De microbiologische kwaliteitvan het drinkwater in Nederland:
goed,beter of best?
Voordracht uit de 48e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Drinkwater in Nederland: natuurlijk het beste?' gehouden op 5januari 1996 aan de TU Delft.

Inleiding
Het ontbreken van voorzieningen voor de
bereiding en distributie van microbiologisch betrouwbaar drinkwater en de
gebrekkige hygiëne vormden de hoofdoorzaken van het uitbreken van choleraepidemieën in Nederland vanaf 1832.
Deze epidemieën vergden tussen 1832 en
1870 meer dan 65.000 slachtoffers. In de
jaren 1832, 1833, 1859 en 1866 lag het
aantal doden ruim boven 10 per 10.000 inwoners per jaar (afb. 1). In de vorige eeuw
overleden ook enkele tienduizenden
Nederlanders aan de gevolgen van tyfus.
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Kiwa NV
Onderzoek en Advies

Na 1900 namen de cholera-epidemieën in
omvang sterk af en verdwenen uit Nederland.
Al in 1854 legde John Snow verband
tussen het gebruik van een straatpomp in
Londen en het uitbreken van een groot
aantal cholera-gevallen in de directe
omgeving van deze pomp. Pas na de
ontdekking dat bacteriën ziekte kunnen
veroorzaken, met in 1883 de isolatie van
de veroorzaker van cholera door Robert
Koch, werd algemeen geaccepteerd dat
besmet drinkwater een belangrijke veroorzaker was van ziekten. Mede op grond
van dit inzicht werden maatregelen
genomen om de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren. Uit het hieronder
weergegeven gedicht van Nicolaas Beets
blijkt dat niet iedereen er direct van overtuigd was dat ziekte werd veroorzaakt
door micro-organismen.

Samenvatting
Het drinkwater in Nederland voldoet aan hoge eisen ten aanzien van de microbiologische kwaliteit. Deze eisen hebben met name betrekking op bacteriën van
fecale herkomst, de indicator-organismen. Het klassiek beeld van de microbiologische bedreigingen van de drinkwaterkwaliteit dient echter te worden
aangepast nu in het buitenland is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden
ziekteverwekkende protozoa (Cryptosporidium, Giardia) kunnen worden overgebracht door drinkwater dat voldoet aan de eisen voor indicatorbacteriën. Daarnaast kan de hygiënische betrouwbaarheid van het drinkwater door herbesmetting
en/of door nagroei tijdens transport en distributie in gevaar komen. Nagroei kan
bovendien esthetische en technische problemen veroorzaken. Op de weg van
goed naar best drinkwater dienen daarom de volgende stappen te worden gezet:
- analyse van de belasting van de zuivering met ziekteverwekkende microorganismen;
- bepaling van het vermogen van de diverse zuiveringsstappen, en van bodempassage, om dergelijke micro-organismen te verwijderen;
- kwantitatieve beoordeling van de infectierisico's van diverse mogelijkheden
voor herbesmetting tijdens transport en distributie;
- bereiding van biologisch stabiel drinkwater en toepassing van biologische
stabiele materialen in contact met drinkwater.

Comma-bacillen zijn ontdekt;
Men hoort eroveral van spreken,
Maar Krelisdiemet alles gekt,
Heeft ook door 'tmicroscoop gekeken,
En zegt: 'denaam voldoet mij met;
'tisal vraagteken wat men ziet'
Voor het verstrekken van goed drinkwater
werden waterleidingbedrijven opgericht.
Het oudste waterleidingbedrijf in Nederland is dat van Amsterdam (1853). Daarna
volgden Den Helder (1856), Den Haag
(1874), Rotterdam (1874), Leiden (1878),
Utrecht (1883) en Arnhem (1885). Het
duurde echter nog tot na 1950 voordat
vrijwel alle Nederlanders aangesloten
waren op een centrale drinkwatervoorziening. Van Lochern [1956] en
Leeflang [1974] geven een gedetailleerd
overzicht van deze ontwikkeling.
Bij het inrichten van de zuivering en het
beoordelen van de kwaliteit van het afgeleverde drinkwater is een bepaling van

.JjaerJ0.000

10"
1825

1850

1875
Jaar

1900

1925

Afb. 1-Frequenties van
sterfte aan cholera in de
vorige eeuw in
Nederland. Samengesteld
opbasis van gegevens
oversterfte aan cholera
['tHart, 1990} en
omvangbevolking[bron:
CentraalBureauvoorde
Statistiek].

de hygiënische gesteldheid van het water
onmisbaar. Al snel werd duidelijk dat het
opsporen van ziekteverwekkende microorganismen in (drink)water verre van
eenvoudig is. In 1885 meldde Escherich
dat de feces van de mens en van warmbloedige dieren hoge aantallen van een
bepaald bacterietype (Bacillus colicommums) bevatten. Later kreeg dit
organisme de naam Escherichiacoli.Deze
waarneming heeft in het begin van de
20 e eeuw geleid tot het gebruik van
'indicatorbacteriën' bij het onderzoek
van drinkwater. Hierbij wordt er van
uit gegaan dat het drinkwater in microbiologisch opzicht geschikt is voor
consumptie als daarin bij onderzoek van
een bepaald volume geen bacteriën van
fecale herkomst worden aangetroffen.
Deze benadering vormt inmiddels bijna
100 jaar de basis voor de microbiologische
beoordeling van de kwaliteit van drinkwater, en daarop gebaseerd de inrichting
van de zuivering. Epidemieën veroorzaakt
door drinkwater worden niet meer waargenomen in Nederland. Zeer incidenteel
wordt een geval van cholera gemeld en
jaarlijks zijn er circa 60 tot 90 gevallen van
tyfus (afb. 2). De oorzaak van deze ziektegevallen moet echter worden gezocht in
een verblijf in het buitenland of in besmettingsroutes buiten het drinkwater.
Nieuwe bevindingen
In de afgelopen 25 jaar is vooral in het
buitenland bij herhaling gebleken dat het
concept 'indicatorbacteriën' niet waterdicht is. Sommige typen protozoa die voor
de mens ziekteverwekkend zijn, kunnen
worden overgedragen via drinkwater dat
voldoet aan de eisen voor bacteriën van de
coligroep. Onduidelijk is of drinkwater in
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Aß). 2 -Frequenties van cholera entyfus(zieken)in
Nederland. Samengesteldopbasis van het aantal
meldingen [bron: Inspectie voordeGezondheidszorg] en
omvangbevolking[bron: CentraalBureau voorde
Statistiek].1inNL isfrequentiebij1 meldingperjaar;
0 meldingen isweergegeven als0.5in NL.

