Waterkwaliteitsbeoordeling en normstelling op ecologische grondslag

Inleiding
Een water kan in principe via kwantitatief
meetbare grootheden eenvoudig beschreven
worden. Deze grootheden kunnen van
fysische, chemische of biologische aard
zijn. Waterkwaliteit als resultaat van een
(waterkwaliteits)beoordeling is echter meer
dan een beschrijving van de toestand van
een water. Onder beoordeling wordt hier
verstaan het toetsen van de toestandbeschrijving aan objectieve of geobjectiveerde
kriteria. Het houdt geen waardering in.
In deze zin kan waterkwaliteit alleen

T. H. L. CLAASSEN
Provinciale Waterstaat
van Friesland, Leeuwarden

Afb. 2 - Indeling van het Friese boezemwater in 8 waterkwaliteitsgebieden.

Als voorbeeld het chloride-gehalte van
water (afb. 1).Een gemeten waarde van
600 mgCl~/l is zonder referentiekader niet
te beoordelen. Uitgaande van normen van
water bestemd voor agrarisch gebruik in
Nederland [2],zal dit water geschikt zijn
voor de akkerbouw en voor veedrinkwater,
echter niet voor gebruik in de tuinbouw.
In het nabije Oosten zal men dit water
drinken, in Nederland niet.

Waterkwaliteitsbeoordeling staat momenteel, mede door het 2e IMP-water, volop
in de belangstelling. Discussies zijn gaande
over o.a. beoordelingsmethoden (is de zgn.
IMP-index nog bruikbaar), uniformering
(is een landelijk beoordelingssysteem toepasbaar) en uitgangspunten (benadering
vanuit gebruiksfuncties of vanuit een
ecologische functie).
Op 24 april jl. is te Haarlem een 'waterkwaliteitsdag' georganiseerd door de regionale werkgroep IMP als aanzet tot het
bepalen van de marsroute voor de komende
jaren. Hierbij een van de voordrachten.

Afb. 1 - De kwaliteit van
een water kan worden vastgesteld door de
vergelijken met een bepaald referentiekader.
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Juist het formuleren van een referentiekader brengt nogal wat problemen met zich
mee. Normen kunnen in de tijd veranderen
(kolom 1, afb. 1),kunnen van plaats tot
plaats verschillen (kolom 2 en 3, afb. 1) en
kunnen van fysisch-chemische of biologische aard zijn. Voor een beoordeling van
de kwaliteit zijn normen nodig. Wanneer
we trachten een referentiekader op te
stellen, kan dit vanuit twee invalshoeken [7],
zie afb. 3.
1. Via de menselijke gebruiksfunctie(s) van
een water.
2. Via de algemene ecologische functie
van een water.
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toestandbeschrijving

bacteriologische gesteldheid) van belang
zijn voor een beoordeling. Ook kunnen bij
het werken met klassen de klasse-indelingen
sterk verschillen. Zo hanteerde Kamps [3]
in zijn beschrijving van de toestand van de
openbare wateren in Friesland als kleinste
klasse 0 -300 mg Cl~/1, terwijl deze bij
het ISP-milieu-onderzoek [4] lag tussen
0 -30mg Cl~ /l. Zie hier het relatieve
karakter van kwaliteit.
Ten aanzien van normen voor de zgn.
basiskwaliteit zijn voor chloride afwijkende
voorlopige grens- en streefwaarden opgesteld voor het Friese boezemwater, meer
gerelateerd aan de natuurlijke situatie [5].
Het boezemwater is ingedeeld in een 8-tal
waterkwaliteitsgebieden (afb. 2) met een
min of meer homogene potentiële waterkwaliteit [6]. De cijfers in de laatste kolom
van afb. 1corresponderen met de waterkwaliteitsgebieden in afb. 2.

Naast chloride kunnen ook andere parameters (b.v. zwavelwaterstof, nitraat en de

REDEKE (1922)

worden vastgesteld door de toestandbeschrijving te vergelijken met een referentiekader of normen. Door deze koppeling is
het een relatief begrip [1].Uitgaande van
een referentiekader levert een waterkwaliteitsbeoordeling weinig moeilijkheden op.
Dit los van problemen die zich voor kunnen
doen op technisch, financieel of statistisch
gebied.

