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Nadat proces en bedrijfsvoering goed
waren beschreven, zijn met het team dezeven
stappen van HACCP doorlopen:
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Welke risico's voor deeffectiviteit van het
ozonptoces kunnen worden onderkend?

GERTJAN M E D E M A , KIWA WATER RESEARCH

Bereiding van drinkwater vereisteen zeer kritische houding ten opzichte van deproductie- en distributierisico's die kunnen leiden tor een microbiologische herjbesmetting. Indien als bron voor het
drinkwater oppervlaktewater wordt ingezet, dan iseen degelijke kennis van dat water noodzakelijk
om de risico's te minimaliseren. IVaterleidingbednjJ Amsterdam isecu van de drinkwaterbedrijven
dieoppervlaktewater direct inzetten alsgrondstof voorde drinkwaterbereiding. Op de productielocatie Wccsperkarspel wordt kwelwater uit deBethuncpolder en water uit het Amsterdam-Rijnkanaal
gezuiverd tot drinkwater(30 miljard kubieke meterperjaar). In dezuiveringsinstallatie zijn twee
barrièresvoorpathogène micro-organismen opgenomen: eenoxidatieproecsdoorozoneneen langzamezand/titratie. Door dezedubbele barrière wordt het risico van onvoldoende desinfactiecapacitcit
door uitval van een van de barnèresgcminiuuiliseerd en kan chloreren van drinkwater achterwege
worden gelaten.
Demicrobiologische veiligheid van het
drinkwater wordt niet met eindproductcontrole gewaarborgd, maar met een preventieve
strategie van risicobeheersing in de zuivering.
Eendergelijke preventieve aanpak wordt in de
levensmiddelenindustrie al uitgebreid toegepast engaat uit van inventarisatie van risico's
en kritische beheerspunten ofwel Hazard
Analysis and Critical Control Point(HACCP].
Dehoofddesinfectie met ozon iséén van de
twee belangrijkste microbiologische barrières
in dezuivering teWccsperkarspel en een
belangrijk kritisch behcerspunt in deHACCP.
Bijevaluatie vande resultaten van het bedrij fsmeetprogramma bleekdat vooral in de zomerperiode in een aantal monsters thermotolerante bacteriën van decohgroep en sporen
van sulfietreducerende Clostridia worden aangetroffen in het water na deozonisatie (afbeelding 2). In vergelijking tot andere locaties met
ozon blijkt het proces teWccsperkarspel een
minder effectieve barrière tezijn en isde variatie inde effectiviteit relatiefgroot. Deze variaties hebben geen direct meetbaar effect opde
drinkwaterkwaliteit, mede door de tweede barrière in het zuiveringsproces: de langzame
zandfiltratic. Toch werd verbetering van het
ozonproces noodzakelijk geacht om de
robuustheid van dezuivering ook voor de toekomst te kunnen waarborgen. Bij het opzetten
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ingeschat. Door het gebruik van verschillende
termen voor dezelfde onderdelen van het procesontstond soms verwarring. Tevens bleek
dat na het ingebruiknemen van het ozonisatieproces (1992]diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering en controlemaatregelen waren doorgevoerd, dieniet ofonvoldoende eenduidig
waten vastgelegd in de bestaande protocollen
en procesbeschrijvingen. Onduidelijkheid
bestond bijvoorbeeld over deaanwezigheid en
de locaties van monsterpunren. Het maken
van een maquette bleek eengoed hulpmiddel
om deverschillende inzichten en termen eenduidig vast te leggen.

van het optimalisatieproject ozon isHACCP
toegepast om het onderzoek te structureren en
prioriteiten tekunnen vaststellen. Een nevendoelstelling van de HACCPishet verhogen van
debetrokkenheid van dewerknemers met
microbiologische/hygiënische aspecten.

Welke beheersmaatregelen zijn aanwezig
om deze risico's te beperken?
Hoewordt deeffectiviteit van het ozonproces bewaakt?
Wat zijn dekritiekegrenswaarden voor de
procesbewaking?
Zijn correctieve maatregelen afgesproken
voor alsde procesbewaking aangeeft dat
het proces niet goed loopt?
Op welkewijze worden dezeparameters of
condities geverifieerd?
Isereen registratie van deze operationele
afspraken?
Tijdens dit proceszijn het huidige procesontwerp en de bedrijfsvoering geëvalueerd en
isgekeken naar mogelijke verbeteringen om de
veiligheid van dedrinkwatetproductie verdet
te vergroten.

