Microbiologisch onderzoek vandrinkwater
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Voordracht uit de 34e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Microbiologie bij de waterbereiding', gehouden aan de TH Delft op 7 en 8 januari 1982.

Inleiding
Omstreeks het midden van de vorige eeuw
werd door onderzoekingen van onder
andere John Snow in Londen, aangetoond
dat besmet drinkwater een belangrijke rol
speelde bij de verspreiding van besmettelijke darmziekten als typhus en cholera.
De aanleg van centrale drinkwatervoorzieningen in de tweede eeuwhelft volgde
rechtstreeks uit deze kennis en had primair
tot doel de verspreiding van epidemieën via
drinkwater te beëindigen. Alvorens het
water naar de consumenten te distribueren
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in de aard en hoeveelheid van de besmetting van de grondstof, in de wijze van
zuivering van het water en in de wijze
van distributie, vormen de basis van de
kwaliteitsbeoordeling. Uitgaande van deze
kennis dient voor iedere situatie een keuze
te worden gemaakt uit de analyses die ons
thans ter beschikking staan.
In het onderstaande zullen de belangrijkste
microbiologische analyses van drinkwater
worden besproken. Hierbij zal met name
aandacht worden besteed aan de betekenis
van deze analyses voor verschillende soorten monsters (oppervlaktewater, grondwater,
water tijdens zuivering, drinkwater in
distributienetten). Vervolgens zal worden
ingegaan op de wettelijke eisen die aan het
resultaat van het microbiologisch drinkwateronderzoek worden gesteld.

Indicatororganismen
werd het meestal behandeld door middel
van langzame zandfiltratie, een proces
waarvan de praktijk had geleerd dat het
een betrouwbare manier was om de
'infectieuze eigenschappen' van het water
te verwijderen.
De mogelijkheid om de kwaliteit van het
aldus geproduceerde drinkwater te controleren ontstond pas nadat Pasteur en Koch
erin waren geslaagd de ziekteverwekkers te
isoleren en in het laboratorium te kweken.
Vooral het werk van Koch tijdens de
cholera-epidemie te Hamburg van 1892 is
van belang geweest voor de ontwikkeling
van de microbiologische kwaliteitscontrole
van drinkwater. In Hamburg werd ten
tijde van deze epidemie ongezuiverd Elbewater gedistribueerd. In de aan de overzijde
van de rivier gelegen wijk HamburgAltona daarentegen, werd het water door
langzame zandfilters behandeld. In deze
wijk werd geen verspreiding van cholera
geconstateerd. Koch toonde aan dat het
door de langzame zandfilters behandelde
water altijd minder dan 100kiemen per ml
bevatte na onderzoek op een gelatinevoedingsbodem die bij 22°C werd geïncubeerd.
Tot op de dag van vandaag blijft de grens
van 100 kiemen/ml gehandhaafd als een
kenmerk voor in bacteriologisch opzicht
betrouwbaar drinkwater. Helaas wordt deze
grens, die in wezen een mogelijkheid tot
procescontrole biedt, door velen kritiekloos
gehanteerd buiten de oorspronkelijke context. Het vele sinds de tijd van Koch
verrichte onderzoek heeft echter duidelijk
gemaakt dat de beoordeling van de hygiënische betrouwbaarheid van drinkwater
niet kan en mag geschieden aan de hand
van slechts één analyse. Een goed inzicht

Bij de beoordeling van de kwaliteit van
drinkwater wordt slechts zelden onderzoek
uitgevoerd naar de aanwezigheid van
pathogène micro-organismen. Hiervoor zijn
verscheidene redenen aan te geven:
— een aantal via drinkwater overgedragen
pathogenen is nog niet kweekbaar in het
laboratorium (bijv. hepatitis-A-virus, Norwalk-virus) of in het geheel nog niet gekarakteriseerd (de veroorzakers van de
door prof. Huisman genoemde 'Sewagepoisoning');
— wanneer wel een kweekmethode beschikbaar is, is deze vaak arbeidsintensief
en uitsluitend toepasbaar in gespecialiseerde
laboratoria;
— het voorkomen van bepaalde soorten
pathogenen in water is niet constant, maar
varieert naar aanleiding van de besmettingen onder de bevolking;
— de aantallen pathogène micro-organismen in drinkwater zijn meestal laag, zodat
grote hoeveelheden monster in onderzoek
moeten worden genomen.

De routinematige kwaliteitsbeoordeling
vindt plaats aan de hand van zogenaamde
indicatororganismen die een inzicht geven
in de aard en de mate van verontreiniging
van het water en in de invloed van zuiveringsprocessen op in het water voorkomende micro-organismen. Gezien het feit dat
via drinkwater overgedragen infecties
vrijwel altijd van faecale oorsprong zijn,
wordt vooral aandacht besteed aan indicatororganismen voor faecale verontreiniging.
Reeds in het begin van deze eeuw werden
daartoe drie bacteriesoorten gesuggereerd:
Escherichia coli, Streptococcus faecalis en
Clostridium perfringens. Nog steeds vormt
onderzoek naar deze bacteriën (en het door
Koch geïntroduceerde totaal aantal kweekbare kiemen) de basis voor de microbiologische kwaliteitsbeoordeling van drinkwater.
Door vele onderzoekers zijn methoden
uitgewerkt voor het aantonen van deze
kiemen in water. Daarbij was steeds het
zoeken naar het best mogelijke compromis
tussen de specificiteit van de methode
enerzijds tegenover de snelheid en eenvoud
van uitvoering anderzijds.

Bacteriën van de coligroep
Escherichia coli onderscheidt zich van
andere in faeces van mens en dier voorkomende bacteriën onder andere door het
vermogen glucose om te zetten tot zuur en
gas bij de lichaamstemperatuur van 37 °C.
De oudste methoden om faecale verontreiniging van water aan te tonen waren op
deze eigenschap gebaseerd, doch al spoedig
bleek dat in water vele andere, kennelijk
niet uit faeces afkomstige, bacteriën voorkwamen die eveneens in staat waren tot
glucose-vergisting. Een meer specifieke
reactie was dus vereist en werd gevonden
in de vergisting van het disaccharide
lactose. Een verdere specifiteit werd bereikt
door aan de cultuurmedia remmers als
galzouten, briljantgroen en andere toe te
voegen. Bacteriën die in staat zijn onder
de aldus gekozen omstandigheden een

Definities van indicatororganismen voor de beoordeling van de hygiënische
betrouwbaarheid van drinkwater
Bacteriën van de coligroep'1 : Facultatief anaerobe, Gram-negatieve staafvormige bacteriën
die in een medium met briljantgroen en rundergal bij 37± 1 °C lactose in minder dan 48 h
vergisten onder vorming van zuur en gas.
Thermotolerante bacteriën van de coligroep'1:
medium met briljantgroen en rundergal bij 44r*
vergisten onder vorming van zuur en gas.

