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Deverontreinigingen vanhetoppervlaktewater worden veroorzaaktdoor
besmettedierenenmensen.Datbetekentdat
lozingenvan,aldannietgezuiverd, huishoudelijk afvalwater enmestvanlandbouwhuisdiereneninhetwildlevendedieren potentiële
bronnenzijn.Deaanvoeruithet buitenland
viadeRijnenMaasismogelijk ookeenrelevantebronvandeprotozoa.Inafbeelding2
zijn deroutesvandebelangrijkste bronnen
naar hetoppervlaktewater schematisch weergegeven.
Ineengrootsamenwerkingsverband van
deVerenigingvan Rivierwaterbedrijven
(RIWA),RIVM,RIZA, KiwaOnderzoek&Advies
enenkeleRIWA-lidbedrijven iseen aanzienlijk
deelvanbovenstaand noodzakelijk geachte
kennisverzameld.
Indit themanummer vanH20wordtin
vierartikelen hetonderzoeksamengevat(3].
Hetonderzoek naarparasitaireprotozoain
reservoirsten behoevevan drinkwaterproductiewasgeenonderdeelvanhetRIWA-project
maarwasonderzoekvanwaterleidingbedrijven enKiwaOnderzoek&Advieso.a.in
hetkadervanhetgezamenlijke onderzoeksprogramma.
Dooronderzoeksgeld,expertiseencapaciteittebundelen isvoorelkedeelnemende
instantiemeerrelevante informatie verkregen
dan iederafzonderlijk verzameld zou kunnen
hebben.
Dankzij deintensievesamenwerkingvan
dedeelnemendeinstellingen iseen gedetailleerdbeeldontstaan vandebronnenende
gehalten vanCryptosporidium-oöcysten enGiardia-cystenindeNederlandse oppervlaktewaterenenderisico'svoordrink- enzwemwater.
Nieuwemoleculair-biologische techniekenmakenhet thansmogelijk onderscheid te
makentussen levensvatbareenniet levensvatbare(oö)cystenenooktussen menspathogene
ennietmenspathogene soorten(zieActualiteit
inditnummer).Onderzoekwordt hiermee
momenteel uitgevoerdomde(eventuele)risico'snogbeterintekunnenschatten.*
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Dcresistenteoverlcvmcjsstadia vandeprotozoa CryptosporidiumenGiardia buien algemeen in
oppervlaktewatervoor.Degehalten inhetNederlandsoppervlaktewaterwordenvooreenaanzienlijkdeelbepaald doordeaanvoervanuit lietbuitenland viadcRijn enMaas.Gedurende eenjaar
zijn bij innamepunten vanoppervlaktewaterverwerkende drinkwaterbedrijven degehaltenvan beide
protozoa bepaald. Opbasishiervan isdcbenodigdeverwi]dcnitgscapaciteitvande betreffende
zuivering berekend.Voordebereidingvanbetrouwbaardrinkwater iseen aanzienlijke verwijdering
noodzakelijk. A/hankehjk vandegehalten indegrondstojvarieertdezevan 6-7.8 '° logeenheden
voorGiardia-cystcn envan 6,4-7 w logeenhedenvoorCryptosporidium-oöcysten.
Hetonderzoek naar hetvóórkomenvan
CryptosporidiumenGiardiain oppervlaktewater
wordtindeVerenigdeStatenenGrootBritannië,alsgevolgvandedaardoor drinkwater
veroorzaakteepidemieën,reedsgedurende
enkeletientallenjaren uitgevoerd.Ophet
vasteland vanEuropa isdewerkelijke
aandachtpasgekomennadegroteepidemie
vanMilwaukee in 1993.InNederland werd het
eerste(oriënterende)onderzoekechteralin
1991 uitgevoerd. Indatonderzoekwerden
Giardia-cystenoptweeplaatsen aangetoond
(IJsselmeerbijAndijk, 2cysten/lendeMaaste
Keizersveer,4cysten/l).Cryptosporidium-oöcystenkondennietwordenaangetoond (2). Gedurende 1993 heeft het Waterwinningbedrijf
BrabantseBiesbosch(WBB),samenmethaar
afnemers enKiwa,heteerstegrootschalige
onderzoek naarhetvoorkomen vanbeide
protozoaindeMaas(teKeizersveer)uitgevoerd.Inditonderzoek werdenvoorheteerst
Cryptosporidium-oöcysten inNederlands oppervlaktewateraangetroffen (1).Sindsdieniserbij
veelwaterleidingbedrijven, dieoppervlaktewateralsbrongebruiken,onderzoekuitgevoerdnaarhetvoorkomen vanbeideparasieten.Inditartikelwordteenonderzoek

