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Rioolwaterzuiveringsinstallaties brengenaerosolen metmicro-organismen indelucht.Ditvormt
eenpotentieel besmettingsrisicovoornabijgelegen dnnkwaterinstallaties.Omeengefundeerde
beslissingtekunnen nemenoverdebouwvaneenreinwaterberging indenabijheid vaneen RWZI,is
eenkwantitatieve risico-analyseuitgevoerd naarditrisicoennaarderolvantechnische maatregelen,zoalslucht/titratie,omhetrisicotebeperken.

Watermaatschappij Zuid-Holland Oost
(WZHO)wilmdenabije toekomsteenreinwaterberging bouwen ten noordenvan
Nieuwkoop.Dereden hiervoor isdatdaarin
periodesvangrotevraag,incombinatie met
eenprobleemaanhet hoofdtransportleidingennet,dewaterdruk wegkanvallen.Een
mogelijke locatiewashet terrein vanrioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveen.De
berging konhiergebouwdwordenopcirca
100meter ten zuidwesten vandebeluchtingbassins.
DeRWZIbestaatonder meeruitactiefslibbeluchtingbassins (carrousels)waar lucht
met puntbeluchtersin het rioolwater wordt
geslagen.Dezepuntbeluchters zijn voorzien
vaneenoxycapomhet rendement teverhogen.Viaeenoverstort stroomt het water naar
eennabezinktank.
Tijdens het beluchtingproces worden
aerosolengevormd,zowelbij mechanische
luchtinslag met roerdersalsdoorhet uiteenspatten van ingeslagen luchtbelletjes aanhet
oppervlak vandebcluchtingstank',waarzich
tevenseendrijflaagje vanmicro-organismen
bevindt.Ookbijdeoverstort naarde
nabezinktanks wordenaerosolengevormd(zie
foto's).
Rioolwater isbesmet met ziekteverwekkendemicro-organismen,dieviadegevormde
aerosolen indeomgeving verspreid kunnen
worden.
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Eenreinwaterberging moetworden uitgerust metbe-/ontluchting omdeniveauverschillen van hetwater indebergingopte
vangen.Delucht bovenhetdrinkwater wordt
dusuitgewisseld metdelucht indeomgeving
vandeberging.WZHOwaszichbewustdat
plaatsing vaneenreinwaterberging inde

Tabel 1

directe nabijheid vaneenRWZIeen potentieel
besmettingsrisico oplevert.Dehoogtevandit
risicowasechter niet bekendenooknietof
technischemaatregelen het risicototeen
aanvaardbaar niveau konden terugdringen.
Zonderdezeinformatie washet nemen van
eengefundeerde beslissingoverhet bouwen
opdezelocatieniet mogelijk.Daarom iseen
kwantitatieve analysevan het besmettingsrisicogemaakt enisheteffect van technische
maatregelen geïnventariseerd. Deresultaten
hiervan zijn afgezet tegen het beleid ten
aanzien vandebescherming vandedrinkwaterkwaliteit.
Ziekteverwekkers in rioolwater
Debelangrijkste ziekteverwekkersdievia
het rioolwater kunnen wordenverspreid zijn
virussen,bacteriënenparasieten die infecties
vanhetspijsvcrteringskanaal veroorzaken.
Dezewordendoorbesmettepersonenofdieren
inhogeconcentraties uitgescheiden metde
ontlastingenkomen in het rioolwater terecht.
Tabel 1 geeft eenoverzicht vandeconcentratie
vanziekteverwekkersin rioolwater.
Ziekteverwekkers in aerosolen
Deliteratuur overaerosolvormingdoor
RWZI'sstamt uiteindjaren '70.Zowelbacteriën alsvirussen zijn aangetroffen indelucht
bovenen rondom beluchtingbassiny
Nederlandsegegevenszijn alleen beschikbaar
overRWZIKrahngscveerenomgeving1".
BovenallevoornoemdeRWZI'szijn aerosolen
met micro-organismen uit rioolwateraanwezig.Deconcentratieszijn primair afhankelijk
vandeconcentratie innoolwatct,het type
beluchtingendeweersomstandigheden.De

Concentrantziekteverwekkersinrioolwater.

