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Het belang van actief
meedenken

Henk Laarman, directeur Aqualysis

De huidige periode waarin we leven vraagt veel flexibiliteit
om toekomstige oplossingen te kunnen bieden.
Samenwerking is hierin belangrijk.
In het voorjaar heeft
het RIVM vastgesteld
dat in het afvalwater
resten van het COVID19 virus zichtbaar zijn.
Inmiddels werken waterschappen, alle
waterschapslaboratoria waaronder Aqualysis
en het RIVM nauw samen om de resultaten
wekelijks op het coronadashboard te presenteren. Het is belangrijke informatie welke ons
kan helpen de verspreiding van het Corona virus te volgen. Dit type onderzoek is nog pril,
maar de verwachting is dat je op termijn in
rioolwater goed kunt zien hoe ook andere virusclusters zich ontwikkelen. Het is voor het
waterlaboratorium Aqualysis een aansprekend
voorbeeld op welke wijze wij bijdragen aan
maatschappelijke vraagstukken. Verwacht
mag worden dat er nog veel meer te meten is
uit rioolwater. Bijvoorbeeld om inzicht geven
in resten van medicijnen of gewasbeschermingsmiddelen. Aqualysis denkt hierin actief
in mee. Samen met de aangesloten waterschappen worden deze vraagstukken besproken.

de klimaat. Het waterlaboratorium Aqualysis
werkt samen met haar vijf waterschappen om
de kwaliteit van het water verder inzichtelijke
te maken. Hierin is nog veel te doen.
In deze editie leest u meer over waar we naast de activiteiten rondom het COVID-19 virus - nog meer mee bezig zijn.
Aqualysis wenst u veel leesplezier!

Afgelopen maand heeft Aqualysis met glans
de audit voor onze kwaliteitsnormering NEN
17025 doorstaan. We zijn hier uitermate trots
op. Het is voor ons laboratorium een belangrijke erkenning dat we ons werk goed doen.
Vooral belangrijk ook omdat de maatschappelijke belangstelling voor de kwaliteit van
water toe neemt. Deze trend zal zich verder
doorzetten onder invloed van het veranderenhelder in wateronderzoek

Corona is en blijft actueel
In de maanden van de eerste golf hebben we
op het lab, in de kantoren en in de kantine
maatregelen genomen om de veiligheid van
onze medewerkers te waarborgen.
Tussen de werkplekken zijn schermen geplaatst, in de kantine en de vergaderruimtes
zijn de tafels zo ingericht dat de mensen ruim
1,5 m uit elkaar kunnen zitten en bij de ingangen hangen dispensers om de handen te
ontsmetten. Waar het kan werken medewerkers thuis.
De gezondheid van onze medewerkers staat
voorop en we hopen met deze maatregelen
de continuïteit van het werk te blijven garanderen.

De verwachting is dat dit
in de loop van de weken
alleen maar meer zal gaan
worden, we zien dit als een
belangrijke taak en zijn hier
dan ook goed op voorbereid.

In de afgelopen weken zijn we druk geweest
met het bemonsteren van de rioolwaterzuiveringen bij twee van onze vijf waterschappen
zodat het RIVM ze kan testen op het COVID-19
virus.

Wisseling van de wacht
Deze zomer stond behalve corona bij ons ook
in het teken van ‘wisseling van de wacht’
Herman van den Berg heeft na ruim 40 jaar afscheid genomen van ons laboratorium, begin
juli hadden we een fijne afscheidsbijeenkomst
met collega’s en oud-collega’s. Ook zijn familie en collega’s uit zijn vrijwilligersactiviteiten
waren aanwezig.
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Henk Laarman heeft op 1 juni het directeursstokje van hem overgenomen.
In de weken daarvoor heeft Henk kennis gemaakt met de medewerkers. Dit vond plaats
in een aantal sessies in de kantine, zo kon de
1,5 meter afstand gewaarborgd blijven. Op
deze manier konden we elkaar toch ‘live’ ontmoeten.

Validatie ‘totaal stikstof’ analyse afgerond
In de vorige editie van onze nieuwsbrief
was al te lezen over de nieuw aangeschafte TNb-analyzer, de afgelopen maanden is
hard gewerkt aan de validatie van de analyse voor “totaal stikstof” met de nieuwe
TNb-analyzer.

