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Voordebewakingvandewaterkwaliteitrenaanzien van organischemicroverontreinigingen,met
namedeherbiciden die m voorgaandejarenvoorproblemen hebbengezorgd,implementeertWaterwinningbedrijjBrabantseBiesbosch momenteel tweechemischemeetsystemen(HPLC-DADen
GC/M5).Inaanvulling hieropenvoorde bepalingvandeacutetoxiciteitvanhetMaaswaterworden
eenalgen-eneenDaphnia-toximcter(zieafbeelding zjgebnukt. Hoewelztjgeengehaltes aan toxischestoßen meten,hebbenzeweleenaantal voordelentenopzichtevanchemischemeetsystemen.
Chemischemeetsystemen metencen totenkelemalenperdag,waarbijeenbeperktaantal,vooraf
aangegeven enonbekendeverbindingen,gedetecteerdwordt.Eenbiologisch bewakingssysteem registreertcontinu deacutetoxiciteit. Het isuietgevocligvoorallestoffen, maar wel vooreenbreedscala
aanstoffen, dienietvoorafgedefinieerdzijn.BijWBB wasde keuzevoorbiologischemeetsystemen
ingegevendoordestofgroepeii die111 deMaaswaterkwaliteitsproblemen kunnen veroorzaken. WBB
valideerde beidemeetsystemen enzetteeenkwaliteitsborging- op.Deervaringen hiermeeworden
toegelichtaan dehand van eencalamiteit die n/gelopenzomeroptrad.
Opbeidebiologische bewakingssystemen
werdtoeneenoverschrijding vandevastgesteldealarmgrenzengemeld.Deremmingvan
defotosynthese vandetestalg(Chlorella
vulgaris)vandealgentoximetergafvoorhet
eerstlaatop deavondvan1julieenoverschrijdingtezien(afbeelding 3).Dezeoverschrijding
bleef opeenkorteonderbrekingna,aanwezig
tot de avondvan3juli.Hiernanamderemmingsnelaftothetnormalebasisniveau.Inde
vroegeochtend van3julinamdezwemsnelheidvandewatervlooien (Daphniamagna)snel
toeenkwamruimbovende referentiewaarden
voornormaalgedragvanwatervlooien uit
(afbeelding 4). Tijdens deverhoogdezwemsnelhcidop3julinamdetoxicitcitsindexook
eenaantalkerentoealsgevolgvanuitschieters
indezwemsnelheid.DeHinkley-engradiëntdetectoren vandezwemsnelheid endespreidingop dezwemsnelheid werdenaangesproken.Hettijdsvenster waatinditgebeuldewas
echtertelangomde grensvan 10 tebereikenof
teoverschrijden.Ditisin overeenstemming
metdeveronderstellingwaarvanWBB tijdens
deimplementatie isuitgegaan.Deze afwijkin30
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De grootsteknelpuntenvoorde waterkwaliteitvande Maasvotmendehogenutriëntbelasting,demicrobiëlebelastingdoor
(on)gezuiverderioolwaterlozingen, diffuse
bronnen(metnamevanherbiciden)en
industriële lozingen(onderandere fluoride
enbromide)1).Daarnaastkunnen incidentelelozingenoptreden,doordeindustrieof
alsgevolgvan scheepvaartongelukken.
OmeenverslechteringvandewaterkwaliteitvandeMaasvroegtijdigtekunnendetecteren,startte WBB in 2001 metde
implementatievaneen'earlywarning'-systeemophetRIZA/WBB-meetstationte
Keizersveer.Ditmeetstation ligtcircatien
kilometerstroomopwaartsvanhetinnamewerkvanspaarbekken De Gijster(zie
afbeelding 1). Hierdoorbestaatinhetgeval
vaneencalamiteiteenzekereresponstijd en
kandemonitoringooktijdens eeninnamestopdoorgaan.

genwerdenaangemerktalseenalarm.Inde
namiddagvan3juliwerdennieuwe proefdieren ingezetenkondeverhogingvandezwemsnclheidnietlangerwordenvastgesteld.Naar
aanleidingvande alarmmeldingen isdeinnamevanMaaswaterinhetspaarbekken De Gijstergestaakt.
Op 4juliwerdeencontrolemetinguitgevoerdomdewerkingvandealgentoximeter te
borgen(afbeelding 3).Deremmingvandit
controlemonster bedroeg4,1 procent (3,4 tot
4,9 procent).Hetcontrolemonster voldeedaan

