Hygiënische aspecten vandetoepassing vanzuiveringsslib inde landbouw

Inleiding
In het jaar 1983iseen aantal internationale
symposia georganiseerd met betrekking tot
het gebruik van zuiveringsslib in de
landbouw. Door schrijver dezes isop drie
symposia een voordracht gehouden met
betrekking tot de hygiënische aspecten van
deze problematiek. De inhoud van deze
voordrachten wasgebaseerd op onderzoeksresultaten van het (voormalige) Rijksinstituut
voor de Volksgezondheid, en op de activiteiten van EEG COST 68 ter Werkgroep 3:
Hygienicaspectsrelated totreatment and use
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of sewage sludge, waarvan hij sinds 1981als
voorzitter fungeert. In het onderstaande
wordt een samenvatting van deze drie
voordrachten gegeven:
—Sludge disinfection. An overview of
methods and their effectiveness.
Gepresenteerd op de WRC Conference on
Stabilisation and Disinfection of Sewage
Sludge, Manchester, 12-15 april 1983.
—Disinfection of sewage sludge. An overview of methods applied in the European
Communities. Gepresenteerd op het Third
International Symposium on Processing and
Use of Sewage Sludge, Brighton,
2 7 - 2 9 september 1983.
—Hygienic aspects of the application of
sewage sludge to land. Gepresenteerd op het
International Symposium on Biological
Reclamation and Land Utilization of Urban
Wastes, Napels, 11-14 oktober 1983.
De volledige teksten van deze voordrachten
zijn gebundeld als RIVM-rapport en op
aanvraag beschikbaar.
Kringlopen van pathogenen en derolvan
zuiveringsslib
De verspreiding van pathogène microorganismen volgt complexe wegen die vaak
de vorm vaneen kringloopaannemen, waarin
het besmette milieu een belangrijke rol
speelt. Een bekend voorbeeld isde kringloop
van Salmonella-bactenën die zich in grote
lijnen als volgt voltrekt: Geïnfecteerde
mensen scheiden salmonellae uit met hun
faeces (zij zijn ofwel klinisch ziek ofwel
symptoomloze dragers), en via de faeces
raken rioolwater, zuiveringsslib en het milieu
(oppervlaktewater, weilanden) besmet.
Nutsdieren (koeien, varkens, pluimvee)
raken besmet vanuit het milieu, hetzij door
direct contact (bijvoorbeeld grazen op
besmette weilanden of consumptie van
besmet diervoeder), hetzij doordat

besmettingen via vectoren als knaagdieren,
insecten, vogels en aerosolen binnendringen
in intensieve veehouderijen. Daar verspreidt
een besmetting zichzeersnel,zodateen hoog
percentage van de dieren drager van
Salmonella wordt, meestal zonder klinische
symptomen. Aangezien faecale verontreiniging van karkassen gedurende het slachten
frequent optreedt, raaktook hetvleesbesmet
en opdezewijze vinden debacteriën hun weg
naar de mens weer terug. De actuele
kringloop van Salmonella is uitermate
complex, en vele vectoren en reservoirs
spelen een rol.Het isdanook nietmogelijk in
algemene termen de rol van zuiveringsslib
hierin te definiëren. Deze zalvan situatie tot
situatie verschillen, maar inhet algemeen kan
gesteld worden dat verhoging van de
besmetting van het milieu tot intensivering
van de kringlopen endusgrotere infectiedruk
zal leiden.
Een tweede bacteriesoort, waarvan een
kringloop isaangetoond isde toxinevormende Clostridium botulinum. Deze
kringloop werd geïnitieerd door het
voederen van besmette bierbostel aan
runderen, waarbij ca. 30 koeien op
20 boerderijen de dood vonden. Sporen van
C.botulinum werden met de faeces
uitgescheiden en viamest over grasland
verspreid, hetgeen vervolgens leidde tot
besmetting van graskuilen. In de kuilen van
het zgn. voordroogtype kunnen de sporen
onder bepaalde condities ontkiemen en
uitgroeien, waarbij toxine wordt geproduceerd. Het voederen van deze kuilen
sluit de kringloop.
