Virusverwijdering bij oeverfiltratie

Inleiding
Bij de bereiding van drinkwater uit
oppervlaktewater moet een vérgaande
verwijdering van virussen plaatsvinden
om virologisch betrouwbaar drinkwater te
kunnen distribueren. Men verstaat
hieronder water, waarin geen virussen
kunnen worden aangetoond in volumina
van 1000 liter. Via keuzen en beheersing
van processen in een zuiveringsysteem
moet de vereiste virologische kwaliteit
worden bereikt. Om effectieve produktiewijzen te kunnen opstellen moet
informatie beschikbaar komen over
virusverwijdering onder praktijkomstandigheden. In dit kader werd
onderzoek uitgevoerd naar het effect
van oeverinfiltratie.
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In Nederland wordt voor de drinkwatervoorziening op een aantal lokaties in de
nabijheid van een Rijntak grondwater
gewonnen, dat bijna geheel of gedeeltelijk
uit in rivierbodem en oever geïnfiltreerd
rivierwater bestaat. Dit rivierwater is door
lozingen van al dan niet gezuiverd rioolwater sterk met virussen besmet. De
verdere behandeling van het onttrokken
oevergrondwater bestaat in de meeste
gevallen alleen uit beluchting en filtratie.
Oeverfiltratie is daarom bij dergelijke
zuiveringsystemen de enige wezenlijke
barrière tegen virussen.
Hoewel bij oriënterend onderzoek geen
virussen werden aangetoond in drinkwater, dat werd bereid uit oevergrondwater [Van Olphen et.al, 1982] en een
uitgebreid inventarisatie-onderzoek heeft
uitgewezen, dat het ruwe oevergrondwater
in Nederland al voldoet aan de bacteriologische kwaliteitseisen voor drinkwater
[Van der Kooij, 1985], is niet bekend hoe
groot de verwijdering van de diverse
micro-organismen bij bodempassage via
oeverinfiltratie is. Op grond van aan-
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Samenvatting
Na oeverfiltratie van faecaal sterk verontreinigd rivierwater werden geen 'enteric'
virussen aangetoond in 1000-liter monsters van het onttrokken oevergrondwater.
Ook voldeed dit ruwe oevergrondwater vrijwel altijd aan de bacteriologische
kwaliteitseisen voor drinkwater. De bemonsterde pompputten waren geselecteerd
op grond van een korte ondergrondse afstand tussen rivieroever en pompput
(25-30 m) en een verblijftijd van ten hoogste 2-10 weken.
Met een gemiddelde reductie van het aantal virussen en bacteriën van tenminste
104, respectievelijk 10 3 -10 5 bleek oeverfiltratie een effectief zuiveringsproces
bij de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater voor het verwijderen van
micro-organismen.

bevelingen uit het laatst genoemde
rapport werd nader onderzoek verricht
naar het gedrag van virussen bij oeverfiltratie van rivierwater.
Voor dit onderzoek werden lokaties
gekozen met een relatief korte afstand
tussen oever en put en een relatief korte
ondergrondse reistijd. Naast virologisch
onderzoek van het rivierwater en het
onttrokken oevergrondwater werd ook de
bacteriologische waterkwaliteit gemeten
aan de hand van bepalingen van het
aantal (thermotolerante) bacteriën van de
coligroep, faecale Streptococcen, sulfiet
reducerende Clostridia, Aeromonas en
koloniegetallen bij 22 °C en 37 °C.
Analyses van bacteriofagen werden uitgevoerd ter evaluatie van de betekenis van
deze organismen als indicator voor
humane virussen.
Monsterlokaties en technieken
De lokaties van bemonstering werden
geselecteerd aan de hand van de volgende
criteria:
- in bedrijf zijnde pompputten;
- onttrekkingsfilter in het eerste watervoerende pakket;
- putten die vrijwel uitsluitend oeverfiltraat onttrekken;
- korte ondergrondse afstand van oever
tot pompput;
- korte reistijd van rivier tot pompput;
- hydrologische gegevens beschikbaar.
Kenmerken van de geselecteerde pomp-

