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Samenvatting
Het aantal vergistinginstallaties in Nederland groeit en tot op heden gebruikt men biogas uit
dit soort installaties bijna uitsluitend om elektriciteit te produceren via
warmtekrachtkoppeling (WKK). Aangezien het elektrische rendement van WKK’s hooguit
40% is en de daarbij geproduceerde warmte nauwelijks benut wordt, kan het opwaarderen
van biogas tot Groen Gas met aardgaskwaliteit een belangrijke bijdrage leveren aan de
verbetering van de emissiebalans van broeikasgassen bij vergistinginstallaties. Het huidige
kabinet heeft de ambitie om het aandeel duurzame energie in 2020 te verhogen tot 20%.
Deze doelstelling is niet haalbaar zonder “vergroening” van het gas in het aardgasnet. De
vergroening van het aardgas bestaat uit de inzet van biomassa voor de productie van
gasvormige energiedragers via vergisting (biogas) en vergassing (Synthetic Natural Gas) en
via waterstofvorming.
Bij levering van biogas aan het aardgasnet speelt een aantal factoren een rol. Het Platform
Nieuw Gas formuleerde in haar recent rapport “Vol gas vooruit. De rol van Groen gas in de
Nederlandse energiehuishouding” een aantal aandachtpunten waaronder de mogelijk
variatie in de samenstelling van het opgewaardeerde biogas en de energiewaarde en de
mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. De gevolgen voor de samenstelling van het
aardgas zijn geïnventariseerd in KIWA rapport “Kwaliteitsaspecten Groen Gas”. Over het
risico voor de volksgezondheid is weinig bekend. Pathogenen zouden de consument
kunnen bereiken na transmissie uit de vergistinginstallaties via het biogas in het aardgasnet.
In dit rapport vindt een inventarisatie plaats van de risico’s op transmissie van pathogene
organismen uit de vergistinginstallatie in het biogas en het overleven van pathogenen
daarna bij de opwerking tot Groen Gas en het gebruik daarvan door de consument. De
risico-inventarisatie is alleen gebaseerd op literatuuronderzoek. Er zijn geen metingen of
laboratoriumexperimenten uitgevoerd.
In deze studie is aandacht besteed aan pathogene virussen, bacterien, protozoa en
schimmels. Enkele voorbeelden van pathogenen die in dit rapport besproken pathogenen
zijn het MKZ-virus (al is dit niet direct humaan pathogeen), Enterobacteriën, zoals
Escherichia coli en Salmonella, Campylobacter, sporenvormende bacteriën, en
Cryptosporidium en Giardia. Het is moeilijk om het risico op transmissie van pathogenen uit
biogas bij vergisting van mest en ander bioafval daadwerkelijk kwantitatief in te schatten.
Daarvoor zijn er te veel factoren die kunnen variëren. In het hele proces van vergisting van
mest en ander bioafval en het gebruik van het biogas, na opwerking, als Groen Gas zijn wel
een aantal kritische parameters/factoren te benoemen, die het risico voor de eindgebruiker
van het opgewerkte biogas kunnen bepalen.
Vooralsnog lijkt het risico erg klein dat er blootstelling van de consument aan pathogenen
plaatsvindt in hoeveelheden die hoger zijn dan de infectieve dosis. Voor de hier beschreven
inschatting van het risico is ervan uitgegaan dat alle pathogenen die overblijven in de
vergister, naar het gas migreren en zo bij de consument terechtkomen. Het mogelijk
inactiverende effect van opwerkingsmethoden of het transport van het gas is dus niet
meegenomen in deze analyse. De blootstelling van de consument aan het Groen Gas hangt
daarna natuurlijk af van de tijd dat de gaskraan openstaat zonder dat het gas brandt. Bij
normaal gebruik zal dit niet lang genoeg zijn om de consument aan grote hoeveelheden
bloot te stellen. Als het gas brandt zal er normaliter inactivatie/afdoding van de pathogenen
in het gas plaatsvinden. Het gedrag van de bacteriën in de vergister is tot op zekere hoogte
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te voorspellen. Van de meeste pathogenen zal een redelijk aantal verwijderd worden tijdens
de vergisting, mits de retentietijd in de vergister lang genoeg is en de temperatuur hoog
genoeg. Thermofiele vergisters zullen een grotere verwijdering bewerkstelligen dan
mesofiele of psychrofiele vergisters. De mogelijke transmissie van bacterien naar het biogas
is redelijk goed inschatbaar, maar met name voor virussen en de sporen van bacterien en
schimmels en protozoa is het onduidelijk in welke mate deze naar het biogas zullen
migreren.
Het effect van de opwerking van het biogas tot Groen Gas is zoals ook al hierboven
opgemerkt, alleen in kwalitatieve zin meegenomen in deze studie omdat van veel
opwerkingsmethoden niet goed ingeschat kan worden wat het effect zal zijn op het
overleven van de micro-organismen. De verwachting is echter dat de meeste pathogenen
ook verder geïnactiveerd of verwijderd zullen worden tijdens een of meerdere van deze
opwerkingstappen. Zo zal drogen en/of filtreren van het gas tot inactivatie van de meeste
pathogenen (maar niet van bacteriële sporen en schimmelsporen) leiden.
Het effect van een aantal factoren die de kwaliteit van het eindproduct mee kunnen
beïnvloeden is nog niet goed in kaart gebracht. Zo is er de kwaliteit van de grondstof (de
mest, het huishoudelijk afval, het slib), die vanzelfsprekend in hoge mate ook de kwaliteit
van het eindproduct bepaalt. Als de mest afkomstig is van gezonde dieren zal deze in het
algemeen geen grote hoeveelheden humane pathogenen bevatten en zal het risico van
pathogenen zoals hierboven al aangehaald gering zijn.. Het probleem met sommige
pathogenen is dat ze soms al gedurende enige tijd aanwezig kunnen zijn (in de mest)
voordat de dieren daadwerkelijk ziek worden (bijvoorbeeld Mycobacterium
paratuberculosis). De hoeveelheid pathogenen in de mest is dan aanzienlijk terwijl dit zich
nog niet manifesteert bij het vee. Het is nu nog niet mogelijk om het blootstellingsrisico bij
vergisting van mest van zieke dieren te bepalen.
Verder is aangetoond dat gasleidingen niet steriel zijn, ook niet als er alleen aardgas door
geleid wordt. Onder bepaalde omstandigheden zou er in (aard)gasleidingen groei en/of
biofilmvorming van micro-organismen, al dan niet pathogeen, kunnen plaatsvinden,
bijvoorbeeld als er condensaatwater aanwezig is. In zulke gevallen, maar dat staat eigenlijk
los van het gebruik van biogas, zou er een vermeerdering van de micro-organismen na
opwerking van het gas kunnen plaatsvinden.
Er zijn een aantal mogelijkheden om het risico op blootstelling te reduceren:
• Voorbehandeling, hygiënisatie, van het substraat. Pasteurisatie (bij 70°C
gedurende 30 minuten) is een effectieve manier om de meeste pathogenen te
inactiveren. Pasteurisatie van sommige klassen bioafval is in enkele landen
verplicht (Zweden en Denemarken, gedurende 60 minuten) of aanbevolen
(Duitsland, Oostenrijk). Er is echter altijd een risico van herinfectie, bijvoorbeeld
tijdens vervoer.
• Langere verblijftijden in de vergister. Dit verbetert niet alleen de verwijdering van
pathogenen, zal ook een gunstige invloed hebben op de stabiliteit van het
digistaat.
• Filtratie (door filters met poriegrootte van 1 µm). Het daadwerkelijke effect van
deze maatregel is nog niet vastgesteld maar grotere micro-organismen, zoals
schimmels en protozoa, maar ook sommige bacterien, zullen hierdoor zeker
verwijderd worden.
• Andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld een standaard analyse op indicator
micro-organismen met “high-throughput” methoden op een geschikte plaats in
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het leidingnetwerk. Dit soort methoden wordt in de levensmiddelenindustrie al
volop gebruikt.
Er zijn nog een aantal factoren waarover onvoldoende bekend is en die meer aandacht
vereisen om het risico nog beter in te kunnen schatten:
• Wat is het effect van voorbehandeling (bijvoorbeeld opslag) op de hygiënische
toestand van de mest
• Wat is het effect van full-scale vergisting op de verwijdering van pathogenen?
Het grootste deel van de testen wordt uitgevoerd in kleinschalige labexperimenten. Eigenlijk zou op een aantal typische Nederlandse installaties een
goede meting naar aanwezigheid van pathogenen uitgevoerd moeten worden.
Deze studies zou zich dan ook moeten richting op virussen bijvoorbeeld met een
(E.) coli faag, Campylobacter spp. vanwege de niet-eenduidige resultaten onder
mesofiele condities en het ontbreken van gegevens over thermofiele vergsiting,
en de sporenvormers.
• In welke mate vormen bacteriële en schimmelsporen aërosolen in het anaërobe
biogas. Vormen de protozoa ook aërosolen? Wat is het lot van deze aërosolen in
de gas leidingen?
• BSE (of Creutzfeldt Jacob), veroorzaakt door prionen, wordt voor zover bekend
zou alleen overgedragen worden via vleesconsumptie. Inactivatie van de prionen
vereist hoge temperaturen, maar wat is het effect van mest(vergisting) op
prionen.
• Welke micro-organismen zitten er in “typische” Nederlandse gasleidingen en wat
is hun gedrag. Overleven ze of vormen er zich echte biofilms en onder welke
condities vindt dat dan plaats?
• Wat is het effect van de verschillende opwerkingsstappen van biogas op de
verwijdering/inactivatie van pathogene micro-organismen? Dit is gemakkelijk te
meten in enkele typische installaties. Vooral het effect op de lange termijn is niet
in te schatten.

