Het voorkomen van Aëromonas species in verschillende
Limburgse oppervlaktewateren

1. Inleiding
Aëromonas spp.is een gram-negatieve
bacterie behorende tot de familie der
Vibrionaceae, welke algemeen voorkomt
in oppervlaktewater. De laatste jaren komt
deze bacteriesoort steeds meer in de
belangstelling te staan [Hoekstra, 1984;
Burke, 1984; Havelaar, 1987]. Met name
de mogelijke rol die Aëromonas spp.speelt
bij het ontstaan van diarree heeft aanleiding gegeven tot het vaststellen van
richtniveaus door de Hoofdinspectie van
de Volksgezondheid, voor drinkwater
(<20-<50cfu/100ml).
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Het eerste halfjaar van 1988 heeft de
Vakgroep Medische Microbiologie van de
RU Limburg onderzoek gedaan naar het
voorkomen van /tëro«<wcM-bacteriën.
Doel van dit onderzoek was het bepalen
van de concentraties Aëromonas op
sub-speciesniveau {Aëromonas hydrophila,
Aëromonas sobriaen Aëromonas caviac) in
oppervlaktewater. Tevens werd onderzocht welke parameters van invloed zijn
op de concentraties Aëromonas, zoals
Escherichia co/z-concentraties, temperatuur,
zuurgraad, geleiding en de instroom van
de zijbeken.
Het belang van dit onderzoek is gelegen
in het feit dat inzicht in de Aëromonasconcentraties in recreatie/Maasplassen
onder andere noodzakelijk is om de
watersport veilig te kunnen bedrijven.
2. Materialen en methoden
Veertien plaatsen van Lijsden tot
Roermond, in de Maas, de Maasplassen,
de zijbeken en op het terrein van de
Clauscentrale werden, in de eerste zes
maanden van 1988 in totaal tienmaal,
bemonsterd (zie afb. 1).
De Clauscentrale werd bemonsterd om
het directe effect van opwarming van
oppervlaktewater te meten op de isolatie-

Samenvatting
De eerste zes maanden van 1988 werd onderzoek verricht naar het voorkomen
van Aëromonas hydrophila,Aëromonas sobriaen Aëromonas caviaein oppervlaktewateren in Limburg, ten zuiden van Roermond. Tevens werd er onderzocht welke
parameters van invloed zijn op de groei van Aëromonas spp.,zoals Escherichiacoliconcentraties, temperatuur, zuurgraad, geleiding en de instroom van de zijbeken.
De gemeten ^ërowowas-concentratie was het hoogst in de zijbeken en het laagst
in de Maasplassen. De geïsoleerde /4érowo«as-concentraties in de Maas lagen
tussen beide soorten water in. Stroomafwaarts werd vanaf Eijsden een constante
afname in Aëromonas- en E. co/z-concentraties gemeten. Vanaf Linne werd een
stijging in temperatuur van het Maaswater waargenomen, wat mogelijk
veroorzaakt werd door de instroom van opgewarmd koelwater van de Clauscentrale. Deze instroom cq. de temperatuurverhoging had geen meetbare invloed
op de aantallen geïsoleerde micro-organismen. A. caviae,de minst pathogène
soort, was in alle soorten oppervlaktewateren in de hoogste aantallen aanwezig
(tot 80%). A. hydrophila varieerde gemiddeld rond 30%. In de Maasplassen werd
voornamelijk A. sobriageïsoleerd (gem. 40%). Deze laatste werd enkele malen in
zulke hoge concentraties aangetroffen, dat bij het bedrijven van watersporten in de
desbetreffende Maasplassen voorzichtigheid geboden lijkt voor bepaalde
risicogroepen.
De verdeling op sub-speciesniveau is mogelijk afhankelijk van de effluente
verontreinigingen in de Maas en de zijbeken en de autochtone vermeerdering van
de micro-organismen in de Maasplassen. Dit bovenstaande is het gevolg van de
minimale beïnvloeding van de Maasplassen door de Maas. Van de onderzochte
parameters werd alleen een verband aangetoond tussen de E. coli-en
Aëromonas- concentraties. Verbanden met andere parameters konden niet
worden aangetoond.