virologisch opzicht altijd betrouwbaar is
als daarin geen indicatorbacteriën kunnen
worden aangetoond. Gebleken is bovendien dat 'nieuwe' ziekteverwekkende
micro-organismen zich onder bepaalde
omstandigheden kunnen vermeerderen in
systemen voor transport en distributie van
drinkwater. Uit deze en andere waarnemingen is duidelijk geworden dat de
microbiologische betrouwbaarheid van
drinkwater geen vanzelfsprekende zaak is.
Ter beantwoording van de in de titel
gestelde vraag zal nader worden ingegaan op de huidige wettelijke eisen
voor hygiënisch betrouwbaar drinkwater.
Hierbij zullen de in Nederland gehanteerde eisen worden vergeleken met die
van enkele andere HG-landen. Vervolgens
zullen de nieuwe inzichten in de microbiologische kwaliteit van drinkwater, die
zijn ontstaan op basis van zowel de bevindingen in het buitenland als ervaringen en
resultaten van onderzoek in Nederland,
worden uiteengezet.
Wettelijke eisen
Waterleidingbesluit
In artikel 4, lid 1van het Waterleidingbesluit [1984] staat: 'Drinkwater dat de
eigenaar aan anderen ter beschikking stelt,
mag geen eigenschappen hebben waardoor het voor de gezondheid nadelig kan
zijn'. In artikel 3 wordt aangegeven dat
het drinkwater voldoet aan hetgeen in
artikel 4 wordt vereist wanneer de eisen
met betrekking tot de in het Waterleidingbesluit genoemde kwaliteitsparameters
worden nageleefd. Voor wat betreft de
microbiologische kwaliteit gaat het hierbij
met name om de volgende parameters: de
bacteriën van de coligroep (totaal en
thermotolerant, of beter Escherichiacoli),
de fecale Streptococcen en de sporen van
de sulfietreducerende Clostridia. Deze
groepen van micro-organismen dienen als
indicator voor fecale besmetting. Voor een

uiteenzetting van de betekenis van deze
parameters wordt verwezen naar Havelaar
[1983]. Genoemde organismen mogen niet
aanwezig zijn in te onderzoeken volumina
drinkwater (Tabel I). Dit betekent dat de
maximaal toelaatbare concentratie (MTC)
kleiner is dan 1per onderzocht volume.
De MTC-waarde in combinatie met de
voorgeschreven onderzoekfrequentie
bepaalt de vereiste waterkwaliteit. De in
het Waterleidingbesluit genoemde eisen
zijn afgeleid van de HG-Richtlijn [1980],

van overschrijding van de microbiologische normen voor drinkwater. Het
percentage overschrijdingen van de norm
voor bacteriën van de coligroep in het
drinkwater 'af pompstation' lag ruim
beneden 1%; voor thermotolerante
bacteriën van de coligroep was dit slechts
0,1%. Besmetting van een winput was in
enkele gevallen de oorzaak. In sommige
gevallen kon de oorzaak van de normoverschrijding niet worden opgespoord,
omdat de desbetreffende bacteriën tijdens
vervolg-onderzoek niet meer werden
aangetroffen. Ook in het leidingnet was
het percentage normoverschrijdingen voor
indicatorbacteriën zeer gering. De oorzaak
van de incidentele overschrijdingen was
veelal gelegen in de kwaliteit van het reine
water. Ook de niveaus van de koloniegetallen voldeden aan de normen. Mede
door effectief optreden in geval van een
normoverschrijding wordt bereikt dat het
drinkwater in Nederland in microbiologisch opzicht vrijwel altijd voldoet
aan de wettelijke normen.

Het Waterleidingbesluit schrijft ook
onderzoek voor naar het koloniegetal (bij
22°C en bij 37°C) van drinkwater. Voor
drinkwater 'af pompstation' is geen normwaarde gesteld; voor drinkwater tijdens
distributie dient het geometrische jaargemiddelde beneden 100 (22°C),
respectievelijk 10 (37°C) eenheden
per ml te blijven. De waarde van deze
bepalingen is vooral gelegen in het
signaleren van afwijkingen met eerdere
metingen, bijvoorbeeld door het vervuilen
van zand- of koolfilters of door nagroei in
het distributiesysteem.

Wettelijkeeisenin enkeleEG-landen en m de
Verenigde Staten
In Tabel I zijn voor de diverse microbiologische parameters de wettelijke
vereiste volumina te onderzoeken drinkwater aangegeven voor Duitsland, België
(Vlaanderen), Frankrijk en Engeland
(Verenigd Koninkrijk). Ook zijn in deze
tabel de maximale meetfrequenties opgenomen. Meetfrequenties zijn afhankelijk
van de hoeveelheid afgenomen drinkwater, en van het al dan niet toepassen
van een desinfectiestap in de zuivering.
In Nederland liggen de meetfrequenties
voor het water 'af pompstation' vast op
basis van de aard van de grondstof, met

Naast de in het Waterleidingbesluit
genoemde normen zijn in de VEWINAanbevelingen richtniveaus opgenomen
voor het aantal Aeromonas-bactenën in het
drinkwater 'af pompstation' en in het
distributiesysteem [VEWIN, 1993]. De
achtergrond van deze richtniveaus wordt
onder 'Nagroei' uiteengezet.
Uit het door het ministerie van VROM
uitgegeven overzicht van de kwaliteit van
het drinkwater in Nederland in 1993
[Versteegh etal., 1995] komt naar voren
dat er slechts zeer incidenteel sprake is

TABEL I- Monstervolume (V,ml)enmaximumfrequentie E(aantal/jaar) voorwettelijk voorgeschreven
microbiologisch onderzoek van drinkwaterinde EG (EG, 1980), Nederland(Waterleidingbesluit, 1984),
Vlaanderen (1989), Duitsland(1986/1990), Frankrijk (1989) en Engeland(UK) (1989).
Parameter

Bact. coligroep
Bact. coligroep;
thermotolerant/
E. coli
Fecale
Streptococcen
Sulfietreducerende Clostridia
(sporen)
Koloniegetal
22°C/37°
*

EG (1980)
;

