Virusverwijdering bij opslag van Maaswater in spaarbekkens

Inleiding
Bij de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater moet een vergaande virusverwijdering plaatsvinden om virologisch
betrouwbaar drinkwater te kunnen distribueren. Dit wordt gedefinieerd als water,
waarin geen virussen kunnen worden
aangetoond in volumina van 1.000 liter.
Vooralsnog is er geen reden om aan de
virologische betrouwbaarheid van het
drinkwater in Nederland te twijfelen.

onderzoek met een lagere monsterfrequentie herhaald. Naast onderzoek
naar de verwijdering van virussen werd
ook de bacteriologische kwaliteit van de
diverse watertypen bepaald om
verschillen in gedrag en reductie te
kunnen vaststellen.
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Bij acht oppervlaktewaterverwerkende
waterleidingbedrijven werden in het
gezuiverde water geen virussen aangetoond [Van Olphen etal, 1982; 1984].
Het aantal monsters, dat werd onderzocht,
was echter gering.
De vereiste virologische kwaliteit van
drinkwater moet worden bereikt via
weloverwogen keuzen en beheersing van
processen in een zuiveringssysteem.
Om effectieve produktiewijzen te kunnen
opstellen moeten gegevens beschikbaar
komen over virusverwijdering onder
praktijkomstandigheden. In dit kader
werd onderzoek uitgevoerd naar het effect
van spaarbekkens, omdat in Nederland
meer dan een derde van de voor de
drinkwaterproduktie benodigde hoeveelheid oppervlaktewater wordt voorbehandeld door opslag in spaarbekkens.
Naast voorraadvorming, waardoor bij een
slechte kwaliteit van het rivierwater de
inname kan worden gestaakt, kan een
belangrijke kwaliteitsverbetering worden
verkregen. Dit is reeds lang bekend voor
de afsterving van ziekteverwekkende
bacteriën. Virussen overleven in water in
het algemeen echter veel langer dan
bacteriën, waardoor gegevens over virusreductie bij opslag in spaarbekkens van
belang zijn. De enige informatie, die
hierover beschikbaar is, is afkomstig van
onderzoek van een Engelse situatie
[Poynter, 1966;Slade, 1977],
Het Nederlandse praktijkonderzoek naar
virusverwijdering in spaarbekkens werd
uitgevoerd bij het Waterwinningbedrijf
Brabantse Biesbosch in de winterperiode
1983-1984. Een jaar later werd het

voor opslag in open spaarbekkens,
waarvan de specificaties in tabel I zijn
weergegeven.
De spaarbekkens De Gijster, Honderd en
Dertig en Petrusplaat worden in serie
doorstroomd (afb. 1).In principe vervult
De Gijster de functie van voorraadbekken,
terwijl Honderd en Dertig en Petrusplaat
dienst doen als procesbekkens voor de
verbetering van de waterkwaliteit. Het
dagelijks inlaatdebiet bedraagt slechts
circa 0,5% van de totaal aanwezige voorraad, waardoor de schommelingen in de
waterkwaliteit sterk afvlakken. Door luchtinjectie op de bodem van de drie spaarbekkens kunnen deze in het algemeen als
homogeen worden beschouwd. Het water
in de Petrusplaat ondergaat een hardheidscorrectie tot 1,5 mmol/1 door natronloogdosering in de inlaat van het spaarbekken. Voor transport wordt het afgeleverde water door een zwavelzuur- of een
natronloogdosering op pH 9.0 gebracht.
De jaarlevering was in de onderzoeksperioden circa 120 miljoen m 3 .
De monsterpunten voor het virologisch
onderzoek zijn in afb.1 aangegeven.
Methoden
De bepaling van virussen in water werd
uitgevoerd volgens Van Olphen etal.
[1989] en is in Box 1schematisch weergegeven. Het verwerken van volumina
van 100-1.000 liter water gebeurde ter
plaatse (eerste concentratiestap); de rest
van de bepaling werd op het laboratorium
uitgevoerd.
Het bacteriologisch onderzoek werd uit-

