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SAMENVATTING 

Wereldwijd en al jaren lang zorgt fecale verontreiniging van drinkwater voor grote 
gezondheidsproblemen. Meest voorkomende ziekten als gevolg van het innemen van 
fecaal verontreinigd drinkwater zijn diarrhee, cholera, typhus en schistosomiasis.  
 
In veel landen in de wereld staat al dan niet behandeld grondwater aan de basis van 
de drinkwatervoorziening. De kans, dat grondwater fecaal verontreinigd is, is niet zo 
erg groot, omdat aquifer passage in het algemeen in staat is om pathogene 
microorganismen te verwijderen. Daarom wordt overal in de wereld met success 
gebruik gemaakt van kunstmatige infiltratie en oever infiltratie. Maar er zijn ook een 
groot aantal gevallen bekend, waar aquifer passage minder succesvol is. Zo tonen 
bijvoorbeeld studies uit Amerika aan, dat de helft van alle drinkwaterputten in dat 
land op z’n minst sporen vertonen van fecale verontreiniging en dat als gevolg 
daarvan jaarlijks zo’n 750000 tot 5.9 miljoen ziekten ontstaan, die in 1400-9400 
gevallen dodelijk zijn (Macler and Merkle, 2000). 
 
Om de aanwezigheid van pathogene microorganismen in water aan te tonen wordt 
meestal de concentratie van een niet-pathogene groep microorganismen bepaald. Dit 
zijn de zgn. fecale indicator organismen en hiervan zijn Escherichia coli en 
thermotolerante coliforme organismen de meest bekende en meest gebruikte. De 
detectie van deze organismen is relatief simpel, snel, betrouwbaar en goedkoop.  
 
Alhoewel E. coli en thermotolerant coliforme organismen vaak wordt aangetroffen 
in grondwater en in drinkwaterputten, zijn er eigenlijk weinig studies, die ingaan op 
de wisselwerking tussen E. coli en sediment tijdens transport door de ondergrond en 
de gevolgen daarvan op de verwijdering van E. coli uit grondwater. Meestal wordt 
uitgegaan van de eenvoudige, klassieke, Colloid Filtratie Theorie (CFT; hoofdstuk 1 
en hoofdstuk 2), die gebaseerd is op de bepaling van een eenvoudige eerste-orde 
afbraak constante. Echter, deze theorie gaat voorbij aan een aantal belangrijke 
processen, die mede verantwoordelijk kunnen zijn voor (bio)colloid verwijdering en 
die niet zonder meer beschreven kunnen worden met een eenvoudige eerste-orde 
constante. Meer in het bijzonder gaat het om: 
 

• Zeefwerking van het sediment (straining); 
• Geochemische heterogeniteit; 
• Bacteriele populatie hetreogeniteit; 
• Preferentiele stroming door de ondergrond; 

 
In deze studie worden bovengenoemde aspekten nader onder de loep genomen. De 
belangrijkste resultaten daarvan worden hieronder weergegeven.  
 
Zeefwerking (hoofdstuk 3 en 4) 
 
De massa balans van gezeefde of gestrainde bacterien in niet afgerond ultrapuur 
kwartszand kan beschreven worden met 
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waarbij 050.a =  7170.b =  en 201.d = .Deze nieuw afgeleide massabalans, die de 
zeefwerking van bacterien door sediment beschrijft als een gemodificeerde 
Langmuir retentie, was afhankelijk van de E. coli concentratie in het porie water, C , 
de afgelegde afstand x , de korrelgrootte ca  en 3 constanten. De waarden van deze 
constanten bleken van toepassing voor een groot aantal korrelgrootten, transport 
afstanden en injectie concentraties en werden verkregen op basis van kolom 
experimenten. ‘column extrusion’ experimenten, ‘flow reversal’ experimenten en 
model fitting. 
 
Zeefwerking is ook bestudeerd m.b.v. kolommen met daarin een mengsel van 
kwartszand met verschillende korrelgroottes. Voor beide studies vonden we een 
maximaal porievolume , dat beschikbaar was voor straining en dat zich snel vulde 
bij zeer hoge bacterie concentraties. Het maximale porievolume in de studie met het 
ultrapure niet-afgeronde kwartszand was 0.01% van het totale kolom volume en 
0.21-0.35% in de studie met de kwartszand mengsels. Deze laatste waarden kwamen 
goed overeen met berekende waarden, bepaald op basis van puur geometrische 
overwegingen en ook met waarden bepaald aan de hand van porie grootte 
verdelingen. Het belang van straining op veldschaal kan grofweg worden bepaald op 
basis van de relatie tussen porie grootte van een sediment en straining. Porie grootte 
verdelingen kunnen relatief eenvoudig worden bepaald met de alom gebruikte van 
Genuchten bodem parameters. 
 
