ACHTERGROND

Beregeningsproef
met effluent
KiwaenWaterschapRe^geenDinkelvoerden
ditvoorjaareenoriënterendonderzoekuitnaar
demicrobiologischeaspectenvanbere^enin^
vanhetvoetbalveldvanFCTwentemetejjluent
vandenaastli^ende rioolwaterzuivering
Enschede.Deresultatenwarenvoorhetwaterschapniet^oed^enoegomermeedoorte^aan.
Tochbetekentdit,geendefinitie/nee tegenhergebruikvanejffluent tenbatevandewaterhuishouding,aldusMathijs Oosterhuisvanhet
waterschap.
FCTwentegebruiktjaarlijks ongeveer
10.000kubiekemeter drinkwater voorberegeningvan hetvoetbalveld.Geziendekostenzougebruik vanoppervlaktewater of
effluent eenaardigebesparing opleveren.
Daarnaast verwachttedeveldbeheerdereen
positiefeffect vanhet beregenen met warmer water indezomer.Delage temperatuur
van hetdrinkwater zou niet bevorderlijk
zijn voordegroeivanhetgras.
DerwzivanEnschedeligtvlaknaast het
stadionvanFCTwenteenvanhet bedrijfswaternet(grofgefilterd effluent) kan relatief
gemakkelijk eenaftakking gemaakt worden
naar hetstadion,eenbuitenkans kortom
voorhergebruik vaneffluent. Omdat het
effluent echtermicrobiologisch verontreinigd is,bestaateenrisicovoordevolksgezondheid.Opvoorhand leekditrisicoechter
klein:beregend wordtvoornamelijk inde
zomermaanden buiten hetvoetbalseizoen en
alleen'snachts,ziekteverwekkende micro-

Berekeningvanhetvoetbalveldmetejjluent.
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organismen dieblijven liggenophetveld
zullendoorzonlicht afsterven én het stadion
staatopgroteafstand van woonwijken.
Om tochmeer inzicht tekrijgen inde
risico'sisbeslotenomsamen metKiwa
enkelemetingen uit tevoeren.
Debelangrijkste risico'svormen besmetting metziekteverwekkende micro-organismen(pathogenen) viadelucht enviahet
gras.Omeenbeeld tekrijgen vandeconcentraties micro-organismen indelucht enop
hetgras ishetvoetbalveld optweedagen een
uur indeochtend beregend meteffluent. De
lucht enhetgraszijn bemonsterd opverschillende tijdstippen naberegening tot het
eind vandemiddag.Indemonsters zijn bacteriën enbacteriofagen (bacterievirussen)
vanfecale herkomst bepaald (E.coli,sporen
vansulfietreducerende Clostridiaen F-specifieke RNAfagen).
Uitdeluchtbemonstering werdduidelijkdat naberegening de concentraties
micro-organismen uit heteffluent lager zijn
dan welkewordengemeten indelucht op
eenrwzi.Waarschijnlijk zijn deconcentratiesmicro-organismen indelucht meestal
niet hogerdan het natuurlijke achtergrondniveau.Ophetgraswerden verspreid verhoogdeaantallen micro-organismen aangetroffen indemonsterperiode na beregening.
Opbasisvandegemiddelde verhouding
tussenpathogenen enfecale bacteriën in
rwzi-effluent (eldersgemeten) isvervolgens
eengroveschattinggemaakt van het aantal
pathogènemicro-organismen ophetveld.
Voordarmpathogenen alsGiardia,Campylobacterenenterovirussen werden concentratiesgeschat vanrespectievelijk 15-1400,0,077en < 1-15per m2 grasoppervlak

Blootstellingaandezepathogenen zal
plaatsvinden viadeotalerouteenopen wonden.Het uiteindelijke risicohangt medeaf
vandeafstervingssnelheid vandepathogenen.Onder uitdrogende omstandigheden
bijzeerzonnigweerzaldeafsterving naar
verwachting (veel)snellergaan.Uitdeliteratuur isechterweinigbekend over afstetving
onderdezecondities.Debeschikbaregegevenstonen welaandat vooralvirussen zeer
resistent kunnen zijn:bijvoorbeeld 90procent reductie in tien dagen.

Evaluatie
Degegevens uit hetonderzoek wezen
duidelijk ineenbepaalderichting;derisico's
vanberegenen meteffluent zijn vootalgerelateerdaan micro-organismen ophetgras.
Desondanks ishet moeilijk omeen vertaalslagtemaken naar hetdaadwerkelijke risico
voordespelers.Hoeveelslidingsmaakt een
spelerenhoeveel micro-organismen krijgt
hij binnen, hoegroot isdekansop infectie
viaopen wondjes? Ditsoortvragen ismoeilijk tebeantwoorden. In rweegespreksrondeswaarbij ookdeGGD(gemeentelijke
gezondheidsdienst) eneenjurist van het
waterschap aanschoven,isdaaromdecase
naderonderdeloepgenomen.DeGGDkan
geenduidelijk onderbouwd adviesgevenop
grond vandebeschikbare informatie. Sommigevirussen,bijvoorbeeld het Noro-virus,
zijn ergresistent enverhogendekansop
darmklachten. Daarnaast wijst deGGDop
deverantwoordelijkheid vanwaterschap en
FCTwente.Bijgebruik vaneffluent worden
de(waarschijnlijk minimale) gezondheidsrisico'svanwerknemers bewust verhoogd.
Alleaanwezigen zijn heterovereensdat
eronzekerheden zijn. De meetresultaten
geveneenbeperkt beeld.Deweersomstandigheden,desamenstelling vanhet effluent
endegebruiksfrequentie vanhetveldvariërenindetijd. Hoewelhet onderbuikgevoel
goed isenderisico'szeerwaarschijnlijk erg
laag,kunnen negatieve gezondheidseffecten
nietworden uitgesloten.
Desinfectie van heteffluent biedt weinig
perspectief Detoepassingiste kleinschalig
om kosteneffectief heteffluent tedesinfecteren.
Totslotwordtonderkenddatgemakkelijknegatievepubliciteitaandergelijkeprojectengegevenkanworden.Doordaterniette
allenrijdeaaneenbepaaldenormvoldaankan
worden(voorditsoorttoepassingen bestaat
geennorm)enjeslechtsterugkuntvallenop
eenbeperkterisicoinventarisatie benjedan
alswaterleverancierextra kwetsbaar.
Tegenoverdergelijkerisico'sstaatde
nuchtere werkelijkheid: werknemers op
rwzi'sdie,ondanks afdekking en afzuiging

