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Campylobacter inoppervlaktewaterbestemdvoorde
bereidingvandrinkwater
WIM HOOGENBOEZEM, HET WATERLABORATORIUM

Milwaukee ziek na het drinken van met Cryptosporidium oöcysten besmet drinkwater waarin geenE.colikon worden aangetoond?).Voor
de risico-inschatting dient men dus ook informatie teverzamelen over een aantal daadwerkelijk in het ruwe water aanwezige ziekteverwekkers.Veelsoorten ziektevetwekkers zijn
echter niet eenvoudig aan te tonen. Met recent
ontwikkelde moleculair biologische technieken (bijvoorbeeld PCRoftewel polymetase
chain reaction) ishet mogelijk de aanwezigheid van virussen, bacteriën ofprotozoën aan
te tonen. Deze techniek wordt algebruikt voor
bepaalde soorten virussen in watermonsters2)
en de levensvatbaarheid en specificiteit van
parasitaire protozoa10).Binnen enkelejaren zal
het aantal PCR-bepalingsmethodenvan voor
dewaterleidingbedrijven relevante microorganismen zichsterk uitbreiden.
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Campylobacter

RUUD TE WELSCHER, WATERLEIDINGBEDRIJF AMSTERDAM, THANS VROM INSPECTIE

Het bactcricgeslachtCampylobacter vormt
een belangrijk volksgezondheidsprobleem in

Dc chemische vervuiling van het oppervlaktewater 15111 deafgelopen periode duidelijk verminderd.
Chemische verontreinigingen kunnen veelal wordengcreiatcerd aan industriële lozingen. Bestrijdiugmiddelcn uit deagrarische industrie veroorzaken ecu meerdiffuse verontreiniging. Microbiologischeverontreinigingen daarentegen worden vooral m verbandgebracht met delozing van ongezuiverd engezuiverd huishoudelijk afvalwater enafvalwater van deveehouderij'). Maar ookde
afspoeling van ophet landgebrachte dierlijke mest naar liet oppervlaktewater levertecu belangrijke,
meerdiffuse bijdrage aan demicrobiologische belasting van het oppervlaktewater. Bovendien laten
sommigestudies zien dat een aanzienlijke aanvoervanpathogènemicro-organismen plaatsvindt via
het rivierwater dat Nederland binnenkomt. In hoeverre dcwildejanna bijdraagt aan de microbiologische belasting van het oppervlaktewater isnog nietzogedetailleerd bekend. Dit artikclgecjt aan de
hand van Campylobacter een voorbeeld van het belang van dit laatste aspect.
Omdat bij de bereiding van drinkwater de
verwijdering van ziekteverwekkende microorganismen nooit volledig is,heeft men een
kwantitatieve risicoschatting geïntroduceerd11).DeNederlandse wetgeving (het Watcrleidingbesluit uit 2001)onderkende deze onzekerheid en formuleerde een aanvaardbaar
risicovan maximaal één infectie per 10.000
drinkwaterconsumenten perjaar. Voor een
getalsmatige inschatting van het infectierisico
ishet gebruik vangegevens die betrekking
hebben opuitsluitend fecale indicatoren
natuurlijk onvoldoende. Hun aanwezigheid is
immers niet noodzakelijkerwijs gekoppeld aan
deaanwezigheid vanpathogène micro-organismen. Het omgekeerde wordt overigens wel
verwacht;defecaliën van een patient bevatten
naast de pathogeen ook altijd indicatorbacteriën.Decorrelatie tussen het vóórkomen van
pathogenen en indicatoren in watermonsters
kan echter niet altijd goed worden aangetoond. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat
beidegroepen organismen in het milieu verschillende overlevingskansen hebben. Hierdoor kunnen beide groepen in sterk variërende
verhouding gevonden worden. Soms zijn zelfs
pathogenen aanwezig zonder dat men indica-

toren heeft aangetoond. In het begin van de
jaren '90werden ruim 400.000consumenten in

Nederland (zie het artikel vanSchijven op
pagina 27).Vanuit dcpluimveeteelt is bekend
dat vogelseen belangrijk reservoir voorCampylobacter kunnen vormen. Het feit dat in sommigejaargetijden nogal wat watervogels pleisteren in allerlei reservoirs van
drinkwaterbedrijven wasvoor een aantal
bedrijven aanleiding onderzoek tedoen naar
het voorkomen van Campylobacter in dergelijke
reservoirs6)'8).

Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
BijDuinwaterbedrijfZuid-Holland (DZH)
wordt alsinds beginjaren '90Campylobacteronderzoek verricht, met name opde produc-

Aalscholversenkokmeeuwen.
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tielocatic Scheveningcn.Ruim 3200 monsters
zijn inmiddels onderzocht. Uit de soms grote
verschillen tussen de mediaanwaarde en het
gemiddelde van de analyseresultaten (zie
tabel 1) blijkt dat deconcentratie Campylobacter
sterk kan fluctueren. Dit isvooral het geval bij
deopen verzamelkom endeopen snelfdters.
Een beperkt aantal metingen in het water van
deAfgedamde Maas (Brakel]en de infiltratiepanden van Meijendel bij Scheveningen liet
steeds vrij hoge aantallen Campylobacter zien,
dievolledigwerden verwijderd tijdens depassagedoor het duinzand. Gedurende de tijd dat
het teruggewonnen water deopen verzamelkom passeert, neemt het aantal weer sterk toe.
Deze toename isduidelijk in verband te brengen met de aanwezigheid van vogels in de verzamelkom, waar vooral 'swinters soms flinke
aantallen watervogels pleisteren. In mindere
mate zijn ook vogels opdeopen snelfdters
waargenomen. Degrootste vogelaantallen treden vooral op alsandere oppervlaktewateren
dichtgevroren zijn. Maar ook 'szomers treden
aan vogelsgerelateerde Campylobacter-pieken
op;bij druk strandbezoek zoeken vooral meeuwen deachterliggende infiltratiepiassen en
verzamelkom opom ongestoord te kunnen
rusten. Bij deverdiept gelegen verzamelkom
speelt waarschijnlijk ookafstroming van
regenwater van het talud, waarbij vogel- en
konijnenfeces meegevoerd kunnen worden,
een rol.In diverse processtappen daarna (ontharding,beluchting, snelfiltratie en langzame
zandfiltratie) neemt het Campylobacrcr-aantal
verder af Aan het eind van het proces wordt
sinds begin 1995een veiligheidsdesinfectie met
chloorbleekloog (natriumhypochlonct) toegepast (0,05mg chloor/l) om erzeker van te zijn
dat eventueel aanwezige Campylobactcr-bacterién effectief worden geïnactiveerdsi.BijDZH
zijn in verband met bovenvermelde problematiek in 2002de open snelfdters overkapt. Eind
2004zal ook deopen verzamelkom uit het primaire proces verdwijnen, zodat een volledig

den in 2001 van niet-detecteerbaar tot ruim 200
per liter.In Leiduin zijn meerdere zuiveringsstappen aanwezig dieCampylobacter verwijderen ofafdoden (ontharding, ozonisatie en langzame zandfiltratie).

procent in een klein open reservoir wordt
opgeslagen. Derest verblijft in een gesloten
aanvoer. Soms bevinden zich vogels in het
reservoir en komen hoge Campylobacter-gehaltes(tot 1100per liter) voor (tabel 2).Ook hier
geldt dat nogenkele zuiveringsstappen volgen,
zoals ozonisatie, ontharding, actief koolfiltratieen langzame zandfiltratie. Deozonisatie en
langzame zandfiltratie zullen de belangrijkste
verwijdering bewerkstelligen. Het open reservoir isvanwege Campylobacter-risico's onlangs
buiten bedrijfgesteld.

Op de productielocatie Weesperkarspel
wordt een mengsel van water uit het Amsterdam-Rijnkanaal en water uit de Bethunepoldergezuiverd. Meestal bevat dit mengsel meer
dan90procent water uit depolder. DeCampylobacter-gehaltes in deze wateren (tabel 2) lijken sterk opdewaarden dieook in andere
Nederlandse oppervlaktewateren werden
gevonden10).Het water wordt vervolgens naar
dezuiveringsinstallatie in Weesperkarspel
getransporteerd, waar het voor maximaal 40

Tabel1.

PWN
Het PWN-bekken teAndijk wordt gesuppleerd vanuit het IJsselmeer.Het is opvallend
dat deCampylobactcr-gehaltesin dit bekken

Meestwaarschijnlijke aantallenCampylobacter, gemetenindiversestaitavandezuiveringvan
DZH (totaal3214metingen)tussen 1992en2002.
mediaan
(aantal/l)

inlaatBrakel
infiltratie plassen (Meijendel)
onttrokkenwater
verzamelkom
influent, ontharding
beluchting(cascade)
snelfiltratie
langzame zandfiltratie
individuele filters
verzameld langzame
zandfiltraat
drinkwater*

gemiddelde
(aantal/l)

maximum
(aantal/l)

780

872

1500

450

510

1100

0

3,9

aantal
waarnemingen

4
6

0

0

15

126

2000

317

48

17,5

18,8

24

65

23
460

4

19,3

460

393

0

0,1

21

1474

0

0,028

2,1

592

0

0,001

0,04

361

2,1

' veiligheidsdesinfectie v a n a f februari 1995.

Tabel 2.