Nederland
V

Vlaanderen

Duitsland

Frankrijk

V

V

F#

V

100

100

280
280

100
100

365
365

_

E

F

Engeland

V

I

100
100

720
720

300
300

365
365

100
100

720
720

100

-

100

52

100

240

100

280

20

-

100

52

100

40

20

280

_

1

720

1

280

1

1

1

240

100
100

! • ' # *

voor drinkwater bereid uit oppervlaktewater bij het verlaten van het pompstation. Omvang onderzoek
in leidingnet galleen naar bacteriën van de coligroep) is afhankelijk van de omvang van de levering;
** 1 monster per 15.000 m3 als wordt gedesinfecteerd.
+ Onderzoek 'af pompstation'; onderzoek leidingnet (met maximum frequentie 720/jaar) omvat thermotolerante bacteriën van de coligroep; fecale Streptococcen en koloniegetal 22/37 °C.
+4= 'af pompstation'. Onderzoek leidingnet omvat coligroep, totaal en thermotolerant met frequentie van
1 per 5000 afnemers per jaar; koloniegetallen wekelijks,
geen eis.
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dien verstande dat bij drinkwater bereid
uit oppervlaktewater de bepalingen van
bacteriën van de coligroep (totaal en
thermotolerant) dagelijks worden uitgevoerd en die van fecale Streptococcen
en sporen van sulfiet-reducerende
Clostridia wekelijks. Voor onderzoek naar
de bacteriën van de coligroep (totaal en
thermotolerant) in het drinkwater 'af
pompstation' worden in Nederland
grotere monstervolumina voorgeschreven
dan in de andere genoemde landen.
Dit leidt tot lagere MTC-waarden
(MTC <1/300 i.p.v. <l/100ml).
Onderzoek naar fecale Streptococcen en
sporen van sulfietreducerende Clostridia is
in Duitsland en in Engeland niet opgenomen in het normale routinematige
onderzoek van drinkwater. De M T C waarde voor sulfietreducerende Clostridia
is in Vlaanderen gelijk aan die in Nederland (<1/100 ml). Opvallend is de hoge
maximale onderzoekfrequentie voor fecale
Streptococcen in Vlaanderen en in
Frankrijk.
Voor de koloniegetallen (37°C en 22°C)
worden richtniveaus gehanteerd in de
EG-Richtlijn, namelijk resp. 10 en
100 eenheden/ml.
In de Verenigde Staten omvat het
bacteriologisch onderzoek van drinkwater
alleen de bacteriën van de coligroep
(totaal). Wordt een positief monster
gevonden dan wordt een nieuw monster
genomen dat tevens wordt onderzocht op
thermotolerante bacteriën van de coligroep. De meetfrequentie van het
reguliere onderzoek is ook in de VS
afhankelijk van het aantal afnemers.
Bij 100.000 afnemers zijn in totaal
100 monsters per maand voorgeschreven
[AWWA, 1990], In Nederland zijn bij een
dergelijk aantal afnemers bij de bereiding
van drinkwater uit oppervlaktewater
31 ('af pompstation') + 3 1 / 1 4 * 100.000/
10.000 (in leidingnet) = 53 monsters
(waarvan 31 met een volume van 300 ml)
per maand voorgeschreven voor onderzoek naar bacteriën van de coligroep.
Samenvattend kan worden gesteld dat in
Nederland relatief hoge eisen worden
gesteld aan de microbiologische kwaliteit
van het drinkwater, vooral wanneer dit
wordt bereid uit oppervlaktewater. Onderzoek naar de aanwezigheid van sporen
van sulfiet-reducerende Clostridia is
slechts in enkele landen, waaronder
Nederland, gebruikelijk. Dit onderzoek
vormt een controle op het vermogen van
de zuivering om persistente microorganismen te verwijderen. Een ver-
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gelijking van de microbiologische kwaliteit
van het drinkwater in Nederland met die
in de genoemde landen vereist de
beschikbaarheid van overzichten van
normoverschrijdingen.
Nieuwe bevindingen en ontwikkelingen
in het buitenland
Epidemiologischonderzoek
Overzichten van aantallen uitbraken van
ziekte veroorzaakt door drinkwater, de
technische achtergrond en de aard van het
ziekteverwekkende micro-organisme, die
periodiek worden gepubliceerd in de
Verenigde Staten, geven waardevolle
informatie over de betekenis van microorganismen bij de overbrenging van ziekte
via drinkwater. In de periode van 19711980 werden in de Verenigde Staten
gemiddeld 4 ziektegevallen gemeld per
100.000 personen per jaar (ziekterisico:
4x10 -5 per jaar). Voor drinkwater bereid
uit oppervlaktewater door middel van
filtratie en desinfectie was het aantal
gerapporteerde ziektegevallen in de
genoemde periode 4,7 per 1.000.000
personen/jaar; bij alleen toepassing van
desinfectie als behandeling was het aantal
ziektegevallen veel hoger, namelijk 66 per
1.000.000 personen/jaar [Craun, 1988].
Ongeveer 16% van de uitbraken in de
periode 1971-1980 was te wijten aan een
herbesmetting van het drinkwater tijdens
distributie. In Engeland (Verenigd
Koninkrijk) zijn van 1937 tot 1986
34 uitbraken van ziekte veroorzaakt door
een openbare drinkwatervoorziening
waargenomen. In 10 van deze uitbraken
was de oorzaak een herbesmetting van het
drinkwater bij distributie [Galbraith et al,
1992].
In de afgelopen 25 jaar zijn nieuwe microbiologische technieken beschikbaar
gekomen waarmee veroorzakers van
ziekte beter kunnen worden geïdentificeerd en opgespoord, ook in water.
Duidelijk is dat virussen en parasitaire
protozoa belangrijke veroorzakers zijn van
ziekte die via drinkwater wordt overgebracht [Craun, 1988; Herwaldt et al,
1992; Moore etal, 1994]. Overigens komt
naar voren dat in het merendeel van de
gevallen het verantwoordelijke organisme
niet kon worden opgespoord. Verondersteld wordt dat virussen in een aantal van
deze uitbraken de veroorzakers waren van
de waargenomen gastro-enteritis. Bij een
aantal uitbraken was duidelijk sprake van
virusbesmetting, voornamelijk hepatitis A
(geelzucht).
Opvallend is verder dat personen met een
sterk verminderde afweer (Aids-, kanker-,
en transplantatie-patiënten) een belang-

