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Biotechnologieinde
drinkwatersector:meer
kansdanbedreiging
Demogelijkhedenvande modernebiotechnologiehebbenookimpactopdedrinkwatersector.Toepassingervaninsectorenalsgeneeskundeenlandbouwkandebedrijfsvoering beïnvloeden,maarde
meesteimpactistevenvachtenvannieuwe,snelleDNA-analysetechniekenindewaterleidingbedrijvenzelf. Hetisduszaakdezenieuwemogelijkhedenzorgvuldigophunwaardeteonderzoekeu.
Tegelijkertijd moetenwerekeninghoudenmetdeconsument.Dietwijfelt nogoverbiotechnologieop
zijn bord.Watzalhijdandenkenvanbiotechnologieuitdekraan-o/zelfsmaardeschijndaarvan?
Biotechnologieisdeverzamelnaamvoor
techniekenwaarmeedeeigenschappenvan
eenorganismewordenveranderd.Deklassieke
biotechnologiebestaatalsindsmensenheugenis:bijhetfokkenvandierenenveredelenvan
plantenselecteertdemensopgewensteeigenschappen.Wetenschappelijke doorbrakenin
dejaren'70hebbengeleidtotdeontwikkeling
vannieuwetechniekenalsgenetische modificatie.Hiermeeishetmogelijkgenetische
eigenschappengerichterensnellerteveranderenofzelfseigenschappenvandeenesoortbij
deanderesoortteintroduceren.Zulkegenetischgemodificeerde micro-organismen
i's)vindensteedsmeertoepassingen.

Gezondheidszorg
Indegezondheidszorg brengt dezetechnologienieuwemethoden voordiagnoseen

therapiebinnen handbereik. Daardoor
wordteenverschuivingvancuratievenaar
preventievegeneeskunde mogelijk:als
iemands aanlegvooreenbepaaldeziekteop
basisvanspecifieke erfelijke eigenschappen
kanworden vastgesteld,danisziektete
voorkomendoorgedragofdieetaantepassen.Ookishetmetkennisvandeprocessen
opcellulairenmoleculair niveauop termijn
mogelijkspecifiek endoelgericht 'geneesmiddelenopmaat' temaken, toegesneden
opiemandsgenetischeeigenschappen.Dit
kanopdenduur invloed hebben ophetaantalendeconcentratie farmaceutische stoffen
dieviadeRWZIinhetoppervlaktewater
terechtkomen.Datzelfdegeldtvoordetoegenomen mogelijkheden van biotechnologischeproductievangeneesmiddelen: specifieke(genetischgemodificeerde) bacteriënen

Dezetrendanalyseiseenonderdeelvande
toekomstverkenningen inhetkadervan
DeKartonnenDoos.DeKartonnenDoos
verkenttrendsinonzemaatschappijom
toekomstbeelden voordewatervoorziening
teontwikkelen.Dezetoekomstbeelden
zulleneenbasisvormenvoorinrichting
vanhetbedrijfstakonderzoeken mogelijk
eenbijdrageleverenaanhetstrategisch
beleidvandebedrijven.Uitmeerdan
honderd trendsheeft deprojectgroep erelf
geselecteerdvooreennadereanalyse.Deze
reeksbehandeltdepotentiëleimpactvande
trendsendeonzekerhedenwaarvoorzij de
waterleidingsectorstellen.

schimmels kunnen vaakinéénstapdoen,
watindefijnchemieof farmaceutische
industrie meerdereproces-enzuiveringsstappen kost.Datbeperktdehoeveelheid
vervuild afvalwater.

Landbouw
Indeagrarischesectotwordt biotechnologieingezetomhetklassiekeprocesvan
kruisen enselecterenvannatuurlijke eigenschappentevetsnellenenomsoortvreemde
nieuweeigenschappen intebrengen.Dat
kanbijvoorbeeld nieuwevariëteitenmet
verbeterdeeigenschappen opleveren,zoals
gewassenwaarvoor minder (kunst)mest,
water ofpesriciden nodigzijnendieeen
hogereproductiviteit perhectare opleveren.
Eenanderetoepassingligtinde functional
foods:voedingsmiddelen waaraan vitamines,mineralen ofanderestoffen zijn toegevoegd,waardoorzeaantrekkelijker (vaak:
gezonder)zijn voordeconsument,zoals
margarinesdiehetcholesterolgehalte helpenteverlagen.Ookmeer bereidingsgemak
enmeergenieten (bijvoorbeeld van bijzonderesmaakjes) behorentotdetoekomstmogelijkheden.Voedingsmiddelenzoudenzich
zodeelsrichtinggenees-engenotmiddelen
kunnen ontwikkelen.Eenpunt vanzorgis
nogofggo'seengevaarkunnenvormenvoor
natuurlijke ecosystemen,bijvoorbeeld doordatzezohardgroeiendatzeanderesoorten
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verdringen ofdoordatzenieuw geïntroduceerdeeigenschappen overdragen naaranderesoorten viagenoverdracht.