Groep

Soort

Concentratie
(aantal per Liter)

Bacteriën
Virussen

Campylobacter
Enterovirussen
Rotavirus
HepatitisAvirus
Cryptospondium

10) - 10'

19

10 ' - 10'

20

caïo'
aio1

21

10 1 - 10«

22

1 0 1 - 10'

22

Parasieten

Giardia

Tabel2.

Referentie

21

Concentratiesmlao-oraamsmeninrioolwateren mieluchtop01rondeenRWZI.
Concentratie in
rioolwater (per ml)

C0Ü37
Enterovirusscn
Colifagen

Concentratie in de
lucht op RWZI
(perm«)

Concentratie in de
lucht, benedenwinds
van RWZI (perm>)

10» - 10»

10»- 10»

io°- io'(}o-ioom)

10•' - 101

geengegevens
geengegevens

10 1 - I0>

:J"(2-50m)
io*(15-100 m )

A/b. ï.

Westelijkbeluchnngbassinvan RWZINieuwveen.Aan deschuimvorminflu
hetontsnappenvaniiujeslqgenluchrbellenes.endaarmeeaerosolen,te

Alb. 2.

Overstortvan hetbeluihtina.ba5sinnaarhetbecinkbassm.Httvallende
wateraenereerthieraerosolen.

herkennen.
ordevangroottevandezeconcentratiesis
weergegeven intabel2.
C o n c e n t r a t i e s m i c r o - o r g a n i s m e n bij
RWZI Nieuwvee n
Geziendeverschillen tussen beluchring•nstallatiesisnietaan tegevenofdegemeten

Tabel,.

concentraties indelucht representatiefzijn
voordeRWZI Nieuwveen.Daarom islocatiespecifiek onderzoek uitgevoerd naarde
concentratiemicro-organismen indelucht
boveneen beluchtingbassin vanRWZINieuwveen.Daarbij isgekeken naar hetaëroobkoloniegetal bij2Z°C(Kgt22) water inhetactief

C*™™*boeten* ^ d ^ o a n m l ^
hetacuefslibbassinvan RWZINieuwveen.

Deeltjesgrootte (um)

>n

Kgt 22
Aantal per m>
53°

7-11

390

4.7-7

650

Î-3-4.7

670

'•'-3.3

180

0.43-0.65
Totaal
Rioolwater

CO»"
Aantal per m»

16.O

5.3

2.6

1.3
1.8

'•5
«.5

1.0
1.:

ïfl

1.0

2Ó2)

\fi
\fi
*34

1.0

71

2.1 X 10'

2.1 x 10"

9.: X 10"

'•1-2.1
° * 5 - 1.1

C0U37
Aantal perm»

4110

1.0

BU tfmtghod » deondersteanalysegrensgenomen voordeberekening van hetgem.ddelde.

slib-bassinen(thermotolerante) baaeriën van
decoligroep(C0Ü37enC0Ü44) in0,1-1 m;
lucht.Vandezemicro-organismenzijnde
meesteliteratuurgegevens beschikbaar en
daarmeekunnen deconcentratiesdieinde
lucht bovenRWZINieuwveen wordengemetenworden vergeleken.Voorde bemonstering
isgekozen vooreen'AndersenCascadeimpactor',omdatdezemethodevoorgesteld isals
standaardmethode en inzicht wordt verkregen
indedeeltjesgrootte verdeling.
Injuni 1997 zijn drie(duplo)meringen
uitgevoerd vandeconcentratie aërobe baaeriën en(thermotolerante) bacteriën vande
coligroepindelucht bovendebeluchtingbassinsenin hetwater in hetactief-slib bassin.
Tabel 3geeft deresultaten vandieanalysesperdeeltjesgrootte-klasse. Demeeste
aërobebaaeriën zitten indedeelrjesklassevan
3,3-7pm.Het merendeel vandebacteriën van
decoligToepbevindt zichindegrootste deeltjesklassen (> 7pm).De deeltjesklassen van
0.65-2,1 pmbevatten relatiefweinigaërobe
baaeriën, maardit neemt weertoebijde
kleinstedeelrjesklasse (043-0,65urn).
De gevonden concentraties mrioolwater
enindelucht boven het beluchtingbassin
liggen indezelfdegrootteorde alsbij vergelijkH j O • 14 15 1999
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Referentie

