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Legionella in waterzuivering

Wat nu ?
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Introduction ENVAQUA

ENVAQUA is the association of Dutch water- and 

environmental technology companies and represents over 

100 members.

ENVAQUA organises

• TechTalks

• ExportEnablers

• Thematic Expert group meetings

• Network meetings

Expert groups: swimming pools, Legionella, water cycle, 

cooling water, waste management, fluid sensing, bio-based 

technologies
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Format TechTalk

In a TechTalk, owners of societal 

challenges or ambitions align with 

technology companies how 

technologies can be applied to 

contribute
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Legionella in waterzuiveringsinstallaties

Onderweg naar beheersing

Roy Tummers, 8 november 2019
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Aantal meldingen longontsteking door 
legionella 2008 - 2018





Wat is er gebeurd?

2017/2018:

• 12 patiënten bevestigd regio Eindhoven/Boxtel (waarschijnlijk meer) Legionella 

pneumophila sg1 (ST1646) 

• 2 biologische industriële waterzuiveringsinstallaties (IWZI) meest waarschijnlijke bron 

voor veteranenziekte (ook ST1646)

• Beide IWZI annamox-stap, ammonium en nitriet omzetting in stikstofgas. 

Temperatuur 30 – 40 °C.

• Veel andere bronnen bemonsterd: geen match

• Hoge concentratie legionella in beluchtingstanks, ook in effluent

– Tot 2x109 kve/L L. pneumophila in beluchtingstank

– Tot 1x105 kve/L L. pneumophila in effluent



Wat is er gebeurd?

● Verspreiding legionella door beluchtingstank >1,5 km (mogelijk 6 km)

● Legionella in effluent aangetoond maar verspreiding via effluent niet bewezen

● AWZI (IWZI én RWZI) een potentiële bron? Risico-inschatting!



Risico-inschatting RIVM

● Literatuurstudie en enkele gesprekken deskundigen: 8 publicaties met patiënten en 14 

publicaties zonder patiënten

● AWZI als bron veteranenziekte: wat is er over bekend? 

● In welke AWZI is legionella aangetoond? 

● Welke processen zorgen voor legionellagroei en –verspreiding?

● Opstellen risicocriteria voor maken risico-inschatting



Risicocriteria 
van invloed 
op groei en 
verspreiding

Type zuivering
Type industrie 
(‘nutriëntrijk’ 
afvalwater)

Watertemperatuur Beluchting



Risicocriteria (1)

Type zuivering

• Biologisch (goede omstandigheden voor bacteriegroei)

• Membraanbioreactor (MBR) en Anammox

Type industrie

• Industrie met nutriëntrijk afvalwater (type industrie met 
veel voedingsstoffen voor Legionella

• Eiwit- en aminozuurrijk water

• Veel amoeben (eencellige ‘diertjes’), organisch materiaal

• Papier- en houtindustrie, petrochemische industrie, 
levensmiddelenindustrie, destructiebedrijven (kadavers) 
en rioolwaterzuiveringen



Risicocriteria (2)

Temperatuur

• L. pneumophila groei: 25 - 45 °C. Optimum: 35-37 °C

• Casuïstiek: 30-37 °C. Meerdere 35-37 °C.

• Besluit risicocriterium zeer aannemelijk: 30 – 38 °C

Beluchting

• Beluchting: voor zuurstof en in beweging houden water 
(puntbeluchting, beluchtingsborstels, bellenbeluchting)

• Casuïstiek: 

• - NL: bodem én oppervlakte beluchting 

• - INT: geen info over type beluchting, wel dat er beluchting is



AWZI in NL met kans op verspreiding van 
legionella via de lucht of effluent

Kans op verspreiding van Legionella 
via de lucht en/of effluent 

Aantal AWZI’s

RWZI IWZI

Zeer aannemelijk 12 0

Aannemelijk tot zeer aannemelijk 0 69

Mogelijk 315 31

Niet aannemelijk 0 140

Niet in te delen (ontbrekende informatie 
of geen casuïstiek) 0 142



• 709 AWZI geïdentificeerd in Nederland (door OD’s en STOWA); biologisch 
en niet biologisch

• Bij 142 AWZI is geen risico-inschatting gemaakt omdat informatie ontbrak 
(risicocriteria of casuïstiek) → vervolgonderzoek.

