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Zijnernagroeibevorderende omstandighedenindewin-en productiemiddelen,
dieeenongewensteverhogingvandecoli
37°Cdichtheidzoudenkunnen veroorzaken?

Beëindigingveilighädsdesinfectieovyomystation
Mensink?
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PWNpastop een aantalproductielocatieseenveiligheidsdesinfectie toeophetafgeleverdewam. Bij
voldoendeverwijdcringscapaciteitvanhetzuiveringsprocesishetechterbeterdezeextra desinfectie
achterwegetelaten.Debelangrijkste redenhiervoorisdat btj hettoepassenvanveiligheidsdesinfectie
eeneventueleJecalebesmetting vanhetgeproduceerde wateronopgemerkt kan blijven. Deindicatorbacteriëndiezo'n besmetting begeleiden,worden immersgeïnactiveerd, waardoorhetwaterten
onrechtealsbetrouwbaarzoukunnenwordenbeoordeeld.Omtebepalenofproductiezonderveiligheidsdesinfectie niettotongewensteverhogingvan hetaantal microbiologische overschrijdingen
leidt, isopenkeleplaatsen inhetproductieprocesen inhetdistributiegebied microbiologisch onderzoekiugrotevolumina(too liter)uitgevoerd.
PWNinfiltreert voorgezuiverd oppervlaktewaterindeduingebieden bijHeemskerk
enCastricumomdemicrobiologische
betrouwbaarheid vanhetteproduceren drinkwaterzekertestellen.Alsdepassageafstand
doorhetduinzand voldoendegrootis,worden
eventueelaanwezigepathogènemicro-organismeneffectiefgeëlimineerd1!.Eentweede,
recentingebruikgenomen,zuiveringsstapis
membraanfiltratie waarbij nietalleeneen
ongewenstehoeveelheidzoutenuithetwater
wordtverwijderd maarookeventueelaanwezigeziekteverwekkendemicro-organismen.BeidebarrièreswordenbijPWNgebruiktvoorde
productievandrinkwater.Hetwater krijgt
voorhetverlatenvanhetpompstationeen
desïnfectiebehandelingmeteenlageconcentratiechloordioxide(0,1 mg/l).
Alsdeverwijdering van micro-organismen
voldoendegewaarborgd isenergeenbesmettingennagroeiplaatsvindt,zoueen dergelijke
veiligheidsdesinfectie nietnoodzakelijk zijn.
Doel van het onderzoek
Hetdoelvandezeinventarisatieisnate
gaanofhetoppompstationMensinkmogelijk
isdrinkwaterteproducerenzonderveiligheidsdesinfectie,waarbijergeenachteruitgangvan

demicrobiologischekwaliteitmagplaatsvinden.Omdatdebarrièresvoormicro-organismenvoldoendehoogwordengeacht,blijvende
volgendevragenover:
Watisdehuidige achtergronddichtheid
vanbacteriënvandecoligroepindeverschillendewatersoorten?
Treedtinhettraject vanterugwinningen
zuiveringgeenbesmettingop?

Ajb. 1:

Indicatorbacteriën
Drinkwater datbesmetismetbacteriën
vandecoligroep(37°Cen44°C)enfecaleStreptococcenkanookviaontlastingoverdraagbare
ziektekiemen bevattenenwordtdaaromongeschiktgeachtvoormenselijke consumptie.De
Waterleidingwet(1984)enhetontwerpvande
nieuweWaterleidingwetgevenaandatdeze
indicatorbacteriën nietindrinkwateraanwezigmogenzijn.Dedichtheiddientkleinerte
zijndanéénper300ml(minderdan3,3 per
liter)inhetgeproduceerdewaterenkleiner
danéénper100ml(minderdan 10perliter)in
hetvoorzieningsgebied.Hetisbekenddateen
aantalbacteriënvandecoligroep(37°C) in
staatisopallerleiplaatseninhetmilieute
groeien;deaanwezigheid wijst dusnietnoodzakelijkopeenfecalebesmetting.Aanwezigheidvancoli37°Cengelijktijdige afwezigheid
vancoli44°CenfecaleStreptococcen ineen
drinkwatermonster wijstdaarommeeropeen
technischdanopeengezondheidskundigprobleem2).Doorhettoepassenvaneenveiligheidsdesinfectie zulleneventueelaanwezige
indicatorbacteriën zekergeïnactiveerd
worden,waardooreeneventueleechtefecale
besmettingvanhetwaterindewinmiddelen
ofinhetpompstation onopgemerkt zoukunnenblijven.Derelatieflageconcentratie
chloordioxidegarandeertechternietdateventueelaanwezigemeerpersistentepathogenen
(virussen/parasitaire protozoa)voldoende
geëlimineerd worden.Hieruitkanworden
geconcludeerddatdesignaalfunctie van
indicatorbacteriën,juistzonder toepassing
vanveiligheidsdesinfectie beterkanworden
benut.