Bacteriën van de coligroep
lucht
rioolwater
(aanulxio"/m') .1.11H.1I in

Aëroob koioniegetal
lucht
rioolwater
(aantal xio' '/mi) (aantal/m))

60-447

1,9-10

1-14
0,6-17

2

3-89
4.8

6

5.8

7100-29000

4.5
4.0

3.1-124

29-787

10

7

253-812

24
5.8-9,1

23

•

4

551
102-1325

9

970-2068

Dezestudie
Tabel4.

2.0-5,9

8-43
9
0,34-6,8
28-410

1,6-2,9

M-794

Concentratieaëroobblonieaetalenbacteriënvandecolyroepinnoolwattrenmdeluchtrondrioolwaterzuiveringsinstallaties.

'Worst-case' risico-analyse
Omeen indruk tekrijgen van het maximaleniveauvanhet besmettingsrisico iseen
'worst-case'berekening uitgevoerd waarbij is
uitgegaan vandevolgendesituatie:
- deaèrosolvormingdoor RWZINieuwveen
isvergelijkbaar metdeinstallatiesinde
literatuur;
- deconcentratiebacteriënvandecoligroep
enenterovirussen indelucht rondom
RWZINieuwveen isvergelijkbaar metdie
indeliteratuur (Cln).Voorhetaëroobkoloniegeul 22°Cenbacteriën vandecoligroep
isdit ookaangetoond,voor enterovirussen
isditdaaromeveneens aannemelijk.
- een maximale wateruitlaat (Vw)endus
luchtinlaat (V|)van2500miperdag;
- elkdeeltje indelucht indeberging komt
inhetdrinkwater terecht(u»i)
- energeen luchtfiltersgeïnstalleerd zijn
(retentier=o).
Deconcentratie indrinkwater (Cd„)isdan
teberekenen uit:
Cdw=Cm*V|/(VwV(i-r))
Deberekendeconcentratieszijn weergegeven intabel5.

Tabel5.

34-13

1530-3800

bareactiefslibinstallaties uitde literatuur
(übel4).

Kwaliteitseisen drinkwater
Voordezesituatie wordt uitgegaan vande
meeststringenteeisen in hetWaterleidingbesluit.Vooreisen aanbacteriënvandecoligroep
wordt debergingaangemerkt alseenmonsterlocatieaf-pompstation vaneen oppervlaktewaterbedrijf (dagelijkse meting van bacteriën
vandecoligroepbij37en44°Cin300ml).Om
met95 procent kans<1 procent overschrijdingenvandezewaardeindebergingterealiserenzijn maximaal toelaatbare concentraties
berekend van0,018perlitervoorbacteriënvan
decoligroep''<.

DeHEPAluchtfilters wordengetest met
deeltjes van0,3-0,5 urn,omdat dezedeeltjesgroottehetmeest kritisch isvoordoorslag:
groteredeeltjes raken bekneld tussendevezels
(zeefwerking), terwijl kleineredeeltjes(door
hun grotere Brownsebeweging)eengrotere
kanshebbenomtijdens hun transportdoor
hetfiltertegeneenvezeltebotsenen te blijvenvastzittendoorelektrosutische en/of
London-Vanderwaalskrachten'
Luchtfiltratie door HEPAfilterskandus
voldoende retentie(>99.99%)vooraerosolen
leveren.Deretentiecapaciteit vandefiltersis
onder 'worst-case'condities welvolledig nodig
omafdoendeverwijdering terealiseren.