Waterkwaliteitsbeoordeling en normstelling
op ecologische grondslag

EUHALIEN

ad 1. Wanneer het gaat om het opstellen
van een referentiekader voor de diverse
gebruiksfuncties, dan zal dit veelal niet geschieden door de waterkwaliteitsbeheerder
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Afb. 3 - De twee hoofduitgangspunten van waaruit waterkwaliteitseisen kunnen worden gesteld.

zelf, maar door belangengroepen (zoals
b.v. drinkwatermaatschappijen, landbouwcoöperaties), andere overheidsinstellingen
(voor openbaar zwemwater door het
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne) of in internationaal verband (met
name via de EEG). Deze normen beperken
zich veelal tot een kleiner aantal parameters, waarbij opvallend is dat niet het
oppervlaktewater of het aquatisch ecosysteem als zodanig centraal staat, doch
slechts de betreffende gebruiksfuncties voor
de mens. Landelijke uniformering van deze
gebruiksfunctienormen (voor zover nog niet
gedaan) is mogelijk en deze normen kunnen
als zodanig vermeld worden in een Indicatief Meerjarenprogramma Water (IMP).
Bij het uitstippelen en vaststellen van het
regionaal waterkwaliteitsbeleid zal moeten
worden afgewogen in hoeverre oppervlaktewater aan de diverse gebruiksfunctienormen
zal moeten voldoen. Of water met een
bepaalde gebruiksfunctie ook een overeenkomstige bestemming moet krijgen staat
hier in eerste instantie los van. Om meerdere redenen lijkt dit niet wenselijk. Uit
het verdere verhaal blijkt dat het water als
ecosysteem bestemd wordt. Dus een ecologische hoofdbestemming, zodanig dat
diverse gebruiksfuncties mogelijk zijn.
ad 2. De tweede invalshoek betreft de
algemene ecologische functie. Beter is het
te spreken van algemene ecologische uitgangspunten cf. unifying principles [8],
omdat bij analyse van het ecosysteem
sprake is van structuur en functie en van
structuurparameters en functieparameters [9].
In het concept IMP [7] worden in dit verband de functie-eigenschappen van het
ecosysteem meer benadrukt dan de structuureigenschappen. Om een 4-tal redenen
zal bij het regionaal waterkwaliteitsbeleid
het ecosysteem centraal moeten staan.
1. De algemene ecologische principes
gelden altijd en overal, terwijl dit niet zo
hoeft te zijn voor de gebruiksfuncties. Een

bepaald water hoeft niet een speciale gebruiksfunctie te hebben of in een bepaald
gebied speelt een gebruiksfunctie (nog) niet,
zoals b.v. in Friesland de drinkwaterfunctie. Niet duidelijk is of daar nu wel of
niet rekening mee gehouden moet worden.
Ook kunnen — via de ecologische aanpak
— mogelijke tegenstrijdige gebruiksfuncties
worden ondervangen. De 5 genoemde
gebruiksfuncties in afb. 3 gelden b.v. alle
in de Groote Brekken. Diverse gebruiksfuncties (zoals recreatiefunctie, visserijfunctie en de functie als effluentontvanger)
worden gerealiseerd door aan ecologische
randvoorwaarden te voldoen. Golterman
[10] stelt in dit verband: ecologische eisen
zijn namelijk zo hoog, dat daarnaast 'aanvullende eisen afhankelijk van de gebruiksdoeleinden' overbodig zijn.
2. Het in het concept IMP genoemde
voortbestaansmotief. De term ecologische
motieven wordt in dit verband niet eenduidig geïnterpreteerd en kan hier beter niet
worden gebruikt. In het concept IMP [7]
en door Dewaide[ll] wordt gesproken
van ecologische motieven, opgesplitst in
ethische, esthetische en voortbestaansmotieven. Prillevitz [12] beschouwt naast
elkaar ethische, esthetische, gezondheidsen ecologische motieven. De mens behoort
ook tot het aardse ecosysteem, van waaruit
randvoorwaarden worden gesteld c.q.
gelden voor zijn handelen. Dat dit uit de
hand kan lopen — niet alleen voor planten
en dieren — maar ook voor de mens is
duidelijk geworden door b.v. de zgn.
milieuziekten in Japan: de Minamataziekte
veroorzaakt door organische kwikverbindingen, de Kanemi-rijst-olieziekte veroorzaakt door een PCB vergiftiging en de
Itai-Itai-ziekte veroorzaakt door cadmium
in rijst en drinkwater [13].Hiermee samenhangend zou ik willen stellen dat de ecologische randvoorwaarden van (aquatische)
ecosystemen de gebruiksmogelijkheden ervan bepalen, niet andersom.
3. Vanuit ethische motieven dient de mens

