Vermeerdering van bacteriën in drinkwater*

Samenvatting
In de EG-Richtlijn (1980b) zijn evenals
in het Waterleidingbesluit (1960) geen
maximaal toelaatbare concentraties (MTC)
opgenomen voor de koloniegetallen
22 °C, 37 °C) van drinkwater. Wel
worden ten aanzien van deze parameters
in de EG-Richtlijn evenals in de Aanbevelingen van de VEWIN (1961) en in
Normblad N 3043 (1956) richtwaarden
genoemd. Bacteriën die bijdragen aan de
koloniegetallen van drinkwater zijn
meestal niet te identificeren omdat ze tot
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niet of nauwelijks beschreven soorten
behoren. Deze soorten hebben geen
hygiënische betekenis. De koloniegetallen
geven dan ook geen informatie over de
hygiënische gesteldheid van het water.
Informatie hierover wordt wel verkregen
met behulp van bacteriologische bepalingen, waarmee fecale verontreiniging kan
worden aangetoond.
De koloniegetallen kunnen op verschillende wijzen worden bepaald (giet-/strijkplaten; gelatine-/agarmedia; korte/lange
incubatieperiode). Door toepassing van
strijkplaten, arme media en een lange
incubatieduur kunnen veel hogere koloniegetallen worden verkregen dan met de
standaardmethoden. De aldus verkregen
koloniegetallen kunnen belangrijke
informatie geven over microbiologische
processen die zich voordoen bij waterwinning c.q. bereiding en distributie van
drinkwater.
In het drinkwater kan tijdens het verblijf
in het leidingnet vermeerdering van
* Voordracht van D. van der Kooij gehouden
op 25 september 1980 voor de sectie Levensmiddelenmicrobiologie van de Nederlandse
Vereniging voor Microbiologie.

bacteriën optreden. Dit verschijnsel
(nagroei) is voornamelijk om technische
en esthetische redenen ongewenst.
Factoren die de nagroei bepalen zijn onder
meer: het gehalte en de aard van de
assimileerbare organische koolstofverbindingen (AOC) in het bereide water, de
materialen waaruit het distributiesysteem
bestaat, de watertemperatuur en de
verblijftijd van het water in het systeem.
Informatie over het OAC-gehalte
van het water kan worden verkregen
door middel van groeiproeven met
een reinkultuur van Pseudomonas
fhiorescens in het water. Met behulp van
groeiproeven kan tevens worden onderzocht in welke mate verschillende bacteriesoorten zich in een bepaald watertype
kunnen vermeerderen. Door toevoeging
van diverse verbindingen kan worden
bepaald in welke mate deze verbindingen
de groei van bacteriën stimuleren. Met
dergelijke experimenten is aangetoond dat
Pseudomonas aeruginosa aminozuren en
carbonzuren nog bij een lage concentratie
(25 ug C/l) kan benutten, terwijl
Aeromonas hydrophila nog groeit in
aanwezigheid van enkele microgrammen
glucose-C/1. Uit experimenten met
gepasteuriseerd drinkwater bleek dat de
concentraties aan afbreekbare verbindingen hierin zo laag waren, dat
P.aeruginosa en A.hydrophila zich hierin
traag of niet vermeerderen. Bacteriën
behorend tot de autochtone flora van
drinkwater bleken wel goed in staat te zijn
de aanwezige afbreekbare verbindingen te
benutten. Deze experimenten verklaren

waarom P.aeruginosa en A.hydrophila niet
of slechts in zeer lage aantallen in drinkwater worden aangetroffen.
1. Voorschriften betreffende de maxima
van de koloniegetallen van drinkwater
Door de Raad van Ministers van de
Europese Gemeenschap werd in 1980
definitieve goedkeuring gehecht aan een
richtlijn betreffende de kwaliteit van voor
menselijke consumptie bestemd water
(EG-Richtlijn, 1980 b). Binnen een termijn
van vijf jaar moet het drinkwater in de
landen van de Europese Gemeenschap
voldoen aan de in deze Richtlijn genoemde
kwaliteitseisen. Met betrekking tot de
aanwezigheid van bacteriën in drinkwater
zijn alleen maximaal toelaatbare concentraties (MTC) genoemd voor het totale
aantal bacteriën van de coligroep
(MTC<1 in 100ml), de thermotolerante
bacteriën van de coligroep (MTC
< 1 in 100 ml), de fecale Streptococcen
(MTC < 1in 100ml) en de sporen van de
sulfietreducerende Clostridia (MTC
< 1 in 20 ml). Ten aanzien van de koloniegetallen (te bepalen bij 22 °C en 37 °C) zijn
geen MTC-waarden genoemd doch richtniveaus. De betekenis hiervan blijkt uit de
in de Richtlijn opgenomen opmerking dat
indien deze richtniveaus in de praktijk bij
herhaling worden overschreden, nadere
controle moet worden uitgevoerd.
In de thans nog in Nederland van kracht
zijnde wettelijke bepalingen betreffende de
kwaliteit van drinkwater (Waterleidingbesluit, 1960) zijn ten aanzien van de

TABEL I - Maximaal toelaatbare concentraties (MTC) en richtniveaus voor de koloniegetallen van
drinkwater verstrekt door waterleidingbedrijven en van mineraalwater.

Wettelijke voorschriften

Watertype

Waterleidingbesluit (1960)
Trinkwasser-Verordnung (1975)

drinkwater
idem
idem bij speciale
voorzieningenb
idem verpakt
mineraalwater bij bron
binnen 12 h na bottelen
drinkwater
idem binnen 12h
na verpakken

EG-Richtlijn (1980a)
EG-Richtlijn (1980b)

Diverse voorschriften
Aanbevelingen VEWIN (1961)
Normblad N3043 (1956)
WHO Int. Standards for
Drinking Water (1971)

drinkwater

,,
..