Afb. 1- Overzicht monsterplaatsen, waarbij deliggingvan deClauscentrale als nummer 14wordt weergegeven.
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TABEL I - ldentificatictabclAëromonas spp. enE. coli-bacteriën.
Micro-organisme
Aëromonas

Ideniificaiietest:
Gas uil glucose

Oxydase

A.spp
A. hydrophila
A.sobria
A. caviae

waarop het aantal micro-organismen goed
af te lezen was.
Voor deidentificatie werden willekeurig
vijf gele kolonies van deADA-platenen
vijf rode kolonies van deMac Conkeyplaten reingestreken. Van de geïsoleerde
micro-organismen van deADA-plaat
werd deoxydase-reactie, devorming van
gas uitglucose endeaesculine hydrolyse
bepaald. Van dekolonies op de
Mac Conkey-platen werd eentriplesugar-iron-agar (Oxoid), ureum en indol
ingezet. Volgens bovenstaande identificatietabel werden debacteriën in
(sub)species onderverdeeld (zie tabelI).

Aesculine

I

+
+
+
Ureum

TS1

Indol

/;'. coli
Oxydase
Gas uitglucose
Aesculine

Ureum
Indol +Kovacs
TSI

paarskleuring
zichtbaar in Durhambuisjes
geel-, zwart+

percentages van Aëromonas.
De monstername vond plaats vanaf de
oevers, ingoed doorstromende delen van
het desbetreffende water. Demonsters
werden verzameld insteriele infuusflessen
van 500 mlwaaraan van tevoren steriel
Na2EDTA was toegevoegd (50 mg/l)om
toxische koperionen neer telaten slaan.
Tegelijk met demonstername werden de
temperatuur, zuurgraad, opgelost zuurstof
en degeleiding gemeten.

geel/kleurloos-, rood+
geel-, rood+
geel-geel+, rood-geel+

en aantal E.colt-en/Icrowzowas-bacteriën.
Daartoe werd van ieder monster 100 ml
gecentrifugeerd (15 min. bij 8.000 rpm)
en het sediment opgenomen in 10 ml
fysiologisch zout. Nacentrifugatie werd
vervolgens 0,03 ml (standaarddruppel)
van de 1:1, 1:10 en 1:50 verdunningop
een ampicilline-dextrine-agar-plaatuitgcspateld [ADA; Havelaar, 1985] voor
Aëromonas spp.enop een
Mac Conkey-plaat voor E.coli.
ADA-voedingsbodems werden 24uurbij
28 °C endeMac Conkey-platen werden
eenzelfde tijd bij 37°C geïncubeerd.
Hierna werd die verdunning geteld

2.1. Bacteriologische analyse
Binnen 24uur namonstername werden
de monsters onderzocht op aanwezigheid

2.2. Statistischeanalyse
Hen multiple-regressie-analyse met
behulp van CRISP (CRunch Interactive
Statistical Package) werd uitgevoerd om te

Legenda behorend bijde afb.3,4en 5
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Afb.2-Aëromonas-conccnlralievcrloop indetijd, persoort water.
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Afb.4-Geografisch verloop Escherichia coli-coneeritraties, gemiddeldoverde
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bepalen in welke mate de onderzochte
variabelen een bijdrage leverden aan de
concentraties Aëromonas spp. T-testen
werden uitgevoerd om de representativiteit van de geïsoleerde vijf identificatiekolonies te bepalen voor de gehele
geanalyseerde populatie.
3. Resultaten
3.1. Kwantitatieve analyse
Hinnen de drie onderzochte watertypen
bleek de variatie van Aëromonas- en
E. coli-bacteriën, in aantal, gemiddeld
klein te zijn. De aantallen micro-organismen varieerden echter per monsterdatum.
l)c duplo's, per monsterdatum, vertoonden een kleine standaarddeviatie
(gemiddeld 15%). De zijbeken bevatten
over de gehele periode gemeten veruit de
meeste micro-organismen. De in de
zijbeken aangetroffen concentraties E. coli
varieerden tussen 2,9 en 3,5 ( l0 log cfu/
100 ml),de /lëromtwas-conceniraties
varieerden tussen 2,7 en 3,8 (l(,log cfu/
TABEL II -

