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Nederlandse samenvatting 

 
De microbiële ijzer- en arseenkringlopen spelen, potentieel of reëel, belangrijke rollen in de 
(im)mobilisatie van arseen in de mobiele waterlagen in de ondergrond, de zogenaamde 
‘watervoerende pakketten’ ofwel ondergrondse waterlopen. Derhalve kan de 
arseenconcentratie in het grondwater worden beïnvloed door meerdere oxiderende en 
reducerende activiteiten van micro-organismen alsook door de hydrogeochemie ervan. De 
arseenverontreiniging in Zuidoost- en Zuid-Azië is vermoedelijk van geologische oorsprong. 
In Bangladesh leidt de geologische heterogeniteit van de ondergrondse waterlopen tot 
diverse niches. Wij verwachtten dat de samenstelling van de microbiële gemeenschappen zou 
verschillen tussen deze niches. Ook dientengevolge zouden dan de plaatselijke 
arseenconcentraties verschillen tussen de verschillende niches, net als de overige lokale 
geochemie, en daarmee de kwaliteit van het, als drinkwater gebruikte, grondwater. Het 
begrip zowel van de microbieel-ecologische arseen kringloop (oxidatie, reductie, instroom en 
neerslag) in relatie tot de verontreiniging van drinkwater in Bangladesh, als van de 
mogelijkheden tot (bio)remediatie binnen deze kringloop is beperkt. Het is belangrijk een 
integraal inzicht te verkrijgen in alle processen die tot de arseenverontreiniging of de 
vermindering daarvan kunnen bijdragen (d.w.z. inzicht in de microbiële systeemecologie 
ervan). Met het oog op hun mogelijke interferentie met de arseenkringloop leiden de ijzer- en 
zwavelkringlopen die tot stand gebracht zouden kunnen worden door eventueel actieve 
micro-organismen, tot verdere complexiteit. 

De doelstellingen van het in dit proefschrift beschreven onderzoek waren het 
vergroten van het inzicht in de microbiële ecologie van de met arseen verontreinigde 
ondergrondse waterlopen in Bangladesh die worden gebruikt voor drinkwater, het begrijpen 
van het microbiële potentieel voor de remediatie van arseen in deze ondergrondse 
waterlopen, en de verdere versterking van dat potentieel. In geografisch verscheiden, met 
arseen verontreinigde, gebieden in Bangladesh is de hydrochemie en de samenstelling van de 
bestaande microbiële gemeenschapen onderzocht en is gekeken naar manieren om het 
bioremediatie potentieel met betrekking tot de arseen- en ijzerkringlopen te vergroten. 
Binnen dat kader is ook een bestaande technologie onderzocht die gebaseerd is op de 
abiotische remediatie van arseenverontreiniging door middel van ijzeroxidatie (de 
zogenaamde subsurface arsenic removal, SAR). Zowel hydrochemische metingen in het veld 
als laboratoriumexperimenten zijn uitgevoerd. Daarbij werd getest op zowel aanwezigheid 
als samenstelling van arseen- en ijzeroxiderende en -reducerende microbiële 
gemeenschappen. Dit geschiedde door kweekonafhankelijke 16S rRNA genanalyse alsook 
middels analyse van groepspecifieke functionele genen die coderen voor arseniet oxidase 
(aioA) of arsenaat reductase (arrA). Eenzelfde analyse is uitgevoerd op kweken uit het 
originele grondwater waarbij getracht werd deze te verrijken in arseen- en 
ijzermetaboliserende micro-organismen. Met het oog op de diversiteit van de geochemische 
niches, gebruikten wij kweekcondities die uiteen liepen van aerobe over microaerobe tot 
strikt anaerobe, van chemolithoautotrofe tot heterotrofe, en van arseenoxiderende tot 
arseenreducerende omstandigheden, in combinatie met de aanwezigheid van ijzer hetzij als 
ijzer(II) of als ijzer(III). Ook hebben we onderzocht wat de gevolgen zijn van het langdurig 
implementeren van de SAR methode voor de plaatselijke hydrochemie en microbiologie en 
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vice versa, alsook welke invloed de micro-organismen hebben op de doeltreffendheid van de 
arseenverwijdering. 

Hoofdstuk 1 bevat een algemene inleiding op het proefschrift, waarin onderwerpen 
worden behandeld zoals de geschiedenis van het watergebruik in Bangladesh, het voorkomen 
en de verspreiding van arseen in drinkwatersystemen, de negatieve gevolgen van arseen voor 
de volksgezondheid, de chemie van arseen, en de grondwaterhydrochemie in relatie tot de 
dynamiek en mobiliteit van arseen. Dit hoofdstuk beschrijft verder de kosteneffectieve, in 
situ arseenremediatie methode (SAR) die recentelijk in Bangladesh is geïntroduceerd. 
Tevens zijn de microbiële processen beschreven die in potentie de bioremediatie van arseen 
door middel van ijzer- en arsenietoxidatie verbeteren en zijn andere microbiële processen 
beschreven die mogelijk een negatieve bijdrage leveren door de mobilisatie van arseen ten 
gevolge van ijzer- of arsenaatreductie. 

