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Deproblematiekvanriooloverstorteninrelatietotdiergezondheidstaat algeruime tijd inde belangstelling.Ditheeftgeresulteerd inlietactieprogramma 'Waterkwaliteit endiergezondheid'. Een van
deactiesvormtdeevaluatievanhetbemonsterings-enanalyseprotocol vanbaggerspeciebijriooloverstorten.Tijdensdeimplementatie bleekdateentoetsingskaderontbrak. Inopdrachtvan het
MinisterievanVerkeerenWaterstaatenhetR]ZA verrichtteTNOMilieuEnergieënProcesinnovatietoeneenverkennendestudie.DevoorzetvanhettoetsingskaderisdoordeUnievanWaterschappeneudeVNGovergenomen.Naaraanleiding vanhunadviesonderzochthetZuiveringsschapHollandseEilandenenWaarden indezomervan2000baggerspecieutdenabijheid vanriooloverstorten
opveterinairerisico's.DevoorzetvanTNO-MEP bleeknietvolledigtoepasbaar.Bepaaldeparameterskunnennictgeanalyseerdwordenenvooreenaantal parametersontbreken normen.Hetzuiveringsschapheeft hetoutwerp-toetsingskaderzoveelmogelijk toegepastenopeenaantal punten
uitgebreid.Deanalyseresultaten vandeveterinaireparametersgeven totdusvergecnaanleidingom
debaggerspeciemetopdekunttezetten.
Naastdeinvloedopdewaterkwaliteithebbenriooloverstortenookinvloedopdekwaliteitvandebaggerspeciedieopdebodemvan
slotenenanderewaterenligtvlakbij overstorten.Eigenarenvanpercelenlangswatergangen
zijnvolgenshetBesluitvrijstellingen stortverbodbuiteninrichtingenverplichtomonderhoudsbaggerspecievankwaliteitsklasseo,1of
z(niettotlichtverontreinigd]ophetperceel
"teontvangen".NaeendiscussieindeTweede
Kameroverhetlandelijk actieprogramma
'Waterkwaliteitendiergezondheid'1'iseen
motieingediendwaarinderegeringonder
meerwerdverzochtdeontvangstplichtvan
baggetspecienabijoverstortennietlangervan
krachttelatenzijn.Inditkaderheeft bestuurlijkoverlegplaatsgevonden tussendestaatssecretarisvanVerkeerenWaterstaat,deVNGen
deUnievanWaterschappen,watresulteerdein
hetgezamenlijk uitzettenvaneennieuwe
beleidslijn7'.Dezehoudt indatbaggerspecie
nabijoverstorteneerstopveterinaiteparametersmoetwordenonderzochtalvorenste
besluitenofhetopdekantmagwordengezet.

Risico's voor vee
InopdrachtvanhetRIZAheeftTNO-MEP
eenverkennendestudieuitgevoerdomte
onderzoekeninhoeverrehetmogelijk isom

baggerspecietebeoordelenopveterinairerisico'senhoevervolgensmetdespeciekan
wordenomgegaan.Naaraanleidingvandeze
studie3'werdvorigjaarinHzOintweeartikeleningegaanopdetisico'svoorhetveevanverspreidingvandezebaggerspecieophetland4''5'.
Voorgesteldwerdopeenpragmatischewijze
metdezespecieomtegaan.Deonderzoekers
trokkendeconclusiedatdeveterinairerisico's
hetbesteonderzochtkunnenwordendoorde
zwaremetalen,PAK's,eenaantalorganische
microverontreinigingen (PCB's,chloorbenzenenen-fenolen) enpathogenenListeria,Mycobacteriumparatuberculosis,Salmonella,Cryptosporidium,GiardiaenNeosporatemeten.
Situatie in de Hollandse Eilanden
en Waarden
Binnenhetbeheersgebiedvanhetzuiveringsschapwarenbegin 199873 overstorten
dieeenpotentieelrisicovoordediergezondheidvormden.Bij91 overstortenkan
veedrenkingplaatsvinden,maardezeoverstottenzijnvolgensdelandelijke methodiekgeen
potentieelrisicovoordediergezondheid.De
overstortenwaarbijveedrenkingkanplaatsvinden,zijn naastdeschouwkaartenvande
waterkwantiteitsbehectdetgelegdomvastte
stellenbijwelkeoverstortenbemonsterdmoet
wordenvoordatgebaggerd kanworden.
Toepassing van het ontwerp-toetsingskader
DeUnieendeVNGhebbendewaterschappenindecember1999geadviseerdom
metbehulpvandedootTNO-MEPontwikkeldevoorzetvanhettoetsingskaderdebaggerspecienabij riooloverstorten tebeoordelenop
veterinairerisico's.Naaraanleidinghiervanis
hetzuiveringsschapindezomervan2000
begonnenmethetonderzoekenvandebaggerspeciebij27riooloverstorrenopveterinaire
parameters.