Geochemische heterogeniteit van de ondergrond (hoofdstuk 5, 6 en 7) 
 
Uit een set kolom experimenten met verschillende sedimenten (kwarts, goethiet, 
calciet en actief kool; hoofdstuk 5) blijkt, dat geochemische heterogeniteit de 
retentie van E. coli kan beinvloeden. Actief kool bleek veel beter in staat E. coli vast 
te houden dan calciet en goethiet. Kwartszand bleek het minst in staat tot retentie 
van E. coli. Echter, (bio)colloiden in de ondergrond reizen veelal in een pluim van 
afvalwater, waarin opgelost organisch materiaal (OOM) aanwezig is, zoals humus 
materiaal, polysacchariden, polyphenolen, proteinen, lipiden en heterogene 
organische moleculen (Fujita et al., 1996; Ma et al., 2001; Imai et al., 2002; Ilani et 
al, 2005) met concentraties varierend van 1-100 mg/L, afhankelijk van het type 
afvalwater zuivering. Uit ons onderzoek blijkt, dat door de aanwezigheid van OOM 
de hechting van E. coli 2 tot 80 keer minder was dan in gevallen zonder OOM, 
afhankelijk van de chemische samenstelling van het water, waarin E. coli 
gesuspendeerd was (hoofdstuk 6). De oorzaak van deze verwijderingsreductie door 
de hechting van OOM bleek een combinatie te zijn van: 

• Verandering van (positieve) lading op het mineraaloppervlak door de 
aanwezigheid van (negatief) geladen OOM; 

• Competitie tussen OOM en tweewaardige kationen voor de beschikbare 
hechtings-plaatsen op het mineraaloppervlak; 

• Door de grootte van de OOM moleculen werd het E. coli fysiek onmogelijk 
gemaakt om maximaal gebruik te maken van het attractieve van der Waals 
krachtveld, dat aanwezig was tussen collector en E. coli. Hierdoor nam 
hechting waarschijnlijk af; 
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Alle hierboven genoemde mechanismen traden op in de experimenten en hieruit 
bleek, dat geochemische heterogeniteit, als oorzaak van hechting van biocolloiden 
minder belangrijk was voor mineraaloppervlakken, die al langduring in aanraking 
waren geweest met organisch materiaal. 
 
Tot een zelfde conclusie werd gekomen na het analyseren van experimenten met 
PRD1 en kolommen met kwartszand mengsels en kwartszand gecoat met goethiet 
(hoofdstuk 7). Hier werd PRD1 niet alleen gebruikt om de hechtingskarakteristieken 
nader te bepalen, maar ook om de juistheid van het maken van conservatieve 
aannamen met betrekking tot de hechting van virussen voor het berekenen van 
beschermingszones voor grondwaterwinningen te evalueren (Schijven et al., 2006). 
Door de aanwezigheid van OOM, namen PRD1 effluent concentraties toe met 5 log 
eenheden en hechting aan kwartszand en aan goethiet werd vrijwel compleet 
geelimineerd. Deze resultaten impliceren, dat als OOM aanwezig is, virussen ver 
getransporteerd kunnen worden vanwege geringe hechting, omdat OOM kennelijk 
hechtingsplaatsen bezet houdt. Daarom is ook in het geval vna dit specifieke virus 
geochemische heterogeniteit minder belangrijk bij mineraaloppervlakken, die al 
langduring in aanraking zijn geweest met organisch materiaal. 
 
Populatie heterogeniteit (hoofdstuk 8) 
 
De variatie in hechtingsefficiency van een E. coli populatie kan tenminste een factor 
100 bedragen. Deze variatie kan aanleiding zijn voor verschillende afstand 
afhankelijke gehechte concentratie patronen. In een serie kolomexperimenten met 
ronde glasbolletjes met verschillende diameter, name de hechting van E. coli hyper-
exponentieel af: in de nabijheid van het injectiepunt bleken zeer veel bacterien te 
hechten en verder weg van het injectiepunt heel weinig. Op basis van curve-fitting, 
bleek dat 60% van de bacterie populatie snel hechtte, terwijl 40% van diezelfde 
populatie 100 keer minder snel hechtte. Ter bevestiging van dit resultaat zijn een 
aantal kolomexperimenten uitgevoerd met E. coli subpopulaties bestaande uit 
langzame hechters met lage hechtingsefficiencies. Hieruit bleek, dat doorbraak 
concentraties in deze gevallen aanmerkelijk hoger waren dan voor E. coli populaties 
bestaande uit zowel snelle en langzame hechters. Dus, heterogeniteit van E. coli 
bacterien onderling kon inderdaad verantwoordelijk worden gehouden voor hyper-
exponentiele patronen van gehechte bacterie concentraties als functie van de 
getransporteerde afstand.  
 