Koloniegetal
37 °C
(CFU/ml)
_a

_
_

Koloniegetal
22 °C
(CFU/ml)

_
< 100
1000
1000*
20
100*
100

< 5
<20*
<10

<
<
<
<
<

<20*

< 100*

< 20c; < 50<i
<50

< 100e
< 100e

-

MTC, overige getallen zijn richtniveaus;
geen MTC-waarde c.q. richtniveau aangegeven;
bepaling in drinkwater bij het verlaten van het pompstation is voorgeschreven;
bv. aan boord van vliegtuigen en schepen;
drinkwater bereid uit grondwater; alleen bij verlaten van het pompstation;
drinkwater bereid uit oppervlaktewater; alleen bij het verlaten van het pompstation;
alleen bij het verlaten van het pompstation.

-
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TABEL II - Media en werkwijze voor de
bepaling van de koloniegetallen van drinkwater.

2. Bepaling en betekenis van de koloniegetallen van drinkwater

Medium

De bepaling van de koloniegetallen
(22 C C, 37 °C) van drinkwater 'af pompstation' en van drinkwater in het distributiesysteem vormt meestal een onderdeel
van het routinematige bacteriologische
onderzoek, dat bij de waterleidingbedrijven
wordt uitgevoerd. Dit is een gevolg van de
in het verleden gegeven normen en
aanbevelingen voor de koloniegetallen
van drinkwater en de wettelijke eis dat
het koloniegetal (37 °C) van het bereide
drinkwater regelmatig moet worden
bepaald. Door dit onderzoek wordt informatie verkregen over het effect van de
zuivering op het bacteriebestand van het
water en over de gedragingen van de
bacteriën tijdens het verblijf van het water
in het distributiesysteem. Deze informatie
draagt bij tot een optimale beheersing van
de bacteriologische gesteldheid van het
drinkwater.

Component (g/l)
Vleesextract
Gistextract
Pepton
Trypton
Glucose
Gelatine
Agar
pH (voor ster.)
Wijze van beënten
Incubatieduur (dl
bij 22 °C
Incubatieduur (d)
bij 37 °C

BA

BG

PCA

3

3

_

2,5

5

_

5

_
—

-

5,0
1,0

20
6,8-7.2
GP

_

—

120

_

6,8-7,2
GP

_

12-20
6,8-7,2
GP

-

3

3

2

-

2

BA = bouillonagar; samenstelling en gebruik
volgens Waterleidingbesluit (1960)
BG = bouillongelatine; samenstelling en gebruik
volgens N 3043 (1956)
PCA = Plate Count Agar = Glucose-gistextractagar; samenstelling en gebruik bij 37 °C volgens
NEN 6550 (1979)
GP = gietplaat; 1ml water (eventueel na verdunnen) mengen met ca. 10 à 15 ml warm
(43à 44 °C) medium.

koioniegetallen van drinkwater MTCwaarden noch richtniveaus opgenomen.
Wel is een regelmatige bepaling van het
koloniegetal (37 °C) van het vers bereide
water voorgeschreven. Richtniveaus
(normen) voor de koloniegetallen van
drinkwater worden genoemd in de
Aanbevelingen van de VEWIN (1961) en
in Normblad N 3043 (1956). In Tabel I is
een overzicht gegeven van in diverse
documenten met betrekking tot de koloniegetallen van drinkwater genoemde MTCwaarden en richtniveaus.
Uit tabel I blijkt dat nationaal en internationaal geen MTC-waarden worden
genoemd voor de koloniegetallen van
centraal gedistribueerd drinkwater.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat
de beoordeling van de hygiënische gesteldheid in bacteriologisch opzicht van
drinkwater verstrekt door de waterleidingbedrijven primair berust op de bepalingen
van de bacteriën van fecale herkomst.
Indien dit drinkwater in een verpakking
wordt verstrekt dan worden wel MTCwaarden voor de koloniegetallen genoemd.
Voor mineraalwater, dat gebotteld wordt
aangeboden zijn in een aparte richtlijn
(EG-Richtlijn 1980a) eveneens MTCwaarden voor de koloniegetallen opgenomen. Opgemerkt moet worden dat de
MTC-waarden voor de bacteriën van
fecale herkomst voor mineraalwater
2,5X strenger zijn dan voor gewoon
drinkwater. Bovendien mag Pseudomonas
aeruginosa niet aantoonbaar zijn in 250 ml
water.

De koioniegetallen van drinkwater worden
bepaald volgens gestandaardiseerde methoden (Tabel 11). Door toepassing van deze
gestandaardiseerde methoden kan binnen
relatief korte tijd (enkele dagen) over de
resultaten worden beschikt. Aan de aldus
verkregen koloniegetallen dragen echter
alleen die micro-organismen bij, die de
extreme overgang van het relatief koude,
substraatarme water naar het warme en
rijke medium overleven en vervolgens
hierop snel zichtbare kolonies vormen.
Deze micro-organismen vormen in de
regel een gering deel van de in het water
aanwezige populatie.
De koloniegetallen bepaald bij 22 C zijn
vrijwel altijd hoger dan de koloniegetallen
bepaald bij 37 °C. Dit is een gevolg van het
gegeven dat nagenoeg alle micro-organismen, die zich bij 37 °C kunnen vermeerderen dit ook bij 22 °C kunnen. Het
omgekeerde gaat echter lang niet altijd op,
zodat door incubatie bij 37 °C een selectie
optreedt. Micro-organismen, die een
hygiënische betekenis hebben kunnen zich
bij 37 C vermeerderen. Om na te gaan
welke hygiënische betekenis aan het
koloniegetal bepaald bij 37 °C moet
worden toegekend, werd bij het KIWA de
identiteit van bacteriën die bijdroegen aan
het koloniegetal (37 °C) van drinkwater
(752 isolaten uit 144 monsters) bepaald.
De identiteit van deze isolaten bleek als
volgt te zijn: 18% aerobe sporevormers
(Bacillus soorten); 8% coagulase-negatieve,
katalase-positieve staphylococcen; 6%
Aeromonas hydrophila; 6% Flavobacterium
soorten en 2% Acinetobacter soorten.
Tevens werden enkele malen (1%) actinomyceten en lactose-negatieve enterobacteriën aangetroffen. Voor het overige