rijke risicogroep vormen voor ziekteverwekkende micro-organismen in drinkwater.
Ziekteverwekkende bacteriën
De bacteriesoorten Vibrio cholerae,
Salmonella typhien in minder mate ook
Shigella-soonen (veroorzakers van
dysenterie) waren vorige eeuw en in het
begin van deze eeuw de voornaamste
veroorzakers van ziekte via drinkwater.
Door een betrouwbare drinkwatervoorziening, in combinatie met afvoer en
behandeling van afvalstoffen en afvalwater, is de betekenis van deze bacteriën
in de ontwikkelde landen sterk verminderd. Andere bacteriën, zoals
Campylobacter,Salmonella (andere soorten dan 5. typhi), Yersinia,maar ook
enteropathogene E. coli treden meer op
de voorgrond [Craun, 1988; Herwaldt
etal, 1992; Galbraith etal, 1992; Moore
etal, 1994).
In de periode 1970-1980 verscheen een
groot aantal publikaties over de betekenis
van Aeromonas-soonen als veroorzaker
van maagdarmstoornissen. In 1984 werd
door Australische onderzoekers gesteld
dat er een causaal verband bestond tussen
het aantal Aeromonas-bacieriën in drinkwater, en het aantal gevallen van diarree
waarbij Aeromonas kon worden aangetoond [Burke etal, 1984]. Vertegenwoordigers van het geslacht Aeromonas kunnen
zich in tegenstelling tot de eerder
genoemde bacterietypen vermeerderen in
drinkwater tijdens transport en distributie.
Legionellapneumophila, de veroorzaker van
de veteranenziekte (longontsteking) kan
groeien in drinkwaterinstallaties en in
Systemen voor warmtapwater [Tobin
etal, 1980]. Besmetting treedt op door
inademing van druppeltjes water met
bacteriën. Ook ziekteverwekkende
vertegenwoordigers van het geslacht
Mycobacterium zijn aangetroffen in drinkwater(installaties). Vlet name M. kansasii
en M. xenopi kunnen hierdoor personen
infecteren [Schulze-Röbbecke und
Hagenau, 1995].M. avium in drinkwaterinstallaties) vormt een risico voor Aidspatiënten [Von Reyn etal, 1994].
Parasitaire protozoa
Organismen die grote invloed kunnen
hebben op de microbiologische betrouwbaarheid van drinkwater zijn de parasitaire
protozoa Giardia lamblia en Cryptospondum
parvum. In 1966 werd in de Verenigde
Staten voor de eerste maal een epidemie
van giardiasis veroorzaakt door drinkwater
(VS) gedocumenteerd [Lin, 1985]. In de
periode van 1971-1985 bleek Giardiade
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veroorzaker van 92 epidemieën via drinkwater met in totaal ruim 24.000 zieken.
Het organisme was verantwoordelijk voor
meer dan de helft van de uitbraken van
ziekte via drinkwater bereid uit oppervlaktewater [Craun, 1988], Ook in 19891990 en 1991-1992 was Giardiade meest
geïdentificeerde ziekteverwekker in de VS
[Herwaldt etai, 1992; Moore etal, 1994],
In 1976 bleek dat Cryptosporidium parvum,
waarvan bekend was dat het diarree bij
kalveren kon veroorzaken, ook de mens
kan besmetten [Meisel etal, 1976]. De
eerste uitbraak van cryptosporidiose
veroorzaakt door besmet drinkwater werd
waargenomen in 1984 [D'Antonio etal.,
1985]. Uitbraken zijn in de VS ook
opgetreden in 1987 en in 1991-1993
[Moore etal, 1994; Lisle and Rose, 1995].
In de periode 1983-1991 is een achttal
uitbraken van cryptosporidiose via drinkwater waargenomen in Engeland [Lisle
and Rose, 1995].
Deze gebeurtenissen maakten duidelijk
dat met protozoa bij de drinkwatervoorziening ernstig rekening dient te worden
gehouden, temeer omdat deze organismen
in vrijwel alle fecaal verontreinigde watertypen kunnen worden aangetroffen [Rose,
1988]. Met name de in het voorjaar van
1993 optredende epidemie van cryptosporidiose in Milwaukee, met ongeveer
403.000 zieken [MacKenzie etal, 1994]
veroorzaakte een accentverschuiving bij
de beoordeling van de kwaliteit van drinkwater. Duidelijk werd dat microorganismen in drinkwater een directere
bedreiging vormen voor de volksgezondheid dan de nevenprodukten van desinfectie (chloring), die de gemoederen in
de VS en ook in Kuropa bezighielden
sinds de ontdekking van de vorming van
chloroform en andere trihalomethanen bij
de chloring [Rook, 1974].
Uitbraken van ziekte veroorzaakt door
genoemde protozoa via drinkwater zijn het
gevolg van de geringe infectieuze doses
van deze organismen in combinatie met
de grote resistentie van de (oö)cysten (een
soort sporen) tegen chemische desinfectiemiddelen. Deze (oö)cysten zijn
herhaaldelijk aangetroffen in drinkwater
dat voldeed aan de eisen voor bacteriën
van de coligroep [Moore etal, 1994]. Voor
nadere informatie over de eigenschappen
van Giardia en Cryptosporidium wordt
verwezen naar Medema en Ketelaars
[1995].
Surface Water Treatment Rule en
Information Collection Rule
Naar aanleiding van de ervaringen met

Giardia en de onzekerheid over de rol van
virussen is in de VS wetgeving opgesteld
om de gezondheid van de consument van
drinkwater beter te beschermen. In 1990
werd de Surface Water Treatment Rule
(SWTR) van kracht die voorschrijft dat
een zuiveringssysteem in staat dient te zijn
om minimaal 4 logeenheden (99,99%)
virussen te inactiveren ofte verwijderen,
en om minimaal 3 logeenheden (99,9%)
Giardia te verwijderen/inactiveren.
Tevens dient het drinkwater bereid uit
oppervlaktewater (of grondwater onder
invloed van oppervlaktewater) bij het
verlaten van het pompstation minimaal
0,2 mg chloor per liter te bevatten, en
moet chloor overal in het leidingnet in
aantoonbare mate aanwezig zijn [Von
Hüben, 1991]. Naar aanleiding van de
problemen met Cryptosporidium en in een
streven naar een evenwichtige aanpak van
het weren van ongewenste microorganismen en van nevenprodukten van
chemische desinfectie, is in 1994 de
Information Collection Rule (ICR)
gepubliceerd [EPA, 1994]. De ICR
verlangt dat gedurende een periode van
18 maanden door waterleidingbedrijven
met meer dan 100.000 afnemers gegevens
worden verzameld over virussen, Giardia
en Cryptosporidiumin het ongezuiverde
water. Tevens dienen de nevenprodukten
van desinfectie te worden gemeten en
moet worden nagegaan op welke wijze
vorming van deze verbindingen kan
worden verminderd. Op grond van de te
verzamelen informatie zal een definitieve
Disinfection/Disinfection Byproducts Rule
worden opgesteld, alsmede een Enhanced
(=verbeterde) Surface Water Treatment
Rule. De invoering van de ICR is meerdere malen uitgesteld door problemen
rond de bepaling van de genoemde
pathogène micro-organismen. Waarschijnlijk zal medio 1996 een begin met de
uitvoering moeten worden gemaakt.
Normstelling voor pathogène microorganismen
Wetenschappelijke ontwikkelingen en de
ervaring dat normstelling voor indicatorbacteriën onvoldoende veiligheid biedt
voor de consument hebben geleid tot
werkwijzen voor het schatten van het
gezondheidsrisico van de aanwezigheid
van ziekteverwekkende micro-organismen