Resultaten van de HACCP-controle
HACCP ozon
Ter voorbereiding van de HACCPwerd een
groep samengesteld met medewerkers direct
gelieerd aan de bedrijfsvoering (operators en
bedrijfstechnologen), personen van de technischeonderhoudsdienst, een kwaliteitscontroleur, een laborant en onderzoeksmedewerkers.
Voorhet kunnen bepalen van defactoren die
aanleiding kunnen geven tot niet goed functioneren van het ozonproces en de beheersmaatregelen was eengoede beschrijving van
het bestaande procesontwerp, de wijze van
bedrijfsvoering en procescontrole nodig. Dit
bleek minder eenvoudigdan van tevoten was

Afb. 1:

Debelangrijkste tisico'szijn geïnventariseerd en vervolgens zijn afspraken gemaakt
over het hanteten van preventieve maatregelen, hoedeze worden bewaakt en welke
correctieve maatregelen nodig zijn voor het
gevalde maatregelen niet goed werken.
Waterkwaliteit
Deaanvoer van een hoge concentratie aan
pathogène micto-organismen (piekconcentratie)werd alseerste risicogenoemd. Pieken
kunnen worden veroorzaakt door verhoogde
aanvoer van micro-organismen viahet ruwe
water (zoals bij inname van water uit het

Processchema van ie zuiveringsinstallatieopde productielocatie Weesperkarspel.
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Amsterdam-Rijnkanaal ofregenval in deBethunepolder), door het terugvoeren van het
spoelwater van de filters ofdoor herbesmetting in het open bufferreservoir. Borging van
de robuustheid van het ozonproces isvoor dit
risicodeenige beheersmaatregel Een belangrijke beïnvloedende parameter bij het ozonproces van Weesperkarspel ishet DOC-gehalte
van het ruwe water. Dit ligt hoog en variabel.
Een hoogDOC-gehalte veroorzaakt een snelle
afbraak van ozon. Ozon isdan niet meer voor
desinfectie beschikbaar. De ozondosering
wordt aangepast aan het debiet:de concentratie ozon gedoseerd aan water iseen constante
waarde.Alshet water een hoog DOC-gehalte
heeft, wordt veelozon weggevangen en is minder ozon beschikbaar voor dedesinfectie. Het
gevolg iseen lager desinfectierendement dan
opgrond van deozondosering werd verwacht.
Ozondoscrincj
Ondcrdoscringvan ozon kan worden veroorzaakt door onvoldoende ozonproductie,
doot ongelijke bellendosering en variatie in de
gas-wateroverdracht van ozon.Hietvoor zijn
beheersmaatregelen genomen: een dubbele
ozongenerator isgeïnstalleerd en aan de diffusersworden strenge eisengesteld. Deze beheermaatregelen worden gemonitord. De diffusers
worden dagelijkse visueel geïnspecteerd en
zonodig wordr ingegrepen opbasis van ervaring. Dedoseerefficiency wordt berekend uit
degemeten ozonconcentratie in het afgas van
de begassingsruimten. Bijafname [criterium)
wordt actieondernomen. Maandelijks wordt
deon-line ozonmomtor gekalibreerd en eventueel bijgesteld.
Bedriifsvoerina
Variarie in inacrivariecapacireir wordt
tevens beïnvloed door despreiding van de verblijftijd van het water in dedoseer- en contactkamers van het ozonproces. Hierdoor ontstaan
variaties in de tijd waarmee het water in contact ismet ozongas. Bijhet ontwerp is getracht
kortsluitstromen tevoorkomen. Gedurende
onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan

A/b.2:

EenmaquettevanhetozonprocesalshulpmiddelbijdevoorbereidingvandeHACCP.

één van de tweeproductiesttaten bestaat
tevens een risico van verminderde inactivatie.
Tijdens dezewerkzaamheden wordt de volledigeproductiecapaciteit over één van de twee
beschikbate straten geleid.Daatdoor is het
procesgevoeliger voorstoringen in de ozondosering en bestaat een risico op tekorte contacttijden. Deozondosering wordt continu
gemeten.
Bijonderhoudswerkzaamheden worden de
kelders leeggepompt engeïnspecteerd. Gedurende het leegpompen wordt een kleine hoeveelheid niet geozoniseerd water geproduceerd.Dezetijd wordt zokort mogelijk
gehouden. Besmetting tijdens de onderhoudswerkzaamheden blijft achterwege door het
werken volgens een vastgesteld hygië'ne-protocol.Bij het opnieuw mgebruiknemen van de
ozonstraat volgt controle opde aanwezigheid
van micro-organismen. Bijeen geconsrateerde
te hogebesmetting meer dan acht uut na het
ingebruik nemen wordt de beschikbare
eindchloordosering aangezet. Chloordosering
wordt tevens toegepast als maatregel bij het
langdurig uitvallen van deozondosering en
wanneer herstel niet binnen een korte termijn

Aantallenhygiënischverdachtekoloniëninhet waternaozonisatieopproductielocatieWeesperkarspel van
WaterleidingbedrijfAmsterdamtussen1998en2000.

isterealiseren (binnen acht uur).
Alsrisico (zonder beheersmaatregelen)
werd de plaatsing van verkeerde en niet voldoendegedocumenteerde monsterpunten
(locatie in de installatie) genoemd.

