissen gebaseerd op ademhalingsbewegingen te Dordrecht (RID).
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2.2.1. Bacteriën
Bij de bacteriesystemen worden de volgende
toxicologische criteria gebruikt:
— Zuurstofconsumptie:
In dit systeem wordt met lucht verzadigd
water in een testkamer met bacteriën
gebracht en wel zodanig dat gedurende
de retentietijd in de testkamer nagenoeg
alle zuurstof door de bacteriën wordt verbruikt. Indien het water toxische stoffen
bevat zal de metabolische activiteit van de
bacteriën verminderen, hetgeen een toename van het zuurstofgehalte in de testkamer, te registreren m.b.v. een zuurstofmeter, tot gevolg heeft [9, 10,11].
— Glucose assimilatie:
Indien glucose als koolstofbron wordt aangewend is het door de glucose assimilatie
mogelijk m.b.v. elektrochemische of colonmetrische methoden de zuurexcrëtie door
de bacteriën te volgen. Aanwezigheid van
toxische stoffen in het water zal veranderingen in de metabolische activiteit
teweegbrengen, hetgeen gedetecteerd kan
worden door het bepalen van de veranderingen in de zuurexcrëtie door de bacteriën
[12,13].
— Nitrificatie:
Dit systeem is gebaseerd op de omzetting
van ammoniak tot nitraat door autotrophe
nitrificerende bacteriën, welke omzetting is
te meten met elektrochemische methoden.
De remming van de nitrificatie wordt
beschouwd als een gevoelige methode om
organische verontreinigingen aan te
tonen [14].
— Groei:
Teneinde de groei van de bacteriën op
continue wijze vast te stellen, worden in dit
systeem het aantal cellen m.b.v. een turbidimetrische methode bepaald: de extinctie
wordt als relatieve maar representatieve
maat beschouwd voor het aantal bacteriën.
Pleomorphe bacteriën, welke kunnen ontstaan o.i.v. toxische stoffen, verstoren
echter het detectiesysteem [15,16].
— Ames test:
Deze methode is specifiek gericht op het
aantonen van mutagene stoffen. Hiertoe
wordt een watermonster in een petrischaal
gebracht waarin een bacteriestam is geëint,
welke door een mutatie niet in staat is om
in dat medium te groeien. Indien in het
watermonster een mutagene stof aanwezig
is die in een bepaalde bacterie een terugmutatie bewerkstelligt, zal deze bacterie
groeien en een zichtbare kolonie gaan
vormen. Daar sommige (potentiële) mutagenen en carcinogenen door microsomale

leverenzymen geaktiveerd moeten worden,
kan de detectiecapaciteit vergroot worden
door toevoeging van leverhomogenaten
[17,10].
Alhoewel het mogelijk is om m.b.v. de
bovenstaande methoden met bacteriën snel
een groot aantal toxische verbindingen in
het water aan te tonen zijn er nog diverse
problemen te onderkennen. Een algemeen
probleem vormen de grote verschillen in
gevoeligheid tussen de verschillende
bacteriespecies [16], hetgeen de mogelijkheid om met deze testorganismen verkregen
toxicologische resultaten naar de mens te
extrapoleren bemoeilijkt. Een uitzondering
hierop vormt de Ames-test daar mutagenen
in princie op DNA-structuren van alle
organismen werken, ongeacht tot welk
organisatie niveau het organisme behoort.
Niettemin is het mogelijk dat een mutagene
stof die effectief is in bacteriën het DNA
van de mens niet kan bereiken door de
eerder genoemde factoren.
Op het gebied van de bacteriële methoden
verricht het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening momenteel onderzoek naar de
gevoeligheid en de gebruiksmogelijkheden
van het systeem gebaseerd op de zuurstofconsumptie en voor de Ames-test. Hierop
zal in het kader van dit artikel niet verder
worden ingegaan.
2.2.2. Algen
M.b.t. algen is een systeem ontwikkeld,
waarin gebruik gemaakt wordt van een
optisch filter systeem om diatomeeën op
grond van hun karakteristieke structuren
snel te kunnen identificeren [18].Op deze
wijze is het mogelijk om de diversiteit van
de diatomeeën en het aantal individuen per
species te bepalen en daarmee de kwaliteit van het water voortdurend te controleren.
In het algemeen kan voor ieder microorganisme gesteld worden dat de extrapolatie van de met de hierboven beschreven
systemen vastgestelde schadelijkheid naar
de gezondheidsrisico's voor de mens
als consument van het uit oppervlaktewater
bereide drinkwater zeer moeilijk is. Daar aan
dit systeem m.b.v. diatomeeën veranderingen
in een basaal aquatische micro-cosmische
structuur ten grondslag liggen, zal dit type
monitorsysteem voornamelijk bij de waterkwaliteitscontrole ter bescherming van
aquatische ecosystemen van dienst kunnen
zijn.
2.3. Macro-organismen
Van deze groep waterorganismen worden
vnl. vissen als biologische indikator gebruikt. De volgende systemen gebaseerd op
gedragsfysiologische reakties van de vis op