Hoofdstuk 2 geeft een inventarisatie van de microbiële gemeenschappen betrokken 
bij de arseen- en ijzerkringloop, in met arseen verontreinigde ondergrondse waterlopen 
waaruit drinkwater wordt gewonnen in Bangladesh. Door middel van een 
kweekonafhankelijke analyse van 24 drinkwaterputten in verschillende geografische 
gebieden in Bangladesh is informatie verzameld zowel over de samenstelling van de 
microbiële gemeenschappen in de respectieve ondergrondse waterlopen, als over de 
specifieke groepen daarbinnen die een rol spelen bij de oxidatie of reductie van arseen of 
ijzer. Groepen micro-organismen die hier een rol bij zouden kunnen spelen werden 
geïdentificeerd door middel van groepspecifieke 16S rRNA analyse of door middel van de 
amplificatie van genen die coderen voor arseniet oxidase (aioA) of arsenaat reductase (arrA). 
Zij kwamen voor in ten minste 79% van de onderzochte monsters. De ijzeroxiderende 
Gallionellaceae en vermeende arsenaat-reducerende micro-organismen kwamen voor in een 
lage diversiteit. Meer diversiteit, zowel in als tussen monsters, werd gevonden in de ijzer 
reducerende Geobacteraceae en arsenietoxiderende micro-organismen. In tegenstelling tot 
de verwachtingen werd geen duidelijke relatie gevonden tussen de samenstelling van de 
microbiële gemeenschappen en de hydrochemie, met als uitzondering de invloed van het 
zoutgehalte op micro-organismen die een rol spelen binnen de ijzerkringloop. Om de rol van 
de arseen- en ijzerkringlopen in met arseen verontreinigd grondwater te begrijpen leek het 
daarom essentieel de eerdere kweekonafhankelijke analyse aan te vullen met 
kweekafhankelijke verrijkingsstudies. Dit leidde tot de doelstelling een inventarisatie te 
maken van het voorkomen, de distributie, en de diversiteit van kweekbare micro-organismen 
in met arseen verontreinigde drinkwaterbronnen.  

Omdat ijzeroxiderende en ijzerreducerende micro-organismen de aanwezigheid van 
arseen in het grondwater sterker kunnen beïnvloeden na amplificatie door groei, is in 
Hoofdstuk 3 de eerdere kweekonafhankelijke analyse van 22 verontreinigde 
drinkwaterputten aangevuld met het karakteriseren van cultures van het water eruit onder 
condities die microaerofiele ijzeroxidatie of anaerobe ijzerreductie bevorderen. Deze analyse 
is uitgevoerd op dezelfde watermonsters als bekeken in Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 4. Uit de 
analyse bleek een potentieel voor zowel ijzeroxidatie als ijzerreductie. De microbiële 
gemeenschappen waren fylogenetisch divers zowel binnen als tussen verschillende 
kweekopzetten, hetgeen ook was waargenomen in de eerdere kweekonafhankelijke analyses 
van de monsters die nu ook aan deze kweekopzetten werden bloot gesteld. De 
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verrijkingscultures onthulden een grotere diversiteit in micro-organismen betrokken in de 
ijzerkringloop dan uit de eerdere kweekonafhankelijke proeven was gebleken. 
Zuurstofgradiëntbuizen met ijzer en zuurstof werden gedomineerd door Comamonadaceae 
en Rhodocyclaceae in plaats van de verwachte Gallionellaceae. De ijzerreducerende 
kweekopstellingen bevatten meerdere 16S rRNA gensequenties die de grootste verwantschap 
vertoonden met Acetobacterium, Clostridium, Bacillus, Rhizobiales, Desulfovibrio, 
Bacteriodes, Spirochaetes en met de bekende dissimilatoire ijzerreduceerders Geobacter en 
Geothrix. In 45% van de kweekopstellingen voor ijzeroxidatie was het gen voor arseniet 
oxidase aanwezig. 