Externe invloed vanbiotechnologie
Debetekenisvanbiotechnologie voorde
Nederlandseeconomiezalnaar verwachting
blijven toenemen.Ondernemers indevoedingssecror verwachten datin2010eenderdevanhun omzetverband zalhouden met
biotechnologische toepassingen.Indefarmaceutischesectorligtdatpercentagenog
hoger.Vormendezeontwikkelingen kansen
ofbedreigingen voorde waterleidingsector?
Watkunnen wedekomendejaren verwachtenenwelkerisico'slopenwealssector?
Metdeagrarischesector,degeneeskundeen
deproductie vangeneesmiddelen hebbenwe
waarschijnlijk debelangrijkste factorengeïdentificeerd dievanbuiten invloed uitoefenen opdedrinkwarersector enhaar(technische)bedrijfsvoering. Heelgrootzullen die
invloeden nietzijn.Vanuithetdrinkwaterperspectiefgezien,zoueentoename vanhet
gebruik vangenetischgemodificeerde organismen ingeneeskunde,fijnchemie en landbouwpositiefkunnen uitpakken voorde
oppervlaktewaterkwaliteit. Hetzalechter
noggauw tientottwintigjaar duren voorde
drinkwatersector ietsmerkt vaneeneventueleafname vanheraantalendehoeveelheid
bestrijdingsmiddelen inhet water.

Biotechnologie binnen de drinkwatersector
Moderne biotechnologie biedt echter
ooktoepassingsmogelijkheden bijdedrinkwaterbereidingende kwaliteitsbewaking.
Zuivering
Biotechnologie kanworden toegepastin
biologischezuiveringsprocessen als nitrificatieinzandfilters, biologischeprocessenin
actieve-koolfiltersenDOC-verwijderingin
langzamezandfilters.Dezeprocessen laten
wenuredelijk spontaan ontstaan inonze
drinkwaterinstallaties.Door natuurlijke
selectieendejuisteomgeving gedijen
bepaaldebacteriën.Datbetekent bijvoorbeelddatnahetvervangenvan filtergrind
hetenigetijd kanduren voordatde nitrificatieweeropgangkomt.Mogelijk isditproces
teversnellendoor hetenten metdejuiste
bacterie-culruur.
Inactieve-koolfilters zorgen bacteriën
ervoordarhetverwijderingsrendement niet
naarnuldaalt alsalleactieveplaatsenophet
koolbezetzijn.Dezebacteriën kunnenin
hetactieve-koolgedijen enverwijderen nietgeadsorbeerdestoffen. Hierdoor worden
verwijderingsrendementen van20tot30
procentgehaald.Inde afvalwaterzuiverings34
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technologie wordensteedsmeer specifieke
organismen ontdekt dieeenbepaald
'kunstje' kunnen (Anamoxbacteriëndie
nitriet directomzetten naarstikstof;bacteriëndieelementair zwavelproducerenuit
rookgassenenzelfsbacteriën diedioxines
afbreken). Voorbijna alleorganische sroffen
bestaatindenatuur weleenorganisme dat
het kanafbreken. Dezebacreriën worden
meestalgevonden opplaatsen met ernsrige
milieuvervuilingengedijen ookalleengoed
onderdergelijk omstandigheden. MetDNAtechnieken ishetinprincipemogelijkom
hun eigenschappen intebouweninandere
bacteriesoorten. Deinzetvangenetisch
gemodificeerde bacteriënindrinkwaterzuiveringendiebentazon kunnen afbreken zal
echterweleenutopieblijven.Doordelage
substraatconcentratie endehogeselectiedrukin actievekoolfilterszullen bentazonafbrekende bacteriëndaar nier kunnen
overleven.Dat neemt nietwegdatdebiotechnologiezekerkansen biedtdezuivering
teverbeteren.
Kwaliteitsbewaking
Microbiologisch onderzoek isessentieel
voordebeoordelingvandekwaliteitvan
drinkwater endenieuwe DNA-technieken
bieden legiomogelijkheden voorbetere
kwaliteitsbewaking. Momenteeldoenhet
Waterlaboratorium NoordenKiwaWarer
Researchonderzoek naarnieuwe technieken
dieberusten opdeanalysevanhet erfelijk
materiaal vanmicro-organismen.Dezetechniekenhebben eenaantal belangrijke voordelen tenopzichrevandetraditionelebiologischekweekmethoden:zezijn snelleren
specifieker enkunnen deherkomsr van
micro-organismen beter vaststellenvia'vingerafdrukken'. ZokanmerdePCR-techniek
(polymerase-kettingreactie) binnen een half
tot tweeuureenkenmerkend fragment van
eenspecifiek micro-organisme wordenver-

