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Micro-organismen
ingrondwaterwingebieden
Eendag voorspecialisten,zoleekhet,maarhet
voorkomenengedragvanmicro-organismen,
metnamevirussen,indebodemenanderejiltermedia,isrelevantvoorallewatennakers.Het
doelvandebijeenkomstvanhetRIVMop
16maartwashetinkaartbrengenvandekennisopditvlakendaarbij openstaandegrote
onderzoeksvragentebenoemen.
Deeerstespreker,Marylynn Yatesvande
Universiteit vanCalifornie, Riverside,schetstedesituatieindeVerenigdeStaten.Sceptic
tankswordendaaropgroteschaal toegepast.
Bovendienzijn erveelkleinegrondwaterwinningen.Hetontbreekt inveelstaten aan
enigevormvan grondwaterbeschermingsbeleid.Eengrootschalignationaal puttenonderzoektoondein30procent vandeputten
virussenvanenigerleisoortaan.Bovendien
kondaarbij geeneenduidigecorrelatiewordenvastgesteld tussendeaangetroffen virussenendeindicatoren endelokalegeohydrologischecondities.Yatestoondeinhaar
betoogaandatdevirusreductie indebodem
eendermatecomplexprocesisdateenvoudige(lineaire)modelleringnietkanleiden tot
betrouwbarevoorspellingen omtrent bijvoorbeelddetehanteren grondwaterbe-

schermingszone ofdesinfectiestrategie.
Complexeremodellenenmeer inzicht inde
maatgevendeprocessenzijn hiervoor nodig.
JanWillemFoppenvanUNESCO-IHE
probeertdoormiddelvan experimenteel
onderzoekinzichttekrijgen indeinvloedvan
zeefwerking opdeverwijdering vanE.coliin
verzadigdemedia.Foppenconcludeerdedat
zeefwerking afhankelijk isvandeporiegrootteverdelingenzelfsmeerdan50procentvan
detotalehechtingkanbewerkstelligen.Voor
virussenzal,vanwegedeafmetingen, de
invloedvanzeefwerking beperktzijn.
RuudSchottingvandeUniversiteit van
Utrecht presenteerdederesultaten van het
promotie-onderzoek vanBert-RikdeZwart
dathij insamenwerking metdeTU Delft
uitvoerde naarhetverstoppingsproces direct
rondom grondwaterwinputten. Monsternamegafaandatdeverstopping alleenplaatsvond indeeerstetiencentimeter rondde
boorwand vandeput.Erwarengeenaanwijzingenvoorchemischeomzetting. Simulatie
oplabschaal vanhet verstoppingsproces
toondeaandatwaterstofbrugvorming inde
poriëneenbelangrijk verstoppingsmechanisme vormt.
Menachem ElimelechvandeUniversiteitvanYalegafeenoverzicht van zijn
onderzoeknaardemechanismen vanadhesieentransport van micro-organismen.
Middelsdiverseinnovatieve technieken
maakt Elimelechdemaatgevende mechanismeneninvloedsfactoren op microscopische

Water alsalternatiefvoor frisdrank
EvidesenBrabantwaterwillensamenmetdeStichtingWaterWijsdatjongerenmeerwateren
minderfrisdrank gaandrinken.DaartoehebbendepattijenopWereldwaterdag,22maart,een
contractgetekendomopmiddelbarescholeninNoord-Brabant,hetzuidelijkdeelvanZuidHollandenZeelandspeciaalvoorjongerenontworpen waterkoelersteplaatsen.
Dewaterkoelerswordenaangeslotenophetleidingnetzodatleerlingenhunflesjekunnenvullen
metverskraanwater,naarkeuzemétofzonderbubbels.Ophetbeeldschermvandekoelerkrijgen
jongerenaansprekendeinformatieenfilmpjestezien.Dedrinkwaterbedrijven spelenmetdeze
actieinopdegezondheidsttendommindersuikerhoudende(fris)dranken tedrinken.Eénopde
vierkinderenisopditmoment
tedik.HetNationaalInstituut EenwaterkoelerophetZwijssencollegemVerhel,
voorGezondheidsbevordering
enZiektepreventie(NIGZ)
ondersteunthetinitiatief
Dewaterkoelersblijven eigendomvandeStichtingWaterWijs.De waterleidingbedrijven
gevenadviesoverdeaansluitingophetleidingnet,voeren
onderhoud aandewaterkoelers
uit,controleren steekproefsgewijsenverstrekken éénmalig
waterflesjes aandeleerlingen.

schaalzichtbaar.Hij concludeerde onder
meerdatelectrostatische intetactieeen
belangrijke rolspeeltbij adhesieendatde
microbiologische depositieeen omkeerbaar
proces is:bijverandering vandechemische
condities kunnen virussen weer vrijkomen.
Deopschalingvandezeresultaten naarde
praktijkschaal isnogeenproject opzich.
Majid Hassanizadeh vandeUniversiteit
vanUtrecht beschreefdeinvloedvande
onverzadigdezoneophettransport van
virussen,gebaseerd op kolomexperimenten
enmodelleringvandedoorbraakcurves.De
resultaten gevenaandat hechting vanvirussenaandebodem toeneemt alshet vochtgehalteafneemt. Dehechtingaan het
lucht/watergrensvlak isvooral significant
bijeenpH lagerdan7enwordtdoorelectrostatische krachten bepaaldenminder door
hydrofobiciteit. Onthechting kan plaatsvinden alsdeomstandigheden veranderen.
JackSchijven vanhetRIVMen organisatorvandeworkshoplichttealslaatstesprekerderesultaten toevanhetonderzoek naar
verwijderingvanmicro-organismen door
langzamezandfiltratie. Ditondetzoek isuitgevoerd insamenwerking met KiwaWater
Researchendewaterleidingbedrijven DZH
enWaternet.Voorvirussen hebben langzamezandfrlters een verwijderingscapaciteit
vanminimaal 1,9I0log(bij io°C).De
'Schmutzdecke'heeft met namebij hogere
temperaturen (meerdan 15°C)een positief
extraeffect van 1 à1,510logextra verwijdering,met namevoorbacteriën.Maatgevende
mechanismen zijn hechtingen zeefwerking.
Nogopenstaandevragen richten zich met
nameopdevirusverwijdering bijzeer lage
temperaturen (o-4°C)envariaties inde
bedrijfsvoering, zoalsdebiet.
Watbetekenen deze onderzoeksresultatenvoorhetgrondwaterbeschermingsbeleid?Eenrodedraad inde voordrachten
vormtdeheterogeniteit,zowelvoorbodem
envirussenalsopmicro-en macroschaal.
Hoekunjeexperimenten dusdanig opzetten
datdezemeerzekerheid opleverenen kunnen wordenvertaald in'harde' getalswaarden voorbeschermingszones? Uitdegevoerdediscussiekwamnaar vorendat het
realistischer isomdevertaalslagnaar het
beleid tedoen vanuit een onzekerheidsanalyse:eengrenswaarde incombinatie met een
onzekerheidsfactor. Hiervoor kande aanpak
conform deinspectierichtlijn 'Analyse
microbiologische veiligheid drinkwater'
wordengevolgd.V
Susanne Wuijts en Jack Schijven
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