Dit rapport is slechts een eerste inventarisatie van het risico van de aanwezigheid van
pathogene micro-organismen in opgewerkt biogas afkomstig uit vergisting van dierlijke mest
van gezond vee en andere biomassa bij gebruik als Groen Gas. Uit literatuuronderzoek en
eerste berekeningen blijkt dat er in principe bij correct bedrijven van de vergister niet
voldoende pathogene micro-organismen (zoals E. coli en Salmonella) in het biogas
terechtkomen om een gevaar te vormen voor de consument van het gas bij huishoudelijk
gebruik. Door lekkages in (aard)gasleidingen zou er wel enige blootstelling aan pathogenen
kunnen zijn voor werknemers van de gasbedrijven. Eventueel zouden ongeïdentificeerde
virussen, Campylobacter spp., sporenvormers, protozoa en schimmel(sporen) wel een
grotere mate een risico kunnen vormen, maar bijvoorbeeld over het effect van vergisting op
deze micro-organismen of het effect van het gebruik van mest van ziek vee is nog
onvoldoende bekend om een definitieve uitspraak te doen.
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Summary
The number of digestors in the Netherlands is growing and up to now almost all of the
biogas is used to generate electricity via combined heat power plants (CHPs). In general,
CHPs have a low electric efficiency of maximum 40% and the heat that is produced in the
process is hardly used. Therefore, the greenhouse gas emission balance of digestors may
be improved significantly by upgrading the biogas that is generated to so called Green Gas
(Groen Gas) with a quality that is comparable to natural gas. The current Dutch government
wants to increase the portion of sustainable energy to 20% of the total amount in 2020. This
aim can not be achieved without using more “Green Gas” in the existing (natural) gas
network. Therefore, more biomass will have to be used to produce gaseous energy carriers
through digestion (biogas), the production of Synthetic Natural Gas and the formation of
hydrogen.
A few factors will have to be taken into account when the natural gas network will be
supplemented with upgraded biogas. The Dutch “Platform Nieuw Gas” formulated a number
of issues in her report “Vol gas vooruit. De rol van Groen gas in de Nederlandse
energiehuishouding”. Among these were the variability of the composition of the biogas, its
energy content and the possible risks for public health. The consequence of the variable gas
composition was discussed by KIWA in the report “Kwaliteitsaspecten Groen Gas”.
However, not much is known about the risk for the health of the general public. Pathogenic
microorganisms could reach the end user of the gas after transport of the pathogens from
the digestor into the gas and into the gas network. This report comprises the first results of
an inventory of this risk and the risk of survival of the pathogens after transmission into the
biogas during the upgrading to “Green Gas” and its subsequent use. This inventory of risks
is solely based on a review of available literature data. Analysis of biogas or laboratory
experiments were not conducted within the framework of this study.
The focus of this study was on pathogenic viruses, bacteria, protozoa and fungi. Some
examples of pathogenic microorganisms discusses are the FMD-virus (although this virus is
not directly pathogenic for humans), Enterobacteria, e.g. Escherichia coli and Salmonella,
Campylobacter, sporeforming bacteria, and Cryptosporidium and Giardia. From the data
available it is hard to make a quantitative analyis of the risk of transmission of pathogens
from the biogas during digestion of manure and other biowaste. There are too many
variables to consider. Nevertheless, it was possible to determine some critical parameters in
the whole process of using manure and other biowaste for Green Gas production.
For the moment the general conclusion of the study is that there is only a limited or very
small risk for the end user that he or she is being exposed to pathogenic microorganisms at
such a level that the infective dose is exceeded. The information available on the influence
of the methods for upgrading the gas on pathogen survival is limited. As a result, the
possible inactivation during upgrading or transport of the biogas could not be taken into
account. It was assumed that all pathogens that survived the digestion process would
migrate to the gas and thus end up in the gas used by the end-user. De rate of exposure of
the end user is largely determined by the amount of gas released prior to ignition. Normally,
this will not be enough to expose the end user to large amounts of gas (and pathogens).
After ignition the pathogens will be inactivated/killed in the burning flame.
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The behavior of bacteria in digestor sludge can be reasonably well predicted. Most
pathogens will be removed in digestors up to a certain extent provided the retention time in
the digestor is long enough and the temperature is kept at the desired level. The removal
efficiency in thermophilic digestors is higher than in mesophilic or phsychrophilic digestors.
The possible transmission routes to the biogas are described for bacteria, but so far it is not
clear to which extent viruses, bacterial and fungal spores, and protozoa will migrate to the
biogas. Based on the general information known about the processes used to upgrade the
biogas it seems safe to assume that at least a part of the pathogenic bacteria in the biogas
will be inactivated. Drying and/or filtering of the gas will definitely lead to removal and/or
inactivation of most pathogens (but not of the bacterial and fungal spores).
There is a number of other factors that may influence the quality of the gas end product as
well. The quality of the manure or biowaste that is used determines largely the quality of the
end product. If the manure is produced by healthy animals the amount of pathogens in the
manure and in the biogas will be low enough to avoid health problems for the end user of
the biogas. If however, the livestock is diseased in one way or the other the level of
pathogens in the manure may be high. Also, the problem with some pathogens is that the
disease only manifests itself only after some time and the pathogen may be present in the
manure for a longer period while the animals show no signs of infection. At this moment it is
difficult to assess the risk of pathogen exposure when manure of diseased livestock is used
for biogas production.
Furthermore, it has been shown that gas networks are not sterile and that natural gas itself
also contains bacteria. Under certain conditions there could be growth and/or biofilm
formation of the (pathogenic) bacteria in the piping of the gas network, e.g. in the presence
of condensate water. In those cases the pathogens and other bacteria could multiply and
reach higher levels. All the same, this is a problem for the gas network even without the
implementation of biogas in the normal gasgrid.
There are several possible treatments identified that will reduce the risk of exposure to
pathogens for the end-user:
• Hygienic pretreatment by pasteurization of the biowaste at 70°C for e.g. 30
minutes may effectively inactivate most pathogenic microorganisms. In some
countries this pretreatment step is already required (Sweden and Denmark,
pretreatment for 60 minutes) or recommended (Germany and Austria). There is
however, always a risk of re-infection of manure (prior to digestion) or the gas
during transportation.
• Longer retention times in the digestor. This improves the pathogen inactivation
efficiency of the process and will also improve the stability of the digestor
effluent.
• Filtration of the biogas (filters with pore size of 1 µm). This method has not been
applied at full scale yet so its efficiency has yet to be demonstrated. However,
micro-organisms with a diameter/length over 1 µm, like fungi and protozoa, but
also some of the larger bacteria, will be removed by such a filter.
• Other measures like a standard “high-throughput” analysis with molecular tools
on the presence of (selected) pathogenic indicators could reduce the risk
significantly. Such analysis could be carried out on by regular sampling of the gas
at locations in the network that exposed to biogas.

