Veranderingen indewaterkwaliteitin'DeMeent'teBeusichem
onderinvloedvanrecreatiedruk

Inleiding
Bestaande richtlijnen voor de kwaliteit van
oppervlaktewater bestemd voor recreatieve
doeleinden stellen onder andere grenswaarden of richtwaarden voor bacteriële
indicatoren van faecale verontreiniging, zoals
bacteriën van de coligroep (totaal en
thermotolerant) en faecale Streptococcen
[1-3]. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de
veronderstelling dat een verband bestaat
tussen het aantal indicatorbacteriën in het
water en mogelijke gezondheidsrisico's ten
gevolge van deaanwezigheid van pathogenen
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van faecale oorsprong. Deze aanname wordt
ondersteund door recente uitgebreide
epidemiologische onderzoekingen van het
Amerikaanse Environmental Protection
Agency. Door Cabelli en medewerkers [4]
werd aangetoond dat een lineair verband
bestaat tussen het aantal faecale indicatoren
in zoet en zout water en het optreden van
gastro-enteritis bij baders. De sterkste
samenhang werd gevonden met het aantal
enterococcen ;ook het aantalEscherichia coli
was significant gecorreleerd. De resultaten
van dit onderzoek gelden echter niet onder
alle omstandigheden omdat het onderzoek
alleen werd uitgevoerd in (zoet en zout)
oppervlaktewater dat werd verontreinigd met
rioolwater. Verontreiniging door puntbronnen (boten, septic tanks, individuen)
geeft aanleiding tot andere, en in het
algemeen sterk variërende verhoudingen
tussen indicatoren en pathogenen, en dus tot
andere gezondheidsrisico's. Verontreiniging
door watervogels leidt tot een verhoging van
het aantal faecale indicatorbacteriën in het
zwemwater, maar wederom isde verhouding
daarvan tot pathogène kiemen anders dan
in rioolwater. Desondanks worden uit
praktische overwegingen onder alle omstandigheden dezelfde eisen gehanteerd.
In Nederland zijn veelal slechts weinig

Afb. I - Recreatiegebied 'De Meent' te Beusichem (foto Cord Otting. Veenendaat:eerdergepubliceerd inde Tielsche
Courant).

badzones van voldoende capaciteit in de
nabijheid van dichtbevolkte gebieden te
vinden, zodat deze op warme dagen uiterst
druk bezocht worden. Door waterkwaliteitsbeheerders wordt op dergelijke drukke dagen
regelmatig een verhoging van het aantal
faecale indicatorbacteriën gesignaleerd.
Een kiemstijging onder invloed van
recreatiedruk werd bevestigd in een onderzoek in de 'Delftse Hout' [5].Het recreatieeffect kan op verschillende wijzen worden
uitgelegd. Men kan aannemen dat de
indicatorbacteriën rechtstreeks van het
lichaam van de baders afkomstig zijn, maar
het isook mogelijk dat opwerveling van
bodemslib een belangrijke rol speelt.
Daarnaast kan ingrotere meren verontreiniging vanuit boten een bijdrage leveren

[6,71.
In dit artikel wordt eenstudie beschreven van
het optreden en het mechanisme van een
recreatie-effect op de waterkwaliteit.
Bij opzet en uitvoering van dit onderzoek
stonden de volgendevraagstellingen centraal:
—iser een extra verontreiniging van het
water op dagen met grote aantallen bezoekers
en in welke waterkwaliteitskenmerken komt
de eventuele verontreiniging tot uitdrukking;
—hoe ishet verloop van een eventuele
verontreiniging gedurende drukke dagen en
op de dagen erna;
—treedt in langdurige drukke perioden een
cumulatie op;
—op welkewijze komteeneventuele verontreiniging tot stand (afspoeling van kiemen
van het lichaam van de baders, opwerveling
van slib, vogels, boten en dergelijke);
—isereen relatie tussen het aantal bezoekers
en de mate van verontreiniging.

De verzamelde gegevens van een drietal
meetplaatsen worden onderling en in de tijd
vergeleken in relatie tot de recreatiedruk en
worden vergeleken met wettelijk vastgelegde
richtwaarden [2.3[.
Materiaal en methoden
Beschrijving van de onderzochte plas
Het onderzoek isuitgevoerd ineen plasdie
deel uitmaakt van het recreatieproject 'De
Meent', dat isgelegen in Beusichem
(Gemeente Buren, Gelderland). De plasis
ontstaan in het midden van dejaren zestig bij
ontgrondingen ten behoeve van de aanleg
van een nabij gelegen provinciale weg.
Bij aanleg isten behoeve van omwonenden
een gedeelte van de plas ingericht voor
waterrecreatie. Later zijn de plas en het
omliggende terrein overgedragen aan het
Recreatieschap Nederrijn. Lek en Waal te
Kerk-Avezaath. Door dit schap iseen plan
ontwikkeld waarin aan De Meent een bredere
recreatieve functie werd toegekend.
Er werden mogelijkheden geschapen voor
het beoefenen van de hengelsport, trimmen
en wandelen, maar de meerderheid van de
bezoekers komt om te zwemmen en/of te
zonnebaden. Sinds 1977isDe Meent opengesteld voor het publiek.
De plas heeft een oppervlakte van ca. 5 ha
in de vorm van een L (zie afb. 1 en 2).
De zuidelijke poot van de L heeft een
kleibodem, is 10-15 mdiep en wordt
hoofdzakelijk gebruikt door hengelaars.
Soms bevinden zich kleine aantallen
recreanten inditgedeelte vandeplas.Aan de
noordzijde van de plas iseen zwemgedeelte
ingericht. De bodem bestaat hier uit zand,
rijkelijk vermengd met kleideeltjes (afb. 3).
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Bacteriologisch en chemisch onderzoek
Voor de uitvoeringvan hetbacteriologisch en
chemisch onderzoek wordt kortheidshalve
verwezen naar een eerder verschenen rapport
over de resultaten vanhetonderzoek in 1979
[9].