H 2 o # 192001

25

PLATFORM

Getrachtisomvolgenshetvoorgestelde
ontwerp-toetsingskader tewerken.Indepraktijkiseersteenstandaard waterbodemonderzoekuitgevoerd,conformhetvoorschrift van
deprovincieZuid-Holland (NotaUitwerking
BaggerbeleidII6').Hierbij wordtvaneen traject
terhoogtevanderiooloverstort meteenmaximalelengtevan500metereenmengmonster
genomenvanminimaal tiendeelmonsters.De
monsterszijngeanalyseerdopmetalen,PAK's,
organochloorverbindingen enPCB'sen
getoetstconform deMinisterieleRegeling
VaststellingKlasse-indelingOnderhoudsspecie.Indienhetmonster isbeoordeeld alsklasse
3of4isdebaggerspecieafgevoerd.Indienhet
monsterisbeoordeeld alsklasseo,1 of2isde
betreffende locatievervolgensopveterinaire
parametersonderzocht.Hiertoeisvande
toplaagvandebaggerspecieeenmonster
genomen waarindepathogenenenchloorfenolen zijn geanalyseerd.
Indeuitvoeringvanhetonderzoekis het
zuivetingsschaptegeneenaantalproblemen
aangelopen.Vandezesinher ontwerp-toetsingskadervermeldepathogenen kunnen
slechtsdrie(Salmonella,ListeriaenMycrobacteriumtuberculosis)geanalyseerd worden.Voor
Cryptosporidium,GiaràiaenNeosporabestaan
noggeenbepalingstechnieken.OmdatdeanalysevanMycobacteriumparatuberculosiseenaantalmaandenduurt,isookdezenietindeanalyscreeksmeegenomen.Omeenzogoed
mogelijk beeldtevormenvandematevan
feacaleverontreinigingvandebaggerspecie
zijn inoverlegmetdiversedeskundigenvan
verschillendeorganisatiesalsextraparameters
deFeacaleStreptococcen,verdachte coliformen
enEscherichiacolionderzocht.Hetresultaat
vanhetmicrobiologischonderzoekisinrabel
1 weergegeven.
Resultaten
Uitdeonderzochte fysisch-chemische
parameters blijkt dat,optwee uitzonderingen
na,alletrajecten natoetsingkunnen worden
ingedeeldalsklasseo,1 of2.Intwee trajecten
isbaggerspecievanklasse3 aangetroffen. Deze
baggerspecieisafgevoerd enhoefdedaarom
nietopveterinaireparametersonderzocht te
worden.Vandebaggerspeciemetklasseo, 1of
2zijndegemetenconcentraties chloorfenolen
nietklassebepalendgeweest.Uitdegemeten
hoeveelhedenpathogenenblijktdat
Salmonella,datnietindebaggerspecieaanwezigmagzijn,metuitzonderingvane'éntraject
nergensisaangetoond.Ineenherbemonsteringopdebetreffende locatieisSalmonellaniet
meeraangetoond.DehoeveelhedenListerialiggenbenedendedetectielimiet.Voorditorganismebestaatnoggeennorm.FeacaleStreptococcenkomeninhoeveelhedenvoordiekleiner
zijndandedetectielimiet.Tenslottegeldtvoor
deverdachtecoliformen envoorEscherichiacoli
l6
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datdezeinhoeveelhedenvoorkomendiebinnendenatuurlijke achtergrondswaarden liggen(mondelingemededelingdoorTNO).
Discussie
Inhetuitgevoerdeonderzoekisgetracht
omdebaggerspecietebeoordelenopveterinairerisico'sdoorderelevanteorganischemicroverontreinigingen endekarakreristiekepathogenenteonderzoeken.Omdat nietalle
parametersdiehet ontwerp-toetsingskader
voorschrijft teanalyserenzijn,heeft hetzuiveringsschapdezeuitgebreidmeteenaantal
parametersdieindicatiefzijn voorfeacaleverontreiniging.Hetaanwezigzijnvanfeacale
verontreinigingwordtgezienalsindicator
voorvervuilingvaneenoverstort.Metdeextra
parametersisveronderstelddatfeacaleverontreiniginginbaggerspecievoldoendeaangetoondkanworden.Indiendezeverontreinigingaangetoondwordt,isdekansgrootdatde