Bacteriën van de coligroep die in een
0,5 °C lactose in minder dan 48 h

Faecale Streptococcen 2 : Gram-positieve, bol- tot eivormige, ketenvormende, katalasenegatieve bacteriën die in het bezit zijn van het groep D-antigeen.
Sulfiet-reducerende Clostridia2 : Anaerobe, sporevormende vertegenwoordigers van het
geslacht Clostridium die in staat zijn sulfiet te reduceren tot sulfide.
1
2

Volgens het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI).
Volgens de International Organization for Standardization (ISO).
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positieve reactie te veroorzaken (zie definitie in kader) worden bacteriën van de
coligroep genoemd.
lactose 37'C
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Afb. 1 - Taxonomie van bacteriën van de
coligroep.

In afb. 1is aangegeven welke geslachten
van bacteriën volgens de huidige taxonomie
tot de coligroep moeten worden gerekend.
Naast Escherichia blijken ook vertegenwoordigers van de geslachten Klebsiella,
Enterobacter, Citrobacter en Aeromonas in
staat te zijn tot lactosevergisting bij 37 °C.
De niet tot het geslacht Escherichia behorende leden van de coligroep kunnen eveneens in faeces worden aangetroffen, zij het
in 10-100x lagere aantallen. Daarnaast
blijken zij echter in staat te zijn zich te
vermenigvuldigen in water dat niet faecaal
verontreinigd is en voor te komen op
planten, in grond en dergelijke.
Dit houdt in dat de bacteriën van de
coligroep een minder specifieke maat zijn
voor de beoordeling van de faecale besmetting van water. Weliswaar zullen zij
altijd in faecaal verontreinigd water voorkomen, maar andersom duidt hun aanwezigheid in water niet altijd op een
faecale besmetting.
Voor de beoordeling van de kwaliteit van
oppervlaktewater zijn de bacteriën van de
coligroep dan ook in feite ongeschikt. Bij
de beoordeling van de kwaliteit van drinkwater daarentegen vormt de coligroep nog
steeds een belangrijke maatstaf. De ervaring
van vele decennia heeft namelijk geleerd
dat afwezigheid van deze bacteriën in een
monster drinkwater synoniem is met
hygiënische betrouwbaarheid. Eventuele
afwijkingen zullen vaak als eerste in aanwezigheid van bacteriën van de coligroep
tot uiting komen.
Bij de zuivering van oppervlaktewater dient
de desinfectie minstens zodanig te worden
uitgevoerd dat bacteriën van de coligroep
worden gereduceerd tot niet meetbare
aantallen.
In grondwater en inwater in het distributienet
komen bacteriën van de coligroep normaal

niet voor. Aanwezigheid van deze bacteriën
duidt op een afwijking van de normale
situatie die een aantal oorzaken kan hebben
maar die niet altijd tot hygiënisch onbetrouwbaar water aanleiding behoeft te
geven. Het voorkomen van bacteriën van
de coligroep in drinkwater in een distributienet kan worden veroorzaakt door een
besmetting van buitenaf die al dan niet van
faecale herkomst kan zijn, maar ook door
vermeerdering van deze bacteriën in het
leidingnet. Dit laatste kan een gevolg zijn
van een verhoogd gehalte aan organische
stof door toepassen van kunststofmaterialen
waarin biologisch afbreekbare verbindingen
aanwezig zijn, door toepassen van afbreekbare glijmiddelen als groene zeep of door
sedimentatie van organisch materiaal in
uitlopers van het net. Nader onderzoek,
zowel technisch als microbiologisch, dient
uit te wijzen wat de oorzaak van de
afwijking is. De te nemen maatregelen
zijn afhankelijk van de uitslag van dit
onderzoek.
Een vanuit wetenschappelijk oogpunt
interessante ontwikkeling is het werk van
Leclerc en medewerkers aan het Institut
Pasteur te Lille. Volgens deze onderzoekers
zouden bacteriën van de coligroep die van
faecale herkomst zijn, niet in staat zijn te
groeien bij 4 °C, dit in tegenstelling tot
leden van de coligroep uit grond of uit
water. In de praktijk zal deze test weinig
toepassing vinden omdat het onderzoek
naar groei bij 4°C 30 dagen duurt, maar in
bijzondere gevallen zou door dit onderzoek
meer inzicht in de herkomst van een verontreiniging kunnen worden verkregen.
In de praktijk zal men voor het nader
onderzoek naar de oorzaak van aanwezigheid van bacteriën van de coligroep in
drinkwater gebruikmaken van het sneller
uitvoerbare onderzoek naar indicatororganismen die meer specifiek zijn voor faecale
verontreiniging: thermotolerante bacteriën
van de coligroep en faecale Streptococcen.

Thermotolerante bacteriën van de coligroep
Wanneer het onderzoek naar lactosevergisting wordt uitgevoerd bij 44 °C in plaats
van 37°C, wordt de groei van de niet
specifiek faecale bacteriën van de coligroep
geremd. Escherichia coli daarentegen groeit
goed bij deze temperatuur. Dientengevolge
vormen de zogenaamde thermotolerante
bacteriën van de coligroep een vrij specifieke maat voor de faecale verontreiniging
van water.
Tnuitzonderingssituaties kunnen evenwel
grote aantallen thermotolerante lactose vergisters van niet-faecale herkomst worden
aangetroffen. In het afvalwater van papieren suikerfabrieken, dat zeer rijk is aan gemakkelijk afbreekbare organische stoffen,

met name koolhydraten, werden tot 10°ml" 1
klebsiellae gevonden [Havelaar en Tips,
1980]. In dergelijk monstermateriaal kan
het noodzakelijk zijn aanvullende tests uit
te voeren teneinde Escherichia coli met
meer zekerheid te identificeren. Uit in de
laatste jaren op het RIV uitgevoerd onderzoek blijkt dat de indol-test, uitgevoerd bij
44 °C, zeer geschikt is voor dit doel. De
specifiteit van deze test voor E. coli blijkt
zo groot te zijn, dat het zelfs mogelijk lijkt
de lactose-vergisting als selectiecriterium te
laten vallen en uitsluitend af te gaan op de
indol-test. Deze ontwikkeling is des te meer
interessant omdat hiermee via de 'directplating' methode van Anderson en BairdParker (1975) een techniek beschikbaar
komt die binnen 24 uur uitslag geeft.
Het voorkomen van grote aantallen nietfaecale lactosevergisters is echter zo zeldzaam, dat voor de praktijk ervan mag
worden uitgegaan dat aanwezigheid van
thermotolerante bacteriën van de coligroep
duidt op faecale verontreiniging.