100m
R.Zen A monsterplaatsen
Afb. 2 - Schematische weergave vanhet recreatiegebied 'De Meent' met liggingvan monsterplaatsen.

Het zwemgedeelte isvan de rest van de plas
afgescheiden door twee eilandjes, zodat
uitwisseling van het water slechts via drie
nauwe doorgangen mogelijk is.Het grootste
zwemgedeelte (Z) heeft een diepte die
oploopt tot maximaal 2 m; in een kleiner
zwemgedeelte, avonturenspeelplaats
genoemd (A), isde maximale diepte ongeveer
80 cm. In dit gedeelte iseen aantal houten
speelobjecten geplaatst. Langs de zwemgedeelten zijn een zandstrand eneen ligweide
aangelegd, de rest van de oevers is beplant
met struikgewas en bomen; in het water
groeien waterplanten (vooral riet) langs de
oever van de gehele plas, uitgezonderd de
zwemgedeelten.
Het waterniveau van de plas isniet geheel
constant, maar varieert maximaal 30 cm,
waarschijnlijk onder de invloed van de
grondwaterstand, die op haar beurt weer
wordt beïnvloed door de niveauvariatie in de
Lek (afstand hemelsbreed ca. 3,5 km).
De plas isvia een open buisverbonden met
een sloot, waarin in perioden van zware
regenval water uit de plas kan stromen.
Externe bronnen van verontreiniging als
septictanks, boten en dergelijke zijn niet
aanwezig. De op het terrein aanwezige
toiletten zijn aangesloten op de riolering.
Soms worden vogels (eenden, meeuwen)
waargenomen, doch zelden ingrote aantallen.
Monstername en veldmetingen
Watermonsters werden genomen op meetpunten, aangeduid met R (referentiepunt),
Z en A in 1979,en Z en A in 1980.
Alle bemonsteringen werden uitgevoerd
gedurende de middag tussen 15en 16uur,

uitgevoerd na één nacht bewaren van de
monsters in een koelkast.
Op iedere monsterdag werden ter plaatse
de windrichting, de windsnelheid, de
temperatuur van de buitenlucht en de
weersgesteldheid bepaald. Ook werd een
momentopname van het aantal bezoekers
gemaakt. Daartoe werd een telling verricht
(bij aantallen groter dan 500 een schatting)
van het totaal aantal bezoekers op strand en
ligweide samen, alsmede van het aantal
baders in zwemgedeelte resp. avonturenspeelgedeelte. Op maandagen werden op de
punten Z en A bodemmonsters genomen
door een glazen pot enkele meters over de
bodem te schrapen.

omdat deervaringheeft geleerd [8]datbijde
onderzochte plas de intensiteit van het
eventuele bezoek maximaal isomstreeks die
tijd van de dag. Monsters op punt R werden
genomen vanuit een rubberboot; die in het
zwemgedeelte (Z) werden wadend genomen
bij een diepte van ca. 80 cm op een door
drijflijnen gemarkeerd punt. In het
avonturenspeelgedeelte (A) werd bemonsterd bijeendiepte vanca.60cmopeen door
speeltuigen gemarkeerd punt. Alle monsters
werden genomen ca. 30 cm onder het wateroppervlak in gesteriliseerde glazen flessen
van 11 inhoud.Ter plaatsewerden bovendien
het zuurstofgehalte en de temperatuur van
het water gemeten (Yellow Springs Dissolved
Oxygen Meter YSI57). De monsters werden
in een koeltas naar het laboratorium
vervoerd; direct na aankomst (max. 2uur na
monstername) werden pH en troebeling
gemeten. De overige onderzoekingen werdenj e n
Afb. 3 - Slibmonster verzameld door eenglazenpot overde erde
bodem te schrapen.

water
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Resultaten
De monsterdagen werden aan de hand van
bezoekerstellingen en luchttemperatuur
onderverdeeld in vier categorieën.
• h-dagen met hoge bezoekersaantallen
(370-3.300); de luchttemperatuur was
meestal boven 25 °C;
TABEL I— Onderverdeling vanmeetdagen invier
categorieën van recreatiedruk.
Aantal met tdagen in:
Dagcategorie '
h
a

i

n
Totaal
1

1979

1980

4
3
3
25

8
4
1
7

35

20

Zie tekst.

