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IN WATER

Internationale
aandachtvoor lozing
van ziekteverwekkers
DeWaterEnvironmentResearchFoundation(WERF)indeVerenigdeStatendiscussieerdeop11 en
12decemberjl. tijdenseenbijeenkomstinSanAntonioindeVerenigdeStatenmet47(interjnationa!e
deskundigenovergoedeindicatorenvoordeaanwezigheidvanziekteverwekkende micro-organismen
inafvalwater, overstortenenafvalwaterslibendeverwijdering hiervan.
DeClearWaterActuit 15172regeltinde
VerenigdeStatendelozingvanverontreinigingen inoppervlaktewater. Dezewetis
vooralgerichtopchemische verontreinigingen.Gedurendedelaatstetienjaar bestaat
(opnieuw)aandacht voorlozingvanziekteverwekkende(=pathogène)micro-organismen,zoalsvirussen,bacteriënenprotozoa,
dievialozingvanhuishoudelijk afvalwater
inoppervlaktewater terechtkomen.Oppervlaktewater datwordtgebruikt voorrecreatie,hetkwekenvanschelpdieren, bereiding
vandrinkwater ofbij fabricage vanandere
producten voordemenselijke consumptie
zouzominmogelijk moetenwordenbelast
metziekteverwekkende micro-organismen.
DeEnvironmental ProtectionAgencyinde
VerenigdeStatenheeft recentinhaarWaterborneMicrobialDiseaseStrategygeconcludeerddatdekennisoverlozingenvanziekteverwekkers moetwordenuitgebreid.De
huidigenormdiewordtgehanteerd (E. coli)
biedtonvoldoende bescherming tegenpersistenterevirussenenprotozoa.Omderisico'svanverspreidingvandezeziekteverwekkerstebeheersenmoeten andere
microbiologische waterkwaliteitsparameters
(indicatoren)worden toegepast. Opde
workshopgavenMarkSobsey(Universityof
NorthCarolina)enWimHijnen (KiwaWatet
Research)eenpresentatieovet indicatoren
diewordengebruikt omdeverwijdering bij
behandelingsprocessen tekunnen kwantificeren.Sobseymaakteaandehandvanstudies
metdiversebacteriofagen (indicatorenvoor
virussen)bijeenaantalprocessen duidelijk
datnietéénjuiste indicator bestaat,maardat
dekeuzeafhangt vandevraagstelling. HijnenpresenteerdeeenNederlandse studie
naar hetgebruik vanindicatotbacteriënvoor
fecalebesmettingalsE. coliensporenvan
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sulfietreducerende Clostridia(SSRC),waaronderCperjringensalsindicator voordeverwijderingvanziekteverwekkers bijdrinkwaterzuiveringsprocessen.Zijn conclusiewasdat
dezeorganismengebruikt kunnen worden
bijhetkwantificeren vande verwijdering
vandesinfectiegevoelige en persistente
micro-organismen.
Voordeafvalwaterbehandeling geldt
waarschijnlijk dezelfde conclusie,maar
gezien hetverschil inwaterkwaliteit moet
ditnaderworden onderbouwd.Voorvirussenvormendebacteriofagen demeest
geschiktekandidaat enmicro-algen (centrischediatomeeën),gistenenfysische parameterszijn mogelijke indicatorenvoor
protozoaverwijderingdoorprocessen.
Indicatoren voordeaanwezigheid van
pathogenen inafvalwaterslib (biosolids)
werdenvervolgens belichtdoor Marylynn
Yates(UniversityofCalifornia, Riverside).
Uit haarresultaten bleekdat bijdediverse
slibbehandelingstechnieken ookverschillendeindicatoren gehanteerd moeten worden.
Inzijn algemeenheid geldtdatE.coli
geschiktisalsindicator voordepathogène
bacteriënendatdespotenvanC. yufnngens
veelalteconservatieflijken tezijn (tepersistent)voordeprotozoa.Virusindicatoren als
debacteriofagen MS2en())Xi74zijn hiervoor
mogelijk betere alternatieven.
RosinaGirones(UniversityofBarcelona)
ginginophetaantonen vanhepatitisEvirusenpolyomavirussenJVCenBKVin
water.Alsmogelijke indicator voordehele
groepvanmenselijke darmvirussen noemde
zehetAdenovirus,bepaaldmeteen moleculairetechniek (PCR).Vooreenschattingvan
deconcentratieSalmonella-bacteriën in
recreatiewater (zoetofzout)blijken detradi-

tionelefecale indicatoren goedtevoldoen,
melddeMariaFigueras(RoviraIVirgiliUniversity)opgrond vaneenonderzoek inSpanje.Overrisicoanalyseenhetgebruik van
indicatoren sprakJosephEisenberg(UniversityofCalifornia, Berkely).Hijgafaandat
concentratiesE.colienenterococcen inrecreatiewatergerelateerd zijn aanhet infectierisico.Voorderisicoberekeningen tenaanzienvanvirussen verweeshij naareen
publicatie vanHavelaar(1994)waarineen
significante telatiewerdaangetoond tussen
deconcentraties F-specifiekeRNAfagen en
enterovirussen in oppervlaktewater.
TotslotbesprakPeterTeunis(RIVM)het
gebruikvanindicatotorganismenbijde
risicoschatting.Hij lietziendatdosisresponsanalyse alleenzinvolisalsergegevenszijn vanpathogenen indejuistegastheer(mens).Epidemiologie ishiervooreen
veelbelovendegegevensbron.Om blootstellingin tekunnen schatten ishet noodzakelijkdevariaties inpathogeenconcentraties te
kennen;uit tijdreeksen vanpathogenen en
indicatoren kanwordenafgeleid datvoor
beidenpiekconcentraries optreden,maardat
dieoverhet algemeen ongerelateerd zijn.
Indicatoren zijn dusvooralvannut zijn voor
hetvaststellen vandeeffectiviteit vanverwijderingsprocessen, maarnietvoordevoorspellingvandemomentane concentratie
ziekteverwekkers in oppervlaktewater.