Samenvatting en conclusies
Bijde bereiding van virologisch betrouwbaar drinkwater uit oppervlaktewater moet
een vergaande virusverwijdering plaatsvinden. Voor het beoordelen van de
effectiviteit van zuiveringsprocessen zijn
gegevens nodig over virusverwijdering
onder praktijkomstandigheden. In dit
kader werd onderzoek uitgevoerd naar het
effect van opslag van rivierwater in
spaarbekkens. Het is reeds lang bekend,
dat in spaarbekkens een kwaliteitsverbetering optreedt door afsterving van
ziekteverwekkende bacteriën. Virussen
overleven in water echter in het algemeen
langer dan bacteriën. Het onderzoek werd
uitgevoerd bij de NV Waterwinningbedrijf
Brabantse Biesbosch gedurende twee
winterperioden (november-april 1983/84
en 1984/85).Bijeen gemiddelde verblijftijd van zeven maanden werd het gehalte
aan virussen in het ingenomen Maaswater
van 1-20 PFU per liter met een factor
400-1000 gereduceerd tot 1-48 PFU
per 1000liter in het uitgaande water.
De geïsoleerde virustypen behoorden tot
de entero- en reovirussen. De enterovirussen zijn van humane herkomst, de
reovirussen daarentegen eerder van
dierlijke dan van menselijke herkomst.
De reovirussen waren veruit in de
meerderheid. Van de enterovirussen
waren Coxsackie B-virussen het meest
talrijk, mede door de selectiviteit van de
gebruikte celkweken. Ook werden Poliovirussen, afkomstig van vaccinatie in
België en Frankrijk, aangetoond. In de
bekkens was het viruspatroon nagenoeg
gelijk aan dat van het Maaswater, hoewel
de diversiteit afnam naarmate het virusgehalte kleiner werd.
Uit dit onderzoek is gebleken, dat bij de
bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater spaarbekkens een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van het aantal virussen in de
grondstof. De waterleidingbedrijven die
water van het Waterwinningbedrijf
Brabantse Biesbosch betrekken, kunnen
daardoor voor het verwijderen van de nog
resterende virussen met een minder
vergaande zuivering volstaan om
virologisch betrouwbaar drinkwater te
distribueren. Ditwordt gedefinieerd als
'virussen niet aantoonbaar in 1.000 liter'.
Het onderzoek naar virusverwijdering bij
relevante zuiveringsprocessen zal in de
komende jaren worden voortgezet. Met de
hierbij verkregen gegevens kan de
virologische betrouwbaarheid van drinkwater inNederland worden geëvalueerd
op basis van de kwaliteit van de grondstof
en de verschillende virusbarrières, diein
zuiveringssystemen en waterwingebieden
aanwezig zijn. Ook de virologische
consequenties van toekomstige aanpassingen in de drinkwatervoorziening
kunnen daarmee in kaart worden gebracht.
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TABEL I - Specificaties van de spaarbekkens.
Naam

Oppervlakte
in ha

Inhoud
in miljoen ra1

320
219
105

38
33
13

De Gijster
Honderd en Dertig
Petrusplaat

AW •

Gemiddelde verbliji
tijd in weken
12-13
12-13
ruim 5
totaal: ca.7 maanden

transportbehandeling:
zwavelzuur/natronloog

A=* m o n s t e r p u n t e n

Petrusplaat

1= inlaat Amer
U G = uitlaat D e Gijster
U H = uitlaat H o n d e r d en Dertig
A W = afgeleverde water
ontharding:
natronloog

UHA

Pompstation

Honderd
en
Dertig

De Gijsier

UG

Kerksloot
Keizersveer

ilAmer

Bergsche Maas

ih
Aft>. 1- Stroomschema Biesboschbekkens tentijde van het onderzoek.