waterverontreinigingen zijn of worden
bestudeerd:
— 'Propeller-tail' reflex:
De 'propeller-tail' reflex is een propellerachtige beweging van de staart, welke opgewekt kan worden door het toedienen van
een lichte elektrische schok als ongeconditioneerde stimulus en van licht als geconditioneerde stimulus. Het detectiesysteem
is gebaseerd op de vermindering van de
snelheid waarmee de geconditioneerde
reactie tot stand komt o.i.v. toxische
stoffen in het water [19].
— 'Rotatory-flow' techniek:
In dit systeem wordt de vis in een nauwe
ronde buis blootgesteld aan een waterstroom die met toenemende snelheid rond
de initiële stromingsrichting geroteerd
wordt. De mate van rotatie waarbij de vis
zijn normale positie in de buis niet meer
kan handhaven wordt beschouwd als een
maatstaf voor de conditie van een vis;
een afname van de kritieke rotatiesnelheid
is een indicatie voor toxische condities van
het water [20].
— 'Rectilinear-flow' techniek:
Deze methode is vergelijkbaar met de
'rotatory-flow techniek: de vis wordt in een
nauwe buis blootgesteld aan water met een
toenemende stromingssnelheid. De afname
van de kritieke stromingssnelheid wordt als
een maat voor de toxiciteit beschouwd [21].
— 'Flicker-frequency' reactie:
In dit systeem wordt gebruik gemaakt van
het vermogen van een vis om zich visueel
op zijn naaste omgeving te oriënteren.
De kritieke 'flicker-frequency' wordt
bepaald door het vermogen van de vis om
in een ronde testkamer zijn positie t.o.v.
continue met een bepaalde snelheid
roterende strepen te handhaven; een toe- of
afname van de rotatiesnelheid van de
'gestreepte' omgeving veroorzaakt boven of
beneden een bepaalde kritieke drempelwaarde het verlies van het oriëntatievermogen, waardoor de vis zijn omgeving
niet meer volgt. In deze methode worden
toxische stoffen in het water gedetekteerd
door het optreden van significante veranderingen in de kritieke drempelwaarde [22].
Alhoewel deze vier methoden bruikbaar
zijn voor kortdurende toxiciteitsexperimenten, zijn hieraan teveel nadelen verbonden
om in aanmerking te komen voor toepassing als biologische monitorsystemen.
Allereerst zullen deze methoden niet continu
dag en nacht toegepast kunnen worden op
grond van de gebruikte parameters. Tevens
wordt de vis in sommige gevallen tot het
verrichten van onnatuurlijke gedragingen
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geforceerd, hetgeen, vooral indien de vis
zich in een zeer nauwe ruimte bevindt,
zal leiden tot het optreden van een ongewenste mate van stress, waardoor een vals
alarm veroorzaakt kan worden. Bovendien
zijn deze detectiesystemen moeilijk te
automatiseren.
De navolgende methoden bieden betere
perspectieven:
— Doorstromingtechniek:
In dit systeem wordt gebruik gemaakt van
de eigenschap van vissen om zich zwemmend tegen de stroom in op een bepaalde
plaats in die stroom te kunnen handhaven
(positieve rheotaxis). Alhoewel dit type
monitorsysteem in zijn algemeenheid vergelijkbaar is met de voorgaande systemen,
worden de vissen bij deze methode in een
ruime testkamer blootgesteld aan een dusdanig gekozen continue stromingssnelheid
van het water, dat bij langdurig verblijf
geen vermoeidheid van de vis optreedt.
Indien in het water toxische stoffen aanwezig zijn, zal dit kunnen leiden tot een
vluchtreactie of een conditievermindering
van de vis. In beide gevallen zal de vis zich
stroomafwaarts bewegen, hetgeen d.m.v.
fotocellen gedetecteerd wordt [23].
Teneinde het optreden van vals alarm tot
een minimum te beperken worden de vissen
geconditioneerd om stroomopwaarts van de
fotocellen te blijven d.m.v. het afgeven van
elektrische prikkels op het moment dat de
fotocellen gepasseerd wofden.
Alhoewel weinig bekend is over de
gevoeligheid van het systeem voor toxische
stoffen, biedt het in gemodificeerde vorm
[24] een goede mogelijkheid om toxische
stoffen op biologische wijze te detecteren.
— Vermijdingsgedrag:
Het vermijden van waterverontreinigingen
door aquatische organismen wordt reeds
lange tijd m.b.v. diverse technieken bestudeerd. In verscheidene studies,waarin een vis
moest kiezen tussen een met een toxische
stof verontreinigde en een niet verontreinigde waterstroom, werd het vermijdingsgedrag van vissen d.m.v. directe visuele
waarnemingen bestudeerd [25,26, 17,28,
29, 10]. Tevens werd dit gedrag in het veld
onderzocht [31,32], waarbij gebruik gemaakt werd van akoestische technieken
teneinde de vissen te localiseren [33,34].
Uit deze onderzoekingen blijkt dat vissen
in staat zijn sublethale concentraties van
verschillende waterverontreinigingen te
detecteren en vervolgens te vermijden.
Niettemin vindt men voor diverse stoffen
geen relatie tussen de mate van toxiciteit
en het vermijdingsgedrag [26,35,36,37].
Sommige verbindingen worden bij zeer
hoge lethale concentraties niet verme-

