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Voorwoord
Gezondheidsaspecten bij water op straat is een bureaustudie naar volksgezondheidsrisico’s door microbio
logisch verontreinigd water op straat. Doel was te verkennen of water op straat een wezenlijk risico voor
de volksgezondheid is en fundamenteel onderzoek op dit vlak nodig en haalbaar is. Door de klimaatontwik
keling zal water op straat als gevolg van hevige buien immers vaker voorkomen.
Gegevens over de mate van verontreiniging en de mate van blootstelling zijn nog erg schaars. Uit deze
beperkte gegevens is de conclusie getrokken dat risicogroepen zoals spelende kinderen of hulpdiensten
een kans van circa één op de tien hebben om ziekteverschijnselen te krijgen zoals maagdarmklachten.
Ter vergelijking: de kans om ziek te worden in goedgekeurd zwemwater is drie tot vijf procent.
De conclusie is dat er wel behoefte is aan nader onderzoek. Stichting RIONED draagt daarom bij aan een
promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht gericht op het verder in beeld brengen van gezondheids
risico’s van water in de stad.
De studie is uitgevoerd door dr.ir. E.J.T.M. Leenen en ir. H. de Man werkzaam bij Grontmij Nederland bv.

Hugo Gastkemper
Directeur Stichting RIONED
Januari 2010
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Samenvatting
In deze bureaustudie is met beschikbare gegevens uit verschillende onderzoeken een inschatting gemaakt
van de potentiële gezondheidsrisico’s van water op straat.
Nederland (en Europa) wordt (worden) steeds natter. Het KNMI heeft een klimaatrapport gepresenteerd
dat voorspelt dat grote regenbuien in kortere perioden zullen vallen (KNMI, 2008). Doordat Nederlandse
rioolsystemen niet op deze grote regenbuien zijn ontworpen, zal water op straat steeds vaker voorkomen.
Het water dat op straat blijft staan, kan van verschillende oorsprong zijn, zoals regenwater, (verdund)
afvalwater, oppervlaktewater of grondwater. Deze waterstromen zijn niet schoon. Afhankelijk van het
soort water (en het soort rioolstelsel) zal het in meer of mindere mate verontreinigd zijn.
Tabel 1 geeft de in literatuur gevonden concentraties van indicatoren voor fecale verontreiniging (e-coli en
intestinale enterococcen) en van verschillende ziekteverwekkers in water.
Indicator voor fecale verontreiniging of

Regenwater

Afvalwater

Oppervlaktewater

E. coli (kve/l)		105

106 – 108

101 – 104

Intestinale enterococcen (kve/l)		104

105 – 107

102 – 105

102 – 104

100 – 102

Cryptosporidium (n/l)		?		

101 – 103

0 – 101

Giardia (n/l)		?		

102 – 104

0 – 102

ziekteverwekker

Campylobacter (MWA/l)

Aeromonas (n/l)

100 – 101

102 – 105

Norovirus (n/l)		?		

109 – 1011

103 – 107

103 – 106

100 – 103

Enterovirus (n/l)		?			102		?
Rotavirus (n/l)		?			< 104

101 – 103

Tabel 1 Concentraties van indicatoren voor fecale verontreiniging en ziekteverwekkers in diverse soorten water

Mensen hoeven niet ziek te worden van water op straat. Dit is afhankelijk van de blootstelling, ofwel de
hoeveelheid ziekteverwekkers waarmee men in contact komt en/of die men binnenkrijgt. Blootstelling aan
water op straat kan plaatsvinden door inslikken, inademen en huidcontact.
Uit tabel 1 blijkt dat in álle bronnen van water op straat hoge concentraties e-coli en intestinale enterococcen
zitten. Hierdoor hoeven mensen maar weinig water binnen te krijgen om toch ziek te kunnen worden. Vooral
bij langduriger blootstelling is de kans om ziek te worden groter dan 11%. Bijvoorbeeld als kinderen spelen in
water op straat of bij ondergelopen woningen.
Infectierisico
Tabel 2 geeft een schatting van het maximale infectierisico op basis van de concentratie ziekteverwekkers
in de verschillende soorten water op straat. Als iemand geïnfecteerd raakt, hoeft hij overigens niet ziek te
worden. Uit de tabel blijkt dat het infectierisico bij water op straat maximaal 100% is.
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Ziekteverwekker

Afvalwater

		

Verdund

Regenwater

Oppervlaktewater

13%

3%

13%

Afvalwater

Campylobacter

46%

Giardia

100%

22%

?

9%

Cryptosporidium

18%

0,5%

?

0,7%

Rotavirus

83%

29%

?

?

Norovirus

100%

100%

?

?

Tabel 2 Hoogste infectierisico voor verschillende ziekteverwekkers in water op straat

