is voor de Europese Kaderrichtlijn Water en de
nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn.
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In een verkennende meetcampagne is de verwijdering van enkele indicatoren voorfecale verontreini
ging en pathogenen onderzocht. Het betrof negen rwzïs met zes verschillende (aanvullende) zuive
ringstechnieken. Het gevonden verwijdenngrendement vaneert tussen de 2 en 5 log-eenheden. Het
effluent van het aaiefkoolfilter, het verticaal doorstroomd helojytenjilter, de nageschakelde
membraanbioreactor en de membraanbioreactor voldoen aan de normen in de nieuwe Europese
zwemwaterrichtlijn.
De EU-lidstaten en het Europarlement
hebben eind 2005 overeenstemming bereikt
over een nieuwe zwemwaterrichtlijn. Deze
richtlijn stelt strengere normen aan zwem
water. Het doel van de nieuwe richtlijn is het
beschermen van de gezondheid van zwemmers
in oppervlaktewateren. De nadruk bij de
nieuwe zwemwaterrichtlijn wordt verlegd van
uitsluitend monitoring richting beheersmaat
regelen. Per zwemwaterlocarie zal alleen infor
matie over de zwemwaterkwaliteit van het
oppervlaktewater niet langer voldoende zijn. Er
zal tevens informatie beschikbaar moeten
komen over de bedreigingen voor de zwem
waterkwaliteit. Met andere woorden: de beheer
der van de zwemwaterlocatie zal een inschat
ting moeten maken welke emissiebronnen de
zwemwaterkwaliteit negatiefbeïnvloeden en
wat de verspreidingsroutes zijn.Al deze aspec
ten komen samen in een zwemwaterprofiel van
de desbetreffende zwemwaterlocatie op basis
waarvan de beheerder maatregelen kan nemen
om het risico op besmetting van de zwemmer te
reduceren. Aan de hand van het zwemwater
profiel, eventueel aangevuld met een aantal
extra meringen, kunnen de beheersmaatregelen
beter onderbouwd worden en uiteindelijk ook
leiden tot het gewenste resultaat.
Een belangrijke verontreinigingsbron voor
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zwemwater is het effluent van een rwzi. Reden
voor de STOWA om een verkennende monito
ring naar zuiveringstechnieken te laten uit
voeren. Naast conventionele zuiveringen zijn
in deze monitoring ook zandfilters, een actief
koolfilter, helofytenfilters, een UV-desinfectie
en al dan niet nageschakelde membraanbioreactoren onderzocht.

In dezelfde meetcampagne zijn ook hormoonverstorende stoffen met vervrouwelij
kende werking meegenomen. Aanleiding
hiervoor vormde onderzoeken waarin naar
voren kwam dat rwzi's een aanzienlijk
aandeel leveren in de emissie van deze
stoffen. De resultaten hiervan staan beschre
ven in het hieraan voorafgaande artikel.

Onderzoeksvragen
Het doel van dit verkennende onderzoek is
om een idee te krijgen van de mogelijkheden
van nageschakelde zuiveringstechnieken en
MBR-technologie om indicatoren voor fecale
verontreiniging, pathogenen en hormoonverstorende stoffen te verwijderen. Deze resulta
ten kunnen mede richting geven aan de dis
cussie over de zuiveringsinspanning die nodig

In totaal zijn negen rwzi's en zes aanvul
lende zuiveringstechnieken bemonsterd. In de
meetcampagne is er bewust voor gekozen de
bemonstering door mensen van de rwzi's te
laten uitvoeren aan de hand van een daartoe
opgesteld bemonsteringsprotocol met een cen
trale coördinatie om de monsters bijtijds bij de
laboratoria te krijgen. Dit omdat analyses snel
(binnen 24 uur) moeten worden uitgevoerd en
om flexibel te kunnen inspelen op de weer
somstandigheden (er is alleen gemeten bij
droog weer aanvoer). Er kunnen veel pathoge
nen (ziekteverwekkers) in de zuiveringsinstal
latie voorkomen. Het is ondoenlijk om al deze
pathogenen afzonderlijk te meten, omdat dit
arbeidsintensief, tijdrovend en duur is.
Daarom is voor de praktische oplossing
gekozen om indicatoren voor fecale verontrei
nigingen te meten. In dit onderzoek wordt er
vanuit gegaan dat deze indicatoren ongeveer
hetzelfde gedrag vertonen in de zuiveringen
als humane pathogenen.

