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Grondwaterzuivering
Wanneer opslag, behandelingentransport van het spoelwaterplaatsvindtinopen
systemen bestaatdekansdat hetspoelwater
faecaal wordtbesmetdoordieren.Ditzorgt
ervoor dat ookbijgrondwaterbedrijvenmet
een dergelijksysteembesmettingvanhet
dtinkwater met pathogenenkanplaatsvinden.
Demeestwaatschijnlijke bronvanbesmetting isde(water)vogel (tabel 1),dieaanleiding
geeft totdeaanwezigheidvan Campylobacter
bacteriën.Dezepathogenenvormenhet
belangrijkste gezondheidsrisico.Voorde
pathogène protozoazijn vogelsgeenbelangrijke bron(Fayer, 1990)ende concentratie
5a/mone//a-bacteriën inwaterfaecaalbelast
door (water)vogels islaag(MedemaenSchets,
1994).Ookzoogdieren kunnenbijopensystemen het spoelwaterfaecaalbesmetten
(bijvootbeeld knaagdieren). Bijdezefaecale
besmetting moetwelrekeninggehouden
worden metdeaanwezigheidvanhumaan
pathogène protozoa.Deaanwezigheid van
humane virusseniszeer onwaarschijnlijk;
aanvoer viaaerosolenvaneennabijgelegen
rioolwaterzuiveringsinstallatie ishierbij nog
eenmogelijkheid.
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Bi] drinkwaterbereiding üitgrondwaterhoeftvoorspoelwaterftergebruikgeen rekeningteworden
gehouden meteentoenamevanhetinfectierisico voordeconsument metziekteverwekkendemicroorganismen van/aecale kerkomst,mitsherwordtverzameld ingesloten bassins.Vooropslag m open
verzamelbassinsenvoorspoelwatervan eenoppervlaktewaterzuivering ligtditanders. Bovenstaande auteursgeven eenoverzicht van de risico'svanbesmetting vandrinkwater metdezepathogènemicro-organismen bijhergebruik vanspoelwater. Kwantificering vandeze risico'senspecificering van maatregelen diebijdebehandeling vanhetspoelwater nodigzijn omderisico's teminimaliseren,moetnoggebeuren.

Verwijdering micro-organismen
Bijdebereiding vandrinkwater uit
grondwater enoppervlaktewater wordensnelfilters enactievekoolfikers gebruikt dieop
grond vankwaliteitseisen (troebelheid)eneen
weerstands-oflooptijdcriterium regelmatig
wordengespoeld.Uitoogpunt vanwaterbesparingwordtditspoelwater in toenemende
matehergebruikt, dat wilzeggen teruggeleid
inhetdrinkwaterbereidingsproces.Dithergebruikkan plaatsvinden door het spoelwater
voorinhetzuiveringsproces aandeproductiestroom toetevoegenofhetdirect tebehandelentotdrinkwater. Uitgangspunt voorhergebruik vanspoelwater isdatdit niet mag
leiden toteenvetmindering vandemicrobiologischekwaliteit vanhet geproduceerde
drinkwater (Vander Kooij,1992enR. van
Nieuwenhuyze, 1995). Deinvloed opdebiologischestabiliteit ende microbiologische
kwaliteit(koloniegetallen enAeromonas) van
hetdtinkwater zijn hierbij belangrijke
aandachtspunten. Maaterzijn ookmicrobiologischerisico's tenaanzien vanziekteverwekkendemicro-organismen vanfaecale
herkomst (WerkgroepVMO,1998). Dezezijn
geïnventariseerd endaaruit volgenaanbevelingen voothet hergebruik vanspoelwater bij
grond- en oppervlaktewaterverwerkende
bedrijven datopgeslagen isinopenofgesloten verzamelbassins.
Oppervlaktewaterzuivering
Eenbelangrijke risicobron isdeaccumulatievandepathogènebacteriën,virussen,