Faecale Streptococcen
Een overzicht van de verschillende in faeces
voorkomende Streptococcen en de onderverdeling in groepen is weergegeven in
afb. 2. In humane faeces zijn de soorten
S. faecalis en S. faecium (+ variëteiten en
tussenvormen) dominant, een verzamelnaam voor deze soorten is 'enterococcen'.
In faeces van bepaalde diersoorten komen
vaak S. bovis en S. equinus voor. De genoemde soorten zijn serologisch verwant
door aanwezigheid van het groep D-antigeen. Bij de identificatie in het laboratorium wordt vaak gebruikgemaakt van een
aantal gemeenschappelijke kenmerken als
het vermogen te groeien bij 45 °C, in aanwezigheid van 40 % gal of de eigenschap
esculine te hydrolyseren. Gezamenlijk worden de tot deze groep behorende soorten
tot de faecale Streptococcen gerekend. De
ook regelmatig in faeces aanwezige soorten
S. mitis en S. salivarius (die samen met
S. bovis en S. equinus in de groep viridansstreptococcen vallen) worden niet tot de
faecale Streptococcen gerekend omdat hun
voornaamste habitat de mondholte is.
Aldus gedefinieerd vormen de faecale
Streptococcen een vrij specifieke indicator
Afb. 2 - Taxonomie van faecale Streptococcen
[naarHartman et al.,1966].
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voor faecale verontreiniging, In twijfelgevallen kan naar aanleiding van de uitslag
van het onderzoek naar deze indicatorgroep
de faecale herkomst van een verontreiniging
resp. worden bevestigd of verworpen.
Door Amerikaanse onderzoekers wordt van
faecale Streptococcen tevens gebruikgemaakt
van determinatie van de aanwezige soorten
of van de verhouding van faecale Streptococcen tot thermotolerante bacteriën van
de coligroep om verontreinigingen van
humane, resp. dierlijke herkomst te onderscheiden. Onder Nederlandse omstandigheden is het ons niet gelukt de resultaten
van deze onderzoekers te reproduceren,
zodat deze principes geen ingang hebben
gevonden.
Ten opzichte van de bacteriën van de coligroep vertonen de faecale Streptococcen een
grotere persistentie ten opzichte van verblijf
in water, uitdroging en bestraling. De resistentie ten opzichte van chloor van beide
indicatorgroepen is ongeveer gelijk.
Sporen van sulfïetreducerende Clostridia
Sinds een aantal jaren is bekend dat bepaalde via drinkwater overdraagbare
pathogenen een aanmerkelijk grotere
resistentie ten opzichte van desinfectiemiddelen bezitten dan de hierboven besproken bacteriële indicatororganismen. Dit
geldt bijvoorbeeld voor sommige virussen,
sporen van Clostridium botulinum en cysten
van protozoa als Entamoeba histolytica en
Giardia lamblia. Dit heeft ertoe geleid dat
gezocht wordt naar aanvullingen op de
bestaande indicatorgroepen teneinde ook
ten opzichte van deze pathogène microorganismen de hygiënische betrouwbaarheid
van drinkwater te meten. Onder de potentiële aanvullende indicatororganismen bevinden zich sporevormende bacteriën (zowel
aëroob als anaëroob); virussen van bacteriën
(bacteriofagen, met name de colifagen), de
zeer chloorresistente mycobacteriën en
bepaalde gisten. Van deze groepen nemen
thans de sporen van sulfietreducerende
Clostridia de belangrijkste plaats in. Bij de
beoordeling van de waarde van deze
indicatorgroep speelt vanzelfsprekend vooral
de resistentie ten opzichte van desinfectiemiddelen een belangrijke rol. De vraag in
hoeverre de indicator van specifiek faecale
herkomst is, is van ondergeschikt belang.
In de tabellen I t/m III is een samenvatting
gemaakt van de gegevens in de recente
literatuur betreffende de resistentie van
sporen van bacteriën en cysten van protozoa
t.a.v. chloor en ozon. De omstandigheden
waaronder de verschillende onderzoekingen
werden uitgevoerd en de resultaten ervan
vertonen grote verschillen. Desondanks kan

uit de tabellen een aantal conclusies worden
getrokken:
— De sporen van Bacillus spp. zijn
resistenter dan die van Clostridium spp.
(Bacillus-sporen zijn echter niet geschikt als
proces-indicator voor de zuivering van

drinkwater omdat zij zich onder bepaalde
omstandigheden in zandfilters kunnen
vermeerderen).
— Er is een groot verschil in resistentie
tussen sporen van verschillende Clostridiumspecies. De resistentie van sporen van

TABEL I - Reductie van sporen van bacteriën door chloor (modelexperimenten).

Species
B. subtilis
B. subtilis
Cl. perfringens
Cl. histolyticum
Cl. sporogenes
Cl. tertium
Cl. caloritolerans
Cl. hystolyticum
Cl. bifermentans
Cl. bifcrmentans
Cl. bifermentans
Cl. bifermentans
B.cereus
B.cereus
B. subtilis
B. subtilis
Cl. bifermentans
1

pil

Temp.
(°C)

9.8
9.8
8.3
8.3
8,3
8.3
8.3
8.3
8.3
7.1)
7,0
6,8-8,3
7,0
7.0
7.0
7.0
7.0

10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0

D = gedoseerde hoeveelheid op tijdstip 0

Contact- Hoeveelheid
tijd
desinfectans
(min.)
(mg l - 1 ) 1
60
120
60
60
60
60
60
60
60
10
10
10
10
10
10
10
10

Kiemreductie 2

100 (D)
100 (D)
5(D)
5(D)
5(D)
5(D)
5(D)
5(D)
5(D)
10(D) 5 ( R )
25(D)
50(D)
25(D)
50 (D)
25(D)
50(D)
200 (D)

geen
3,0
0,1/1,3
2,0
3,2
3,3
4.3
4,9
> 7,0
0,25
0,7
4,3
geen
2,6
geen
1,4
volledig

Referentie
Dye and Mead, 1982
Dye and Mead, 1982
Dye and Mead, 1982
Dye and Mead, 1982
Dye and Mead, 1982
Dye and Mead, 1982
Dye and Mead, 1982
Dye and Mead, 1982
Dye and Mead, 1982
Wyatt and Waites, '73
Wyatt and Waites, '75
Wyatt and Waites, '75
Wyatt and Waites, '75
Wyatt and Waites, '75
Wyatt and Waites, '75
Wyatt and Waites, '75
Waites et al., 1977
2 10

R = restconcentratie na contacttijd

log No/Nt.

TABEL II - Reductie van cysten van protozoa door chloor (modelexperimenten).

Species

pil

E. hystolytica
E. hystolytica
E. hystolytica
G. lamblia
G. lamblia
G. lamblia
G. lamblia
G. lamblia
G. lamblia
G. lamblia
G. lamblia
G. lamblia

7.0
7.0

1

<8

7.0
7.0
7.0
7.0
7,0
7,0

Temp.
(°C)
30
30
25
5

25
15
5

<;

5
5

D = gedoseerde hot :veelheid op tijdstip 0

Contact- Hoeveelheid
tijd
desinfectans
(min.)
(mg l - !) 1
10
10
10
10-30
30
30
10
60
60
60
60
10
R =

2,0 (R)
2,5 (R)
3,5 (R)
0,5 (R)
20 (D)
100 (D)
1,5 (R)
3,0 (R)
1,0 (R)
2,0 (R)
4,0 (R)
8,0 (R)

Kiemreductie 2
1.8
3.0
5,0
> 1,0
0,5
>2
> 2,7
>2,7
1,7
> 2,7
> 2,7
> 2,7

Referentie
Krusé et al., 1970
Stringer and Krusé, 1970
Chang, 1971
Hoff, 1979
Kasprzak, 1980
Kasprzak, 1980
J a r r o l e t a l . , 1981
Jarrol et al., 1981
Jarrol et al., 1981
J a r r o l e t a l . , 1981
Jarrol et al., 1981
Jarrol et al., 1981

restconcentratie na contac ttijd

2 ïojog N o / N t .