7

There are still a few issues that need some looking into to be able to a more thorough
evaluation of the risk of exposure for the consumer and gas network personnel:
• What is the effect of pretreatment (e.g. storage of manure on the farm) on the
hygienic condition of the manure?
• What is the actual effect of full scale digestion of manure and other biowaste on
the removal of pathogens. The bigger part of the research in this field is carried
out in (small-scale) lab experiments. A study in the presence of pathogenic
microorganisms in a “typical” full scale digestor should give more insight in the
actual problem. Such a study should focus on the fate of viruses, Campylobacter
spp. (because there is not enough information available) and sporeforming
bacteria and fungi in a digestor.
• To what extend do bacterial and fungal spores form aerosols. Do protozoa end
up in aerosols? What is the fate of these aerosols in the gas network?
• Prions are the direct cause for the occurrence of BSE, and as far as we know the
only route of transmission to humans is via the consumption of meat, that has
been improperly heated. Inactivation of prions requires very high temperatures,
but what is the fate of prions in a digestor?
• Which microorganisms are present (in biofilms) in “typical” Dutch gas networks
and how do they behave? Do they survive and which conditions propagate the
growth of the pathogens under otherwise unfavorable growth conditions?
• What is the long-term effect of the different treatment steps that are applied to
remove the contaminants in the biogas on the removal and inactivation of the
pathogenic microorganisms?