in drinkwater. De basis voor deze benadering vormen modellen voor de relatie
tussen infectie en blootstelling voor de
diverse micro-organismen gebaseerd
op experimenten en veldwaarnemingen.
Daarnaast wordt uitgegaan van een
acceptabel infectierisico van 1 per
10.000 personen per jaar ( 1 0 ' ) en wordt
aangenomen dat per persoon per dag
2 liter drinkwater wordt geconsumeerd.
Uitwerking van deze uitgangspunten heeft
geleid tot de in Tabel II gegeven waarden
voor de Maximaal Toelaatbare Gemiddelde Concentratie (MTGC) van virussen,
Giardia en Entamoeba histolytica(Regli et
al, 1991]. De eveneens in de tabel opgenomen waarde voor Cryptosporidium is
gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door
Dupont etal. [1995]. Door Regli etal.
[1991] is voorgesteld om voor enterovirussen in drinkwater de MTGC-waarde
voor het meest infectieuze virustype
(Rotavirus) te hanteren.
Uit de in Tabel II gegeven kwaliteitseisen
kan worden afgeleid dat beoordeling van
de microbiologische betrouwbaarheid van
het drinkwater door middel van onderzoek naar aaiWafwezigheid van genoemde
organismen niet mogelijk is. Deze beoordeling wordt daarom uitgevoerd met
informatie over de concentraties van
de betreffende organismen in het onbehandelde water en de effecten van
de diverse fasen van de zuivering.
Kwaliteitsvermindering bijtransport en
distributie
Hierboven is reeds aangegeven dat
herbesmetting tijdens distributie verantwoordelijk bleek voor 16% van de uitbraken van ziekte via drinkwater. Ziekte
veroorzaakt door micro-organismen die
zich vermeerderen in drinkwater(installaties) is hierbij niet inbegrepen. In de VS
en ook in Engeland is herhaaldelijk waargenomen dat bacteriën van de coligroep
zich in het leidingnet kunnen vermeerderen, ondanks de aanwezigheid van een
desinfectiemiddel [LeChevallier, 1990;
DWI, 1993].Vermeerdering van
dergelijke micro-organismen wordt als
ongewenst beschouwd omdat het drinkwater niet langer voldoet aan de wettelijk
eisen en er onzekerheid ontstaat over de
hygiënische betrouwbaarheid. Vermeer-

TABEL II - Kwaliteitseisen van drinkwatervoorenkeleziekteverwekkende micro-organismen bijeenjaarlijks
infectierisico vanl(X4.
Organisme
Rotavirus
Entamoeba coli
Giardia
Cryptosporidium

Maximaal loelaatbare
gemiddelde concentratie
<2,22x 10-7 (< 1/4500 m3)
<6,25x 10-' (<l/1600m 3 )
<6,75x 10"6 (<l/150m ï x
< 3x 10"5
(< 1/30 m3)

Referentie
Regli« al. 1991
idem
idem
Dupont etal, 1995
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dering van bacteriën van de coligroep
wordt toegeschreven aan de vorming van
biofilms, waarin deze micro-organismen
voedingsstoffen aantreffen en worden
beschermd tegen de werking van desinfectiemiddelen [LeChevallier et al,
1988]. Ter voorkoming van herbesmetting
en om nagroei zoveel mogelijk tegen te
gaan is in de SWTR voorgeschreven dat
drinkwater in het distributiesysteem altijd
in aantoonbare mate een desinfectiemiddel dient te bevatten. Omdat chlooramine beter in biofilms doordringt dan
chloor [LeChevallier etal, 1990] wordt in
toenemende mate chlooramine toegepast.
Een belangrijk nadeel van chlooramine is
echter de vorming van nitriet, en daarmee
gepaard gaande een versterking van de
biofilmvorming door nitrificerende microorganismen [Wolfe etat, 1990].
Beoordeling situatie in Nederland
Drinkwater 'afpompstation'
Al lang is bekend dat in het oppervlaktewater in Nederland virussen aanwezig zijn
[Van Olphen en Van der Baan, 1982].
Recent zijn ook Giardia en Cryptosporidium
aangetoond [Ketelaars etal, 1995]. Echter,
er zijn geen meldingen van uitbraken van
ziekte veroorzaakt door overdracht van
deze organismen door onvoldoende
gezuiverd drinkwater. De verklaring hiervoor moet onder meer worden gezocht in
het feit dat bij de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater meer barrières
tegen micro-organismen worden toegepast
dan in de Verenigde Staten en ook in
Engeland gebruikelijk is. Belangrijke
barrières tegen micro-organismen zijn met
name: bodempassage (duininfiltratie/
oeverfiltratie), langdurig verblijf in spaarbekkens, coagulatie/sedimentatie/filtratie,
chemische desinfectie (chloor, ozon) en
langzame zandfiltratie. Ongeveer 50% van
het drinkwater bereid uit oppervlaktewater ondergaat een bodempassage. De
kwaliteit van het water na bodempassage
komt overeen met die van grondwater,
d.w.z. fecale verontreiniging is niet meer
aantoonbaar. Tevens is van belang dat het
drinkwater in Nederland voldoet aan
strenge eisen voor de indicatorbacteriën,
vooral ook ten aanzien van de sporen van
sulfietreducerende Clostridia.
Er zijn geen aanwijzingen dat de hierboven genoemde persistente protozoa en
ook de virussen bij goed functionerende
zuiveringssystemen een bedreiging
vormen voor de kwaliteit van het drinkwater in Nederland. Om meer zekerheid
te krijgen over de hygiënische betrouwbaarheid van het drinkwater dient een
aantal vragen te worden beantwoord. De
belangrijkste zijn:
- hoe hoog zijn de concentraties aan