Box 1- Bepalingvanenteric virussen inwater
1e concentratiestap:

WATERMONSTER
MgCI2

100-1000 liter

HCl
I

0.05M

pH3,8

FILTRATIE

geplooide filterkaarsvan
cellulose-esters, poriegrootteZ/J
filtraatweg

ELUTIE

2e concentratiestap:

ULTRAFILTRATIE

metbehulp vanvleesextract
opl.,pH 9,0
cellulose-acetaat membraan,
NMWL 10.000

virusdetectie mbv. celkweek:
ENTENVANHET
CONCENTRAAT
OPAPENIERCELLEN
INCUBATIE

circa 40g
BGM
10dagen bij37°C

TELLENAANTAL
VIRUSSEN

alsPFU
(plaqueforming units)

TYPERINGENTERO'
VIRUSSEN

met behulp van antisera
in neutralisatietesten

gevoerd met membraanfiltratie en
omvatte de bepaling van de thermotolerante bacteriën van de coligroep
volgens NEN 6570 en die van de faecale
Streptococcen volgens NEN 6562.
De analyses werden binnen 24 uur na
monstername uitgevoerd.
Resultaten
Opslag van Maaswater in de drie Biesboschbekkens resulteerde bij het onderzoek van 1983/84 in een afname van het
aantal virussen in het Maaswater van
gemiddeld 501 PFU per 100 liter tot
gemiddeld 0,5 PFU per 100 liter in het
uitgaande water, d.w.z. een reductiefactor
van 1000. Een jaar later waren de
aantallen resp. 355, 0,9 en de reductiefactor 400. De virusgehalten in het
ingenomen Maaswater en in water na
verblijf in de bekkens De Gijster,
Honderd en Dertig en Petrusplaat zijn in
tabel II weergegeven, evenals de reductiefactoren.
Het virusgehalte in de maanden november-april werd gekenmerkt door een piek
in januari-februari (afb. 2). De watertemperatuur liet een tegengesteld patroon
zien (afb. 4).
De geïsoleerde typen enteric virussen
behoren tot de entero- en reovirussen
(tabel III en IV). De betekenis van deze
virustypen is in Box 2 nader toegelicht.
Van de enterovirussen waren Coxsackie
B-virussen het meest talrijk. De geïsoleerde Poliovirussen waren alle vaccinstammen. Het aantal geïsoleerde ECHOvirussen was laag. In de bekkens was het
'patroon' van de enterovirussen nagenoeg
gelijk aan dat van het Maaswater, hoewel
de diversiteit afnam naarmate het aantal
virussen kleiner werd.
Het percentage reovirussen was in water
van de bekkens bijna steeds groter
dan 70%. In het Maaswater nam het
percentage af van meer dan 70% in de
maanden november en december totdat
half april (het einde van de onderzoeksperiode) geen reovirussen meer werden
aangetoond (afb. 3).
Het aantal thermotolerante bacteriën van
de coligroep en de faecale Streptococcen
in de verschillende watertypen en de
reductiefactoren zijn weergegeven in
tabel V. Het aantal bacteriën van de
coligroep nam af van gemiddeld 2,57 per
ml in het Maaswater tot gemiddeld < 0,05
per ml in het uitgaande water, dat wil
zeggen een reductiefactor van > 51.
Een jaar later (1984/85) waren de
aantallen resp. 2,50 en 0,02 en was de
reductiefactor 124. De reductie van het
aantal faecale Streptococcen was kleiner;
bij het onderzoek van 1883/84 > 12 (van
gemiddeld 0,69 kve/ml naar < 0,06); in
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TABEL II - Virologische kwaliteitvanMaaswaterende Biesboschbekkens.
Monsterpunten
Ingenomen
water (I)

De Gijster
UG

Honderd-endertig (UH)

Petrusplaai
(AW)

