Kiwa-workshop 'Verwijderingvan micro-organismen
bij de drinkwaterbereiding'

Inleiding
Recente ervaringen met tot voor kort
relatief onbekende ziekteverwekkende
micro-organismen en wetenschappelijke
ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe
inzichten in het overbrengen van besmettingen via drinkwater. Deze ontwikkelingen hebben een grote invloed op de tot
nu toe gehanteerde werkwijzen voor het
bewaken van de microbiologische
betrouwbaarheid van drinkwater.
Gebleken is dat naast de resultaten
van het routinematig onderzoek naar
indicatororganismen van fecale herkomst
in drinkwater gedetailleerde informatie
nodig is over het vermogen van
zuiveringssystemen om ziekteverwekkende micro-organismen uit het water te
verwijderen. Hierbij zijn ook gegevens
nodig over de aantallen ziekteverwekkende micro-organismen in het
ongezuiverde water. Op grond van
informatie over de eliminatiecapaciteit
van de waterbchandelingsprocessen voor
deze micro-organismen kan vervolgens
een veilige zuivering worden ontworpen,
waarbij het risico op infectie via
drinkwater beneden een gedefinieerd
niveau blijft.
In de Verenigde Staten zijn modellen
ontwikkeld voor de relatie tussen de
concentratie aan ziekteverwekkende
micro-organismen in drinkwater en het
daaraan verbonden risico op infectie. Met
deze modellen kan het gezondheidsrisico
van de aanwezigheid van dergelijke
micro-organismen in drinkwater worden
berekend en vervolgens worden vergeleken met het risico verbonden aan
de opname van toxische verbindingen
(organohalogenen, bromaat) die bij de
chemische desinfectie worden gevormd.
Met normstellingen die berusten op
aanvaardbare risico's voor zowel de
microbiologische als de toxicologische
aspecten kan vervolgens daar waar nodig
worden besloten tot het versterken
danwei verminderen van de chemische
desinfectie.
Op dit moment kunnen voor de bereiding
van drinkwater uit oppervlaktewater in
Nederland globale schattingen worden
gemaakt van de belasting van de zuivering
met ziekteverwekkende virussen en
protozoa en de effecten van zuiveringsprocessen, waaronder opslag in spaarbekkens, op deze micro-organismen. Een
gedegen uitwerking van het hierboven
gegeven scenario vergt nog veel onderzoek, onder meer naar de aanwezigheid
van pathogenen in de grondstof, de
effecten van zuiveringsprocessen en een
gezondheidskundig onderbouwde norm-

stelling voor micro-organismen in drinkwater. Dergelijk onderzoek zal in de
komende jaren door Kiwa en RIVM
worden verricht in nauwe samenwerking
met de waterleidingbedrijven.
Bovenstaande gezichtspunten kwamen
naar voren bij de Workshop 'Verwijdering
van micro-organismen' die op 20 januari
1994 bij Kiwa werd gehouden en waaraan
door circa 45 personen werd deelgenomen. Tijdens deze workshop werden
de nieuwe ontwikkelingen op microbiologisch gebied beschreven door RIVM en
Kiwa. Vertegenwoordigers van een aantal
waterleidingbedrijven toonden de
betekenis van deze ontwikkelingen aan
met ervaringen uit de praktijk.
Het ochtendprogramma stond onder
leiding van mevrouw ir.J. WillemsenZwaagstra (NV PWN). Deze schetste het
belang van de workshop met de opmerking dat het garanderen van een
afdoende verwijdering van schadelijke
micro-organismen één van de belangrijkste doelen is bij de bereiding van
drinkwater.
Recente ervaringen en ontwikkelingen
Hen overzicht van de recente ervaringen
en nieuwe inzichten op microbiologisch
gebied werd gegeven door dr. ir. D. van
der Kooij (Kiwa NV). Deze sprak de
verwachting uit dat de huidige uitgangspunten voor het toepassen van desinfectie
bij de drinkwaterbereiding ('desinfectiefilosofie') in de nabije toekomst nader
zullen worden gedefinieerd met behulp
van wetenschappelijk gefundeerde
berekeningen van de benodigde
eliminatiecapaciteit voor ongewenste
micro-organismen. In de Verenigde
Staten, en ook in Engeland, is in de
afgelopen 10 jaren aangetoond dat
bepaalde typen parasitaire protozoa, met
name Giardia lamblia en Cryptosporidium
parvum (afb. 1), die zeer resistent zijn
tegen desinfectiemiddelen, ook via drinkwater kunnen worden overgebracht.
Door deze resistentie bleek afwezigheid
van bacteriën van fecale herkomst niet