Conclusie
De conclusie van dit onderzoek is dat bij blootstelling aan water op straat de kans op infectie aanzienlijk is
(maximaal 100%). Uit vergelijking met epidemiologische studies voor de zwemwaterrichtlijn blijkt dat de
kans om ziek te worden na contact met water op straat groter dan 11% is. De kans om ziek te worden door
te zwemmen in goedgekeurd zwemwater is 3 tot 5%. De kans om ziek te worden in slecht zwemwater is
hoger dan 11%, voor dit water is een zwemverbod van kracht. Het RIVM heeft recentelijk zelfs aangetoond
dat deze risico’s waarschijnlijk nóg groter zijn (mondelinge mededeling van F.M. Schets, beleidsmedewerkster
RIVM). Bij drinkwater wordt gerekend met een infectierisico van 10-4 per jaar. Dit betekent dat 1 op de
10.000 mensen (0,01%) geïnfecteerd ‘mag’ worden. Hierbij wordt aangenomen dat van deze mensen
1 op de 10 daadwerkelijk ziek wordt. De kans om van drinkwater ziek te worden, is dan 0,001%.
Nader onderzoek nodig
Deze bureaustudie geeft aan dat er zeer waarschijnlijk verhoogde gezondheidsrisico’s zijn bij contact met
verontreinigd water op straat. De hoeveelheid beschikbare gegevens over de mate van verontreiniging van
water op straat en de mate van blootstelling van kinderen, volwassenen en hulpdiensten is nog erg schaars.
Om beter gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de gezondheidsrisico’s, is meer gedegen onderzoek
naar deze aspecten noodzakelijk. Ook is nader onderzoek nodig of en hoe dit risico via maatregelen of
richtlijnen te beperken is.
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1 Inleiding
1.1 Ziek van water op straat?
Water heeft effect op de gezondheid van mensen. Het geeft meestal een positieve beleving: we willen graag
wonen en recreëren aan of op het water. Daarnaast kunnen we niet leven zonder water als voedingsmiddel.
Maar water kan ook overlast veroorzaken of gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals verdrinking en
ziekte.
Toen en nu
In het verleden is geleerd van de gezondheidsrisico’s die verontreinigd water met zich kan meebrengen. Sinds
het eind van de 19de eeuw wordt in Nederland drinkwater gezuiverd en is de hygiëne toegenomen, waar
door ziekten als cholera hier niet meer voorkomen. Daarnaast werd in de loop van de 20ste eeuw riolering
aangelegd. Beide ontwikkelingen hadden als primair doel de volksgezondheid te beschermen. Dit gebeurde,
en gebeurt nog steeds, door schoon drinkwater te leveren en het verontreinigde water uit de directe leefom
geving van mensen af te voeren naar een afbraak- of zuiveringsplaats.
Straks
In de toekomst vallen naar verwachting vaker hevige, intensieve regenbuien. Hierdoor zal vaker water op
straat blijven staan. De term ‘water op straat’ staat in deze studie voor het overtollige water dat ongewenst
op straat aanwezig is en niet direct door de riolering wordt afgevoerd. Dit kan regenwater zijn, maar ook
afvalwater (uit het riool) of oppervlaktewater. Afhankelijk van de herkomst is het water verontreinigd,
bijvoorbeeld met zwerfvuil, chemische stoffen en ziekteverwekkers. Door gebrek aan gegevens is het
onduidelijk in welke mate dit een gezondheidsrisico oplevert voor de mens.

Figuur 1 Brandweer pompt water weg

1.2 Eerdere onderzoeken
De RIZA-Grontmijstudie ‘Volksgezondheid en water in de stad’ (Ford et al., 2002) maakte een begin met het
in kaart brengen van de potentiële risico’s van water in de stad. Hieruit blijkt dat het wenselijk is gezond
heidsrisicoanalyses uit te voeren op locaties waar mensen bewust of onbewust via water kunnen worden
blootgesteld aan ‘gevaren’ die de volksgezondheid kunnen bedreigen.
De huidige kennis over het risico van (microbiologisch verontreinigd) water voor de volksgezondheid én de
leemten in deze kennis staan in een notitie voor de STOWA. Dit heeft geresulteerd in een onderzoek naar
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de gezondheidsrisico’s van water in stedelijk gebied (de Man et al, 2009). Hierbij zijn in drie gemeenten de
risico’s voor mensen onderzocht bij gebruik van of contact met water in de stad. In dit onderzoek is voor
namelijk gekeken naar water in stedelijk gebied, zoals wadi’s, bedriegertjes, speeltoestellen, (overstort)vijvers
en fonteinen. Uit dit onderzoek blijkt dat het water in wadi’s en speelwater aanzienlijke gezondheidsrisico’s
kunnen veroorzaken.
1.3 Doel van studie
Stichting RIONED heeft Grontmij Nederland BV opdracht gegeven de potentiële gezondheidsrisico’s van
water op straat te analyseren. Op basis van beschikbare gegevens uit verschillende onderzoeken is een
inschatting gemaakt van het gezondheidsrisico. Dit risico is vervolgens vergeleken met bestaande normen
en richtlijnen.
Deze analyse sluit aan bij het in 2005 door Stichting RIONED uitgevoerde onderzoek waar risicomanagement
is aangemerkt als een belangrijk instrument voor rioleringsbeheer (Stichting RIONED, 2005). Een onder
liggend doel van deze analyse is gemeenten, GGD’en, waterschappen, projectontwikkelaars en andere
geïnteresseerden te informeren over mogelijke gezondheidsrisico’s van water op straat.
1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft informatie over de te verwachten ziekteverwekkers in water.
Hoofdstuk 3 bespreekt voor de verschillende soorten water de te verwachten concentraties ziekteverwekkers
op basis van de beschikbare informatie uit andere onderzoeken.
Hoofdstuk 4 gaat in op hoe kinderen, volwassenen en hulpdiensten kunnen worden blootgesteld aan water
op straat.
Hoofdstuk 5 analyseert het gezondheidsrisico van water op straat.
Hoofdstuk 6 gaat in op het optreden van water op straat (of water in gebouwen) na hevige regen.
Hoofdstuk 7 geeft de conclusie en aanbeveling.
Hoofdstuk 8 is de literatuurlijst.
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2 Ziekteverwekkers
Water kan op verschillende manieren verontreinigd raken, dus is onderzoek van verscheidene parameters
mogelijk. Uit meerdere epidemiologische studies blijkt dat de microbiologische parameters, e-coli en
intestinale enterococcen, een goede indicator zijn van de fecale verontreiniging van water (Kay et al., 1994;
Fleisher et al., 1996; Van Asperen et al., 1998; Wiedenmann et al., 2002).
Daarom worden deze microbiologische parameters voor fecale verontreiniging gebruikt in de normering voor
zwemwater (zie tabel 3). Deze normering is gebaseerd op studies waarin het verband tussen de kwaliteit van
het zwemwater en het optreden van gezondheidsklachten is onderzocht.
Fecale verontreiniging
De concentratie e-coli en/of intestinale enterococcen geeft de mate van fecale verontreiniging aan. In
fecaliën zitten diverse ziekteverwekkers die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. De mate van fecale
verontreiniging geeft een indicatie van de hoeveelheid ziekteverwekkers in het water. In goedgekeurd
zwemwater zitten ook ziekteverwekkers. De kans dat iemand maag-/darmklachten krijgt door te zwemmen
in goedgekeurd zwemwater is 3 tot 5%. Bij slechte zwemwaterkwaliteit is de kans om ziek te worden groter
dan 11%, dan geldt ook een zwemverbod.