waren aanwezig gram-negatieve denitrificerende bacteriën (6%) en gram-negatieve
zetmeelsplitsende bacteriën (9%) die niet
nader konden worden geïdentificeerd
evenals de resterende isolaten (circa 50%).
Geen van de isolaten behoorde tot de
soort Pseudomonas aeruginosa. Dit
organisme werd evenmin aangetroffen
bij onderzoek van drinkwater waarbij,
gebruik makend van membraanfiltratie
en het mPaB-medium (Dutka en Kwan,
1977), steeds 500 ml werd onderzocht.
Daar ziekteverwekkende organismen niet
werden aangetroffen en bovendien de niet
te identificeren isolaten hoogst waarschijnlijk tot de typische waterorganismen
behoren, kan worden geconcludeerd dat
het koloniegetal bepaald bij 37 °C geen
directe maatstaf is voor de hygiënische
gesteldheid van het drinkwater. De
bepaling is echter eenvoudig uitvoerbaar
en bij een regelmatige toepassing ervan kan
voor de bedrijfsvoering van belang zijnde
informatie worden verkregen over gedragingen van micro-organismen bij zuivering
en distributie.
Aan op gestandaardiseerde wijze bij 22 °C
bepaalde koloniegetallen dragen typische
waterorganismen in nog sterkere mate bij
dan aan het bij 37 °C bepaalde koloniegetal. Een overzicht van de bacterietypen
die hierbij een rol spelen is eerder reeds
gegeven (Van der Kooij, 1979b). Een groot
deel van de bacteriën die bijdragen aan de
koloniegetallen bepaald bij 22 °C kan
echter niet worden gedetermineerd, daar de
soorten waartoe ze behoren onvoldoende
of niet beschreven zijn. Zelfs de
determinatie van vertegenwoordigers van
beschreven soorten is niet altijd eenvoudig.
Dit bleek bij onderzoek van vertegenwoordigers van het genus Pseudomonas geïsoleerd uit drinkwater. Van de soort
Pseudomonas fluorescens waren ten minste
31 variëteiten (biotypen) en van de soort
Pseudomonas putida ten minste 14 variëteiten in het onderzochte drinkwater
aanwezig. Hierbij bestond een duidelijke
relatie tussen het voorkomen van vertegenwoordigers van bepaalde biotypen enerzijds en de aard van het drinkwater (grondstof, behandeling) anderzijds (Van der
Kooij, 1979c).
Hoewel met het op gestandaardiseerde
wijze bij 22 °C bepaalde koloniegetal
vooral typische waterorganismen worden
geteld draagt om de hierboven genoemde
redenen toch slechts een gering deel van
het bestand aan heterotrofe micro-organismen aan dit koloniegetal bij. Deze werkwijze is dan ook ongeschikt voor het
verkrijgen van informatie over de mate
waarin aerobe heterotrofe microbiologische processen optreden bij de waterwinning en bij de bereiding en distributie
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met het gebruikelijke medium. Bij dit
experiment werd steeds van strijkplaten
gebruik gemaakt. Duidelijk is dat de
vastgestelde hoge koloniegetallen een
beter inzicht geven in de microbiologische
processen in zand en koolfilters dan de op
gestandaardiseerde wijze bepaalde koloniegetallen. Ook in andere situaties kunnen
door aanpassing van de bepalingsmethode
betere gegevens worden verkregen. Zo
werd door Havelaar en Hulsman (1978)
aangetoond dat verlenging van de incubatieduur van 3 tot 7 dagen 2 à 3X hogere
koloniegetallen opleverde bij onderzoek
van drinkwater uit een leiding waarin
nagroei optrad. De benodigde lange
incubatieduur maakt de aangepaste
methoden echter minder geschikt voor het
routinematig onderzoek van drinkwater.

CFU/ml.

O

2

4

6

8

3. Vermeerdering van bacteriën in het
drinkwater tijdens het verblijf in het
distributiesysteem

10 12 14 16 18 20

incubatieduur (d)

Afb. 1 - De invloed van de incubatieduur op de
koloniegetallen van het effluent van een drietal
actieve koolfilters, bepaald met Plate Count Agar
(PCA; gietplaten) en met 8 x verdunde LabLemco-Bouillonagar
(LLAI.O;
strijkplaten):
% filter A; ^ filter B; | filter C.

van drinkwater. Een voorbeeld hiervan is
gegeven in afb. 1,waaruit blijkt dat de door
middel van de standaardmethode (Plate
Count Agar, gietplaten, 3 dagen incubatie
bij 25° C) bepaalde koloniegetallen in het
effluent van actieve koolfilters 100à 1000
maal lager zijn dan de aantallen die met
een speciale werkwijze (verdunde bouillonagar, strijkplaten, 22 dagen incubatie bij
25 °C) werden vastgesteld. Uit afb. 2 blijkt
dat met verdunde bouillonagar en een
lange incubatieperiode een veel hoger
bacteriebestand op het zand uit een
langzaam zandfilter wordt gemeten dan
Afb. 2 - De invloed van de
bouillonconcentratie
in Lab-Lemco-agar en van de incubatieduur op
de opbrengst van de koloniegetalbepaling
van
zand uit een langzaam zandfilter. (8 g bouillon =
5 g pepton + 3 g vleesextract).
x10 5 CFU/ml.
20
16