This report contains only a first inventory of the risk of pathogenic microorganisms in
processed biogas from digestors that are treating manure and other biowaste. From the
literature review and some preliminary calculation one may conclude that the number of
pathogens (like E. coli en Salmonella) that end up in the biogas is too low to pose a risk for
the end user for household purposes. Leakages in the (natural) gasnetwork could result in
exposure of employees of the gas network companies to pathogenic microorganisms.
Currently, there is not enough information available on the fate of some (unidentified)
viruses, Campylobacter spp., sporeforming bacteria, protozoa and fungi and fungal spores
during digestion. Also, some more insight on the effect of the digestion of manure of
diseased livestock is required.
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1
1.1

Inleiding
Achtergrond

Het aantal vergistinginstallaties in Nederland groeit en tot op heden gebruikt men biogas uit
dit soort installaties bijna uitsluitend om elektriciteit te produceren via
warmtekrachtkoppeling (WKK). Aangezien het elektrische rendement van WKK’s hooguit
40% is, kan het opwaarderen van biogas tot Groen Gas met aardgaskwaliteit een
belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de emissiebalans van broeikasgassen
bij vergistinginstallaties. Het huidige kabinet heeft de ambitie om het aandeel duurzame
energie in 2020 te verhogen tot 20%. Deze doelstelling is niet haalbaar zonder
“vergroening” van het gas in het aardgasnet. De vergroening van het aardgas bestaat uit de
inzet van biomassa voor de productie van gasvormige energiedragers via vergisting
(biogas) en vergassing (Synthetic Natural Gas) en via waterstofvorming (58).
Bij levering van biogas aan het aardgasnet speelt een aantal factoren een rol. Het Platform
Nieuw Gas formuleerde in haar recent rapport “Vol gas vooruit. De rol van Groen gas in de
Nederlandse energiehuishouding” (58) een aantal aandachtpunten waaronder de mogelijk
variatie in de samenstelling van het opgewaardeerde biogas en de energiewaarde en de
mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. De gevolgen voor de samenstelling van het
aardgas zijn geïnventariseerd in KIWA rapport “Kwaliteitsaspecten Groen Gas” (59). Over
het risico voor de volksgezondheid is weinig bekend. Pathogenen zouden de consument
kunnen bereiken na transmissie uit de vergistinginstallaties via het biogas in het aardgasnet.
In dit rapport vindt een inventarisatie plaats van de risico’s op transmissie van pathogene
organismen uit de vergistinginstallatie in het biogas en het overleven van pathogenen
daarna bij de opwerking tot Groen Gas en het gebruik daarvan door de consument.

1.2

Afbakening van rapportage

Dit rapport beschrijft de mogelijke risico’s van het gebruik van biogas als basis voor Groen
Gas. Dit document kan als ondersteuning dienen bij het ontwikkelen van een
certificeringsysteem om mogelijke problemen met pathogenen in biogas te voorkomen. Het
betreft hier een startnotitie waarin de beschikbare kennis op dit gebied verzameld is. Er zijn
geen experimenten uitgevoerd om nader inzicht te verkrijgen in het risico van transmissie
van pathogenen.
De volgende risico’s van niet conventionele gasbronnen, bijvoorbeeld uit vergisters van
dierlijke mest, zijn in 2006 al geïdentificeerd in een rapport opgesteld in opdracht van
Marcogaz (45):
• Risico’s voor de volksgezondheid voor eindgebruikers en voor werknemers van
de gasindustrie
o Directe toxiciteit als gevolg van lekkages
o Indirecte toxiciteit door verbrandingsproducten
o Watervervuiling na injectie in ondergrondse opslag
o Luchtvervuiling
• Risico’s voor de integriteit van gasnetwerken en voor de veilige bedrijfsvoering
van gastoestellen en – apparaten.
o Corrosie en verstopping van pijpen en veiligheidstoestellen
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De auteurs van dit rapport gaven ook aan dat bij opwerking van het biogas uit vergisters of
stortplaatsen de “biological agents”, zoals pathogenen, een risico zouden kunnen vormen
voor zowel de volksgezondheid (pathogene bacteriën) als het gasnetwerk en de gasopslag
(via biocorrosie). Als tegenmaatregelen suggereerden de auteurs van dit rapport
hygiënisering van het substraat, langere verblijftijden in de vergisters en filtratie van het gas.
Naast de “microbiologische” risico’s noemt het rapport ook het risico van de aanwezigheid
van siloxanen, ammoniak en gehalogeneerde koolwaterstoffen. Deze kunnen een gevaar
opleveren voor de volksgezondheid door vorming van toxische verbindingen (dioxines,
furanen) of voor het gasnetwerk via corrosie.
Het Marcogaz-rapport geeft aan dat het transport van micro-organismen in aërosolen een
punt van zorg is bij de opwaardering van biogas tot Groen Gas. De auteurs erkennen echter
ook dat de kwaliteit van het ingaande ruwe materiaal samen met het rendement van de
opwerkingsstappen in hoge mate de kwaliteit van het biogas bepaalt. Daarnaast merken de
auteurs van het Marcogaz-rapport op dat er op het moment van verschijnen van het rapport
slechts twee studies naar de mogelijke risico’s van injectie van biogas in het
aardgasnetwerk bekend waren en dat deze studies uitwezen dat er geen risico was voor de
“consument” door aanwezigheid van (pathogene) micro-organismen omdat de anaërobe
micro-organismen niet in staat (zouden) zijn om te overleven in aërobe condities. Daarnaast
stelt men dat het niet te verwaarlozen risico van pathogenenoverdracht uit biogas van
vergisters met rioolafval, dierlijk en slachthuisafval en klinisch afval controleerbaar is. Deze
afvalstromen worden in het algemeen gecategoriseerd en vaak vindt verbranding van deze
stromen of vergisting bij hogere temperaturen plaats. Dit versnelt het afsterven van
(pathogene) micro-organismen. Ondanks deze categorisatie en de daaruit voortvloeiende
maatregelen beveelt het Marcogaz-rapport toch aan dat er een kwaliteitsbewakingssysteem
komt om het risico op besmetting met pathogenen te voorkomen (45).
Er zijn dus tal van risico’s te bedenken die een rol spelen bij het opwaarderen van biogas
naar Groen Gas. Naast bovengenoemde risico’s ten aanzien van pathogenen en de
chemische samenstelling van het gas kunnen tijdens de anaërobe vergisting, maar ook op
het grensvlak van anaërobe en aërobe condities, bijvoorbeeld tijdens mestopslag, tal van
verbindingen worden gevormd die een nadelige invloed hebben op de biogaskwaliteit.
Gezien de hoeveelheid stikstof (en zwavel) in mest is het niet denkbeeldig dat er in de
anaërobe vergister of tijdens mestopslag op het anaërobe/aërobe grensvlak vorming van
NOx en SOx verbindingen plaatsvindt. Ook zou het toxische fosfine (PH3) aanwezig kunnen
zijn in het biogas. Fosfine is in het biogas van dierlijke mestvergisters aangetroffen, maar
het is nog niet helemaal duidelijk hoe, waarom en wanneer fosfinevorming plaatsvindt1 (64).
In dit rapport zullen we niet verder ingaan op de vorming van fosfine of andere aan
macronutriënten gerelateerde verbindingen die tijdens vergisting gevormd kunnen worden.
De microbieel gekatalyseerde corrosie van ijzer en andere metalen zal hier ook niet verder
behandeld worden. Over de mechanismen waarmee micro-organismen corrosie van
1