C.botulinum komt ook voorinzuiveringsslib,
mogelijk afkomstig vanuit afvalwater van
bio-industrieën. Tijdens mesofiele anaërobe
vergisting vindt geenreductie plaatszodat bij
bemesting besmetting van weilanden
optreedt. Het aantal sporen (ca. l/g grond)
was echter aanzienlijk lager dan op een
boerderij met een door bierbostel geïnitieerde
kringloop (ca. 100/g).
De ongewapende lintworm van de mens,
Taenia saginata heeft een levenscyclusdie het
rund alstussengastheer kent. Lintwormeieren
worden van mens naar rund via het milieu
verspreid. Irrigatie van weilanden met
rioolwater is.blijkens onderzoekingen uit
Duitsland en Australië, een significante bron
van besmetting van runderen. Potentieel
kunnen dergelijke besmettingen ook via
zuiveringsslib worden overgebracht.
De eieren kunnen inhetNederlandse klimaat
gedurende maanden op grasland overleven.
Er zijn aanwijzingen dat er ondanks lage
cijfers in officiële statistieken een intensieve
circulatie van T.saginata bestaat.
De spoelworm van de mens, Ascaris
lumbricoides, vormt eieren die uiterst
resistent zijn engedurendejaren inhet milieu
kunnen overleven. In Nederland en andere

Westerse landen ishet een zeldzaam
organisme geworden omdat adequate maatregelen zijn genomen omde levenscyclusvan
deze parasiet te doorbreken. Deze maatregelen zijn gebaseerd op het vermijden van
direct of indirect contact tussen de mens en
humane faecaliën. /Iscam-infecties zijn dan
ook met name een potentieel gevaar bij het
gebruik van zuiveringsslib in de tuinbouw,
maar ook bij de bereiding van zwarte grond,
potgrond e.d.
Naast de hierboven genoemde pathogenen
kunnen nog vele andere potentieel via
zuiveringsslib verspreid worden: enteropathogene Escherichia coli, Campylobacter
jejuni, Toxoplasma gondii, Sarcocystis spp.
en virussen.
Omtrent deze organismen inzuiveringsslib is
echter zeer weinig kennis voorhanden.
Bovendien kunnen de vier besproken
pathogenen als modelorganismen worden
beschouwd. Het doorbreken van deze cycli
schept tevens adequate veiligheid ten aanzien
van de andere pathogenen.
Beperking van hygiënische risico's
verbonden aan de toepassing van
zuiveringsslib inde landbouw
De toepassing van zuiveringsslib in de
landbouw wordt meestal begeleid door een
stelsel van richtlijnen ter beperking van
nadelige effecten ten gevolge van o.a. zware
metalen, stank en pathogenen. Deze richtlijnen zijn opgesteld opvrijwillige basis(zoals
bijvoorbeeld de richtlijn van de Unie van
Waterschappen) of hebben een wettelijke
geldingskracht (Duitsland, Zwitserland).
Met betrekking tot pathogenen zijn drie
vormen van beperkingen te herkennen:
- beperking van de toepassing van
zuiveringsslib;
- beperking van het gebruik van land na
toepassing van zuiveringsslib;
- desinfectie van zuiveringsslib.
Beperkingen van het gebruik van zuiveringsslib hebben veelal betrekking op de
produktie van gewassen die voor menselijke
consumptie worden bestemd. Dit isóf in het
geheel niet toegelaten of slechts toegelaten
voor gewassen die voor consumptie worden
gekookt (UK) ófwanneer hetslibeerst wordt
'gehygiëniseerd' (CH).
Beperkingen van het gebruik van land
worden meestal gesteld in de vorm van
wachttijden. Het gebruik van onbehandeld
slib wordt afgeraden of istoegestaan in
samenhang met eenwachttijd van6 maanden
(UK). In deze periode worden pathogenen
geacht te zijn afgestorven. Wanneer
behandeld (gestabiliseerd) slib wordt
toegepast, worden kortere wachttijden
gehanteerd (3-6 weken). Hierbij moet
worden aangetekend dat in deze periode een
aanzienlijke reductie van pathogène
bacteriën als Salmonella zal optreden, maar
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dat van significante afsterving van parasieteneieren geen sprake is.Omdat het effect van
stabilisatieprocessen op parasieteneieren
sterk variabel is.zijn infectierisico's niet
uitgesloten. Het effect vanaërobe stabilisatie
bij omgevingstemperatuur isvrijwel nihil;
hierbij zal eerder een rijping van Ascariseieren dan een afsterving plaatsvinden,
terwijl het effect van mesofiele anaërobe
stabilisatie daarentegen vrij aanzienlijk kan
zijn. Een betere definiëring van veilige en
onveilige werkwijzen isnodig.
