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ZWEMVERBOD BIJ MICROCYSTINE-GEHALTE VAN BOVEN 20 |JG/L

Aangepast protocol
vooraanpakCyanobacteriënin zwemwater
Inhetoppervlaktewater inNederland komensteedsmeercyanobacterié'nvoor.DeEuropesezwemwaterrichtlijn endeWetHygiëneVeiligheidenBeheerZwemgelegenhedenbevattenechtereennormenvoorcyanobacterié'nen-toxines.Waterbeheerdershebbenbehoejteaanuniformerichtlijnenom
metblauwalgenomtegaan.In 1999steldedecyanobacteriëu-werkgroepeenprotocolopdatmet
namedeprovincieshielpbijdebeslissingomovertegaanopwaarschuwingenofeenzwemverbod.
Ditprotocolisditvoorjaar verbeterdenbegindezemaandgeaccordeerddoordeCommissieIntegraal
Waterbeheer.Volgensditnieuweprotocolmoeteenzwemverbodingesteldwordenbijeenmicrocystine-geha!tevanmeerdan20microgramperliter.Ditgehalte isgebaseerdopaanbevelingenvande
VN-wereldgezondheidsorganisatieWHOendeGezondheidsraad.
InNederland tradendeafgelopenjaren
steedsmeergezondheidsklachten opnahet
zwemmeninoppervlaktewatervanbacteriologischgoedekwaliteit.Sommigecyanobacteriën(blauwwierenenblauwalgen)enhun
toxineszoudeneendeelvandezeklachten
kunnenveroorzaken.Omonderzoekophet
gebiedvancyanobacterié'nteinventariseren
entecombinerenisenkelejarengeledeneen
cyanobacteriën-werkgroep opgericht.Inde
loopvandetijd ishetuitgegroeidtoteen
groepvanwetenschappersenwaterkwaliteitsbeheerders,dieinformatie uitwisseltover
lopendeprojectenenhoemetcyanobacteriën
omgegaanwordtindepraktijk.Indezewerkgroepzittenafgevaardigden vanWaterschap
HunzeenAa's,IPO-WHVZ,HoogheemraadschapUitwaterendeSluizen,NIOO-CL,
KNAW,Waterwinningbedrijf BrabantseBiesbosch,RTZA,Hoogheemraadschap vanRijnland,STOWA,UniversiteitvanAmsterdam,
WetterskypFryslânenhetRIVM.
Cyanobacteriëngroeienoptimaal bijeen
temperatuur tussende20en30°C.Zijkomen
tot bloeiinwarmezomers,juistwanneerde
recreatiedrukhoogis.Bloeivancyanobacteriënkanechterhethelejaaroptreden.Hierdoorishetmoeilijk aantegeveninwelke
periodemenzoumoeten meten.Sommige
cyanobacteriën zijn instaatomcyanotoxines
teproduceren,welkeverscheidenegezondheidsklachten kunnen veroorzaken.Veel
cyanobacteriën,dietoxineskunnen producerenzijn tevensdrijflaagvormers. Daardoor
kunnendecelgebondencyanotoxinesinhoge
mategeconcentreerd worden in drijflagen.
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Decyanotoxineskunnen alsvolgtworden ingedeeld:
• hepatotoxines
Zijremmen deeiwitfosfatase. Lagedoseringkanleiden totjeuk en/of huiduitslag
en/ofmaagdarmklachten (misselijk, buikpijn, diarree),griepachtige verschijnselen,
hoofdpijn, geïrrireerdeogen,oorpijn enblarenronddemond.Hogeredoseringen en/of
chronischeblootstelling kunnen leiden tot
hetontwikkelen vantumoren en/ofbeschadigingvandelever,met mogelijk dedood
totgevolg.Belangrijkste toxines indeze
groepzijn demicrocystines,welkemaar
langzaamafgebroken worden in oppervlaktewater;
• neurotoxines
Dezegrijpen aanopdeoverdrachtvan
zenuwpulsenopdespiervezels.Symptomen
zijn:afnemende activiteit,duizeligheid,
ademhalingsproblemen enkrampen.Bijhoge
doseringenkanhetleidentotverlammingsverschijnselen envervolgens zuurstofgebrek,
metalsmogelijkgevolgdedood.Belangrijkste
toxineindezegroepisanatoxine.
Hiernaast kunnen ooklipopolysachariden(LPS)gezondheidsklachten veroorzaken.
LPS komenvooralsbestanddeelvancelwandenvanbacteriënenkunnen bijdemens
oogirritatieenallergischereactiesveroorzaken(astmatischeenhooikoortsachtige verschijnselen).Huidirritatie bij baders lijkt
vooraldoorLPS teworden veroorzaakt.
Cyanobacreriën komen inNederland in
bijna allegroterewateren voor,maar niet in