menigvuldigd engeanalyseerd.Snelleen
soortspecifieke detectievanLegionellais
daarvaneenschoolvoorbeeld. Dehuidige
kweekmethode voorLegionellaPneumophilia,
deverwekkervanveteranenziekte, neemt
ongeveerzevendagen inbeslag,merPCR
duurt deanalysenogmaar enkeleuren.Zulkemethoden zijn ookteontwikkelen (ofal
inontwikkeling) voorandere micro-organismendievoordedrinkwatetsector belangrijk
zijn,zoalsE. coli,Campylobacter,Giardiaof
Cryptosporidium.Snelle detectietechnieken
voorbijvoorbeeld E.colizoudenervoorkunnenzorgendateenleidingsegment ofzuiveringsstapnareparatiesnelleringebruik kan
wordengenomen.Momenteelduurthet
altijd nog24uurvoor kweekresultaten
bekendzijn.Dooruittegaanvaneenuniek
DNA-fragment vandepathogènesoortvan
hetmicro-organisme,krijgjeeen methode
dieselecteertopdewerkelijke ziekteverwekkersennieronnodigzware maatregelen
oproeptdoorookniet-pathogene vertegenwoordigers vanhetgeslachtaantetonen.
Ookniet-kweekbare virussen kunnenvia
PCR-technieken worden aangetoond.
Hetvraagt nogveelonderzoek omPCRtechnieken tevertalen naarde specifieke
problemen vandedrinkwatersector.Waar
hetindemedischesectorvoldoendeisomde
aanwezigheid vanbepaalde bacteriënof
virussen aantetonen,wildedrinkwatersectorookconcentratieswetenenofhetomeen
pathogènesoortgaat.Erwordenechternual
real-timePCR-technieken ontwikkeld die
behalve hetorganismeookdehoeveelheid
daarvan aantonen.Eennadeeldaarbij isdat
dePCR-techniek ookdodemicro-organismen detecteert.
Lab-on-diip
Eindoktober2002heeft STMicroelectronicseenprototypegepresenreerd vaneen
chipvoorDNA-analyse.Dezechipkangerin-

DNATECHNOLOGIE ?
Prima bij de dokter, maar niet op mijn bord !

ontstaan indelandbouw:kleinschaligeen
biologischeproductiebedrijven voorconsumptie inNederland en grootschalige
bedrijven metgenetisch gemodificeerde
gewassen,met hogereopbrengsten enlagere
productiekosren, voordewereldhandel.
Gentechnologische technieken binnende
gezondheidszorgzijn wel aanvaardbaar:
daargaathetimmers omindividuele, kleinschaligeenzorgvuldiggecontroleerdetoepassingendiepatiënten veelverlichting
brengen.

Wat moet de drinkwatersector
doen?

gehoeveelheden DNAvermeerderenenaansluitend analyseren.Opdechip bevinden
zichzonesdievoorafmet bekendeDNAfragmenten zijn geladen.DeDNA-fragmentenin het monster hechtenzichaandeovereenkomsrigefragmenten opdechipen
wordenvervolgensoptischgedetecteerd.Eén
DNA-chip kanmeerdere micro-organismen
gelijktijdig detecteren.Dezechipsworden
ontwikkeld voormedische toepassingen,
maarzoudenookmicro-organismen in
drinkwater kunnen aanronen.Daarmeeis
onsite-analyse binnen bereik,maaronlineanalysenogniet.Micro-organismen komen
immersinzulke lageconcentraties in water
voor,datdemonstervoorbereiding concenrrarievangrotevolumeswater vereist-en
datkost tijd.