Desinfectie van zuiveringsslib
De verplichting tot desinfectie van
zuiveringsslib alvorens te worden toegepast
inde landbouw isopgenomen inde richtlijnen
van Duitsland en Zwitserland. Desinfectie
kan worden gedefinieerd alsde vernietiging
van alle voor een bepaalde toepassing
relevante pathogenen beneden het
detecteerbaar niveau. Uit deze praktische
definitie kan worden afgeleid dat de aan een
desinfectieproces gestelde eisen niet altijd
dezelfde zijn. Bij toepassing van slibin de
tuinbouw bijvoorbeeld zouden strengere
eisen gelden (humane virussen !)dan bij
toepassing op grasland. Voor wat betreft dit
laatste zijn met name Salmonella en eieren
van Taenia saginata van belang.
Desinfectieprocessen zijn te onderscheiden
in een groep die desinfectie als primair doel
hebben (pasteurisatie. bestraling) en een
groep waarvan stabilisatie het primaire doel
is, maar die bijjuiste dimensionering tevens
een goede desinfectie kunnen bewerkstelligen (aërobe thermofiele stabilisatie,
compostering en kalkstabilisatie).
Pasteurisatie wordt meestal uitgevoerd door
het slib te verhitten tot 70 °Cbij een
contaettijd van 30 min. Dit leidt tot een zeer
sterke reductie van bacteriën, parasieteneieren en demeeste virussen,doch heeft geen
effect op bacteriesporen. Indien de pasteurisatie wordt gevolgd door een mesofiele
anaërobe stabilisatie, zoalssindsenige jaren
in Zwitserland gebruikelijk is,ontstaat een
eindprodukt dat hygiënisch betrouwbaar is
en waarin pathogène bacteriën niet meer
kunnen nagroeien (dit iswel mogelijk
wanneer de volgorde van deze twee processen
isomgekeerd zoals eerdere ervaringen in
Zwitserland hebben geleerd).
Bestraling wordt in Europa slechts zeer
weinig op praktijkschaal toegepast, maar is
op laboratoriumschaal uitgebreid onderzocht. Bij een dosis van 3 kGy (300 krad)
worden bacteriën en parasieten in aanzienlijke mate gereduceerd; virussen en
bacteriële sporen weinig tot niet.
Aërobe thermofiele stabilisatie kan worden
uitgevoerd door injectie van zuivere zuurstof
of lucht. Bij injectie van zuurstof worden
hoge temperaturen bereikt (60-80 °C) die
leiden tot een goede desinfectie. De lage

temperaturen die resulteren bij injectie van
lucht (40-60 °C) leiden tot sterk gereduceerde afstervingssnelheden. Het desinfecterend
effect wordt in belangrijke mate bepaald
door de mate van kortsluitstroming die bij
een bepaalde bedrijfsvoering wordt bereikt.
Compostering van zuiveringsslib kan op vele
manieren worden uitgevoerd en het
microbicide effect issterk afhankelijk van de
bereikte temperatuur endehomogeniteit van
de temperatuurverdeling. In het klassieke
'windrow' systeem wordt een goed effect
bevorderd door frequent te keren,maar blijft
sterk afhankelijk van het klimaat. Beter
beheersbaar zijn systemen waarbij wordt
gewerkt met geforceerde ventilatie (Beltsville
principe). Zeer goede effecten zijn te verwachten in zgn. bioreactoren, mits deze
storingsvrij functioneren.
Kalkstabilisatie leidt tot hoge pH-waarden
die letaal zijn voor micro-organismen, hetzij
op directe wijze, hetzij via vrijkomen van
ammoniakmoleculen. Wanneer een pH > 12
wordt bereikt, vindt een zeer sterke reductie
van bacteriën en virussen plaats.