Desituatievóór2001:drijflagenindeKolksluisin
Spaamdamwordenopgezogenenafgevoerdnaareen
zuiveringsinstallatie.

wateten met eensterkedoorsrroming,zoals
rivieren.InNederland zijn vooraldesoorten
vanbelangdiehoren totdegeslachten
Microcystis,Anabaena,Aphanizomenonen
Planktothrix.Bijna allepopulatiesgtoeien in
deloopvandezomerenzijn hetgtootst aan
heteindvanhetzomerseizoen (tweede helft
vanseptember).Somsontwikkelt zicheen
populatievanAnabaenainhetvoorjaar of
heeft debiomassa vanbijvoorbeeld Microcystisdanaleendermategroteomvang dat
overlastontstaat.SlechtsvanPlanktothrixis
bekend dathetorganisme zichookinde
winter kanhandhaven;alleanderesoorten
overwinreren inhet sediment.
Aphanizomenon,AnabaenaenMicrocystis
wordengevonden inwatdieperewateren
(meerdandriemeterdiep),Planktothrix
komtvoornamelijkvoorindeondiepere,
nutriëntrijke wateren (totviermeter).
Microcystis-,Anabaena-enAphanizomenon-soorten kunnen bij voldoendegrote
concentratiedrijflagen vormendieopgroenblauweolieverflijken.Dezedrijflagen kunnenbij weinigwind stabielzijn enaan lager
walbijeengedreven worden.Hierdoor ontstaandichtepopulatieswaarinzichveel
toxinekanophopen.Bijveranderende windrichtingkunnen drijflagen binnen een
etmaalverdwijnen doorverspreidingover,
ensuspenderen in het oppervlaktewater
Zwemmers kunnen indergelijke drijflagen,
zoweldoor hetinslikken vanwateralsvia
contactmethuid ofogen,aantehogecon-

centratiestoxines worden blootgesteld. Uit
onderzoek vanSTOWAin 2000blijkt dat in
Nederland voornamelijk microcystines in
oppervlaktewater worden gevonden.

Aanbevelingen
Devolgendeactiesworden aanbevolen
(opbasisvanmetingen vanmicrocystines):
• minder dan 20 MgMC/l:geenactie
ondernemen;
• meerdan 20pgMC/l:zwemverbod
(eventueeldwingende waarschuwing) en
metingherhalen.Indien weereenhoge
waardegevonden wordt iserzekereen
verhoogdekansopvelegezondheidsklachten;
• eendrijflaag: waarschuwing uit laten
gaanendezwemplaats bemonsteren op
cyanobacteriënenmicrocystines.Deze
waarschuwing wordtpas ingetrokken
alsdedrijflaag verdwenen isenereen
concentratie vanminder dan 20 pgMC/l
wordtgevondenopdezwemplaats.
Eenzwemverbod wordtopgehevenals
demicrocystine-gehaltes weertoteenaanvaardbaar niveauzijngedaald(minder dan
20Mg/l)- Hetmicrocysrinegehalte (20pg
MC/l)inhetprotocolisgebaseerdopdeaanbevelingen vandeWHOuit 1999enhet
adviesvandeGezondheidsraad in 200t.De
Cyanotox-werkgroep isvanmening,dat
indiengehaltes tussen de10en20 pgMC/l
gemeten worden(engeendrijflaag aanwezig
is)alactieondernomen zou kunnen worden,
doormiddelvanwaarschuwingen offrequenter bemonsteten.