TABEL II — Fysisch en chemisch onderzoek vanwater
op meetplaatsen A, Zen Rin 1979 (rekenkundig
gemiddelde, tenzij anders aangegeven).
Dagcategorie
Aantal dagen
Kenmerk
Meetpiaats A
Temperatuur (°C)
Zuurstof
(% verzadiging)
PH
Troebeling (FTU)*
Meetpiaats Z
Temperatuur (°C)
Zuurstof
(% verzadiging)
pH
Troebeling (FTU)*
Meetpiaats R
Temperatuur (°C)
Zuurstof
(% verzadiging)
PH
Troebeling (FTU)*

4

a,
3

a2
3

n
25

24

21

22

19

87
8,2
280

102
8,4
26

110
8,4
38

98
8,3
13

23

21

21

19

100
8,3
76

102
8,5
15

109
8,5
14

99
8,3
8,0

22

21

21

19

103
8,4
5.5

107
8,4
6,6

109
8,4
5,1

101
8,4
9,5

li

Geometrisch gemiddelde.
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TABEL III - Fysisch en chemisch onderzoek vanwater
op meetplaats A in 1980 (rekenkundig gemiddelde
in mg/l, tenzij anders aangegeven).
Dagcategorie
Aantal dagen
Kenmerk
Temperatuur (°C)
Zuurstof
(% verzadiging)
PH
Troebeling (FTU)*
Zwevende stof*
Geleidbaarh.(/iS/cm)
Chemisch
zuurstofverbruik
Opgelost
organisch koolstof
PO 4 -P
Totaal-P
NH 4 -N
Totaal-N
N03-N
Ureum
HC03

h
8

a,
4

a2
1

n

24

21

20

18

99
82,
257
13h
435

98
8.4
57
72
428

10(1

8,4
48
67
4311

98
8,4
24
29
425

14

12

15

14

3,9
0,07
0,47
0.05
1.15
0.23
0,44
151

3.6
0,01
0,10
0,03
0.5 1
0,26
0,32
143

3,7
0,08
0,16
0,01
0,58
0.23
<0,15 < 0,15
136
144
3,8

0,02
0,18
0,05
0,81
0,90

N O , -N was kleiner dan 0,10 mg/l in allemonsters.
* Geometrisch gemiddelde.

• n-dagen met lage bezoekersaantallen
(0-100); de luchttemperatuur was meestal
onder 20 °C;
• a,- en a 2 -dagen waren n-dagen, maar 1
resp. 2 dagen na een h-dag; het aantal
bezoekers op een a-dagwasmeestal kleiner
dan 100,maarsomswerden tot 200 bezoekers
geteld; de luchttemperatuur lagtussen 18en
23 °C.
De aantallen dagen iniederecategorie,diein
tabel Izijn gegeven, waren sterk verschillend
inbeidejaren vanhetonderzoek. Dit waseen
gevolg van het mooiere zomerweer in 1980
vergeleken met 1979. Bovendien werd in
1980getracht hetaantal n-dagen tebeperken.
In 1979 omvatte het fysisch en chemisch
onderzoek slechts enkele kenmerken; in
1980 werd uitgebreider onderzoek gedaan.
De gegevens zijn vermeld in de tabellen II,
III en IV. Uit deze tabellen kan worden
geconcludeerd dat het water van De Meent
weinig geëutrofieerd is.Dit blijkt onder
andere uit de zuurstofverzadiging, die
voortdurend een waarde rond de 100% had.
de pH met waarden voortdurend rond 8,3 en
de lage waarden voor het gehalte aan P- en
N-verbindingen. De resultaten van incidentele metingen vanchlorofyl-a opmeetpunt A
bewogen zich tussen < 15en 30/xg/1 en op
meetpunt Z tussen < 15en 23/n.g/1.
De troebeling en de gehalten aan zwevende
stof, totaal fosfor en totaal stikstof waren op
meetpunt A steeds hoger dan op de meetpunten Z en R. Deze kenmerken zijn
geassocieerd met de aanwezigheid van
gesuspendeerd materiaal in het water.
Bovendien waren de waarden van deze
kenmerken op de meetplaatsen A en Z op
h-dagen hoger dan op overige dagen, maar
niet op meetplaats R. Een dergelijk

'recreatie-effect' wasook duidelijk merkbaar
in het ureum-gehalte.
De resultaten van het bacteriologisch
onderzoek van de watermonsters zijn
samengevat in de tabellen Ven VI.
De waarden van het koloniegetal (KT) en
thermotolerante bacteriën van de coligroep
(TC) in 1979èn 1980en die van faecale
Streptococcen (FS)in 1980werden statistisch
bewerkt om bestudering van een eventueel
recreatie-effect te detecteren. De overige
bacteriologische meetuitkomsten werden van
deze analyse uitgesloten omdat relatief vaak
onbepaalde waarden voorkwamen (faecale
Streptococcen in 1979; P.aeruginosa en
S.aureus in beidejaren) of omdat zijeen
bijzonder gedrag vertoonden (bacteriën van
de coligroep).
TABEl, IV — Fysischen chemisch onderzoek vanwater
op meetplaats Z in 1980 (rekenkundig gemiddelde
in mg/l, tenzij anders aangegeven).
Dagcategorie
Aantal dagen
Kenmerk

h
8

ai

"2

4

1

n
7

Temperatuur (°C)
Zuurstof
(% verzadieiniz)
pH
Troebeling (FTU)*
Zwevende stof*
Geleidbaarh.(^iS/cm)
Chemisch
zuurstofverbruik
Opgelost
organisch koolstof
PO 4 -P
Totaal-P
NH 4 -P
Totaal-N
N03-N
Ureum
HCO3

