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Virussen komen in dermate hoge aantallen voor in oppervlaktewater dat zij hoge eisenstellen aan
liet rendement van dedrinkwaterproductieprocessen. Uit onderzoek blijkt dat oeverfiltratie, duinen diepinfiltratie effectieve barrières zijn regen virussen. Bij het bepalen van deeffectiviteit van
dergelijke bodempassages kunnen bacteriqjdgen als 'worst-case' modelvintssen dienen. De virusverwijdering bleek het meest efjëctiefgedurcnde deeerste meters van de bodempassage, omdat daar
relatief meergurtstige lieclitmgsplaatseu voorkomen. Op basis van deopgedane kennis iseen model
ontwikkeld, waarmee op basis van hydrologische engeothemischegegevens virusverwijdering als
functie van verblijftijd en afstand berekend kan worden. Dit kan dienen als instrument voor her
ontwerp van veilige bodempassagesystemen.
Ongeveer tweederde van het drinkwater in
Nederland isafkomstig van grondwater en
eenderde van oppetvlaktewater. Pathogène
micro-organismen zoals enterovirussen,
Norwalk like virussen en de pathogène protozoa Cryptosporidium en Giardia zijn alom
aanwezig in deNederlandse oppervlaktewateren (ziehet themanummer van H 2 0 van
17november 2000).Nederland isook de delta
van twee internationale rivieren die door
gebieden met intensieve veehouderij en sterke
verstedelijking lopen. De lozingen van afvalwater en afspoeling van mest zorgen voor een
grote belasting van het oppervlaktewater.
Vanwegedezebelasting moet adequatezuivering van oppervlaktewater onder alle
omstandigheden gegarandeerd kunnen
worden.
Het is reeds tientallenjaren bekend dat
virussen en, recenter, protozoa het meest
ktitisch zijn voor de volksgezondheid1)*!.Als
gevolg van hun persistentie in het milieu en
hun infectiviteit worden virussen en de pathogène protozoa Cryptosporidium en Giardia als
de meest kritische pathogenen bij drinkwaterproductie beschouwd2'. In het nieuwe Waterleidingbesluit zijn pathogène micro-organismen opgenomen in tabel 1.Hierin staat geen
normwaarde. Degehaltes in drinkwater
28 H 2 0 «-zooi

moeten dermate laagzijn dat het infectierisico
beneden 1 per 10.000personen perjaar blijft.
Met behulp van deze risico-eis,de drinkwaterconsumptie en dosis/respons-relaties van
pathogenen kunnen maximaal toelaatbare
gehaltes aan pathogenen in drinkwater

worden berekend. In het geval van virussen is
deze concentratie gebaseerd op de
dosis/respons-relatie van rotavirus en poliovirus 3als 'worst-case'en bedraagt 1,8x ïo-?
virussen per liter10).Gegeven de virusconcentraties in Nederlands oppervlaktewater
moeten deze concentraties 5tot 8log10 gereduceerd worden om drinkwater te leveren waarin
de maximaal toelaatbare concentratie niet
wordt overschreden'). Dit leidt tot de vraag
welke verblijftijden en afstanden nodig zijn
om een dergelijke concenttatieafname met
bodempassage te bewerkstelligen.
Ofde maximaal toelaatbare concentratie
niet wordt overschreden kan alleen maar
worden bepaald aan de hand van onderzoek
aan zeer grote monsters drinkwater van io5tot
io7liter. Dit isniet realiseerbaar. Daarom
wordt een andere benadering gevolgd om vast
testellen ofaan de risiconorm wordt voldaan.
Deconcentraties pathogène micro-organismen in gezuiverd water kunnen worden berekend uit de concentraties in het ruwe water en
deeffectiviteit van dezuivering. De laatste kan
worden vastgesteld aan de hand van een
rekenmodel. In het geval van bodempassage, is
een model nodig om het transport en gedrag
van pathogène micro-organismen tijdens
bodempassage te beschrijven.