putten zijn weergegeven in tabel I en die
van het zuiveringsysteem van de
betrokken bedrijven in tabel II.
Het rivierwater werd in de periode begin
oktober 1986-medio mei 1987 1 lx
bemonsterd met intervallen, die gelijk
over de periode waren verdeeld; de
pompputten van eind oktober tot begin
juni 1987.
De bepaling van 'enteric' virussen werd
uitgevoerd zoals beschreven in Van
Olphen et.al. [1989]. Voor de virusbepaling in rivierwater werden monsters
van 10 liter in het laboratorium geconcentreerd; water van de Rijn op de dag
van monstername, water van de Oude
Maas binnen 24 uur na monstername
(bewaartemperatuur 4 °C). Van het oevergrondwater werden volumina van 1.200
liter ter plaatse geconcentreerd. Een deel
van dit concentraat, overeenkomend met
200 liter water, werd gebruikt voor de
bepaling van F-specifieke RNA fagen
[Havelaar et.al, 1986]; in rivierwater werd
de bepaling uitgevoerd in niet-geconcentreerde monsters. Het bacteriologisch
onderzoek werd uitgevoerd met
membraanfiltratietechnieken en omvatte
onderzoek naar bacteriën van de coligroep
(NEN 6553/6571), thermotolerante bacteriën van de coligroep (NEN 6552/6570),
faecale Streptococcen (NEN 6564/6562)
en Aeromonas (NEN 6263). Ook werden
met gietplaattechnieken koloniegetal-

TABEL I- Karakteristieken van debemonsterdepompputten [Stuyfzand, 1987].
Lokatie

Remmerden

Zwijn drecht

rivier
nummer pompput
% oeverfiltraat
afstand oever-put
reistijd (modaal)
oriëntatie puttenveld
ten opzichte van rivier
afdekkend pakket (SDP I
hvdrogeochemisch milieu

Rijn thv.Rhenen
1
> 80
30 m
2 weken

Oude Maas thv. Zwijndrecht
7
19
> 90
25 m
30 m
< 10weken

loodrecht
dun, weinig veen
suboxisch

vrijwel geen oriëntatie
dik, veel veen
anoxisch

TABEL II - Zuivering Ï 'an hi 'tonttrokken oevergrondwater.
REMMERDEN/LEERSUM: beluchting-droogftltratie-actieve koolfiltratie-beluchting-snelfiltratiebodeminfiltratie.
ZWIJNDRECHT: beluchting-droogfiltratie-beluchting-droogfiltratie-ozonisatie-snelftltratie-nachloring.
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TABEL III - Resultaten van hetvirologisch enbacteriologisch onderzoek bij oeverfiltratie.
Rivierwater
Enteric
virussen

Hact. v.d.
coligroep

pve/1

F-spec.
RNAfagen
pve/ml

Faecale
strep.

kve/ml

Thermotol
bact. v.d.
coligroep
kve/ml

kve/ml

Sulfiei
red.
clostr.
kve/ml

Geometrisch gem.
Minimum
Maximum

9,7
1,5
38

7.3
1,7
20

94
20
820

17
3,9
66

2,7
0,25
26

Geometrisch gem.
Minimum
Maximum

8,7
0,71
35

3,6
0,20
34

130
31
690

20
6,9
90

Enteric
virussen
pve/
1.0001

l'-spec.
RNAfagen
pve/2001

Bact. v.d.
coligroep

Mediaan
Minimum
Maximum

<1,0
<1,0
<1,0

Mediaan
Minimum
Maximum
Mediaan
Minimum
Maximum

Lokatie

Rijn-Rhenen
08/10/86-20/05/87
(n=ll)

Oude Maas-Zwijndrecht
15/10/86-13/05/87
(n=ll)

Aeromonas

Koloniegetal
22 °c:

37 °C

kve/ml

kve/ml

kve/ml

1,5
0,48
3,6

480
170
910

2.200
810
6.500

390
130
1.100

4,7
0,23
20

5,6
0,28
150

700
220
1.700

4.900
900
12.000

850
160
2.600

Faecale
strep.