den [37] en in enkele gevallen is zelfs
attractie van de vissen door lethale concentraties waargenomen [38].
Daar het vermijdingsgedrag zich door de
complexiteit van het interferentiepatroon
tussen toxische stoffen en de chemoreceptoren van de vis en de mogelijk daaruit
voortvloeiende gedragsfysiologische verschijnselen zich niet leent voor het
monitoren van een breed spectrum van
toxische stoffen, zijn deze methoden
minder geschikt.
— Activiteitspatronen:
Deze systemen zijn verwant aan de
systemen die gebruikt worden bij het
bestuderen van het vermijdingsgedrag,
daar het vermijdingsgedrag één van de
vele mogelijke gedragsreacties van vissen op
de aanwezigheid van toxische stoffen is.
Het systeem berust op het detecteren van
veranderingen in activiteitspatronen van
vissen, veroorzaakt door allerlei factoren,
zoals osmotische of respiratoire stress,
aantasting van het centraal zenuwstelsel of
prikkeling van chemoreceptoren bijv. als
gevolg van de aanwezigheid van toxische
stoffen. Hiertoe werden diverse detectiemethoden ontwikkeld, zoals mechanische
[39] en akoestische sensoren [40], fotocellen
[41, 42,43,44], fotocamera's [45] en filmcamera's [46].
Daar de activiteit van de vis als een algemeen criterium wordt beschouwd, bieden
deze systemen meer mogelijkheden dan het
hiervoor vermelde systeem. Het gebruik
van fotocellen ais detectiemethodiek geniet
hierbij de voorkeur, daar de aridere methoden de verdenking hebben mogelijke
invloeden op de testorganismen uit te
oefenen, of eenvoudig minder betrouwbaar
zijn.
Niettemin zijn er aan dit systeem een aantal
nadelen verbonden. Zo kunnen in experi-

menten met één vis binnen het tijdsbestek
van een uur grote fluctuaties optreden,
welke niet aan toxische stoffen kunnen
worden toegeschreven [47]. Bij het bestuderen van het scholingsgedrag van een
groep vissen blijkt dat de begrenzing van
het testbassin dit gedrag beïnvloedt, waardoor, zelfs indien zeer grote en kostbare
testbassins gebruikt wofden, randstoringen
op kunnen treden.
— Ademhaling:
Verscheidene chemische, chemo-fysische
en fysische detectiemethoden zijn ontwikkeld om ademhalingsveranderingen van
vissen door toxische stoffen te detecteren.
Naast methoden die gebaseerd zijn op het
meten van de zuurstofconsumptie en het
visueel waarnemen van de ademhalingsfrequentie van de vissen [48,49,50,51],
behoren hiertoe tevens methoden waarin
gebruik gemaakt wordt van in of aan het
lichaam bevestigde elektroden [52,53,
54, 55], drukreceptoren [56, 57], membranen
[58], catheters [56] en fotocellen [59], welke
systemen eerder in dit blad werden samengevat door Van Rhijn [60].
Alhoewel deze directe meetmethoden over
het algemeen vrij nauwkeurig zijn, is de
betrouwbaarheid klein. Zo zal de zeer
beperkte bewegingsvrijheid vanwege de
insluiting in nauwe testkamers en door
allerlei bevestigingen in en aan het lichaam
leiden tot een bepaalde stress toestand van
de vis, hetgeen mogelijkerwijs een vals
alarm kan veroorzaken. Tevens kunnen de
geïmplanteerde elektroden, fotocellen of
catheters op den duur weefselbeschadigingen veroorzaken en losraken [61].
Een eenvoudig en betrouwbaar systeem
voor detectie van de ademhalingsbewegingen wordt verkregen door het plaatsen van