Parameter

Uitstekende kwaliteit**

Goede kwaliteit**

Aanvaardbare kwaliteit***

kve*/l

kve*/l

kve*/l

E. coli

5*103

1*104

9*103

Intestinale

2*103

4*103

3,3*103

enterococcen
* kolonievormende eenheid

** beoordeling op 95-percentiel

***beoordeling op 90-percentiel

Tabel 3 Normen voor verschillende kwaliteitsklassen voor zoet binnenwater (Europese zwemwaterrichtlijn 2006)

De zwemwaternorm is gebaseerd op minimaal 100 ml te onderzoeken volume en minimaal
12 metingen per jaar.
Ziekteverwekkende micro-organismen
In water zitten vele mogelijke ziekteverwekkende micro-organismen, zoals pathogene bacteriën, protozoa of
virussen. In tabel 4 staan enkele mogelijke ziekteverwekkers in water. Van deze ziekteverwekkers is enige
informatie bekend over hun voorkomen in water. Deze micro-organismen veroorzaken klachten, zoals
gastro-enteritis (maag-/darmklachten, zoals diaree en overgeven) en ademhalingsstoornissen. Ook als water
aan de normen voldoet, kunnen deze klachten voorkomen.
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Ziekte

Veroorzaakt door:

Maag-/darmklachten 	Entamoeba, Giardia lamblia, Cryptosporidium, Cyclospora, Shigella, Salmonella,
Norovirus, Rotavirus, Cyanobacterium, Salmonella, Campylobacter
Hepatitis (geelzucht)

Hepatitus A-virus, Hepatits E-virus

Verlamming

Poliovirus, Clostridium botulinum

Ziekte van Weil

Leptospira

Cholera

Vibrio cholarae

Huidaandoening	Trichobilharzia, Schistosoma, Mycobacterium, Cyanobacterium, larven van ascariden,
geophiele schimmels, Neotrombicula autumnalis, vectoren (zoals bijen, wespen, dazen
en muggen)
Veteranenziekte

Legionella

Loopoor

Pseudonomas aeruginosa

Afwijkingen bij geboorte

Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes, Chlamydia

Tabel 4 Ziekten veroorzaakt door ziekteverwekkers in water

Tabel 5 geeft een overzicht van de herkomst van ziekteverwekkers in water. Van deze ziekteverwekkers zijn
enige gegevens gevonden, daarom zijn ze meegenomen in dit onderzoek.
Ziekteverwekker

Voornamelijk afkomstig van:

Giardia

Feces van kalveren en mensen	Afvalwater, oppervlaktewater en grondwater

Vooral aanwezig in:

Cryptosporidium

Feces van kalveren, mensen en kippen	Afvalwater, oppervlaktewater en grondwater

Campylobacter

Feces van vogels, dieren en mensen

Regenwater

Rotavirus

Feces van besmette mensen

Afvalwater en oppervlaktewater

Norovirus

Feces van besmette mensen	Afvalwater en oppervlaktewater

Enterovirus

Feces van besmette mensen en varkens

Afvalwater en oppervlaktewater

(Hepatitus E)
Tabel 5 Herkomst van ziekteverwekkende micro-organismen in water

Hoofdstuk 3 bespreekt voor verschillende soorten water de te verwachten concentratie indicatoren en
ziekteverwekkers op basis van de beschikbare informatie.
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3 Potentiële gevaren van water op straat
3.1 Welk water?
Nederland (en Europa) wordt (worden) steeds natter. Het KNMI heeft een klimaatrapport gepresenteerd
dat voorspelt dat grote regenbuien in kortere perioden zullen vallen (KNMI, 2008). Doordat Nederlandse
rioolsystemen niet op deze grote regenbuien zijn ontworpen, zal water op straat steeds vaker voorkomen.
Het water dat op straat blijft staan, kan van verschillende oorsprong zijn:
•

regenwater of water uit een gescheiden rioolstelsel;

•

water uit een gemengd rioolstelsel (deels afvalwater);

•

oppervlaktewater;

•

grondwater.

Deze waterstromen zijn niet schoon. Afhankelijk van het soort water (en het soort rioolstelsel) zal het in meer
of mindere mate verontreinigd zijn.
Dit hoofdstuk inventariseert de soorten water die een risico kunnen vormen tijdens en na water op straat.
Om dit gevaar te kwantificeren, zijn meetgegevens uit andere onderzoeken gebruikt. Op basis van deze
gegevens is onderzocht of bij water op straat gezondheidsrisico’s te verwachten zijn. Paragrafen 3.2 tot
en met 3.5 brengen de gevaren voor de verschillende soorten bronnen in kaart.
3.2 Regenwater (gescheiden rioolstelsel)
Regenwater is water dat aanwezig is als gevolg van een regenbui. Doordat regenwater in contact komt met
verharde oppervlakken, raakt het verontreinigd met vogelfeces of feces van andere dieren. Hierdoor vormt
het verontreinigde water een potentieel gevaar voor de gezondheid van mensen. Als de afwatering goed
functioneert, gaat dit water direct naar het riool of via drainage naar bijvoorbeeld onverharde oppervlakken.
Toch blijven na elke regenbui waterplassen op straat staan door verstopte regenwaterkolken of onvoldoende
afschot. Bij hevige intensieve regenbuien is de capaciteit van het rioolstelsel te klein en kan water op straat
blijven staan.
Grontmij heeft metingen verricht naar diverse vuilparameters in het regenwaterriool van een gescheiden
stelsel (Leenen, 2005). Uit deze metingen blijkt dat grote variaties in pathogene concentraties kunnen
optreden. Zowel binnen een bui als tussen verschillende buien en tussen verschillende (ogenschijnlijk
vergelijkbare) locaties. De verwachte concentraties van indicatoren en ziekteverwekkers ziet u in tabel 6.
Indicator voor fecale verontreiniging