beschreven naarhetvóórkomenvanCryptosporidiumenGiardiabijeengrootaantalinnamepuntenvan oppervlaktewaterverwerkende
drinkwaterbedrijven. Daarnaastisdeaanvoer
vanbeideparasieten viadeRijn endeMaas
onderzochtdoordeaantallen temeteninde
RijnbijLobithendeMaasbij Eijsden.

Methode
Deinnamepunten (zieafbeelding 3)zijn
indeperiodemei1997totmei1998twaalf
maalbemonsterd.LobithenEijsdenzijn in
dezelfde periodeveertien maal bemonsterd.
Eenmonsterbestonduit 100literwaterdat
overeenpolypropyleen kaarsfilter werdgefiltreerd.Ophetlaboratorium werdhet kaarsfiltetopengesnedenengewassen.Dewasoplossingwerdviaverschillendestappen geconcentreerd toteen 1 ml-pellet.Doormiddelvan
voorCryptosporidiumenGiardiaspecifieke
monoklonaleantilichamen,diezijn gemerkt
meteenfluorescentie-kleurstof, zijnde
(oö)cystenteonderscheidenvananderedeeltjes inhetmonster.Detellingenwerdenvoor
eendeelmetbehulpvaneen epifluorescentiemicroscoopverricht.Vooreenanderdeelwerd
gebruikgemaaktvaneenflowcytometer in
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eerder onderzoek en zijn grofweg ookvergelijkbaar met buitenlands onderzoek (zie
afbeelding 1 en 2).
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VerloopvandegemiddeldegehaltenaanprotozoaenindicatorbacteriëninhetMaasstroonmebied.THCOL=
thermotolerantebacteriënvandecolujroep;FSTREP=jecaleenterococcen;SSRC=sporenvansulfietreducerendcClostridia;SCP=sporenvanClostridiumyetfringens.
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Verloopvandegemiddeldegehaltenaanprotozoaenindicatorbacteriën inbetRijnstroonigebicd.THCOL=
thermotolerantebacteriënvandecolujroep;FSTREP=/cca!centerococcen;SSRC=sporenvansulfictreducerendcClostridia;SCP=sporenvanClostridiumperfrimjens.

combinatie met microscopische beoordeling
van het monster. Voor het bepalen van het
rendement van de meetmethode zijn regelmatigextra monsters kunstmatig besmet met
een bekende hoeveelheid cysten enoöcysten.
Het percentage dat van deze (oö)cysten werd
teruggevonden, gecorrigeerd voor het actuele
niveau (oö)cysten inhet monster, is het rendement van de meetmethode. Het gemiddelde
rendement voor Cryptosporidium was 2,6en
voor Giardia 15,6procent.
Naast degehalten aan protozoa is een
groot aantal andere waterkwaliteitsparameters
gemeten om eventuele correlaties vasttestellen. Hiertoe behoorden o.a. thermotolerante
bacteriën van de coligroep,sporen van Clostri-

dium perfringens, fecale enterococcen, F-specifiekeRNA-fagen, troebelheid, debieten
temperatuur.