Meetsluis ter detectie van ademhalingssignalen van vissen.
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TABEL I - De gevoeligheid van een waterbewakingssysteem gebaseerd op het defekteren van ademhalingssignalen van vissen, vergeleken met de
toxiciteit voor de vis, rat en de mens.
Toxiciteit voor vissen (modelonderzoek)

Geteste stoffen
Chloroform

Toxiciteit voor zoogdieren (literatuur)
Acuut toxische dosis voor
ADI-waarde
de mens, berekend opeen (acceptable daily intake)
lichaamsgewicht van
voor demens berekend
70kgeneendagelijkse opeen lichaamsgewicht
orale inname van2,5 1
van 70 kg
in mg/l
in mg

Detectiegrens waterbewakingssysteem; aantal mg/l
stof datnodig is om
binnen 24uur alarmering
te veroorzaken

LCJÜ-48 uur zebra-

vissen
in mg/l

LD-jo-ratten
in mg/kg
lichaamsgewicht

20

100

2000

(20.000)

10

500

(6.000)

(carcinogeen)

O, m Dichloorbenzeen

0,5

Cadmiumchloride
(als Cd2+)
Kopersulfaat
(als Cu2+)

0,025

2,5

150

(1.250)

0,070

0,06

0,6

120

(3.360)

0,035

elektroden in het water aan de uiteinden
van een testkamer waarin zich devis
bevindt. Het is gebaseerd op de detectie
en hetmeten vancyclische potentiaalveranderingen veroorzaakt door de ademhaling vandevis[62,63,64].
Op grond vanhetfeit datindit systeem
een relatief grotere bewegingsvrijheid van
de vis gekoppeld is aanhetgebruik van
gevoelige biologische parameters, biedt
deze methode eengoede toepassingsmogelijkheid.
Op hetRijksinstituut voor Drinkwatervoorziening ismomenteel een dergelijk
systeem in ontwikkeling (afb.1), waarbij
de gevoeligheid vanhetsysteem voor een
aantal chemicaliën wordt gemeten (tabelI).
Hiertoe werden na een gewenningsperiode
de hoogste enlaagste ademhalingsfrequentie
gedurende dedag- en nachtperiode onder
normale omstandigheden vaniederevis
bepaald. Indien tijdens hettoedienenvan
een bepaalde concentratie vaneenteststof
in hetwater de ademhalingsfrequentie
van 3vande4vissen gelijktijdig deze
individuele minima of maxima van de
corresponderende dag- en nachtperiode
overschreed, waser sprake van alarm.
De detectiegrens vanhetsysteem werd
hierbij gedefinieerd alsdehoeveelheid stof
die nodig isom binnen 24uur alarmering
te veroorzaken enwerd bepaald door het
testen vaneenreeks vanconcentratiesvan
de betreffende stof.

sterke mate te concentreren (bioaccumulatie). Door gebruik te maken van dit
biologisch concentratieproces ishet
mogelijk om op analytisch chemische wijze
de inhetwater voorkomende en stapelende
verontreinigingen te volgen.
Ter indicatie vandemate van waterverontreiniging werden concentraties van diverse
stoffen in verschillende soorten weefsels en
organismen bepaald, zoals ingal [65]en
bloed [66] vanvissen, indeschelpvan
mosselen [67],ingarnalen [68] enin algen
[69]. Deze benadering biedt echter dezelfde
nadelen alseerder genoemd voor de huidige
chemisch-fysische methodiek. Bovendien
vergt hetproces vanbioaccumulatie enige tijd
en isdemonstername moeilijk te automatiseren. Alhoewel omdeze redenen dergelijke methoden minder geschikt zijn als
waarschuwingssysteem voor plotseling
optredende calamiteiten ('short term
monitoring'), kunnen zewaardevol zijn
ter indicatie vantrendmatige veranderingen
in dewaterkwaliteit ('long term monitoring').