9

7

9

8

501
118-2065

89
23-378

5,5
0,4-19

0,5
0,1-4,8

5,6

16,2

11,0
1002

13
1,8-188

<0,3
< 0,1-2,7

<0,1
< 0,1-0,6

12,3

>44,0

>3,0
> 1620

4

4

4

4

355
156-665

102
56-237

9,3
2,8-31

0,9
0,2-4,2

3,5

11,0

10,3
394

25
14-90

1,5
0,2-5,7

0,3
0,1-1,1

6,5

16,7

5,0
540

November '83-aprü '84
aantal bepalingen
aantal enteric* virussen (PFU/ 100 liter):
geometrisch gemiddelde
min.-max.
reductiefactor per bekken
totale reductiefactor
aantal enterovirussen (PFU/ 100 liter::
geometrisch gemiddelde
min.-max.

162
23-523

reductiefactor per bekken
totale reductiefactor
November '84-april '85
aantal bepalingen
aantal enteric* virussen ( P F U / 100 liter):
geometrisch gemiddelde
min.-max.
reductiefactor per bekken
totale reductiefactor
aantal enterovirussen (PFU/ 100 liter):
geometrisch gemiddelde
min.-max.

162
74-356

reductiefactor per bekken
totale reductiefactor
:

Discussie
Virussenin oppervlaktewater
Enteric virussen komen via faeces in rioolwater terecht, dat al dan niet gezuiverd op
oppervlaktewater wordt geloosd. De typen
enteric virussen die met de beschikbare
techniek uit water kunnen worden geïsoleerd, behoren tot de entero- en reovirussen. Al in de jaren zeventig werd
aangetoond, dat 's winters de aantallen
van deze virussen in oppervlaktewater het
grootst zijn [bv. Slade, 1977; Reach etal,
1979], Dit is het gevolg van de omvangrijke faecale uitscheiding van deze
virussen in het najaar en de relatief lange
overlevingstijd bij lage watertemperaturen.
Het onderzoek bij het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch werd daarom
in de maanden november-april uitgevoerd. Ook hier bleken de virusgehalten te stijgen totdat in decemberjanuari de hoogste concentraties werden
gemeten, waarna de gehalten weer
afnamen (afb. 2).

entero- + reovirussen.

TABEL III — Virussetigeïsoleerd uitMaaswaterendeBiesbosehbekkens indewinter 1983/84.
Virustypen
Monsterpunt

Onderzocht aantal
vol.(L)*
PFU*

Polio

Coxsackie B

Ingenomen
water (I)

130

677

8

164

De Gijster
(UG)

enterovirussen
E C H O Entero NT**

1

1

13

totaal

reovirussen
aantal
%

1ST

490

72

121

49

80

692

613

7

114

H o n d e r d en
Dertig (UH)

5307

398

1

16

2

19

379

95

Petrusplaat (AW)

7700

79

4

4

8

71

94

* resultaten van negen bepalingen gesommeerd; ** N T = niet getypeerd.

TABEL IV—Virussen geïsoleerduitMaaswaterende Biesbosehbekkens indewinter 1984/85.
Virustypen
Monsterpunt
Ingenomen
water (I)
De Gijster
(UG)

Onderzocht aantal
vol.(L)* PFU*

Pc )lio

Coxsackie B

enterovirussen
E C H O Entero

42

174

61

3

1
-

225

221

50

2

H o n d e r d en
Dertig (UH)

1699

165

24

1

Petrusplaat (AW)

3707

59

10

2

-

5

* resultaten van vier bepalingen gesommeerd; ** NT = niet getypeerd.