• Van 567 AWZI kon een risico-inschatting worden gemaakt, kans op 
legionellagroei en –verspreiding:
o Bij 486 AWZI niet aannemelijk (140) en mogelijk (346) 
o Bij 69 IWZI aannemelijk tot zeer aannemelijk 
o Bij 12 RWZI zeer aannemelijk 

Risico-inschatting AWZI’s Nederland 



Maatregelen

• Maatregelen om vermeerdering en verspreiding te 
beperken en blootstelling van werknemers te 
beperken

• Legionellagroei in zuivering minimaliseren

• Hoeveelheid legionellabacteriën in effluent beperken 
of voorkomen

• Verspreiding van bacteriën beperken of voorkomen

• Medewerkers beschermen tegen blootstelling aan 
bacteriën

• Bij een aantal IWZI zijn beluchtingsbassins 
afgedekt of wordt daaraan gewerkt



Kennishiaten

Kennishiaten zijn talrijk:

• Ontstaan en verspreiding van aerosolen in AWZI

• Wat kan voor remming legionellagroei zorgen? Andere 
micro-organismen? Aanpassen zuiveringsproces?

• Effectiviteit van beheersmaatregelen

• Bij welke concentratie legionella is actie noodzakelijk?

• Betrouwbaarheid detectiemethoden?

• Dosis-effect relatie (concentratie – kans op ziek worden)



VEMW

Onderzoek, 2 sporen:

1. Verdieping inzicht in groei van legionella in 
AWZI 

2. Kosteneffectieve maatregelen beheersing 
risico op verspreiding 

In gezamenlijkheid: I&W, RIVM, OD, bedrijven en 
overige deskundigen 



Regelgeving legionella

• In het algemeen aan hand van legionella-beheersplan: effectieve 
maatregelen uitvoeren om legionellagroei te voorkomen.

• Aan hand van watermonsters controle van effectiviteit (leidingwater: < 
100 KVE/l). Deze norm is niet gesteld voor koelwatersystemen. Voor awzi
geen vergelijkbare regelgeving.

• Wel in arbobesluit (artikel 4.87a) dat werknemer niet aan concentraties > 
100 kve/l mag worden blootgesteld.

• Omdat gebleken is dat ook mensen in de omgeving geïnfecteerd kunnen 
raken aanvullende regels voor koeltorens in activiteitenbesluit (wet 
Milieubeheer)
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• Inventarisatie en bemonsteringen 
waterzuiveringen

• Rol van omgevingsdiensten

• 3 scenario’s 

• Wettelijk kader

• Wat is nu het probleem en wat is nog onduidelijk?
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Inventarisatie waterzuiveringen

• Opdracht van ministerie van I & W aan 29 
omgevingsdiensten

• Controlebezoeken, dossieronderzoek, telefonische 
interviews

• 382 AWZI’s→ 69 risicovol

• 327 RWZI’s→ 12 risicovol
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Wat is een risicovolle installatie?
RIVM briefrapport 2019-0061

• afvalwater met een hoog gehalte aan eiwitten en 
aminozuren 

• een temperatuur heeft tussen 25 en 45OC
(optimum 30-38OC)

• de beluchting 

– stimuleert groei van legionella 

– kleine waterdruppeltjes met legionellabacteriën 
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Bemonsteringen waterzuiveringen

• 85 bedrijven zijn bemonsterd

Levensmiddel, hout-papier, petrochemie, destructie, slib-
mestverwerking en AWZI’s gecombineerde industrie

• 15 bedrijven legionella aangetoond   (vanaf 104

KVE/L, de meeste 107 en 108)

• In totaal nu ruim 20 IWZI’s waar legionella 
aanwezig is

31



Rol van omgevingsdiensten

• Voeren toezicht uit en verlenen vergunningen 
namens bevoegd gezag

• Moeten advies van ministerie uitvoeren (brief van 
12 juli 2019)
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3 scenario’s

• Een IWZI maar geen legionella aanwezig

• Een IWZI en er is legionella aangetoond

• Een IWZI, er is legionella aangetoond en er zijn 
mogelijke patiënten
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Een AWZI maar geen legionella aanwezig

• Maatwerkvoorschriften opleggen bij risicovol

– Risicoanalyse

– Legionellabeheersplan

– Bemonsteringsverplichting

– Stappenplan

• Dringend advies voor risicovolle installaties

– Afdekken beluchtingstank (met maatwerkvoorschriften)

– Geen effluent gebruiken voor verneveling
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Een AWZI en er is legionella aangetoond

