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PWN infiltreert voorgezuiverd water uit hetIJsselmeeren Lekkanaal indeduinen bij Castricum en
Heemskerk. Dit infiltratieproces dient vooral omeventueel aanwezige ziekteverwekkende microorganismen teverwijderen, noodzakelijk voorde bereiding vanveilig drinkwater. Het is belangrijk
te weten of dit daadwerkeljkgebeurt. Eiitcrovirusscn cu parasitaire protozoa (Cryptosporidiumen
Giardiaj zijn debelangrijkste micro-organismen die verwijderd moeren worden. Deze kunnen in
zeer lageconcentratiesalgevaar opleveren voor degezondheid. Kwantitatieve informatie overde
minimaal benodigde bodempassage,gemeten in a/stand of in reistijd isdaarom van essentieel
belang bij hetontwerpen van injiltraticgebiedcu, derenovatie van bestaande systemen, bij eventuele
capaciteitsuitbreiding o/ wanneer overwogen wordt het infiltratiegebied kleiner te maken.
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Schematische weergavevan de levenscyclus
vaneen bacteriofaag. Bactcriojageu bestaan
hoofdzakelijk uiteenhoeveelheid erfelijk
materiaal (DNA ofRNA)dat omgevenis
dooreenbeschermendeeiwitmantel.Een
bactcrtqfaag heeft eenzeerspecifiekegastheerbactcrie nodigomzichtevermenigvuldigen. Daartoe dringtheterfelijk materiaal

Dehoofdvragen vanditonderzoek zijn:
Wat isdereductiecapaciteit van duinpassage
van 'modelvirussen'? Watisde minimaal
benodigde reistijd en/ofreisafstand omde
benodigde verwijdering tebereiken? Welkerol
spelen inactivatie enadsorptie vanvirussen in
het verwijderingsproces? Omantwoorden op
dezevragen te krijgen iseenonderzoek gestart
bij RIVM,KiwaenPWN.HetRIVM-deelis
uitgevoerd inopdracht vanhet ministerievan
VROM;het Kiwa-deel isuitgevoerd binnen het
collectieve bedrijfstakonderzoek, met financiëleondersteuning door deEuropese Unie
(Environment Climate Research Programma).
Eengedetailleerde uitwerking vandeonderzoeksresultaten istevinden in:Schijven et al.
(1998X1999],Peters étal. (1997]enVogelaar er
3.1. (1997].
Aanvaardbaar risico
Omdat men meestal geen 100procent
garantie kangeven voor de (microbiologische]
betrouwbaarheid vandrinkwater, streeft men
er naar drinkwater teproduceren meteen
aanvaardbaar gezondheidsrisico. Eénziektegevalper 10.000gebruikers perjaar vindt men
indeVerenigde Sraten eenaanvaardbaar risico
(Regli et al. (1991)enMacler (1996]).Deze
benaderingswijze vindt inNederland ook

navolging, hoewel dezenogniet indemeest
recente wetgeving isopgenomen. Afhankelijk
van de(gemiddelde) consumptie vanongekookt drinkwater perpersoon perdagenhet
infectierisico door bepaalde virussen is een
maximale concentratie van1,83x 10-7enterovirussen perliter drinkwater acceprabel.Dat
betekent datslechts ééninfectieus virusdeeltje
per 4500m3drinkwater toelaatbaar is.Dergelijke lage concentraties kunnen niet meer
gemeten worden.Alsbekend iswatde concentratie pathogenen indegrondstof is, kanmen
betekenen watde noodzakelijke
verwijderingscapaciteit vande zuiveringsinstallatie moet zijn om microbiologisch
betrouwbaar drinkwater teproduceren.De
concentraties moppervlaktewater kunnen wel
gemeten wotden. Deconcentratie enterovirussen in hetNederlandse oppervlaktewater
ligt indeorde van0,02tot 10enterovirussen
per liter (Theunissen et al. (1998)).Incidenteel
kunnen enterovirussen inhogere concentraties voorkomen, bijvoorbeeld alsgevolgvan
extra belasting vanhet oppervlaktewater door
riooloverstorten bijzware regenval.Devoorzuivering door deWRKinNieuwegein verwijdert waarschijnlijk 1 tot 2 10log-eenheden.Het
teruggewonnen water naduinpassage ondergaat geen desinfectie meer. De benodigde