Koloniegetal
22 °C

37 °c:

kve/1

Sulfiet
red.
clostr.
kve/1

Aeromonas

kve/1

Thermotol
bact. v.d.
coligroep
kve/1

kve/1

kve/1

kve/1

<1,0
<1,0
12

<1,0
<1,0
<1,0

<1,0
<1,0
<1,0

<1,0
<1,0
100

<1,0
<1,0
1,0

3,0
<1,0
200

*) 1.000
n
12.000

*) 72
44
510

<1,0
<1,0
<1,0

<1,0
<1,0
4.000

<1,0
<1,0
<1,0

<1,0
<1,0
<1,0

<1,0
<1,0
<1,0

<1,0
<1,0
<1,0

<1,0
<1,0
<1,0

*) 48
6,0
720

18
<3,0
230

<1,0
<1,0
<1,0

<1,0
<1,0
1.400

<1,0
<1,0
<1,0

<1,0
<1,0
<1,0

<1,0
<1,0
1,0

<1,0
<1,0
1,0

<1,0
<1,0
1,0

*) 86
19
2.700

19
<3,0
350

Oeverfiltraat
Lokatie

Pompput-Remmerden
05/11/86-03/06/87
(n=ll)
Put 7-Zwijndrecht
29/10/86-10/06/87
(n= l l )
Put 19-Zwijndrecht
29/10/86-10/06/87
(n=ll)

*) geometrisch gemiddelde in plaats van mediaan.

bepalingen bij 22 °C en 37 °C uitgevoerd
(NEN 6560 en 6550). De bacteriologische
analyses werden de dag na de monstername uitgevoerd; de monsters werden
getransporteerd op smeltend ijs en
bewaard bij 4 °C.
De resultaten van het bacteriologisch
onderzoek van rivierwater zijn gebaseerd
op tellingen van karakteristieke kolonies
op de membraanfilters zonder verdere
bevestiging. De specificiteit van de
bepalingen werd bepaald door steekproefsgewijs een aantal karakteristieke
kolonies te bevestigen volgens de in de
normbladen gegeven voorschriften. Als in
het water uit de pompputten karakteristieke kolonies werden gevonden, werd
altijd bevestigingsonderzoek uitgevoerd en
werden bevestigde resultaten gerapporteerd.

koude wintermaanden komt duidelijk naar
voren, waarbij opvalt dat de hogere virusconcentraties in de Oude Maas ter hoogte
van Zwijndrecht later in de tijd werden
gemeten dan die in de Rijn ter hoogte van
Rhenen. De geïsoleerde virussen zijn
vermeld in tabel IV.

B-virussen werden getypeerd. De geïsoleerde Poliovirussen waren vaccinstammen, uitgezonderd één isolaat uit de
Oude Maas, dat als 'wild-type' (dat wil
zeggen geen vaccinstam) werd gekarakteriseerd.
In de resultaten van het bacteriologisch en
fagenonderzoek was geen duidelijke
seizoensvariatie waar te nemen, hoewel op
beide monsterpunten de aantallen faecale
Streptococcen, sporen van sulfietreducerende Clostridia en F-specifieke

Van de aantoonbare 'enteric' virussen
waren reovirussen het meest talrijk. De
overige isolaten waren enterovirussen,
waarvan de meeste als Coxsackie

J _

*
/*
' \

350 -

<D
O

' *
>

300 -

!'

i _

0>
CD

250

>
Resultaten
Rivierwater
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is weergegeven in tabel III. Zowel de Rijn
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RNA-fagen na april 1987 lager werden.
De resultaten van het bevestigingsonderzoek lieten zien, dat in de meeste
gevallen de specificiteit van de bepalingen
groter was dan 90%, met uitzondering van
de bepaling van bacteriën van de
coligroep in de Oude Maas. In beide
rivierwatermonsters was A.caviae de meest
voorkomende soort van het geslacht
Aeromonas.
Oevergrondwater
Een overzicht van de resultaten van het
virologisch en bacteriologisch onderzoek
is weergegeven in tabel III. In oevergrondwater werden geen 'enteric' virussen
aangetoond in 33 monsters van elk
1.000 liter. Ook werd vrijwel altijd voldaan
aan de bacteriologische kwaliteitseisen van
drinkwater voor thermotolerante bacteriën
van de coligroep, faecale Streptococcen en
sulfiet reducerende Clostridia. De waarden
van het koloniegetal bij 22 °C en 37 °C
waren zeer laag. Slechts in één monster uit
Remmerden was het aantal faecale
Streptococcen groter dan de wettelijke eis
voor drinkwater (minder dan 1per 100
ml), namelijk 100 kve/1. In Remmerden
werd wel regelmatig Aeromonas in het
oevergrondwater aangetroffen, de
geometrisch gemiddelde waarde was 4,8