24

21

20

18

100
8,2
711
97
432

99
8,5
19
22
425

100
8,4
11
8
430

100
8,5
12
7
42r,

14

10

21

17

3,7
0,06
0,74
0,05
0,82
0,23
0,41
147

3,5
0,01
0,30
0,03
0,39
0,25
< 0.15
144

3,7
0.03
0.89
0,03
0,45
0,90
<0.15
148

3,5
0.04
0.08
0,01
0,5 1
0,23
< 0.15
146

N 0 2 - N was kleiner dan 0,10 mg/l in allemonsters.
* Geometrisch gemiddelde.

Bij de statistische analyse werd aangetoond
dat de gemeten niveauverschillen tussen de
beschouwde kenmerken niet significant
afhankelijk waren van het monsterpunt of
van de dagcategorie. Deze geschatte verschillen bedroegen (in 10log per 100ml) in 1979:
KT-TC = 3,11en in 1980 KT-TC = 2,20;
KT-FS = 3,11enTC-FS = 0,91. Opvallendis
dat de verschillen tussen KT en TC in 1979
en 1980 bijna één log-eenheid uit elkaar
liggen.Zoalseerdervermeldwasin 1979een
groot aantal FS-waarden onbepaald.
Het verschil tussen KT en FSwas dientengevolge eveneens onbepaald, doch minstens
3,93. Het verschil tussen KTen FSwasin
1979 dus eveneens aanzienlijk groter dan in
1980. Vergelijking van de absolute waarden
op n-dagen inde tabellen Ven VIleertdat er
sprake was van een duidelijke verhoging van
TC en FS in 1980ten opzichte van 1979 (ca.
0,5 log-eenheden)eneen lichtedalingvande
waarden van KT (ca. 0,3 log-eenheden).
Nadere statistische analyse van de gegevens
leidde tot de volgende conclusies:
—Er was zowel in 1979als in 1980 een
significant hogere kiemdichtheid op
meetpunt A dan op meetpunt Z. Deze verhogingwasconstantoveralle dagcategorieën
en bedroeg (in 10log per 100ml) in 1979
(KT en TC) 0,53 en in 1980 (KT, TC en FS)
0,41.
—De gemiddelde kiemdichtheid in A en Z
was (zowel in 1979 alsin 1980)op h-dagen
significant verhoogd ten opzichte van andere
dag-categorieën en op a^dagen significant
verhoogd ten opzichte van a 2 - en n-dagen.
Op alle dagen in 1979wasde gemiddelde
kiemdichtheid in A significant verhoogd ten
opzichte van diein R,oppunt Zechter alleen
op h-dagen.
—In meetpunt Rwerdoph-dagen niet, doch

TABEI. V - Bacteriologisch onderzoek van waterop meetplaatsen A. Zen Rin 1979 (rekenkundig gemiddelde van ,0log
\MPN of koloniegetal} per 100 ml).
Dagcategorie
Aantal dagen