Pompstation Mcnsmkschematischweergegeven.Drieverschillendeprocesstraten,waarvande bovensteontharding,pH-correctie,beluchtingensnelfiltratieomvat(I).Demiddelste(II)bevatuitsluitendbeluchtingen
sueljiltratie endeonderstestraat(III)leverthethyperftltraat. Alledriemondenuitinhetdoseergebouwalwaar
hetgemengdeproductmetbehulpvanchloordioxidewordtgedesïn/ecteerd.Hiernawordthetop
gedistribueerd.Ruwwater15hetteruggewonnengeïnfiltreerdvoorgezuiverdoppervlaktewater.
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(diameter 142mm; poriegrootte 0,45nm) en
een watermeter geleide.Na fdtratie wordt het
filter opeen voedingsmedium geplaatst en
geïncubeerd. Hiermee kan defeitelijke coli
37°Cdichtheid nauwkeuriger worden benaderd, omdat in eengroot volume ookbij een
lagedichtheid altijd weleen aantal bacteriën
kan worden waargenomen. Eenopdie manier
verkregen getal isnatuuilijk een momentopname en heeft vooralwaarde alsdecoli37°C
dichtheid van het onderzochte water weinig
fluctueert. Het isduidelijk dat men pas tot het
uitschakelen van dechloordioxide veiligheidsdesinfectie zalovergaan alszeker isdat het
aantal coli37°Cnormoverschrijdingen daardoor niet zal toenemen.

Minimale aantal positieve monsters

Mobieleopstellingvoorhet bemonsterenvongrotevolumes. Het tebemonsterenwaterkomtvia delinkerslang (ij binnen.
Vervolgenswordthetwaterdoorhet membraan/titerindehouder(z)geleid.Voordathetwaterwegstroomt,wordtdehoeveelheidendevolumestroom bepaaldmetbehulpvan eenwatermeter(3)eneenjlow-meter(4). Demanometer(5) wordt
gebruiktom heteventueeldichtslibbenvanhetjtlter tijdig tesignaleren.
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H e t verwacht aantal drinkwatermonsters met één of meer coli y°Q bacteriën per 100 ml, berekend voor een
serie van 1000 monsters bij verschillende (constante) achtergronddichtheden.

Achtergronddichtheid van coli 37°C
Alsmen aanneemt dat het geproduceerde
water eenzeerlagecoli37°Cdichtheid heeft, is
het verklaarbaar dat grote series drinkwatermonsters altijd welenkelemonsters met één of
tweecolijfC bacteriën bevatten.Dit zijn situaties waarbij herhalingsonderzoeken meestal
geen besmettingen meer latenzien.Demeeste
grote monsterseries bevatten welenkele van
dergelijke monsters,diewaarschijnlijk veroorzaakt worden dooreen dergelijke toevalsverdeling.Bijeen theoretische dichtheid van0,07
coli37°Cper liter kan men ineenserievan1000
monsters van 100ml opgrond van dePoissonH20

verdelingzeven monsters met coli37°Cverwachten [99%interval:tweetot 17 monsters
positief). Het isduidelijk dat men met de
gebruikelijke 100of300mlmonsters geen
inzicht kan verkrijgen indeeventuele achtergronddichtheid vancolibacteriën in het water.
Deverwachting isdat men weleen betrouwbareschatting kangeven opgrond van onderzoek
ingrootvolumemonsters (50tot 100liter).