• Zie voorgaande sheet

• Melding Ongewoon voorval

• Doelvoorschrift voorkomen verspreiding legionella 
naar lucht en in het effluent
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Een AWZI, legionella aangetoond en er zijn 
mogelijke patiënten

• Melding Ongewoon voorval
• Aanpassingen omgevingsvergunning
• Doelvoorschrift ….
• Acute maatregelen uit stappenplan toepassen:

– Beluchtingstank afdekken 
– Maatregelen effluent, UV behandeling lucht, ..
– Bemonsteringen en onderzoek lucht

• …..
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Wettelijk kader

• Voorschriften voor IWZI in omgevingsvergunning 
(onderdeel milieu) maar, 

– Geen voorschriften over legionellapreventie

– Geen voorschriften hoe te handelen als er 
legionella is geconstateerd. 

• Brief Deskundigenberaad (feb 2019) en Waterbrief 
aan de Kamer (voorjaar 2019)
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Wettelijk kader

• Doel- ipv middelvoorschrift

• Afdekking verlangen, dan deze afdwingen met 
zorgplicht Wet Milieubeheer, art 1.1a

– Een ieder die weet/kan vermoeden, nadelige 
gevolgen voor milieu voorkomen, te beperken 
of ongedaan te maken

• Afdekking BBT, dan opnemen in voorschriften 
makkelijker
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Wettelijk kader

• Er is aanwezigheid van legionella, dan is dit een 
ongewoon voorval.

• Hfd 17 Wet Milieubeheer 

– Verplichting tot melding aan bevoegd gezag

– Verzoek om rapportage/plan van aanpak

– Stellen voorschriften in omgevingsvergunning
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Wat is nu het probleem?

• Het verplichten van de voorzorgmaatregelen als er 
geen legionella is aangetoond.  

• De analyse-technieken voor aantonen legionella in 
afvalwater, grote onnauwkeurigheid.

• Niet alle geaccrediteerde laboratoria hebben 
genoeg ervaring om de analyse goed uit te voeren. 
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Wat is nog onduidelijk

• Welke afdekking is effectief? (bouwkundige 
overkapping, tent, drijvende ballen, ….)

• Hoe krijgen we een afdekking aangewezen als 
BBT?

• Is er wel een standaardoplossing mogelijk?

• Kan een normering op aantal KVE/L helpen?

• …..
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Wat kan de 

branche 

betekenen?
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LEGIONELLAPREVENTIE
BIJ AFVALWATERZUIVERINGEN

Kevin Kanters 

8 november 2019



Agenda

⚫ Inleiding

⚫ Groeifactoren

⚫ Effect van influent

⚫ Verspreidingsmogelijkheden

⚫ Voorkomen aerosolverspreiding

⚫ Effluentbehandeling

⚫ Monsterneming

⚫ Arbo-maatregelen

AWZI v3.mp4


Inleiding

⚫ Legionella-adviesbureau

 30 adviseurs

 Specialisatie in complexe systemen

 3 medewerkers voor afvalwater

⚫ Betrokken bij Boxtel en Son

⚫ Tientallen zuiveringen 
bemonsterd

⚫ Activiteiten

 Onderzoek

 Legionellarisicobeoordeling

 Monsterneming water & lucht

 Toetsen maatregelen



Groeifactoren

⚫ Temperatuur[2]

 15°C L. non-pneumophila overhand

 35°C L. pneumophila groeit 
exponentieel

 40°C Amoebe sterft af

⚫ Overige groeifactoren

 Organisch stikstof (proteïne)

 Zuurstof

 pH 5,5 – 9,2

 Belemmerend: hoge zoutconcentratie

⚫ Risicovolle zuiveringen >25°C

 Warme afvalwaterstroom

 Warme reactor: grotere fluctuatie in 
Legionellaconcentratie

 MBR: constantere waarden

[2] Temperature-driven growth of Legionella in lab-scale activated sludge systems and interaction with protozoa; Caicedo C; 2018



Temperatuur
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Monsteruitslagen beluchte bassins (n = 235 bij 12 zuiveringen) 
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aangetoond



Influent

⚫ Communaal afvalwater

 Legionella soms in influent

 Vooral bij hevige regenval na warme 
periode

 9 van 24 monsters Legionella 
aangetroffen[1]

 Invloed industriële lozingen

⚫ Industrieel afvalwater

 Vooral bij warme 
proceswaterstromen

 Incidenteel bij overige stromen

⚫ Effect van influent

 Effect slechts beperkt waarneembaar 
op reactor

 Geen Legionella in influent ≠ geen 
Legionella in reactor

[1] Isolation of Legionella pneumophila from Pluvial Floods by Amoebal Coculture; J.A.C. Schalk; 2014