ziekteverwekkende protozoa en virussen
in het ruwe water?
- wat zijn de effecten van de zuiverings(stappen), waaronder bodempassage, op
deze organismen?
- hoe moeten nieuwe zuiveringssystemen
worden gedimensioneerd m.b.t. verwijdering van ziekteverwekkende microorganismen?
- bieden de huidige eisen voor indicatorbacteriën altijd voldoende veiligheid?
Onderzoek ter beantwoording van deze
vragen wordt onder meer uitgevoerd in
het kader van het VEWIN-onderzoekprogramma onder begeleiding van de
Kiwa-werkgroep Verwijdering van
Micro-organismen (voorzitter mevr. ir.
J. Willemsen-Zwaagstra, NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland). Dit onderzoek omhelst ook een toxicologische
beoordeling van de toepassing van
chemische desinfectie. Hierdoor wordt
een afweging van microbiologische en
chemische risico's mogelijk. Voor de
beoordeling van de eliminatiecapaciteit
van de zuivering zijn MTGC-waarden
voor indicatorbacteriën ontwikkeld op
basis van het wettelijk voorgeschreven
onderzoek en de gehanteerde MTCwaarden. Over de bruikbaarheid van deze
MTGC-waarden zal binnenkort nader
worden gerapporteerd. Genoemde onderzoeken vormen belangrijke stappen op de
weg van 'goed naar best drinkwater'.
Naast het onderzoek dat door en voor de
waterleidingbedrijven wordt uitgevoerd,
dient er duidelijkheid te komen over de
betekenis van de nieuwe ontwikkelingen
voor de normstelling van drinkwater. Het
vaststellen van kwaliteitsnormen voor
drinkwater behoort tot de taak van de
Rijksoverheid. Daarom wordt van die
zijde verwacht dat een standpunt wordt
ingenomen over het hierboven genoemde
acceptabele infectierisico (of wellicht
beter ziekterisico) en de daarmee samenhangende normstelling voor ziekteverwekkende micro-organismen. Op
deze wijze ontstaat voor de waterleidingbedrijven duidelijkheid over de
te realiseren veiligheid in de zuivering.
Tevens mag van de Rijksoverheid worden
verwacht dat acties worden genomen
ter beperking van de verontreiniging
van oppervlaktewater met genoemde
persistente micro-organismen.
Herbesmetting van drinkwater bijtransport en
distributie
Drinkwater dat na de zuivering aan de
gestelde eisen voldoet kan tijdens het
verblijf in het distributiesysteem en in
drinkwaterinstallaties aanmerkelijk in

kwaliteit achteruitgaan. Door de uitgestrektheid van het leidingnet zijn er vele
mogelijkheden voor herbesmetting, waaronder: leidingbreuken, werkzaamheden
aan het leidingnet, wanverbindingen,
terughevelen van water (bijvoorbeeld door
het ontbreken of slecht functioneren van
terugslagkleppen), verkeerd gebruik van
brandkranen etc. Herbesmetting van het
water kan tot gevolg hebben dat een
normoverschrijding optreedt en zal in
meer ernstige situaties ziekte veroorzaken.
Een ernstige herbesmetting die leidde tot
ziekte deed zich voor in 1981 in het
Scheepvaartkwartier in Rotterdam. De
meest waarschijnlijke oorzaak hiervan
was een foutieve aansluiting van Franse
marineschepen op het leidingnet, waardoor afvalwater in het net geraakte
[Huisman en Nobel, 1981]. In totaal waren
er 609 personen met maagdarmklachten.
Hiervan zijn 255 personen microbiologisch onderzocht en werd bij 17%
een ziekteverwekker gevonden. De voornaamste ziekteverwekkers waren Giardia
(8%), Campylobacter (5%), Entamoeba
(2,3%) en Salmonella (1,2%). Preventieve
maatregelen tegen herbesmetting zijn
onder meer: een goede voorlichting van
de medewerkers die werkzaamheden
verrichten aan het leidingnet; goede werkvoorschriften, gebruik van betrouwbare
materialen en toestellen, periodiek en
bijzonder onderzoek. Een aantal van deze
maatregelen wordt beschreven in KiwaMededeling 91 'Hygiënisch werken'
[Kiwa, 1988].
Enkele oppervlaktewaterverwerkende
bedrijven in Nederland doseren een
desinfectiemiddel aan het drinkwater bij
het verlaten van het pompstation. Deze
dosering heeft veelal tot doel om het
koloniegetal van het drinkwater te
verlagen en is zo gering dat reeds op korte
afstand van het pompstation geen restconcentratie meer kan worden aangetoond. Een restconcentratie van een
desinfectiemiddel in drinkwater kan een
barrière vormen tegen een geringe
besmetting met bacteriën en virussen en
ook de nagroei wat vertragen. Deze
aanpak heeft echter belangrijke nadelen:
chloor beïnvloedt de geur/smaak van
drinkwater, er worden ongewenste nevenprodukten gevormd en het desinfectiemiddel is niet effectief bij sterke herbesmetting/nagroei, waardoor ten onrechte een gevoel van veiligheid ontstaat.
Desinfectie maskeert bovendien de
problemen en in een aantal gevallen is een
restgehalte alleen te realiseren door hoge
doses. Om bovengenoemde redenen heeft
Gemeentewaterleidingen (Amsterdam)
vanaf 1983 de nadesinfectie met chloor
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In 1984 werd bij de toenmalige Duinwaterleiding van Den Haag een toename
van het aantal ^ero»20Ma5-bacteriën
gesignaleerd in het fikraat van de lang-
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zame zandfilters [Hoekstra etal., 1985].
Naar aanleiding van publikaties over
ziekteverwekkende eigenschappen van
Aeromonas ontstond onrust over de
mogelijke hygiënische consequenties van
de aanwezigheid van dergelijke bacteriën
in drinkwater. Uit een landelijk onderzoek
naar Aeromonas bacteriën in drinkwater
uitgevoerd in 1989 en 1990 kwam naar
voren dat dit organisme algemeen voorkomt in drinkwater. Het merendeel van
deze bacteriën kan echter niet groeien bij
37°C [Baggelaar etal, 1992]. Epidemiologisch onderzoek leverde bovendien geen
aanwijzingen op dat Aeromonas in drinkwater gastro-enteritis veroorzaakt [Leentvaar-Kuijpers etal, 1987]. Uit een gedetailleerde typering van Aeromonasbacteriën geïsoleerd uit drinkwater en
Aeromonas-bacteriën uit feces van
personen met diarree bleek dat er weinig
overlap was tussen deze groepen van
isolaten [Havelaar etal, 1992]. Al met al
lijkt de gezondheidskundige betekenis van
Aeromonas-baaeriën in drinkwater gering.
Echter om blootstelling van personen met
verminderde weerstand zoveel mogelijk
te beperken zijn richtniveaus voor
/ïmw/owas-bacteriën in drinkwater voorgesteld [Trouwborst, 1992]. Deze richtAfb. 4 - Frequentie van legionellose in Nederland.
Samengesteld op basis van het aantal meldingen [bron:
Inspectie voor de Gezondheidszorg] en de
bevolkingsomvang [bron: Centraal Bureau voor de
Statistiek]. 1 in NL isfrequentie bij 1 melding per jaar.
in-2 _

c

1 per 10.000 inwoners

o oo o o

Kwaliteitsverslechtering doornagroei
Vanaf 1976 zijn ook in Nederland gevallen
van legionellose ('veteranenziekte') gesignaleerd, met name in ziekenhuizen
[Meenhorst, 1978]. Gebleken is dat
Legionella-bactenën algemeen voorkwamen in watertapwatersystemen in
Nederland [Van der Kooij en Hoekstra,
1984]. Tevens werd aangetoond dat
bepaalde materialen de groei van
legionella's kunnen versterken [Van der
Kooij, 1984], In 1986 adviseerde een
Commissie van de Gezondheidsraad om
de temperatuur van warmtapwatersystemen te verhogen tot minimaal 60°C.
Tevens werd aanbevolen om legionellose
aangifteplichtig te maken, waardoor opsporing van (oorzaken van) haarden
van legionellose kan worden versneld
[Gezondheidsraad, 1986]. Het aantal
gerapporteerde legionellose-gevallen in
Nederland bedraagt thans circa 40-60 per
jaar, wat neerkomt op een jaarlijks ziekterisico van circa 3 x 10~6 (afb. 4). Hen deel
van deze gevallen is veroorzaakt door
besmetting tijdens een vakantie in het
buitenland. Het is echter niet uitgesloten
dat het infectierisico door besmetting via
(warm)tapwatersystemen hoger is dan
10"4.
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1 in NL