kve/1; een zeer lage waarde. Ook in het
oevergrondwater was de soort A.caviae
dominant (10 isolaten naast 1 A.sobnaen
2 Aeromonas species). In Zwijndrecht
werd slechts eenmaal Aeromonas in het
oevergrondwater aangetroffen, bij identificatie werd driemaal A.caviae aangetroffen en driemaal Aeromonas species.
In één monster uit Remmerden en drie
monsters uit Zwijndrecht werden
F-specifieke RNA-fagen aangetoond; in
Zwijndrecht in beide pompputten op
dezelfde dag in relatief hoge aantallen.
Reductie van virussen enbacteriën
De resultaten uit tabel III zijn in afb. 2
grafisch weergegeven. Hieruit is af te
lezen, dat de gemiddelde verwijdering van
het aantal virussen, F-specifieke RNAfagen en bacteriën zeer hoog was en
tenminste een factor 104,respectievelijk
106 en ÏO'-IO 5 bedroeg (een en ander is
ook afhankelijk van de detectielimiet).
Discussie en conclusies
Ondanks het feit, dat het rivierwater sterk
faecaal was verontreinigd, werden in het
ruwe oevergrondwater van de onderzochte pompputten geen virussen aangetoond
in monsters van 1.000 liter. Ook voldeed
het water vrijwel altijd al aan de bacterio-

TABEL IV—Virussen geïsoleerd uitde Rijn endeOudeMaas.
Lokatie

Rijn
Oude Maas

Volume
(L)

102
92

Aantal 'enteric' virussen
toiaal

1.640
1.525

(in pve)

enterovirussen

reovirussen

Coxsackie B

Polio

94
102

8
9

1.538
1.414

logische kwaliteitseisen voor drinkwater.
Dit komt overeen met de resultaten van
een uitgebreid inventarisatie-onderzoek
naar de bacteriologische kwaliteit van
oevergrondwater in Nederland [Van der
Kooij, 1985].
De kwaliteitsverbetering van rivierwater
bij oeverinfiltratie wordt bepaald door
verschillende factoren. Tijdens de eerste
centi- tot decimeters bodempassage
worden in de rivier voorkomende
zwevende deeltjes voor meer dan 99,9%
verwijderd uit het water. Dit leidt
tegelijkertijd tot verwijdering van aan slib
gebonden stoffen [Stuyfzand, 1987]. Voor
verwijdering van virussen, die voor het
merendeel aan slibdeeltjes gebonden in
water voorkomen, mag men hetzelfde
verwachten.
Daarnaast is adsorptie aan bodemdeeltjes
een belangrijke barrière voor virussen. De
mate van adsorptie wordt bepaald door de
samenstelling van de bodem. Zo zal de
aanwezigheid van klei virusadsorptie
bevorderen, terwijl hoge gehalten aan
organische stof adsorptie bemoeilijken. Op
dit punt verschilden de beide onderzochte
winningen van elkaar. Pompputten in de
bovenloop van de Rijntakken (onder
andere Remmerden) leveren een suboxisch oeverfiltraat, omdat de hoeveelheid
klei en organische stof(veen) in het eerste
slecht doorlatende pakket daar gering is.
Pompputten in de beneden- en middenloop (onder andere Zwijndrecht) produceren daarentegen een anoxisch
oeverfiltraat door een sterkere mate van
interactie met klei en veen. Dit verschil
leidde bij de onderzochte onttrekkings-
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putten echter niet tot meetbare verschillen
in de virologische en bacteriologische
kwaliteit van het oevergrondwater.
Door de bij bodempassage optredende
kwaliteitsverbetering kan bij de bereiding
van drinkwater uit oevergrondwater
meestal worden volstaan met behandelingen, die gebruikelijk zijn bij de
produktie van drinkwater uit grondwater,
zoals beluchting en snelfiltratie of droogfiltratie. Voor verwijdering van organische
stoffen (smaak- en reukbezwaren) in het
opgepompte oevergrondwater werd op
een aantal plaatsen in Nederland de
zuivering uitgebreid met ozonisatie en/of
actieve-koolfiltratie. Deze zuiveringsprocessen hebben met uitzondering van
ozonisatie geen virusverwijderend
vermogen. Dit betekent, dat bij bedrijven
die oeverfiltratie toepassen, de virologische betrouwbaarheid van het drinkwater vaak volledig wordt bepaald door de
verwijdering van virussen bij het oeverinfiltratieproces. In Nederland is de
situatie wat dit betreft geruststellend. Bij
de onderzochte lokaties was de gemiddelde reductie van het aantal virussen
tenminste 104, terwijl de bacteriologische
kwaliteitsparameters met een factor van
tenminste 10 3 -10 5 werden verwijderd. De
exacte reductiefactoren van virussen en
een aantal soorten bacteriën konden niet
worden berekend, omdat deze in het
opgepompte oevergrondwater niet werden
aangetoond. De hoge mate van reductie
werd bovendien bereikt in 'worst case
situations'. Van alle in Nederland in
gebruik zijnde onttrekkingsputten van
oevergrondwater zijn de bij dit onderzoek
bemonsterde putten degene met de
kortste ondergrondse afstand van het
water tussen oever en put en de kortste
reistijd. Daarnaast is de onderzoeksperiode zo gekozen, dat het opgepompte
oeverinfiltraat afkomstig was van in de
wintermaanden geïnfiltreerd rivierwater.
Niet alleen wordt dan het grootste aantal
virussen in oppervlaktewater gemeten
door de grote uitscheiding van deze
virussen door de mens in het najaar, maar
tegelijkertijd is bij lage temperaturen de
overlevingstijd van virussen in water en in
de bodem het langst.
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Nogmaals het VIS-stelsel
• Slot van pagina 62.
de droogweerafvoer af en het hemelwaterstelsel eventueel drainagewater.
- bij het begin van regenval wordt het
eerste hemelwater van de verhardingen
geloosd op de vuilwaterriolering en wordt
daar ingesloten.
- het vuilwaterstelsel loopt vol, waarna de
kolken via de overloopleiding gaan lozen
op de hemelwaterriolering.
- het hemelwater van de dakafvoeren
wordt volledig geloosd op de hemelwaterriolering.
Omdat bij het VIS-gescheiden stelsel
alleen het oppervlak van de verharding
voor berging in het geding is, kan meer
neerslag van de verhardingen in het vuilwaterstelsel worden geborgen dan bij het
verbeterd gescheiden stelsel.
Bij het dubbel aansluiten van kolken kan
men desgewenst ook selectief te werk
gaan, waarbij voorrang wordt gegeven aan
de kolken in verhardingen die het meest
worden vervuild.
Overigens verdient het aanbeveling het
huidige kolkontwerp in zijn totaliteit
opnieuw te bezien.
De vuiluitworp van een VIS-gescheiden
stelsel zal naar verwachting bij een lagere
pompovercapaciteit (poe) ongeveer gelijk
zijn aan de vuiluitworp van een verbeterd