Degeografische ligging van despaarbekkens enhetmeetstation teKeizersveer.
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degestelde criteria, waaruit geconcludeerd
mag wordendat het waargenomen alarm een
reëelalarm was.DeMaaswaterkwaliteit heeft
dus een verslechtering voor algen laten zien
diesterker wasdan de remming bij decontrolemeting. Hieruit werd geconcludeerd dat de
waterkwaliteit slechter wasdan het equivalent
van 2ug diuron/1.
Om dewerking vande Daphnia-toximeter
teborgen werd op4juli een controlemeting
uitgevoerd (afbeelding 4).De toxiciteitsindex
van dit controlemonster bereikte na 55minuten degrens van ro,alsgevolgvan veranderingen in dezwemsnelheid en de vorm van de
zwembaan. Het controlemonster voldeed aan
degestelde criteria, waaruit geconcludeerd
mag worden dat het alarm van 3juli een reëel
alarmwas.

Geen reactie fysische en chemische
sensoren
Demeetgegevens van de fysische en
chemische sensoren van het Maaswater op het
meetstation lieten weliswaar enige variatie

Tabel1:

zien, maar noemenswaardige verschillen
traden niet op(afbeelding 5).Meerdere achtereenvolgende overschrijdingen van de dubbelsigma-grenzen (gemiddelde ± 2x standaarddeviatie) werd alleen bij de temperatuur
eenmalig waargenomen. Normaal optredende
verschijnselen, zoals extreme regenval ofslibgolven, leiden tot eenduidelijk waarneembare
verandering van de waterkwaliteit die met de
fysische en chemische sensoren wordtgedetecteerd alsduidelijke variatie en dubbelsigmaoverschrijdingen. Deresultaten van de sensorengaven aan dat in debetreffende periode
geen verandering van de Maaswaterkwaliteit
alsgevolgvan dit soortverschijnselen optrad.
DeHPLC-DADophet meetstation mat slechts
een laaggehalte van deherbicides diuron en
atrazine (tabel 1).Aanvullend zijn dagverzamelmonsters van 2en 3juli bij meetstation
Keizersveer naar hetRIZA-meetstation te Eijsden gestuurd endaargemeten op hetSAMOSsysteem dat met behulp van deHPLC-technick
goed oplosbare verbindingen meet. In tabel1
staan deresultaten. Naast diuron werd
2,6-dimethylaniline(eenaromatisch amine)

gedetecteerd. Verder werd een aantal onbekendeverbindingen aangetroffen met een indicatiefgehalte van maximaal 2,3ug/1voor een
afzonderlijke component en 5ug/1voor de som
van alleonbekende verbindingen. Met uitzondering van diuron werden alle aangetroffen
componenten in devoorgaande periode niet
aangetroffen in het Maaswater teEijsden. Dit
betekent dat deMaas in het Nederlandse
gedeelte isverontreinigd met de aangetroffen
componenten. 2,6-Dimethylaniline iseen
bekende industriële verontreiniging.

Werkingsmechanisme
algentoximeter
Dealgentoximeter meet de toxiciteit van
een watermonster. Desensoren bij deze
meting zijn algen diereageren op schadelijke
stoffen door veranderingen in hun fotosynthetisch gedrag.Ongeveer98procent vande totale
energie diedoor algen wordt opgenomen,
wordt gebruikt voor fotosyntheseprocessen,
zuurstofproductie en vorming van energiedragers ofwordt afgevoerd in devorm van
warmte.Deoverige tweeprocent wordt uit-

ChemischecomponentenindeMaasteKeizersveer

component

onbekend RT19.75min.
onbekend RT21.59min.
atrazine
diuron
onbekend RT39.82min.
onbekend RT41.33 min.

concentratie (ug/1)
zjuli 2003
3juli 2003
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opmerkingen

bibliotheek geeft 2,6-dimethylaniline(L=9Ó2)
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er kan een spoor diazinon aanwezigzijn, maar
nietdetecteerdopSIVEGOM(GC-MS).