bolyseert het gemiddelde aantal eenheden
van de weergegeven parameter in de
Maas.
Aëromonas en E. colivertonen een dalende
tendens met uitschieters na Maaseik
respectievelijk Stevensweert. Na de Clauscentrale werd een stijging van Maaswatertemperatuur waargenomen (afb.5).
Deze temperatuursstijging resulteerde niet
in een aantoonbare stijging van het aantal
Aëromonas- en/of E. co/z'-bacteriën.

100 ml).DeJeker en de Ur bevatten ook
de meeste opgeloste ionen per volume
(geleidbaarheid). Zwakke verbanden
tussen Aëromonas en geleidbaarheid
konden alleen voor de zijbeken worden
aangetoond (r=0,34; p=.06).
De concentraties Aëromonas in de Maas
lagen tussen de 2,1 en 2,8,de E.coliconcentraties varieerden tussen de 2,2 en
2,8 ("»log cfu/100 ml).De Maasplassen,
tenslotte, waren het schoonst.
De Aëromonas- concentraties varieerden
tussen de 1,3 en 1,8 en de E.coliconcentraties tussen de 0,9 en de 1,9
(zie afb.2).
Het verloop van de concentraties Aëromonas, E. colien de temperatuur
wordt in de afb. 3,4 en 5 weergegeven.
De staven geven de waarden weer voor
de gemeten variabele (Aëromonas, E.coli
en temperatuur) in de zijbeken, de Maasplassen en op het terrein van de Clauscentrale. De achtergrond in beide
grafieken, het gespikkelde vlak, sym-

3.2. Relatie tussenAëromonas-concentratics
endeoverigeparameters
Een verband tussen de Aëromonas-aantallen en de overige parameters in de
onderzochte wateren werd onafhankelijk
van de soort water alleen gevonden voor
de E. co/z'-aantallen (ß= .86;p= .0075;
afb. 6).Deze relatie werd in meer of
mindere mate ook vastgesteld voor de
verschillende watertypen afzonderlijk:
Maas: (ß= . 2 8 ; p = .0001); Maasplassen
(ß= .76; p= 0018); zijbeken (ß=.65;
p= .05). De overige parameters waren van
ondergeschikt belang.
Wordt nu onafhankelijk van het onderzochte water gekeken of er een direct
verband bestaat tussen de Aëromonas-

Verbanden tussenAeromonas-aantallen endeoverigeparameters.
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P r o c e n t u e l e verdeling

P r o c e n t u e l e verdeling
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ËÉHAer caviae

EIZI Aer sobria

Afb. 10-Procentuelesub-speciesverdelingop9mei 1988.
Weergave van desub-species-samenstelling bij vijfenbij dertig kolonies.

aantallen en de belangrijkste parameters,
waarbij alle waarnemingen getotaliseerd
zijn, dan ontstaat het beeld van tabel II.

Uit de tabel blijkt dat de E. co/ï-aantallen
het best met de /^ërowowüs-concentraties
correleren. De temperatuurstijging
binnen de onderzoeksperiode vertaalt zich
niet in een toe- oi'afname van het aantal
micro-organismen (afb. 7, 8 en 9).

IA,:, :,fjbr

I Aer hyOrppr, a

Afb. 11 - Procentuelesub-speciesverdelingop 25 mei 1988.
Weergave van de sub-species-samenstelling bijvijfenbij dertig kolonies.