onder alle omstandigheden een afdoende
garantie voor de hygiënische betrouwbaarheid van drinkwater. Ook virussen
zijn soms aangetoond in drinkwater dat
aan de bacteriologische eisen voldeed.
De US Environmental Protection Agency
(EPA) heeft naar aanleiding van deze
ervaringen de Surface Water Treatment
Rule (SWTR) opgesteld die in 1989 is
aangenomen. Deze SWTR schrijft voor
dat een zuiveringssysteem afhankelijk van
de kwaliteit van de bron tenminste
3 logeenheden Giardia moet verwijderen
en tenminste 4 logeenheden virussen. Een
andere ontwikkeling is het schatten van
het infectierisico in relatie tot de concentratie van ziekteverwekkende organismen
in drinkwater op basis van recent ontwikkelde modellen voor dosis-effectrelaties.
Uitgaande van een aanvaardbaar infectierisico van 1per 10.000 personen per jaar
kan met deze modellen het maximaal
toelaatbare (gemiddelde) aantal pathogène micro-organismen in drinkwater
worden bepaald (tabel I).
TABEL I- Maximum toelaatbaar (gemiddeld) aantal
pathogène micro-organismen indrinkwater (ontleend
aanRegit etal. 1991 JournalAWWA 83:76-84).
Organisme
Rotavirus
Polio III
Entamoeba coll
Giardia
Echovirus 12

Maximaal toelaatbaar
gemiddeld aantal/l (*)
2,2 x 1(T7
2,65 x 10 7
6,25 x 10"'
6,8x 10~6
6,85 x 10~5

* Berekening gebaseerd op een consumptie van
2 liter drinkwater per dag.

Met behulp van dergelijke kwaliteitseisen
kan de gewenste eliminatiecapaciteit
(uitgedrukt in logeenheden) van een
zuiveringssysteem worden berekend als
de concentratie van het desbetreffende
micro-organisme in de grondstof bekend
is. Gelijksoortige berekeningen kunnen
ook voor de indicatororganismen
(bacteriën van de coligroep, Escherichia
coli, fecale Streptococcen, sporen van
sulfietreducerende Clostridia) worden
uitgevoerd. De effecten van de gehele
zuivering en van afzonderlijke zuiveringsstappen op indicator-organismen kunnen
worden berekend met de meetresultaten

Afb. 1 - Cryptosporidium endrinkwatervoorziening; enkelejaartallen.
1895 - eerste waarnemingen van Cryptosporidium (in muizen)
1970 - C. blijkt oorzaak diarree in kalveren en in andere (huis)dieren
1976 - eerste waarneming van C.bij de mens (kind). Vervolgens meerdere gevallen (vooral bij
aids-patiënten, waarbij 80 % lethaliteit)
1983 - overdracht van mens naar mens waargenomen
1985 - eerste uitbraak van cryptosporidiose via drinkwater waargenomen (in Texas)
1985 - Rose meldt ontwikkeling methode voor aantonen organisme in (drink)- water (WQTC, Houston)
1986 - uitbraak van cryptosporidiose in Albuquerque, New Mexico (VS);
1987 - idem in Carollton (VS)
1989 - idem in UK (Swindon, Oxfordshire)
1993 - Milwaukee, 403.000 ziektegevallen; tevens uitbraak in Waterloo (Canada)
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die in de praktijk zijn verzameld. Hierbij
zijn statistische bewerkingen nodig voor
het verkrijgen van betrouwbare
uitspraken. Informatie over de belasting
van de zuivering met ongewenste microorganismen en over de eliminatie van
deze micro-organismen door diverse
zuiveringsstappen kan vervolgens worden
gebruikt voor een optimalisatie van de
chemische desinfectie, d.w.z minimaliseren van de dosis, wanneer dit veilig is,
of verhogen van de dosis wanneer dit
nodig is.
Infectierisico's
Een onderbouwing van een norm voor het
maximaal toelaatbaar aantal ziekteverwekkende organismen in drinkwater vereist
inzicht in het gezondheidsrisico dat met
de aanwezigheid van dergelijke
organismen in drinkwater gepaard gaat.
Dr. ir. A. H. Havelaar (RIVM) zette uiteen
dat consumptie van drinkwater met
ziekteverwekkende micro-organismen een
serie achtereenvolgende processen tot
gevolg kan hebben, nl. infectie, ziekte en
sterfte. Voor het beschrijven van deze
processen zijn modellen ontwikkeld
waarmee de kans op infectie na blootstelling aan één micro-organisme kan
worden geschat. De infectiviteit van
virussen en protozoa is verhoudingsgewijs
hoog (Tabel II). Hierdoor is de kans op
infectie bij blootstelling aan lage aantallen
virussen en pathogène protozoa veel
groter dan bij bacteriën. Overigens is de
kans op sterfte in de regel veel (10J à 106
maal) kleiner dan de kans op infectie.
1ABEL II - Kans op infectie na blootstelling aan
éénheid van ecu pathogeen micro-organisme via
drinkwater.
Organisme