Het effect op parasieteneieren werd nihil
geacht. Recente onderzoekingen geven
echter aan dat bepaalde functies van de
eieren gestoord kunnen worden,wat mogelijk
resulteert in een verlies van infectiviteit.
Nader onderzoek isnog noodzakelijk.
Bij toevoeging van ongebluste kalk aan
ontwaterd slib ontstaat ten gevolge van
vrijkomende hydratatiewarmte een sterke
temperatuurstijging (70-80 °C).
Het gecombineerde effect van pH en
temperatuur leidt tot een zeer sterke
desinfecterende werking.
Slotbeschouwing
Uit het bovenstaande moge duidelijk
geworden zijn dat de hygiënische
problematiek rond de toepassing van
zuiveringsslib in de landbouw niet eenvoudig
is. Bovendien iszij sterk afhankelijk van
regionale factoren. Dit leidt tot de conclusie
dat een 'veilige' handelswijze niet in
algemene termen kan worden aangegeven,
maar dat zij van geval tot geval moet worden
bezien. Het iseen goede zaak dat de
Nederlandse (ontwerp)richtlijn voorde
verwijdering van zuiveringsslib deze ruimte
biedt door de uiteindelijke keuze telaten aan
de provincies. Gehoopt wordt dat het
bovenstaande bijdraagt tot het bepalen van
een keuze.
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De Goudse Waterleiding
en 'De Rijnstreek'
Ter versterking van beide bedrijven zijn enige
tijd geleden oriënterende besprekingen
geopend tussen dagelijks bestuursdelegaties
van De Goudse Waterleiding Maatschappij
NV en het Waterleidingbedrijf 'De Rijnstreek' teneinde nader teonderzoeken in
hoeverre bijbeide bedrijven debereidheid en
intentie aanwezig isom te komen tot een
samengaan/fusie van beide bedrijven.
Beide delegaties hebben naar aanleiding van
door de directies van beide bedrijven
uitgebrachte rapportages deze intentie
inmiddels uitgesproken. De intentie is
gebaseerd op een aantal overwegingen,
welke in een rapport nader zullen worden
uitgewerkt. Dit rapport zal in de eerste helft
van september in de bestuurscolleges van
beide bedrijven worden besproken. De vraag
zal dan aan hen worden voorgelegd of het
zinvol wordt geacht de fusieplannen verder
uit te werken.
Eerst nadat beide besturen zich hierover
positief hebben uitgesproken, zullen de
mogelijkheden nader worden uitgewerkt,
waarbij zaken alsbestuursvorm, rechtspositie
van het personeel, organisatiestructuur,
financieel-economische aspecten, alsmede
tarievenstructuur moeten worden uitgewerkt.
De Goudse Waterleiding Maatschappij NV
voorziet 15gemeenten van water:
Ammerstol. Bergambacht, Berkenwoude.
Gouda, Gouderak, Haastrecht, Krimpen a/d
Lek. Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk,
Moordrecht. Ouderkerk a/d IJssel, Reeuwijk,
Schoonhoven, Stolwijk en Vlist, in totaal
± 58.000 aansluitingen. Het Waterleidingbedrijf 'De Rijnstreek' voorziet 10gemeenten
van water: Alkemade, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk a/d Rijn, Leiderdorp,
Leimuiden. Rijnsaterwoude, Waddinxveen,
Woubrugge en Zoeterwoude, in totaal
ca. 38.000 aansluitingen.
De beide overheidsbedrijven -geheel in
handen van de aangesloten gemeenten—
leveren gezamenlijk in hun eigen voorzieningsgebied ± 20.000.000 m 3 water.
De tarieven van beide bedrijven hebben
dezelfde opbouw: een vastrechtbedrag per
jaar en een m3-prijsvoor hetgeleverde water.
De tarieven wijken niet veel van elkaar af.
Verwacht mag worden dat inseptember a.s.
meer informatie beschikbaar zalzijn over de
verschillende aspecten, welke met een
samengaan verband houden.
Duidelijk zal daarbij voorop staan, dat een
samengaan in het belang moet zijn van de
drinkwatervoorziening aan de inwoners van
het gehele voorzieningsgebied.
De belangen van het personeel van beide
bedrijven dienen volledig gewaarborgd te
zijn.

