De kwaliteit van hetAmsterdamse drinkwater voor en na het stoppen
van de veiligheidschloring

Drinkwaterbereiding bij
Gemeentewaterleidingen
Zuiveringsprocessen
Gemeentewaterleidingen levert drinkwater vanuit twee bedrijven, de RivierDuinwaterleiding ('Leiduin') te Vogelenzang en de Rivier-Plassenwaterleiding
(Loenen-Weesperkarspel) in Amsterdam
zuid-oost. De zuiveringsschema's van
beide bedrijven zijn als volgt: RivierDuinwaterleiding: Rijn-coagulatie
FeCl 3 /sedimentatie - snelfiltratietransport Nieuwegein/Heemstede
(60 km) - duininfiltratic (gemiddelde
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verblijftijd 3 maanden en menging met
regenwater) - open winning - (ontharding
vanaf 1987) - aëratie/poederkool/pHcorrectie pH 8,2 - snelfiltratie - langzame
zandfiltratie - (veiligheidschloring tot
1983) - transport (25 km) naar
Amsterdam - reservoirs - distributie.
Rivier-Plassenwaterleiding:
Bethunepolder/Amsterdam-Rijnkanaal coagulatie FeCL/sedimentatie - waterleidingpias (gemiddelde verblijftijd
3 maanden) - snelfiltratie - transport
Loenen - Weesp (18 km) - ozonering (ontharding vanaf 1987) - coagulatie
FeCL/sedimentatie - pH-correctie pH 8,2
- snelfiltratie - langzame zandfiltratie (veiligheidschloring tot 1983) - reservoirs
- distributie.
Heide bedrijven passen langzame zandfiltratie toe in overdekte filtergebouwen
als laatste zuiveringstrap. De nafilters van
Afb. 1 -Effecten van reacties tussen chlooren
organischestof.
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Samenvatting
Door het stoppen van de 'veiligheidschloring' daalde het gehalte aan gehalogeneerde verbindingen in het Amsterdamse drinkwater evenals de mutageniteit
gemeten met de Ames-test.
Er werden geen veranderingen waargenomen met betrekking tot de hygiënische
parameters (bacteriën van de coligroep; faecale Streptococcen en dergelijke).
Nagroei van micro-organismen kan beter worden beperkt door verlaging van het
assimileerbare organische stofgehalte dan door gebruik van oxidatieve
desinfectantia zoals chloor. Chloor kan, als het wordt gedoseerd aan het einde van
het zuiveringsproces ('veiligheidschloring'), de nagroei juist bevorderen.
Toepassing van langzame zandfiltratie in overdekte filtergebouwen is een geschikt
alternatief voor chemische einddesinfectie van drinkwater.

Leiduin zijn gevuld met duinzand
(gemiddelde diameter ca. 0,2 mm), de
filtratiesnelhcid is 0,2-0,3 meter/uur.
In Weesperkarspel zijn de nafilters gevuld
met rivierzand (gemiddelde diameter
ca. 0,5 mm) en de filtratiesnelheid is
0,3-0,45 meter/uur.
Tot 1983 werd een veiligheidschloring
toegepast van het eindprodukt. De veiligheidschloring bestond uit een dosis van
0,4-0,8 mg chloor/liter, afhankelijk van de
watertemperatuur. Fr werd gestuurd op
een rest vrij chloor-gehalte van
0,2 mg/liter na 20 minuten contacttijd.
Het drinkwater werd daarna gedistribueerd vrijwel zonder de aanwezigheid
van vrij chloor in het distributienet.
De gehalten aan organische stof in het
reine water voor en na veiligheidschloring
zijn weergegeven in Tabel I.
Desinfectie
In de loop der tijd was de boven
beschreven toepassing van chloor
onbevredigend geworden. Desinfectie van
het eindprodukt bleek in de praktijk uit
bacteriologisch oogpunt ook niet nodig.
Zelfs grote volumina (enige liters) van het
langzame zandfiltraat bevatten normaliter
geen bacteriën van de coligroep of faecale
Streptococcen en de koloniegetallen zijn
laag. De analysetechnieken zijn dusdanig
verbeterd dat grotere volumina sneller en
frequenter onderzocht kunnen worden
door middel van membraanfiltratie.
Bovendien wordt met de toegepaste doses
chloor slechts een zeer marginale
desinfectie bereikt ten aanzien van