van defaag indebactenecel binnen, dein
dezecelaanwezige'biochemische machinerie'
begint hetvirus-DNA aftelezenendecel
gaat hetJaag-DNA kopiëren, datvervolgens
ineenmantel van doordegastheercel
gemaakt virus-eiwirwordt ingepakt.Alsde
gastheercel volledig isuitgeput, barstdeze
openenkomentientallen tot honderden
nieuwebacteriofagen vrij, dieelkweerin
staat zijn nieuwecellenaan tetasten.

I0

log-verwijdering a a n enterovirussen bij

d u i n p a s s a g e bedraagt d a a t m e e circa 6 t o t 8
10

log-eenheden.

B e p a l i n g v a n d e vereist e v i r u s v e rwijdering
Bepalingvande verwijderingscapaciteit,
gebruik makend vandenatuurlijke populaties
virussen (enandere pathogenen), is moeilijk,
omdat deconcentraties indegrondstof
meestal laag zijn. Deuitkomst van dergelijk
onderzoek ismeestal datde verwijderingscapaciteit meer dan2tot 3 10log-eenheden
bedraagt, terwijl menbijvoorbeeld wilweten
ofde verwijdering indeorde van6tot 8 10logeenheden ligt. Gebaseerd opde maximaal
waargenomen concentratie enterovirussen in
H20
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het IJsselmeer en een veiligheidsfactor 10
komt men op een benodigde verwijdering van
circa 8I0log-eenheden.Om aan te tonen dat de
verwijdering inderdaad in dieorde van
grootte ligt, heeft men dus veel hogere
concentraties nodig. Het isduidelijk dat het
kunstmatig verhogen van de concentratie
enterovirussen tegevaarlijk en derhalve ongewenst is.Er isbehoefte aan een ongevaarlijk
model-organisme met grotendeels dezelfde
eigenschappen als het organisme waarvan
men de verwijdering wil bepalen.
Een bacterievirus heeft deze eigenschappen. Dezezogenaamde bacteriofagen
zijn zospecifiek dat zealleen bacteriecellen
aantasten en dus volkomen ongevaarlijk zijn
voor mens en dier (afbeelding i). Bacteriofagen
zijn in bouw en grootte goed vergelijkbaar
met enterovirussen. Virussen en bacteriofagen
zijn zeer klem (20tot 350nm) en zouden daardoor gemakkelijk tussen zandkorrels door
kunnen gaan en op die manier door de
barrière van de duinpassage kunnen dringen.
Bacteriofagen kunnen dus goed gebruikt
worden alsmodel-organisme voor enterovirussen. Bacteriofagen zijn gemakkelijk in
grote aantallen te kweken.Bovendien isde
bepaling van hun concentratie in water relatiefeenvoudig en goedkoop.