'Worst-case' versus vereiste concentraties
Vergelijking vande'worst-case'analyse
(tabel5)ende(berekende)kwaliteitseisenvoor

Bij deinsullatievandeluchtfilters inhun
behuizingmoetdeafdichting absoluut zijn
omhet filterrendement tekunnengaranderen.Eenlekindeafdichting waardooreen
procent vandeluchtstroom loopt,reduceert
het verwijderingsrendement tot99procent.
Deafdichtingen vandefilterszijn inprincipe
lekdicht.Dit isindepraktijkechtermoeilijk
tecontrolerendoordegeringedrukvalover
het filter.

'Worst-case'analysevanhetbesmettingsrisicovandnnkwaterdooraerosolen.

aëroobkoloniegeul22°C
C0U37
Enterovirussen
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Luchtbehandeling
Destandaard-luchtbehandeling vanreinwaterberging isfiltratie door zweefstoffiltcrs.
Opreinwaterbergingen wordt daarvoor
gebruikgemaakt van klasseS HEPA(high efficiencyparticulateairfilters)glasvezelfilters
(EU-klasse 13,EUROVENT4/4enDIN/SWK1
norm 24184). Dezelfde typenfiltersworden
toegepast voordeluchtbehandeling incleanrooms,operatiekamers enLAF-kasten invirologischelaboratoria voordebeschermingvan
product,patiëntenwerknemer". ElkgefabriceerdfilterwordtgetestvolgensDIN24184in
eenoilmist test met paraffine druppelsvan
0,3-0,5umdoorsnedeenmoet >99,99%Ulogeenheden)tegenhouden1«1^.

Denormwaardevoorhet koloniegetal 22 C
in hetvoorzieningsgebied is<100/ml.
Eenkwantitatieveeisvoorenterovirussen
indrinkwater isnietgegeven in hetWaterleidingbesluit ofindeEU-richtlijn. Ineen
concept-beleidsnotitie vanVROMzijn wel
maximaaltoelaatbarewaardenopgesteldvoor
virussen,opbasisvaneenacceptabel infectierisicovan 1 per 10.000personen perjaarvia
drinkwater,van2,2x 10"per liter(1per4500
mi).Dezehebben noggeen formele status,
maarworden alwelab basisgebruikt dooreen
aantalwaterleidingbedrijven endeR1MHvoor
hetbeoordelen van nieuwe zuiveringen.

Concentratie in de
lucht, benedenwinds
van RWZI (perm»)
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1,7-12,2

drinkwater geeft aandat hetwaterinde
bergingzonder luchtbehandeling voldoetaan
dekwaliteitseisvoorhetaëroob koloniegetal
bij 22°Cendeconcentratie bacteriën vande
coligroep.
Voorenterovirussen ligtdeberekende
concentratie indrinkwater echter beduidend
bovendekwaliteitseis uit de infectierisiconotitievanVROM.Erkandusniet zonder
meer vanworden uitgegaan datdesituatie
veiligis.Dieveiligheid zou kunnen worden
gerealiseerd doorbehandeling vandelucht die
deberging inkomt:dezebehandeling moetde
aerosolenafdoende kunnen tegenhouden
(circa99-99.99procent).