van installatieonderdelen,dagelijks bloot
staan aanpathogène micro-organismen,
schoolklassen dieoprwzi'srondgeleid wordenen hoeergisheteigenlijkals iemand
lastvanzijn darmen krijgt?

ACTUALITEIT

NatuurbalansRIVM
geeft gematigd
positiefbeeld

Conclusie
Opgrond vangenoemde risico'sziet het
waterschapvoorlopigtochafvandetoepassingvaneffluent voordeberegening van het
voetbalveld van FCTwente.Hetgevoel blijft
echter bestaan dat wemisschien tevoorzichtigzijn metditsoortdingen in Nederland
waardoor nieuweontwikkelingen met
betrekking totduurzaam watergebruik te
weinigeen kanskrijgen. Momenteel wordt
nogverkendofheteffluent benut kan worden viahetdrainagesysteem onder hetveld
omdegrondwaterstand teverhogen. «"

De tweejaarlijkse NatuurbalansvanhetRijksinstituutvoorVolksgezondheidenMiheugeeft een
gematigdpositiefbeeld. DoorEuropesewet-en
regelgevingenNederlandsnatuurbeleidverbetert
dewaterkwaliteitvan rivierenenbeken.Tegelijkertijdnemende biodiversiteiten delandschapskwaliteitechteraf.Doorhetkabinetsbeleid om
meerverantwoordelijkheid bijregionaleen lokale
overhedenteleggen(NotaRuimte),wordtvooral
van deprovinaeseen krachtigerolgeéist.

Mathijs Oosterhuis
(Waterschap Regge en Dinkel)

Vanallebeschermde typen natuur in
Europa komt eenkwart inNederland voor.

Rectificatie 1
dezuivetingop dehoofdstroom betreft.De
betreffende regelisperongeluk nietgoedafgedrukt.Hierbij vindtunogmaalsdetabel 2,met
nudejuisteaanwijzingen petproces.

Eenoplettend lezermoetopgevallenzijndatin
hetartikeloverdeeersteBABE-reactorin
Nederland indetweedetabelhetBABE-proces
niet zogoeduitdeverfkomtwatheteffect van
Tabel2.

Resultaatvandesysteemkeuze.
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Rectificatie 2
Innummer 18iseenfout opgetreden inde
rubriekPlatfotm,bijhetartikelovetneerslag-

informatie vootdehoogwaterverwachting in
eenpoldet indeAlblasserwaardendeVijfheerenlanden.De dataondetaande afbeeldingen

Alshetgaat omhet aanwijzen van Europese
natuurgebieden isNederland koploper binnendeEuropeseUnie.Daarmeeisdekwaliteitvandiegebieden nogniet gegarandeerd.
Verzuring,vermestingenvetdtogingeisen
hun tol.Veelaangewezen natuurgebieden
liggen naaststedelijk oflandbouwgebied,
waardoor demilieudruk hoogisen kansop
versnippering bestaat.
HetkabinethoudtvastaandeEcologischeHoofdstructuur, een samenhangende
ketenvanongeveer 20natuutgebiedendiein
2018voltooid moetzijn.Hoewelditbeleid
steedsmeervormkrijgt, isdesamenhang
onvoldoende,meent hetRIVM.Hetbeleid ten
aanzienvandemilieu-enwaterkwaliteitsdoelstellingen kenmerktzichdoorhet uitstellenvanstreefdata eneentegeringevoortgang.
Datlaatstegeldtvootalvootverdrogingsproblemen,aldushet rijksinstituut.Vandeverdroogdeoppervlaktenatuur inNederland ligt
eenkwartingebiedendieEuropees
beschermdzijn. De Kaderrichtlijn Wateteist
datditprobleemin2015 isopgelost.
Het instituut iskritischoverparticuliet
natuurbeheer. Totdusverre levertdatvolgensdeondetzoekersnauwelijks ietsop.
Metagrarisch natuurbeheer, waarvoorveel
belangstelling is,kanslechtseen beperkt
aantal natuurdoeleinden worden gehaald.
Voorhetcreërenvanmeerwateren moeras
biedtdit natuurbeheer geen perspectief
Toch ishet nietallemaal kommet en
kwel.Dewaterkwaliteit vetbetertin het
algemeen en25jaar Vogelrichtlijn levert
inmiddels ookpositieveresultaten op. Ook
debetrokkenheid vandeverschillendeactorenophetgebied vannatuur enlandschap is
groot.Welzouderijksoverheid dedoelen
helderder moeten stellen enmeer ruimte
gevendiedoelenookdaadwerkelijk uit te
voeren,aldus hetRIVM. f
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Elshoutspuisluis.Deverwachtingen zijn

wachnng volgensdnescenano's:maximaal,

Molens.Deverwachtingenzijn doorgerekend

doorgerekend metdneneerslagscenano's.

gemiddeld enminimaal.
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