Hun fylogenetische eigenschappen verlenen te weinig informatie om het potentieel 
voor arseenoxidatie of -reductie van microbiële gemeenschappen in het ondergrondse 
waterlopen te voorspellen. Vanuit dit oogpunt is in Hoofdstuk 4 de kweekonafhankelijke 
analyse van 22 drinkwaterbronnen in Bangladesh aangevuld met nieuwe informatie die 
directer verband houdt met redoxactiviteit. Dit bestond uit de karakterisering van 
kweekopzetten voor aerobe of denitrificerende chemolithoautotrofe arsenietoxideerders, voor 
aerobe en anaerobe heterotrofe arsenietoxideerders, en voor anaerobe arsenaatreduceerders. 
In bijna elke kweekopstelling bleek een potentieel aanwezig om arseen te oxideren en/of te 
reduceren. De organismen die in deze opstellingen groeiden werden tevens geanalyseerd 
door middel van 16S rRNA gensequenties en door de amplificatie van potentieel functionele 
genen. De microbiële gemeenschappen bleken binnen en tussen de kweekopstellingen 
fylogenetisch divers, en het bleek dat na het kweken een grotere diversiteit van micro-
organismen betrokken in de arseenkringloop, naar voren kwam dan de diversiteit in de 
oorspronkelijke grondwatermonsters. Uit de kweekopstellingen bleek ook een grotere 
diversiteit in AioA fylotypes dan in onze eerdere moleculaire studie van de 
grondwatermonsters aan de oppervlakte was gekomen (Hoofdstuk 2). Voor elk van de vijf 
anaerobe kweekomstandigheden werd zowel een grote alfadiversiteit (dwz diversiteit binnen 
een grondwaterbron) als een grote gammadiversiteit (diversiteit tussen de verschillende 
bronnen) in AioA fylotypes gevonden, waarbij ook de betadiversiteit (dwz de 
gammadiversiteit ten opzichte van de alfa diversiteit) hoog was. Daarentegen werd weinig 
16S rRNA en arrA gendiversiteit waargenomen in kweekopstellingen voor anaerobe 
arsenaatreductie, hoewel ook daar de betadiversiteit hoog was.  

Remediatie van arseen in het grondwater door injectie van met zuurstof verrijkt 
grondwater (SAR) is voorgesteld als een kosteneffectief in situ alternatief om ‘veilig’ (dus 
laag in arseen) drinkwater te winnen in Bangladesh. Hoewel meestens gedacht wordt dat de 
oxidatie van opgelost ijzer(II) naar het vaste ijzer(III)oxyhydroxide, dat neerslaat en daarmee 
sorptie van arseen toestaat, volledig abiotisch verloopt zouden micro-organismen betrokken 
in de metaalkringlopen ook een rol kunnen spelen bij deze remediatie van arseen. Met als 
doel deze rol te onderzoeken is veldwerk uitgevoerd in Bangladesh met zowel 
kweekonafhankelijke als kweekafhankelijke analyses. Dit staat beschreven in Hoofdstuk 5, 
waarin ook een bioreductieexperiment beschreven staat met water en sediment uit de SAR-
drinkwaterput en een referentiedrinkwaterput. De moleculaire analyse suggereert dat de rol 
van micro-organismen beperkt is in SAR. Tevens suggereren de verkregen gegevens dat het 
gebruik van een kleinschalige SAR-eenheid onvoldoende de groei stimuleerde van bij de 
metaalkringlopen betrokken micro-organismen om drinkwater te verkrijgen waarin het 
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arseen onder de norm gesteld door de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) blijft. Tevens is 
onderzocht of de bijdrage van deze micro-organismen toenam met de tijd, maar een 
significant verband werd niet gevonden. Daarentegen bleek uit een bioremobilisatie-
experiment dat microbiële arseen- en ijzerreductie een negatief effect zouden kunnen hebben 
wanneer de SAR wordt stop gezet. 

Hoofdstuk 6 is een algemene verhandeling over de voornaamste bevindingen van dit 
proefschrift. Het beschrijft hoe deze bevindingen kunnen bijdragen aan het begrip van in situ 
en ex situ bioremediatie van arseen. Een groot aantal ex situ remediatiemethodes zijn 
ontwikkeld met het oogmerk arseen-vrij drinkwater te verschaffen aan de bevolking van 
Bangladesh. Vanwege de hoge gebruikskosten en de logistiek van het onderhoud zijn de 
meeste van deze methoden geen duurzaam en betaalbaar alternatief voor de, over het 
algemeen, arme plattelandsbevolking van Bangladesh. De in dit proefschrift geïdentificeerde 
arseen- en ijzeroxiderende micro-organismen kunnen wellicht een rol spelen in nieuwe eb 
goedkopere methoden voor de remediatie van arseen op gemeenschapsniveau. Nitraat 
verkregen met ammoniakoxiderende micro-organismen kan mogelijk een kosteneffectieve 
alternatieve strategie zijn voor oxidatie van arseen en ijzer door micro-organismen. We 
bespreken hoe de bestaande SAR methode hiermee zou kunnen worden aangevuld en ook 
hoe dit zou kunnen bijdragen aan het voorkomen van het verhoogd vrijkomen van arseen 
wanneer de SAR wordt stopgezet. 

 