Preferentiele stroming en de casus van Sana’a, Jemen (hoofdstuk 9, 10 en 11) 
 
In Sana’a, de hoofdstad van de Arabische Republiek Jemen, werd de kwaliteit van 
het grondwater (hoofdstuk 10) gekarakteriseerd door hoge concentraties van bijna 
alle belangrijke kat- en anionen. Dit werd vooral veroorzaakt door de 
ongecontroleerde diffuse afvalwater wegzijging naar de aquifers via zgn. ‘pit 
latrines’. Op basis van conservatief mengen van afval water met niet verontreinigd 
grondwater uit de alluvial aquifer, kon worden vastgesteld, dat calcium in 
grondwater relatief verrijkt was, terwijl met name natrium, kalium en ammonium 
relatief afgenomen waren in grondwater. Op basis hiervan kon worden 
geconcludeerd, dat nitrificatie van ammonium, aanwezig in afvalwater, en kation-
uitwisseling hadden plaatsgevonden. In een periode van 5 jaar, tussen 1995 en 2000, 
namen concentraties van bijna alle kat- en anionen verder toe, terwijl de pH afnam, 
beiden door de voortdurende infiltratie van afvalwater. Een indicatief 1D 
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hydrochemisch transport model van een 200 m dikke aquifer kolom onder Sana’a, 
gaf aan, dat ongeveer 30% van ammonium aanwezig in onbehandeld afvalwater was 
geoxideerd tot nitraat, inclusief de produktie van zuur. Ongeveer 70% van het 
ammonium was uitgewisseld voor calcium en, in mindere mate, magnesium, 
aanwezig op het uitwisselcomplex van de bodem.  
 
Infiltratie van afvalwater in het slecht gesorteerde alluviale aquifer materiaal onder 
Sana’a is een complex proces, zowel fysisch als hydrochemisch. Door de 
componenten van de diepteafhankelijke E. coli massabalans te analyseren, konden 
vertikale transport mechanismen worden geconcentualiseerd (hoofdstuk 11). Ondiep 
grondwater (0-100 m diep) was verontreinigd met fecale E. coli in concentraties 
varierend van 0-105 KVE/100 mL (KVE: Kolonie Vormende Eenheden). Op grotere 
diepte (200-300 m) werden geen noemenswaardige E. coli concentraties gevonden. 
Echter, in kolom experimenten was de verwijdering van bacterien 2-5 log eenheden 
per 0.5 cm kolom sediment dikte. Op basis hiervan kon geconcludeerd worden, dat 
juist omdat er relatief veel E. coli werd aangetroffen in de ondiepere delen van de 
alluviale aquifer, het transport in dit deel van de aquifer hoogstwaarschijnlijk had 
plaatsgevonden middels een met elkaar in verbinding staand netwerk van porien met 
een diameter, die groot genoeg was voor het transport van bacterien. Transport in 
zo’n netwerk moet snel geweest zijn, aangezien er sprake was van aanzienlijke 
afsterving van E. coli met de tijd, die middels afstervingsexperimenten in het 
laboratorium bepaald op 0.15 d-1. Gecombineerd snel microbieel transport en 
infiltratie van afvalwater, inclusief kation-uitwisseling en nitrificatie, kon goed 
gesimuleerd worden met een 1D transport model van een 200 m dikke aquifer 
kolom, die gekenmerkt werd door dual porosity. 
 
In de periode 2001-2005 is in Sana’a het management van afvalwater drastisch 
veranderd doordat hele delen van de stad zijn aangesloten op een riolering 
(hoofdstuk 9). De effecten van deze maatregel op de grondwater kwaliteit op lange 
termijn in de aquifers onder Sana’a zijn geanalyseerd. Hierbij is specifiek aandacht 
besteed aan het bepalen van de waterkwaliteit van de puttenvelden van het 
drinkwaterbedrijf van Sana’a. De resultaten, verkegen met een tijdsafhankelijk 
grondwaterstromingsmodel, gaven aan, dat in het jaar 2020 ten gevolge van de 
aanleg van de riolering de grootte van het gebied met vervuild grondwater drastisch 
verminderd zal zijn, maar ook, dat het opruimen van de vervuilde vlek zeer 
langzaam gaat. E. coli concentraties zijn door de aanleg van de riolering al enorm 
afgenomen in 2004. Het effect op de chemische grondwater kwaliteit in de nabijheid 
van de puttenvelden is niet groot, omdat stroming vanuit de stad niet richting de 
onttrekkingsputten is. Een onaangenaam effect van de aanleg van de riolering is de 
verlaging van de grondwaterspiegel in delen van de stad vanwege de verminderde 
wegzijging van afvalwater. Hierdoor vallen veel putten in de stad droog. Een van de 
grootste gebruikers van het grondwater in de stad is de stedelijke landbouw, en de 
daarvan voor hun voedselvoorziening afhankelijke, meestal vergrijsde populatie. Er 
bestaat een kans, dat een deel van deze stedelijke landbouwgebieden zullen 
verdwijnen als gevolg van de aanleg van de riolering. 
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