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Met[ocatiespecifiek onderzoekhebben waterleidingbedrijven kwantitatieve informatie verzameld
overhetvoorkomen vanCryptosporidiumen Giardia m lumgroiidstojofhal/product.Daarnaast is
eenaantalfactoren regenval,dooi aanherliclugckomeudieeenpiekveroutremigiug kunnen
veroorzaken.Dit benadrukt hetbelangvaneen teallen tijdegoed werkendezuivering.Inde meeste
bekkens,duinkommen enbekenwaren depercentagespositievemonstersendegemiddeldegehalten
lagerdanindegrote rivieren.Deopslag vanoppervlaktewater mbekkensverlaagt deprotozoagehalten substantieel bij langere verblijftijden.
Voorhetvaststellen van hetbelang van deze typenzijn methoden nodigomonderscheid tekunnen
maken tussen welenmetmenspathogene(oölcysten.
Dewinning vandrinkwater uit oppervlaktewater maakt vooreenbelangrijkdeel
gebruikvanrivierwater.Eendeelvanditwater
wordtvoorgezuiverd inbekkensdiedefecale
verontreiniging verlagendoor zelfreiniging
(8). Eenanderdeelwordtdoor bodempassage
indeduinenofoeverfiltratie grotendeels
ontdaan vanfecaleverontreiniging.Bijenkele
duinwaterwinningen wordthetwaterna
bodempassageopgeslagen inopenduinkommen.Zowelinvoorraadbekkens alsindeze
duinkommen treedt fecale verontreiniging
doorwatervogelsenzoogdieren op. Deze
dierenkunnen voordemenspathogèneCryptosporidiumsoorten inhetwaterbrengen.Voor

Giardiageldtditmogelijk ook,maarditisin
dewetenschappelijke literatuur meeromstredeno.a.inhetkadervanhet Gezamenlijk
onderzoeksprogramma hebbendeNederlandseoppervlaktewaterbednjven ondetzoek
gedaannaarhetvoorkomenvanCryptosporidiumenGiardiainbekkens,duinkommen en
eenbeek,omkwantitatieve informatie te
verzamelenoverhetvoorkomenvandeze
protozoa inhun grondstofof halfproduct.
De Biesbosch bekkens
Maaswaterwordtingenomen inde
bekkensvanWaterwinningbedrijf Brabantse
Biesbosch(WBB)en,naeenverblijfvancirca5

Hetkunstmatigbesmettenvaneenmonsteromlietrendementvandemethodete
kunnenbepalen. (Foto:MetaFrank).
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maandenindedrieinseriegeschakelde
bekkens,getransporteerd naardiverselocaties
inZuidwestNederlandvoorverderezuivering
totdrink-enmdustriewater (8). HetWBB isin
Nederland degrootsteleveranciervanoppervlaktewaterdatmeteendirectezuiveringtot
drinkwaterwordtbehandeld.Vandaardatalin
1993 eenuitgebreideinventarisatieis uitgevoerdnaarhetvoorkomenvanCryptosporidium
enGiardiainMaaswaterenafgeleverd water(4).
In1994isdezeinventarisatiedoorgezetdoor
onderzoekvanWBBenRIVM(6). In1994zijn
ookuitwerpselenvandewatervogelsenzoogdierendieopenronddebekkenslevenonderzochtopdezeparasieten(6). Cryptosporidiumen
Giardiazijnaangetroffen ineenaantalwatervogelsoortendiealgemeenopdebekkensvoorkomen(zoalsdesmientendekrakeend)enineen
aantalzoogdiersoorten (zoalsdemuskusrat).
Doordegehalten indemesttecombinerenmet
vogeltellingen envogelgedragisgeschatdat
1 -16procentvandeCryptosporidium-belasting
en4-67procentvandeGiardia-belastingvan
hetafgeleverde waterafkomstig isvanwatervogels.Ditisnietoverheersend,maarzekerook
nietverwaarloosbaar.(Oö)cystendievanwatervogelsafkomstig zijn,kunnensoortenzijndie
alleenbijvogelsvoorkomenendusgeenbetekenishebbenvoordegezondheid vandemens.
Vogelskunnenechterookdragerzijn(bvvia
foeragerenoprioolslib)vanmenspathogene
Cryptosporidium(1).
Vanaf1997 tothedenwotdendeMaas,
maarmetnamehetafgeleverde wateronderzochtophetvoorkomenvanCryptosporidium
enGiardia.Uitalleonderzoeken blijkt dat
Maaswater terhoogtevanhet innamepunt
vanWBB sterkfecaalverontreinigd is. CryptosporidiumenGiardiawordendaarvrijwel altijd
aangetroffen (4,6).Inhetafgeleverde water
lagendegehalten Cryptosporidium 1,3-1,6logeenhedenlagerendegehalten Giardia(in 1993,
1994en 1999)1,8-2,3 log-eenhedenlagerdan
inhetMaaswater.Indewintermaandenvan
1998 werdeenstetkverhoogdgehalteGiardtacysten inhetafgeleverde water waargenomen.

MonsternemingindeMaasbijTail/cr(B).(Foto:H.Ketelaars).
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0,4
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5/7
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3/7
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6,8

7
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9/96-9/97

6./14

1,4
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2,9
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9/96 - 8/97
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1,2
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12/13
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Braakmanbekkens

Waterteidingplas
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1
2

11.3
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1/3

0,16

1/3

0,2
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12/95-3/96;8/96

5/9

0,27 - 0,641

6./9

1,8-2,2'
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3,2

3/96 - 5/96

1/3

0,35

1/3

0,1

0,4

0,3

<0,30
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Gehalteinwinterperiode - gehalte inzomerperiode
Na microzeven

3

Gegevens Kruidenier & Medema, 1995
Allegehaltenzijn gecorrigeerdvoor het rendementvan de meetmethode

Tabe

VoorkomenvanCryptosporidiumenGiardiainbekkens,duinkommenenbekendiewordengebruiktbijdedrinkwatervoorziening.