Verbeteringen
Voorkomen piekverontreinyincj
Detrendanalyse van microbiologische
bedrijfsgegevens van tienjaar1)'7) heeft inzicht
gegeven in de risico'svan het voortraject van
het ruwe water en het optreden van piekverontreinigingen. Piekconcentraties met virussen kunnen veroorzaakt worden door de inname van water uit het Amsterdam-Rijnkanaal.
Dit heeft geleid tot aanbevelingen om dit
water slechts incidenteel en in een maximale
mengverhoudingmet water uit de Bethunepolder in tezetten. Daarnaast vormen afspoelingdoor regenval van fecale micro-organismen vandeomliggende agrarische landerijen,
naleveringvan Clostridium-sporenuit slib in de
aanvoerkanalen en introductie van pathogenen alsCampylobacter door de aanwezigheid
van watervogels aanvullende risico's.De open
bufferbak speelt eengrote rol in de herbesmettingvan het water met Campylobacteren is
daarom in april vanditjaar gesloten. Daarnaast ishet beleid aangepast ten aanzien van
beweiding van de landerijen rond de winputten.Bovendien zijn maatregelen genomen om
pieken te beperken gedurende onderhoudswerkzaamheden, zoals tijdens het baggeren
van de aanvoerkanalen.
Verbeteren bedrijfsvoering
Op korte termijn zijn alle monsterpunten
geëvalueerd en daar waar nodiggewijzigd of
aangevuld om het proces beter tekunnen controleren.Verder zijn de procedures rondom
onderhoud en reparaties geëvalueerden zonodigaangescherpt. Onderzoek, dat op de langere
tetmijn tot verbetering van het proces moet
H2o
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mentinstrument wordt positief beoordeeld
doorWaterleidingbedrijfAmsterdam. Het ozonisatieproces en de wijze van procesvoering is
systematisch beschreven door medewerkers
van verschillende afdelingen. Door het streven
naargebruik van eenduidige begrippen isde
onderlinge communicatie verbeterd. Her doel
van deHACCP,een prevenrieve risicobeheersing realiseren, wordt door de betrokkenen
herkend en erkend.Dit heeft inmiddels al
geleid tot verbeteringen in de risicobeheersing
in andere onderdelen van her productieproces.
Het optimalisatieproces van deozonisatie is
vanuit deverschillende invalshoeken ingevuld
en wordt daardoor breed gedragen.Het vervolg
wordt door het procesduidelijk gestructureerd
en deprioriteiten in het onderzoek konden
beter worden vastgesteld.

Inspectie van de ozonkelders conform het hygiënisch protocol.

leiden, richt zich onder meer opde invloed van
DOCopdeinactivatie^ endeeffecten opde
vorming van bijproducten alsAOCen bromaat. Procesmodellering vergroot het inzicht
indewerking van het procesen kan leiden tot
een verbeterde procesbeheersing en proccssturing van deozondosering ter realisatie van een
gewenst desinfectierendement.Tevens wordt
onderzochr ofhet DOC-gehaltein het influent
kan worden verlaagd dooraanpassingen in de
voorzuivering:het verlaagt deozonafbraak en
devorming vanAOC,waardoor meer ozon
beschikbaar isvoor desinfectie. De vorming
van bromaat ishierbij een belangrijk aandachtspunt.
V e r b e t e r p u n t e n van de HACCP
Devoorbereidende fase vandeHACCP,het
beschrijven van het proces en inzicht in
bestaande protocollen, maatregelen en monitoringsactiviteiten, kost relatiefveel tijd. Een

goede voorbereiding en vastlegging voorkomt
echter discussies tijdens het benoemen van de
risico's endedaarop gerealiseerde maatregelen.
DeHACCP-bijeenkomsten met groepen van
gemiddeld 15 personen kunnen effectiever en
mer minder tijdsbelasting worden uitgevoerd.
Aanbevolen wordt om de beschikbare informatieineen kleiner team vast teleggenen voorafgaande aan desessiesbeschikbaar te stellen.

Alsvervolgop deHACCPvan deozon
wordt de HACCPin de loop van ditjaar uitgebreid naar devolledigezuivering. Hierbij
wordt aansluitinggezocht bij dedoor deWHO
aanbevolen ontwikkeling van het opstellen
waterveihghcidsplannen voor debereiding van
microbiologisch veiligdrinkwater, i
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Conclusie
Detoepassing van HACCPals manage-
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sanitation in Amsterdam.
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