potentiële
toename
nagroei

virussen, terwijl het restchloorgehalte
onvoldoende is ter bescherming van het
distributienet.
In het laatste decennium is na de
ontdekking dat bij chloren van water
organohalogeenverbindingen worden
gevormd [Rook, 1974] het oude motto 'Baat het niet dan schaadt het niet' verlaten en heeft zich een nieuwe filosofie
ontwikkeld die is gebaseerd op het
principe dat toepassing van desinfectie
een zorgvuldige afweging dient te zijn van
microbiologisch voordeel en toxicologisch
nadeel, dus een afweging van 'middel en
kwaal'. Steeds verder ontwikkelt zich het
inzicht dat drinkwater dient te worden
bereid langs natuurlijke weg met fysische
en biologische/biochemische methoden en
dat gebruik van (oxydatieve) chemicaliën
zoveel mogelijk moet worden beperkt.
De bij chlorering gevormde verbindingen
(xenobioten) zijn immers (eco-)toxicologisch verdacht en voor een deel niet
of moeilijk afbreekbaar.
Door oxydatiereacties met chloor ontstaan
ook goed (beter) afbreekbare verbindingen.
Een overzicht van effecten van reacties
tussen chloor en organische stof wordt
gegeven in Afb. 1.Omdat in water aanwezige bromide door chloor wordt
geoxydeerd tot broom dat verder reageert
met organische stof, ontstaan ook (deels)
gebromeerde verbindingen.
Organische stof speelt een belangrijke rol
bij de vermeerdering van (micro-)organismen in drinkwater tijdens het

TABEL I- Concentraties organischestof' inhet Amsterdamse drinkwatermet enzonderveiligheidschloring.
Rivier-Du inwaler

Xenobioten
Ames-mutageniteit
(slecht
afbreekbaar)

i

potentiële
afname
nagroei
' ) T H M = trihalomethanen ('haloformen').
2) AOCI = aan kool adsorbeerbare organochloorverbindingen
3) AOBr « aan kool adsorbeerbare organobroomverbindingen
4) OX msom van AOCI en AOBr, berekend als AOCI.
5} AOC «= assimileerbare organische koolstof.

KMn()4-verbruik (mg/liter)
DOC (mg/liter)2!
AOC3 (ßg acetaat-C-equivalenten/liter)
1

Gemiddelde waarden.
UV-destructie; detectie met auto-analyzer.
' Methode volgens Van der Kooij [1984].

2

Voor
Veiligheidschloring
8
1,9
<8

Na
Veiligheidschloring
7
1,9
e 10

Rivier-Plas senwater
Voor
Veiligheidschloring
11
4,3
ï; 12

Na
Veiligheidschloring
10
4,2
ï=20
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t =0
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verblijftijd in
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Gemiddelde verblijftijd
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verblijftijd in
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Afb. 2 -Bijgroei ophetTeepolmembraan/liter bij37°Calsfunctievan Jeverblijftijdinhetdistributienetvoorenna beëindigen
van de veiligheidschlonng (theoretische verklaring).

verblijf in het leidingnet ('nagroei').
Uit tabel I blijkt dat vooral het gehalte aan
assimileerbare organische koolstof (AOC)
van het Amsterdamse water wordt
verhoogd (40% of meer) bij de veiligheidschlonng. Het permanganaatverbruik
neemt marginaal af, hetgeen te verwachten is doordat de oxydatie van de
organische stof voor een klein deel reeds
heeft plaatsgevonden door chloor.
In watersoorten met een AOC-gehalte
lager dan 10[tg acetaat-C equivalenten per
liter wordt in de regel weinig nagroei
waargenomen [Van der Kooij en Hijnen,
1984].