h
4

a,
3

a2
3

n
25

>4.27
3,23
2,44
6,05
1.18
< 0,42

2,48
1.94
< 0.65
4.85
< 0.30
< 0.93

> 2,60
1,69
< 0.40
4,76
0,52
<0,48

» 2,66
1,51
< 0,5 1
4,44
< 0,33
« 0,30

3,68
2,26
1,15
5.50
< 1,10
< 0,65

2.31
1.23
< 0,40
4,46
« 0,30
< 0,40

> 2,54
1,26
« 0,30
3,64
< 0,40
« 0,30

» 2,32
0,95
< 0.38
4,10
< 0,30
« 0,30

3.77
0.79
« 0.30
4,09
« 0,3(1
« 0,30

2,32
1,32
« 0,30
4,16
« 0,30
« 0,30

> 2,58
> 0,30
« 0,30
3,90
« 0,30
« 0,30

» 2.45
0.62
« 0,30
4,07
« 0,30
« 0,30

Kenmerk
Meetplaats A
Bacteriën van de coligroep
Thermotolerante bacteriën van de coligroep
Faecale Streptococcen
Koloniegetal 37 °C
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Meetplaats Z
Bacteriën van de coligroep
Thermotolerante bacteriën van decoligroep
Faecale Streptococcen
Koloniegetal 37 °C
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Meetplaats R
Bacteriën van de coligroep
Thermotolerante bacteriën van de coligroep
Faecale Streptococcen
Koloniegetal 37 °C
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
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op aj-dagen wel een significante verhoging
van de kiemdichtheid tenopzichtevana 2 -en
n-dagen geconstateerd.
Deze bevindingen leiden tot de conclusie dat
er inderdaad een recreatie-effect bestond, dat
tot uitdrukking kwam in een verhoogde
kiemdichtheid in A en Z op h-dagen. Na één
dag was de kiemconcentratie opdeze punten
significant gedaald, maar in Rjuist gestegen,
wat wijst op een verspreiding van de verontreiniging in de plas.Twee dagen na een
drukke dagwerd geen verschil met het
rustniveau gemeten. In A wasop alle dagen
een hogere kiemdichtheid dan in Z en R, die
uitgezonderd op h-dagen niet van elkaar
verschilden.
Een verklaring voor het recreatie-effect zou
op twee wijzen gegeven kunnen worden.
Enerzijds zou er sprake kunnen zijn van een
kiemafgifte van het lichaam van de baders,
anderzijds zou de reeds gesignaleerde
verhoging van het zwevende stofgehalte met
een kiemverhoging gepaard kunnen gaan.
De rol van beide mogelijke processen werd
onderzocht door statistische analyse en door
microbiologisch onderzoek van het
bodemslib.
Voor statistische eliminatie van de invloed
van opgewerveld bodemsediment staan ter

TABEL VI - Bacteriologisch onderzoek van waterop meetplaatsen A en Zin 1980 (rekenkundig gemiddelde vanl0!<
\MPN of koloniegetal] per 100 ml).
Dagcategorie
Aantal dagen

h
8

a.
4

a2
1

7

Meetplaats A
Bacteriën van de coligroep
Thermotolerante bacteriën van de coligroep
Faecale Streptococcen
Koloniegetal 37 °C
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa

3,48
2,78
1,65
4.81
1.37
< 0,80

3,52
2.13
1,83
4.81
< 0,53
« 0.30

3,70
2,11
1,04
4,28
« 0,30
< 0,30

3.12
2.33
1,05
4,08
« 0.30
« 0.30

Meetplaats Z
Bacteriën van de coligroep
Thermotolerante bacteriën van de coligroep
Faecale Streptococcen
Koloniegetal 37 °C
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa

2.46
1,72
4.64
1,11
<0,65

1.58
0,79
4,52
<0.49
<0.60

1,36
0,15
4,64
« 0,30
<0,30

1.36
0,56
3,84
« 0,30
« 0,41

ii

Kenmerk

TABEL VII - Bacteriologisch onderzoek vanbodemslib in
Meetplaats

1980 (wlog MPN of koloniegetal pergram droge stof).
A

Z

Kenmerk
Bacteriën van de coligroep
Thermotolerante bacteriën van de coligroep
Faecale Streptococcen
Koloniegetal 37 °C
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa

4,85 (4 14--5,37)*
4,03 (3,30- -5,14)
3,38 (2,68- -3,85)
6,82 (5,75- -7,47)
< 2,00 (< 2,00-2,62)
< 2,00 (alle waarden)

5,22 (3,45 -6.51)*
3.91 (2,97 -6,51)
3.01 (2,07 -4,69)
7,01 (6,32- -8,12)
< 2,00 (< 2,00-3,24)
< 2,00 (< 2.00-2,11)

Gemiddelde van 10waarnemingen (minimum-maximum).

beschikkingdewaarden vantroebeling (Trin
FTU) in 1979en 1980en de waarde van het

Afb. 4 - Voorkomen van Staphylococcus aureus in bodemslib inrelatietotde recreatiedruk.

Meetpunt Z

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 weeknummer
juni
juli
augustus
maand
1980

zwevende stofgehalte (Zs in mg/l) in 1980.
Op grond van de metingen in 1980 kon
aannemelijk worden gemaakt dat een
lineaire relatie bestaat tussen de (decimale)
logaritme van beide kenmerkwaarden, en
wel van de bijzondere vorm: logTr = log Zs
(bij Zs < 200 mg/l, boven deze waarden
treedt een afvlakking op).Met behulp van
variantie-analyse werd vervolgens aangetoond dat alle bovengenoemde verschillen
in kiemdichtheid konden worden verklaard
uit parallel optredende verschillen in
zwevende stofgehalte resp. troebeling, met
andere woorden: alle variaties in kiemdichtheid op alle dagen en alle meetpunten
konden worden verklaard door de eenvoudige hypothese dat behoudens toevallige
fluctuaties, de logaritme van de kiemdichtheid isopgebouwd uit een constant getal en
een lineaire functie van het zwevende
stofgehalte resp. de troebeling:
1979: log KT = 3,32 + logTr;
logTC = 0,21 + logTr;
1980: log KT = 2,65 + log Zs;
logTC = 0,45 -FlogZs;
log FS = -0,46 + logZs.
De invloed van opwerveling van het
bodemslibopdebacteriologische gesteldheid
van het water werd in 1980 tevens recht
streeks onderzocht door wekelijks bacteriologisch onderzoek van het bodemslib op de
meetpunten A en Z. De resultaten van dit
onderzoek zijn samengevat in tabel VII.
In het slib werden op alle meetdagen
aanzienlijke waarden gevonden voor de
aantallen bacteriën van de coligroep (totaal
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TABEL VIII - Vergelijking van de verhoudingen tussen
kiemsoorten in waterenslib in 1980 (gemiddelde overalle
dagen op beide meetplaatsen in 10logper 100 ml).

door typering van de staphylococcen, hetgeen
in dit onderzoek niet is uitgevoerd.