Effectiviteit van bodempassage als
zuiveringstap
In een samenwerkingsverband van Kiwa,
RIVM,TUDelft en betrokken waterleidingbedrijven (PWN,GWA,DZH,WOBenWML)
werd een drietal uitgebreide veldstudies uitgevoerd naar verwijdering van virussen door
bodempassage. Bij twee veldstudies,op de
locatie voot duininfiltratie te Castticum

Duitiinfiltrotie-stuiieteCastricum(PWN): het10bij15meter^jrotecompartimentineeninfiltratiekanaal voordosering
van bacteriofa^en.
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(PWN)?)en opeen proeflocatie voor diepinfiltratie teSomeren (DIZON)8),werden de verwijdering van bacteriofagen MS2en PRDi gemeten. Fagen zijn bacterievirussen die dezelfde
karakteristieken (grootte enkele tientallen nm,
eiwitmantel] hebben als humaan pathogène
virussen en dus model kunnen staan voor
virustransport door de bodem. Deze fagen
werden gedoseerd aan het voorgezuiverde
infiltratiewater tijdens beide onderzoeken.
Een derde veldstudie naar de verwijdering van
natuurlijk voorkomende somatische en
F-specifieke RNA-bacteriofagen door oeverfiltratie werd te Roosteren (WML)ÏJ uitgevoerd.
Afbeelding 1 geeft degemeten verwijderingvan debacteriofagen alsfunctie van
verblijftijd weer.Bijduinpassage werden de
concentraties van bacteriofagen MS2en PRDi
met 8log10gereduceerd binnen 30m. Dit komt
overeen met 25dagen verblijftijd. Door diepinfiltratie werd MS28log10verwijderd over een
afstand van 38meter. Dit komt overeen met40
dagen verblijftijd. Aangenomen dat MS2relatiefslecht verwijderd wordt ten opzichte van
de meeste(pathogène)virussen is,kan worden
geconcludeerd dat bodempassage,zoals bij
duin- en diepinfiltratie, eenzeer efficiënte
manier isom virussen te verwijderen.
Bijoeverfilrratie in grofgrindig zand in de
Maasoeverbij Roosteren wasde verwijdering
over 150m (45dagen) voorsomatische colifagen
8log10.F-specifieke RNAfagen werden op
150m niet meer aangetroffen (meer dan
6,7log10).Na 24m wasdeverwijdering 6log10
eenheden.
Deoeverfiltratie bij Roosteren was dus
minder effectief dan debodempassage bij Castricum ofDIZON.Dit iswaarschijnlijk veroorzaakt doordeoeversamenstelling (grofgrindig
zand)en devariatiedaarin endesnelle stijgingen van het Maaspeil bij hogereafvoer. Dit
geeft gedurendeeen korte periodeeen snelle
infiltratie van rivierwater.

Log,o
verwijdering 4
--PRD1 - diepinfiltratie
-•-MS2 - duininfiltratie
-»-PRD1 - duininfiltratie
SOMCPH- oeverfiltratie
-a-FRNAPH - oeverfiltratie
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Verwijdering van bacteriofagen MSi enPRDi doordiep- en duinmjiltrane envan somatischecolifagen
(SOMCPH),F-specifieke RNA bacteriofagen (FRNAPHjdooroeverfiltrarie alsJunctievan deminimale
verblijftijd.

Welke factoren bepalen verwijderingseffïciëntie?
Afsterving van fagen ingrondwater speelt
dus nauwelijks een rol in de verwijdering. Het
belangrijkste verwijderingproces bleek hechting van de bacteriofagen aan de zandkorrels
tezijn. Hechting was(ten minste deels) reversibel;degehechte fagen kwamen langzaam
weer los.Hoewel de afsterving van fagen in de
bodem bij een temperatuur van 12°Coflager
zeer langzaam verliep,wordt de eigenlijke
verwijdering veroorzaakt doot afsterving van
gehechte fagen. In allestudies waren de eerste
meters bodempassage het meest effectief
Tijdens duinpassage werden de faagconcentraties ongeveer 3 log10gereduceerd binnen de
eerste 2.4m en vervolgens nog eens 5log10
binnen de volgende 27m. Tijdens diepinfiltratie werden deconcenttaties MS2en PRDi
6log10gereduceerd binnen deeerste 8m
bodempassage. Maar deconcentraties MS2
werden in de daaropvolgende 30m slechts