Onderzoek in grote volumes
Bij het grootvolumeonderzoek wordt een
bepaald volume water, meestal 100liter, via
een speciaal toestel (ziefoto) over een fdter

Alsmen degemiddelde coli37°Cdichtheid
van het uitgaande water met grootvolumeonderzoek heeft bepaald, kan het verwachte aantal overschrijdingen, veroorzaakt doorde achtergronddichtheid in het voorzieningsgebied,
worden berekend. Gebruik makend van de
Poisson-verdeling ishet aantal monsters met
o,1,2ofmeet coli37°Cbacteriën te betekenen.
Alsbijvoorbeeld wordt uitgegaan van 1000
monsters van 100ml kan men het aantal monsters met coli37°Crekenen bij verschillende
achtergronddichtheden (afbeelding 2). Hierbij
valt opdat monsters met tweeofmeer coli's
alleen verwacht worden bij hogere achtergronddichtheden. Het werkelijke aantal overschrijdingen kan overigens hoger liggen, bijvoorbeeld doordat tijdens werkzaamheden
coli's in het leidingnet terecht zijn gekomen of
omdat tijdens bemonstering besmetting van
een monster optteedt.Ookkan het aantal coli
37°Cbacteriën inde leidingen van het
distributiegebied door nagroei toenemen.Le
Chevalier e.a.concludeerden na eigen onderzoekdat nagroei vancoli 37°Cin Amerikaanse
drinkwaterleidingen vooral in de warmere
periode van hetjaar voorkomrti.

Onderzoek en resultaten
In eerste instantie isgetracht achtergronddichtheden vast te stellen dooranalysevan de
bestaandegegevens.Indezelfde gebieden is in
deonderzoeksperiode ook onderzoek uitgevoerd ingrote volumes (tabel 1). Vergelijking
van deresultaten van het grootvolumeonderzoekmet dieverkregen van de routinemonsters laatzien datgrootvolumeonderzoek een
duidelijk gedetailleetder beeld geeft.

Resultaten voorzieningsgebied
1990-1999
In de periode 1990-1999werden in het
vootzieningsgebied,waar het water uitsluitend door pompstation Mensink werdgeleverd, 1123(100ml) monsters onderzocht op
aanwezigheid van coli-bacteriën. Intwaalfvan

PLATFORM

voorzieningsgebied (0,005P er liter) cndiein
hetreinewater(0,0055P cr u t e r) vanhetpompstation (tabel1)geeft aandatnagroeiinhet
voorzieningsgebiedzeergeringisofzelfsgeen
rolspeelt.Waarbijmoetwordenopgemerkt
daterindezomerslechtstweemonsters uit
hetvoorzieningsgebied zijnonderzocht,die
overigenswelbeidecoliy/C bevatte(éénen
tweeper 100 1).Mogelijk treedtindezomerperiodewelenigecoliyfQ nagroeiop;hiervooris
echtereenmeergerichtonderzoeknodig.

diemonsterswerdeenkleinaantal(ééntot
vier)coli37°Cwaargenomen.Deresultatenvan
enkelemetingenmethogerecoliyfQ aantallen(meerdantienper100ml)zijn buiten
beschouwinggelaten;dergelijke dichtheden
zijn vrijwelzekertoeteschrijven aanbemonsteringsfouten.Dekansdatdergelijkehoge
waardenwordenveroorzaaktdooreenzeer
lageachtergronddichtheid isstatistischzeer
onwaarschijnlijk.Debenaderingvande
gemiddeldecoliyfC dichtheidinhetvoorzieningsgebied,gebaseerdopderoutinemetingen(1990-1999),bedraagt0,14coliyfQ per
liter.Negengrootvolumemetingen, meteen
gezamenlijk volumevanbijna 800literleveren
eengemiddeldaantalvan0,005coli37°Cper
literop(tabel 1). Eenwaardedieveellageris
dandeschattingdieopgrondvandemeerjarigeseriemonsterdata (0,14perliter)werd
gemaakt.Dezeresultaten latenziendatinderdaadsprakeisvaneen achtergronddichtheid
vancoli3 7 t bacteriën inhetvoorzieningsgebied,hoewelhetjuisteaantalperliternog
nietnauwkeurigbekend is.Hetzeergeringe
verschiltussendegemiddeldedichtheidinhet

Tabel1.

