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thoden voorhetmicrobiologisch onderzoek
nemennogaltijdgeruimetijd inbeslag,minimaalcircaééndag.
Opsporen van fecale verontreini-
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Na werkzaamhedenaan transport-ofdistriburiclcidiiigcu nemenwaterleidingbedrijven inde regel
monstersvoorbacteriologischonderzoek.Gecontroleerd wordtdanoj hetdrinkwateraandewettelijke
eisenenbedrijfseigen wemenvoldoet,InNederland bestaat noggeen uniformiteit indeuitvoering
vanditonderzoeken,naaantonenvanajwijkingen, deuitvoeringvanacties.VoorBrabantWateren
Waterleidingmaatschappij Limburgvormdenmonstersmethogekolomegerallendeaanleidingom
debestaandewerkwijzen kritischtegenhetlichttehouden.Indenieuweaanpak wordthetaccent
gelegd oplietopsporenvan/ecaleverontreiniging,zonodiggevolgddoorsuellecorrectieveacties, en
zijn dekolouicgetallcuvanminderbelang.Verderzijndeanalysemethoden movereenstemming
gebracht methetnieuweWaterleidingbesluit.
Nareparatiesofingrepen vormtbacteriologischonderzoekeenessentieelonderdeelvan
debewakingvandekwaliteitvanhetdrinkwater.Ditonderzoekvormteenrelatiefgroot
deelvanhetwerkdoorhetlaboratorium,naast
deperiodiekebewakingzoalshetnieuwe
Waterleidingbesluitdievoorschrijft. Nieuw
gelegdeleidingen worden pasinbedrijfgenomen,wanneerdekwaliteitvanhetonderzochtewateraandeeisenvoldoet.Hetaccentligt
ophetbacteriologisch onderzoek.Demeetresultatenwordengetoetstaandegestelde
kwaliteitseisenenbijafwijkingen worden
maatregelengetroffen. DoorBrabantWateren
Waterleidingmaatschappij Limburgwerdtot
eind2001 onderzoekuitgevoerd naar(thermotolerante)bacteriënvandecoligroepenkoloniegetallen.Dankzij hygiënischevoorzorgen
bijdewerkzaamheden werdenslechtsincidenteelthermotolerante bacteriënvandecoligroepindemonstersaangetroffen. Veelvaker
werdenproblemenondervonden mettehoge
kolomegetallen,vooral indezomerperiode.
Afsluiters blevenvervolgensvaaklangdurig
dicht,metalsgevolgstilstaand water.Het
werkwerddaardoorvaaklaterdangepland
opgeleverd enermoestenextrakosten
gemaaktwordenvoorcorrigerendeacties,zoals
afspuien vandeleidingen.Geleidelijk aanrees
twijfel ofdehogekoloniegetallenduidenop
serieuzeafwijkingen vandewaterkwaliteiten

actiesrechtvaardigen.Vermoedwerddatdeze
verhogingeninveelgevalleneerderwerden
veroorzaaktdooronvoldoendeverversingen
doorstromingvanleidingenofwel datwerd
bemonsterd tekortnahetkrachtig afspuien.
Preventie als basis
Debestaandewerkwijze vanbemonstering
encontroleiskritischonderdeloepgenomen
dooreenprojectgroep met vertegenwoordigers
vandedistributie-afdelingen vandebetrokken
bedrijven,Waterleidinglaboratorium Zuiden
KiwaWaterResearch.Buitendiscussiestaat
dathygiënisch werkenbijnieuweaanlegen
vooralbij reparatieseningrepen vanhetleidingnetaltijd vooropstaat.Ditverkleintde
kansopfecaleverontreinigingvanhetdrinkwatermetpotentieelgezondheidsrisicovoor
deconsument.Alsnareparatiesaanhetleidingnetdesondanks hetvermoeden bestaat
vaneenfecaleverontreiniging,dankandetoezichthouder vanhetbedrijfuitvoorzorg
kookadviezen latenverstrekken.Delevering
aandeconsumentzalimmersweerzosnel
mogelijkwordenhervat.
Eenextraargument voorhygiënischwerkenis,datbacteriologischecontrolealtijd pas
achterafaangeeft, datdewaterkwaliteit niet
aandeeisenvoldoet.Intussenwordthetverontreinigdewateralenigetijdaandeconsumentgeleverd.Degebruikelijke analyseme-