Daarnaast werken we hard aan het optimaliseren van de geautomatiseerde gegevensverwerking voor het verwerken van (grote)
meetseries.

We hopen in het eerste kwartaal van volgend
jaar zover te zijn, dat we deze analyse voor
routinematig onderzoek onder accreditatie
kunnen aanbieden.

Dit betekent dat de prestatiekenmerken van
deze analyse, zoals aantoonbaarheidsgrens,
reproduceerbaarheid en meetonzekerheid,
zijn vastgesteld.
Alle verkregen data zijn getoetst aan de vooraf gestelde eisen en voldoen, zodat de analyse van totaal stikstof met de TNb-analyzer in
gebruik kan worden genomen.
De intentie is om deze analyse onder accreditatie te krijgen. In voorbereiding hierop
worden momenteel proefseries van praktijkmonsters geanalyseerd en de benodigde aanvullende gegevens verzameld (zoals van 1e-,
2e- en 3e-lijnscontroles).

Gebruik mobiele qPCR bij bepaling
microbiële zwemwaterkwaliteit
In samenwerking met Deltares, Orvion, Aquon
en waterbeheerders is Aqualysis een pilot project gestart om te onderzoeken of de nieuwe
snelle veldmethode voor DNA isolatie daadwerkelijk geschikt is voor de Nederlandse oppervlaktewateren. De pilot wordt uitgevoerd met
een mobiel qPCR systeem.
De eerste ervaringen met de opwerkingsmethode in het veld en met de mobiele qPCR zijn positief. Het mobiele qPCR apparaat blijft ook in een
rijdende auto functioneren.
Inmiddels hebben er vier van de vijf bemonsteringsrondes plaatsgevonden.

Het bemonsteren

De voorbewerking
helder in wateronderzoek

Het mobiele
qPCR systeem

RvA herbeoordelingsbezoek goed verlopen
Aqualysis heeft in september de Raad voor
Accreditatie (RvA) weer op bezoek gehad,
deze keer voor een herbeoordelingsonderzoek. Een herbeoordelingsonderzoek omvat twee dagen en vindt één keer in de vier
jaar plaats.
Op 1 en 2 september hebben de vakdeskundigen voor Organisch en Monsterneming hun
beoordeling uitgevoerd. Twee weken later, op
16 en 17 september, hebben de teamleider
(beoordelaar kwaliteitssysteem) en de vakdeskundigen voor Anorganisch/Metalen en
Bacteriologie de beoordeling gecompleteerd.
Zij hebben het laboratorium flink onder handen genomen om vast te stellen of Aqualysis
nog steeds voldoet aan de eisen uit accreditatienorm NEN-EN-ISO/IEC 17025.
Het uiteindelijke resultaat betrof in totaal tien
tekortkomingen. Een prima resultaat waar
Aqualysis trots op kan zijn.

De tien geregistreerde tekortkomingen moeten binnen de reguliere afhandelingstermijn
van drie maanden aantoonbaar worden opgelost. De RvA zal vervolgens op documentbasis
de afhandeling beoordelen en als dat akkoord
is, wordt de accreditatie weer met vier jaar
verlengd.
Er is dus nog werk aan de winkel, maar Aqualysis heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat
lukken.
Bij het slotgesprek heeft de RvA aangegeven
dat zij in een prettige en open sfeer haar werk
heeft kunnen doen en dat zij onder de indruk
was van het gemak waarmee de medewerkers gevraagde gegevens konden laten zien.
Al met al dus een goede score en een prima
verlopen herbeoordeling en tevens een bevestiging dat Aqualysis nog steeds op de goede
weg is.

Monsterpunt 52,803907 6,552226

Oude Diep, kruising Linthorst Homankanaal
Oorspronkelijk stroomde het Oude Diep van de
heidevelden boven Mantinge en Balinge via
Drijber, Echten, Koekange naar Meppel. Door
het graven van de Hoogeveensche Vaart in de
17e eeuw, eindigde het Oude Diep sindsdien bij
Echten.