TABEL IX — Toetsing van meetwaarden van
thermotolerante bacteriën van de coligroep aan
grenswaarden voor zwemwater.

Kiemgroepen

De gegevens van het onderzoek naar
bacteriën van de coligroepzijn van de
statistische verwerking uitgesloten omdat zij
zich geheel afwijkend van de overige
bacteriologische kenmerken gedroegen.
Een verhoging op h-dagen ten opzichte van
andere dagen was veel minder uitgesproken;
er wasgeen sprake van een verhoging van de
waarden in A ten opzichte van Z en R.
In 1979 werden in de eerste helft van het
onderzoek relatief lage waarden gevonden
(ca. 3x 10 2 /100 ml),terwijl na 13 juli
plotseling op alle meetpunten een blijvende
stijging optrad tot waarden > 2x HP/100 ml.
De waarden in 1980handhaafden zichophet
hogere niveau van de tweede helft van 1979.
Bij identificatie vaneen aantalculturesbleek
dat vooral Enterobacter cloacaeen
Aeromonas hydrophila voorkwamen.
Met name van deze laatste soort isautonome
vermeerdering in water beschreven. Dit feit
maakt de bacteriën van de coligroep minder
geschikt voorde beoordelingvande kwaliteit
van oppervlaktewater, zoalsook eerder reeds
door anderen isbeschreven [11, 12].
In 1979werd naast de beschreven metingen
nog onderzoek uitgevoerd met de Eijkmantest en naar salmonellae. De resultaten met
de Eijkman-test waren gemiddeld een factor
2,5 lager dan die van thermotolerante
bacteriën van de coligroep, hetgeen nogmaals
de ongevoeligheid van de Eijkman-test
illustreert. Salmonellae werden begin juli
1979inlageaantallen (MPN 0,2-1,4/100ml)
op alle meetpunten gelijktijdig aangetroffen,
alle overige analyses waren negatief.
Waarschijnlijk was hier sprake van een
eenmalige lichte contaminatie door watervogels.

Meetplaats

TC-FS
KT-TC
KT-FS

Verschil in water
0,91
0,20
1,11

Slib
0.82
0.78
1.60

en thermotolerant), faecale Streptococcen en
koloniegetal 37 °C.Staphylococcus aureus
werd slechts aangetroffen in slibmonstcrs
genomen tijdens ofdirect naeen periode met
druk bezoek (afb. 4). De aantallen Pseudomonas aeruginosa waren in het algemeen
laag. In tegenstelling tot de bevindingen in
het water, was er geen verschil tussen
kiemdichtheid in slibop de punten Aen Z.
Interessant isde vergelijking van de verhoudingen der kiemgroepen in water en slib
(tabel VIII). Uit deze tabel kan worden
afgeleid dat deverhoudingtussen TCen FSin
water en slibdezelfde wasopalle meetdagen.
Ten opzichte van KT kwamen beide faecale
indicatoren in het water ingrotere aantallen
voor dan in slib, het verschil bedroeg
ongeveer een factor 0,50 (op de log-schaal).
Deze relatieve oververtegenwoordiging van
TC en FS in water in 1980 ten opzichte van
KT in slibcorrespondeert met de eerder
genoemde oververtegenwoordiging ten
opzichte van KT in water in 1979. Dit leidt
tot de conclusie dat in 1980een surplus
faecale verontreiniging indeplas plaatsvond.
Dit surplus zou kunnen worden verklaard uit
de aanwezigheid van watervogels op nietdrukke dagen en kiemafgiften door badersop
drukke dagen. Dat deze beide verschillende
bronnen tot statistisch niet te onderscheiden
verhogingen van TC en FSten opzichte van
KT leidden, lijkt op het eerste gezicht
merkwaardig. Het isechter waarschijnlijk
meer een gevolg van de aan bacteriologisch
onderzoek enmet name aan MPN-bepalingen
inherente relatief grote spreidingen.
Hierdoor zullen slechts grote verschillen tot
significante resultaten aanleiding geven.
Ondersteuning voor de hypothese dat
kiemafgifte door baders een invloed heeft
gehad op de waterkwaliteit vormen de
metingen van S.aureus. Dit iseen typisch
humane kiem, die onder wilde dieren nietof
in lage aantallen voorkomt [ 10]. In perioden
met weinig bezoek werd S.aureus dan ook
niet in water en slib aangetroffen. Wel werd
S.aureus op h-dagen in het water aangetroffen, en wel in aantallen die minstens
20x hoger waren dan zou worden verwacht
op basis van opwervelen van bodemslib.