ongeveer 2log10 gereduceerd!
Uit kolomproeven1^ bleek dat de hoge
initiële verwijdering bij duininfiltratie het
gevolg was van heterogeniteit in de hechtingseigenschappen van het duinzand. De verwijdering was namelijk stetk positief gecorreleerd
met hetgehalte aan organisch koolstofen relatiefstetk positiefmet het lutumgehalte en de
aanwezigheid van ijzer(hydr)oxiden. Vermoedelijk vond de hoge initiële verwijdering
plaats binnen de eerstemetets duinpassage op
een plek waar het organisch koolstofgehalte
hoog is.Zowelde bacteriofagen als organisch
materiaal hechten waarschijnlijk aan de
gunstige hechtingsplaatsen, gevormd door
ijzer(hydr)oxiden die in hogere mate aanwezig
zijn in deeerste meters bodempassage, maar
de fagen hechten vermoedelijk ook aan het
gebonden organisch materiaal.
De hoge initiële verwijdering tijdens diepinfiltratie kon worden toegeschreven aan
gunstige hechting op plekken met

OeverfiltrarieteRoosteren(WML).RechtsdeoeverwaarinhetMaaswaterinfiltreert bijhogeafvoer;linksbijlagea/voer(foto's:M.Juhósz-Holterman).
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ijzer(hydr)oxiden dieaanwezigwaren binnen
achtmeter vanhetinjectieput tengevolgevan
pyrietoxidatie,maarniet daarbuiten.
IJzer(hydr)oxiden vormen positiefgeladen
plekkenopnegatiefgeladenzandkorrels,
waaraansnellehechtingvannegatiefgeladen
micro-organismen kanplaatsvinden. Mogelijk
kanookinkapselingvanmicro-organismen in
flocculerend ijzer(hydr)oxide plaatsvinden.De
verwijdering tijdens derestvandebodempassagcdoordezuurstofloze zonesbijDIZON
wasgering.Datbetekent datvirussen dieincidenteeleenanoxisch(zuurstofloos) watervoerendpakket(bijvoorbeeld uiteenlekkend
riool)besmetten slechtverwijderd worden.
Effect infiltratiesnclhcid
Heteffect vandeporiewatersnelheidopde
verwijdering vanbacteriofagen werdook
onderzocht metbehulp vankolomproeven6/.
Ditisvanbelangvoordrinkwaterleidingbedrijven diederuimte,benodigd voorkunstmatigeinfiltratie, willen beperken.Volgens
verwachtingresulteerdeeentweekeerhogere
poriewatersnelheid ineenongeveertweekeer
lagerefaagverwijdering bijeengegeven
afstand. Hetkanwordenvoorspelddatdoor
duimnfiltratie teCastricum bijeentweekeer
hogereporiewatersnelheid nogsteeds8 log10
virusverwijdering wordtbereikt overdetotale
bodempassage van60meter.
Modelvirussen
Enkelevaakgebruiktebacteriofagen zijn
inmiddelsgeëvalueerd alssurrogaatvoorde
verwijdering vanpathogènevirussendoor
bodempassage.Bactetiofagen MS2enPRDi
voldoenaandeeisendiegesteld wordenaan
'worst-case'modelvitussen,bij watertemperaturen lagerdanongeveer io°C,bijpH6tot8,
laaggehalteaanorganischekoolstofenlage
gehaltesmeerwaardigekationen.Ondet
dergelijke omstandigheden hechtendeze
bacteriofagen minderaandezandkorrelsdan
andere(pathogène)virussen tengevolgevan
hun sterknegatievelading,terwijl hun afstervingheellaagis.Ditwerdnogeensgetoond in
degenoemdekolomproevendoor vergelijking
metanderepathogènevirussen.Daarmeezijn
defagen eenconservatiefmodelvoorvirusverwijdering. Datbevestigtdat virusverwijdering
doorbodempassageindeonderzochteduinendiepinfiltratie voldoendeeffectief is.
Omdat F-specifieke RNA-bacteriofagen in
hogereconcentratiesvoorkomen inruwwater
kunnenzijalsnuttige natuurlijk voorkomende'worst-case'virussen wordengezien.
F-specifieke RNA-bacteriofagen inoppervlaktewaterofgezuiverd afvalwater, datwotdt
gebruikt voorkunstmatige aanvullingvan
grondwater bestaan uitstabieleenslecht
hechtende virussen,omdat vanafdeuitscheiI
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dinginruwafvalwater totaande infiltratie
diefagendiehetsnelstafsterven ofhet
makkelijkst hechten reedszijn verdwenen.
Hetzelfde geldtvoorhumaanpathogènevirus-
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