Dit werd mogelijk veroorzaakt door storing
van de analysemethode door algen die reageerden met het monoklonale antihchaam tegen
Giardia cysten en qua morfologie ook niet te
onderscheiden was van dezecysten.Vals-positieve teacties zijn ook door anderen waargenomen.Er zijn ook bij de 'events' van Sydney
Water met Cryptosporidium onderwerp van veel
discussie geweest. Een andere oorzaak voor de
verhoogde Giardiagehalten is minder waarschijnlijk maar ook niet geheel uit te sluiten:
het optreden van een Giardia-epidemie onder
de natuurlijke fauna die op de bekkens leeft.
In het onderzoekdat door Kiwaeind vorig
jaar voorWBEisuitgevoerd en dat nu metWBB
wordt verricht worden moleculaire methoden
toegepast om onderscheid temaken tussen wel
en nietpathogèneen welen niet levensvatbare
Cryptosporidium en Giardia(oöjcysten. Daaruit
komt naar voren dat in het afgeleverde water
menspathogene C. parvum voorkomt.

De Braakman bekkens
Van de drie bekkens van ps Braakman
(DELTANutsbedrijven) wordt water vanuit de
Biesbosch bekkens ingenomen in één bekken
en in twee andere bekkens wordt lokaal oppervlakrewater ingenomen. In de winter worden
deze tweebekkens gedurende een periode van
6 - 8 weken gevuld met het polderwater, waarbij ijzeroplossing wordt gedoseerd voor vlokvorming. Dezevlokken bezinken in het
bekken. Debekkens worden batchgewijs
bedreven, dus ze worden gevuld en na een
bepaalde standtijd in gebruik genomen voor

productie van drink- ofindustriewater. In het
eerste halfjaar van 1996ishet bekkenwater en
polderwater onderzocht. Het polderwater was
duidelijk fecaal verontreinigd en bevatte in3
van de 3monsters hoge gehalten van zowel
Cryptosporidium (20/I)alsGiardia (470/I).Na
bekkenverblijf daalde het gehalte, waardoor
nog maar in 1 van de 6monsters Cryptosporidium werd aangetroffen en in 4van de6Giardia. Deverwijdering van Cryptosporidium was
1,4 log-eenheden en van Giardia 3,2 log-eenheden. In her eerste halfjaar van 1997is dit
onderzoek herhaald. Ook toen bleek dat na12
weken de gehalten met groterdan 1,7 (Crypto)
- 2,4(Giardia) log-eenheden waren gedaald.De
ijzerdosering helpt daarbij met het wegvangen
en sedimenteren van de protozoa. In
januari/februari waren de bekkens vrijwel
geheel bevroren. Op een van de bekkens (nr3)
was nog een wak aanwezig met hoge aantallen
watervogels. Het ijs op dit bekken lag vol met
vogelfeces. In het watermonster dat werd
genomen nadat dedooi was ingetreden waren
degehalten Cryptosporidium en Giardia sterk
verhoogd.Deze waren waarschijnlijk afkomstig uit de vogelfeces.Zolang ergeen soortonderscheid kan worden gemaakt met de wateranalyses,is niet duidelijk wat het werkelijke
risico van dergelijke besmettingen is.Een
detgelijke piekverontreiniging isechter ongewenst, omdat vogelfeces ook andere menspathogenen (Campylobacter) kunnen bevatten.
Weren van de vogels,schoonschrapen van het
ijs ofverlengen van de standtijd zijn mogelijke
beheersmaatregelen. De piekverontreiniging
was in het monster dat twee weken later werd

genomen niet meer meetbaat. Devraag naar
industriewater isdermate toegenomen dat de
laatste driejaar de beide bekkens met polderwater uitsluitend voor industriewatervoorziening worden gebruikt.

De bekkens van Andijk en WRKIII
Pompstation (ps)Andijk (PWN) en Ptinses
Juliana (WRK)nemen op vrijwel dezelfde locatie watet uit het IJsselmeer in.De bekkens
hebben beideeen oppervlakte van ca50ha en
hebben een maximale diepte van ca20m.Via
luchtinjectie wordt in dezomer het water in
circulatie gebracht om de bloei van algen
tegen tegaan. Het water verblijft in beide
bekkens gemiddeld caeen maand en wordt
dan ingenomen voor verderezuivering.De
gehalten Cryptosporidiumen Giardia in deze
bekkens zijn van september 1996- september
1997gemeten. Degemiddelde gehalten in het
water van het bekken van psPrinses Juliana
waren duidelijk (5-12X)hoger dan in het water
van het bekken van psAndijk. Het gemeten
rendement van dedetectiemethode was voot
beide bekkens min ofmeer gelijk, dus dat is
geen verklaring voor het verschil.De gehalten
fecale enterococcen en sporen van sulfietreducerende Clostridia waren eveneens hoger bij ps
PrinsesJuliana.Mogelijk dat lokale verschillen
in de kwaliteit van het ingenomen watet of
verschillen in vogelbelasting deze verschillen
hebben veroorzaakt. Bijde inlaat van IJsselmeerwater in het bekken van psAndijk wordt
sinds 1999een deel van de tijd loog gedoseerd
om het water te ontharden. Daarbij ontstaan
kleine vlokken die neerslaan in het bekken.
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