De conclusie ligtvoordehand dat de kiemen
aan het water werden afgegeven door baders,
en vervolgens in het slib terechtkwamen, wat
de eerder geconstateerde stijging na een
drukke periode verklaart. Bevestiging van
deze hypothese zou mogelijk zijn geweest

In 1979 werden tevens enkele monsters
bodemslib onderzocht op wormeieren.
Voor de menspathogènesoorten werden niet
aangetroffen, wel enkele vogelascariden.
Discussie
Aan de hand vandeonderzoeksresultaten zal
worden getracht een antwoord te vinden op
de in de inleiding gestelde vragen. Duidelijk
werd aangetoond dat het water in de
zwemgedeelten A en Z van De Meent op
drukke dagen sterker verontreinigd was dan
op dagen met weinigof geen bezoek. Deze
verontreiniging kwam met name tot uitingin
het ondiepe zwemgedeelte A, dat ook op
dagen zonder bezoek sterker verontreinigd
was dan het water op de punten Z en R. Eén
dag nadruk bezoek wasdeverontreinigingin
de zwemgedeelten afgenomen, maar juist
toegenomen op punt R. Dit wijst erop dat
gedurende de nacht een vermenging van het
water in de zwemgedeelten met dat van de
hoofdpias plaatsvond. Twee dagen na een

WHVZ 1
Jaar

n-dagen

WVO 2

h-dagen n-dagen

h-dagen

Z

1979
1980

0(25)
0(7)

0(4)
0(8)

1,11
1,11

2,43
2,42

A

1979
1980

0(25)
0(7)

0(4)
1(8)

1,44
2,38

3,43
2,80

1

2

Aantal overschrijdingen van de waarde 3,30
( 10 log MPN/100 ml), tussen haakjes aantal monsters;
toegestaan aantal overschrijdingen 0 bij 1-3 monsters.
1bij 4-8 monsters en 2bijmeer dan 8monsters in één
badseizoen.
Mediaan ( 10 logMPN/100 ml), richtwaarde < 2,48.

drukke dag was op geen der meetplaatsen
een surplus aan verontreiniging meer aan te
tonen.
Het optreden van verontreiniging kwam tot
uitdrukking in een aantal bacteriologische,
fysische en chemische kenmerken. Het meest
in het oog springend waseen sterke stijging
van het gehalte aan zwevende stof. Weliswaar
bestaat de bodem van de zwemgedeelten
hoofdzakelijk uit zand, maar daarop heeft
zich in de loop der tijd vrij veel fijnverdeelde
klei afgezet. Activiteit van baders leidt tot
opwerveling van deze deeltjes, hetgeen tot
uitdrukking kwam in een stijging van
kenmerken alstotaal fosfor en totaal stikstof.
Statistische analyse toonde aan dat
ook de stijging van een aantal bacteriologische kenmerken (thermotolerante
coligroep, faecale Streptococcen, aëroob
koloniegetal 37 °C) voornamelijk kan
worden verklaard uit een stijging van het
gehalte aan zwevende stof. Daarnaast waren
er aanwijzingen voor een directe afgifte van
deze kiemen aan het water. Deze weg heeft
ongetwijfeld een belangrijke bijdrage
geleverd aan de stijging van Staphylococcus
aureus en het ureumgehalte.
Een relatie tussen aantal bezoekers en mate
van verontreiniging kon wegens de vrij grote
variabiliteit van de meetresultaten niet
worden bestudeerd. Evenmin lieten de
gegevens een analyse van mogelijke
accumulatie van verontreiniging toe.
Om de betekenis van de verontreiniging van
het water op drukke dagen aan te kunnen
geven, isin tabel IX een toetsing uitgevoerd
van de meetgegevens aan de grenswaarden
gesteld in WHVZ [2. 3], Volgens de WHVZ
isde grenswaarde voor thermotolerante
bacteriën van de coligroep 2.000/100 ml
(3.30 als decimale logaritme). Deze waarde
werd slechts éénmaal op een h-dag overschreden op meetplaats A. Dit isvolgens de
WHVZ juist toelaatbaar. De kwaliteitsdoelstelling volgens de WVO isgeformuleerd als
richtwaarde van de mediaan van het aantal
thermotolerante bacteriën van de coligroep:
kleiner dan 300/100 ml (2,48 als logaritme).
Uit de tabel blijkt dat op n-dagen op meetplaats Z ruimschoots aan deze doelstelling
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wordt voldaan, evenals op meetplaats A in
1979. In 1980werd nogjuist aan de doelstelling voldaan. Op h-dagen werd op
meetplaats Z de richtwaarde zeer dicht
benaderd en op meetplaats A ruim overschreden. Hierbij dient beseft te worden dat
de situatie op meetpunt A vrij uitzonderlijk
is: een relatief groot aantal baders bevindt
zich in een klein volume water, dat vrijwel
niet wordt ververst met water uit de plas,en
bovendien bevindt zich op de zandbodem
veel slib.
In hoeverre de gemeten verontreiniging tot
gezondheidsrisico's voor de baders leidt, is
niet aan te geven. Een belangrijke bijdrage
aan de bacteriele verontreiniging werd
geleverd door het bodemslib. De daarin
aanwezige faecale indicatoren zijn vrijwel
zeker in meerderheid afkomstig uit faeces
van watervogels en andere wilde dieren.
In de inleiding isreeds gesteld dat de
verhouding tussen indicatoren en pathogenen
inzwemwater andersisdaninhumane faeces
of rioolwater. In het algemeen zullen de
besmettingsrisico's ten gevolge van dierlijke
faeces kleiner zijn dan die van humane faeces.
Een tweede bron van verontreiniging was
directe afspoeling van kiemen van de baders.
In deze gevallen zouden gezondheidsrisico's
groter kunnen zijn dan bijeenzelfde dichtheid
van faecale indicatoren uit rioolwater, omdat
het een zeer recente verontreiniging betreft
vanuit puntbronnen (enkele baders die
pathogenen uitscheiden). In welke richting
de balans zal uitslaan, isniet te zeggen.
Uit algemeen hygiënische en esthetische
overwegingen lijkt het echter raadzaam het
bezoekersaantal bij recreatiepiassen te
limiteren en maatregelen te treffen ter
verwijdering van bodemslib, dat een
permanent reservoir van allochtone microorganismen vormt.
Dankbetuiging
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Naschrift namens Recreatieschap NederrijnLek-Waal
Bij het Recreatieschap isde waterkwaliteit
van 'De Meent' regelmatig aan de orde
geweest. Naast hetstreven omeen definitieve
verbetering tot stand te brengen, zijn er