RT=retentietijd
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Algentoximeter,remmingvan defotosynthesevandegroenalgbijblootstellingaanMaaswater.
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Daphnia-toximeter,toxiciteitsindexenzwemsnelheidvanwatervlooienbij blootstellingaanMaaswater.

gestraald indevormvanfluorescentie.Alshet
fotosyntheseproces wordtgeremd(bijvoorbeelddoorherbiciden),wordtdeovertollige
energiegedeeltelijk ookafgevoerd via fluorescentie.Grofwegkanwordengestelddathoe
slechterdefotosynthese verloopt,destemeer
fluorescentie optreedt.Indealgentoximeter
bevindtzicheencontinu-cultuur vande
groenalgChlorellavulgaris.
Eenmonstervanalgen wordtblootgesteld
aanrivierwatereneentweedealgenmonster
wordtblootgesteldaankraanwarer.Naeen
voorafingesteldeblootstellingsduur wordtde
activiteitvandealgen(fluorescentie) vande
beidemonstersgemetenenwordtuitde
onderlingeverhoudingde fotosyntheseremmingberekend.Alsdezeremmingeeningesteldegrensoverschrijdt, wordteenalarm
gegenereerd.
H
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Werkingsmechanisme
Duplimn-toximeter
DeDaphnia-toximeter isontwikkeldmet
hetdoelomdebeschikkingtehebbenovereen
on-linetoxiciteitstestmetDaphniamagnaals
proefdier.Ditorganismewordtookinacuteen
chronischetoxiciteitstestengebruikt Indetest
wordthetzwemgedraggeregistreerddoormiddelvandigitalebeeldverwerkingeneencontinueevaluatie.Ondernormaleomstandigheden
ishetzwemgedragvanDaphniarelatiefrustig.
Onderinvloedvantoxischestoffen kunnende
watervlooienofwelveellangzamerofjuistveel
snellergaanbewegen.Indienhergedrag
afwijkt vanhetnormalegedrag,wordteen
alarmgegenereerd.Opdezewijzewordt informatieoverdewaterkwaliteitverkregenlang
voordatdewatervlooiendoodgaan,watleidt
toteengevoeligedetectievantoxische stoffen

Nahetaansprekenvaneenalarmwordtde
innamevanMaaswatetdoorWBBgedurendetenminste24uurgestaakt.Indietijd
wordthetalarmnadergeanalyseerden
wordtbekekenofhetkanwordenherleid
toteenaanwijsbare oorzaak.Bijdealgentoximeter isdealarmevaluatie relatiefeenvoudig,omdatvooriederemetingeen
nieuwehoeveelheidalgenwordtgebruikt.
Nadatmetbehulpvancontrolemetingen is
vastgesteldofhetalarmgeldigis,kande
waterkwaliteitcontinuwordengevolgd.
Indienderemminggedurendetenminste
24uut lagerisdan80procentvandelimiet
(duslagerdan3,2procentremming)wordt
hetalarmingetrokken.Voordealgentoximeter konhetalarm,datop1juliwas
gemeld,indenamiddagvan4juliworden
ingetrokken.
BijdeDaphma-toximeterisdealarmevaluatieingewikkelderenbewerkelijker danbij
dealgentoximeter.Tijdenseenmeetserie
zijnsteedsdezelfdewatervlooien inde
meetcuvetaanwezig.Nahet aanspreken
vaneenalarmkunnendezedierennietlangerwordengebruikt,enerzijdsomdatde
dynamischeevaluatievanmeetgegevens
plaatsvindtaangewijzigde waarden,de
detectorenzullendusniermeerworden
aangesprokenendetoxiciteitsindexzal
afgebouwd worden.Anderzijdszijnde
watervlooienbeïnvloedofmogelijk beschadigdgeraaktdoordeverontreinigingen in
hetMaaswaterdiehetalarmhebbengegenereerd.Omhetalarmtekunnen intrekken,dienennieuwewatervlooieninde
meetcuvettewordengeplaatst.Evaluatie
vandezenieuwemeetseriekanvanwege
heteerdergeschetsteprobleem nietaande
handvandetoxiciteitsindexwordenuitgevoerd,omdatnaarverwachtingdedetectorennietzullenwordenaangesproken.De
enigemogelijkheid dieoverblijft, isdevergelijkingvandemeetwaatden metdereferentiewaarden voornormaalgedrag.Indien
gedurendetenminste 24uurdewatervlooiengeenafwijkend gedragvertonen,wordt
hetalarmingerrokken.

inhetonderzochtewater.IndeDaphnia-toximeterwordthetrivierwaterdooreenmeetcuvet,waarinzichdeproefdieren bevinden,
geleid.Debewegingenwordencontinuvastgelegdmetbehulpvaneendigitalevideocamera.AandehandvandedoorDaphnia afgelegde
wegwordteenaantalgedragsparameters
gemetenenvastgelegd.Dezeparameterszijn:
degemiddeldezwemsnelheid,desnelheidsklassenindex,de gemiddeldehoogteinde
cuvet,degemiddeldeonderlingeafstanden
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opeenvolgendeoverschrijdingen