Gehalten bijde irmamepunten
Beideprotozoa zijn op alle onderzochte
locaties inhet Rijn- en Maasstroomgebied
aangetroffen (afbeelding 1 en2).Het percentage positieve monsters opde onderzochte
locaties vatieerde van 33- 100procent voor
Cryptosporidiumen van 67- 100procent voor
Giardia.Degemiddelde gehalten (gecorrigeerd
voorhet rendement) aan Cryptospondiumoöcysten varieerden van 1,4-87per liter en aan
Giardia van 1,5-95per liter. Deze gehalten
liggen indezelfde orde van grootte alsdie van

In dezomerperiode waren deCryptosporidium-en Giardia-gehalren relatieflaag,inde
nazomer en herfst wasopde meeste locaties
een relatiefsnelle stijging van de gehalten
zichtbaar.
De hoogsteenmeest voorkomende positievecorrelaties werden aangetroffen tussen de
Cryptosporidium-en de Giardia-gehalten.Dit is
niet verbazingwekkend, omdat de bronnen
voor beide protozoa voor een belangrijk deel
overeenkomen. De fecale indicatororganismen
(met name fecale enterococcen) correleerden
elk op een aantal locaties met Cryptosporidium
en/ofGiardia.Ook met het debiet en de troebelheid zijn correlaties gevonden. Een stijging
in het debietvan de rivier met een factor 3-10
binnen een maand was,met name inhet
Maasstroomgebied, een voorspeller voorde
stijging van het gehalte aan Cryptosporidiumen
Giardia met eveneens een factor 3-10.De
overige indicarororganismen waren tijdensde
meeste pieken van een van beide of beide
protozoa ook verhoogd.
Inhet Maasstroomgebied zijn deCryptosporidium-enGiardia-gehalten hethoogstbij
Tailfer en Eijsden enworden lager naarmate
deMaas verder Nederland inkomt. De indicatorbacteriën laten een vergelijkbaar beeld zien.
Dit betekent dat de fecale verontreinigingsgraad van het Maaswater afneemr. Dit kan het
gevolgzijn van verdunning vanhetverontreinigde water met schoner wareruitde Nederlandse beken, rivieren en polders. Mogelijk
speelt afsterving en sedimentatie ook een rol.
Alsafsterving een belangrijke rol speelt, iste
verwachren dat organismen die snel afsterven,
zoals thermotolerante bacteriën van decoligroep,een steiler verloop vertonen dan persistente organismen, zoals sporen van Clostridium perfringens en Cryptosporidium(3).
Omdat de (gemiddelde)gehalten van bijvoorbeeld thermorolerante bacteriën vandecoligroep en Cryptosporidium-oöcysten op dezelfde
wijze aflopen, lijkt afsterving geen belangrijke
rol respelen.Inhet Albertkanaal nemende
gehalten aan Giardiaenindicatorbacteriën ook
aften opzichte van deMaas bij Tailfer, van
waaruit dit kanaal wordt gevoed. Ook hier kan
verdunning de oorzaak zijn, mogelijk weerin
combinatie met sedimentatie of afsterving.
Uit de metingen inhet Rijnsrroomgebied
isook zichrbaar dat degehalten aan protozoa
afnemen inNederland, hoewelinhet Lekkanaal één hoge meetwaarde voor Giardiahet
gemiddelde inhet Lekkanaal boven deRijn bij
Lobith laat uitkomen. Degehalten bij Andijk
zijn relatieflaag.De lange verblijftijd vanhet
Rijnwater inhet IJsselmeer verlaagt het
gehalte alsgevolg van afsterving, sedimentatie
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en predatie. Het verloop van degehalten aan
indicatorbacteriën isopdielocatie vergelijkbaar met dat van de protozoa.
A a n v o e r via R i j n e n Maas
DeRijn en Maas vormen veruit de belangrijkste bron van het Nederlands oppervlaktewater. Deprotozoavracht isbepaald met het
geometrisch gemiddelde van het gehalte
tijdens de onderzoeksperiode en de hoeveelheid water die viadeRijn en Maas in deze
periode ons land is binnengekomen. Dejaarlijkse protozoavracht voor de Rijn bij Lobith
was 1,7x ïo's Cryptosporidium-oöcysten en 1,4x
1015Giardia-cysten.VoordeMaas bij Eijsden
wasdejaarvracht respectievelijk 2,1 x1014
oocysten en 3,6x 1014cysten. Met name de
Cryptosporidium-vracht in de Rijn is hoger in
vergelijking met eerder onderzoek (4).Ook de
Cryptosponduim-vracht in deMaas isnu circa
10keer hoger dan in het najaar van 1995. De
verklaring hiervoor iswaarschijnlijk dat in
het eerdere onderzoek slechts een deel van het
jaar gemeten is,terwijl in dit onderzoek alle
seizoenen zijn meegenomen.
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VerwijdcritigscapaciteitvanGiardiaenCryptosporidii
metnieuwegegevens.