Er lijkt een duidelijk verband te zijn tussen anaërobe corrosie van ijzer en andere metalen
(bijvoorbeeld aluminium) en de vorming van fosfine onder anaërobe condities. Vooralsnog is er echter
nog geen eenduidig bewijs voor microbiële vorming van fosfine direct uit fosfaat. Eerder lijkt het te
worden vrijgemaakt uit zogenaamd “matrix gebonden fosfine”. Micro-organismen spelen wel een rol bij
dat proces. Ook kunnen bacteriën de (anaërobe) corrosie van metaal stimuleren. Langs die route kan
ook de fosfinevorming dus ook gestimuleerd worden 64. Roels, J., G. Huyghe, and W. Verstraete.
2005. Microbially mediated phosphine emission. Science of the Total Environment 338:253-265..
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metalen kunnen beïnvloeden is al veel bekend (80). Het voert te ver om daar in dit rapport in
detail op in te gaan. Bovendien zijn bij deze processen andere micro-organismen betrokken.
Er zijn vooralsnog geen duidelijke aanwijzingen dat micro-organismen uit biogas meer of
minder problemen geven voor de pijpleidingen dan de micro-organismen die van nature al
aanwezig zijn in aardgas. De aanwezigheid van micro-organismen zou kunnen leiden tot
H2S vorming en blokkade van filters door microbiële sulfidevorming of microbieel gevormde
ijzeroxides in de pijpleidingen (45), maar ook dat onderwerp valt buiten het bereik van dit
rapport. Bovendien zijn er al gaskwaliteitseisen geformuleerd met een maximaal toelaatbare
concentratie H2S. Handhaving van die limietwaarde zou al kunnen leiden tot een beperking
van de hierboven genoemde problemen.
De vorming van organische microverontreinigingen tijdens de vergisting van mest zal hier
ook verder niet worden besproken. In studies door anderen zijn de organische
microverontreinigingen die in biogas aanwezig kunnen zijn al uitgebreid geïnventariseerd
(60).
Dit rapport zal zich alleen richten op de pathogene micro-organismen die zich in dierlijke
mest en slib bevinden en waarvan het risico bestaat dat ze in het biogas van de vergister
terecht komen (Hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 bevat een samenvatting van de momenteel
gebruikte opwerkingsmogelijkheden van biogas naar Groen Gas. Uit deze samenvatting
volgen de sleutelparameters die het al dan niet overleven van micro-organismen in het
(bio)gasnetwerk bepalen. Hoofdstuk 5 behandelt de informatie over het effect van vergisting
op de inactivatie van pathogenen en de transmissie van pathogenen uit de vergister naar
het biogas. Ook de effecten van de opwerkingsprocessen worden besproken. Daarna volgt
in hoofdstuk 6 een inschatting van de kans dat de pathogene micro-organismen overleven
in de vergister en in de gasopwerkingsystemen en ten slotte bij gebruik van het Groen Gas.
De laatste twee hoofdstukken bevatten een opsomming van mogelijke extra
risicoreducerende maatregelen (Hoofdstuk 7) en ter afsluiting de conclusies en
aanbevelingen (Hoofdstuk 8).
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Anaërobe vergisting

polymeren
koolhydraten, eiwitten, vet

vluchtige vetzuren

H2/CO2

acetaat

CH4/CO2
Figuur 1

methanogenese

acetogenese

monomeren
suikers, aminozuren, vetzuren

hydrolysise en acidogenese

De anaërobe omzetting van organisch materiaal verloopt in het algemeen zoals
weergegeven in het schema in Figuur 1. Zogenaamde acidogene en acetogene bacteriën
zetten macromoleculen om via monomeren zoals enkelvoudige suikers en aminozuren naar
vluchtige vetzuren en uiteindelijk acetaat, waterstof (H2) en koolstofdioxide (CO2).
Vervolgens produceren methanogene bacteriën hieruit methaangas.

Anaërobe omzetting van organisch materiaal

Anaërobe vergisting heeft naast de biogasproductie als voordeel dat de bij de omzetting
betrokken micro-organismen slechts in geringe mate nieuwe biomassa (slib) aanmaken. De
omzetting van organisch materiaal is echter zelden of nooit volledig. Het merendeel van de
beschikbare afbreekbare organische verbindingen (de biologische afbreekbare CZV), 80 tot
90% (op CZV-basis), zetten ze om naar biogas (Figuur 2). De hoeveelheid biogas die
gevormd wordt is afhankelijk van de verblijftijd van het organisch materiaal in de vergister
en de biologische afbreekbaarheid. De rest van organisch koolstof zit, al dan niet ten dele
omgezet, in het effluent (digistaat) van de vergister of er wordt slib uit gevormd. De aard van
het organisch materiaal in het effluent bepaalt in hoge mate de stabiliteit van het digistaat.
Soms zit er nog een aanzienlijke hoeveelheid vetzuren in het digistaat, waaruit nog methaan
had kunnen worden gevormd als er langere verblijftijden waren toegepast. Ook het slib dat
in de reactor achterblijft, kan nog niet volledig stabiel zijn, omdat het nog biologisch
afbreekbaar organisch materiaal bevat. Tijdens anaërobe vergisting worden geoxideerde
zwavelverbindingen
zoals
sulfaat
omgezet
naar
sulfides
en
geoxideerde
stikstofverbindingen naar ammonium.
De omzettingsnelheid van de biologisch afbreekbare verbindingen is sterk afhankelijk van
het substraat en de procestemperatuur. In principe neemt de omzettingssnelheid toe met de
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temperatuur met dien verstande dat er rond de 40°C een omslagpunt ligt. Onder deze
temperatuur tot ongeveer 20°C spreken we van mesofiele omzettingen en boven de 40°C is
er sprake van thermofiele processen. In deze twee temperatuurgebieden zijn verschillende
microbiële populaties actief. Thermofiele vergisting vindt meestal plaats bij een temperatuur
van ongeveer 55°C, maar is mogelijk tot ongeveer 65°C (3). Psychrof iele vergisting bij
temperaturen onder de 20°C wordt ook toegepast in Nederland, maar op veel kleinere
schaal.
biogas