Meetgegevens van dejysische en chemische sensoren voor temperatuur, zuurgraad, elektrisch ^eleidingsvermogen, zuurstofgehalte en troebeling van het Maaswater op het meetstation Keizersveer.

fractaledimensie(eenmaatvoordevormvan
deafgelegdezwembaan).Daarnaastwordteen
aantalandereparametersvandeaanwezige
Daphniaenhettechnischfunctioneren vanhet
systeemgeregistreerde.Doorhetsysteemkunnenplotselingesprongen(Hinkley-detector)en
geleidelijkeveranderingen (gradiënt-detectoren)indemeetgegevenswordenvastgesteld.
Alseendergelijkedetectorwordtaangesproken,kenthetsysteemeenvoorafvastgesteld
aantalpuntenaandetoxiciteitsindex toe,die
naenigetijd weergeleidelijkwordenafgebouwd.Alseenvoldoendeaantaldetectorenis
aangesprokenineenbepaaldtijdvenster,kan
detoxiciteitsindexdevoorafingesteldegrens
vantienoverschrijden enwordteenalarm
gemeld.Daarbijwordtervanuitgegaandatde
kwaliteitvanhetMaaswater relatieflangzaam
verandert,omdatdesterkstebeïnvloeding
bovenstroomsplaatsvindt.Metdeinstellingen
vandegebruikelijkegevoeligheidvanhetsys-

teemvoorriviersystemenbestaathierdoorde
kansdatbijeengeleidelijkeverslechteringvan
dewaterkwaliteitgeenalarmwordtgegenereerd.OmdegevoeligheidvandeDapfima-toximeterteverhogenwordenaanvullenddemeetgegevensvaneenviertalgedragsparameters
afzonderlijk beoordeeldtenopzichtevanhet
'normale'gedragvanDaphnia:dezwcmsnelheid,desnelheidsklassenindex,de fractale
dimensieendeonderlingeafstand tussende
watervlooien.Omdezebeoordelingtekunnen
uitvoeren,ishet'normale'gedragaandehand
vanmeetgegevensvandatasetsvanhetafgelopenjaargeëvalueerd.Hierbijbleekeenaantal
parametersafhankelijk tezijnvandegrootte
vandewatervlooien;zozwemmengrotewatervlooienbijdezelfdeomstandighedensneller
dankleinedieren.Dezeevaluatieheeft totreferentiewaarden(bereiktussen 10een90epercentiel)vanhet'normale'gedragvoordeafzonderlijkegrootteklassengeleid.

Conclusies
OphetmeetstationKeizersveetheeftWBB
een'earlywarning'-systeemopgezetvoorde
bewakingvandewaterkwaliteit vandeMaas.
Debewakingistoegespitstopdeverbindingen
dieeenbedreigingvormenvoordekwaliteit
vanhetdrinkwater in zuidwest-Nederland.
Eenbiologischebewakingssysteem heeft reeds
bewezeneenwaardevolleschakeltevormenin
dezebewaking,vooralmethetoogophetgrote
aantalverbindingen datalsgevolgvanverontreinigingenaanwezigkanzijn.Voorditbrede
spectrumvanverbindingen ishet technisch
onmogelijk omeenchemischemonitoringop
tezetten.Bijdecontinuebiologischebewaking
werddoordealgen-endeDaphnia-toximeter
eenalarmgemeldalsgevolgvaneenverontreinigingdieinhetNederlandsedeelvandeMaas
plaatsvond.Achterafkondenmetbehulpvan
chemischetechniekenslechtsenkelecomponentenwordengekarakteriseerd.Debeoordelingvanderelevanteonbekendestoffen, diebij
chemischemonitoringwordenaangetroffen, is
moeilijk. Deeffectgerichte biologischemeetsystemenwaarmeedeacutetoxiciteitwordt
bepaald,kunnen hierbij eenhelpendehand
bieden.
Kwaliteitsborgingvaneenbiologisch
bewakingssysteem vormteenessentiële
schakelbijdeevaluatievanhetalarmenisvan
belangvoordeacceptatievan alarmmeldingen.
Nederlandlooptinternationaal weliswaar
vooropmetdeintroductie vankwaliteitsborgingvancontinuebiologischemeetsystemen,maareerlijkheidshalve dientteworden
aangegevendatookinNederlanddekwaliteitsborgingnogindekinderschoenen staat.
MetdeinNederland lopendeinitiatievenzal
deinzetenbruikbaarheid vandecontinue
biologischemeetsystemen verderkunnen
toenemen.
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