3.1. Nagroei
Bij het verlaten van het pompstation bevat
het drinkwater meestal zulke geringe
aantallen levende micro-organismen dat
ruimschoots aan de in Tabel I genoemde
MTC-waarden en richtniveaus wordt
voldaan. Tijdens het verblijf (transport)
van het drinkwater in het leidingnet kan
door nagroei een aanzienlijke toename van
de koloniegetallen optreden. Wanneer het
water in het leidingnet voortdurend hoge
koloniegetallen vertoond, is sprake van
een ongewenste situatie daar dit tot
esthetische, technische en mogelijk
hygiënische bezwaren kan leiden. Hierop
is reeds eerder ingegaan (Van der Kooij,
1976b). Enkele voorbeelden van de mate
waarin nagroei kan optreden zijn in
Tabel III gegeven.
Naast nagroei kunnen ook andere processen hoge koloniegetallen in het water in
het distributiesysteem tot gevolg hebben.
Van belang hierbij is besmetting van het
drinkwater door het binnendringen van
verontreinigd water in de leidingen. In
deze situaties zullen echter vrijwel steeds
tevens bacteriën van de coligroep in het
drinkwater geraken. Het waarnemen

hiervan leidt tot opsporen van de ongewenste situatie. Incidenteel kan ook
condenswater dat van plafonds en wanden
van reinwaterreservoirs in het drinkwater
druppelt tot verhoogde koloniegetallen
leiden (Thofern en Speh, 1974). Uiteraard
dient bij de monstername van water uit het
leidingnet steeds voor een juiste keuze en
behandeling van de monsternamepunten
te worden gezorgd. Onzorgvuldigheid
in dit opzicht kan een onjuist beeld geven
van de koloniegetallen van het in het
leidingnet aanwezige water (Kotter, 1974).
Een vermeerdering van heterotrofe
bacteriën in het drinkwater tijdens het
verblijf in het distributiesysteem wordt bij
afwezigheid van een desinfectiemiddel
onder meer bepaald door de aard en het
gehalte aan assimileerbare organische
koolstofverbindingen in het bereide water,
de aard van het materiaal waaruit het
distributiesysteem is samengesteld, de
toestand waarin het leidingnet verkeert
(aanwezigheid van sediment in de
leidingen), de watertemperatuur en de
verblijftijd van het water in het leidingnet.
De invloed van deze factoren is eveneens
eerder uiteengezet (Van der Kooij, 1979b).
3.2. De bepaling van het gehalte aan
assimileerbare organische koolstof
De bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik is ongeschikt voor het meten
van het gehalte aan afbreekbare organische
verbindingen in drinkwater. Daarom werd
een speciale bacteriologische werkwijze
ontwikkeld waarmee kwantitatieve
informatie over het gehalte aan assimileerbare organische koolstof (AOC) van
drinkwater wordt verkregen. Het principe
van deze werkwijze berust op het meten
van de groei van bacteriën in drinkwater
dat in grondig schoongemaakte erlenmeyers, wordt geïncubeerd bij 15 °C. Dat
groei in water in deze schone erlenmeyers
overeenkomt met de bacteriegroei in
water onder praktijkomstandigheden bleek
onder meer uit een experiment dat in
samenwerking met A. C. Hoekstra van de
Duinwaterleiding (DWL) van 's-Gravenhage werd uitgevoerd. Bij de DWL werd
nagegaan in welke mate vermeerdering
van bacteriën optrad bij langdurige
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Bepaling (a)

PCA,
PCA,
PCA,
PCA,
BA,

3 d bij 20 °C,
2 d bij 35 °C,
2 d bij 35 °C,
7 d bij 22 °C,
7 d bij 25 °C,

GP
GP
GP
SP
SP

van drinkwater

als gevolg van

nagroei.

Koloniegetal (CFU/ml)

Auteur

103 à 104
> 10 3 in 1 0 % van de monsters (b)
> 60 in 1 0 % van de monsters (b)
1 à 3 x 10 4 (c)
> 10 3 in 30 % van de monsters
> 10 4 in 12 % van de monsters (d)

Dietlicher, 1970
G e l d r e i c h e t a l , 1972
O ' C o n n o r et al, 1975
Havelaar en Hulsman, 1978
eigen onderzoek
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(a) voor symbolen, zie tabel II
(b) alleen monsters zonder restchloor

(c) bij verblijftijd > 1 0 - 15 h
(d) m a x i m u m w a a r d e : 4 x 10 4 CFU/ml
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T A B E L IV - Maximale koloniegetallen
daarmede berekende
AOC-gehalten.
Watertype

A Gegevens DWL DenHaag
(t-14°C)
o 600 ml;15°C
• 600 ml;25 a C

van P. fluorescens

N

Effluent rioolwaterzuivering
IJsselmeer
Lek
Maas
Loenerveense Plas
Brabantse Biesbosch
(aanvoer Zevenbergen)
Drinkwater I
2
3
4
5

P 17 in diverse watertypen en de

max<CFU/m»
1,2
1,9
2,5
4,7
2,4

A O C (mg ac-C eq/1)

D O C (mg/l)

- 1 , 7 x 10^
- 2 , 0 x 10«
- 3 , 4 x 105
-5,1 x 105
- 3 . 0 x 105

2,8 - 4 . 0
0,45 -0,48
0.059-0,08
0,11 -0,12
0,057-0,071

13,5
5,6
6.8
4.7
7,4

0.95-1,1 x 105
2.0 -2,5 x ICH
1.3 -1.5 x 10*
1,5 - 1 , 8 x lt>i
2.5 - 2 , 8 x 103
1.7 - 1 . 9 x 105