3.3. Kwalitatieve analyse
Of de toegepaste werkwijze een goed
beeld gaf van de samenstelling van de
totale /^ëromowas-populatie werd onderzocht door de subspeciesverdelingen van
5 kolonies per monster te vergelijken met
die verkregen door 30 kolonies van dat

zelfde monster (zie afb. 10 en 11).
De staven geven de verdelingen van de
soorten aan, zoals die bij 5 en bij
30 kolonies werden geanalyseerd.
De twee vergelijkingstoetsen tonen aan
dat de samenstelling in soorten niet
afhankelijk is van het aantal geteste
kolonies (p > .05). Dit suggereert dat de
analyse van vijf kolonies per monsterplaats een acceptabele steekproef is voor
de totale bacteriepopulatie.

TABEL III - Resultaten stcekproeftesten.
Datum monstemame
p-waarden

09-05
.09

Procentuele verdeling

25-05
.75

Procentuele verdeling

I
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I
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I
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I
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Ü l l Aerorr-,•

I Aeromonas hyörofir"i a
-;-

Afb. 12- Procentuele verdeling naarsub-species, indelijd, persoon water
m deMaasplassen.

Afb. 13- Procentuele verdeling naarsub-species, indetijd, persoort water
indeMaas.

Afb. 14- Procentuele verdeling naarsub-species, inde tijd, persoon water
indezijbeken.

Afb. 15- Procentuele verdeling naarsub-species, indetijd, persoort water
inde Claus-centrale.
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3.3.1. Samenstelling Aëromonas-populaüe
De samenstelling van de Aëromonaspopulatie in de onderzochte wateren
wordt in de aft. 12, 13, 14 en 15 weergegeven.
Maas: De A. hydrophila-populatie bleef,
gemiddeld over de gehele periode gemeten, constant, met tussentijdse sterke
fluctuaties. De concentraties A. sppen
A. sobna namen af, terwijl vanaf begin
maart A. caviaesterk op kwam zetten.
Maasplassen: In de Maasplassen verminderde de concentratie A. sobna, in de
tijd, terwijl een sterke variatie in
A. hydrophila en A. sppwerd waargenomen. Ook hier werd een sterke toename in concentratie A. caviae gevonden.
Zijbeken: A. caviae bleek dominant
gedurende de gehele onderzoeksperiode.
Vanaf eind maart werd geen A. sobna

TABEL IV -

het analyseren van monsters waarin de
aanwezigheid van Aëromonas vermoed
wordt. De platen, zoals door ons bereid,
waren een gemodificeerde versie van het
voorschrift volgens Havelaar [Havelaar,
1987]. De ampicilline-concentratie werd
verdubbeld, omdat er te veel achtergrondgroei werd waargenomen. Het is echter
mogelijk dat ampicilline-gevoelige
Aëromonas- stammen hierdoor niet
geïsoleerd werden.
Vergeleken met eerder onderzoek naar
het voorkomen van Aëromonas in
oppervlaktewateren [Havelaar, VersteeghJ
lagen de concentraties Aëromonas en
E. coli, zoals door ons gemeten, lager
(zie tabel IV).
Deze verschillen zijn behalve uit de
periode van meten en de soorten wateren,