Infectiekans

Vibrio cholera
Salmonella typhi
Campylobacter sp.
Shigella

7 x 10"
-lx 10
7 x 10"
7 x 10"

Echovirus 12
Poliovirus 3
Rotavirus

2x10
3 x 10
3 x 10

Giardia lambiia
Entamoeba histolytica
Cryptosporidium parritm

2 x 10
3 x 10

Op grond van de thans beschikbare informatie kunnen de gezondheidsrisico's
worden geschat van blootstelling aan
pathogenen via drinkwater. Zo kan
worden afgeleid dat de aanwezigheid van
1 oöcyste van Cryptosporidium in 100 liter
drinkwater leidt tot een niet verwaarloosbaar risico. Dergelijke benaderingen
berusten echter nog op tal van aannames.
In de VS wordt uitgegaan van een
dagelijkse consumptie van 2 1 water
(ongekookt), terwijl voor Nederland voor-

Ajb. 2 - De huidige zuiveringssystemen van de pompstations
leidingen Amsterdam. De belangrijkste barrières tegen microRIVIER-DUINWATERLEIDING
(pompstation Leiduin)
WRK
Lekkanaal iRijnwater
Coagulatie/sedimentatie
Snelfiltratie
Transport (Vogelenzang)
GEMEENTEWATERLEIDINGEN
Duinfiltratie
Open winning
Ontharding
NaOH-dosering
Poederkooldosering
Snelfiltratie
Langzame zandfiltratie
Veiligheidschloring *
Distributie

Leiduin en Weesperkarspel van Gemeentewaterorganismen zijn vet weergegeven.
RIVIER-PLASSENWATERLEIDING
(pompstation Weesperkarspel)
Bethunepolder en ARK water
Coagulatie/bezinking
Z e l f r e i n i g i n g in p l a s
Snelfiltratie
Transport ;Weesperkarspel)
Ozonisatie
Hardheidreductie
Koolfiltratie :1993
L a n g z a m e zandfiltratie
Opslag
Distributie

* indien nodig.

lopig wordt uitgegaan van 250 ml/dag.
Daar nauwkeurige gegevens op dit punt
ontbreken stelde Havelaar voor door een
enquête hierover informatie te verkrijgen.
Andere onderzoekvragen zijn onder meer:
het verbeteren van meetmethoden; wat te
doen met de gevoelige groepen (baby's,
bejaarden); is de conditie van het ziekteverwekkende micro-organisme in drinkwater gelijk aan die bij laboratoriumexperimenten, en: hoe zijn de mate van
blootstelling en de variabiliteit daarvan te
bepalen?
Praktijkervaringen bij Gemeentewaterladingen
Dr. ir.J. A. Schellart (Gemeentewaterleidingen) gaf een beeld van de verwijdering van micro-organismen bij de
produktiebedrijven Leiduin en Weesperkarspel. In Leiduin wordt voorbehandeld
rivierwater (Rijn) aangevoerd uit Nieuwegein, en vervolgens geïnfiltreerd in de
duinen. Na een open winning wordt een
serie behandelingen toegepast (afb. 2).
Virussen en andere ziekteverwekkende
micro-organismen worden uit het water
verwijderd door coagulatie/snelfiltratie te
Nieuwegein (WRK) en vervolgens door
duinfiltratie. Na duinfiltratie kan herbesmetting optreden met bacteriën van
fecale herkomst en mogelijk ook met
parasitaire protozoa. Langzame zandfiltratie blijkt zeer effectief voor de
verwijdering van sporen van sulfietreducerende Clostridia (SSRC). Over de
aanwezigheid van protozoa in het water
van de Oranjekom zijn onvoldoende
gegevens voorhanden. Onduidelijk is of
voldoende eliminatiecapaciteit beschikbaar
is voor de verwijdering van protozoa.
De nieuwe zuivering voor Leiduin voorziet in een extra desinfectiestap met ozon.
De eliminatiecapaciteit voor ziekteverwekkende micro-organismen wordt
hierdoor vergroot.