het recht van organismen om te blijven
voortbestaan te respecteren. Het handhaven
van verscheidenheid aan en in ecosystemen
is hiervoor nodig. Zo is van de hogere
planten, die van nature in Nederland voorkomen in deze eeuw al bijna de helft
verdwenen of bijna verdwenen.
4. Een waterkwaliteitsbeleid vanuit ecologische principes vindt betere aansluiting
bij andere facetten van het milieubeleid,
b.v. polderpeilverlaging, sectorplannen betreffende de watersport en oeververdedigingsactiviteiten, maar ook aspecten van
bodem- en luchtverontreiniging.
Deze ecologische benadering biedt bovendien het voordeel dat rekening gehouden
kan worden met reeds aanzienlijke veranderingen in het water, voordat de gebruiksfuncties of gebruiksmogelijkheden voor de
mens in gevaar komen (signaalfunctie).
Doelstellingen
Deze ecocentrische benaderingswijze is reeds
hier en daar geaccepteerd. In het concept
IMP [7] staat: 'De bescherming van ecologische belangen loopt als een rode draad
door alle waterkwaliteitsdoelstellingen'.
Het concept waterkwaliteitsplan van de
provincie Friesland [5] stelt dat ecologische
uitgangspunten de basis dienen te vormen
voor het kwaliteitsbeleid van alle oppervlaktewateren. Normen voor de zgn. basiskwaliteit en voor biologisch gezond
oppervlaktewater dienen m.i. gebaseerd te
worden op ecologische principes. Het
referentiekader wordt hier niet bepaald
door (de grootste gemene deler van) gebruiksfuncties, maar door het ecosysteem.
Normen voor beide genoemde kwaliteiten,
welke kunnen worden aangeduid met resp.
grens- en streefkwaliteit, kunnen niet
landelijk worden geüniformeerd. Wanneer
we de doelstellingen betreffende de ecologische uitgangspunten vertalen in het
streven naar biologisch gezond oppervlaktewater of naar de ecologisch gezien optimale
toestand van een water [14], moeten
ecosysleemparameters worden gekozen, die
dit zo dicht mogelijk benaderen. Kamps [3]
omschrijft biologisch gezond water als
water waarin het zuurstofgehalte om de
verzadigingswaarde schommelt. 'Stijgt het
hier ver boven uit, of daalt het daar ver
beneden, dan hebben we in het eerste geval
dikwijls en in het laatste geval zeker te
doen met een aanwijzing dat de toestand
minder gunstig is'. In 1973 heeft ZuidHolland [15] biologisch gezond water als
volgt omschreven: 'Oppervlaktewater met
een zodanige kwaliteit dat zich daarin
zonder menselijk ingrijpen een bij de geografische situatie behorende evenwichtige
aquatische flora en fauna kan handhaven'.
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Tijd domineert over ruimte. Ruimte-informatiekenmerken (b.v. soortenlijst) zijn
vooral geschikt om het systeem te meten,
tijd-energiekenmerken zijn vooral geschikt
om het systeem te sturen (b.v. door defosfatering het verlagen van de primaire
produktie).

Deze laatste omschrijving wordt nu veelal
als uitgangspunt genomen. Om de genoemde beleidsdoelstellingen gestalte te geven is
het noodzakelijk het aquatische ecosysteem
te kennen en te beschrijven, waarbij het
vooral gaat om voor ons doel geschikte
parameters of ecosysteemkenmerken te
vinden.