protozoa[GiardiaenCryptosporidium) ende
faecale indicatorbacteriën uit het behandelde
water.InhetNederlandsegrondwater komen
degenoemdemicro-organismen nietvoor,
maarinoppervlaktewater ishun aanwezigheidalgemeen(Theunissen e.a., 1998en
Medemae.a., 199^).Wanneerdezemicro-organismen insnelfdters ofactieve koolfikers
wordenafgefiltreerd, kunnenzeinhetspoelwater terechtkomen.Ditisvooralhetgeval
voormicro-organismen diegedurende langere
tijd kunnen overleven,zoalsde(oö)cystenvan
GiardiaenCryptosporidium,desporenvan
sulfiet-reducerende Clostridiaenvirussen.Een
bekende'uitbraak' vancryptosporidiosis nabij
Londenwerdveroorzaaktdoorrecirculatievan
spoelwater(Badenoch,1990). Giardiaen
Cryptosporidiumzijn inspoelwater vansnelfdters aangetroffen (Karanisca.,1996). Ook
sporenvanClostridia(Hijnen ca.,1997) zijn in
hetspoelwater vankoolfikers aangetroffen. De
concentratiesvarieerden vangelijk aande
concentratie inhetruwewatertoteen factor
10à100 hoger.

Tabel1.

Demicrobiologischerisico'swanneerspoelwaterwordt

Eenconventionele spoelwaterbehandeling
begint met een buffering (opvangspoelpieken),diesomsookalsbezinkerdienstdoet.
Vervolgenseensedimentatiemet ofzonder
vlokvormer enseparator.Een conventionele
behandeling bestaatmeestaluit een'hoogbelaste' snelfiltratie met ofzonder doseringvan
vlokmiddel(Koremanet al., 1994).Delaatste
jaren ishetgebruikvande membraantechnologie(microfiltratieofultrafiltratie) bijde
behandeling vanspoelwatertoegenomen.Bij
diversebedrijvenwordthiermeegeëxperimenteerd ensomsiseen installatiealoperationeel. Het behandeldespoelwaterwordt
gedesinfecteerd met ultraviolettestralingen
op verschillende plaatsenin de productiestroom teruggevoerdofrechtstreeks naarde
reinwaterkeldergevoerd.
Deverwijderingvan micro-organismen
door dezeprocessenisin eenliteratuurstudie
beschteven (MedemaenTheunissen,i996b)en
er isin het kadervanhetBedrijfstakonderzoek
informatie verzameldbijdeNederlandse
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drinkwaterbedrijven (Hijnen era/., 1996).De
reikwijdte van de verwijderingscapaciteiten
van de processen, uitgedrukt in logverwijdering bepaald onder verschillende drinkwatercondities (geen spoelwaterbehandeling], is in
tabel 2 vermeld. Bij de behandeling van spoelwater met een hoger gehalte zwevende stof
kunnen deze waarden anders zijn, naar
verwachting hoger bij de fysisch/chemische
verwijdering en lager bij UV-desinfectie.
Vooreen conventionele spoelwarerbehandeling en een behandeling met membraanfiltratie (micro- ofultrafiltratie) is in tabel 2
aangegeven welke totale verwijderingscapaciteit verwacht mag worden:
• Een behandeling met een integer
membraansysteem (geen lekkages) is een
bijzonder effectieve barrière voor pathogène micro-organismen in spoelwater.
Microfiltratie isminder effectief voor de
eliminatie van virussen dan ultrafiltratie.
Voorde virussen en bacteriën betekent
nabehandeling met ultraviolette straling
tevens een extra desinfectiebarrière in
geval van een lekkende membraanmodule.
Wanneer microfiltratie zonder uv-desinfectie wotdt toegepast, isde verwijde-

Tabeli

•

ringscapaciteit voor de virussen het meest
kritisch.
De meest toegepaste conventionele behandeling zonder ultraviolette sttaling heeft
een duidelijk lagere verwijderingscapaciteit voor micro-organismen. Afhankelijk
van het micro-organisme wordt onder
dezecondiries een verwijderingscapaciteit
van 0,5tot 2,5 I0logecnheden gerealiseerd.
Aangevuld met een uv-desinfectie neemt
de verwijderingscapaciteit voor virussen
en bacteriën aanzienlijk toe indien de
troebelheid van het behandelde spoelwater overeenkomt met de troebelheid
van drinkwater.