ging
Deafgelopenjaren isdoor microbiologen
vandewaterleidingbedrijven, samenmetde
InspectieMilieuhygiëne,gediscussieerdover
degezondheidskundige betekenisvanhetaantreffen vanbacteriënvandecoligroep(C0Ü37),
thermotolerante bacteriënvandecoligroep
(C0IL44),Escherichiacoli(E.coli),enterococcenen
koloniegetallen1).Geconcludeerd is,dat
gezondheidsrisico's hetgrootstzijnbijaantreffen vanC0IL44ofE.colien/ofenterococcen.
Indatgevalissprakevanfecaleverontreiniging.Wanneerdezebacteriënwordenaangetroffen, dienenacuutmaatregelen teworden
getroffen, zoalsafspuien vandeverontteinigde
leiding,eventueelchlorenvanhetwateren
verstrekkenvankookadviezen.Deorganisatie
vanhetwaterleidingbedrijf enhetlaboratoriumdienthier,ookbuiten werktijd, opafgestemdtezijn.

HetnieuweWaterleidingbesluit van
9januari2001 bevatvoorhetmicrobiologischonderzoekveelveranderingenten
opzichtevanhetvoorgaandeBesluit.Zois
deparameterC0I144vervangendoorE.coli.
Debenaming'fecaleStreptococcen'isvervangendoor'enterococcen'.Deparameter
koloniegetalbij37°Cwordtnietlanger
vermeld.Daarnaastzijndiverseanalysemethoden aangepast.

Voorhetonderzoeknaaanlegeningrepen
zullendemonstersinhetvervolgworden
onderzochtopE.colienenterococcen.Enterococcenwordendoorhun resistentieinsommigesituatiesnogaangetroffen wanneerE.coli
nietmeerwordtgevonden.
Daarnaastzullenallemonstersookop
coÜ37wordenonderzocht.WanneerC0I137

Detoegevoegdewaardevanonderzoekop
enterococcenbleekuitinformatie vaneen
tweetalwaterleidingbedrijven: WaterbedrijfEuropoortenGemeentewaterleidingenAmsterdam.Zijonderzoeken hun
monstersnaaanlegeningrepenaleenaantaljaren openterococcenenbeschikken
daarmeeoverbruikbare praktijkinformatie.
Uitdeanalysegegevensbleekdatmet
onderzoekopenterococcenenE. colisamen
significant meergevallenvanfecaleverontreinigingwerdenopgespoorddanmet
onderzoekopuitsluitendE.coli.
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het grootst,omdatzeeenaanzienlijk deel van
het distributienet van drinkwater voorzien.
Daarom isvoor deze categorieleidingen gekozen voor bemonstering op twee tijdstippen.
Het eerstemonster wordt genomen nadat de
inhoud van de leiding isdoorstroomd, ongeveer 12tot 24uur na hereersreafspuien. De
tweedebemonstering vindt weer 24uur larer
plaats.Tussen deeersteen tweede monstername wordt de inhoud vande leiding ververst
door langzaam tespuien. Bijgrotere leidinglengteszalop meerdere plaatsen bemonsterd
worden. Bijwijze van proefzullen voorlopig
tenminste twee monsterlocaties worden aangehouden.

worden aangetroffen, maar geen E.colien/of
enterococcen,dan voldoetdekwaliteitweliswaarniet aandeeisvolgens het Waterleidingbesluit, maar zijn derisico'svoordegezondheid
gering.Denoodzaakom kookadviezen teversrrekken,ontbreektdan.Metacties,zoalsspuien,kanworden voorkomendatdeaanwezige
bacteriënzichin het leidingnet verspreiden.
DeanalysevanE.colien C0U37kan gecombineerd worden uitgevoerd, volgens NEN-ENISO 9308-1.Desgewensr kan worden gekozen
voor een directe methode van onderzoek op
E.coli,beschreven in dezelfde NEN-norm (de
zogeheten rapid test).Detijdsduur van de
gecombineerde analyse bedraagt 151 tot 40uur;
het onderzoek naar E.colivolgensde directe
methode vraagt circa 24uur.