Bij het bestuderen van ecosysteemparameters en het zoeken naar normen voor de
basiskwaliteit of voor biologisch gezond
water is het goed zich bewust te zijn van
de aard van de diverse kenmerken. Voortvloeiend uit de omschrijving van de doelstellingen (in termen van biologische
gezondheid) kan het streven van de natuur
naar een afname van de entropie en naar
meer ruimtelijke variatie (unifying principles
in ecology [8,9] worden gebruikt voor de
beschrijving van de mate van biologische
gezondheid. The net result of community
actions is symbiosis, nutrient conservation,
stability, a decrease in entropy and an
increase in information [9]. Dit streven
(rijping, successie) lijdt veelal tot grotere
structuurrijkdom en grotere stabiliteit. In
ruimtelijk opzicht vormt de mate van
bijzonderheid (zeldzaamheid, uniciteit) een
criterium voor de biologische waarde, in
de tijd gezien vormt de mate van vervangbaarheid een belangrijk criterium (afb. 4).

Het aquatisch ecosysteem
Een ecosysteem bestaat uit abiotische en
biotische componenten, welke elkaar wederzijds beïnvloeden. Daarnaast wordt een
ecosysteem mede bepaald door omgevingsfactoren (vorm van het water, klimaatomstandigheden, verblijftijd van het water
etc). Een beschrijving is mogelijk op grond
van diverse kenmerken, zoals b.v. de
grootte van de materiekringloop (trofie- en
saprobie-aspecten) of de soortensamenstelling en populatiedichtheden van levensgemeenschappen (structuur- en diversiteitsaspecten). Een beschrijving met behulp van
zoveel mogelijk kenmerken geeft het meest
complete beeld van een water. Bij analyse
van ecosystemen zijn deze aspecten te
groeperen in energie- en informatiekenmerken, welke tot uiting komen in tijd en
ruimte [16],zie afb. 4.
De intensiteit van de primaire produktie is
een energiekenmerk. De structuur van een
levensgemeenschap is een informatiekenmerk. Een verandering in de trofiegraad
van een water zal van invloed zijn op de
soortensamenstelling. Energie domineert
over informatie. De informatiekenmerken
vormen meer een weerslag van het gebeuren in het systeem dan energiekenmerken. Zo ook vormen patronen meer een
weerslag van processen dan omgekeerd.

Deze criteria moeten worden gebaseerd op
de (geografische) verspreiding van organismen en levensgemeenschappen, zodat een
(landelijk gecoördineerde) regionale aanpak
nodig is.Alleen energetische criteria zijn
— juist in minder vervuild water en daar
gaat het hier om — onvoldoende voor een
waterkwaliteitsnormering op ecologische
grondslag [17]. Dit geldt zowel voor trofieaspecten [18] alsvoor saprobie-aspecten [19].
In de informatiekenmerken komen niet

Afb. 4 - Overzicht van verschillende ecosysteemkenmerken bruikbaar voor een beoordeling met daarbij
de geschiktheid van tijd-energiekenmerken en ruimte-informatiekenmerken.
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alleen trofie- en/of saprobie-aspecten tot
uiting, maar ook (indirecte) effecten, zoals
toxiciteit en fysisch-mechanische ingrepen
(schoning, normalisatie etc).
Een bijkomend voordeel van informatiekenmerken is dat deze minder frequent
gemeten behoeven te worden dan energiekenmerken. Deze twee-deling komt min of
meer overeen met resp. directe of ecologische methoden en indirecte of fysiologische methoden [20].