Vergdijking resultaten Nederland.onderzoek.
Limburg (j an- jun '88

Nederland (RIVM) jan "85

watertype

Aëromonas

E.coli

Aëromonas

E.coli

rivier
beek
plas

2,5/100 ml
3,1/100 ml
1,6/100ml

2,5/100 ml
3,2/100 ml
1,4/100ml

4,8/100 ml
4,4/100 ml
3,3/100 ml

3,4/100 ml
3,7/100 ml
- 3,0/100 ml

zwem- en drinkwater moet kritisch
bekeken worden welke isolatiemethode
(welke bodem) werd gebruikt.
Van de gemeten parameters bleek alleen
E. coli een redelijk sterk verband te vertonen met de /Jerowowas-concentraties.
In tegenstelling tot eerdere onderzoeken
in Australië en Noord-Amerika correleerden de in dit onderzoek gevonden E.coliaantallen goed met de Aëromonasconcentraties. De E. co/j-waarden zouden
derhalve goed gebruikt kunnen worden
als index voor de mate van Aëromonasverontreinigingen.
lien lichte temperatuursstijging troffen we
aan in Linne, welke zeer waarschijnlijk het
gevolg was van de opwarming door de
Clauscentrale.
De verhoudingsgewijs hoge concentraties
Aëromonas in het oppervlaktewater waren
waarschijnlijk het gevolg van effluente
verontreinigingen van dit water [Havelaar,
1985]. De hoge concentraties A. sobna in
de Maasplassen werden mogelijk veroorzaakt door autochtone vermeerdering van
het micro-organisme, daar de beïnvloeding van deze plassen door de Maas
of andere wateren minimaal was.

* De waarden zijn gemiddelden i l o log efu).

MOQ m l ( x l O O O )

Maas

Oost-Maarland

Monster(plaats)
1Filter

I Verdunning

geïsoleerd. A. hydrophila en A. spp
varieerden vooral in de zijbeken.
Clauscentrale: De vier metingen op het
terrein van de Clauscentrale konden geen
duidelijk beeld geven van de soortensamenstelling.
4. Discussie
Dit onderzoek bevestigde de eerdere
onderzoeken waaruit naar voren was
gekomen dat Aëromonas, evenals E.colt,
een algemeen voorkomend microorganisme is, welke in alle soorten
oppervlaktewateren voorkomt [Havelaar,
1987;Burke, 1985].
De in dit onderzoek gebruikte ADAbodems worden steeds vaker gebruikt bij

A/b. 16 - Vergelijking
van hel aantal geïsoleerde
Aëromonas-kolomes
per isolatie-methode
(verdunning!- versus
filtermethode).

mogelijk ook te verklaren uit de verschillen in isolatiemethoden. Om het
verschil in isolatiepercentages te
vergelijken werden de door ons toegepaste verdunningsmeihode en de
conventionele filtermethode (filterdoorsnede 50 mm, poriegrootte .47 ^m)
[Rippey & Cabelli, 1979] naast elkaar
gezet (zie afb. 16).
Uit de grafiek valt af te lezen dal het
aantal geïsoleerde ^ETO/wowas-bacterien, bij
de verdunningsmethode een factor 1,5
hoger ligt dan bij de filtermethode.
Het vergelijken van de verschillende
onderzoeksresultaten moet daarom met de
nodige voorzichtigheid gebeuren. Ook bij
het bepalen van risicoconcentraties in

Samenvattend kunnen we concluderen dat
de /^'roffïcwus-concentraties, zoals door
ons gemeten in de watersportgebieden in
de onderzochte Maasplassen, in de eerste
zes maanden van 1988, over het algemeen
onder de risicogrens lagen (2,7 10log cfu/
100 ml). De resultaten suggereren een
afname in aantal micro-organismen van
Hijsden tot Roermond welke waarschijnlijk het gevolg is van een bepaald
verdunningseffect cq. natuurlijk verloop.
De situatie kan, blijkens eerdere onderzoeken, in de zomermaanden echter
zodanig veranderen dat bij het uitoefenen
van de watersport voorzichtigheid
geboden zal zijn.
Verder onderzoek lijkt, met het oog op de
volksgezondheid, dan ook gewenst.
Literatuur
Agger, W. A. et al f1985). Cluneal and microbiological features ofAëromonas hydrophila associated
diarrhea. Journal of clinical microbiology '21 i, 6:
909-913.
Burke, V. et al (1984). Isolation of Aëromonas
hydrophila from a metropolitan watersupply: seasonal
correlation with clinical isolates.Applied and
environmental microbiology (48), 2: 361-366.
Cherry, D. S. et al (1974). Temperature influence on
bacterial populations in three aquatic systems. Water
Research 8: 149-155.
Cowan, S. 1'. (1979). Cowan & Steel's manual for the
identification of medical bacteria. Cambridge.
Daily, O. P. et al (1981). Association of Aëromonas
sobria with human infection. Journal of clinical
microbiology (13), 4: 769-777.
Iiilghum, D. D. et al (1978). Fatal Aëromonas