4. Toepassingsmogelijkheden van
biologische testeystemen
Gezien dekorte tijdsduur tussen deintroduktie van sublethale concentraties van
toxische stoffen inhetwater endereactie
hierop vandewaterorganismen kangesteld
worden datm.b.v. biologische monitorsystemen over hetalgemeen snel informatie
verkregen kanworden omtrent ongewenste
effecten vandewaterkwaliteit. Bovendien
is deverkregen biologische informatie
vaak vandien aafd dat automatisering
van hetwaarschuwingssysteem mogelijk is.
Eerder iseenlijst vaneisen samengesteld
[70] waaraan eenpraktisch bewakingssysteem moet voldoen. Alhoewel opdit
moment demeeste biologische systemen
zich nogin een ontwikkelingsstadium
bevinden enverder onderzoek betreffende
detectiegrenzen en mogelijke praktijkproblemen nodig zal zijn voordat deze
systemen operationeel ingezet kunnen
worden, zijn sommige methoden veel

Afb. 1 - Schematisch model van een automatisch biologisch waterbewakingssysteem m.b.v. vissen.
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belovend te noemen. Met name de doorstromingstechniek waarin gebruik gemaakt
wordt van de positieve rheotaxis van de
vis, en het systeem gebaseerd op het detecteren van ademhalingsbewegingen van de
vis d.m.v. vrije elektroden bieden goede
toepassingsmogelijkheden. Het eerstgenoemde systeem wordt door het KIWA te
Nieuwegein ontwikkeld, terwijl het laatstgenoemde systeem, dat relatief complexer
maar zeer waarschijnlijk gevoeliger is,
door het RID te Dordrecht in studie is.
Dergelijke systemen zouden in de naaste
toekomst routinematig bij een operationeel
kwäliteitsbewakingssysteem voor de oppervlaktewateren opgenomen kunnen worden
en geplaatst worden op strategische punten
langs de grote rivieren (afb. 2). In dit verbarid kan gedacht worden aan grensoverschrijding, onttrekkingspunten t.b.v. de
drinkwatervoorziening en ter plaatse van
waterhuishoudkundige kunstwerken.
Tezamen met fysisch/chemische monitors
en met name de veelal nog in ontwikkeling
zijnde meer specifieke monitors kunnen zij
in belangrijke mate het operationele gedeelte
van een geïntegreerd waterkundig informatiesysteem vormen. De specificaties van
deze biologische mönitorsystemen zullen
dan mede worden ingegeven door de
beheersmogelijkheden in het kader van de
waterhuishoudkundige infrastructuur.
In dit verband kan gedacht worden aan de
responsietijd van het systeem (tijd tussen
optreden toxiciteit en alarmering) die o.m.
afgestemd zal moeten zijn op looptijden
van rivieren en de mogelijkheden voor
corrigerende beheersmaatregelen.
Tevens zijn deze automatische biologische
waarschuwingssystemen geschikt om
industriële effluenten direct aan de bron op
toxiciteit te controleren, waarbij de vissen
worden blootgesteld aan een bepaalde
verdunning van het effluent. In het geval
dat een aan een lozingsbron gesitueerd
bewakingssyteem alarmeert, kunnen de
alarmsignalen dienen voor het bedienen van
kleppen, waardoor het effluent naar een
opslagbassin afgevoerd kan worden voor
nader analytisch chemisch onderzoek en ter
preventie van eventueel te berokkenen
schade. Op dezelfde wijze kan een bewakingssysteem gesitueerd op een onttrekkingspunt langs een rivier door alarmering een mechanisme bedienen, waardoor gedurende het optreden van een
calamiteit de wateronttrékking wordt
gestaakt.
Gerelateerd aan het voorkomen van organische microverontreinigingen in drinkwater, vormt het detecteren van lage niet
direct toxische concentraties carcionogenen
in water een belangrijk probleem. In dit
kader zouden snelle screeningsmethoden
[71, 72,73] geschikt zijn om na toepassing

1 ___
Mrx^)
.—1=3=*;