•

•

•

Gekozen is voor:
E. coli en intestinale enterococcen. Dit zijn
groepen bacteriën, die indicator zijn voor
bacteriële pathogenen in feces. Deze zijn
ook gekozen, omdat dit de parameters zijn
waarvoor in de nieuwe zwemwaterricht
lijn normen zijn opgenomen;
F-specifieke bacteriofagen. Dit zijn bacte
rievirussen die zijn gebruikt als indicator
voor virale pathogenen (virussen);
Campylobacter, een pathogeen en verwek
ker van maagdarmstoornissen, is meege
nomen voor enkele zuiveringsstappen
(zandfilter en helofytenfilters). Deze bacte
rie komt ook veel voor in feces van
(water)vogels. Verwacht werd dat in
helofytenfilters mogelijk een extra vervui
ling door vogels zou kunnen optreden.

Resultaten
In het influent van rwzi's zijn, zoals ver
wacht, hoge concentraties van E. coli, intesti
nale enterococcen en F-specifieke bacteriofa
gen gevonden. Het verwijderingrendement
van de onderzochte rwzi's varieerde tussen de
2 en 5 log-eenheden. Om het effluent van een
rwzi te laten voldoen aan de zwemwaterricht
lijn is een verwijdering van minimaal 4 logeenheden (rendement minimaal 99,99%) nodig,
op basis van de concentraties in het influent
Afbeelding 1 geeft de resultaten voor E. coli
weer. Deze indicatoren voor fecale verontreini
ging worden na aanvullende zuivering nog
aangetroffen in het effluent. Alleen bij de
(nageschakelde) membraanbioreactor zijn deze

teit en contacttijd) zal het rendement echter
waarschijnlijk hoger zijn.
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De resultaten van de F-specifieke bacterio
fagen zijn over het algemeen vergelijkbaar met
de resultaten van de bacteriële indicatoren.
Het is wel gebleken dat bacteriofagen een
betere indicator zijn voor verwijdering in
geavanceerde zuiveringen, zoals een membraanbioreactor, actiefkool filter, helofytenfilter en UV. Een membraanbioreactor blijkt
sporadisch nog een virusdeeltje door te laten.

fkvd - kolonievormende deeltjes).

Campylobacter

Ajb. i:

Gemiddeldegehalten Campylobacter. De/outenbalkengeven de minimum- en maximumconcentrarie aan

Campylobacter
In de helofytenfilters is naast de indicato
ren ook Campylobacter gemeten (zie afbeelding
2). In het horizontaal doorstroomd helofytenfilter is een aanzienlijke toename van Campylo
bacter gevonden. In deze filters werd ook een
toename van de oestrogene activiteit en
natuurlijke hormonen gevonden. Deze toena
mes worden zeer waarschijnlijk veroorzaakt
door de aanwezigheid van vogels. In het onder
zochte verticaal doorstroomd helofytenfilter
worden nooit of weinig vogels aangetroffen. In
dit filter is een duidelijke afname van Campylo
bacter aangetroffen.

(kvd = kolonievormende deeltjes).

Aanbevelingen
indicatoren nagenoeg niet meer aanwezig. Dit
is conform de verwachting, omdat de membraanbioreactor biologische afbraak combi
neert met membraanfiltratie. De resultaten
voor de F-specifieke bacteriofagen geven een
zelfde beeld. Het rendement van de onder
zochte aanvullende zuiveringen is groter dan
1-2 log-eenheden.

De resultaten van de zandfiltratie zijn niet
eenduidig; er is zowel een toename als een
afname van de indicatoren gevonden. Deze
verschillen zijn niet te verklaren op basis van
het ontwerp van het zandfilter (continu of dis
continu). De onderzochte UV-installatie laat
een beperkte reductie van micro-organismen
zien. Bij een verbeterd ontwerp (dosis, intensi

Kennis over desinfectie van rwzi-effluent
en in het bijzonder praktijkervaring is in
Nederland nog schaars. Er is enige ervaring
met indicatoren voor fecale verontreiniging.
De relatie met ziekteverwekkers en de risico's
voor de mens zijn echter nog onvoldoende
onderzocht. Aanbevolen wordt daarom om bij
(desinfectie)projecten zoveel mogelijk pathogenen en indicatoren mee te nemen om op
deze manier de kennis van het vóórkomen en
de reductie van ziekteverwekkers en indicato
ren te vergroten.

Rioolwaterzuivering met nqgeschakeld horizontaal doorstroomd helojyten^lter (links onder)

Vogels lijken helofytenfilters sterk te
kunnen verontreinigen met Campylobacter en
hormonen. In deze studie is slechts te weinig
gemeten om harde conclusies te kunnen
trekken. De verontreiniging van helofyten
filters door onder andere vogels verdient nader
onderzoek •"
Het onderzoeksrapport 'Verkennende monito
ring van hormoonverstorende stoffen en pathognen
op rwzt's met aanvullende zuiveringstechnieken'
(STOWA-rapport 2005-32) is te bestellen bij
Ha,geman Fulfilment, (078) 623 05 00 of
info@hageman.nl.
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