Onderzoek zandfiltraat
Routinemonsters vanhetzandfiltraat in
deafgelopen tienjaartonenaandathet
gemiddeldeaantalcoliyfC vanjaar totjaar
sterkvarieert:vanminderdan0,06tot 1,2coli
37°Cperliter.Dehoogsteaantallen positieve
monsterswerdenwaargenomenin1993-1995,
eenperiodevanintensieve werkzaamheden
aandewinmiddelen enhet ruwwaterleidingnet.Overigenswerdenindieperiodegeen
thermotolerantecoli'swaargenomen inhet
zandfiltraat. Grootvolumemonsters genomen
indedrieafzonderlijke deelstromen vanhet

Resultatenroutinematigonderzoek(1996-2000)eii^groorvolumeoiiderzoek[eind1999-begmzooo).

jaar

routinemonsters
1996 aantalcoli37°C
in volume(1)
gemiddeld coli/1
1997 aantalcoli37°C
involume(1)
gemiddeldcoli/1
1998 aantalcoli37°C
involume(1)
gemiddeldcoli/1
1999 aantalcoli37°C
in volume(1)
gemiddeldcoli/1
2000 aantalcoli37°C
involume(1)
gemiddeldcoli/1
grootvolume-monsters
1999- 2000aantalcoli37°C
in volume(1)
gemiddeldcoli/1
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-

-

-

-

3215
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0

2

313
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4
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0,0055
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0
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0
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2
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6,4

5
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282

301

158
1516

0,02

2,99
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6

2

15,6

13

0,1
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0

0

15,6

15,9
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15,6
<0,1
1

0

15,6

n,4

0,1
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' fgi enfg2=
filtergebouw 1en2
zf=
zandfiltraat (voor desinfectie)
hf=
hyperfiltraat
rein=
reinwaternadesinfectie metchloordioxide
distributie=
voorzieningsgebieddatuitsluitenddoorhetpompstationwordtvoorzien,
aantalcoli37°C=
hettotaalaantalpositiefbevestigdekoloniesinalleonderzochtemonstets.
involume=
hettotaalonderzochtevolumewater.
gemiddeldcoli/liter=eenschattingvandedichtheidberekenduitallewaargenomencoli's
gedeelddoorhetonderzochtewatervolume.