In Weesperkarspel wordt polderwater
gezuiverd (afb. 2). Het zuiveringssysteem
heeft verschillende barrières tegen microorganismen, nl. het verblijf (ca. 100 dagen)
in de Loenderveense plas, ozonisatie en
langzame zandfiltratie. De verwachting is
dat deze zuivering ruimschoots voldoende
eliminatiecapaciteit heeft voor ziekteverwekkende micro-organismen. Ook hier
is nader onderzoek gewenst naar de
aanwezigheid van Giardia en Cryptosporidium in het ruwe water en de mate
waarin SSRC geschikte indicatoren zijn
voor de verwijdering van (oö)cysten.
Effectenvan opslagvan Maaswater in de
Brabantse Biesbosch
Opslag van ongezuiverd rivierwater in
spaarbekkens vormt een belangrijke
barrière tegen ongewenste microorganismen. Drs. L. W. C. A. van
Breemen (NV Waterwinningbcdrijf
Brabantse Biesbosch) meldde dat is
aangetoond dat opslag van Maaswater
in de spaarbekkens van de Brabantse
Biesbosch (verblijftijd van ca. 7 maanden)
leidt tot een sterke daling van de aantallen
virussen (2 tot 3 logeenheden) en fecale
bacteriën (meer dan 2 logeenheden). De
verblijftijd van het Maaswater in de spaarbekkens is de afgelopen jaren verminderd
tot 4 à 5 maanden. Lr zijn volgens Van
Breemen geen aanwijzingen dat hierdoor
het eliminerend vermogen is gedaald.
Aangetoond is dat de totale verwijdering
van bacteriën in open systemen zoals de
Biesbosch spaarbekkens een resultante is
van herintroductie door onder andere
vogels en doseringen van vooral chloorbleekloog als transportchloring. Uit onderzoek, uitgevoerd in 1993, is naar voren
gekomen dat het Maaswater Giardia
cysten (gemiddeld 85/1.000 1) en ook
Cryptosporidium oöcysten (gemiddeld
1 per 1.000 1)bevat" Uit Tabel III blijkt
dat de aantallen van deze protozoën in
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informatie over hét effect van coagulatie/
filtratie nodig is.

TABEL III - Reductie van aantallen micro-organismen inMaaswatcrtijdens het verblijfinde spaarbekkens ran
deNV Waterwinningbedrij]'Brabantse Biesboseh.
Micro-organisme*

Afgeleverd
water

Maaswatcr

Cryptosporidium
Glardia

F-specifieke fagen
Therm.tol bact. coligroep
Fee. Streptococcen
Sporen van SR Clostridium

1,12
85,15
.751
4,5
1,9
4,')

Log
reductie
> 1,4
2,3
<3,2
2,7
2,0
1,9

0,05
0,39
<1
0,01
0,02
0,06

* aantallen in pve/kve per liter; protozoën per 1.000 liter.