Aantal/liter

Bron

of ziekteverwekker
E. coli (kve/l)

105 	(Schets, 2007), (Leenen, 2005)

Intestinale enterococcen (kve/l)

104

Campylobacter (MWA/l)

100

Cryptosporidium (n/l)

–

(Schets, 2007), (Leenen, 2005)
–

101

Giardia (n/l)

–

Aeromonas (n/l)

102 – 105

Norovirus (n/l)

?

Enterovirus (n/l)

?

Rotavirus (n/l)

?

(Leenen, 2007)

(Schets, 2007)

Tabel 6 Verwachte concentraties van indicatoren van fecale verontreiniging en ziekteverwekkers in regenwater

3.3 Afvalwater (gemengd rioolstelsel)
Afvalwater is afkomstig van mensen of processen. Het water komt in het riool terecht en stroomt naar de
zuivering. Een gemengd rioolstelsel transporteert afval- en regenwater in dezelfde leiding naar de rwzi.
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Figuur 2 Wateroverlast in winkelstraat in Woerden (augustus 2006)

Water uit een gemengd rioolstelsel vormt een potentieel gevaar voor de gezondheid van mensen, omdat dit
water fecaal verontreinigd is. Uit onderzoek blijkt (Ruiter et al, 2004) dat concentratie e-coli in afvalwater
gemiddeld 107 à 108 kve/l bedraagt. Voor intestinale enterococcen is deze waarde gemiddeld 106 à 107
kve/l. Na regen wordt water in een gemengd stelsel verdund, dus de concentratie van indicatoren zal dan
ook dalen. Een schatting hiervan vindt u in tabel 7. Tabel 8 geeft de concentratie van verschillende ziektever
wekkers in afvalwater.
Afvalwater

Verdund afvalwater

E. coli (kve/l)

Indicator voor fecale verontreiniging

107 à 108

106

Intestinale enterococcen (kve/l)

106

105

à

107

Tabel 7 Gemiddelde concentraties van e-coli en intestinale enterococcen

Ziekteverwekker

n/l

Bron

Campylobacter (MWA/l)

102 – 104

(Koenraad, 2004), (Ruiter e.a., 2004)

Cryptosporidium (n/l)

101 – 103

(Medema, 2001), (Sterk, 2008)

Giardia (n/l)

102 – 104

(Medema, 2001), (Sterk, 2008)

Aeromonas (n/l)

109

Norovirus (n/l)

103 – 106

(De Roda Husman, 2003 en 2005)

102

(De Roda Husman, 2003)

–

1011

(Schets, 2007)

(Lodder e.a., 1999)
Enterovirus (n/l)
Rotavirus (n/l)

<

104

Tabel 8 Concentraties van ziekteverwekkers in afvalwater
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(Lodder e.a., 1999)

3.4 Oppervlaktewater
Een hoog oppervlaktewaterpeil kan water op straat veroorzaken. Het gevaar hiervan is afhankelijk van de
kwaliteit van het desbetreffende water. Tabel 9 geeft concentraties van de indicatoren en ziekteverwekkers
in oppervlaktewater.
Ziekteverwekker

Aantal/liter

Bron

E. coli (kve/l)

101 – 104

(Ruiter et al, 2004) (Medema, 2001) (Schets, 2007)

Intestinale enterococcen (kve/l)

102

(Ruiter et al, 2004) (Medema, 2001) (Schets, 2007)

Campylobacter (MWA/l)

100 – 102

–

105

(Ruiter et al, 2004 (Schets, 2007)

Cryptosporidium (n/l)

0–

101

(Medema, 2001) (Schets, 2007)

Giardia (n/l)

0 – 102

(Medema, 2001) (Schets, 2007)

Aeromonas (n/l)

103

(Schets, 2007)

Norovirus (n/l)

100 – 103

(De Roda Husman, 2005)

101 – 103

(De Roda Husman, 2005)

–

107

Enterovirus (n/l)
Rotavirus (n/l)

Tabel 9 Concentraties van indicatoren en ziekteverwekkers in oppervlaktewater

3.5 Grondwater
Bij hevige intensieve regenbuien kan grondwater (kwel) uit de bodem omhoogkomen. Ook grondwater kan
fecaal verontreinigd zijn. Uit literatuur blijkt dat verschillende bronnen tot fecale verontreiniging van het
grondwater kunnen leiden. Hoofdbronnen zijn:
•

lekkage van riolering;

•

infiltratie van oppervlaktewater in de grond;

•	bemesting en begrazing in landelijke gebieden, waardoor meststoffen uitlogen naar het grondwater.
Uit een onderzoek naar grondwaterverontreinigingen blijkt dat de verontreiniging van het grondwater relatief
klein is; de concentratie e-coli bedroeg 0,4 kve/l (Wuijts, 2008).
Meer informatie over microbiologische ziekteverwekkers is niet gevonden.
3.6 Slib
Na water op straat kan slib achterblijven op straat en in huizen. Sterk (2008) heeft een monster genomen
van water met een hoog slibgehalte dat achterbleef na water op straat. Hierin bedroeg het e-coli-gehalte
1,08*108 kve/l en voor intestinale enterococcen 1,32*108 kve/l.
Meer informatie over microbiologische ziekteverwekkers is niet gevonden.
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3.7 Samenvatting
Afhankelijk van de oorsprong van het water op straat varieert de concentratie e-coli en intestinale enterococ
cen. Tabel 10 geeft een samenvatting van de microbiologische verontreiniging voor verschillende bronnen.
Indicator of ziekteverwekker

Regenwater

Afvalwater

101

108

Intestinale

104

105 – 107

102 – 105		

100 – 101

102 – 104

100 – 102

enterococcen (kve/l)
Campylobacter (MWA/l)
Cryptosporidium (n/l)
Aeromonas (n/l)

101

?