Concentratie
in drinkwater
(perm>)

Norm
(per m')

102-10)

10* - 10*

<10»

10°- 10"

io°-102

<l8

10•' - 10°

10 : - 10°

<2 X 10«

Tijdensdebedrijfsvoering vangthet filter
deeltjesuitdelucht,waardoorhet filtcroppervlakvervuilt.Doorinwerkingvanfysische
factoren(grotedrukverschillenenvorst),
chemische reactievanstoffen inafgevangen
deeltjesmethetfiltermatcnaalenbiologische

activiteit(groeibacteriënenschimmelsopde
afgevangen deeltjes inhetfilter,met namebij
condensvormingophet filter) kanhetfiltermateriaal beschadigd raken,waardoor het
filterlekten niet meerdeopgegeven verwijderingsrendementen haalt.Ookhier wordt het
verwijdcringsrendementdan afhankelijk van
degroottevandelekstroom.
Eenpraktisch instrument voorcontinue
waarborging vande filterintegriteit van rcinwaterbergingfilters tijdensde bedrijfsvoering
isniet voorhanden.
Omtevoorkomendatonderdruk inde
bergingontstaat wordtdefilterbchuizingvan
luchtbehandelingsfilters voorzien vaneen
onderdrukbescherming indevorm vaneen
breekplaat(folie).Alsdit folie breekt (bijvoorbeeld tijdens vorst,wanneer hetfilterdoor
bevriezingdicht kanslaan),isergeen barrière
meer.Erzijn technischemaatregelen voorhandenomdit risicotebeperken,zoalsverwarmingen drukvalmeting.
Conclusies
Indelucht bovenderioolwaterzuiveringsinstallatie bevinden zichaerosolen met pathogènemicro-organismen. Derisico-analyse
geeft aandatonderongunstige omstandighedendeconcentraties virussen indeomgeving
dermatehoogkunnen zijn datdeverwijderingscapaciteit vandeluchtfilters, dieopreinwaterberging wordenaangebracht,volledig
benut moet worden.
Luchtfiltratie isopgezetvoorhet beperken
vaneenbesmettingsrisicoondercalamiteuze
omstandigheden (fâll-out)en nietvooreen
continue belastingmet ziekteverwekkende
micro-organismen.Erzitten veiligheden inde
worst-case'analyse(erisgerekend metde
hoogsteconcentratiesenaangenomen dat
geenconcentratie-reductie optreedt tijdens
transport),maarookonzekerheden (waarborgingafdichtingfiltersen breuk van breekplaat
bijover-/onderdruk endoorslagbijlekkage
filter). Indewinter valteenaantal factoren die
bijdragen aaneenhogerrisicosamen:de
virusconcentraties in rioolwater zijn hoger,er

treedt weinigafsterving inaerosolenopdoor
delageluchttemperaturen enweinigUVinstraling,hetoptreden vaneenoosten-of
noordoostenwind diedeaerosolen naarde
luchtinlaat vandereinwaterberging toevoert
eneendoorslagrisicovandeluchtfilters door
vorstschade.
Samengevat betekentdit dat indesituatie
vandeplaatsingvaneen reinwaterberging
dichtbij RWZI Nieuwveen een besmettingsrisiconietafdoende uit tesluitenis.
Opbasisvandezeinformatie heeft WZHO
eengefundeerde beslissing kunnen nemen:ze
beschouwtdezelocatieniet langeralsoptie
voordebouwvaneenreinwaterberging. »
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Overleving in aerosolen
Aërosoldruppelsverdampen snel:bij 22Cen 50%luchtvochtigheid ishet water uiteenaerosolvan 200pm in5.2seconden verdampt''. Erblijft daneendruppelkern achterdiedoorde
w
md verspreid wordtengroteafstanden afkan leggen.
v
»nwegchun persistenieengeringeomvang(20-90nm.oftewel 0.02-0,09urn)zijn virussen
kritische micro-organismen voordeverspreiding vu aerosolen.Grotereorganismen zoalsde
protozoa(5-20pmIzullen minder makkelijk wordengeaërosoliscerdenzullendoordeluchtfilters worden afgevangen. Bacteriën(circa 1 umïsterven snellerafdooruitdroging vanaëroso' c n: UitonderzoekvanJohnsonetilf blijktookdatdeverhouding tussenconcentratie inde
lucht mdeomgevingvaneen rioolwaterzuiveringsinstallatie en het rioolwatervoorenteroviTUs
een factor 10-100hogerisdan voorbacteriën.
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