dezelfde grootte orde afnemen
(ca. 2 logeenheden) als de overige
organismen. Van Breemen bepleitte onder
meer dat de methoden voor het aantonen
van (oö)cysten in het rivierwater verbeterd moeten worden en dat onderzoek
nodig is om na te gaan of er herintroductie
optreedt met deze organismen. Het
vaststellen van een geschikte indicator
bijvoorbeeld Clostridium sporen, is hierbij
naar zijn mening noodzakelijk om een
verantwoorde indicatie te geven in welke
mate verwijdering van pathogène microorganismen tijdens de zuivering van
oppervlaktewater naar drinkwater wordt
gegarandeerd. Tijdens de discussie werd
naar voren gebracht dat ook kortsluitstromen de eliminatiecapaciteit kunnen
beïnvloeden. Ook werd de mogelijkheid
geopperd om selectief Maaswater in te
nemen om de belasting van de
spaarbekkens met pathogène microorganismen te verlagen.
In de middagsessie van de workshop, die
werd geleid door dr. ir.J. A. Schellart
(GW Amsterdam), werd nader ingegaan
op de invloed van zuiveringsprocessen op
het aantal micro-organismen in water.
ProduktiebedrijfBerenplaat
Het waterleidingbedrijf Zuid-HollandZuid bereidt drinkwater uit het door de
Brabantse Biesboseh afgeleverde water.
Besloten is om het uit 1966 stammende
proces op produktiebedrijf Berenplaat te
wijzigen daar het afgeleverde water niet
op alle punten voldoet aan de eisen van
het nieuwe waterleidingbesluit en de
aanbevelingen van de VEWIN.
Ir. P.J. Nobel (WZHZ) beschreef de
nieuwe opzet van de zuivering. Hierin
wordt chloor vervangen door ozon, en
wordt actieve-koolfiltratie met langere
contacttijd toegepast om biologisch stabiel
drinkwater te verkrijgen. Bovendien zal
UV als nadesinfectiestap worden toegepast. De microbiologische veiligheid is
geschat op basis van belasting en eliminatie van de zuiveringsstappen. Hierbij is
uitgegaan van de door Regli en collega's
berekende criteria voor pathogenen in
drinkwater (Tabel I). Vervolgens is de
benodigde eliminatiecapaciteit berekend

op basis van het maximale aantal microorganismen dat is waargenomen in de
grondstof. Dit leidde achtereenvolgens
tot 3,9 logeenheden verwijdering voor
Giardia/Cryptospondium, 4,7 voor virussen,
en 6 logeenheden voor bacteriën van de
coligroep. Op grond van deze gegevens en
informatie over de eliminatiecapaciteit van
vlokkendekkenfiltratie + snelfiltratie
(2 logeenheden) kon worden berekend
dat voor de genoemde micro-organismen,
met uitzondering van Cryptosporidium, een
afdoende desinfectie werd bereikt door
ozonisatie met een CT waarde van 1,9 bij
0,5°C (en 0,5 bij 20°C). Voor Cryptosporidium zijn er momenteel nog te weinig
kwantitatieve gegevens over afdoding
door ozonisatie. Daar het effluent van de
koolfilters Aeromonas bacteriën, bacteriën
die bijdragen aan het koloniegetal (22,
37°C) en in de zomer bacteriën van de
coligroep bevat is een nadesinfectie met
UV nodig. Hen kwantitatieve norm voor
bacteriën van de coligroep in drinkwater is
berekend uit de eis dat gedurende 2 jaar
bij 4 x dagelijks onderzoek van 300 ml
geen positieve monsters mogen worden
gevonden. Dit leidt tot een aantal
< 1/1.000 1.Op basis van resultaten van
experimenten met een reincultuur
E. cloacae(afb. 3) wordt de UV-installatie
ontworpen op een minimale dosis van