Giardia (n/l)

?
102

–

105

103

0 – 101

102 – 104

0 – 102

109

–
–

1011

103 – 106

103 – 107
100 – 103

Norovirus (n/l)

?

Enterovirus (n/l)

?		102		

Rotavirus (n/l)

?		< 104

?

101 – 103

Tabel 10 Concentraties van indicatoren voor fecale verontreiniging en ziekteverwekkers in water
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Slib

10-1

E. coli (kve/l)

–

104

Grondwater

106

–

108

Oppervlaktewater

105

108

4 Blootstelling aan water op straat
4.1 Hoe vindt blootstelling plaats?
De gevaren van water op straat hoeven geen consequenties te hebben voor mensen. Of mensen er werkelijk
last van ondervinden, is gerelateerd aan de mate waarin zij worden blootgesteld aan dat gevaar.
Voor een risicoanalyse is het nodig de blootstellingsroutes in kaart te brengen. Denk hierbij aan opname van
besmet water door de mond, door inademen (aërosolen) of door rechtstreeks contact met de huid en/of
slijmvliezen. Enkele voorbeelden van situaties waarbij mensen worden blootgesteld aan water op straat zijn:
•

Spelende kinderen of fietsende mensen in het water op straat.

•

Hulpdiensten die water wegpompen uit huizen en tunnels (militairen, brandweer).

Vaak zijn mensen zich niet bewust dat water op straat fecaal verontreinigd is. Dit hoofdstuk brengt de
verschillende blootstellingsroutes in kaart en kwantificeert – waar mogelijk – het blootstellingsvolume.
4.2 Opname via de mond
Als iemand nat wordt door water op straat, is het aannemelijk dat deze persoon ook water binnenkrijgt.
Voor incidentele blootstelling door spatwater (je wordt nat van een auto die langsrijdt) wordt in literatuur
aangenomen dat een persoon 1 tot 10 ml water inneemt. Voor een kind dat in het water speelt en voor
hulpdiensten die langere tijd in het water aanwezig zijn, is de blootstelling groter. Voor deze situaties is in
dit onderzoek een waarde van 1 tot 50 ml aangenomen (zie Steyn et al., 2004; Westrell et al., 2004 en
Sterk, 2008)
4.3 Inademen
Blootstelling kan ook plaatsvinden door het inademen van aërosolen die bacteriën bevatten. Aërosolen zijn
zeer kleine waterdruppeltjes met een diameter van 1 tot 10 μm. Deze aërosolen ontstaan door waterver
neveling, bijvoorbeeld door het wegspatten van water door een langsrijdende auto. Van de legionellabacterie
is bekend dat het inslikken ervan geen gezondheidseffect heeft. Maar bij het inademen is de legionellabacte
rie wél schadelijk. Dit verschil komt door de lage pH-waarde in de maag. Daarom is de verwachting dat via
inademen een kleinere dosis ziekteverwekkende organismen nodig is om een infectie te veroorzaken. De
hoeveelheid organismen die iemand binnenkrijgt, is afhankelijk van de duur van de blootstelling, het adem
volume van de persoon en de concentratie ziekteverwekkende micro-organismen in de aërosolen. Op basis
van deze gegevens is de blootstelling aan het aantal organismen via inademen te berekenen. Tabel 11 geeft
een schatting van de blootstelling door inslikken of inademen.
Situatie

Geschatte duur

Blootstelling

Door een langsrijdende auto spat water op

10 sec

1 l/s * 10 sec = 10 l **

Een kind speelt in water op straat

20 min

1 ml – 50 ml *

Hulpdienst pompt water weg

10 min – uren

1 ml – 50 ml *

Tabel 11 Inschatten van blootstelling door inslikken(*) of inademen(**)

4.4 Contact met de huid
Door contact van de huid met verontreinigd water kunnen infecties ontstaan. Aeromonas is een bacterie die
een agressieve ontsteking veroorzaakt rondom schram-, prik-, schaaf- of beetverwondingen. De ontsteking
kan snel uitbreiden en leiden tot vergiftiging.
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5 Gezondheidsrisico van water op straat
5.1 Risico
Op basis van de gevareninventarisatie en -karakterisering en de blootstellingsanalyse is in deze oriënterende
bureaustudie een kwantitatieve inschatting gemaakt van de kans op een infectie als gevolg van water op
straat.
Allereerst is de fecale verontreiniging van het water beoordeeld door deze te vergelijken met de epidemiolo
gische studies die gedaan zijn voor de herziene zwemwaterrichtlijn. Hiermee ontstond een globale indruk van
de grootte van het risico. Vervolgens is een gedetaileerdere gezondheidsrisicoanalyse gemaakt voor verschil
lende soorten ziekteverwekkers.
5.2 Vergelijking op basis van indicatoren
In de zwemwaterrichtlijn (zie tabel 3 in hoofdstuk 2) staan normen om de microbiologische waterkwaliteit te
beoordelen. Gemiddeld bedraagt het gezondheidsrisico voor zwemmen circa 3 tot 5%. Voor slechte zwem
waterkwaliteit bedraagt het risico meer dan 11% en is een zwemverbod van kracht. Het RIVM heeft zelfs
aangetoond dat deze risico’s waarschijnlijk nóg groter zijn (mondelinge mededeling van F.M. Schets).
In tabel 12 ziet u de geschatte concentraties van fecale indicatoren nogmaals. Hieruit blijkt dat voor álle
bronnen van water op straat de microbiologische kwaliteit (e-coli en intestinale enterococcen) níét voldoet
aan de normen van de Europese zwemwaterrichtlijn 2006. In het kader staan twee voorbeelden van bloot
stelling aan water op straat.
Indicator voor fecale verontreiniging

Regenwater

Afvalwater

Oppervlaktewater

Slib

E. coli (kve/l)

105

106 – 108

104

108

Intestinale enterococcen (kve/l)

104

105

104

108

–

107

Tabel 12 Schatting van concentraties fecale indicatoren in verschillende soorten water.