Consument en wetgeving
Totzoverde(potentiële) technische
mogelijkheden. Hetgaatechter niet alleen
omdetechniek.Hoewelgenetische modificatietendienstevandegezondheidszorg
voordemeestemensen aanvaardbaar is,isde
consument huiverigvoorgenetischemanipulatieopzijn bord.Dewetgevingwilhem
daarom viaduidelijke etiketteringvanvoedingsmiddelen de keuzemogelijkheden
geven:welofgeenproducten van moderne
biotechnologie kopen.Hetisnogdevraag
hoein2020dereputarievan biotechnologie
inNederland is.Wekunnen ons twee uitersren voorstellen:
Toekomstbeeld 1: biotechnologie is
geaccepteerd!
Biorechnologie isin2020niet meerweg
tedenken uit demaatschappij.Degezondheidszorgsteunt zwaaropdezenieuwe
methoden.Bijna alleopgroteschaalgeproduceerdegewassenzijngenetisch gemodifi-

ceerd.Misoogsten doorgewasziekren ofplagenzijn verleden tijd. Datging niet vanzelf
DeEUendeNederlandse regeringbleven
onder invloedvandepubliekeopinielange
tijd tegenstanders vangenetisch gemodificeerdegewassen.DeVSenCanada gingen
echrersteedsmeergemodificeerde gewassen
inzetten voorgrootschaligeproductie.Om te
kunnen concurreren opde wereldmarkt
gingEuropa ookoverstagenlietsteeds meer
teeltvangenetischgemodificeerde gewassen
toe.Ookaangescherpte EU-richtlijnen ten
aanzien van gewasbeschermingsmiddelen
hebben bijgedragen aandeintroductievan
gewassendiemergenetische modificatie
resistentzijn gemaakt tegenziekten.De
meesteconsumenten gebruikenggo-productenzonderbezwaren.Alsophet etiket
staatdatditproduct dankzij modernebiotechnologie totstand isgekomen, pleit dat
alleenmaar voordekwalireir.
Toekomstbeeld 2: biotechnologie is
verworpen!
Degrootschalige'industriële'voedselproductie kwamsteedsvakernegatiefin het
nieuws.Vogelpest,MKZenBSEdroegen
daaraan bij.Genetischemanipulatievan
planten ofdierengaatdeconsumenten van
2020tever:zekiezenlievervoor producren
uit debiologischeland- en tuinbouw.
Supermarkten hakeninopdezetrenden
biedensteedsmeerbiologische producten.
Erzijnzelfs supermarkten dieadverreren
met'gegarandeerdggo-vrij'voedsel.Het
grotepubliekkijkt goednaardeetiketten en
vermijdt producren waaropstaatdatze
genetischgemodificeerde bestanddelen
bevatten.Dieverdwijnen danookuitde
schappen.AangezienNederland tegelijkertijd moetconcurrerenopdewereldvoedselmarkt,zouerzelfseentweedeling kunnen

Dedrinkwatersector moetrekeninghoudenmet beideontwikkelingsrichtingen van
het imagovanbiotechnologie.Alsdeconsument zichtegen biotechnologieopzijn bord
keerr,kanhij misschienookgaan twijfelen
aanbiologische drinkwarerzuiveringsmethoden.Wieweetkomthetdannogweltot
niet-ggo-verklaringenvoor kraanwater.
Anderszinskandeextrabeschermingdieuir
dekrachtigebiologischezuiveringstechniekenvoorkomt,bijdragen aaneenpositief
imagovandrinkwater. Enonafhankelijk van
deimago-kwestie:vanuit technischeoogpuntliggenerindemoderne biotechnologie
bijzonder intéressantemogelijkheden, vooral
voorkwaliteitscontrole enanalyse.Daar lijkt
toepassingvanbiotechnologie tekunnenleidentotkosten-entijdbesparing.Naar verwachtingzullendesnelleontwikkelingen op
ditgebiedblijvendoorzetten,iniedergeval
binnendegeneeskunde.Desectormoet met
eigenonderzoekzorgendarzijuitdezenieuwemogelijkheden devoorhaarzinnigeroepassingen haaltenbenut.Daarbij moetzijde
ontwikkelingen inbijvoorbeeld degeneeskundenauwgezetblijven volgen.Opdatzein
staatisoptimaalgebruik temakenvande
daarontwikkelde technieken,alsdepublieke
opiniedaartegengeenbezwaarheeft, C
Mark Schaap,
(Waterbedrijf Groningen)

Rectificatie
Inhetvorigenummer vanH20werdinhet
beginvanhetartikel'Handleidingover
omgaanmethoogarseengehalteingrondwater'(pag.4en5)gesprokenoverdeInterimwetbodemsanering.Dezewetisniet
meervankracht,envervangendoordewet
Bodembescherming(WBB).DeWBBisin
1987vankrachtgeworden.In1994iseen
aparthoofdstuk ingevoerdoverbodemsaneringvanverontreinigingendievóór1987
zijn ontstaan.
De redactie.
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