Produktiebedrijf Zevenbergen
Ook op pompstation Zevenbergen van de
NV Waterleiding Maatschappij NoordWest-Brabant) wordt drinkwater bereid
uit water afkomstig uit de spaarbekkens
van de Brabantse Biesboseh.
Ir. P. A. N. M. Nuhn zette uiteen dat de
capaciteit van de zuivering te Zevenbergen zal worden uitgebreid om te
kunnen voldoen aan de toenemende vraag
naar drinkwater. Hierbij wordt breekpuntchloring vervangen door ozonisatie,
waardoor een vermindering van de
vorming van trihalomethanen wordt
bereikt. Ozonisatie heeft ook een betere
verwijdering van bestrijdingsmiddelen tot
gevolg. Het nieuwe zuiveringsconcept is
goedgekeurd door de Regionale Inspectie.
Onderzoek naar de verwijdering van
micro-organismen is uitgevoerd in nauwe
samenwerking met Kiwa.
Ing. W. A. M. Mijnen (Kiwa NV) meldde
dat ook hier de benodigde eliminatiecapaciteit van de zuivering is berekend op
basis van gegevens over virussen,
protozoa en indicatorbacteriën in het
aangevoerde water en de in Tabel I
genoemde criteria. De eliminatiecapaciteit
van de voorzuivering (flotatie/filtratie)
voor protozoa is gelijk gesteld aan die
voor Clostridium sporen. Over de aanwezigheid van deze organismen in diverse
stadia van de zuivering zijn gegevens
verzameld door het onderzoeken van
monsters met een groot volume (tot
10 liter). Met deze gegevens is de eliminatiecapaciteit van de voorzuivering
berekend. Deze was in 90% van de waarnemingen groter dan 1,3 logeenheid
(afb. 4). Op grond van de berekeningen

Verwijdering sporenClostridia
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Afb. 4 - Eliminatie(in logeenheden) van sporen van
suljietredueerende Clostridia doorflotatic en door
flotatie/filtratie opproduktiebedrijfZevenbergen.

12 mj/cm 2 . Nobel besloot met de
conclusie dat betrouwbare meetresultaten
nodig zijn over Giardia/Cryptosporidium in
het aangevoerde water, en dat nadere

werd geconcludeerd dat een hoofddesinfectie onmisbaar was, en dat een C l
waarde van ozon nodig was van 0,5 tot
2,0 mg.min/1. Nader onderzoek is echter

Afb. 3 - Deinvloedvan UVdesinfectie op Enterobacter
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gewenst voor het bepalen van de eliminatiecapaciteit van de zuivering voor
micro-organismen (gemiddelde of een
percentielwaarde), terwijl ook informatie
nodig is over de factoren die de eliminatiecapaciteit van zuiveringsstappcn
beïnvloeden.
Toekomstigproduktiebedrijf Heemskerk en
pompstation Andijk
Bij de NV PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland wordt een nieuw produktiebedrijf (Heemskerk) gebouwd om
te voorzien in de toekomstige vraag naar
drinkwater. Mevrouw ir.J. WillemsenZwaagstra (NV PWN) beschreef de
zuivering voor dit nieuwe produktiebedrijf
(afb. 5)
A/b. 5 -Zuiveringsschema toekomstigproduktiebedrijf
Heemskerk. Debelangrijkste barrières tegen microorganismen zijn vet -weergegeven.
WRK
IJsselmeer
Spaarbekken
Coagulatie/sedimentatie
Snelfiltratie
PS. HEEMSKERK
Voorzuivering t.b.v. Hyperfiltratie
Hyperfiltratic
Ozonisatie
Advanced Oxidation (AOP)
Zuiveren met teruggewonnen
infiltratiewater van ps Mensink/ps Bergen
Distributie

Op grond van gegevens over de aantallen
indicatororganismen in het ruwe water en
aannames over de aanwezigheid van
pathogène micro-organismen, is berekend
in welke mate desinfectie (met ozon)
nodig is bij het toepassen van een hyperfiltratie. Bij deze berekening is aangenomen dat hyperfiltratie in ieder geval
2 logeenheden verwijdert. Deze aanname
blijkt aan de veilige kant. Zelfs bij een
meetbare doorslag van het geleidingsvermogen verwijderde hyperfiltratie
bacteriofagen met 3 à 5 logeenheden.
In pompstation Andijk is een proef
uitgevoerd, waarbij de breekpuntchloring
in een deelstroom van de zuivering is
weggelaten. Doel hiervan was het
minimaliseren van het gehalte aan gehalogeneerde koolwaterstoffen, met als randvoorwaarde dat moet worden voldaan aan
de wettelijke eisen die aan de microbiologische kwaliteit van drinkwater worden
gesteld. Het coagulatieproces (in combinatie met snelfiltratie) is zeer effectief en
lijkt op basis van verwijdering van SSRC
voldoende voor het verwijderen van
protozoa. In de koolfilters kan 's zomers
enige vermeerdering van bacteriën van de
coligroep optreden. Deze organismen
worden afdoende verwijderd door de