pompstation latenziendataanzienlijkeverschilleninaantallen coli37°Cbestaan.Inhet
hyperfiltraat werdenzoalsverwachtgeenbacteriënvandecoligroepwaargenomen,waarmeedegemiddeldecoli37°Cdichtheidvoorlopiggeschatkanwordenopkleinerdan0,003
perliter.Indedeelstroom waarindeonthardingisopgenomen varieerdededichtheidvan
kleinerdan0,008perlitertotmaximaal0,33
coli37°Cperliter,demedianedichtheid
bedraagt0,11 perliter.Dehoogstewaarden
werdengevondeninstraatII.Hiervarieerde
hetaantalvan0,05totsomswel3,5coli37°C
perliter,demedianedichtheidbedraagthier
0,27coliperliter.Indezestraatwerdeninéén
monstervierthermotolerantecolibacteriën
waargenomen.Ditkanhetgevolgzijnvaneen
besmettingvanbuitenaf Omnategaanof
fluctuaties vandecoli-aantallenwordenveroorzaaktdoornagroeiindezandfilters iseen
vergelijkinggemaakttussendecoli37°Caantalleninhetfikraat vaneenrecentgespoeld
filter enéénjuistvooreenspoelbeurt.Dit
leverdeechtergeenaanwijzing opvoor
nagroeivanbacteriënvandecoligroepinde
zandfilters.
De ruwwaterkwaliteit
Uithetvoorgaandeblijkrdatnagroeiof
besmettinginhetpompstation nietdeoorzaakisvandesomshogeenvariabeleaantallencoli37°C.Daaromishetnodigommeerin
detailtekijken naardeoorsprongen variaties
vandecoli37°Caantalleninhetruwewater.
Diegegevenslatenziendatduidelijk verschillendedichthedenvoorkomen inbeidestraten.
StraatIwordtvoornamelijk gevoeddoor infiltratiebronnen enblijkt eenveellagereen
minder variabelecoli37°Cdichtheid tevertonendanstraatII,diegevoedwordtdooreen
aantalduinwatersecundairs.Vanwegehet
geringeengereglementeerdegebruikvan
duinwaterputten staatditdeelvandeproductievaaklangeretijdstil.Stilstandkan,alsde
omstandigheden indeputgunstigvoor
nagroeizijn,wellicht leidentoteentoename
vandeaantallen coli37°Cinhetwater.Grootvolumeonderzoek vanenkeleindividuele
duinwaterputten latenziendatvrijgroteverschillenincoli37°Caantallen bestaan.Ineen
aantalputten werdenslechtséénofenkele
coli37°Cgevonden,terwijl hetwater insommigeandereputten veelhogereaantallen
bevatte.
Deoorzaakvandieverschillenwordtin
eenvervolgproject onderzocht. Mogelijk
treedt nagroeiopindeperiodedatdeput niet
wordtgebruikt.Ookzalindatonderzoek
wordennagegaanofdeconstructievande
putten voldoendesolideisomtekunnenvoldoenaandeveelstrengereeisendiemen,aan
dehand vangrootvolumeonderzoek, aande
ruwwaterkwaliteit kanstellen.
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Conclusies en aanbevelingen
Onderzoekingrotevolumes(50-100liter)
geeft meerinzichtindemicrobiologische
gesteldheidvanhetwaterdanonderzoekinde
gebruikelijke kleinevolumes(100-300ml).Met
dezeonderzoeksmethode ishetgeluktde
waargenomencoliTJ°Qproblementotaande
winmiddelen telokaliseren.Ineenvervolgonderzoekzalgepoogdwordendefeitelijke oorzaakoptesporen.Alsdeoorzaakvervolgensis
weggenomenenhetwinnings-enproductieprocesmeteenconstant lagecoliyfQ dichtheid(minderdan0,10coliyfC perliter)kan
wordenbedreven,bestaat microbiologisch
geziengeenbezwaartegenhetachterwege
latenvandeveilighcidsdesinfectie.Demicrobiologischecontrolevanwater,datzonderveiligheidsdesinfectie oppompstation Mensink
wordtgeproduceerd,vindtbijvoorkeurdagelijksplaatsinbijvoorbeeld monstersvanéén
liter.Bijeenconstantedichtheid van0,1coli
perliterverwachtmenineenmeetserievan
365(éénliter)monstersgemiddeld 35monstersmetéénofmeercoliyfC (99%betrouwbaarheidsinterval:22-53 monsters positief).
Alleenalsmenvoldoendewateronderzoekt,
kaneenenigszinsbetrouwbareschattingvan
gemiddeldecoli-dichtheidwordengemaakt.
Eendergelijkecontroleisnoodzakelijk omhet
productieprocesmetvoldoendezorgte
volgen.
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Bloembollenteelt:hogeeisen
aanhetwaterbeheer
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Waterbeheer m debollenstreek isgeen sinecure.Omecugoedc bloembollenteelt mogelijktemaken
dientdegrondwaterstandop50à55cmondermaaiveld rewordcugehandhaa/d.Afwijkingen hierin
kunnen leiden totproducriederving.Deregistratievangrondwater- enoppervlaktewaterstanden
gedurendetwee.seizoenentoontaandarhetmicrowaterbeheerbinnendebollenpercelenvaakverre
vanoptimaal is.Doorecuoptimalisering vandedetailontwatering 111 depercelen kaneenaanzienlijkeverbetering vandeteeltomstandighedenwordenbereikt.
IndeDuin-enBollenstreek,tussenBennebtoekenNoordwijk,bevindtzicheenbelangrijkeconcentratiebollenpcrcelen.Profiterendvan
degoedebodemkundigeomstandighedenen
ditowaterhuishouding,issindsdenegentiende
eeuwsprakevanbollenteeltindezestreek.De
introductievaneenconstantboezempcilin
1880vormdevervolgenseenbelangrijke factor
vooreengroteuitbreidingvanhetateaalbollenteelt.Vanafdejarentwintigvandevorige
eeuwzijnvervolgenssteedsmeergronden
geschiktgemaaktvoorbloembollenteeltdoof
grondverbeteringswerken (omspuitenvan
gronden).Eendeelvandebollenpercelen ligtm
hetzogenaamdeboezemlandenwatertdirectaf
opRijnlandsboezem.Anderedelenvanhetbollenareaalliggeninondiepepolders.