80-90%

100%
5-15%
influent

Anaërobe reactor

effluent

5-10%

slib

Figuur 2

Koolstofbalans op basis van biologisch afbreekbare CZV voor anaërobe omzettingen
(aangepast overgenomen van (84))
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3
3.1

Pathogene micro-organismen in dierlijke mest en slib
Inleiding

Er zijn tal van pathogenen die zich in dierlijke mest en bioafval in het algemeen kunnen
bevinden en zo tijdens vergisting van deze materialen in het biogas terecht kunnen komen.
Het overzicht in dit hoofdstuk beperkt zich echter tot de meest relevante virussen, bacteriën
en protozoa. Een aantal van deze pathogenen is zoönotisch, dat wil zeggen dat ze infecties
in mensen en in dieren kunnen veroorzaken(65). Er is in het publiek domein geen lijst
beschikbaar met meest voorkomende pathogenen in dierlijke mest. Bij deze inventarisatie is
uitgegaan van veel in de literatuur genoemde pathogene micro-organismen, informatieuitwisseling met experts (o.a. (36)) en een lijst van het Centraal Veterinair Instituut, waar
men veel onderzoek aan dierziekten uitvoert (zie Error! Reference source not found.)).
Slechts een deel van de daar genoemde dierziekten zijn humaan pathogeen en
overdraagbaar via dierlijke mest. De belangrijkste pathogenen die kunnen voorkomen in
dierlijke mest zijn weergegeven in Tabel 1. Deze pathogenen zullen hieronder in meer detail
worden besproken. Belangrijke kenmerken van deze pathogenen zijn weergegeven in Tabel
2 (virussen) en Tabel 3 (bacteriën en protozoa). In deze laatste tabel zijn ook de bacteriën
en protozoa weergegeven die in het biogas van mestvergisters zijn aangetroffen (zie ook
hoofdstuk 5.4.3) (50).
Tabel 1

Pathogene micro-organismen die in dierlijk afval aanwezig kunnen zijn (7, 35, 65, 73)

a

Groep
Virussen

Specifieke soorten
b
Hepatitus
E
(varkens),
Reovirussen,
Rotavirussen,
Adenovirussen ,
b
b
Calicivirussen , Influenza virussen (Orthomyxovirussen) , Bovine Virus Diarrhea
Virus, Corona virus, MKZ virus
c
c
Bacteriën
Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia coli , Aeromonas hydrophila ,
c
Yersinia enterocolitica , Vibrio spp. Leptospira spp. Listeria spp.
(monocytogenes), Mycobacterium paratubercolosis; Clostridium spp., Treponema
spp.
Protozoa
Chryptosporidium parvum, Giardia lamblia, Balantidium coli
a
Pathogenen in rioolslib en huishoudelijk afval en groen afval zijn te vinden “Bijlage 2 Pathogenen in
rioolslib en huishoudelijk afval” en “Bijlage 3 Plantpathogenen in groen afval”
b
Mensen en dieren hebben normaliter duidelijk andere stammen van deze virussen, maar niet altijd.
c
Stammen van deze bacteriën zijn niet altijd pathogeen. De mate waarin de pathogene stammen
voorkomen in dierlijk afval en mest varieert met de diersoort en andere factoren. E. coli O157 is een
voorbeeld van een pathogene variant.

3.2

BSE en andere niet in dit rapport besproken ziekte(beelde)n

Pathogenen zoals het blauwtongvirus en varkenspest, die recentelijk in het nieuws waren,
zullen in dit rapport niet in detail besproken worden omdat dit geen humane pathogenen
zijn. Ziekte(beelde)n zoals rabiës en vogelgriep, die beiden wel op mensen overdraagbaar
zijn, zullen ook niet in detail in dit rapport behandeld worden omdat de meest waarschijnlijke
route waarmee mensen met deze pathogenen in aanraking kunnen komen niet
mestvergisting of vergisting van andere biomassa is, maar direct contact met besmette
dieren of met uitwerpselen.
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De veroorzaker van BSE (Bovine spongiforme encefalopathie) is ook niet in de risicoanalyse
in dit rapport opgenomen. Prionen, die verantwoordelijk zijn voor BSE bij runderen en de
ziekte van Creutzfeldt-Jacob bij mensen, maar ook voor Scrapie bij schapen, zijn strikt
genomen geen levende micro-organismen, maar eiwitten. De besmetting van mensen met
Creutzfeldt-Jacob of varianten daarvan verloopt normaliter via de orale inname van
besmette producten (die onvoldoende verhit zijn). De prionen tasten na inname de hersenen
van de consument aan (17). Het is onduidelijk in hoeverre de prionen kunnen overleven in
het milieu. Echter, een recente Nederlandse studie heeft in ieder geval uitgewezen dat de
BSE uitbraken in de laatste decade vooral zijn te relateren aan voeding en niet aantoonbaar
aan factoren die gerelateerd zijn aan de boerderij of runderen (21). Het aandeel van andere
besmettingsroutes dan via de voeding in de totale verspreiding van BSE is waarschijnlijk
zeer beperkt (24). Ook meercellige parasieten zoals parasitaire wormen (helminthen) zullen
in dit rapport niet verder behandeld worden.