Onderzoek tot normstelling
Uitgaande van de waterkwaliteitsdoelstellingen, waarbij ecologische uitgangspunten
de basis vormen voor het beleid, zullen
normen moeten worden opgesteld. Zowel
voor een fysisch-chemische als voor een
biologische waterbeoordeling is een referentiekader nodig. Voor verschillende watertypen kunnen hiervoor meerdere normenlijsten nodig zijn. Hoewel op het gebied van
de biologische waterbeoordeling de laatste
jaren goede vorderingen zijn gemaakt [21]
moet op het gebied van het opbouwen van
ecologische normen c.q. referenties nog
veel gebeuren. Mede hierdoor is men in
het concept IMP [7] teruggevallen op
fysisch-chemische parameters zonder (voldoende) ecologische onderbouwing, waarbij
bovendien de basiskwaliteit gekenmerkt
wordt met landelijk geldende normen
(grenswaarden). Om vóór het 3e IMP (1985)
wel normen te hebben, met name voor de
streefwaarden (biologisch gezond water),
zou het volgende uitgewerkt moeten
worden:
1. Indeling in watertypen, met een landelijke hoofdindeling gebaseerd op morfologie
(vorm, de ruimtelijke verschijning) en
hydrografie (afwatering, verblijftijd, opengesloten) zie afb. 5. Zowel het in het
concept IMP [7] genoemde onderscheid in
stromend en stilstaand water, als andere
indelingen bijvoorbeeld in lijnvormige en
niet-lijnvormige wateren zijn hierin onder
te brengen. Daarnaast een subindeling op
regionaal niveau, gebaseerd op de geografie,
waarbij men kan denken aan grondsoort
en kwel- of infiltratiegebieden. Het onderscheid in het holocene en pleistocene deel
van ons land komt hier naar voren. Alleen
op basis van afb. 1 en 2 is het Friese
boezemwater voorshands in 4 typen verdeeld.
2. Uit de onderscheiden watertypen worden
referentiewateren gekozen. Dit zijn relatief
ongestoorde wateren, waarmee bedoeld
wordt wateren met een zo min mogelijk
gestoorde natuurlijke levensgemeenschap.
Dit kunnen b.v. gegraven watergangen zijn
met een constant beheer. Slechts ten dele
zal gebruik gemaakt kunnen worden van
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b.v. bijgestaan door de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling en de Werkgroep
Waterkwaliteitsbeoordeling uit het
1PTOWA, die onlangs een nota heeft opgesteld over waterkwaliteitsbeoordeling op
ecologische grondslag [14].
Tot slot wil ik opmerken dat hydrobiologen
in dienst bij regionale waterkwaliteitsbeherende instanties zich de komende jaren
niet zozeer moeten bezig houden met
biologische waterbeoordeling met als enig
doel het water te beoordelen, b.v. als alternatief voor of vergelijking met een fysischchemische beoordeling, maar dat zij zich
vooral bezig zullen moeten gaan houden
met het formuleren van waterkwaliteitsnormen c.q. referenties op ecologische
grondslag. Waterbeoordeling, ook biologische, zonder goede normen is immers
weinig zinvol.

Afb. 5 - Indeling in watertypen op grond van vorm (morfologie) en afwatering (hydrologie).

archiefgegevens [22].Door het dynamisch
karakter van ecosystemen zullen normen in
de tijd bijgesteld moeten worden.

kend moeten worden, gerelateerd aan de
ecologische amplitudo der soorten c.q.
levensgemeenschap.

3. In de gekozen referentiewateren kiest
men een of meer groepen van organismen,
levensgemeenschappen, welke gaan dienen
als indicatorgroepen voor de beschrijving
van de natuurlijke situatie. Hierbij heeft
men 3 mogelijkheden:

5. De gevonden relevante abiotische milieucondities (al dan niet vertaald in indices,
diagrammen, etc.) voor de betreffende
referentiewateren gelden nu als norm voor
biologisch gezond water. In met deze
referentiewateren vergelijkbare wateren
gelden deze als streefwaarden.
Om 2 redenen zijn deze normen van
fysische en chemische aard:
a. Het abiotisch milieu is bepalend voor
de aanwezige levensgemeenschap. Hier
geldt in principe: alles is overal, maar het
milieu selecteert. Wil men een soort of een
levensgemeenschap behouden, dan dient
men het bijbehorende milieu in stand te
houden. Via abiotische parameters is het
systeem te sturen (afb. 4). Hiermee is deze
handelwijze wetenschappelijk verantwoord.
b. Zowel voor beleidspersonen als voor
technici zijn abiotische parameters begrijpbaar en men kan beslissen of gestelde
parameterwaarden al dan niet nagestreefd
dienen te worden. Als voorbeeld denke
men aan een bepaald fosfaatgehalte, een
zekere verblijftijd of een karakteristiek
beekprofiel. Hiermee is deze handelwijze
praktisch hanteerbaar.
Een recent voorbeeld in deze zijn de door
Hosper [23] ontwikkelde richtlijnen voor de
fosfaatconcentratie en fosfaatbelasting voor
Nederlandse meren en plassen. De geschetste handelwijze om te komen tot
normstelling op ecologische grondslag (in
eerste instantie voor biologisch gezond
water, de ecologische streefwaarde) zal
regionaal moeten worden opgezet. Coördinatie op landelijk niveau is echter gewenst.
Werkgroep V van de CUWVO zou in deze
een belangrijke taak kunnen vervullen,