JSpLJrSSKX,

3>
li"

Afb. 2 - Schematische weergave van potentiële
toepassingsmogelijkheden voor biologische
bewakingssystem en.

van effectieve concentratietechnieken het
produktwater van de waterleidingbedrijven
periodiek te controleren.
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door het verdringen van zout water kan
met persputten verwezenlijkt worden;
— de veiligheid van de drinkwatervoorziening is ten zeerste gediend indien voorraadvorming kan plaatsvinden onder
afsluitende lagen;

Infiltratie d.m.v. persputten
Doel van het onderzoek:
tot oplossing brengen van het
— Verstoppingsvraagstuk

— het benutten van honderden miljoenen
m;i zoet diep duinwater kan worden overwogen, mits aanvulling van deze watervoorkomens technisch mogelijk is;

— Bergingsvraagstuk

— door middel van persputten kan de
capaciteit van bestaande produktiemiddelen
worden vergroot door bijvoorbeeld in
tijden van laag verbruik water in de grond
te bergen om het in tijden van hoog verbruik weer te benutten;

— Technische uitvoering

— het tegengaan van zoutintrusie;
— de kwaliteitsverbeteringen die het water
bij bodempassage ondergaat zijn aspecten
die ook bij de beoordeling over de wenselijkheid of persputten moeten worden
toegepast een rol spelen.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat
de toepassing van persputten mede een
bijdrage kan leveren bij een harmonische
inpassing van infiltratiewerken in het landschap.
Geconcludeerd kan worden dat het in verschillende omstandigheden aantrekkelijk
zou kunnen zijn om persputten toe te
passen. Hierbij dient dan tevens de vraag
gesteld te worden of met behulp van putten
op een economische manier water in de
grond is te brengen en welke problemen
zich hierbij voordoen.
In afbeelding 4 zijn de belangrijkste vraagstukken die moeten worden beantwoord
genoemd.
— Prioriteit bij het onderzoek heeft de
problematiek van de verstopping gehad.
Eerst dient men te weten of en zo ja
onder welke voorwaarden water met behulp
van een put in de grond is te brengen. Ir.
Olsthoorn doet omtrent de resultaten van
het onderzoek op dit gebied op de volgende
bladzijden en in H2O (10) 1977,nr.26 verslag.
Het bergingsvraagstuk en daarmee de vraag
welk deel van het in de grond gebrachte
water weer kan worden teruggewonnen
en welke verliezen er optreden is in onderzoek en zal worden uitgebreid.
— Omtrent de kwaliteitsveranderingen
die het water in de bodem ondergaat is
reeds een goed inzicht verkregen.
— Bij de terugwinning van het water zal
aandacht aan de verstopping moeten worden
besteed en dienen de voor- en nadelen van
dual dan wel single purpose putten te
worden onderzocht.
— Voor de toekomst zal met name de
aandacht van de Werkgroep gericht moeten

— Kwaliteitsvraagstuk
— Terugwinningsvraagstuk
— Ontwerpnormen en kosten
Afb. 4.
zijn op het onderzoek van een projekt
op technische schaal waarbij een kostenevaluatie niet mag ontbreken.
Het geheel overziend mag worden gesteld
dat de bereikte resultaten zeker met betrekking tot het voorkomen van verstopping
van infiltratieputten veelbelovend zijn.
Hoewel hiermee inzicht is verkregen in de
voorwaarden waaronder het mogelijk is
om door middel van een put water in de
grond is te brengen, mag daaruit niet
geconcludeerd worden dat de overige
vraagstukken, vooral als die samenhangen
met een projekt op technische schaal, ook
zijn opgelost. De Werkgroep hoopt dat
over enige jaren hierin meer inzicht is
verkregen opdat dan geconcludeerd kan
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worden dat het toepassen van persputten
met name een mogelijkheid zal kunnen zijn
voor een intensief gebruik van de diepe
duinwatervoorraad.
In de afgelopen jaren is gezamenlijk
gepoogd een nieuwe techniek te ontwikkelen
waarbij op vele gebieden kennis is opgedaan. Deze kennis zal niet uitsluitend bij
infiltratie in de duinen, maar ook elders
goede toepassing kunnen vinden. In situaties waarbij bestaande of nieuwe grondwaterwinningen in conflict kunnen komen
met andere belangen, zou kunnen blijken
dat compenserende maatregelen door middel van open infiltratie dan wel persputten
een goede oplossing bieden.
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