Aanbevelingen
Met het oogop het genoemde risico van
een microbiologische besmetting van drinkwater met pathogène micro-organismen en
faecale indicatorbacteriën worden de volgende
aanbevelingen bij het hergebruik van spoelwater gedaan:
Oppervlakteivaterzuivering
Omdat oppervlaktewater pathogène
micro-organismen bevat die bij filtraties
worden verwijderd en vervolgens in het spoel-

Deverwijderiii<jscapacitcit(",loig)van processentoegepastbijdebehandelingvanoppervlaktewatervoorde
verwijderingvanmicro-oiganismen.
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Bezinking/filtratie
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water kunnen geraken, bestaat de kans op een
toename van het gezondheidsrisico. De spoelwaterzuivering moet in staat zijn dit risico
afdoende te verminderen.
Bij open spoelwaterbassins moet ervan uit
worden gegaan dat het watet in het bassin
besmet kan wotden met pathogène microorganismen. Dit betekent dat bij het ontwerp
van een spoelwaterbehandeling moet worden
gekozen voor processen die in staat zijn pathogenen in voldoende mate teelimineren. Ook
moet de (kosten)afweging gemaakt worden
tussen overdekken, intensieve behandeling en
lozing.
Consequenties voor de praktijk
Bijgrondwaterverwerkende bedrijven
kunnen degezondheidsrisico's worden
geëlimineerd door faecale besmetting te
voorkómen en de spoelwaterbehandeling
overdekt uit tevoeren (afbeelding 1).

Conclusies
• Bij hergebruik van spoelwater bestaan
risico's met bettekking tot pathogène
micro-organismen bij dezuivering van
oppervlaktewater en bij grondwater
indien sprake isvan open opslagbassins.
• Behandeling van spoelwater met ultrafiltratie en desinfectie met ultraviolette
sttaling isde meest effectieve barrière
voor micro-organismen.
• Met kwantitatieve informatie over de
aanwezigheid van pathogène microorganismen ofindicatorbacteriën in
spoelwater kan worden bepaald welke
combinatie van processen voor spoelwaterbehandeling en welke plaats van
terugvoer in dezuivering het meest
kosteneffectief is om hygiënisch
betrouwbaar drinkwater te blijven
produceren.

Bijde oppervlaktewaterverwerkende
bedrijven,zowelmeteenopenalsmeteen
geslotenspoelwaterbehandeling, levert
informatie overhetvóórkomen vanpathogènemicro-organismen enfaecalc indicatorbacteriën inhetspoelwaterdebasis
voordeoptimalisatie vandespoelwaterbehandelingenplaatsvandeterugvoer inde
zuiveringvoordeproductievanveilig
drinkwater.*

LITERATUUR

Badcnoch.j. {1990).Cryptosporidium in water supplies. London:
HMSO.
Foyer, R., C- Speer enj. Dubey (1990). General biology of Cryptosporidium. In: Cryptosporidiosis of man and animals.
CRC Press. Boca Raton: 1-29.
Htjnen, W., W. van derSpeld, F. Houtepen en D. van der Kooij
[1997]- Spores ojsulphite-reducing Clostridia: a surrogate
parameter/or assessing the ejects of water treatment

<$sß-

PLATFORM

E E N KWANTITATIEVE AANPAK

Verwijderenziekteverwekkende
micro-organismenuit
oppervlaktewaterbijde
drinkwaterbereiding

processes on protozoan [oo}cysts ?In Proceedings oj the
international symposium on waterborne Cryptosporidium,
AWWA, Denver..
Hijnen, W..J. Groennou en D. van der Kooij {1996}. Verwijde-

W. H I J N E N . KIWA O N D E R Z O E K EN ADVIES
r. N U H N , NV WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ ' N O O R D - W E S T - B R A B A N T '

ring van indtcatorbactcricn door zuiveringsprocessen bij de

G. MEDEMA , KIWA O N D E R Z O E K EN ADVIES

drmktvaterbcreidiug in Nederland. Concept Kiwa-rapport

D. VAN DER KOOIJ, KIWA O N D E R Z O E K EN ADVIES

voorde werkgroep Verwijdering van micro-organismen.
Koreman, E., H. Unckeu en H. Koppers. Terugwinning van
spoelwater bi|grondwaterbedrijven. Verslag van een
workshopgehouden op 18mei 1994, PLO f19514), pag.
654-658
Karanis, P., D. Schoenen en H. Serz [1996"). Giardia and Cryptosporidium m backwash waterfrom rapid sand filters used
for drinking water production. Zbl. Bakt. 284, paß. 107114.
Medema, G. en Schets [1994]- Campylobacter en Salmonella in
open reservoirs voor de drînkwaterbereiding. RIVM-