0.022-0.026
0.005
0,003
0,007
0,0006
0.04 -0,045

3,9
3,0
0,9

-

5,8

- niet bepaald
0

1

2

3

4

5

6

7

8 9
dagen

10 11 12 13 14

Afb. 3 - De groei van autochtone bacteriën in
drinkwater bij opslag in een reinwaterkelder en
in schone erlenmeijers.

opslag van drinkwater in een reinwaterkelder. Bij het KIWA werden monsters
(600 ml) van dit water opgeslagen in
schone erlcnmeyers (1 1),voorzien van
een geslepen glazen stop. De temperatuur
van het water in de reinwaterkelder
bedroeg 14 °C, de erlenmeyers werden
geïncubeerd bij 15 °C en bij 25 °C. De
groei van de bacteriën werd regelmatig
gemeten door de bepaling van het koloniegetal bij 22 °C (bij het KIWA met strijkplaten van bouillonagar die gedurende
10 dagen bij 25 °C werden geïncubeerd; bij
de DWL met gietplaten van bouillonagar
die gedurende 10 dagen bij 22 °C werden
geïncubeerd). Uit de verkregen gegevens
(afb. 3) blijkt dat de toename van de
koloniegetallen van het water in de erlenmeyers sterk werd beïnvloed door de
incubatietemperatuur. Tevens blijkt dat de
in situ waargenomen maximale koloniegetallen ondanks het verschil in bepalingsmethoden sterk overeenkwamen met die
van het water in de erlenmeyers. De
bacteriën die zich in het water vermeerderden (slechts enkele typen) waren kennenlijk
bestand tegen de veranderingen waaraan ze
werden blootgesteld bij de toepassing van
de gietplaatprocedure.
Hoewel uit bovengenoemd experiment
bleek dat met de autochtone flora goede
groeiproeven kunnen worden uitgevoerd,
werd voor de AOC-bepaling om verschillende redenen de voorkeur gegeven
aan het gebruik van een reincultuur.
Hierbij speelden onder meer de per watertype verschillende samenstelling van de
autochtone flora en de lange duur van de
koloniegetalbepaling van de autochtone
flora, waardoor vergelijkbaarheid en
reproduceerbaarheid van de resultaten
worden beinvloed, een rol. Voordat de
reincultuur in het water wordt geënt,

worden de aanwezige autochtone bacteriën
door een warmtebehandeling gedood. Het
organisme dat voor de AOC-bepaling
wordt gebruikt is een stam van de soort
Pseudomonas fluorescens. Vertegenwoordigers van deze soort zijn in staat om een
groot aantal verschillende verbindingen,
waaronder vrijwel alle aminozuren, vele
carbonzuren, koolhydraten en aromatische
verbindingen te benutten (Stanier et al,
1966). De geselecteerde stam (PI7) behoort
tot het biotype 7.2 (Van der Kooij, 1979c).
Met name vertegenwoordigers van dit
biotype zijn frequent in drinkwater aanwezig. Het maximale koloniegetal van P17
in water (N max in colony forming units,
CFU per ml) is een maat voor het AOCgehalte. Gebruik makend van de opbrengstfactor Y = 4,2 X 10»CFU per mg acetaat-C
en N m a x kan het AOC-gehalte worden
uitgedrukt in mg acetaat-C equivalenten
per liter. Voor een nadere beschrijving van
de werkwijze voor de AOC-bepaling
wordt verwezen naar een eerdere publikatie (Van der Kooij, 1979a).
In Tabel IV zijn een aantal N max -waarden
van P17 en de AOC-gehalten van verschillende watertypen weergegeven. Uit deze
tabel blijkt dat drinkwater in de regel een
zeer laag gehalte aan door de teststam
afbreekbare verbindingen bevat. Dit lage
gehalte leidde echter nog tot N max -waarden
van 2 à 4 X 104 CFU/ml. Deze waarden
komen overeen met de in de praktijkomstandigheden gemeten maximale
koloniegetallen (cf. Tabel III en afb. 3).
T A B E L V - Maximale

koloniegetallen

Organisme

Watertype

P. aeruginosa

steriel aq.dest.
idem + zouten
steriel aq. bidest
gedemineraliseerd water
steriel drinkwater
steriel aq.dest.
steriel drinkwater

P. cepacia
P. fluorescens
g-g.

geen groei.

van verschillende

In sommige situaties is het AOC-gehalte
van drinkwater evenwel beduidend hoger
dan 25 ug acetaat-C equivalenten per
liter (zie ook afb. 5).
Nader onderzoek naar de relatie tussen
AOC-gehalte en de groeimogelijkheden
van ongewenste bacteriesoorten c.q. de
autochtone flora, alsmede naar de invloed
van diverse zuiveringsprocessen op het
AOC-gehalte kan in de toekomst wellicht
leiden tot een aanbeveling voor het AOCgehalte van optimaal houdbaar en transporteerbaar water. Een andere belangrijke
toepassingsmogelijkheid van de AOCbepaling is het onderzoek van materialen op
afbreekbaarheid c.q. afgifte van afbreekbare verbindingen. Kennis hierover is van
belang voor een optimale keuze van
materialen die bij de aanleg, reparatie en
onderhoud van drinkwaterdistributiesystemen worden gebruikt. Deze kennis
zou tevens kunnen worden benut in de
levensmiddelenindustrie, in laboratoria
en in ziekenhuizen, waarbij water in
allerlei systemen wordt getransporteerd
en opgeslagen.