Compartimentwaarindedoseringenwerdenuitgevoerd,inhetmiddendestellagewaaraandeslangenvande
rondpompirotallatiewerdengemonteerd.
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k=12 m/dag
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'Worst case' benadering
Bij een 'worst case'benadering wordt het
onderzoek zo ingericht dat men informatie
krijgt over de meest ongunstige situatie, in
dit geval het scenario waarbij de verwijdering
naar verwachting het kleinst is.Daarom is
gekozen voor MS2,een F-specifieke co/i-faag,
die volgens de literatuur een zeer geringe
neiging heeft aan zandkorrels te hechten. Het
tweede modelorganisme, een Salmonella-faag
(PRDi), isgekozen omdat deze in water zeer
langzou overleven. Deafsterving van fagen is
bij lage temperatuur het laagst, daarom is
ervoor gekozen de experimenten in de winter
uit te voeren. Beide fagen zijn ookgeselecteerd om te bepalen wat de hechtingskinctick
is aan bodemdeeltjes. Dit zijn gegevens die
nog nauwelijks in praktijksituaties zijn
bepaald.Adsorptie (hechting) aan bodemdeeltjes vormt een belangrijke factor in de
verwijdering van pathogenen tijdens bodempassage.Virusdeeltjes kunnen aan zandkorrels hechten en niet meer loslaten, zij
worden daar dan geïnactiveerd. Maar er kan
ook tijdelijke adsorptie optreden, waarbij een
virusdeeltje eerst aan een bodemdeeltje hecht
en later weer loslaat (desorptie).Als dit
mechanisme een rol speelt kan het transport
van een virusdeeltje sterk vertraagd worden
maar uiteindelijk kan het toch door de
barrière heenkomen. Door adsorptie aan
grond wordt de concentratie verlaagd, maar
door inactivatie (afsterving) worden zowel
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Schematischedoorsnededooreengedeeltevan het injïltratiegebied. Degebogen pijlgeeft destroombaan van
hetcompartiment richtingwinput(PCQ_-4i4)aan. Dewaamemingsputten[W1-W6Jzijn aangegeven als
opensymbolen.X-enY-asgeven respectievelijk injiltratteajstand en-diepteweer.

virussen verwijderd.

mingsputten werden in de snelste stroombaan geplaatst (afbeelding 3).

Proefopstelling

Tracerproef met keukenzout

Voor het uitvoeren van de doseerproef is
in het infiltratiegebied van PWN in Castricum
een plaats gekozen waar gedurende langere
tijd een constante bedrijfsvoering kon worden
aanhouden. Dit is van belang om de hydrologische stromingsbanen en stromingssnelheid (1,5m/dag) tijdens de proefconstant te
houden. Opde locatie is met behulp van
houten palen en PVC-folie een compartiment
(105mï) afgescheiden (afbeelding 2)waarin
eerst het zout en later de bacteriofagen
werden gedoseerd. Voor een optimale
menging werd zorggedragen door een rondpompsysteem. Dedosering van zout en fagen
werd verzorgd door tweegrote vaten (1000
liter),van waaruit werd gedoseerd op de slangen van het genoemde systeem. De plaatsbepaling van de waamemingsputten werd op
basis van het verloop van stroombanen berekend, gebruik makend van het grondwatetmodel Modflow. De filters van de waame-

Door middel van een tracerproef kan de
transportsnelheid van het water en dispersie
worden bepaald. Met die gegevens is het
mogelijk een betrouwbaar bemonsteringsschema voor de doseerproef met bacteriofagen
op te stellen. Het vootdeel van natriumchloride als tracer isdat deze stofzich tijdens
bodempassage conservatiefgedraagt. Bovendien is het zoutgehalte vrijwel continue meetbaar als men gebruik maakt van een geleidbaarheidsmeting (EGV).Natriumchloride is,in
de gebruikte concentratie, ongevaarlijk voor de
gezondheid van de consument en het is goedkoop.De resultaten van de tracerproefbevestigen het conservatieve karakter van natriumchloride bij bodempassage. Het maximaal
waatgenomen zoutgehalte (circa750 mg/l,
gemeten als EGV)in de verschillende waamemingsputten isgelijk aan de beginconcentratie in het compartiment. Hieruit isafte leiden
dat tijdens bodempassage weinig dispersie

geadsorbeerde als vrij in h e t w a t e r aanwezige
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Vergelijkingvangerneten enberekendedoorbraakcurvesvoor bactenofaag (MSa)inwaarncmingsputWi als
functie van detijd(dagen).De modelberekening isonderanderegebaseerdopdemetingen vande zoutdoorbraak.