Twee voorbeelden
Voorbeeld 1: Een kind speelt buiten in regenwaterplassen.
De concentratie van E. coli in regenwater bedraagt 105 kve/l. Dit betekent dat een kind bij het inslikken
van 1 ml regenwater meer dan 11% kans heeft om ziek te worden.
Voorbeeld 2: Fietser ademt waternevel in als gevolg van passerende auto’s.
De E. coli-concentratie in de lucht bedraagt 10 kve/l en het ademvolume van een fietser is circa 1 l/s.
Dit betekent dat bij 10 seconden inademen van waternevel (aërosolen) de fietser meer dan 11% kans
heeft om ziek te worden.
Op basis van deze eenvoudige berekeningen is het gezondheidsrisico tijdens een water-op-straatsituatie
significant. Vooral in situaties met een langduriger blootstelling is de kans om ziek te worden groter dan
11%. Bijvoorbeeld bij ondergelopen woningen of als hulpdiensten in het water moeten staan om te pompen.
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Figuur 3 Voertuig veroorzaakt opspattend water

5.3 Risicoanalyse op basis van ziekteverwekkers
Microbiologische parameters e-coli en intestinale enterococcen geven een indicatie van fecale verontreinig
ing. Maar met deze parameters is de kans op een infectie niet te bepalen. Dat kan wel als het aantal ziekte
verwekkende micro-organismen in het water bekend is. De verwachte concentraties van deze organismen
staan in hoofdstuk 3. De relatie tussen het innemen van ziekteverwekkende micro-organismen en de
mogelijke gevolgen is te beschrijven met een dosisresponsrelatie (Teunis, 1996). Hoe groter de dosis microorganismen, hoe groter de kans op ziekte. Een dosisresponsmodel beschrijft de relatie tussen het aantal
ingenomen micro-organismen (μ) en de kans op infectie Pinf als gevolg daarvan. Tabel 13 geeft de verschil
lende dosisresponsmodellen voor de verschillende ziekteverwekkers.
Organisme
Campylobacter
Giardia
Cryptosporidium

Model

-









a

Pinf = 1– e

Rotavirus

Pinf = 1–

-rµ



			

1+

µ
ß

-



0,253

r

b

µ
1+
-
0,0145
7,589
ßµ
1+
ßµ-
Pinf = 1– -rµ
1+			
Pinf = 1– e
ß
-rµ
Pinf = 1– e

Pinf = 1–
Pinf = 1–

0,0199
0,00401

0,422

Tabel 13 Dosisresponsrelaties voor verschillende ziekteverwekkers
(Teunis, 1996)
-rµ

Pinf = 1– e

Voor mensen die incidenteel in aanraking komen met water op straat, wordt aangenomen dat zij 1 tot 10 ml
water binnenkrijgen. Voor hulpdiensten is de blootstelling hoger; deze zal tussen de 10 en 50 ml zijn. Daarom
is in de berekening gevarieerd voor het ingeslikte volume, namelijk 1 ml, 10 ml en 50 ml.
Omdat de spreiding in de microbiologische verontreiniging van water relatief groot is, is gekozen om bereke
ningen te maken met gemiddelde, minimale en maximale concentraties ziekteverwekkende organismen. De
concentraties ziekteverwekkende organismen vindt u in tabel 14. De blootstelling (dosis micro-organismen) is
berekend door de concentratie micro-organismen te vermenigvuldigen met het ingeslikte volume.
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Concentratie
Campylobacter
mwa/l

Afvalwater

Minimaal

Regenwater

Oppervlaktewater

100

1

2

Gemiddeld

1.000

20

20

Maximaal

10.000

40

240

Giardia

Minimaal

100		

1

cysts/L

Gemiddeld

1.000		

50

Maximaal

10.000		

100

Cryptosporidium
cysts/L

Rotavirus
n/l

Minimaal

10		

1

Gemiddeld

100		

20

Maximaal

1.000		

35

Minimaal

1

Gemiddeld

100

Maximaal

10.000

Tabel 14 Concentraties ziekteverwekkers in verschillende soorten water

Op basis van de dosis is met de dosisresponsrelatie de kans op infectie berekend. Tabellen 15 tot en met 18
geven een overzicht van de berekende infectierisico’s voor de verschillende ziekteverwekkende micro-organ
ismen in afvalwater, regenwater(plassen) en oppervlaktewater. Uit het overzicht blijkt dat het infectierisico,
afhankelijk van de ziekteverwekker bij een blootstelling door inslikken van 1 tot 50 ml, voor afvalwater
tussen de 0% en 100% ligt. Voor regenwater(plassen) is dit 0 tot 3% en voor oppervlaktewater 0 tot 13%.
Verder valt op dat in afvalwater de kans op een infectie met Giardia het hoogst is. Voor oppervlaktewater is
de kans op een infectie met campylobacter juist hoger.
N.B.: Voor deze infectiekansen zijn de dosisresponsrelaties bepaald voor gezonde volwassen mensen. Voor
risicogroepen (zoals kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand)
zullen de infectiekans en de gevolgen van die infectie groter zijn.
Rota- en norovirus
Voor het norovirus is helaas geen dosisresponsrelatie bekend, waardoor het infectierisico niet is te berekenen.
In literatuur (Cheek, 2001) zijn waarden gevonden dat bij een blootstelling (inslikken of inademen) aan
minder dan 100 virale NLV-deeltjes een kans van 82% bestaat om een infectie te krijgen. Op basis van
gegevens uit tabel 8 (zie hoofdstuk 3) houdt dit in dat een kans van tot 100% bestaat om ziek te worden
door het NLV-virus, als iemand in contact komt met afvalwater of verdund afvalwater. Over het risico op
besmetting met het rota- of norovirus zegt Lodder (1999) het volgende:
“Deze concentraties (zie tabel 8, red.) suggereren dat er een potentieel risico is voor wateroverdraagbare
transmissie van NLV en rotavirus. Ongeveer 6 maanden na de explosie werd norovirus nog steeds aangetrof
fen in het rioolwater, wat aangeeft dat norovirus in het milieu een potentiële besmettingsbron kan zijn.
Tevens suggereren deze resultaten dat de ziektelast van norovirus en rotavirus in relatie tot gastro-enteritis
weleens hoger zou kunnen zijn in de algemene Nederlandse populatie dan tot nu toe werd aangenomen
op basis van de gemelde explosies.” (Lodder, 1999)
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Onverdund