TABEL III - Reductie van sporen van bacteriën en cysten van protozoa door ozon (modelexperimenten).
Temp.
Species

pH

co

Cl. perfringens
Cl. perfringens
Cl. perfringens
B.cereus
B.cereus
B. globigii
B. anthracis
B. anthracis
B.cereus

6,0
6.0
8,0

24
24
24

Cl. perfringens
B. subtilis
B.cereus
B. megaterium
B. polymyxa
E. histolytica
E. histolytica

K'iog No/Nt.

7,0

25
25

ContactRest
tijd
desinfectans
(min.)
(mg L i )
15
2
120
3
60
60
5
5
1

0,25
5,0
0,25
0,8
0,8
0,8
5.0
2.5
1,7

2,5
4
4
4

2.0
0,3
2,3
2,3
1,0
0,3-1,8
0,5-1,0

10
1-3

Kiemreductie
> 3,3
> 3,3
geen effect
0,7
1.4
1,4
> 5,0
4,0
5,5

Referentie
Venosa, 1972
Venosa, 1972
Venosa, 1972
Häufele & Sprockhoff '73
Häufele & Sprockhoff '73
Häufele & Sprockhoff '73
Häufele & Sprockhoff '73
Häufele & Sprockhoff '73
Burleson and Pollard,
1975

6,0
D r a p e a u et Paquin, 1977
> 2,1
> 2,0
Drapeau et Paquin, 1977
> 2,0
D r a p e a u et Paquin, 1977
geen effect Colberg and Lingg, 1977
5,0
Chang, 1971
2,0
Venosa, 1972
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Clostridia is in het algemeen groter dan
die van protozoaire cysten.
— De resistentie van cysten van Entamoeba is groter dan die van cysten van
Giardia (de door Kasprzak [1980], gerapporteerde zeer hoge resistentie is waarschijnlijk een artefact. De levensvatbaarheid
van de G/'aniw-cysten werd op indirecte
wijze gemeten door eosine-exclusie en niet
door meting van het vermogen te
excysteren).
— De resistentie van sporen en cysten ten
opzichte van chloor is in het algemeen zo
hoog dat met de in de praktijk van de
drinkwaterzuivering toegepaste doseringen
(enkele mg/l) slechts een beperkte reductie
bereikt kan worden.
— Het kiemdodend effect van een in de
praktijk gebruikelijke dosis ozon (enkele
mg/l) is groter dan dat van chloor.
Vooral deze laatste conclusie is van belang
om de waarde van sporen van sulfietreducerende Clostridia als indicator te bepalen.
Uit modelexperimenten en praktijkervaringen is namelijk bekend dat bij verwijdering van sporen van C. botulinum of
cysten van Giardia lamblia fysische processen als bezinking, coagulatie en filtratie
een belangrijke rol spelen. De indicator
'sporen van sulfietreducerende Clostridia'
biedt de mogelijkheid de werking van deze
zuiveringsprocessen in het eindprodukt te
meten, zonder dat deze beïnvloed wordt
door bijv. een veiligheidschloring.
Kwaliteitseisen voor drinkwater
De microbiologische kwaliteitseisen voor
drinkwater zijn in Nederland vastgelegd in
het Waterleidingbesluit. Naast dit Besluit,
dat dateert uit 1960, bestaan de aanbevelingen van de VEWIN. Momenteel
wordt een herziening van het Waterleidingbesluit voorbereid, waarbij in het bijzonder
aandacht wordt besteed aan het incorporeren van twee richtlijnen van de EEG in
de Nederlandse wetgeving:
— De richtlijn van 16 juni 1975 betreffende de vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater dat bestemd is voor de produktie van drinkwater in de lidstaten
(75/440/EEG Pb. L 194/34) en
— De richtlijn van 15 juli 1980 betreffende
de kwaliteit van voor menselijke consumptie
bestemd water (80/778/EEG, Pb. L 229/11).
Deze laatste richtlijn overigens heeft een
bredere werkingssfeer dan alleen drinkwater
maar richt zich tevens tot het in de levensmiddelenindustrie gebruikte water.
In onderstaande bespreking van de wettelijke kwaliteitseisen voor drinkwater zal
worden uitgegaan van een concept voor de

herziening van het Waterleidingbesluit zoals
dat eind 1981 is geformuleerd door een
werkgroep waarin zitting hebben vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van de
VEWIN. Het spreekt vanzelf dat dit
concept niet noodzakelijkerwijs de definitieve versie van het herziene Waterleidingbesluit is.
De microbiologische kwaliteitseisen voor
drinkwater volgens bovengenoemde regelingen zijn samengevat in een apart kader.
Bij het uitwerken van de EEG-eisen is getracht het in Nederland gebruikelijke onderscheid tussen water bij verlaten van het
pompstation ('af pompstation') en water in
het distributienet te handhaven, dit in tegenstelling tot de EEG-richtlijn die slechts betrekking heeft op het water zoals dat de
consument bereikt.
In het concept voor de herziening van het
Waterleidingbesluit zijn de kwaliteitseisen
voor drinkwater in drie categorieën verdeeld: overschrijding van de eisen in de
eerste categorie is in het geheel niet toe-

gestaan, die in de tweede categorie mogen
(met ontheffing) worden overschreden indien zij een gevolg zijn van natuurlijke of
uitzonderlijke omstandigheden en aan de
eisen in de derde categorie dient slechts
voldaan te worden voor zover dit redelijkerwijs van de eigenaar gevergd kan worden
(doch melding van een overschrijding is
verplicht). De microbiologische kwaliteitseisen zijn, samen met toxische verbindingen,
opgenomen in de eerste categorie, met uitzondering van de eisen gesteld aan het
koloniegetal bij 22 en 37°C die in de derde
categorie zijn opgenomen.
Voor bacteriën van de coligroep is de eis
minder dan 1per 300 ml af pompstation.
Deze eis was al als zodanig geformuleerd
in het oude Waterleidingbesluit voor grondwaterpompstations bij gesloten winning en
zuivering. Voor pompstations met oppervlaktewaterzuivering of niet gesloten grondwaterwinning was het te onderzoeken
volume 200 ml. In het herziene Waterleidingbesluit wordt ten aanzien van de
drinkwaterkwaliteitseisen geen onderscheid