4. Groeiproeven met speciale bacteriesoorten
4.1. De groei van Pseudomonas aeruginosa
in drinkwater
Met behulp van groeiproeven in leidingwater kan worden onderzocht in welke
mate bepaalde bacterietypen zich in
drinkwater kunnen vermeerderen, of meer
algemeen gesteld, in welke mate bacteriën
Pseudomonas
N
m

soorten in water.

ax(CFU/ml)

Auteur

106 à 107
W~ à 10«
g-g-*
8x105
1.8 x 106
106 à 107
8x10«

Favero et al, 1971
Botzenhart en Röpke, 1971
Botzenhart en Kufferath, 1976
Botzenhart en Kufferath, 1976
Botzenhart en Kufferath, 1976
Carson et al, 1977
Biihlman, 1970
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zich nogkunnen vermeerderen bij lage
concentraties aan afbreekbare verbindin
gen. In de literatuur isherhaaldelijk vermeld dat Pseudomonas aeruginosa zich
kan vermeerderen in water met geringe
concentraties aan organische en anorganische verbindingen, terwijl ook Pseudomonas cepacia deze eigenschap zou bezitten.
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Afb. 5 - De groei bij15"C vanP. fluorescens
stam P17 en van een P.aeruginosa stam in
gepasteuriseerd drinkwater.

pathogène karakter van het organisme
werd nadere aandacht besteed aande
groeimogelijkheden ervan in drinkwater.
In een tweetal drinkwatertypen (bereid
uit oppervlaktewater) werden groeiproeven uitgevoerd metP.aeruginosa en
met P.fluorescens P17 (afb.4 en 5)*.In
watertype 1(afb.4) vermeerderde
P. aeruginosa zich bijna 2X trager
(generatietijd van 3dagen bij 15 °C)dan
P17. In watertype 2 (afb. 5) bedroeg de
generatietijd vanP.aeruginosa circa 1dag
en was2,5X langer dan dievan PI7. Dooide lange generatietijden duurde het 3tot
5 weken voordat P. aeruginosa de groeimaxima bereikte. Uit de figuren blijkt
verder dat de groeimaxima van P. aeruginosa en PI7 veel lager waren dan dein
Tabel V genoemde maxima.
Het drinkwater verblijft in de regel
hoogstens enkele dagen in het distributiesysteem. Uit de verkregen informatie
kan dan ook worden geconcludeerd,
dat vermeerdering van P. aeruginosa
in het water tijdens het verblijf inhet
leidingnet niet tot hoge aantallen kan
leiden. Hetzelfde geldt overigens voor
P. fluorescens P17.
Een ander belangrijk punt ter verklaring
van de geringe mate van aanwezigheid
van P.aeruginosa in drinkwater blijkt
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103

A

*7
/

°

10 •

Ondanks het vermogen zich te vermeerderen bijlage substraatconcentraties wordt
Pseudomonas aeruginosa gewoonlijk
slechts in zeer geringe aantallen
( < 1CFU/ml) aangetroffen in oppervlaktewater (Botzenhart et al, 1975).Een
recente besmetting met behandeld rioolwater leidt tot verhoogde aantallen
(Wheater et al, 1980). In drinkwater wordt
P. aeruginosa zoals eerder vermeld niet of
slechts incidenteel aangetroffen (Schubert
und Blum, 1974). Daarentegen zijn
vertegenwoordigers van de geslachten
P. fluorescens enP. putida vrijwel steeds
in oppervlaktewater en in drinkwater
aantoonbaar (Vander Kooij, 1977).Dit
duidt erop dat deze organismen beter
aan de inhet watermilieu heersende omstandigheden zijn aangepast danP. aeruginosa. P. aeruginosa blijkt echter herhaaldelijk aanwezig te zijn in water dat lang
wordt bewaard en inwater in gebruik in
ziekenhuizen en laboratoria (Favero etal,
1971). Mede vanwege het potentieel
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In Tabel Vzijn de maximale koloniegetallen diedoor de verschillende onderzoekers bij groeiproevcn met deze organismen werden vastgesteld weergegeven. Bij
vergelijking vande in Tabel V vermelde
gegevens metdein de Tabellen III enIV
genoemde waarden valt op dat de maximale koloniegetallen weergegeven in
Tabel V uitzonderlijk hoog zijn en overeenkomen met de maximale koloniegetallen van P17 in gezuiverd rioolwater.
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CFU/ml.

* Bij deze experimenten werd een door
A. H. Havelaar (RIV, Bilthoven) verstrekte, uit
patiëntenmateriaal geïsoleerde P. aeruginosa
stam gebruikt.

Afb. 6 - De groei bij15"C van P.aeruginosa in
gepasteuriseerd drinkwater in afwezigheid enin
aanwezigheid vande autochtone bacteriën.