-©-MS2
-B-PRD1

Met dit onderzoek op de proeflocatie in
Castricum iseen faag-rcductie van 810Iogeenheden aangetoond, op een afstand van30
meter bij een verblijftijd (reistijd) van circa25
dagen. De faag-reductie blijkt in het eerste
gedeelte van het infiltratietraject hoger dan in
de rest van het gebied. Een bevredigende
verklaring voor dit verschil kon niet worden
gegeven en behoeft nader onderzoek.Adsorptie blijkt de belangrijkste reductiefactor te
zijn. Maar ook het weer vrijkomen van gebonden deeltjes kon aan dehand van dit onderzoek aannemelijk worden gemaakt. In de
infiltratiegebieden wordt een infiltratieafstand van 40tot 60 meter gehanteerd. Op
grond van de huidige resultaten kan men
concluderen dat dit ontwerp in ieder geval
met betrekking tot virussen veiligis,aangenomen dat de hier gebruikte bacteriofagen
inderdaad als model voor 'worst case virussen'
mogen worden beschouwd. Het is in dit
verband met op voorhand tezeggen dat
andere persistente pathogenen, zoals
(oo)cysten van Cryptosporidium en Giardia,op
vergelijkbare efficiënte wijze zullen worden
verwijderd. *

LITERATUUR

Mader, B.[1996).Developing the Ground Water Disinfection
Rule. j . Am. Water Works. Assoc.. 88:47-55.
Peters,J.,j. Schijven, W.Hoogenboezcm, M. van Baar.J.

20

10

30

Afstand [m]

Bergsma, P. Nobel, A. Stakelbeek en A. Vogelaar (15)97).
Fate o/pathogens and consequences/or the design of artificial recitatie systems. DVGW-SchriJtcnrethe Wasser Nr.

Afo. 5

Logaritmische verwijdering van bacrerio/ageii (MS2 en P R D i ) tijdens bodempassage [KAS] alsfunctie

van

afstand [Co= concentratieJagen in het compartiment, Cmax= maximum doorbraakconcentratie in de waarnemingsput).

90: 161-179.
Recflt, S.,J. Rose, C. Haas en C. Gerba (1991).Modelling the
risk from Giardia and virusses in drinking ivater.J.
AWWA, 215:76-84.
SchijvenJ., Hoogenboezcm IV.,Nobel P., Medema G. en Stakei-

optreedt. Lagedispersie wijst op een relatief
homogene bodem.

Doseren van bacteriofagen
Debacteriofagen MS2en PRDi werden
vanafeindjanuari 1997gedurende precies elf
dagen gelijktijdig gedoseerd. Het verloop van
de faagconcentraties in de verschillende waarnemingsputten werd over een periode van
120dagen gevolgd (afbeelding 4).Er werden
circa 250monsters (van 100ml, 10en 1000liter)
genomen. DeMS2fagen bereikten een concentratie van 108fagen/l (PRDi io?fagen/l) in het
compartiment, in de opeenvolgende waarnemingsputten neemt hun aantal met de
afstand sterk af

Verwijderingsmechanisme en
-capaciteit
Met behulp van modelberekeningen,
onder andere gebaseerd op stroomsnelheid,
ïnactivatie, adsorptie, desorptie en uit de

vergelijking tussen modelwaarden en waarnemingen, kon de kinetiek van de afname van
de concentratie fagen tijdens bodempassage
nader worden gekarakteriseerd (zie Schijven
etil. (1999)).Met behulp van dit model kon de
gemeten doorbraak van bacteriofagen goed
worden beschreven. Hieruit kon tevens
worden afgeleid dat hechting van faagdeeltjes
aan bodemdeeltjes en inactivatie daaraan het
belangrijkste verwijderingsmechanisme is.In
afbeelding 5is de logaritmische reductie in
concentratie van MS2en PRDr als functie van
de transportafstand weergegeven. Beide fagen
worden even efficiënt verwijderd. Opvallend
isdat de logaritmische reductie niet lineair is.
In de eerste drie meter vindt een verwijdering
van 3I0 log-eenheden plaats en in de resterende 27m nog eens 5I0 log-eenheden. De
benodigde 6tor 810log-eenheden worden, in
deze fijnzandige duingrond, na 30 meter
transport voor beide bacteriofaag-soorten
gehaald.
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