Tabel1.

pathogenendienietgeanalyseerd kunnen
wordenaanwezigzullenzijn.Opbasisvande
pathogenendiewelgeanalyseerd kunnen
wordenenhetwelofnietaanwezigzijnvan
feacaleverontreiniging, isbepaaldofdebaggerspecieopdekantgezetkanworden.
Conclusies
Doorhetnietaanwezigzijnvananalysetechniekenvooralleaangegevenveterinaire
parametersisslechtseendeelvanhetontwerptoetsingskader toegepastenisdezemeteen
aantalparametersuitgebreid.Uithetstandaard
waterbodemonderzoekzijntweetrajectenals
klasse3 beoordeeld.Beidetrajectenzijngebaggerdendebaggerspecieisafgevoerd.Deoverige
trajecten zijnbeoordeeldalsklasseo, 1of2.Voor
dezetrajecten isbepaaldofdebaggerspecie
veterinairverontreinigdis.Opbasisvande
resultatenisgeconcludeerddatgeenvandetrajectenfeacaleverontreinigingbevat.Hettisico

Resultatenvanhetmicrobioloaischonderzoekvandiversewaterbodemmonsters.

gebied

HoekscheWaard

Salmonella

Listeria

Feacale
Streptococcen

A5g

(Wgf

nietaangetoond
nietaangetoond
nietaangetoond
nietaangetoond
nietaangetoond
nietaangetoond
nietaangetoond
nietaangetoond
IJsselmonde
nietaangetoond
nietaangetoond
nietaangetoond
nietaangetoond
Goeree-Overflakkee : nietaangetoond
nietaangetoond
nietaangetoond
nietaangetoond
nietaangetoond
Alblasserwaarden
Vijfheerenlanden
nietaangetoond
nietaangetoond
nietaangetoond
nietaangetoond
nietaangetoond
nietaangetoond
Voorne-Putten
nietaangetoond
nietaangetoond
niet aangetoond
nietaangetoond

(kve/g)

verdachte
coliformen
(bepaald
bij 37°C)
(kve/g)

Escherichia
coli"*

(kve/g)

<10

<10

circa20

<10

<10

<ro

1,3 x 102

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

circa30

<10

<10

<10

4,1 X 102

1,8xio 2

<10

<10

<10

<10

<10

<10

1,9 x i o '

1,8xio 2
<10

<10

<10

circa70

<ro

<10

9,2 x 102

<10

<10

<10

1,4X 10 !

<10

<10

1,0 x 102

<10

<10

1,6x 102

circa90
circa10
<o

<10

<10

circa10

<10

<10

<10

1,8 x i o 2

<10

<10

2,0x 102

<10

<10

1,5x 102

<10

<10

circa 20

circa10
circa20
circa70
<10

<ro

<10

circa80

circa20

<10

<10

3,2x 102

6,3 x 102

2

circa30
1,3 x 102

<10

<ro

2,8 x 10

<10

<10

2,4X 10 !

<10

<10

1,3 x 10'

1,6X 103

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

circa10

<10

<10

circa20
1,5xio 2
circa50
circa90

circa20
circa20
circa40
circa40
circa40

* kve=kolonievormende eenheden
=HetaantalkweekbareEscherichiacoliisbepaaldovereenkomstigNEN6552.
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somsdiscussieopinhetveld.Voordepathogenenwaarvoornoggeenanalysemethoden
bestaan,dienendezeopkortetermijnontwikkeldteworden.Ditistevenseenvoorwaarde
omnormenvoordezeparametersvasttestellen.Deinditartikelbeschrevenwerkwijzezou
alsinterimoplossinggebruiktkunnen
worden,totdatnieuweanalysemethodenontwikkeldzijnennormenzijnvastgesteld.Van
grootbelanghierbijisdatheteeneenduidige,
toepasbaremethodiekis. «
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