chlonng daalde de concentratie van
trihalomethanen in het drinkwater tot
nihil, terwijl het gehalte aan niet-vluchtige,
aan kool adsorbeerbare, organohalogeenverbindingen (AOX) afnam tot minder
dan 30% van de vroegere waarden
(Tabel II).

geheel afwezig (stam TA 100). Dit was
reeds eerder waargenomen door Kool
[1983].
Bacteriën van de coligroep, faecale
Streptococcen en sulfietreducerende
Clostridia
Bacteriën van de coligroep, faecale
Streptococcen en sulfietreducerende
Clostridia werden door membraanfiltratie
(mf)-methoden bepaald. Van het drinkwater af pompstation werden 2 à 3 maal
daags monsters van 500 ml respectievelijk
1.000 ml onderzocht.

De mutagene eigenschappen van het
drinkwater werden door het KIWA
gemeten met behulp van de Ames-test.
Zonder veilighcidschloring was de
mutageniteit significant lager (Salmonella
typhnmurium stam TA 98) of zelfs in het

TABEL II - Gehalogeneerde organische verbindingen indrinkwatermetenzonderveiligheidschlonng.

Afbouw chloordosering en
watersamenstelling
Nadat reeds enige jaren experimenten met hoopgevende resultaten - waren
uitgevoerd in de proefinstallatie en in
proefleidingen werd in 1982 besloten een
proef uit te voeren op praktijkschaal.
Hiertoe werd vanaf september 1982 de
chloordosering aan het reine water
verminderd met ca. 0,1 mg per
2 maanden. Vanaf april 1983 werd geen
chloor meer aan het water toegevoegd.
Gedurende 2 jaar werd naast het
gebruikelijke routine-onderzoek aanvullend chemisch, microbiologisch en
toxicologisch (Ames-test) onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek
worden hieronder vermeld en besproken.
Tevens wordt ingegaan op de aard en
betekenis van de invloed van de veiligheidschlonng op de watersamenstelling.
Gehalogeneerde organische
verbindingen en mutageniteit
Na het beëindigen van de veiligheids-

Riv er-Duinwater
(/^g/liter)
Met Ol
1

totaal trihalomethanen (TTHM) '
adsorbeerbare gechloreerde organische
verbindingen (AOC12
adsorbeerbare gebromeerde organische
verbindingen (AOBr2
adsorbeerbare gehalogeneerde organische
verbindingen (AOX)2

Zonder CI2

Rivier-Plassenwater
(//g/liter)
Met Cl,

Z onder Cl2
0
5-10

12-18

0

20-22

35-45

5-10

20-30

40-60

5-7

20-30

50-65

10-12

30-35

<5
5-10

1

Gemiddelde wekelijkse waarde van een monster van het reine water at pompstation en vijf monsters uit
het distributienet.
2
Maandelijkse waarde van een mengmonster van het reine water af pompstation.

TABEL III - Hygiënischeparameters van hetreine waterop depompstations Leiduinen Weesperkarspelenin het
distributienet metenzonderveiligheidschlonng (respectievelijk in1982 en 1984).
Drinkwater af pompstation
Met Cl,
totaal aantal bacteriën van de coligroep
(37°C; in 500 ml1
faecale Streptococcen in 500 ml1
sulfietreducerende Clostridia in 1.000 ml2,

n.a.
n.a.
n.a.

Drinkwater in distributienet

Zonder Cl,

Met Cl2

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
U.U.

u.a.
n.a. = niet aantoonbaar in meer dan 99°/ovan de monsters.
1
In het distributienet wekelijks 70 monsters van 100ml.
2
Reine water af pompstation: een maal per week;in distributienet: ongeregelde steekproefsgewijze
monstername.