Naaraanleiding vanbuitenlandse ervaringen met'nieuwe'microbiologischebedreigingenvan
drinkwatervoerendeNederlandsewaterleidingbedrijven endeoverheidaanvullendonderzoekuit
naarde microbiologischeveiligheid vandrinkwater. Omdatde huidigemicrobiologischekwaliteitsbewakingonvoldoendegarantiesbiedt, iseennieuwewerkwijzeontwikkeldomaantetonendathet
drinkwater betrouwbaar is.Dezebestaat uitdriestappen:hetbepalenvandeconcentratieziekteverwekkendemicro-organismen indegrondstoj,hetvaststellen vandebenodigdeverwijdering opbasis
vangrondstojkwaliteitenvoorlopigenormstelling1 en hetvaststellenvandewerkelijke verwijderingscapaciteitvandezuiveringaande hand vansurrogaatparameters(bactenojagenensporenvan
Clostridium).

rapport 149103002.
Medema, G., H. Ketelaars en W. Hoogenboezem [1996").Cryptospordium en Giardia in Rijn en Maas. RIWA- en RIVMrapporr 289202015.
Medema, G. en]. Theunissen f19961'). Eliminatie van virussen,
Cryptosporidium en Giardia door drinkwaterzuiveringsprocessen. RIVM-rapport 289202016
Nieuwenhuyzc, R. [1995). Spoelwater- en slibverwerking bijde
waterleidingbedrijven: state oj the art. Kiwa-notitie.
Theunissen,)., P. Nobel, R. van de Heide, H. de Bruin, D. van
Veenendaal, W. Lodder, j . Schijven, G. Medema en D. van
der Kooij (1998). Enterovirusconcentraties bij innamepunten van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater. RIVM-rapport 289202013.
Van der Kooij, D. (1992). Microbiologische aspecten van het
hergebruik van spoelwater. Concept Kiwa-notitie.
Werkgroep VMO (1998). Pathogène micro-organismen in hergebruikt spoelwater? Werkgroepstuk Verwijdering van
micro-organismen VMO 98-32.

Demicrobiologische veiligheid isalvanaf
heteindvandevorigeeeuweenvande
belangrijkste kwaliteitsdoelen voordedrinkwaterbereiding.Indeloopvandezeeeuwisde
hygiënischekwaliteit vanhetdrinkwater sterk
verbeterd dankzij meerenbeterezuiveringsprocesseneneengerichte microbiologische
kwaliteitscontrole.Tochisinhet buitenland
recentelijk aangetoond datdepersistente
ziekteverwekkende protozoa Giardiaen Cryptosporidium(ziekaderopvolgendepagina)en
ookvirussennogsteedskansziendemensvia
drinkwater teinfecteren2)!).Degenoemde
pathogènemicro-organismen zijnookin
Nederlandseoppervlaktewateren aangetroffen4).5J, Uitbraken ofgevallenvaninfecties,
veroorzaaktdoorverspreidingvan pathogenen
viadrinkwater,zijn inNederland niet
beschreven.Eenbelangrijke redenhiervooris
dathetgrootstedeel(So procent)vanhet
drinkwater wordtgeproduceerd uitgrondwaterdatvrijisvanbesmettingenbijgebruik
vanoppervlaktewater uitgebreidebodempassageofeenuitgebreidedirectezuiveringwordt

toegepast.Daarnaastwordenbijonderhoud
enreparatiesaanhetdistributiesysteem van
drinkwater striktehygiënischeprocedures
toegepast.
Nogonduidelijk isechterofmetdeze
preventievemaatregelen ookkanworden
voldaanaanhetmaximaalgeaccepteerd infectierisicozoalsdatdoorhetministerievan
VROMisopgenomen ineenvoorlopigbclcidstandpunt1).Daarom voerendedrinkwaterbedrijven endeoverheideenonderzoek uit
omde(on)waarschijnlijkheid vandeverspreidingvanpathogenen viadrinkwater in
Nederland tekunnen vaststellen.
Vaststellen risiconiveau infecties
Omvasttekunnen stellenofmeteen
zuiveringkanwordenvoldaanaanhetinfectierisicovanio"4(ziekaderopvolgende
pagina)isinformatie nodigoverdeconcentratiepathogenen indrinkwater.Duidelijk isdat
deMTGC-waarden voorpathogènemicroorganismen indrinkwater telaagzijnom
doormiddelvandirectemetingen tetoetH 2 O # 7 .1999 27