Verdund

afvalwater
Ingeslikt volume

1

10

0,1

1

Regenwater

Oppervlaktewater

afvalwater
50

1

10

50

1

10

50

5 0,0025 0,025 0,125 0,001 0,01

0,05

1

10

50

0,002 0,02

0,1

Dosis (mwa):
minimum
gemiddeld

1

10

50

0,025

0,25

1,25

0,02

0,2

1

0,02

0,2

1

maximum

10

100

500

0,25

2,5

12,5

0,04

0,4

2

0,24

2,4

12

0%

2%

7%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Infectiekans:
minimum
gemiddeld

2%

11%

25%

0%

0%

2%

0%

0%

2%

0%

0%

2%

maximum

11%

32%

46%

0%

4%

13%

0%

1%

3%

0%

4%

13%

Tabel 15 Berekende infectierisico’s voor campylobacter

Onverdund

Verdund

afvalwater
Ingeslikt volume

1

10

0,1

1

Regenwater

Oppervlaktewater

afvalwater
50

1

10

50				

1

10

50

5 0,0025 0,025 0,125				 0,001 0,01

0,05

Dosis (cysts):
minimum
gemiddeld

1

10

50

0,025

0,25

1,25				

0,05

0,5

2,5

maximum

10

100

500

0,25

2,5

12,5				

0,1

1

5

0%

2%

9%

0%

0%

0%				

0%

0%

0%

gemiddeld

2%

18%

63%

0%

0%

2%				

0%

1%

5%

maximum

18%

86% 100%

0%

5%

22%				

0%

2%

9%

Infectiekans:
minimum

Tabel 16 Berekende infectierisico’s voor giardia

Onverdund

Verdund

afvalwater
Ingeslikt volume

Regenwater

Oppervlaktewater

afvalwater

1

10

50

1

10

50				

1

10

50

minimum

0,01

0,1

0,5

0,0003 0,0025 0,0125				 0,001 0,01

0,05

gemiddeld

0,1

1

5

maximum

10

10

50

0,025

0,25

minimum

0%

0%

0%

0%

0%

0%				

0%

0%

gemiddeld

0%

0%

2%

0%

0%

0%				

0%

0%

0%

maximum

0%

4%

18%

0%

0% 0,5%				

0%

0%

0,7%

Dosis (cysts):
0,0025 0,025 0,125				

0,2

1

1,25				 00,35 0,35

0,02

1,75

Infectiekans:
0%

Tabel 17 Berekende infectierisico’s voor cryptosporidium
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Onverdund

Verdund

afvalwater
Ingeslikt volume

1

10

0,001

0,01

Regenwater

afvalwater
50

1

10

50

Dosis (cysts):
minimum

0,05 0,0003 0,0025 0,0125

gemiddeld

0,1

1

maximum

10

100

500

5 0,0025 0,025 0,125
0,025

0,25

1,25

0%

1%

3%

0%

0%

1%

gemiddeld

5%

26%

48%

0%

1%

6%

maximum

56%

75%

83%

1%

11%

29%

Infectiekans:
minimum

Tabel 18 Berekende infectierisico’s voor rotavirus
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Oppervlaktewater

6 Het optreden van water op straat
Stichting RIONED heeft in het voorjaar van 2007 de aard en oorzaken van wateroverlast in de bebouwde
omgeving geïnventariseerd. Aanleidingen voor dit onderzoek waren de klimaatverandering en de publiciteit
over de tekortschietende riolering bij de hevige buien in augustus 2006. Het doel van het onderzoek was om
een landelijk beeld te krijgen van de feitelijke situatie. Voor het onderzoek heeft de stichting alle gemeenten
een uitgebreide vragenlijst toegestuurd, die 203 gemeenten hebben ingevuld (met bijna 50% van het aantal
inwoners van Nederland). Stichting RIONED acht de uitkomsten representatief voor Nederland. De resultaten
van de enquête waren als volgt.
Vorm en omvang wateroverlast
Ruim 90% van de gemeenten heeft te maken met regenwateroverlast, hoofdzakelijk op enkele locaties. De
belangrijkste vormen zijn afvalwater uit de riolering op straat en water in gebouwen (zie figuur 4). In mindere
mate is sprake van stremmingen van rustige en drukke wegen. In het grootste deel van de gemeenten gaat
het om overlast korter dan een uur. Een kwart van de gemeenten heeft te maken met overlast langer dan
een uur. Circa 10% van de gemeenten heeft te maken met regenwateroverlast op veel locaties, vooral in de
vorm van afvalwater op straat. Water in gebouwen komt op grotere schaal voor in 6% van de gemeenten.
Toename wateroverlast
Bijna de helft van de gemeenten geeft aan de laatste jaren relatief vaak getroffen te zijn door extreme buien.
Meer dan de helft van de gemeenten had de afgelopen jaren te maken met locaties waar overlast bij
herhaling optrad. Over een langere periode beschouwd geeft meer dan 60% van de gemeenten aan overlast
te hebben die gemiddeld vaker dan één keer per vijf jaar voorkomt.
Afvalwater uit de riolering op straat: enkele locatie
Water in gebouwen: enkele locatie
Stremming rustige wegen: enkele locatie
Stremming drukke wegen: enkele locatie
Afvalwater uit de riolering op straat: groot aantal locaties
< 1 uur