Microbiologische kwaliteitseisen voor drinkwater
A. Waterleidingbesluit (7juni1960) en aanbevelingen vandeVEWIN
Bij verlaten van het pompstation:
— bacteriën van decoligroep: afwezig in 2x 100ml 1
— thermotolerante gistingsbacteriën: afwezig in 50,bij voorkeur 100ml
— koloniegetal bij 37 °C: < 50/ml
— koloniegetalbij 22°C: < 100/ml
Water in het distributienet:
— bacteriën van decoligroep:
van 10mlpositief

hoogstens éénvan devijf onderzochte hoeveelheden

B. Europese Economische Gemeenschap (Richtlijn van15 juli 1980)
Maximaal toelaatbare concentratie
MF-methode
MPN-methode
bacteriën van de coligroep/100 ml
<1
thermotolerante bact. v. d. coligroep/100ml
<1
faecale Streptococcen/100ml
<1
Richtniveau
koloniegetal 37°C / ml
koloniegetal 22°C / ml

102
1002

C. Waterleidingbesluit (herziening concept december 1981)
Bijverlaten van het pompstation:
— bacteriën van decoligroep: minder dan 1per 300ml
— thermotolerante bacteriën van decoligroep::minder dan 1per 300 ml
— faecale Streptococcen: minder dan 1per 100 ml
—• sporen van sulfietreducerende Clostridia: minder dan 1per 100 ml
Water in het distributienet:
— bacteriën van decoligroep: minder dan 1per 100 ml
— thermotolerante bacteriën van decoligroep: minder dan 1per 100ml
— faecale Streptococcen: minder dan 1per 100 ml
— sporen van sulfietreducerende Clostridia: minder dan 1per 100ml
— koloniegetal bij 22°C: < 100/ml (jaargemiddelde)
— koloniegetal bij 37°C: < 10/ml (jaargemiddelde)
i Voorgrondwater bij gesloten winning enzuivering: afwezig in3x 100 ml.
2
Bijdesinfectie beduidend lager inhetwater bijverlaten vanhet pompstation.
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meer gemaakt naar de herkomst van het
ruwe water, zodat daarin voor alle drinkwater af pompstation dezelfde eis is geformuleerd.
Voor drinkwater in het distributienet wordt
een iets minder strenge eis gehanteerd (minder dan 1per 100ml conform de EEGrichtlijn), gezien de reeds genoemde mogelijkheid dat enige groei van bacteriën van
de coligroep optreedt.
De eis aan 'thermotolerante gistingsbacteriën', gebaseerd op de test van Eijkman is
overeenkomstig moderne inzichten vervangen door een eis aan de thermotolerante
bacteriën van de coligroep. De redenen
hiervoor zijn tweeërlei: door de directe incupatie bij hoge temperatuur is de test van
Eijkman niet erg gevoelig en door de afwezigheid van selectieve agentia is het
medium niet erg selectief. Getalsmatig is
de eis voor thermotolerante bacteriën van
de coligroep gelijk aan die voor de totale
coligroep.
De keuze van een monstervolume van
100 ml als eenheid van onderzoek is overigens vooral op grond van praktische overwegingen gemaakt. Herhaaldelijk is aangetoond dat de bacteriën van de coligroep
(zowel totaal als thermotolerant) in goed
drinkwater evenmin aangetoond kunnen
worden in veel grotere hoeveelheden (5001000 ml). Onderzoek van dergelijke grote
monsters zou evenwel tot transportproblemen leiden. Bovendien blijkt in de praktijk
dat een besmetting of andere onregelmatigheid zich meestal uit in dusdanig hoge aantallen bacteriën dat zij altijd in een hoeveelheid van 100 ml worden aangetroffen.
Voor faecale Streptococcen is de eis zowel
af pompstation als in het distributienet
minder dan 1per 100 ml (conform EGrichtlijn). De door de EG geformuleerde
eis voor sporen van sulfietreducerende
Clostridia ( < 1/20 ml) is blijkens Nederlandse ervaring zeer ruim. Bij een goed
functionerende zuivering en distributie
blijkt afwezigheid van sporen in 100ml
zoals voorgesteld door het Waterleidingbesluit gemakkelijk haalbaar te zijn. RIVonderzoek in drinkwater van alle pompstations in Nederland heeft aangetoond dat
normaal zelfs in monsters van 1000 ml geen
sporen worden aangetroffen, noch in monsters genomen direct na de zuivering; noch
in monsters genomen van huisaansluitingen
aan het distributienet.
Zoals reeds in de Inleiding is vermeld leent
het meten van koloniegetallen bij 22 en
37°C zich vooral voor het uitvoeren van
procescontrole tijdens de zuivering. Daarnaast bieden deze metingen de mogelijkheid
nagroei van bacteriën in het leidingnet op
te sporen. Een vast verband tussen de
hygiënische betrouwbaarheid van het drinkwater en de waarde van het koloniegetal,

kan niet worden gegeven. De interpretatie
van het koloniegetal verschilt van bedrijf
tot bedrijf en zelfs van monsterpunt tot
monsterpunt. Het koloniegetal leent zich
dus minder goed voor het stellen van algemeen geldende eisen in het wettelijk kader.
Dat in het herziene Waterleidingbesluit toch
eisen worden gesteld vloeit, naast uit
historische overwegingen, vooral uit de
EEG-verplichtingen voort. Om te voldoen
aan deze verplichtingen zijn (in de
derde categorie) grenzen gesteld aan de
jaargemiddelden in het distributienet waarbij wordt aangetekend dat aan plotseling
optredende pieken ten opzichte van het
normale niveau de nodige aandacht moet
worden besteed.

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater
De door de EEG in 1975 uitgevaardigde
richtlijn voor de kwaliteit van oppervlaktewater, bestemd voor de produktie van
drinkwater heeft als hoofddoel het bevorderen van de sanering van het oppervlaktewater. Dit aspect van de richtlijn zal in
Nederland zijn uitvoering vinden in het
kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Omdat in de EEG-richtlijn
echter een verbod is verwoord voor het
gebruik van een 'slechte kwaliteit oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater' en bovendien een verband wordt gelegd tussen de kwaliteit van het oppervlaktewater en de te kiezen zuiveringsprocessen,
moet ook in het Waterleidingbesluit een
aantal bepalingen worden opgenomen ter
inpassing van deze richtlijn. De belangrijkste
daarvan zijn de indeling van het oppervlaktewater aan de hand van een groot
aantal criteria in drie kwaliteitsklassen
waarbij de daarbij passende zuiveringssystemen globaal worden omschreven:

latie, flocculatie, filtratie, oxydatie en desinfectie).
Klasse III:
vrij ernstig huishoudelijk en chemisch verontreinigd: meest uitgebreide behandeling
(bijv. als klasse II met breekpuntchloring
en actieve kool toepassing).
Water, slechter dan klasse III mag niet
worden gebruikt voor de bereiding van
drinkwater.
In het kader van deze klassenindeling moeten ook microbiologische kwaliteitseisen
worden geformuleerd. Voor de uitwerking
daarvan in de Nederlandse situatie is, gezien
de sterke schommelingen die in de tijd
mogelijk zijn, gekozen voor het stellen van
eisen aan de mediaan van de 12 meest
recente waarnemingen. De getalswaarden
zijn binnen de marges die de richtlijn biedt
zodanig gekozen dat verwacht mag worden
dat in de praktijk voor de beoordeling van
de kwaliteit van het oppervlaktewater de
thermotolerante bacteriën van de coligroep
doorslaggevend zijn. Zij vormen immers de
meest betrouwbare indicatie van de mate
van faecale verontreiniging. De overige
eisen zijn in verhouding tot deze eis zodanig
ruim gesteld dat de kans op overschrijding
minimaal is. Een eis aan salmonellae zoals
geformuleerd door de EEG is volstrekt
overbodig gezien het feit dat de thermotolerante coligroep een uitstekende indicator
is ten aanzien van het gedrag van salmonellae. Een dergelijke eis wordt in het
Waterleidingbesluit dan ook niet genomen.
Wel wordt aan de EEG-verplichting tot het
bepalen van dit kenmerk voldaan omdat
krachtens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren de waterbeheerder deze analyse wél uitvoert.