Zonder Cl2
u.a.
u.a.
u.a.
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met chloor (1982)

KVE/ml
f

Op 70 vaste punten in het distributiegebied werden wekelijks monsters
genomen van 100 ml.
In 1984 - en latere jaren - werden geen
veranderingen waargenomen vergeleken
met de situatie van 1982:bacteriën van de
coligroep, faecale Streptococcen en
Clostridia waren (onder normale omstandigheden) afwezig in meer dan 99%
van de monsters (Tabel III). Alleen tijdens
de strenge winters van 1985, 1986 en 1987
was gedurende 3 à 4 weken een veiligheidsehloring nodig van het geproduceerde drinkwater te Leiduin omdat bacteriën
van de coligroep werden aangetoond in
500 ml van het reine water. De oorzaak
hiervan was dat grote aantallen vogels
neerstreken in de niet dichtgevroren open
winkanalen na infiltratie en in de verzamelkom ('Oranjekom'). De faecale
belasting van het ruwe water nam hierdoor aanzienlijk toe, terwijl het desinfecterend vermogen van de langzame
zandfilters bij lage temperatuur beperkt is.
In deze perioden konden ook Campylobacterspp. worden aangetoond in
monsters van 1 liter ruw water.
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Aß. 3 -Kolomegetallen bij22°Cinhetdistributiegebiedvan helRivier-Duinwatervoorennahet beëindigen
van deveiligheidsehloring (mediaanwaarden van kolonievormende eenheden per ml).
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De aanwezigheid van niet-typische
koloniën ('bijgroei') op de membraanfilters bij de bepaling van het aantal
bacteriën van de coligroep in het gedistribueerde water vertoonde een opvallende
wijziging vergeleken met de periode vóór
de afbouw van de chloordosering.
Terwijl de bijgroei in het distributiegebied
gemiddeld duidelijk afnam bij monsters
genomen uit het Rivier-Duinwatergebied
nam deze juist toe bij monsters uit het
Rivier-Plassenwatergebied. Na langere
verblijftijd echter (3 dagen of langer) nam
de bijgroei in het algemeen af in beide
distributiegebieden, doch niet in het
menggebied, mogelijk door de aanwezigheid van detritus.
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Aß. 4 - Koloniegetallen bij22°Cinhetdistributiegebiedvan hetRivier-Plassenwatervoorennabeëindigen van
deveiligheidsehloring (mediaanwaarden van kolonievormende eenheden per ml).

TABEL tV - Kolomegetallen vanhetreine Rivier-Duinwaterafpompstation Leiduineninhel distributienet
met enzonderveiligheidsehloring (respectievelijk 1982 en 1984).
Drinkwater af pompstation
Met Cl,
standaard koloniegetal 37°C (KVE/ml 2
idem' 22°C (KVE/ml
strijkplaatkoloniegetal' 22°C (KVE/ml)-»

0-2
1-3
10-200

Zonder Cl2
0-2
2-6
10-200

D rinkwater in distributienet
Met Cl2
0-2
2-4
200-500

/.onder Cl,
0-2
3-5
70-400

KYE = kolonievormende eenheden.
1
Gistextract-glucoseagar; gietplaatmelhode (NEN 6550 respectievelijk 6560;.
2
Mediaan»aarden van 21monsters per week af pompstation respectievelijk 35 monsters per week in het
distributienet.
s
Zeven maal verdunde 'lab-lemco' agar; 10dagen kweken bij 22°C.
1
Gemiddelde waarde van 5monsters af'pompstation respectievelijk van 5monsters uit het distributienet
per maand.