5

Hierboven is beschreven dat bij de
bereiding van drinkwater wordt nagestreefd om ziekteverwekkende microorganismen zover te verwijderen dat het
infectierisico verwaarloosbaar is. Het is
echter niet uitgesloten dat het infectierisico van drinkwater tijdens transport en
distributie boven het nagestreefde niveau
stijgt door herbesmetting en ook nagroei
(zie hieronder). Dit is schematisch weergegeven in afbeelding 3. Hen systematisch
onderzoek naar de infectierisico's van
diverse mogelijkheden van herbesmetting
(terughevelen, brandkranen, etc),
wanneer nodig gevolgd door optimalisatie
van preventieve maatregelen, kan leiden
tot een vergroting van de hygiënische
betrouwbaarheid van drinkwater. Bij een
dergelijke benadering dient ook aandacht
te worden geschonken aan de invloed van
drinkwaterinstallaties op de microbiologische kwaliteit van drinkwater.

Afl>.3 - Schematische
weergave van her
mogelijke verloop van het
infectierisico onder
invloed van zuivering,
herbesmetting en nagroei
tijdens het verblijf in het
leidingnet m in de
drinkzeatennstallatie.

Frequentie (ziekte)

gestaakt [Schellart, 1990]. Ook in
Duitsland is distributie van drinkwater
zonder restgehalte van een desinfectiemiddel overigens niet ongewoon. Grote
steden zoals Berlijn en München doen dit
al vele jaren [Kowalsky, pers. med.].

19 8 0

1985

1990
Jaar

19 95

Distributie

Installatie

niveaus zijn opgenomen in de VEWINAanbevelingen [1993]. Inmiddels wordt
het aantal ^erowo;M5-bacteriën als maat
voor nagroei gehanteerd.
Nagroei kan dus leiden tot onzekerheid
over de hygiënische betrouwbaarheid van
drinkwater. Nagroei is ook ongewenst om
esthetische en technische redenen, zoals:
de toename van het aantal dierlijke
organismen, waarvan sommige met het
blote oog zichtbaar zijn, groei van ijzerbacteriën, de aantasting van leidingmaterialen en het verstoren van de
werking van watermeters door afzettingen. Beperken van nagroei is om
deze redenen een van de doelen voor de
microbiologische kwaliteit van drinkwater
geworden. In Nederland wordt nagestreefd om dit doel te bereiken door
het bereiden van biologisch stabiel
drinkwater.
In het kader van het VEWIN-onderzoekprogramma is en wordt veel onderzoek
uitgevoerd naar oorzaken en gevolgen van
nagroei. Het huidige onderzoek wordt
begeleid door de Kiwa-werkgroep
Biologische aspecten van de waterkwaliteit
bij distributie (voorzitter: ir. P. Hiemstra,
Waterleidingmaatschappij Overijssel NV).
Het onderzoekgebied omvat: ontwikkelen
van criteria voor biologisch stabiel drinkwater; (bestrijding van) dierlijke
organismen in drinkwater; bepaling van
groeibevorderende eigenschappen van
materialen in contact met drinkwater en
invloed van distributietechnische factoren
op vorming van biofilms.
Biologische stabiliteit
De nagroeipotentie van drinkwater kan
worden gemeten met behulp van de
bepaling van het gehalte aan gemakkelijk
assimileerbare organische koolstof (AOC)
[Van der Kooij en Hijnen, 1984].
Gebleken is dat koloniegetallen van
heterotrofe (=organische stoffen benuttende) bacteriën laag blijven als het
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gehalte aan gemakkelijk assimileerbare
organische koolstof (AOC) lager is dan
10 à 15 pigC/l [Van der Kooij, 1992]. Op
grond van de ervaringen met Aeromonas
en Legionellais naar voren gekomen dat
biofilmvorming een centrale rol speelt bij
nagroei. Daarom zijn in het kader van het
VHWIN-onderzoekprogramma recent
werkwijzen ontwikkeld voor het bepalen
van de biofilmvormende eigenschappen
van drinkwater èn van materialen.
De biofilmvormende eigenschappen van
drinkwater kunnen worden bepaald met
de biofilmmonitor. De biofilmmonitor, een
verticale glazen kolom met glazen ringen,
wordt met het te onderzoeken water doorstroomd (snelheid: 0,2 m/s). Door
periodieke metingen van de hoeveelheid
actieve biomassa (als adenosinetrifosfaat,
ATP) die op de ringen is gevormd,
kunnen de biofilmvormingssnelheid
(BVS) en de biofilmvormingspotentie
(BVP) worden bepaald. Inmiddels is
gebleken dat de BVS-waarden voor het
drinkwater in Nederland liggen tussen 0,3
en circa 80 pg ATP/cm 2 -dag. De laagste
waarden zijn waargenomen in het fikraat
van langzame zandfilters en in drinkwater
bereid uit zuurstofhoudend grondwater;
de hoogste waarden in drinkwater bereid
uit anaëroob methaan- en ammoniumhoudend grondwater. In drinkwater met
een BVS-waarde boven 10 pg ATP/
cm2-dag treedt in de regel een dusdanige
nagroei van /ïero/MOMüs-bacteriën op dat
het richtniveau van 200 kve/100 ml wordt
overschreden [Van der Kooij etal, 1995].
Deze waarnemingen zullen word,en
gebruikt voor het definiëren van biologisch stabiel drinkwater op basis van de
biofilmvormende eigenschappen.
Met behulp van de bepaling van de
biofilmvormingspotentie van materialen is
aangetoond dat de BVP-waarde van hard
PVC zeer gering is (< 100 pg ATP/cm 2 ).
Polyethyleen daarentegen vertoont in de
regel een aanzienlijk hogere BVP-waarde
(meestal hoger dan 1000 pg ATP/cm 2 )
[Van der Kooij en Veenendaal, 1993].
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat
biofilmvorming in PE-leidingen kan
worden versterkt door diffusie van
methaan door de buiswand. Materialen
die geen organische verbindingen
bevatten (staal, asbest-cement, gietijzer,
koper) zijn niet groeibevorderend voor
micro-organismen. Onder invloed van de
biofilmvormende eigenschappen van het
drinkwater wordt wel een biofilm op deze
materialen gevormd. Inmiddels is
duidelijk geworden dat er een verband
bestaat tussen de BVP-waarden van
materialen en het vermogen van dergelijke