Verspreiding

Influent

Zuivering
Via oppervlaktewater =>

koeltoren/sproeiers

RioolwaterzuiveringZuivering

Koeltoren
Hergebruik =>

verneveling

Aerosol

Effluent

Entslib



Aerosolverspreiding

⚫ Aerosolen
 Druppels minimaal 1 µm

 Door oppervlaktespanning geen 
Legionella

 Ideaal rond 7-8 µm

⚫ Type beluchting
 Fijne bellen, grove bellen, 

mechanisch, oppervlaktebeluchting

⚫ Omvang/geometrie
 Oppervlak, inhoud, hoogte, rand

⚫ Weersomstandigheden
 Wind, luchtvochtigheid

⚫ Omgeving
 Omwonenden (BREF koeltorens)

 “Kruisbesmetting”

⚫ Verspreiding enkele kilometers



Relatie water/lucht

⚫ AWZI Boxtel, NAS 3, 2018

 Binnen tent, vóór luchtbehandeling

 Water VS lucht MAS 100

⚫ Risico omgeving

 Geen dosis-effectrelatie bekend

 Inademen 1.000 bacteriën voor 
kwetsbaar persoon dodelijk[3]

Water-
Concen-
tratie
[kve/l]

Aantal 
monsters

In lucht 
aangetoond

Max lucht-
concentratie 
[kve/m³]

106 3 0

107 4 3 740

108 3 2 3.600

109 4 4 7.200

[3] Airborne Legionella bacteria from pulp waste treatment plant; Janet Martha Blatny, et al; 2011



Voorkomen aerosol

Zuurstof

Drijvend

Zeil

Constructie

Behandeling



Rejectie/effluent

⚫ Interne kringloop

 Effluent warme deelstroom

 Aerosolvorming bij hergebruik

⚫ Externe kringloop 

 Invloed op RWZI

 Invloed op oppervlaktewater

 Inname van oppervlaktewater

⚫ Aanvullende behandeling

 Ultrafiltratie: legionella blijft in 
reactor

 UV-desinfectie: beperkt effectief



Watermonsters

⚫ Monsterneming

 NEN-EN-ISO 19458 en NEN 6600-1

 Gelijke bedrijfsparameters

⚫ Kweekmethode

 NEN-EN-ISO 11731 sterk 
verontreinigd

 Verdunning, zuur- + 
temperatuurbehandeling

 Alleen kweekbare bacteriën

 Hoge(re) detectiegrens

 +/- 30% afwijking op log-schaal

⚫ qPCR

 Levend en dood

 L pneumophila (serotype 1)



Luchtmonsters

⚫ Merck MAS 100

 Lucht aanzuigen over petrischaaltje

 Max +/- 250 liter lucht

 Voordeel: relatief goedkoop

 Nadeel: hoge detectiegrens

⚫ Coriolis µ

 Lucht inbrengen in een vloeistof

 Max +/- 3.000 liter lucht

 Vloeistofanalyse: kweek, qPCR, 
amoebekweek

 Voordeel: lagere detectiegrens

 Nadeel: arbeidsintensief/relatief duur

⚫ Buitenlucht zeer lastig



Arbo-risico’s
⚫ Arbeidsomstandighedenbesluit

 Art 4.85, 4.87a/b biologische agentia, 
legionella

 Basis: STOWA 2002 & 2004

 AI 09 Biologische agentia

 AI 32 Legionella proceswater

 Arbocatalogus deel 5 hoofdstuk 4

⚫ Risicopunten

 Schoonmaken

⚫ Vermijden bedrijfswater & hoge druk

 Roostergoedverwijdering

⚫ Afdekken

 Beluchting

 Aanmaak chemicaliën

⚫ Afdekken

 En meer….. 



Onderzoeksvragen

⚫ Richtlijnen voor concentraties, 
voorstel actie bij:

 >107 kve/l in bassin

 >106 kve/l op riool/opp. water

 >100 kve/m3 in lucht

⚫ Getoetste maatregelen

 0 Legionella niet haalbaar

⚫ Standaardisatie van 
monsterneming/-analyse

 4-12x per jaar kweekmonster

 Luchtmonster bij >107 kve/l in bassin

⚫ Update Arbo-richtlijnen
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