NT**

totaal

1984/85 22 (van gemiddeld 0,45 kve/ml
naar 0,02).
Het verloop in de tijd van de aantallen
faecale bacteriën in de verschillende
watertypen was vrij grillig (afb. 5 en 6).

reovirussen
aantal
%

65

109

63

-

52

169

76

6

31

134

81

17

42

71

Virusreductie in spaarbekkens
Opslag van Maaswater in de Biesboschbekkens met een totale gemiddelde
verblijftijd van zeven maanden resulteerde
in reductie van het aantal enteric virussen
met een factor 400-1.000.
De reductiefactoren van de virusconcentraties in de drie bekkens waren voor
enterovirussen groter dan voor entero- en
reovirussen samen (totaal gemeten enteric
virussen) (tabel II). Het verschil in
reductie kan als volgt worden verklaard.
In de bekkens kan geen herinfectie
optreden met humane enterovirussen,
zodat de verwijdering zich in de achtereenvolgende bekkens voortzet. De geïsoleerde reovirussen daarentegen zijn eerder
van dierlijke dan van menselijke
herkomst. Dit betekent, dat knaagdieren
en wellicht ook vogels herbesmetting van
het water in de bekkens met reovirussen
kunnen veroorzaken. Ook het verschil in
percentage reovirussen in de Maas en de
Biesboschbekkens is hier waarschijnlijk
deels een gevolg van (afb. 3). In de
monsters rivierwater van oktober tot en
met december bestond 70-90% van de
geïsoleerde virussen uit reovirussen. In
januari viel dit percentage terug tot 50%,
gevolgd door een geleidelijke verdere
afname tot 0% in april. Het percentage
reovirussen in de bekkens Honderd en
Dertig en Petrusplaat bleef nagenoeg de
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Afb. 2 -Aantal humane 'enteric'virussen inhetingenomen waterenin water
naverblijfinde Biesboschbekkens.

Afb. 3 - Percentage reavirussen inhetingenomen watereninwaterna verblijf
inde Biesboschbekkens.

D = inlaat De Gijster (IG)
A = uitlaat De Gijster (UG)
O = uitlaat H o n d e r d e n Dertig (UH)
* = uitlaat Pelrusplaat (AW)

Afb. 4 - Watertemperaturen
inde Biesboschbekkens.

hele onderzoekperiode boven de 80%.
De Gijster nam een tussenpositie in.
Het onderzoek van 1984/85 bevestigde
bovengeschetste situatie grotendeels.
Ter vergelijking is alleen informatie uit
Engeland beschikbaar. Uitgaande van
water uit de Thames met een virusbelasting van 12-49 PFU per liter in de
winterperiode 1974/75 werden na verblijf
in het spaarbekken van 2 tot meer dan

jan

10 weken virusgehalten van 0-9,7 PFU
per liter gemeten [Slade, 1977]. De
reductiefactor was echter niet te
berekenen wegens het geringe aantal
monsters, het feit dat verschillende
technieken werden gebruikt voor de
verwerking van de monsters oppervlaktewater en water uit het spaarbekken, grote
spreiding in de verblijftijd en de
bedrijfsvoering.

Box2- Virussen inwater
Circa 100verschillende enteric virussen kunnen door de mensfaecaalworden uitgescheiden
enkomenvialozingenvanaldan niet gezuiverd rioolwater inoppervlaktewater terecht. Inwater
kunnen virussenzich nietvermeerderen.Hiervoor zijn levende gastheren nodig.Slechtseen
deelvandeviawater overdraagbare virussen kan metde huidigetechnieken worden aangetoond, namelijk enterovirussen en reovirussen.Voor onderzoek naar virusverwijdering bij
waterzuiveringsprocessen kunnen dezevirussen als indicator worden gebruikt voor die
virussen,dieepidemiologisch belangrijker zijn bijverspreiding viawater,maarwaarvoor nog
geen methodenvoor detectie inwater beschikbaar zijn (m.n.gastroenteritis-virussen enhet
virusvaninfectieuse hepatitis).Deaantoonbare entero- en reovirussen hebben een aantal
belangrijke eigenschappen metde nog nietaantoonbare gemeen,zoals eengrote persistentie
inwater en hungedrag bijwaterzuiveringsprocessen.
Degeïsoleerde enterovirussen zijnaltijdvanhumane herkomst. Dereovirussenzijn daarentegen
eerder vandierlijke danvan menselijke herkomst. Daarnaast isde medische betekenisvan
reovirussen gering.Inopenwatersystemen kan herbesmetting met reovirussen optreden door
uitwerpselenvan bijvoorbeeld vogelsenknaagdieren.