Een theoretische verklaring van dit
fenomeen kan enerzijds worden gezocht
in de verlaagde AOC en de verhoogde
bacteriologische ent in het water af pompstation na stoppen van de veiligheidsehloring en anderzijds in de verschillende
(gemiddelde) verblijftijd van de 2 watersoorten in het distributienet (zie de groeicurves in Afb. 2). De bijgroei bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers van de
families Enterobacteriaceae, Vibrwnaccaeen
Pscudomonaceacen strikt aërobe gramnegatieve bacteriën zoals soorten van de
geslachten Flavobacterium en Alcaügenes.
Koloniegetallen
lir werd geen verandering waargenomen
van de kolonicgetallen bepaald bij
37 graden C (gietplaat) na de chloor-
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afbouw (zie Tabel IV en V). De koloniegetallen bepaald bij 22 graden C (gietplaat) van het Rivier-Duinwater namen
echter enigszins toe, zowel af pompstation
als in het distributienet (Tabel IV en
Afb. 3). De strijkplaai-koloniegetallcn
110dagen kweken op 7 x verdunde
Tab-lemco'-agar) bij 22 graden C van het
uitgaande Rivier-Duinwater bleven
ongewijzigd terwijl ze in het distributiegebied enigszins afnamen (zie Tabel IV).
De hoogste waarden werden geregistreerd
in de zomerperiode.
De temperatuur van hel Rivier-Duinwater
ligt tussen 4 graden C (winter) en
20 graden C (zomer).
Het Rivier-Plassenwater geeft een andere
situatie te zien. In de zomerperiode
werden na sloppen van de veiligheidschloring geen veranderingen waargenomen in de gietplaatkoloniegelallen.
In de winterperiode echter namen de
koloniegetallen bepaald bij 22 graden C
aanzienlijk toe (zie Tabel V en Afb. 4).
De oorzaak hiervan moet gezocht worden
in de dosering van ca. 1 à 2 gram per m3
water van het vlokhulpmiddel Wispro
(een zetmeelderivaat) bij lagere watertemperaturen. De gedoseerde Wisprosuspensie bevat hoge aaniallen bacteriën
terwijl levens het gehalle aan assimileerbarc organische stof van het water erdoor
wordt verhoogd. Het probleem werd opgelost in de winter van 1985-1986 door
de pH van de Wispro-suspcnsie met
natronloog ie verhogen tot 10 of hoger,
waarna de koloniegetallen onmiddellijk
daalden (zie Afb. 5). Een neveneffect is,
dat met lagere Wispro-doses volstaan kan
worden omdat bij hoge pH minder
afbraak van de lange zetmeclketens
(amylose en amylopectine) in kortere
ketens (dextrines) plaatsvindt. In de
toekomst kan de dosering van Wispro
geheel achterwege blijven zodra de
coagulatie/sedimentatie en snelfiltratie
zijn vervangen door koolfiltratie.
De strijkplaat-koloniegetallen bij
22 graden C na stoppen van de veiligheidschloring gaven in de zomermaanden
een trend naar lagere waarden te zien,
terwijl in de winter hogere waarden
werden waargenomen (lol 1986).

toename van de strijkplaatkoloniegetallen
tot 10.000/ml in de zomer.
De temperatuur van het Rivier-Plassenwater varieert van 1 graad C in de winter
tot 22 graden C in de zomer.

100 ml terwijl het af pompstation
Weesperkarspel varieert tussen 20 en 100
per 100 ml.
Massale nagroei werd onder normale
omstandigheden niet waargenomen.
Hoge aëromonasaantallen (200 en méér
per 100 ml) werden gevonden in het
menggebied van het Rivier-Plassenwater
en Rivier-Duinwater in de zomermaanden.
Ongeveer 90% van de in deze perioden
uit het distributienet geïsoleerde soorten
Aëromonas bestond uit A. caviae.

Aëromonas
Over de aanwezigheid van Aëromonas is
slechts informatie beschikbaar uit de
periode na het stopzetten van de
veiligheidschloring.
In de winterperiode is het aantal
aëromonassen in het uitgaande water
gemiddeld (veel) lager dan 5 per 100 ml
op beide pompstations. In de zomer is het
aantal aëromonassen af pompstation
Leiduin in het algemeen lager dan 10 per

Omdat ook in het verleden geen vrij
chloor aanwezig was in het Amsterdamse
distributienet mag worden aangenomen

TABEL V - Kolomegetallen van het reine Rivier-Plassenwater aj pompstation Weesperkarspel en in het
distributienet mei en zonder veiligheidschloring (respectievelijk 1982 en 1984).