materialen om de groei van Legionellabacteriën te bevorderen.
De ontwikkelde methoden maken het
mogelijk om de biologische stabiliteit van
zowel het drinkwater als de materialen te
meten en te beoordelen op basis van de
biofilmvormende eigenschappen ('unified
biofilm approach'). Met behulp van deze
beoordeling kan distributie van biologisch
stabiel drinkwater, alsmede handhaving
van de biologische stabiliteit in systemen
voor transport en distributie worden
gerealiseerd. Huidig onderzoek richt zich
op het verzamelen van gegevens waarmee
deze aanpak verder kan worden onderbouwd, en op de invloed van distributietechnische factoren op de biofilmvorming
in systemen voor transport en distributie
van drinkwater.
Van goed naar best
Het drinkwater in Nederland voldoet aan
hoge eisen ten aanzien van de microbiologische kwaliteit. Tevens is duidelijk
dat het klassieke beeld van de microbiologische bedreigingen van de kwaliteit
van het drinkwater moet worden aangepast. Rekening dient te worden
gehouden met de aanwezigheid van
persistente en/of zeer infectieuze microorganismen (protozoa, virussen) in fecaal
verontreinigd oppervlaktewater. Daarnaast
kan door herbesmetting en nagroei de
hygiënische betrouwbaarheid van drinkwater bij transport en distributie verminderen. Nagroei heeft bovendien
esthetische en bedrijfstechnische nadelen.
De weg van 'goed naar best drinkwater'
omvat daarom de volgende stappen:
- analyse van de belasting van de
zuivering met ziekteverwekkende microorganismen;
- bepaling van het vermogen van de
diverse zuiveringsstappen, en van bodempassage om dergelijke organismen te verwijderen;
- kwantitatieve beoordeling van de
infectierisico's van diverse mogelijkheden
voor herbesmetting van drinkwater tijdens
transport en distributie;
- bereiding van biologisch stabiel drinkwater;
- toepassing van biologisch stabiele
materialen.
Uiteraard maakt ook het ontwikkelen
en verbeteren van microbiologische
technieken (o.a. voor bepalen van
protozoa, virussen, snelle methoden) deel
uit van deze weg. Het onderzoek op dit
gebied wordt begeleid door de werkgroep
Microbiologische methoden (voorzitter:
dr. ir.J. A. Schellart, Gemeentewaterleidingen Amsterdam).
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Extra geld voor maatregelen
bij riooloverstorten
Zuid-Holland-zuid
Het zuiveringsschap Hollandse Eilanden
en Waarden gaat de gemeenten in ZuidHolland-zuid helpen bij het nemen van
maatregelen bij lozingen van rioolwater op
het oppervlaktewater, de zogeheten overstorten. Met ingang van 1996 wordt jaarlijks drie miljoen gulden uitgetrokken
om gemeenten aan te moedigen tot het
nemen van aanvullende maatregelen.
Ir. A. W. van der Vlies, clustermanager
Integrale Waterkwaliteit bij het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden,
presenteerde de Stimuleringsmaatregel
Waterkwaliteitsspoor (Stiwas) onlangs
tijdens een rioleringsinformatiedag
voor gemeenten. Hij verwacht veel belangstelling voor de regeling.
Van overstorten is sprake als het rioolstelsel de stroom afvalwater niet aankan,
waardoor deze noodgedwongen wordt
geloosd op sloten en singels. Zo'n over-

stort, die zich voordoet na een forse regenbui, zorgt altijd voor een verslechtering van
de waterkwaliteit. Dat effect kan worden
verminderd door verbeteringen van het
rioolstelsel zelf, maar ook door ervoor te
zorgen dat de sloten en singels de tijdelijkestroom afvalwater beter kunnen verwerken.
Maatregelen in die sfeer zijn onder meer
baggeren, verdiepen, beter doorspoelbaar
maken en een andere inrichting. Het
zuiveringsschap wijst er op, dat juist de
combinatie van rioleringstechnische en
andere, aanvullende maatregelen een
belangrijke bijdrage kan leveren aan het
streven naar biologisch gezond water, tegen
betrekkelijk geringe kosten. De maatregelen sorteren ook een voor de burger
duidelijk zichtbaar effect. Het probleem
van de overstorten speelt vooral ingebieden
waar veel huizen staan.
Gemeenten die voor de financiële stimulans voor aanvullende maatregelen in
aanmerking willen komen, moeten een
basisrioleringsplan hebben opgesteld. Want
dat verschaft de technische informatie om
het effect van de aanvullende maatregelen
te kunnen vaststellen. Bovendien moet de
gemeente bereid zijn om zelf al een 'basisinspanning' te leveren om de vuiluitworp
door overstorten terug te dringen.
De maximale bijdrage die de gemeenten
kunnen krijgen bedraagt 45%van de kosten
van voorbereiding van maatregelen in het
waterkwaliteitsspoor. Ook in de uitvoeringskosten wordt, afhankelijk van de
effectiviteit van de maatregelen, maximaal
45% bijgedragen. Deze percentages zijn
zo gekozen om aan te geven dat de eerste
verantwoordelijkheid bij de gemeenten
blijft liggen.
In het Integraal Waterbeheersplan ZuidHolland Zuid heeft het zuiveringsschap de
criteria vastgelegd waaraan gemeenten ten
aanzien van lozingen vanuit overstorten
moeten voldoen:
- het basisniveau: de vuiluitworp mag niet
meer bedragen dan 50%van de gestandaardiseerde situatie in 1985. Het zuiveringsschap beschouwt deze basisinspanning,
uiterlijk in 1988 te bereiken, als een essentiële randvoorwaarde voor het bereiken van
biologisch gezond oppervlaktewater.
- het waterkwaliteitsspoor: ook het oppervlaktewater waarop een overstort loost,
moet op termijn voldoen aan de doelstellingen voor de waterkwaliteit. Als dat bij
het bereiken van de basisinspanning nog
niet het geval is, moet de gemeente aanvullende maatregelen nemen (terugdringen
emissie, maatregelen in het ontvangende
oppervlaktewater of een combinatie van
beide). Voor het nemen van aanvullende
maatregelen heeft het zuiveringsschap geen
termijnen gesteld. Knelpunten moeten
echter uiterlijk in 1988 zijn opgeheven.