3.3

Virussen

3.3.1 Inleiding
Virussen zijn “genetische elementen” die zich onafhankelijk van het genetisch materiaal van
een gastheercel kunnen vermenigvuldigen maar die dezelfde cel wel nodig hebben.
Virussen hebben een intracellulaire en extracellulaire vorm. De extracellulaire vorm stelt het
virus gedurende langere tijd in staat om te overleven buiten de gastheer en zo een nieuwe
gastheer te vinden. Om zich te vermenigvuldigen moet het virus eerst hechten aan een
gastheercel en deze vervolgens binnendringen, een proces wat we infectie noemen. Hierna
volgt ontmanteling van het virus waardoor het virus-DNA vrijkomt in de gastheercel.
Virussen maken gebruik van de metabole machinerie van de gastheer en voegen er soms
ook nieuwe eigenschappen aan toe. Dan volgt de synthese van viruseiwitten en het virusDNA en de start van de vermenigvuldiging van de virussen. Dat virussen zich soms
vermenigvuldigen ten koste van een gastheer verklaart dat mensen en dieren ziek kunnen
worden. Na rijping en assemblage van nieuwe virussen worden deze buiten de gastheercel
losgelaten. In de extracellulaire vorm bestaat een virus uit genetisch materiaal en soms nog
wat extra macromoleculen omringd door een lipide dubbellaag met eiwitten (het membraan
envelop). In deze vorm (ook wel virion genoemd) kan het virus niet ademhalen of andere
stoffen aanmaken en is het virus metabool inert. Zo gauw infectie van een gastheer heeft
plaatsgevonden kan een virus zich weer gaan vermenigvuldigen. Het virus-DNA is erg klein
en de structuur van virussen is erg divers (44, 83).
Virussen zijn opgedeeld in 6 klassen. Hieronder volgt per klasse een opsomming van enkele
virussen, die vanwege de humane pathogeniciteit relevant zijn bij het vergisten van mest en
andere biomassa. Een samenvatting is weergegeven in Tabel 2.
3.3.2 Klasse I virussen: Dubbelstrengs DNA genoom
Adenovirussen
Dit zijn dubbelstrengs DNA virussen zonder envelop, van 70 tot 90 nm2 groot (Figuur 3). Ze
veroorzaken milde infecties in het ademhalingskanaal. Het genoom heeft ongeveer 36000
basenparen. De humaan pathogene virussen zijn niet altijd dezelfde als dierlijke pathogenen
(44).
2

-9

nm = nanometer = 10 m of een miljoenste mm
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Figuur 3

Adenovirus (staaf is 100 nm, Foto:
F.P. Williams, U.S. EPA)

Figuur 4

Rotavirus (Foto: CDC / Dr. Erskine
Palmer)

Figuur 5

Calicivirus (staaf is 50 nm, Foto: F.P.
Williams, U.S. EPA)

Figuur 6

Coronavirus (Foto: CDC / Dr. Fred
Murphy)

3.3.3 Klasse II virussen: Enkelstrengs DNA genoom
Voor zover bekend bevat deze klasse geen humaan pathogenen die relevant zijn voor dit
rapport. Tot deze groep behoort het varkensparvovirus (zie ook hoofdstuk 5.2.1).
3.3.4 Klasse III virussen: Dubbelstrengs RNA genoom
Reovirussen - Rota virus
Rotavirussen hebben een dubbelstrengs RNA genoom, en zijn ongeveer 60-80 nm groot
(Figuur 4). Ze veroorzaken diarree bij kleine kinderen en soms ademhalingsproblemen. Het
rota-virus kan ook diarree bij kalveren en varkens veroorzaken (44).
3.3.5 Klasse IV virussen: Positive strand RNA genoom
Calicivirussen
Deze virussen (Figuur 5), waaronder Hepatitus E virus (al dan niet van varkens)
veroorzaken leverziekten. Het is een enkelstrengs RNA virus en verspreiding vindt plaats via
het maagdarm-kanaal. Bij zwangere vrouwen kan de infectie acuut tot ziekte leiden.
Humaan pathogene virussen zijn niet altijd dezelfde als dierlijke pathogenen (44).
Coronavirussen
Coronavirussen zijn min of meer bolvormige virussen met een envelopmembraan. De
diameter van de virussen is 60 tot 220 nm en ze hebben kleine glycoproteine “haakjes” op
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het oppervlak waardoor ze de vorm van een kroon3 krijgen (Figuur 6). Ze hebben het
grootste genoom van de tot nu toe bekende RNA virussen (27000-31000 basen).
Coronavirussen veroorzaken een scala aan infecties gerelateerd aan het
ademhalingssysteem in dieren en mensen, waaronder ongeveer 15% van de normale
verkoudheden. In 2003 was een coronavirus verantwoordelijk voor de wereldwijde uitbraak
van SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) (44).
Flaviviridae
Verscheidene soorten dierenvirussen binnen de Flaviviridae kunnen ziekten bij mensen
veroorzaken, zoals Hepatitus C. Echter in de meeste gevallen is de ziekte niet van mens tot
mens overdraagbaar (83).
Picornavirussen - Mond en klauwzeer (MKZ)
Het MKZ virus behoort tot de enkelstrengs RNA virussen in de groep Picornaviridiae. Ze
hebben geen eiwitmantel en zijn uitermate klein, ongeveer 20 to 35 nm. MKZ is een zeer
besmettelijke virusziekte van gedomesticeerde en wilde evenhoevige dieren, zoals
runderen, varkens, schapen en geiten, die ontstaat in en rond de bek en aan de klauwen.
Naast koorts veroorzaakt het MKZ virus bijvoorbeeld een daling van de melkproductie bij
runderen of kreupelheid bij schapen en geiten. Varkens zijn minder gevoelig voor MKZ dan
runderen. De laatste uitbraak in Europa dateert van 2001. Voor oudere dieren is het virus
zelden dodelijk, maar voor jonge dieren in sommige gevallen wel. Er zijn geen
geneesmiddelen en ruimen van de dieren is een oplossing om snelle verspreiding van de
ziekte te voorkomen. Mensen worden niet ziek als ze besmet zijn maar kunnen wel (enkele
dagen) drager zijn van het virus. Kinderen kunnen wel besmet raken met Hand, Voet en
Mondziekte (HVM). Het HVM virus lijkt sterk op het MKZ virus (24).
Besmetting met MKZ kan plaatsvinden via uitscheiding van het virus in speeksel, bloed
zaad, adem, feces, urine, melk en andere lichaamsvloeistoffen en weefsel van besmette
dieren. Verspreiding via de lucht is een belangrijke besmettingsroute. Uitscheiding van
virussen kan al plaatsvinden voordat de symptomen zichtbaar zijn, maar ook nadat de
symptomen verdwenen zijn. Besmetting vindt bijvoorbeeld plaats door direct contact tussen
besmette dieren en slachtoffers, dierlijke producten zoals vlees en melk en via de lucht (70).
MKZ blijft lang actief. Daarnaast is het MKZ virus bij inhalatie 104 tot 105 maal meer effectief
dan bij ingestie. In het algemeen is het MKZ virus meer stabiel in water dan in aërosolen. De
relatieve vochtigheid van aërosolen bepaalt in hoge mate of het virus overleeft (70) (zie ook
hoofdstuk 5.4.2). Tijdens vergisting is de inactivatie snel. Via het uitrijden van besmette
drijfmest kan het virus zich verspreiden. De maximale hoeveelheden MKZ virus die zijn
aangetroffen in mest variëren van 500 (schapen) en 790 (varkens) tot 320.000 (runderen)
(TC)ID50 per gram mest. Urine van runderen kan ook veel virussen bevatten (79.000
ID50/ml) (24).
3.3.6 Klasse V virussen: Negative strand RNA genoom
Orthomyxovirussen- Influenzavirussen
"Negative strand" (dus enkelstrengs) RNA virussen in een envelop, waarvan overdracht
voornamelijk via de ademhaling verloopt (44). Deze virussen zijn erg klein; het influenza A
virus is 6 tot 9 nm breed en 60 nm lang (44).