aanzienlijk aantal grote steden en een omvangrijk landbouwareaal (veelgroter dan voor het
Maasstroomgebied), wat waarschijnlijk de
oorzaak isvan de hogerevracht in de Rijn.
Benodigde verwijdering
Het Ministerie van VROM heeft samen
met de Inspectie Milieuhygiëne een concept
beleidstandpunt opgesteld, waarin isvastgesteld dat het risicoop infectie via drinkwater
maximaal 1 per 10.000personen perjaar mag
bedragen (6).Dir risiconiveau isook in het
voorstel voor de herziening van het Waterleidingbesluit opgenomen. Extrapolatie van
dosis-respons relaries voor deprotozoa (vastgesteld met menselijke vrijwilligers) laar zien dat
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Devracht van deRijn is voor beide protozoa beduidend hoger dan van deMaas.De
gemeten gehalten aan protozoa bij degrensovergang van Maas en Rijn zijn vergelijkbaar,
maar door de IOXhogere afvoer van de Rijn
wordt de protozoavrachr navenant hoger. Dit
betekent ook dat de emissie van protozoa in
het stroomgebied van deRijn voordegrensovergang beduidend omvangrijker moet zijn
dan in het bovenstroomse deel van deMaas. In
Duitsland zijn bijna alle lozingen van huishoudelijk afvalwater gezuiverd, terwijl in
Belgiëeengroot deelongezuiverd wordt
geloosd.DeRijn wordt verontreinigd door een
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Cryptosporidium afwezig moet zijn in 45m J
drinkwater en Giardia in 180m ' drinkwater.
Dezegehalten liggen ver beneden dedetectiegrens van de meetmethode. Om aan te kunnen
tonen dat voldaan wordt aan deze richtwaarden kan op basis van het verschil tussen gehalten aan protozoa in degrondstof en de maximaal toelaatbare gehalten in het drinkwater
de benodigde verwijderingscapaciteit van de
zuivering worden vastgesteld. Daarbij spelen
twee variatiebronnen die de onzekerheid van
het resultaat beïnvloeden een rol:de variatie in
degemeten gehalten (in sommige monsters
zitten hogegehalten en in sommige lage) en
de variarie in de opbrengst van de meetmethode. Om deze beide variatiebronnen in de
berekening tot hun recht te laten komen, is
hier gekozen voor een Monte Carlo analyse: uit
degegevensset van de metingen van het
gehalte per locatie(n=12)en uir degegevensser van de rendementsmetingen van de innamepunten (n= 33)is5000Xop willekeurige
wijze een gehalteen een rendement getrokken.Deze twee getallen zijn gebruikt om een
gecorrigeerd gehalte teberekenen. Wat daaruit
resulteert, isper innamepunt een set van 5000
gecorrigeerde gehalten. Uit de wijze waarop
dezegegevensser isverdeeld, kunnen de
betrouwbaarheidsintervallen worden berekend. Degegevenssets zijn daartoe gefir aan
een log-normale verdeling. Het (rekenkundig)
gemiddelde en het95 procents-betrouwbaarheidsinterval van deze verdeling zijn gebruikt
voor het berekenen van de benodigde verwijdering. Dezevarieert, afhankelijk van de mate
vanverontreiniging van degrondsrofen de
variatie daarin van 5,8-7,0 I0 log-eenheden op
basis van het gecorrigeerde gemiddelde
gehalre aan Cryptosporidium-oöcysten en van
6,0-7,8 10log-eenheden op basis van het gecor-
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rigeerdegemiddeldegehalteaanGiardiacysten.Deberekendebenodigde verwijdering
opbasisvande05 procents-bettouwbaarheidsgrenslagvoorbeideprotozoaopalleinnamepunten 0,5-0,6,0log-eenhedenhoger (afbeelding3). Omookdepiekenindegehaltenvan
protozoaafdoende tekunnen verwijderenis
dezelaatstebenodigdeverwijdering noodzake-