Sedimentatie
Bij lozing van rioolwater is sedimentatie
van het met virussen besmette faecale
materiaal voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor virusreductie in het
ontvangende oppervlaktewater. De lichtere
'brokstukken' vormen het zogenaamde
losse sediment en zijn als zwevende stof
in het water aan te tonen. Deze met
virussen beladen partikels worden door
waterstromingen en onder invloed van
turbulentie door wind, scheepvaart of
wassen van de rivier getransporteerd.
Het Waterwinningbedrijf Brabantse
Biesbosch neemt alleen Maaswater in,
wanneer het aan bepaalde kwaliteitseisen
voldoet. Zo wordt bij een troebeling van
100 FTHof meer geen Maaswater ingenomen. De kwaliteit van het ingenomen
water vertoont daarom niet de uitschieters, die elders in de Maas worden
gemeten en steekt daardoor gunstig af
wat betreft slib-gebonden parameters.
De consequentie van dit beleid is, dat
hiermee tegelijkertijd het innemen van
water van zeer slechte virologische
kwaliteit wordt vermeden.
In De Gijster sedimenteert het grootste
deel van het slib uit de rivier. Zo wordt
het gehalte aan zwevende stof teruggebracht van gemiddeld 12 mg/l in het
ingenomen Maaswater tot gemiddeld
3 mg/l in de uitlaat van De Gijster [WBB,
1983/84]. Ook voor de meeste andere
parameters geldt, dat de sterkste reductie
in De Gijster plaatsvindt, zowel relatief als
absoluut [Oskam, 1983]. De sterkste
reductie van virussen trad echter niet in
De Gijster op, maar in de Honderd en
Dertig (tabel II). Kortsluitstromen kunnen
hiervan de oorzaak zijn. Het rivierwater
wordt in De Gijster op 1,10 m +NAP
ingelaten en op 8,15 m -NAP onttrokken.
Omdat de temperatuur van het rivierwater
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TABEL V- Bacteriologische kwaliteitvanMaasmater ende Biesboschbekkens.
Monsterpunten
Ingenomen
water (I)

De Gijster
fUG;

Honderd-endertig (UH)

Petrusplaat
(AW)

2,57

0,62

0,33

<0,05

4,1

1,9

>6,6
> 51,4

0,30

0,17

<0,06

2,3

1,8

>2,8
> 11,5

17

17

17

17

2,50

0,59

0,10

0,02

4,2

5,9

5,0
124

November'83-april'84
aantal bepalingen
aantal thermotolerante bacteriën
van de coligroep (kve/ml):
geometrisch gemiddelde
reductiefactor per bekken
totale reductiefactor
aantal faecale Streptococcen ;kve/ml):
geometrisch gemiddelde

0,69

reductiefactor per bekken
totale reductiefactor
November'84-april'85
aantal bepalingen
aantal thermotolerante bacteriën
van de coligroep (kve/ml):
geometrisch gemiddelde
reductiefactor per bekken
totale reductiefactor
aantal faecale Streptococcen (kve/ml):
geometrisch gemiddelde