Deanalysemethode ('standard test') voor
C0Ü37/E.colivolgensNEN-EN-ISO9308-1
levertbij monsters met hoge bacterieaanrallen problemen op.Doorgrote aantallen
kolonies opdefilters iseen betrouwbare
tellingdan nietgoedmogelijk. Het Waterleidingbesluit laatalternatieve methoden
toe"mits even betrouwbaar". Een aantal
waterleidingbedrijven heeft recentelijk
aangetoond dat demethode met het medium Laurylsulfaat agar aandezeeis voldoet,
zodat dezemethode na verkregen toestemming vandeInspectie Milieuhygiëne
gebruikt mag worden als alternatief2).

Alseis voorgoedkeuring van de leidingen
wordt steeds afwezigheid van E.coli,enterococcenen C0U37aangehouden in alle onderzochte monsters van 100ml.
Aanvullend zal van allemonsters het koloniegetal bij 22°C(KG22)worden bepaald. Het
Waterleidmgbesluit stelt geen kwaliteitseis
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voor dewaarde voor het KG22voor dezecategoriemonsters.Alsacticgrens zaleen waarde
van 1000/mlworden gehanteerd. Wanneer
geen E. coli,enterococcen enC0U37zijn aangetroffen, maar alleen het koloniegetal verhoogd
is,dan kunnen deacties meestal beperkt blijven tot het verversenvan hetwater in deleiding en het nemen van herhalingsmonsters,
totdat dewaterkwalireir in ordeis.
De n i e u w e aanpak
Om eengoed beeld van de waterkwaliteit
tekrijgen, zullen deplaarsen en tijdstippen
waaropde monsters worden genomen, zorgvuldigmoeten worden gekozen.Het is niet
eenvoudig om uit enkele monsters,getapt op
één ofenkeleplaatsen opde leidingen op één
ofmeerdere tijdstippen, een represenrarief
beeld tekrijgen van de kwaliteit van het water
in die leiding. Hoewel de betrokken waterleidingbedrijven reeds langjarig onderzoek
uitvoeren, ontbreekr de informatie om onderbouwd de'ideale'plaatsen en tijdstippen van
monstername rekiezen.Voorlopigzijn praktischeafspraken gemaakt, die na verloop van
circaeenjaar worden geëvalueerd.
Bijtransportleidingen zijn degevolgen
van een onterechte goedkeuring van de leiding

Tabel1:

Incidenteel (bij vermoeden vanextra risico
opverontreiniging) kanéén uur na het afspuien eenextra monster worden genomen. Dat
monster wordr dan uitsluitend opE. coli
onderzocht met eerdergenoemde 'rapid test'.
Het risico van een tevroege monsrername is,
dat het monster geen betrouwbaar beeld geeft
vaneventuele verontreinigingen, doordat deze
nogonvoldoende zijn verspreid in het water.
Daar sraat tegenover dat aldirect corrigerende
actieskunnen worden getroffen wanneer m
her monster E.coliwordt gevonden.
Bijdistributieleidingen iservoor gekozen
om alsregeléénmalige monsrername aan te
houden,circa 12tot 24uur na het afspuien.
Evenals bij transportleidingen zullen voorlopig twee monsterlocaties worden aangehouden.Bijeen uitgebreid werk, met meerdere
aftakkingen, zalop meerdere plaatsen worden
bemonsrerd.
Aansluitleidingen kunnen doorde beperktediameter van veelal40mm ofkleiner,
worden schoongespuid met een hoge spuisnelheid.Alseen spuisnelheid van tenminste
1,5 m/s kan worden gehaald, wordt aangenomen dat daarmeedezeleidingen afdoende
worden schoongespuid en is monstername
niet noodzakelijk. Bij aansluitleidingen met
grorere diameters,waarbij deze spuisnelheid
niet wordt gehaald, ismonstername zoals bij
distributieleidingen gewenst.