lijk.
Bijdezeberekeningisaangenomen dat
allewaargenomen (oö)cysten levensvatbaar
zijn entotdemenspathogene typenbehoren.
Dezeaannamebetekent vrijwel zekereenoverschattingvandeaantallen infectieuzeprotozoainhettuwewaterendusookvandebenodigdeverwijderingscapaciteit. Omdegrootteordevandezeoverschatting tekunnen bepalen,zijn specifiekere methodennodigdiede
infectieuze vandeniet-infectieuze(oö)cysten
kunnen onderscheiden[zieActualiteitindit

Zuiveringscapaciteit
Voorelkezuiveringzalapartgetoetst
moetenwordenofdeberekendebenodigde
verwijderingscapaciteit gehaaldwordt.De
zuiveringscapaciteit kanindezuivering
bepaaldwordendoordeverwijdering temeten
vandevannatureaanwezigeanaërobebacteriesporen,kleinecentrischediatomeeënof
anderedeeltjes.Daarnaast kunnendoseerexperimenteninpraktijksituaties ofproefinstallatiesuitgevoerdworden.Ookkangebruik
gemaakt wordenvanliteratuurgegevensover
deeffectiviteit vandesinfectiemiddelen en
fysische zuiveringsstappen (tabel1).

bijaandeverwijdering vandeprotozoa.Ozon
isredelijkdoeltreffend tegenGiardia,maaris
slechtsingeringemateeffectief tegenCryptosporidium,endan nogalleenbij hogeretemperaturen.Eencombinatievan desinfectiemiddeleniseffectievet dandesomvandeafzonderlijke effectiviteiten. Hetverschilisechter
gering.Recentelijk isvastkomentestaandat
metUVeenaanzienlijke inactivatiebewerkstelligtkanworden.Fysischezuiveringsstappenzoalslangzamezandfiltratieen
membraanfiltratie zijn effectief indeverwijderingvandeprotozoa.Coagulatieenfiltratie
verwijderen circa2 logeenheden.Voorzichtigheid isechtergeboden methethergebruikvan
hetfilterspoelwater,omdatde(oö)cystenzich
daarinkunnenophopen.Deverwijderingdoor
opslaginbekkensiso.a.afhankelijk vande
bekkenconfiguratie endeverblijftijd (zie
Medemae.a.inditnummer).
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Dereductiediedezuiveringteweegkan
brengen, isafhankelijk vandewegdiede
(oö)cysteninhetmilieu hebben afgelegd.
Meervoudigestressverlaagtdelevensvatbaarheidvande(oö)cysten,zodat minder
(oö)cystenvetwijderd hoeventeworden inde
zuivering.Hetisdaaromaannemelijk datde
buitenlandse aanvoereenvoudiger teverwijderenisdande(oö)cystendieindebuurt vande
zuiveringinhetwaterterechtkomen.*
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