uit afb. 6, waarin de groei vanP. aeruginosa in drinkwater (gepasteuriseerd)
zonder enmet autochtone bacteriën (enting
na pasteurisatie) isweergegeven. Ondanks
de hogere beginent bleek P. aeruginosa niet
te kunnen concurreren met de autochtone
bacteriën diezich snel vermeerderden. Na
het bereiken van hetgroeimaximum van
de autochtone bacteriën bleef voor
P. aeruginosa kennelijk onvoldoende
substraat voor eenverdere groei over. In
hoeverre door de concurrentie metde
autochtone bacteriën op den duur een
snelle afsterving vanP. aeruginosa optreedt moet blijken bij devoortzetting van
Afb. 7 - De invloed van eenlage concentratie
van glucose, glutamaat enacetaat op degroei
van P.aeruginosa in gepasteuriseerd drinkwater.
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het experiment. Duidelijk is echter dat
P. aeruginosa ten opzichte van vele andere
bacteriën in een nadelige concurrentiepositie verkeert. In bijzondere situaties,
bijvoorbeeld bij een aanbod van specifieke
verbindingen en/of bij een relatief hoge
watertemperatuur (37-40 °C) kan dit
nadeel wellicht gedeeltelijk of geheel
worden opgeheven.
Hoewel vele bacteriesoorten kennelijk
beter zijn aangepast aan lage substraatconcentraties dan P. aeruginosa blijkt uit
de afb. 4 en 5 toch duidelijk dat dit
organisme in staat is zich te vermeerderen
bij een geringe substraatconcentratie. Dit
wordt bevestigd door een experiment,
waarbij de invloed van toevoegingen met
een geringe hoeveelheid (25 ug C/l) van
diverse verbindingen (acetaat, glutamaat,
glucose) op de groei van P. aeruginosa in
drinkwater is vastgesteld (afb. 7). Uit
dit experiment blijkt dat acetaat de groei
in veel sterkere mate versnelt dan glucose.

4.2. De groei van Aeromonas hydrophila
bij lage substraatconcentraties
Ook van Aeromonas hydrophila werd het
vermogen om zich te vermeerderen bij lage
substraatconcentraties onderzocht. Dit
organisme is zoals eerder vermeld (2)
herhaaldelijk in drinkwater aanwezig en
kan storend werken (zogenaamde valspositieven) bij de bepaling van de bacteriën
van de coligroep door middel van de
membraanfiltratiemethode (Leclerc en
Buttiaux, 1962). Tevens heeft het organisme enige betekenis als opportunistische
ziekteverwekker (Ketover et al, 1973).
Een A. hydrophila stam die gas uit glucose
kan vormen bleek zich niet te vermeerderen
in het fikraat van de langzame zandfilters
van de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage. Toevoeging (1 mg C/l) van verschillende verbindingen (acetaat, glucose,
glutamaat, lactaat en succinaat) had in
enkele gevallen een sterke groei tot gevolg
(Van der Kooij et al, 1980). Daar toevoeging van glucose de groei het meest
versnelde werd nagegaan of het organisme
dit substraat ook bij lage concentraties
kan benutten. Aangetoond werd dat zelfs
toevoeging van 2,5 ug glucose-C per liter
nog tot groei leidde, zij het dat de opbrengst gering was (afb. 8) en de groei
uiterst traag verliep (generatietijd van
circa 75 h). Uit de waarneming dat
A. hydrophila zich niet vermeerderde in
het gebruikte drinkwater kon met de
verkregen gegevens over de gedragingen
(generatietijden) bij verschillende glucoseconcentraties worden berekend dat de
concentratie van glucose in dit drinkwater
lager was dan 1u,gglucose-C/1. Ook uit
afb. 8 kan worden opgemaakt dat

22 °C is niet geschikt om het aantal kolonievormende heterotrofe micro-organismen
in water of op filtermaterialen te meten.
Voor de bepaling hiervan moeten speciale
media en werkwijzen worden toegepast.
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Afb. 8 - De relatie tussen maximale
koloniegetallen van Aeromonas hydrophila stam 315 in
drinkwater en de gedoseerde hoeveelheid
glucose-C
en zetmeel-C; O glucose-C; J^ zetmeel-C+10 ug
glucose-Cß.

A. hydrophila bij glucoseconccntraties
lager dan circa 1 (xgC/l zich niet
vermeerdert. Het organisme bleek niet in
staat te groeien in aanwezigheid van
glutamaat en acetaat in een concentratie
van 10 (ig C/l. Uit deze gegevens blijkt dat
A. hydrophila zich op andere verbindingen
(waaronder glucose) richt dan P. aeruginosa.
Daar A. hydrophila zetmeel kan benutten,
werd onderzocht of dit substraat, dat met
extra-cellulaire enzymen moet worden
afgebroken, ook bij lage concentraties
wordt benut. Bij zetmeelconcentraties
lager dan 100 ug C/l bleek geen groei op te
treden. Na toevoeging van 10 ^g C/l bleek
dit wel het geval (afb. 8). Dit duidt erop dat
ook hoog-moleculaire verbindingen bij
zeer lage concentraties kunnen worden
afgebroken. Dit gegeven is onder meer van
belang in verband met de toepassing van
zetmeelderivaten bij de bereiding van
drinkwater. Nader onderzoek zal moeten
uitwijzen of het gebruik van deze verbindingen tot een vermeerdering van bacteriën
in het leidingnet kan bijdragen.
5. Conclusies
1. Voor de koloniegetallen van centraal
gedistribueerd drinkwater bestaan geen
wettelijk voorgeschreven maximaal toelaatbare concentraties, voor gebotteld
drinkwater en mineraalwater is dit wel het
geval.
2. Het koloniegetal van drinkwater
bepaald bij 37 °C bestaat grotendeels uit
typische waterorganismen en is geen
directe maatstaf voor de hygiënische
betrouwbaarheid van het water.
3. De op gestandaardiseerde wijze uitgevoerde bepaling van het koloniegetal bij