Drinkwater i 1"pompstation
Met Cl2
standaard koloniegetal1 37°C (KVE/ml)2)
idem' 22°C
(KVE/ml)2
strijkplaatkoloniegetal" 22°C (KVK/ml)1
(KVE/ml)2

0-2
2-10
30-1000

n "inkwaier in

Zonder Q 2
0-2
2-10*
10-100"
50-300*
300-1500"

0-2
2-10
300-2000

0-2
2-10*
10-100"
100-500*
500-1500"

KVE — kolonicvormende eenheden; *zomerperiode,
"winterperiode
1
Gistextract-glucoseagar; gietplaatmethodc (NEN 6550 respectievelijk 6560).
2
Mediaanwaarden van 21 monsters per week af pompstation respectievelijk 20 monsters per weck in het
distributienet.
' Zeven maal verdunde 'lab-lemco' agar; 10 dagen kweken bij 22 ° C
1
Gemiddelde waarde van 5 monsters af pompstation respectievelijk van 5 monsters uit het distributienet
per maand.
Afb. 5 - lijfeet van Wispro-dosering en pH-korrektie van de Wispro-suspensic op het koloniegetal bij 22° C
in het distributiegebied van het Rivier-Plassenwater na beëindigen van de veiligheidschloring. Mediaanwaarden
van kolonicvormende eenheden per ml tussen april 1985 en maart 1986.
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In verband met bouwactiviteiten ten
behoeve van de centrale deelontharding
in 1986 en een capaciteitsproef in 1987
werden in het voorjaar gedurende enige
tijd in W'eesperkarspel hogere snelheden
toegepast bij de langzame zandfiltratie
(0,45 m/uur). Dit resulteerde in hogere
gietplaatkoloniegetallen (zie Afb. 5), een
hoger AOC-niveau (tot meer dan 20 //g
acetaat-O equivalenten per liter) en een

distributienet
Zonder Cl2

Met Cl2

3020
100

start pH-korrektie
Wispro-suspensie
(pH> 10)

Verhoging
filtratiesnelheid
langzamezandfilters
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dat er weinig in ongunstige zin veranderd
is met betrekking tot het voorkomen van
(opportunistisch) pathogène microorganismen na het stoppen van de
veiligheidschloring. Integendeel, door het
lagere AOC-gehalte van het water onder
normale omstandigheden is vermoedelijk
de kans op vermeerdering van deze
organismen afgenomen.
Smaak
Organoleptisch onderzoek heeft zich
beperkt tot het waarnemen van smaakveranderingen en de klachten die daarvan
het gevolg waren. Hoewel er in de periode
september 1982 tot april 1985 wel smaakklachten waren (voornamelijk van het
Rivier-Duinwater) konden deze niet
rechtstreeks in verband worden gebracht
met de chloorafbouw. In genoemde
periode (eind 1982) werd de Oranjekom
uitgebaggerd en er werden reconstructiewerkzaamheden verricht vanwege invoering van de centrale deelontharding.
De smaakklachten (muf, chemisch,
asperine-achtig) werden vooral gemeld in
de winter en het vroege voorjaar. Het is
daarom mogelijk dat vóór de afbouw van
de veiligheidschloring uit anaërobe slib
afkomstige smaakstoffen werden 'weg'geoxydeerd door chloor terwijl dit daarna
niet meer het geval was. In de zomermaanden zou de oxydatie van smaakstoffen biologisch kunnen verlopen.
Volgens hardnekkige overlevering binnen
het bedrijf zou het drinkwater een meer
'frisse' smaak krijgen door toevoeging van
chloor. Uit experimenten met proefleidingen bleek dit overigens niet.
Hen smaakpanel was van mening dat niet
gechloord water uit proefleidingen beter
smaakte dan water dat wel gechloord was.
Over smaak valt niet te twisten. Het is
waarschijnlijker dat de consument primair
reageert op smaakverandermgcn omdat
men gewend is aan een bepaalde smaak.
Gebleken is dan ook dat in perioden
waarin het water gechloord moest worden
een direct toepassen van een hoge dosis
chloor veel meer klachten uitlokte dan een
geleidelijke verhoging respectievelijk
verlaging van de dosis.
Conclusies en aanbevelingen
Uit hygiënisch oogpunt kan Gemeentewaterleidingen onder normale omstandigheden drinkwater bereiden zonder enige
vorm van chemische desinfectie van het
eindprodukt. Apparatuur voor chloordosering is altijd 'stand-by' voor situaties
dat de zuivering onvoldoende in staat is
water af te leveren dat vrij is van bacteriën
van de coligroep.
Een van de doelstellingen bij de bereiding
van drinkwater uit oppervlaktewater is