• Slot oppagina 414

414

neerslaan. Immers in het bovenstaande
water bepaalt de oplosbaarheid van
Ca-fosfaat (apatiet) de fosfaatconcentratie.
Een eventuele verhoging van de pH (als
beheersmaatregel) in Nederlandse meren
zal in het algemeen tot accumulatie van
fosfaat in de bodem leiden. Dit is indertijd
al aangetoond door Golterman & Wisselo
[1978].
De hierboven vermelde resultaten zijn
veelbelovend voor verder onderzoek en
geven aanwijzingen voor de daarmee te
verwachten resultaten, 'loch willen wij er
met nadruk op wijzen, dat de bodem van
meren uiteraard niet homogeen is en dat
het onmogelijk is op grond van één
monster de gehele bodem van een meer
definitief te karakteriseren. Hiervoor is
een uitgebreidere monstername noodzakelijk.
Verantwoording
Dit onderzoek werd gefinancierd door het
Ministerie van VROM. Praktische hulp
werd gegeven door A. Booman en
C.J. de Groot.
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Milieu-organisaties in beroep tegen nieuwe gas- en
olieboringen in het IJsselmeer
De Stichting Natuur en Milieu heeft
samen met veertien organisaties op het
gebied van natuurbescherming, recreatie
en visserij beroep aangetekend bij de
afdeling Rechtspraak van de Raad van
State tegen twee nieuwe boorvergunningen voor het IJsselmeergebied.
De vergunningen zijn onlangs verleend
door de Minister van Economische Zaken
aan de NAM en Fetroland. Zij beslaan in
totaal 165.000 hectare en betekenen een
ernstigebedreigingvoor natuur, milieu en
drinkwatervoorziening. Er moet rekening
worden gehouden met vervuiling door
olie en smeermiddelen van water en
bodem, zowel door de reguliere booractiviteiten als door mogelijke calamiteiten. Ook de belangen van recreatie,
landbouw en visserij zijn in het geding.
De vergunningen zijn verleend voor het
Markermeer en voor het Randmerengebied ('boorvergunning Harderwijk').
Bij de boringen zal gebruik worden
gemaakt van speciale boorpontons.
Daarmee kan echter niet worden
gegarandeerd dat tijdens het boren naar
olie of gas geen vervuiling zal ontstaan.
Dat geldt al helemaal niet bij een
'blow-out'. Het risico van een 'blow-out' is
weliswaar klein, maar bepaald niet
denkbeeldig. Niei voor niets is er dan ook
het afgelopen jaar een enorme oppositie
gerezen tegen de voorgenomen olie- en
gasboringen in het IJsselmeer.
De advisering in de Planologische Werkcommissie stokt hierdoor al maanden.
De vergunningen bepalen dat alleen
geboord kan worden in de centrale delen
van de vergunninggebieden; de randen
van de concessies zijn aangemerkt als 'van
boorwerken te vrijwaren' zones. De organisaties vinden het onbegrijpelijk dat een

Gebieden behorend bij de boorvergunningen Markerwaard (57.000 ha) eu Harderwijk (107.500 ha).

dergelijke tweedeling wordt gemaakt voor
een gebied dat waterhuishoudkundig en
ecologisch één geheel vormt.
De boringen zijn strijdig met het Tweede
Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening, dat stelt dat zowel het
Markermeer als het Randmercngebied
bestemd zijn voor de toekomstige drinkwatervoorziening. Zij zijn bovendien in
strijd met de internationale verplichtingen
van Nederland voor de bescherming van
wetlands: het Markermeer en het Randmerengebied zijn aangemerkt als wetlands
die van internationaal belang zijn voor
watervogels.
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