Frequentie van onderzoek

Klasse I:
weinig verontreinigd: eenvoudige behandeling (bijv. snelfiltratie, desinfectie).

De bepalingen die aangeven welk onderzoek
met welke frequentie dient te worden uitgevoerd vormen een belangrijk onderdeel
van de wetgeving. In het huidige voorstel
(zie kader) worden voorschriften gegeven
voor onderzoek in het distributiegebied, in

Klasse II:
licht huishoudelijk en chemisch verontreinigd: uitgebreide behandeling (bijv. coagu-

Frequenties van microbiologisch onderzoek van drinkwater in verschillende stadia van zuivering
en distributie.

Kenmerk
bact. v/d coligroep
therm,b. v/d coligroep
faecale Streptococcen
sp. sulf. red. clostr.
kol. get. 22/37 °C
1
2

Distributiegebied 1

Interval tussen opeenvolgende bemonsteringen
uitgaand water
bron
grondw.
opp.w.
grondw.
opp.w.

2w
2w

lw

_2
_2

_
-

6m

lw

ld
ld
lw
lw

-

4w
4w

-

1 monsterpunt per 10.000 inwoners (minimum 2 per distributiegebied); minstens 1 of 1 per 5 punten
in uitlopers
onderzoek dient te worden uitgevoerd in herhalingsmonsters na afwijkingen van de eisen aan de
coligroep.

4w
4w
4w
4w

-
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Microbiologische kwaliteitseisen voor oppervlaktewater, bestemd voor de produktie van drinkwater.
A. Europese Gemeenschappen (richtlijn van 16 juni 1975)
kenmerk

richtniveau voor kwaliteitsklasse
A2

Al
bact. v/d coligroep/100 ml
therm, b. v/d coligroep/100 ml
faecale Streptococcen/100 ml
salmonellae

20
50
20
afw. 5000 ml

2000
5000
1000
afw. 1000ml

A3
20.000
50.000
10.000

—

B. Waterleidingbesluit (herziening concept december 1981)
kenmerk
I
100
20
10

bact. v/d coligroep/100 ml
therm, b. v/d coligroep/100 ml
faecale Streptococcen/100 ml
1

grenswaarde 1 voor kwaliteitsklasse
II
III
10.000
2.000
1.000

100.000
20.000
10.000

Mediaan van dewaarnemingen verricht gedurende delaatste 12maanden.

het uitgaande water van een pompstation
(onderscheiden naar de aard van de bron)
en in de bron. Onderzoek in verschillende
stadia van zuivering wordt niet aan algemene voorschriften gebonden, wel is bepaald dat hiervoor door het bedrijf een
schema moet worden opgesteld dat dient te
worden goedgekeurd door de Inspecteur.
Het in het Waterleidingbesluit opgenomen
onderzoekschema wordt beschouwd als de
minimaal noodzakelijke routinecontrole.
Door de waterleidingbedrijven zou de kwaliteitsbewaking naar eigen inzicht moeten
worden aangevuld en uitgebreid. Hierbij
wordt met name gedacht aan onderzoek na
ingrepen in het distributienet en op plaatsen
met verminderde doorstroming.
In het distributiegebied ligt de nadruk op
het onderzoek naar bacteriën van de coligroep (totaal en thermotolerant). Slechts
wanneer deze analyses niet aan de eisen
voldoen is (in herhalingsmonsters) uitbreiding van het onderzoek met faecale Streptococcen en sporen van sulfietreducerende
Clostridia noodzakelijk. De voorgeschreven
frequentie van onderzoek naar het koloniegetal in het distributienet drukt wederom
de mening uit dat dit kenmerk niet geschikt
is voor het stellen van algemeen geldende
regels. Volstaan is met het voorschrijven
van de minimale frequentie die volgens de
EEG verplicht is, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de bedrijven zelf een op hun
situatie toegespitst aanvullend onderzoek
zullen formuleren.

zelf komt het verschil in besmettingsgraad
tot uiting.
Methoden van onderzoek
In het Waterleidingbesluit van 1960 zijn
uitgewerkte analysevoorschritfen opgenomen. Deze situatie wordt thans algemeen
als ongewenst beschouwd omdat aanpassingen aan nieuwe inzichten moeilijk te
verwezenlijken zijn. Uit een onlangs door
het RIV gehouden enquête blijkt dat deze
nieuwe inzichten in verschillende laboratoria
worden verwerkt waardoor een grote

TABEL IV - Overzicht gepubliceerde en nog te publiceren normbladen voor het bacteriologisch
onderzoek van water.
NEN-nummer + publikatienudatum 1

Onderwerp

6550
6551 (NPR)
6552

december 1979
december 1979
(december 1981)

6553

(december 1981)

Koloniegetal op glucose-gistextractagar bij 37°C
Toelichting bij NEN 6550
Drinkwater-thermotolerante coligroep met behulp
van membraanfiltratie
Drinkwater-coligroep met behulp van membraanfiltratie
Toelichting bij NEN 6552, 6553, 6570 en 6571
Drinkwater-Gistingsproef volgens Eijkman
Toelichting bij NEN 6555
Drinkwater-coligroep en thermotolerante coligroep
met behulp van gistingsproeven
Toelichting bij NEN 6557
Monsterneming
Koloniegetal op glucose-gistextractagar bij 22°C
Toelichting bij NEN 6560
Oppervlaktewater-faecale Streptococcen met behulp
van membraanfiltratie
Oppervlaktewater-faecale Streptococcen met behulp
van gistingsproeven
Drinkwater-faecale Streptococcen met behulp van
membraanfiltratie
Drinkwater-faecale Streptococcen met behulp van
gistingsproeven
Toelichting bij NEN 6562, 6563, 6564 en 6565
Oppervlaktewater-thermotolerante coligroep met
behulp van membraanfiltratie
Oppervlaktewater-coligroep met behulp van
membraanfiltratie
Oppervlaktewater-coligroep en thermotolerante
coligroep met behulp van gistingsproeven