Meestwaarschijnlijke aantallen Campylobacter perliter, inmonstersgenomen indiversestadia vande
zuiveringsinstallaties LciduinenWeesperkarspel vanWaterleidingbedrijf Amsterdam in2000en2001s).
SF=snellezandjiItratic;ARK= Amsterdam-Rijnkanaal.

gesloten winning overblijft.
Waterleidingbedrijf Amsterdam
Op deproductielocatie Leiduin wordt het
geïnfiltreerde water viaopen kanalen (Nieuwe
Dam) teruggewonnen enverzameld in de
Oranjekom. Uit elfbemonsteringen blijkt dat
het teruggewonnen water sterk wisselende
aantallen Campylobacter-bacteriën bevat (tabel
2);van niet-detecteerbaar (minder dan drie) tot
meer dan 1100per liter.Omdat alle bemonsteringen in het winterhalfjaar van 2000-2001
plaatsvonden, iseen relatie met het seizoen en
ofeen relatie met aan- ofafwezigheid van
watervogels inde kanalen en de Oranjekom
niet aan te tonen.

Nieuwe

datum
22 nov 00

< 1100

29 nov 00

40

15

6 dec 00

23

4
9

13 dec 00

van desnelfilters, voor in dezuivering, varieer22
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70

50

18 dec 00

1100

50

20 mrt 01

nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb

nb
nb
nb
nb
nb
7
nb
nb

11 a p r o i
15 m e i 01

i8junoi
11 sep 01
i5oktoi
23 o k t o i

DeCampylobacter-aantallen in het influent

Dam

Leiduin
Oranjekom

27nov 01

influent
SF

ARK

Weesperkarspel
Bethunevoor
polder
ozon

nb
nb
nb
nb
nb

nb

20

90

70

<3
4
<3

40

21

4
nb

21

nb

nb

<3
nb

nb

nb

210

23

23

50

7

7

<3
4

15

nb

9
nb

40

23

90

20

nb
nb
nb
nb

15

1100

40

70

0.4
2,3

<3
nb
o,7
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lagerliggendandieinhetIJsselmeer(tabel 3).
DewaardeninhetIJsselmeerkomengoed
overeenmetdievanandereNederlandse
oppervlaktewaterreservoirs10). Vermoedelijk
draagtde dieptevanhetbekken(totmaximaal
25meter]ertoebijdatde aantallen afnemen.
Dekunstmatigemengingdieregelmatig
wordttoegepast,zalhierbij eveneenseenrol
spelen.Vanuithetbekkenwordthetwaterin
eeninlaatkanaalgebrachtvanwaaruithetin
dezuiveringsinstallatie wordtopgepompt.Dit
watervertoondeeenopvallendetoenamevan
deaantallenCampylobacter(zie tabel 3).Het
inlaatwerk,eenmetalenopenstelseldatals
eenpierinhetbekkensteekt,iseen favoriete
rustplaatsvoorallerleiwatervogels(aalscholvers,kokmeeuwene.d.).Hoewelhetonderzoek
vanenkeleversverzamelde aalscholveruitwerpselengeenCampylobacter-besmetting aan-

Tabel 3.

Meest waarschijnlijke aantallen C a m p y l o b a c t e r in het IJsselmeer en het PWN-bekken
in Andijk, gemeten in 2000 en 2001 e ).

datum

IJsselinlaat
meer bekken bedrijf

22 nov 00

21

29 nov 00

4
<3

06dec 00
13 dec 00

23

nb
nb
nb
nb
nb

90
210
900
< 1100

18 dec 00

<3

2omrtoi

200

liaproi

90

15 m e i 01

23

<3
<3
<3

11 sep 01

21

nb

200

<3
4

< 1100

23 okt 01

23

27 nov 01

90

11000
90
< 1100

9

toonde6),wordendesomszeergroteaantallen
vogelsgezienalsdeoorzaakvandesterketoenamevandeCampylobacter-aantallen.Inde
literatuur1)-!)^)wordenvooralmeeuwengezien
alsbesmettingsbron vanCampylobacter.Ook
hiergeldtdatnogenkelezuiveringstappen in
deinstallatieaanwezigzijndiezorgdragen
voordeverwijdering vanCampylobacter:
chloordesinfectic,coagulatie, zand-enactief
koolfiltratiegevolgddooreenveiligheidsdesmfectiemetchloordioxide.Binnenkortzal
dezuiveringvanproductiebedrijfAndijk uitgebreidwordenmeteendesinfectiestap,
bestaandeuiteencombinatievanUVen
waterstofperoxide.
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advertentie

ASTRASAHfjcontinue (bio)filtratie
• Biologische (de)nitrificatieen polijstingvan afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereidinguitoppervlaktewater
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• Spoelwaterbehandeling in de drink- enproceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratieinkoelwatercircuits
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