a. In alle onderscheiden typen worden
meerdere groepen van organismen gekozen,
zoals fytoplankton, epifytische algen, zoöplankton, macrofauna en macrofyten.
b. Men kiest, afhankelijk van het type
water, één groep van organismen, b.v. in
kanalen epifytische algen, in beken macrofauna en in sloten macrofyten. Zelfs binnen
de genoemde groepen kan men zich beperken tot b.v. resp. diatomeeën, chironomiden en het pleuston.
c. Een groep van organismen, b.v. het
fytoplankton wordt in alle te onderzoeken
watertypen genomen.
ledere keus heeft z'n voor- en nadelen [21].
Dit wil niet zeggen dat een weloverwogen
keuze in deze (veelal genoodzaakt uit
praktisch oogpunt) overbodig is. In de
praktijk zal blijken dat per groep van
organismen een onderzoeker wenselijk is.
4. Fundamenteel ecosysteemonderzoek op
het niveau van levensgemeenschappen. In
de eerste plaats het zoeken naar zo geschikt
mogelijke parameters om de levensgemeenschap te beschrijven. Hiervoor is nodig een
fysische, chemische en biologische analyse
van het systeem. Relatie-onderzoek levert
de milieucondities, welke de levensgemeenschap bepalen. Uitgangspunt hierbij zijn
aparte milieuparameters en soortenlijsten.
Daarnaast zullen aan de meest geschikte
parameters normen (streefwaarden) toege-
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PV-cursus Anaerobe afvalwaterzuivering
De Stichting Postakademiale Vorming
Gezondheidstechniek organiseert de cursus
'anaerobe afvalwaterzuivering' van 10 t / m
12 maart 1981 in het gebouw voor Civiele
Techniek van de TH Delft.
De cursus omvat de volgende onderwerpen
en docenten:
Microbiologie van methaangisting - Prof.
Dr. Ir. J. W. M. la Rivière, International
Institute for Hydraulic and Environmental
Engineering.
Algemene aspecten van de toepassing van
anaerobe gisting bij de zuivering van afvalwater - Dr. Ir. G. Lettinga, Landbouwhogeschool Wageningen.
Kinetiek van de methaangisting - Dr. Ir.
G. Lettinga.
Fysische technologie van de anaerobe zuivering - Dr. Ir. R. R. van de Meer, CIVI.
Anaerobe zuivering van afvalwater in twee
trappen - Drs. A. Cohen, Univ. van
Amsterdam.
Toepassing van anaerobe gisting bij de
zuivering van afvalwater uit de bietsuikerindustrie - Ir. R. de Vletter, Hoofd Milieuzaken CSM.
Problemen bij het in bedrijf stellen van
inrichtingen voor de anaerobe zuivering
van afvalwater - Ir. A. I. Versprille,
Machinefabriek Hubert & Co.
De intekening sluit op donderdag 19
februari 1981.
Nadere inlichtingen bij het bureau van de
cursusleiding, secr. mej. F. S. von Boltog,
Stevinweg 1, 2628 CN Delft, tel. (015)
7846 18.
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Het is telkenmale weer leerzaam kennis te
nemen van jaarverslagen over 'Waterrelated Outbreaks' van het Amerikaanse
'Center of Disease Control', gevestigd in
Atlanta. Het overzicht van het jaar 1979
werd in mei 1980 officieel gepubliceerd.
In het verslagjaar werden in totaal 32 explosies gemeld, waarbij 11.345 personen
betrokken waren.
Een 'explosie' van een door drinkwater
overgedragen ziekte wordt in het verslag
gedefinieerd als een gebeurtenis waarbij 2
of méér personen een identiek ziektebeeld