maatregelen genomen die in ieder geval een
tijdelijke verbetering zouden inhouden.
Achtereenvolgens ging het hierbij om de
volgende maatregelen.
—Door middel vaneenpompwerd dewatercirculatie in de avonturenspeelplaats
bevorderd (meetplaats A).Na bemonstering
bleek dat er sprake wasvan een lichte
verbetering van de gemeten troebelingswaarden. Visueel wasechter geen verbetering
te constateren, het water bleef troebel
worden bij grote aantallen zwemmers.
- In 1982/1983 isde genoemde waterpartij
drooggezet en isde aanwezige sliblaag
verwijderd.
De voorbereidingen met het doel een
definitieve verbetering van de waterkwaliteit
tot stand te brengen, zijn in volle gang.
Uitgaande van debestaande situatiezullen er
maatregelen moeten worden genomen om
het loslaten van klei van de eilanden te
voorkomen en de aanwezige kleideeltjes op
de bodem van de zwemgedeelten te verwijderen. Zand van goede kwaliteit uit de
bestaande plashalen isniet haalbaar,daar de
bodem te veel kleideeltjes bevat. Dankzij de
voortschrijdende techniek zijn er echter
meerdere oplossingen denkbaar. Een technisch plan isbinnenkort gereed, waarna de
benodigde financiën verworven moeten
worden bij subsidiënten.
Mede dankzij het onderzoek van het RIVM
isde noodzaak tot verbetering zeker
aangetoond, zodat wijer vanuit gaan dat ook
subsidiënten positief zullen reageren.
Daarmee zal de overweging, in het bovenstaande gesteld, om minder bezoekers op
recreatieterreinen met een beperkte
wateroppervlakte toe te staan niet aan de
orde behoeven te komen.
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Nieuwe normen water
verschenen
Bij het NNI zijn enkele nieuwe normen
verschenen op het gebied van wateronderzoek:
NEN 649 1 - Titrimetrische bepaling van
het kaliumpermanganaatverbruik en/of de
permanganaatindex (vervangt NEN 1056
VI.4);
NEN 6494 —Enzymatische bepaling van
het gehalte aan ureum in zwemwater;
NEN 6495 - Fotometrische bepaling van
het gehalte aan ozon.
De normen zijn verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie Instituut. Postbus 5059,
2600 GB Delft, tel.:015-61 10 61.

Gebruik actieve stoffen in
wasmiddelen verder beperkt
Per 1 november a.s. treedt een protocol in
werking op een overeenkomst van de Raad
van Europa, dat het gebruik van bepaalde
actieve bestanddelen in was- en reinigingsmiddelen verder beperkt. Het protocol kan
in werking treden omdat op 7 augustusjl., na
Groot-Brittannië en Denemarken, de permanente vertegenwoordiger van Nederland
bij de Raad van Europa, mr.Carel Schneider,
als derde de overeenkomst ratificeerde.
Door het protocol worden de nieuwste
internationale ontwikkelingen toegevoegd
aan een langer bestaande overeenkomst die
oppervlaktewater beschermt tegen
verontreiniging.
Ondertekenende landen verplichten zich
wetgeving te introduceren die voorschrijft
dat geen wasmiddelen op de markt mogen
worden gebracht met synthetische actieve
bestanddelen die niet voor minstens 80%
biologisch afbreekbaar zijn. Het protocol
verplicht ook deelnemende landen om meer
te doen aan wetenschappelijk onderzoek
naar biologische afbreekbaarheid en te
zoeken naar stoffen die fosfaat kunnen
vervangen. (ANP)
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