0,45

0,17

reductiefactor per bekken
totale reductiefactor

2,6

gemiddeld enkele graden Celcius hoger is
dan het spaarbekkenwater - dus lichter zal het ingenomen water naar het wateroppervlak 'opdrijven' om zich vervolgens
op te mengen met het spaarbekkenwater.
's Winters daarentegen zijn de verschillen
in watertemperatuur geringer door sterkere afkoeling van het rivierwater en soms
zo, dat het rivierwater kouder is - dus
zwaarder - dan het spaarbekkenwater. Dit
kan tot gevolg hebben dat het ingenomen
rivierwater, dat sterk virologisch besmet is,
niet geheel opmengt met het spaarbekkenwater, maar via kortsluiting direct
weer wordt onttrokkken. Een geringe
virusreductie in De Gijster zal het
resultaat zijn.
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Ajb. 6-Aantalfaecale Streptococcen inhetingenomen watereninwaterna verblijf
inde Biesboschbekkens.
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Overlevingstijd van virussen in water
De watertemperatuur is een belangrijke
factor voor de overlevingstijd van virussen
in water. De afstervingssnelheid neemt
toe naarmate de watertemperatuur hoger
is. Het temperatuur-effect moet voornamelijk worden gezien als een indirect
effect. Watertemperaturen zullen in de
natuur zelden zulke hoge waarden
bereiken, dat enteric virussen daardoor
worden geïnactiveerd, maar bij stijging
van de watertemperatuur neemt de biologische activiteit toe. Aan de produkten
van microbiologische metabolismen wordt
een belangrijke rol toegeschreven bij de
inactivering van virussen. Zo zette in alle
vier onderzochte watertypen de afname

Afb. 5-Aantal thermotolerante bacteriën van de coligroep inhetingenomen wateren
inwaternaverblijfinde Biesboschbekkens.
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van het virusgehalte ongeveer op
hetzelfde moment in (afb. 2). Bij een in
serie geschakeld systeem als de Riesbosch
zou een faseverschuiving in de tijd mogen
worden verwacht met verschuiving van de
pieken in de virusconcentratie in de
opeenvolgende spaarbekkens. Kortsluitstromingen zoals vermeld bij sedimentatie
buiten beschouwing gelaten, zou dit
betekenen, dat het 'milieu'-effect sterker is
dan dat van de tijd.
De watertemperaturen waren gedurende
het onderzoek, dat in de winterperiode
werd uitgevoerd, steeds beneden 11 °C.
Hoewel bij dergelijke lage temperaturen
biologische activiteiten gering zullen zijn,
suggereert het tegengestelde verloop van
de virusgehalten en de watertemperaturen
toch een effect van temperatuur (afb. 4).
Het type virus en de genetische variabiliteit tussen virusstammen bepalen de
inactiveringssnelheid, zodat ook binnen
de groep van de enteric virussen
verschillende overlevingstijden mogen
worden verwacht. Hoewel de aantallen
geïsoleerde enterovirussen te klein waren
om definitief uitsluitsel te geven, wezen de
resultaten van dit onderzoek er niet op,
dat het ene virustype verblijf in de
bekkens beter doorstond dan het andere
(tabel III en IV). De ervaringen in
Engeland waren overeenkomstig
[Slade, 1977].
Van de enterovirussen was, zoals
verwacht, het aantal Coxsackie B-virussen
veruit in de meerderheid. De geïsoleerde
Poliovirussen waren vaccinstammen en
naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van
de ons omringende landen waar - in
tegenstelling tot de Nederlandse situatie poliovaccinatie met levend verzwakt virus
plaatsvindt. Uitscheiding daarvan langs de
faecale route maakt virusisolatie uit
internationale rivieren in Nederland
mogelijk. Hiermee wordt ook geïllu-
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streerd, dat virussen in water over grote
afstanden kunnen worden getransporteerd. Het aantal geïsoleerde ECHOvirussen was klein, mede door de geringe
gevoeligheid van de gebruikte gastheercellen.
Reductie van virussen vergeleken met
die van bacteriën
De klassieke indicator-bacteriën van
faecale verontreiniging, thermotolerante
bacteriën van de coligroep en faecale
Streptococcen werden eveneens bepaald
in de periode, waarin het virusonderzoek
werd uitgevoerd. Vergeleken met de
reductie van de virusgehalten waren die
van de bacteriën klein (tabel II en V).
Dit wordt voor een belangrijk deel
veroorzaakt door herbesmetting van
genoemde bacteriën door de vele watervogels, die de Biesboschbekkens als
rust- en/of fourageerplaats gebruikten.
Het vrij grillige verloop in de tijd van de
aantallen faecale bacteriën in de verschillende watertypen illustreert dit
(afb. 5 en 6).
Hiermee is wederom aangetoond, dat de
klassieke bacteriologische indicatororganismen geen goede maat zijn voor de
virologische waterkwaliteit. Ook andere
factoren zijn hier debet aan zoals de
langere overlevingstijd van virussen in
water en het afwijkende gedrag bij
zuiveringsprocessen. Ook is de verhouding tussen het aantal virussen en faecale
bacteriën in water niet constant, omdat de
enterovirussen niet het hele jaar door in
even grote hoeveelheden worden uitgescheiden.
Onderzoek in de komende jaren
In de komende jaren zal het onderzoek
naar virusverwijdering bij relevante
zuiveringsprocessen worden voortgezet.
Dergelijke gegevens zijn nodig om de
virologische betrouwbaarheid van het
geproduceerde drinkwater veilig te stellen.
In een evaluatierapport zal de huidige
stand van zaken bij de Nederlandse drinkwatervoorziening in virologisch opzicht
worden uitgewerkt op basis van de
kwaliteit van de grondstof en integratie
van het virusverwijderend vermogen van
de afzonderlijke virusbarrières, die in
zuiveringssystemen en waterwingebieden
aanwezig zijn. Op dezelfde manier zullen
de consequenties van toekomstige aanpassingen in waterbehandelingen op de
virologische kwaliteit van het geproduceerde drinkwater in kaart worden
gebracht.
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Waterverbruik over eerste halfjaar in 1992
1,5% hoger dan in 1991
Het waterverbruik in Nederland over het eerste halfjaar lag in 1992 1,5% hoger dan in
1991.
Dit blijkt uit de voorlopige cijfers, welke door het CBS bij de waterleidingbedrijven zijn
opgevraagd met betrekking tot produktie, leveringen van en aan het buitenland en aan
derden.
De eerste vier maanden laten een dalend verbruik zien ten opzichte van vorig jaar, met
uitzondering van februari. De stijging in die maand is toe te schrijven aan de extra
'schrikkel'-dag dit jaar.
De maanden mei en juni laten hogere verbruiken zien, naar verwachting grotendeels
toe te schrijven aan klimatologische verschillen met vorig jaar.
Onderstaande tabel brengt de verbruikscijfers, vergeleken met die van 1991 en 1990, in
beeld (in miljoenen m s ):