Nieuwe indicatoren
Dediscussieaanheteindevandebijeenkomstleverdeeenlijst met indicatoren op
dienaderonderzochtgaan wordenop hun
bruikbaarheid onderverschillende condities.
Inhet kadervandeClearWaterActzijn normenvoorE. coliopgesteld.Delijst metmogelijkeaanvullende indicatoren bevattede
sporenvanC. perfringensendeSSRC,enterococcenenbacteriofagen alsMS2en<\)Xij4.
Dedeelnemersaandeworkshop concludeerdendat ookpreventievanlozingendoorverdergaande procesbeheersing aandacht moet
krijgen. Hoeprocessenoptimaal beheerst
moetenwordenvoordeverwijdering van
ziekteverwekkers,kanworden ontwikkeld
opbasisvanstudiesmet indicatoren.

Belang voorNederlandse situatie?
InNederland bestaangeenmicrobiologischeeisenvoorlozingenvanafvalwater en
overstorten.Overmetnamedelaatsteloopt
delaatstejaren weleendiscussie.Bovendien
wordteensaneringsbeleidgevoerd.Het
oppervlaktewater raaktbelastmet ziekteverwekkersuit hetafvalwater, terwijl het
(intensief) wordtgebruikt voorrecreatie,

kwekenvanschelpdieren en drinkwaterbereiding.Zwemmen inverontreinigd oppervlaktewater kanzekereenverhoogd infectierisicoopleveren.Sanerenbij debronis
dandeoplossing.Indesamenleving ontstaat
detrend datafvalwater hergebruikt wordt
alsproceswater,irrigatieofzelfs voorde
bereidingvandrinkwater. Ç
DeWERF deedaanheteindevandebijeenkomst
eenoproepomvoorstellenvooronderzoekintedienenvoorfinanciering. Voormeerdetailshierover

verwijstdeorganisatienaarinternet
[www.waf.orgj. MogelijkdatinNederland
onderzoekloopto/geplandis,datbetrekkingheeft
opdevraagstelling dieopdeworkshopisbesproken. Indiendathetgeval is,iseengezamenlijk
Nederlandsonderzoeksvoorstelmetmeerdere(ook
Amerikaanse]partnerskansrijk.
Wim Hijnen en Gertjan Medema
(KiwaWater Research)
Peter Teunis (RIVM]
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'Waterconservering is
maatwerk*
'Waterconservering ismaarwerk'.Dieconclusie
trekteensamenwerkingsverband van 15agrariërsuitBrabantenLimburguiteenaantal
meetresultatenvanhetafgelopen seizoen.Aan
dehandvanenkelevuistregelskaniedereagrariërzelfbepalenwatdebesteaanpakisvoor
waterconservering opzijnbedrijf.

EenriooloverstortinBreda.
Despecifieke situatieperbedrijf(grondsoort,drainage,ligging,eventueel ondoordringbarelagen]isbepalend voordemaatregelendieeenboeroftuinder kan toepassen
omwaterbetervasttehouden. Waterconserveringkent dusgeenstandaard aanpak.Dat
stellende 15boerenentuinders diedeel uitmaken vandeKenniscirkelAgrarisch Waterbeheer.Ditverband isopgezet inhet kader
vanhetproject 'Waterconservering 2egeneratie'.Deagrariërswisselen alenigetijd kennisenervaringuitenpraten regelmatig met
waterschappen enwetenschappers.Opdie
manier worden theorieenpraktijk aan
elkaargekoppeld.
Dedeelnemendeboerenentuinderszijn
ophuneigenbedrijfactiefbezigmetwaterconservering.Zijbedienenstuwen inhun
perceelsloten.Doordezeteverhogen, blijft
regen-engrondwaterlangerophetperceel,
waardoorhetwaterlangervoordegewassen
kanwordengebruikt.Opdebedrijveniseen
meetnetaangelegddatdegrond-enoppervlaktewaterstandpermanentmeet.DeresultatenhiervanwordenverwerktdooronderzoekersvanTNO-NITG,OLMen Streekwijzer.
Deboerenentuinders willendekomendemaanden hun bevindingen ookaananderegeïnteresseerde collega'sdoorgeven.Zo
wordendemonstratiebedrijven ingericht en
praktischevuistregelsoppapiergezet.
Inhetproject 'Waterconservering2e
generatie',dat toteindditjaar loopt,werken
verschillendeorganisaties uit Noord-BrabantenLimbutgsamen.Doelisdoor waterconserveringsmaatregelen verdrogingvan
zowellandbouw- alsnatuutgebieden tegen
tegaan.Dewaterschappen DeDommel,BrabantseDelta,PeelenMaasvalleienRoeren
Ovetmaaszitten inhetproject,evenalsde
ptovinciesNoord-Brabant enLimburg,
ZLTO,LLTBenStaatsbosbeheer. Waterschap
AaenMaasisprojectverantwoordelijke. Het
totaleproject heeft eenbudgetvan3,5miljoeneuro.Deprojectpartners betalen het
projcerenkrijgen hiervoorsubsidievande
EuropeseUnieenNUBL(Nadere Uitwerking
BrabantenLimburg, «f
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