6554 (NPR) (december 1981)
6555
(december 1981)
6556 i(NPR) (december 1981)
6557
(december 1981)
6558 (NPR) (decemberl981)
6559
(december 1981)
6560
(december 1981)
6561 (NPR) (december 1981)
6562 (concept maart 1982)
6563 (concept maart 1982)

In het uitgaande water van een grondwaterpompstation, dat meestal een zeer constante
kwaliteit vertoont en waarvan bovendien de
grondstof in bacteriologisch opzicht onverdacht is, kan worden volstaan met een zeer
beperkt bacteriologisch onderzoek. Dit ligt
geheel anders voor bedrijven die oppervlaktewater zuiveren. Hier wordt een frequente controle voorgeschreven die dagelijks de bacteriën van de coligroep omvat
en wekelijks de overige indicatororganismen. Ook bij het onderzoek van de bron

op verschillende wijzen in de voorschriften
variatie in toegepaste methoden is ontstaan.
In het nieuwe Waterleidingbesluit is gekozen voor een flexibeler oplossing. Hierbij
worden onder meer de door het Nederlands
Normalisatie Instituut gepubliceerde normbladen als referentiemethode geïntroduceerd
waarbij toepassen van andere methoden is
toegestaan mits desgevraagd kan worden
aangetoond dat daarmee resultaten worden
verkregen die gelijkwaardig zijn aan die
van de referentiemethode.
Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen
van de normbladen voor het microbiologisch drinkwateronderzoek is geweest dat
voor het onderzoek naar indicatororganismen twee gelijkwaardige kweekmethoden
bestaan: kweken in vloeibare media en via
membraanfiltratie. Beide methoden bezitten
voor- en nadelen en de mate waarin deze
doorslaggevend zijn zal per laboratorium
verschillen; om de keuze vrij te laten
worden voor beide methoden normbladen
opgesteld. Voor uitvoering en achtergronden van de genormaliseerde methoden
wordt kortsheidshalve verwezen naar de in
tabel IV genoemde normbladen en de
daarbij behorende toelichtingen.
Om de invoering van de genormaliseerde
methoden te stimuleren en tevens om een
mogelijkheid tot kwaliteitscontrole te

6564 (concept maart 1982)
6565 (concept maart 1982)
6566
6570 (concept maart 1982)
6571 (concept maart 1982)
6572 (concept maart 1982)
1

Tussen haakjes: vermoedelijk.
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bieden, is door het RIV een aanvang gemaakt met een ringonderzoek. Periodiek
zullen de ca. 50 laboratoria die zich voor
deelname hebben aangemeld, een aantal
monsters met bekende besmetting ontvangen. Deze monsters worden onderzocht
volgens de genormaliseerde methoden
waarna de resultaten kunnen worden vergeleken met die van andere laboratoria en
met de aangebrachte besmetting.
Een vanuit methodologisch oogpunt belangrijk aspect van de uitvoering van het Waterleidingbesluit is de mogelijkheid tot combinatie van het onderzoek naar bacteriën van
de coligroep (totaal) en thermotolerante
bacteriën van de coligroep. Immers, wanneer de bacteriën van de coligroep in een
bepaalde hoeveelheid monster afwezig zijn,
impliceert dit per definitie dat ook de
thermotolerante bacteriën van de coligroep
in die hoeveelheid monster afwezig zijn.
Deze situatie nu zal zich bij onderzoek van
drinkwater als regel voordoen. Slechts bij
uitzondering zal het onderzoek naar bacteriën van de coligroep een positief resultaat
opleveren. In dat geval wordt de vraag
actueel of deze bacteriën van de coligroep
al dan niet thermotolerant zijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de tweede fase
van de analyse, de zogenaamde bevestiging
die volgt op het vinden van een positieve
reactie in het primaire isolatiemedium (formiaat-glutaminaat-bouillon of Teepol-agar).
Deze bevestiging is noodzakelijk om niet
door bacteriën van de coligroep veroorzaakte (zgn. 'vals-positieve') reacties in het
primaire medium te elimineren. Door nu
het bevestigingsmedium briljantgroen-gallactose-bouillon in tweevoud te beënten, en
vervolgens één buis bij 37°C en één buis
bij 44 °C te bebroeden wordt zowel onderzocht op de totale als op de thermotolerante
coligroep. Deze combinatiemogelijkheid
levert een aanzienlijke arbeidsbesparing op
zonder dat het beschikbaar komen van de
resultaten van het onderzoek vertraging
ondervindt. Enige voorzichtigheid dient te
worden betracht bij onderzoek volgens
membraanfiltratie. Er bestaat een kleine
kans dat werkend volgens bovenstaand
schema thermotolerante bacteriën van de
coligroep worden gemist. Dit kan het
gevog zijn van het niet onderzoeken van
alle kolonies op een membraan (uit het
oogpunt van arbeidsbesparing worden
meestal slechts 5-10 kolonies onderzocht)
of door onderdrukking van de thermotolerante leden van de coligroep door andere
bacteriën, zodat eerstgenoemde geen kolonies kunnen vormen. Om deze redenen
wordt in het Waterleidingbesluit voor de
referentiemethode verwezen naar het normblad waarbij de membranen op de primaire
Teepol-agar rechtstreeks bij 44 °C worden
geïncubeerd. Voor de praktijk zal echter

kunnen worden volstaan met uitsluitend
primair onderzoek bij 37 °C, in bijzondere
gevallen (na zuivering, herhalingsmonsters,
reparatiemonsters) aangevuld met primair
onderzoek bij 44 °C.
Slotwoord
Het geheel van wettelijke kwaliteitseisen,
gebaseerd op metingen van indicatororganismen kan worden vergeleken met
een huis waaraan door velen is gewerkt.
De ruwbouw werd gemaakt in de eerste
twintig tot dertig jaar van deze eeuw, na
die tijd zijn er zwakke plekken verbeterd,
is de inrichting verzorgd en zijn er stukjes
aangebouwd. Het bouwwerk dat het
resultaat is van al deze inspaningen, is vrij
solide en het is er prettig wonen. We
wonen er al zo lang dat we de weg er
blindelings kunnen vinden, zelfs al is deze
zo nu en dan wat onlogisch of onnodig
gecompliceerd.
Het huis is gebouwd op een stevige ondergrond: het verband tussen besmet drinkwater en ziekten. De geschiedenis heeft
ons immers geleerd dat de installatie van
centrale drinkwatervoorzieningen heeft
geleid tot het verdwijnen van ziekten als
typhus en cholera in ons land (afgezien
natuurlijk van de in het buitenland opgelopen besmettingen).
Tussen een huis en de ondergrond waarop
het is gebouwd, bevindt zich de fundering,
in ons voorbeeld te vergelijken met het
verband tussen het optreden van ziekte en
het voorkomen van indicatororganismen
in drinkwater. Jammer genoeg is deze
fundering van een slechte kwaliteit. De
100 kiemen per ml van Koch zijn een
pijler, maar deze grens bezit geen algemene geldigheid. Drinkwater waarin het
aantal indicatororganismen voldoet aan die
eisen zoals die gewoonlijk worden gehanteerd is geen vector voor cholera en
typhus maar wat er zou gebeuren als aan
die eisen gedurende langere tijd net niet
voldaan zou worden, is onbekend. Het
verband tussen de aantallen indicatororganismen en het optreden van ziekten
als infectieuze geelzucht, gastro-enteritis
van virale oorsprong, giardiasis etc. staat
in het geheel niet vast. Het bijgebouwtje
'sulfietreducerende Clostridia' is dus wel
uitermate zwak gefundeerd.
Gericht epidemiologisch onderzoek naar
het verband tussen indicatororganismen en
verspreiding van ziekten via drinkwater
zou toe te juichen zijn. Dit is echter moeilijk en kost veel tijd en geld. Het is niet
verantwoord een bestaande waterzuivering
opzettelijk te verstoren om na te gaan of
ziektegevallen daarvan het resultaat zijn.
Een alert optreden bij incidentele calamiteiten, zoals in maart 1981 in Rotter-