verlaging van het organisch stofgehalte en
in het bijzonder het assimileerbare deel
daarvan (AOC) omdat dat verantwoordelijk is voor de nagroei in het
leidingnet. Nagroei tijdens distributie van
drinkwater kan leiden tot verhoging van
het aantal opportunistisch-pathogene
micro-organismen, organoleptische
afwijkingen (reuk, smaak), groei van
hogere organismen en verhoging van de
corrosie-snelheid van gietijzeren
leidingen.
Voor verlaging van het organische stofgehalte zijn mechanische, fysische en
fysisch-chemischc zuiveringsmethoden te
prefereren boven chemisch-oxydatieve
methoden.
Ozon en chloor verwijderen geen
organische stof doch zetten deze slechts
om door oxydatie tot beter assimileerbare
verbindingen. Met chloor treden naast
oxydatiereacties ook additie- en
substitutiereacties op waarbij organohalogecnverbindingen worden gevormd
die vaak biologisch slechter afbreekbaar
zijn (xenobioten, zie Afb. 1). Het nettoeffect op het AOC-gehalte zal afhangen
van de aard van de organische stof doch
vaak positief zijn, dus tot een verhoging
leiden van de (potentiële) nagroei.
In dit opzicht mogen van chloordioxyde
en ultraviolet als desinfectiemiddel van
drinkwater minder problemen verwacht
worden.
Langzame zandfiltratie toegepast met
relatief lage snelheid (afhankelijk van de
kwaliteit van het influent) in overdekte
filtergebouwen kan worden aanbevolen
als een aantrekkelijk alternatief voor
desinfectie van drinkwater indien althans
voldoende voorzuivering plaatsvindt.
Nagroei wijst op een hoog (assimileerbaar) organisch stofgehalte. Het kan niet
worden voorkomen door desinfectie maar
wel door voldoende verwijdering van
organische stof tijdens de zuivering en in
het distributiesysteem (spuien, waterluchtspuien en dergelijke). Introductie van
assimileerbare organische stof uit pakkingen, glijmiddelen en kunststofleidingen
door permeatie dient te worden voorkomen. Indien de nagroei zeer hoge
aantallen opportunistisch pathogène
bacteriën omvat is in het uiterste geval
desinfectie tot aan de tapkraan te overwegen wanneer andere maatregelen in
de bedrijfsvoering op korte termijn geen
verbetering in de situatie brengen.
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Mosselen meten waterkwaliteit
Mosselen reageren op verontreinigingen
in het water door hun schelp te sluiten.
Van die eigenschap wordt gebruik
gemaakt in de 'mosselmonitor' die door
Delta Consult BV is gemaakt. De monitor
bevat een achttal mosselen waarvan de
schelp voorzien is van sensoren. Eens in
de zoveel seconden wordt de afstand
tussen de bovenste en de onderste schelp
gemeten. Afhankelijk van de vooraf

Mosselmonitor.

ingestelde grenswaarden geeft het
apparaat een alarmsignaal als een aantal
mosselen voor langere tijd de kleppen
sluit. Dat signaal kan een waarschuwingslampje doen oplichten, maar het zou ook
automatisch een waterkering of waterinname kunnen sluiten.
De monitor is ontwikkeld door MT-TNO,
KEMA en RIVM. Het ingenieursbureau
Delta Consult (Kapelle) heeft het
laboratoriummodel vertaald naar een
stevige en handzame veldunit.
Nadere informatie: Delta Consult BV,
Postbus 71, 4420 AC Kapelle,
tel. 0 1 1 0 2 - 4 35 10.