5. Het gehalte aan gemakkelijk assimileerbarc organische koolstof (AOC) in
drinkwater varieert in de regel tussen
enkele en enkele tientallen microgrammen
acetaat-koolstof equivalenten per liter.
6. P. aeruginosa is in staat zich te vermeerderen bij lage substraatconcentraties
en kan onder meer acetaat en glutamaat
snel opnemen. A. hydrophila bleek in
staat om glucose en zetmeel bij lage
concentraties te benutten. Ondanks deze
eigenschappen zijn genoemde organismen
in normale omstandigheden niet in staat
te concurreren met de autochtone bacteriën
die in drinkwater voorkomen.
6. Verantwoording
Het beschreven onderzoek werd uitgevoerd
in het kader van het door de Vereniging
van Waterleidingbedrijven in Nederland
(VEWIN) aan het KIWA opgedragen
speurwerk. Medewerking werd verleend
door een aantal waterleidingbedrijven.
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In Memoriam ir. A.J.Gurck
Op 3 juli 1981
overleed, 88 jaar
oud, ir. Arnoldus
Johannes Gurck,
oud-directeur van
de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage. Cr is
reden Ie over, deze
in veel opzichten
uizonderlijke man
in dit blad Ie
herdenken.
De ouderen onder ons hebben zijn beeld
nog duidelijk voor ogen: een fors gebouwd
man, met pijp of sigaar, die met grote
kundigheid over vrijwel alle onderdelen
van het waterleidingvak op onderhoudende wijze kon praten en dat ook graag deed.
Zijn werkkring bleef beperkt tot het ene,
zojuist genoemde bedrijf, maar zijn uitstraling besloeg een veel wijder terrein.
Gurck's intrede in de waterleidingen viel
in de Eerste Wereldoorlog; in 1916 trad
hij als 24-jarig, pas in Delft afgestudeerd
ingenieur, in dienst van het Haagse bedrijf.
Hij kreeg daar gelegenheid zich zowel in
de problematiek van de produktie als in
die van de distributie te verdiepen en wie
de stand der waterleidingtechniek in die
tijd enigermate kent zal beseffen, dat er
zich voor de ambitieuze en belangstellende
jonge ingenieur, begiftigd met een scherp
verstand en een onderzoekende geest, een
wereld van activiteiten opende. Hij moet,
evenals vroeger Thorbecke, hebben beseft:
'Er is meer dan voorheen in de wereld
Ie doen'. En hij heeft zich, zowel in het
eigen bedrijf als daarbuiten, met grote
energie geworpen op de verhoging van
het peil van de openbare watervoorziening.
In de periode 1916 - 1958, — Gurck's
actieve waterleidingjaren — heeft de openbare watervoorziening, evenals de andere
takken der techniek, een indrukwekkende
ontwikkeling doorgemaakt. Tot die ontwikkeling heeft Gurck, samen met anderen,
een aantal krachtige impulsen gegeven.
Een belangrijk punt daarbij was zijn grote
aandacht voor wat hij noemde het elementaire in de diverse onderdelen van het vak.
Hij was van mening, dat een ingenieur
zich niet mag beperken tot wat men de
grote lijnen pleegt te noemen. Neen, hij
dient zich grondig in de details te verdiepen en die kritisch te beschouwen.
Door die instelling en werkwijze ontwikkede hij zich tot een uitermate veelzijdig
waterleidingman. Of het nu over watermeters ging of over stortbakken, over
kranen of koperen pijpen, over putfilters of
closetpotten, over straatpotten of brandkranen, voorgespannen betonnen buizen of

biologische filters, Gurck was haarfijn van
de kleinste details op de u oogte en strooide
zijn bevindingen met gulle hand om zich
heen. Dat ging op een zo indringende
manier, dat veel van zijn jongere medewerkers, door zijn enthousiasme aangestoken, in zijn voetspoor, met een zelfde inzet
en toewijding, maar zelfstandig en op
eigen wijze zich ontwikkelden tot wat wel
de 'Haagse School' in de waterleidingtechniek is genoemd.
De kroon op zijn werk bij de Duinwaterleiding vormde de opening in 1955, door
Koningin Juliana, van het pompstation in
Bergambacht, een gewichtig onderdeel van
de in belangrijke mate door Gurck voorbereide Lek-duinwaterleiding. Mede aan
dat werk en aan Gurck's initiatief is het
te danken, dat in het begin van de jaren
'50 in ons land een moderne fabriek voor
tweezijdig voorgespannen buizen werd opgericht, waarbij nog vermeld kan worden,
dat Gurck een groot aandeel had in de
constructie van de onderlinge verbinding
van de buizen.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog
stond, behalve de technische vernieuwing
van het bedrijf, het beheer van het omvangrijke, bij de Duinwaterleiding in beheer
zijnde duingebied hoog op Gurck's prioriteitenlijst. Met grote vasthoudendheid heeft
hij er voor gevochten, voor dat gebied een
zodanige planologische bestemming vastgelegd te krijgen, dat het duin zijn functie
voor de waterwinnig en infiltratie zou
kunnen behouden. Daarbij had hij een
open oog voor de landschappelijke en
natuurwetenschappelijke aspecten en de
recreatieve waarde van die terreinen; zijn
verdiensten op dat gebied werden erkend
door zijn benoeming tot erelid van het
Meyendel-comité.
Behalve in het eigen Haagse bedrijf heeft
ir. Gurck ook landelijk, op het gebied van
de normalisatie en in de VWN, en later
in VEWIN en KIWA, veel activiteiten
ontplooid.
Aan centrale keuring en onderzoek van
in de openbare watervoorziening toegepaste
materialen en toestellen werd aanvankeijk
niets gedaan. Dat onderwerp is in de jaren
tussen de beide wereldoorlogen door de
VWN aangevat en Gurck heeft ijverig
meegewerkt in de VWN-Keuringseommissie Waterleidingartikelen (KCW), die als
een voorloper kan worden beschouwd van
het huidige KIWA. Hij was zowel bij de
oprichting van de VEWJN als bij die van
het KIWA betrokken, was een tijdlang lid
van het CBD, van het College van
Commissarissen van het KIWA en van het
bestuur van de VWN.
Maar iaat ik de opsomming van functies
en activiteiten beëindigen. Tenslotte heeft,