Later knipte het Linthorst Homankanaal de bovenloop en de middenloop van het Oude Diep
uit elkaar. Tegenwoordig zijn de bovenloop en
de middenloop van het weer aan elkaar gekoppeld, het kanaal gaat hier onder het Oude Diep
door. Het monsterpunt bevindt zich bij een stuw
en een bruggetje.
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Sieralgen en waterkwaliteit
Sieralgen zijn fraai gevormde groenalgen die zeer geschikt zijn om de natuurwaarde te bepalen van vennen en plassen. Deze algen zitten
vaak verstopt tussen de blaadjes van ondergedoken fijn bladige waterplanten (o.a. vederkruiden, blaasjeskruid en veenmossen). De
monstername vergt dus ook een heel andere aanpak dan voor het fytoplankton. Naast het werpen van een fytoplanktonnet voor de vrij
zwevende soorten in de waterkolom, worden er vooral waterplanten uitgeknepen.
In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta bemonsteren en analyseren wij diverse vennen en petgaten op sieralgen. Hoewel
sieralgen ook te vinden zijn in allerlei andere
watertypen zoals sloten en zelfs regenplassen,
is de grootste diversiteit toch te vinden in niet
al te voedselrijke zwak zure tot licht alkalisch
permanente heldere wateren. Specifiek voor
vennen en plassen is er een beoordelingssysteem gemaakt om de natuurwaarde te bepalen (Coesel, 1998). De natuurwaarde wordt
bepaald aan de hand van het aantal soorten
(diversiteit), het aantal zeldzame soorten
(zeldzaamheid) en het aantal soorten dat iets
zegt over de kwetsbaarheid van het type milieu (signaalwaarde).
In heel voedselrijk water kunnen de sieralgen niet concurreren met overige groenalgen
en blauwalgen. Ook in troebel, venig water
(veenputten) komen weinig sieralgen voor.
Doordat licht slecht kan doordringen in het
water komen er nagenoeg geen ondergedoken waterplanten voor en daardoor ook weinig sieralgen.

Locatie Petgat Bollemaat

Twee zeldzame soorten in
de Kierse Wijde
Het is geen straf om met de boot hydrobiologisch onderzoek te doen in de Kierse Wijde.
Deze mooie plas in het veenweidegebied bleek dit voorjaar wat betreft macrofauna
één van de meest soortenrijke locaties te zijn die zijn onderzocht. Er zijn met name veel
soorten libellen en watermijten aangetroffen.
Twee soorten die zijn aangetroffen waren nog niet eerder gevangen door team Hydrobiologie
en blijken uiterst zeldzaam te zijn in Nederland (waarnemingen van beide soorten zijn op
één hand te tellen). Het gaat om de vedermug Cricotopus pilosellus en de watermijt Piona
discrepans (zie foto’s).

Links: Desmidium swartzii,
rechts: Micrasterias jenneri
(foto’s: Marien van Westen)

Van de petgaten die dit jaar zijn onderzocht
scoort Petgat Bollemaat in De Wieden het best
met een natuurwaarde van 10 (maximale score) en 4 soorten die vermeld staan op de Rode
lijst.
Van de vennen scoort het Diepveen, gelegen
in het Dwingelderveld, het best met een 7 en
met vier soorten die op de Rode lijst staan. De
zeer zeldzame sieralg Micrasteria jenneri (foto
2.) is er daar één van.

Cricotopus pilosellus
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Piona discrepans

Woordzoeker
In onderstaande woordzoeker vindt u veel woorden die in onze dagelijkse bezigheden
voorbij komen. De overgebleven letters vormen een zin.
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BLAUWALGEN
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EMMER
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FILTREREN
FILTREREN
FLESSEN
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GELEIDBAARHEID
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GRONDWATER
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HANDSCHOENEN
MONSTERBUS
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PEILBUIS
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RWZI
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SECCHISCHIJF
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TEMPERATUUR
SECCHISCHIJF
WATERSCHAPPEN
ZUIGERBOOR
TEMPERATUUR
ZUURGRAAD
WATERSCHAPPEN
ZUURSTOF
ZUIGERBOOR
ZWEMWATER
ZUURGRAAD
ZUURSTOF
ZWEMWATER

Oplossing
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Aqualysis
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