dam, kan ons inzicht vergroten. Voorts is
het vermelden waard dat in Frankrijk (in
het Laboratoire d'Hygiène et de Recherche
en Santé Publique, Faculté de Médecine,
Vandoeuvre) een epidemiologisch onderzoek is gestart onder plattelandsbewoners
waarvan een gedeelte grondwater consumeert dat niet voldoet aan de EEG-eisen.
Zolang de fundamenten van het huis niet
verbeterd zijn, is het aan te raden een
veilige weg te kiezen en zuinig te zijn op
de weinige pijlers waar het op rust. De
modderpoel van besmettelijke ziekten is
nog niet opgedroogd. Bij alle discussies
rond neveneffecten van oxydatiemiddelen
mag niet worden vergeten dat een goede
desinfectie een primaire eis voor een betrouwbare watervoorziening is en blijft.
Hetzelfde geldt voor de controle door
microbiologisch onderzoek van het water
in alle stadia van zuivering en distributie.
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Ingezonden:
Wat is waterkwaliteit?
In H 2 0 15(25) 1982: 675-676 reageren
Hovenkamp-Obbema, Klapwijken Landman
op commentaar van Kroes op hun artikel
'Biologische beoordeling van waterkwaliteit
in Noord- en Zuid-Holland' ( H 2 0 15(16)
1982:406-412).
Zonder op de discussie tussen Hovenkamp
c.s. en Kroes in te gaan willen wijop een
opmerkelijke definitie van het begrip
'waterkwaliteit' wijzen. Dit begrip wordt
door Hovenkamp c.s. gedefinieerd als 'het
verschil tussen de toestand waarin het
systeem verkeert en de gewenste toestand
van het systeem'. Kroes wordt verweten dat
hij uitgaat van een definitie zoals vermeld in
het IMP-Water, waarin met waterkwaliteit
de toestand van het water bedoeld wordt.
Onze bezwaren tegen de definitie van
Hovenkamp c.s. kunnen het beste aan de
hand van een voorbeeld geïllustreerd
worden. Steldat we,analoogaan devisievan
Hovenkamp c.s., kleur definiëren als het
verschil tussen wat we zien en dat wat we
graag zouden willen zien. Wat zou dan de
verzamelnaam moeten worden voor de
eigenschappen die ik aangeef met de
woorden alsgroen, rood, geel of blauw? Het
is makkelijker uit te gaan van de gangbare
definitie. 'Kleur' kan dan nader geprecicieerd
worden met omschrijvingen alsgroen, rood,
geel of blauw, maar ook met beoordelingen
als mooi of lelijk.
Wij willen Hovenkamp c.s.vragen wat hun
argumentatie isom het begrip 'kwaliteit' inte
voeren voor het verschil van twee
toestanden, terwijl:
—volgens het Nederlandse woordenboek het
woord toestand of hoedanigheid synoniem is
met het woord kwaliteit;
—het aangeven van het verschil tussen een
vastgestelde kwaliteit en een gewenste
kwaliteit vooriedereen tebegrijpen isen niet
tot verwarring kan leiden.
In normaal Nederlandszeggen wijdandatwe
de kwaliteit van hetwater meten met het doel
er een oordeel over uit te spreken. Met
andere woorden, de waterkwaliteit wordt
beschreven met begrippen als zuurstofgehalte, troebelheid, temperatuur enz., maar
wordt beoordeeld in verhouding tot de
gewenste waterkwaliteit met begrippen als
goed, matig of slecht.
Niet de lezers van H 2 0 , maar Hovenkamp
c.s.zouden zicheensmoeten bezinnen ophet
begrip waterkwaliteit. Dat zou ons een hoop
verwarring besparen.
F. B.J. Koops en H. E. Sweers.

Monografieën
Bodembescherming
Bij de Staatsuitgeverij zijn verschenen
4 rapporten over Bodembescherming, te
weten:
BO-12 Bemesting en grondwaterkwaliteit
Dit rapport geeft een beeld van wat zowel in
binnen- als buitenland bekend isover de
invloed van bemesting op de samenstelling
van het grondwater. Hierbij ligtdenadruk op
de meststofcomponenten stikstof en fosfaat.
Hoewel aan vastleggings- en omzettingsprocessen in de onverzadigde zone (wortelzone)
aandacht wordt gegeven, ligthet accent in
deze studie op de uitspoeling uit de
onverzadigde zone en de uiteindelijke
beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit.
BO-14 Onderzoek naardeinvloed van
inhomogeniteiten op de verblijftijden vanhet
grondwater
Indit rapport doet het KIWAverslagvan een
onderzoek naar de invloed van inhomogeniteiten in de bodem op de verblijftijden van
het grondwater d.m.v.een statistische benadering met behulp van een computermodel.
Uitgegaan isvan een tweedimensionale
stroming inhet verticale vlak. Geconcludeerd
wordt dat bij de dimensionering van beschermingszones rond grondwaterwinnende
pompstations de nodige voorzichtigheid in
acht dient te worden genomen.
BO-15 Regenwormen alsbio-indicators van
bodemverontreiniging
Naast een beschouwing van literatuurgegevens,omvat ditrapport deresultaten van
veldonderzoek naar de effecten van een
aantal zware metalen en bestrijdingsmiddelen bij de twee regenwormsoorten
Kumbriars Rubellus en Allebophora
Caliginosa. Tenslotte wordt ingegaan op
aspecten van bio-accumulatie van zware
metalen in regenwormen.
BO-16 De invloed vangrondwerken op de
kwaliteit van bodem en grondwater
Geconcludeerd wordt dat, gelet op de
omvang enerzijds en de (mogelijke) effecten
anderzijds, op het gebied van mechanische
ingrepen uitoogpunt van bodembescherming
nadere aandacht wenselijk lijkt voor de
volgende activiteiten: ontgrondingen,
boringen, verticale drainageen het injecteren
van de grond met chemische middelen.
Bovengenoemde rapporten zijn verkrijgbaar
bij de Staatsuitgeverij, C. Plantijnstraat 2,
's-Gravenhage, tel. 070 - 7899 11.
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