gescheiden stelsel. We bezien een
verbeterd gescheiden stelsel met 1,5 mm
(vuilinsluitende) berging in het vuilwaterstelsel en een poe = 0,3 mm/h. In een
vergelijkbaar VIS-gescheiden stelsel zal
door het geringere verhard oppervlak
aangesloten op het vuilwaterstelsel deze
(vuilinsluitende) berging toenemen tot ca.
2,5 mm. Betrokken op het totaal
oppervlak van bestratingen en daken zal
een poe van ca 0,2 mm/h voldoende zijn.
Hiertegenover staat een toename met ca.
50% van het totaal geloosde watervolume
door het ontbreken van 2 à 3 mm berging
in het hemelwaterstelsel.
Het aanbrengen van een overloopleiding
op bestaande kolken (met stankscherm)
kan met bestaande hulpstukken via de
bestaande aansluitingen worden
gerealiseerd. Het opnieuw aansluiten van
de kolken kan worden gecombineerd met
de eerstvolgende herbestrating.
Toepassing van twee afvoeren per kolk
vergt een nauwgezette uitvoering en
controle. Aansluiten van de kolken op de
controleputten en toepassing van
verschillende materiaalkleuren bevordert
een juiste aanleg. Het aansluiten van de
kolken vergt dezelfde aandacht als het
gescheiden aansluiten van een woning of
gebouw.
Het VIS-gescheiden systeem biedt geen
garantie voor opvang van verkeerde
aansluitingen op particulier terrein. Een
goede voorlichting en controle op plaatsen
waar verkeerde aansluitingen worden
vermoed, kunnen dit beperken.
Het hier beschreven stelsel is uitsluitend
toepasbaar in vlakke gebieden. Voor
gebieden met hoogteverschillen zijn
aanvullende maatregelen nodig om lokaal
te hoge drukken in het vuilwaterstelsel en
het stromen van regenwater van hogere
naar lagere gebieden via het vuilwaterriool
te voorkomen.
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