nadesinfectie met chloordioxyde. Op de
vraag waarom het coagulatieproces zo
effectief is in Andijk antwoordde mevrouw
Willemsen dat dit vermoedelijk een
gevolg is van de grote stabiliteit van de
vlokkendekenfiltratie.
Verder onderzoek en beleidsontwikkeling
Na afloop van de lezingen werd een overzicht gegeven van de onderzoeksactiviteiten bij Kiwa, RIVM en de TU Delft op
het gebied van het verwijderen van microorganismen. In het kader van het onderzoekprogramma van de VEWIN werkt
Kiwa aan het ontwikkelen van een statistische analyse voor het bepalen van de
belasting en de eliminaticcapaciteit van de
zuivering. Vervolgens zal op basis van
beschikbare praktijkgegevens het
vermogen van verschillende processen
voor eliminatie van indicatororganismen
worden bepaald. Blijken onvoldoende
gegevens beschikbaar dan zal met behulp
van onderzoek van monsters met grote
volumina en eventueel met vervangende
parameters nadere informatie worden
verzameld. Daarnaast zullen de gegevens
over de aanwezigheid van nevenproduktcn van desinfectie worden
geïnventariseerd en geëvalueerd, waardoor een vergelijking van toxicologische
en microbiologische risico's mogelijk
wordt. Het onderzoek zal worden begeleid
door de Kiwa-werkgroep 'Verwijdering
van micro-organismen'.
Het onderzoek van het RIVM richt zich
onder meer op:
- het verbeteren van detectiemethoden
voor Cryptosporidium en Giardia in water
en het vóórkomen en gedrag van deze
organismen in oppervlaktewater.
- verbeteren van methoden voor het
aantonen van virussen en het vóórkomen
in oppervlaktewater (als onderdeel van
het VEWIN-onderzoekprogramma);
- effectiviteit van membraanfiltratie;
- verwijdering van pathogenen bij de
drinkwaterbereiding (literatuurstudie)
- risico-analyse van pathogenen in
drinkwater.
Het onderzoek bij de TU Delft, dat wordt
uitgevoerd door ir. L. C. Rietveld omvat
de volgende onderwerpen:
- het voorspellen/modelleren van de
efficiëntie van biologische en fysische
processen (vlokvorming/vlokverwijdering/
filtratie) voor het verwijderen van microorganismen;
- optimalisatie van ontwerp en controle
van deze processen.
De heer F.J. Wetsteyn (Regionale
inspectie van de Volksgezondheid voor de
Milieuhygiëne te Noord-Holland) meldde
dat de Inspectie van de Volksgezondheid

de nieuwe ontwikkelingen op de voet
volgt en bezig is met het voorbereiden van
standpunten over het risicobeleid in
Nederland, en de vraag hoe moet worden
omgegaan met het toekennen van desinfectiecredits aan zuiveringsprocessen.
Ir. P. A. M. N. Nuhn merkt op dat de
Regionale Inspectie de door de WrNWB
voor produktiebedrijf Zevenbergen
gevolgde opzet, die is gebaseerd op de in
de workshop behandelde ontwikkelingen
en inzichten, inmiddels heeft geaccepteerd.
Als laatste onderdeel van de workshop
werd plenair geïnventariseerd welke
vragen voor nader onderzoek in aanmerking komen. De meeste onderwerpen
die werden genoemd zijn al opgenomen in
de eerder genoemde onderzoekprogramma's. Deze programma's zullen nader
worden uitgewerkt in de Kiwa-werkgroep
Verwijderen van Micro-organismen, die
de projecten van het VKWIN-onderzoekprogramma op dit gebied gaat begeleiden.
De workshop werd besloten met de
conclusie dat er belangrijke nieuwe
ontwikkelingen zijn op het gebied van de
beoordeling en bewaking van de microbiologische kwaliteit van drinkwater.
Gezien de uitgebreide zuivering die in
Nederland wordt toegepast is echter niet
te verwachten dat zich uitbraken zullen
voordoen zoals in de VS. Uit nader onderzoek moet blijken of en waar optimalisatie
gewenst is.
dr. ir. D. van der Kooij
Kiwa NV Onderzoek en Advies
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