DR. J. HUISMAN
Hoofd Afdeling Infektieziekten
en Hygiëne van de G.G.
en G.D. van Rotterdam

ontwikkelen nà consumptie van drinkwater
of water dat als 'drinkwater' is bedoeld en
waarbij het epidemiologisch onderzoek dit
water als oorzaak van de ziekteverschijnselen aanwijst. In een apart hoofdstukje
worden enkele ziekte-explosies gememoreerd
die in 1978 aan recreatiewater werden toegeschreven.
De watervoorzieningen in de USA worden
omschreven in de 'Safe Drinking Water
Act' (1974). Onder een openbare (gemeentelijke) drinkwatervoorziening wordt daarin
verstaan een voorziening die een grotere of
kleinere gemeenschap bedient; onder een
niet-openbare, of semi-openbare, inrichting
de (eigen) voorzieningen van hotels,
kampen, fabrieken e.d. die door het publiek
kunnen worden gebruikt.
Individuele voorzieningen noemt men
bronnen en putten voor één of slechts
enkele huizen.
De 32 'explosies' kunnen in de eerste plaats
worden geanalyseerd naar oorzaak. Van 16
explosies ( = 50 %) bleef de oorzaak onbekend; het erbij behorende ziektebeeld
wordt omschreven als 'acute gastro-enteritis' (acute maagdarmklachten, veelal buikkrampen, misselijkheid, braken en gebrek
aan eetlust).
In 50 % der gevallen werd wèl een oorzaak
gevonden: Giardia Lamblia (4x), Shigella
(4x), Salmonella (2x), parvo-virus (3x).
Campylobacter ssp jejuni (een relatief
recent ontdekte verwekker van gastroenteritis van de mens) werd éénmaal als
oorzaak gevonden. Twee explosies bleken
op chemische oorzaken te berusten (koper
13,8 ppm en fluoride 375 ppm). Van 3 van
de 4 explosies waarbij een groot aantal
personen was betrokken werd de oorzaak
gevonden. Opmerkelijk was daarbij een
explosie door Campylobacter ssp jejuni.

Hierbij waren naar schatting 3.000 personen (!) betrokken. Zij werden van drinkwater voorzien door een gemeentelijk
waterleidingbedrijf. Dit verstrekt oppervlaktewater dat wel gechloord maar niet
gefiltreerd wordt. Supplementaire waterbronnen (niet gechloord) worden gebruikt
als de druk in het distributienet laag is.
Een van deze extra voorzieningen was ruim
een jaar niet gebruikt. Laboratoriumuitslagen uit de betrokken periode leerden
dat in een groot aantal watermonsters
waarin geen vrij chloor aantoonbaar was
het onderzoek op thermotolerante E . coli
negatief uitvalt. Dit is de eerste vastgestelde
drinkwater-explosie door Campylobacter.
Van groot praktisch belang is wederom de
vaststelling dat ondanks de afwezigheid van
E .coli toch Giardia Lamblia infecties
onder drinkwater consumenten kunnen
voorkomen.
De virale ziekteverwekkers in drinkwater
bleken tot de parvo virusgroep ('Norwalkagent') te behoren. In alle 3 explosies
waarbij dit virus was betrokken, bleek
bacteriologisch aantoonbare faecale verontreiniging van het drinkwater te bestaan.
Het vereist geavanceerd virologisch onderzoek om het bestaan van parvo-virus
infecties vast te stellen (o.a. immunoelectro
microscopie).
In onderstaande tabel wordt een overzicht
gegeven van door drinkwater veroorzaakte
explosies in de periode 1971 -1978.
Ziekte-explosies door drinkwater (1971 -1978).
Aantal
explosies

Jaar

19
30
24
26
24
35
34
32

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Aantal
patiënten
1582
1650
1784
8363
10879
5068
3860
11435

Bij de bestudering van deze drinkwaterexplosies moet steeds worden bedacht dat
de drinkwatervoorziening in grote delen
van de USA als suboptimaal kan worden
beschouwd: zeker op het platteland is
slechts een beperkt percentage (22 % !)
van de bevolking 'adequately served' (d.w.z.
zijn aangesloten op een openbare drinkwatervoorziening of daar gemakkelijk toegang toe hebbende). Het epidemiologisch
(of microbiologisch) 'bewijs' van drinkwaterexplosies valt in ons land vaak moeilijk te leveren.
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