Stremming rustige wegen: groot aantal locaties

1-6 uur

Water in gebouwen: groot aantal locaties

> 6 uur
Stremming drukke wegen: groot aantal locaties
0

25

50

75

100

125

150

Aantal gemeenten (totaal=203)
Figuur 4 Overlast door water op straat

In december 2008 trad de Wet publieke gezondheidszorg in werking. Deze wet stelt de gemeente specifiek
verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. Uit de onderzoeksresultaten van Stichting RIONED blijkt
dat water op straat een probleem vormt voor verschillende gemeenten. Tijdens water op straat worden
burgers en hulpdiensten blootgesteld aan (afval)water. Uit hoofdstuk 5 blijkt dat dit een risico is voor de
volksgezondheid.
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7 Conclusie en aanbeveling
Water op straat vormt een potentieel gezondheidsrisico, omdat het water verontreinigd kan zijn met feces
van mens en dier. De mate waarin het water verontreinigd is, is afhankelijk van de herkomst van het water
(regen-, afval-, oppervlakte- of grondwater). Het kwantificeren van deze verontreiniging is lastig, omdat
weinig (meet)gegevens beschikbaar zijn.
Tabel 19 geeft een schatting van de microbiologische verontreiniging van verschillende bronnen. Deze
schatting is gebaseerd op meetgegevens uit andere onderzoeken.
Indicator voor fecale

Regenwater

Afvalwater

Oppervlaktewater

Grondwater

Slib

105

106 – 108

101 – 104

10 -1

108

104

105 – 107

102 – 105		

102

100

verontreiniging of
ziekteverwekker
E. coli (kve/l)
Intestinale enterococcen (kve/l)
Campylobacter (MWA/l)

100

–

101

–

104

–

Cryptosporidium (n/l)

?

101 – 103

0 – 101		

Giardia (n/l)

?

102 – 104

0 – 102		

102 – 105

109 – 1011

103 – 107		

103

100 – 103		

Aeromonas (n/l)
Norovirus (n/l)

?

Enterovirus (n/l)

?

Rotavirus (n/l)

?

–

106

108

102		

102		?
< 104

101 – 103

Tabel 19 Schatting van concentraties microbiologische verontreiniging van water op straat

Vergelijking zwemwater
Bij vergelijking van tabel 19 met de zwemwaternorm (zie tabel 3 in hoofdstuk 2) blijkt dat voor álle bronnen
van water op straat de microbiologische kwaliteit (e-coli en intestinale enterococcen) níét voldoet aan de
normen van de Europese zwemwaterrichtlijn 2006. Voor zwemmen in water met goede kwaliteit bedraagt
het gezondheidsrisico 3 tot 5%. Voor slechte waterkwaliteit is dit risico meer dan 11% en is een zwemverbod
van kracht. De kans om ziek te worden door in contact te komen met water op straat, is dus hoger dan 11%.
Vergelijking drinkwater
Bij drinkwater wordt gerekend met een infectierisico van 10-4 per jaar. Dit betekent dat 1 op de 10.000
mensen (0,01%) geïnfecteerd ‘mag’ worden. Hierbij wordt aangenomen dat van deze mensen 1 op de 10
daadwerkelijk ziek wordt. De kans om van drinkwater ziek te worden, is dan 0,001%.
Infectierisico
Of mensen werkelijk een infectie oplopen, hangt af van de mate waarin zij worden blootgesteld aan dat
gevaar. Blootstelling kan plaatsvinden door inslikken, inademen en huidcontact. In deze studie is op basis van
dosisresponsrelaties het infectierisico voor de verschillende ziekteverwekkende micro-organismen berekend.
Tabel 20 geeft een samenvatting van de berekende infectierisico’s voor een blootstelling door inslikken van 1
tot 50 ml. N.B. Niet alle geïnfecteerde mensen worden ziek.
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Afvalwater

Verdund Afvalwater

Regenwater

Oppervlaktewater

Campylobacter

46%

13%

3%

13%

Giardia

100%

22%

?

9%

Cryptosporidium

18%

0,5%

?

0,7%

Rotavirus

83%

29%

?

?

Norovirus

100%

100%

?

?

Tabel 20 Infectiekans verschillende ziekteverwekkers in water op straat

Concluderend
1	De kans om ziek te worden door in contact te komen met water op straat is groter dan 11%.
2	Het infectierisico voor een spelend kind in water op straat kan aanzienlijk zijn. Het risico is afhankelijk van
het soort water op straat. Is dit afvalwater of verdund afvalwater, dan is de maximale kans dat dit kind
een infectie oploopt 100%.
3	Het infectierisico voor hulpdiensten kan aanzienlijk zijn, vergelijkbaar met dat van een spelend kind. Dit
risico is afhankelijk van het soort water waaraan iemand wordt blootgesteld.
4	Het infectierisico voor volwassenen die niet in het water spelen, maar alleen contact via huid of aërosolen
hebben, is waarschijnlijk lager.
Aanbeveling
Deze bureaustudie geeft aan dat er zeer waarschijnlijk gezondheidsrisico’s zijn bij contact met verontreinigd
water op straat. De hoeveelheid beschikbare gegevens is nog erg schaars, zoals:
•

de mate van verontreiniging van water op straat;

•

de mate van blootstelling van kinderen, volwassenen en hulpdiensten.

Meer gedegen onderzoek naar deze aspecten is noodzakelijk. Pas dan zijn beter gefundeerde uitspraken
mogelijk over de gezondheidsrisico’s én hoe deze via maatregelen of richtlijnen te beperken zijn.
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