Ingevalvaneendrijflaag wordtgeadviseerddewaarschuwingvankracht telaten
zijn totdezeverdwenen is,omdat in drijflagenallerleirottingsprocessen kunnen optreden.Bijherhaaldelijke problemen wordt
aanbevolen permanent een waarschuwingsbord teplaatsen.
Voorwaarschuwingsteksten worden
enkelesuggestiesgegeven:
• Aanradenzichniet indedrijflaag te
begevenenzichnahetzwemmen goed
aftespoelen;
• Aanradenzichniet inhetwater tebegeveninverband metverhoogdegezondheidsrisico'salsgevolgvancyanobacteriën/blauwalgen;
• Aanradenomniet tesurfen en/ofwaterskiëninverband metverhoogdegezondheidsrisico'salsgevolgvancyanobacteriën/blauwalgen.
Dehoopbestaatdatopdezemanier uniform enverantwootd omgegaanwordt met
decyanobacteriënproblematiek, zodat
mogelijk hetaantalgezondheidsklachten als
gevolgvancyanobacteriën en-toxines daalt.

Advies van de Gezondheidsraad
DeGezondheidsraad brachtvorigjaar
hetrapport 'Microbiëlerisico'svanzwemmen indenatuur' uit.Daatin adviseertde
raaddeadvieswaardevan20microgram
microcystineperlitervandeVN-wereldgezondheidsorganisatie WHOovertenemen.
Alseendrijflaag aanwezigisvancyanobacte-

Vanaf2001wordtdeoverlastvandejaarlijksterugkerendedrijflagenindeKolksluismiddeninSpaarndambeperkt
doorhetvroegtijdigverpompenvanbeginnendedrijflagenviaeenvastpompsysteem.

riëndiehet toxinemicrocystine produceert,
achtderaadeenzwemverbod gerechtvaardigd.Ditgeldteveneens indiendeconcentratiemicrocystine dedooideWHOgeadviseerdewaardevan20microgram per liter
overschrijdt.
Preventievemaattegelen zijn nauwelijks
mogelijk. Heropstellenvaneen risicoprofiel
enhetmonitoren vanzowelcyanobacteriealsroxineconcentraties vindtdeGezondheidsraad vangroot belang.Minister Pronk
(VROM)gafdestijds ineenbriefnaarde
TweedeKameraandathij hetadviesende
aanbevelingen vandeGezondheidsraad
onderschrijft endatNederland bijdeimplementatie vandeherzieneEuropesezwemwaterrichtlijn waarnodigaanvullende voorschriften enbepalingenzalopnemen, met
namewaar hetgaatomhetbeheersenvande
problematiekvandecyanobacteriën. Hij
verwijst daarbij naar hetprotocoldatdoor
hetcyanobacteriën-overleg isopgesteld;
waarschijnlijk zalditprotocol indenieuwe
zwemwaterrichtlijn worden opgenomen.
Daarnaast zalhij naderonderzoek naarde
effecten vanblootstelling stimuleren.

Nieuwsbrief en folder
Uitreactiesvanwaterbeheerders blijkt
datdeproblematiek rond cyanobacteriën
(blauwalgen)welwordtbeseft, maardat uitvoeringdaarvanvaakproblemenoplevert.
Menwilgraagvakergeïnformeerd worden
overdestandvanzakenvanonderzoeknaar
cyanobacteriën enhun-toxines,dewetgeving
eneventueleanderenieuwtjes.Hetcyanobacteriënoverlegbrengtvoorditdoeléénàtwee
maalperjaareennieuwsbriefuit.Deeersteis
afgelopen aprilverschenenmetdaarinonder
andereinformatie overNederlandseprojecten,hetaangepaste cyanobacteriën-protocol
enhetadviesvandeGezondheidsraad.Daarnaasrbrachtdewerkgroeponlangseen folder
uitommonsternemers tehelpencyanobacteriënteherkennen inhetveld. f
Imkc Leenen, Microbiologisch
Laboratorium voor Gezondheidsbescherming (RIVM)
Foto's:Hoogheemraadschap van
Rijnland

Verschijningsdata
Deverschijningsdata endedatawaarop
kopijvoorhetbetreffende nummeraangeleverdmoerzijn,staanopeenoverzichtdat
ukuntaanvtagenbijderedactie:
(010)4274165.Daarisookeenhandleiding
optevragenvoordeartikelenin
Platform.
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