Schemavoormonsternameenanalyseencriterianaaanlegen ingrepen.

transportleidingen
eerstemonstername (12tot 24uur na afspuien)
tweede monstername (ca.24uur na eerste monsrer)
distributieleidingen
enkelemonstername (12tot 24uur na afspuien)

onderzoekop
• C0I137
•E.coli
• enterococcen
•KG22

aansluitleidingen (na afspuien met snelheid van meer dan 1,5 m/s)
geen monstername

criterium
• 0/100 ml
• 0/100 ml
• 0/100 ml
• minder dan
1000/ml
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zo'n 'geïsoleerd'leidinggedeelte, vooralinde
delen voorenachterdegeslotenafsluiters,
stagnatievanhet wateroptreedt. Vooral
'szomers,bij hogerewatertemperaturen,vindt
daardoor vaakeenachteruitgangvandekwaliteit plaats,met verderestijgingvanhetKG22.
Daaromzullen in het vervolginbeginselalle
afsluiters wordengeopend,zodraisaangetoond datC0U37,E.colien enterococcenafwezig
zijn.

codeDrinkwater,dieisopgesteldin het kader
van het bedrijfstakonderzoekvoordewaterleidingbedrijven.
DeHygiënecode isindeplaatsgekomen
vanKiwaMededelingnr.915). «
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Stilstaand water vermijden
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Naar een breder draagvlak

drinkwater. Aclitergronditijormatic en leidraad voor nader

Het rapportmetdenieuweaanpak? is
voorgelegd aandeInspectieMilieuhygiëneen
ineenbijeenkomsttoegelicht.Inreactiehierop
heeft deInspectiedebetrokkenbedrijven laten
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bevorderen.Aleerderishetonderwerp
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DynaSand:
het enige echte
continu zandfilter

S a x i o n H o g e s c h o o l IJselland, b i e d t u e e n i n t e r e s s a n t ,
g e v a r i e e r d e n a c t u e e l scala aan o p l e i d i n g s m o g e l i j k h e d e n . H e t i n s t i t u u t is o o k s t e r k in h e t o n t w i k k e l e n
e n v e r z o r g e n van m a a t w e r k t r a j e c t e n .
In september 2002
start de nieuwe

Wereldwijd zijn er al meer dan
15.000 units geplaatst.
Continu zandfilter voor
• behandeling van drinkwater
• proceswater voorbereiding
• huishoudelijk afvalwater
• water recycling
• behandeling industrieel
afvalwater
Biologisch filter voor
• nitrificatie/denitrificatie van
huishoudelijk afvalwater
• nitrificatie/denitrificatie van
industrieel afvalwater

Halermanagemenf
In een aantal modules
worden de diverse
aspecten van integraal
waterbeheer behandeld.
Voor meer informatie
of een brochure belt u
met IJsellandTransfer
(0570) 66 30 I I.
O p e n avond
w o e n s d a g 4 s e p t e m b e r van 19.00 - 2 1 . 0 0 uur.

Nordic Water
Nordic Water BeneluxBV
Postbus 522
1940AM Beverwijk
Telefoon +31(0)251 210012
Telefax+31(0)251 224017
E-mail nordicwater@ijmond.net

Handelskade 75,
Postbus 501,
7400 AM Deventer,
tel: (0570) 66 30 I I,
fax: (0570) 66 36 76,
e-mail:
transfer.shij@saxion.nl
www.hsij.nl/transfer
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