1990
totaal
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal

1991
totaal

103,1
94,0
108,5
106,6
122,6
110,0
114,6
119,1
104,7
107,5
102,9
102,3

104,1
96,2
109,2
108,4
113,8
106,0
111,7
120,0
112,7
106,2
101,5
102,1

1.296,0

1.291,8

Stijgin g
t.o.v. 1990
%

hoev.

+ 1,0 +

Stijging
t.o.v. 1991

1992
totaal

hoev.

%

+
+
+
+
+
-

1,0
2,3
0,6
1,7
7,2
3,6
2,5
0,8
7,6
1,2
1,4
0,2

102,4
97,7
105,7
105,0
119,6
116,6
•
•

-1,7
+ 1,5
-3,5
-3,4
+ 5,8
+ 10,6
•
•

- 1,6
+ 1,6
-3,2
-3,1
+ 5,1
+ 10,0
•
•

4,2 -

0.3

647,0

+ 9,3

+ 1,5

+ 2,2
1
0,7
+ 1,8
- 8,8
- 4,0
- 2,9
+ 0,9
•I
8,0
- 1,3
- 1,4
0,2

L

tussens tand t/rr tjuni
_'
J

• : gegevens nog niet bekend.
N.B.: de CBS-cijfcrs liggen op jaarbasis enkele miljoenen m 3 boven de VEW'TN-cijfers,
omdat in de CBS-telling ook een aantal kleinere niet-waierleidingbedrijven is
opgenomen.