W. Hoogenboezem enD. van derKooij [zooo). Enumeration o/faecal indicator bacteria m large water volumes
using onsite membranejlltration toassess water treatment efficiency.Water res.vol.5,pag. 1659-1665
4)

LeChevalierM.,N. Welch enD. Smith {1996).Full-scale
studies of[actors related tocoliform regrowth in drinkingwater. Applied Environmental Microbiology vol. 62, pag.
2201-2211.

Rijnlands boezemiseenstelselvan4500
hectarekanalenenboezemmerenindevierhoekGouda,Wassenaar,HaarlemenAmsterdam.Inditstelselwordtéénoppervlaktewaterpeilgehandhaafd metNAP-0,59minde
zomeren-0,62mindewintermaanden.Er
wordtdaatbijgestreefd naar peilfluctuaties
vancircavijfcentimeter.Ditzogenaamdefijn
boezempeilbeheer ismetnamemiddenjaten
vijftig vandevorigeeeuwgeïntroduceerd ten
behoevevandebollenteelt.BijeenmaaiveldniveauvancircaNAP-niveauwordtindepetceleneendroogleggingbereiktvancirca60cm.
Eendergelijkewaterhuishouding isjarenlang
debasisgeweestvoorgoedeteelten.
Inhetgroeiseizoen 1996/1997isinde
Duin-enBollenstreekbijeenaantal bedrijven
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schadeopgetredenaandebolgewassen.De
Hagelunietaxeerdedeschadevande47aangemeldebedrijven opcircazesmiljoen gulden.
Ongeveertweedetdevandezebedrijven ligtin
hetboezemlandeneenderdeindepoldergebieden.Dezegebeurtenisisdeaanleiding
geweestvooreenreeksonderzoeken.Tegende
achtergrond vanbovengeschetstesituatieis
doorhetHoogheemraadschap vanRijnlanden
deProvincieZuid-Holland eenonderzoek
gestartnaarderelatietussenpeilbeheeren
grondwaterstanden;ditnaaraanleidingvan
hetvoornemen vanhet hoogheemraadschap
omvoorditgebiedeennieuwpeilbesluitvast
testellen.
Veldonderzoek
Ommeerinzicht tekrijgen inderelatie
tussenpeilbeheer,grondwaterstand enbloembollenteeltzijn indeperiodeseptember 1998augustus 2000indeDuin-enBollenstreek
tweepilotgebieden ingericht(zieafbeelding1).
Dezezijn losgekoppeld vanhetRijnlandsboezem.Hiertoezijnstuwengeplaatstenzorgden
tweepompenvooronderbemaling vande
betreffende gebieden,elktergroottevancirca
20hectare.Zowelbinnenalsbuitendeonderbemalingenzorgdeeenintensiefmeetnetbestaandeuitelektronischedataloggers-voor
deregistratievangrondwater-enoppervlaktewaterstanden.Hetoppervlaktewaterpeil inde
pilotsisnaardeinzichtenvande betreffende
kwekersingesteld.Behalveregistratievan
grondwater-en oppervlaktewaterstanden
(uurfrequentie) zijngegevensvanneerslagen
verdampingenhetwaterbezwaar vande