3
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3.4

Bacteriën

3.4.1 Inleiding
Bacteriën kunnen zich anders dan de hierboven besproken virussen onafhankelijk van een
gastheer kunnen vermenigvuldigen. Het voorkomen van bacteriën in dierlijke mest en het
biogas dat ontstaat tijdens vergisting van de mest is daarom sterk afhankelijk van de
milieuomstandigheden in de vergister. Bacteriën zijn net als virussen ingedeeld in
verschillende klassen en genera (enkelvoud genus). Hieronder volgt een opsomming van de
meest belangrijke pathogene bacteriën en de eigenschappen van de verschillende genera.
De belangrijkste eigenschappen van de genoemde bacteriën zijn te vinden in Tabel 3. Van
de hieronder genoemde bacteriesoorten zijn soms lang niet alle stammen pathogeen. Zo
zijn er stammen van Escherichia coli die gewoon in het menselijke maag-darmkanaal leven
en een bijdrage leveren aan de vertering of Bacillus anthracis die een nuttige functie hebben
als insecticide (62).

3.4.2 γ-(gamma)-Proteobacteriën - Enterobacteriacaea
De Enterobacteriacaea behoren tot de γ-proteobacteriën. Het is een grote familie van
gramnegatieve staafvormige bacteriën, onbeweeglijk of met flagellen. Ze zijn ongeveer 0,3
tot 1 µm4 bij 1,0 tot 6,0 µm groot. Sommige leden van deze familie parasiteren op
zoogdieren en vogels, anderen zijn plant pathogeen. Er zijn verschillende genera die tot
deze familie behoren waaronder enkele die ook pathogene soorten hebben zoals:
Escherichia en Salmonella (62).
Escherichia coli
E. coli (Figuur 7) is een mesofiele (optimum groei
temperatuur
37°C),
neutrofiele,
facultatief
anaërobe bacterie. Hij is 1,1-1,5 bij 2,0-6,0 µm
groot en soms beweeglijk (62). Veel E. coli
stammen zijn ongevaarlijke bacteriën die in de
menselijke darm leven. E. coli stam O157 echter is
een van de bekende pathogene stammen, die
vooral aanwezig kan zijn in vee en dan vooral in
kalveren tot 24 maanden die net op vast voedsel
zijn gezet. Het aantal E. coli O157 in mest is
geschat op 3 – 50.000 cfu/gram feces (infectie
Figuur 7
E. coli (Foto: NIAID)
dosis voor humane opname is 10 cfu, de laagste
humane dosis voor de normale uit voeding afkomstige pathogenen). E. coli O157 overleeft
niet in het veld, maar kan onder extreme omstandigheden (bijvoorbeeld in appelcider in
koelkast en bij lage pH) toch voor besmetting zorgen. Het lijkt erop dat E coli O157 beter
overleeft in een koudere omgeving (35). E coli O157 schijnt zich bij 22°C en 37°C te kunnen
vermenigvuldigen in rundermest en tot 10 weken te kunnen overleven (met behoud van
verotoxine productie) (65). E coli O157 veroorzaakt “hemorrhagic colitis, thrombocytopenia,
hemolytic uremic syndrome” (44).
Ziektebeeld algemeen: Incubatietijd: 24-72 uur; braken(+/-), diarree(++), koorts (-).
Organisme groeit in de darm “travelers diarrhea’,. Enterotoxineproductie, normaliter
herstel in 1 tot 3 dagen, behalve bij pasgeboren baby’s (62).

4

-6

1 µm is 10 m
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Salmonella spp.
Salmonella is de meest waarschijnlijke kandidaat om
zich in het milieu te verspreiden via dierlijke mest (en
huishoudelijk afval). Bijna alle varianten van
Salmonella zijn pathogeen voor zowel mens als dier
(65). Salmonella spp. kan groeien bij temperaturen
tussen 6 en 47°C, en ze zijn 0,7-1,5 bij 2,0-5,0 µm
groot en beweeglijk (Figuur 8) (62). De mest van
veel melkveebedrijven is besmet met Salmonella.
Het meeste in stallen gehouden vee heeft tussen de
Figuur 8
Salmonella infantis (Foto:
20 en 50000 cfu Salmonella per gram mest.
CDC / Janice Carr)
Salmonella kan men tot 286 dagen detecteren in
slurries of lagoons, maar er is een 90% afname van
de cfus in 30 dagen in slurries. Het overleven in mest is sterk afhankelijk van de
temperatuur en de ammoniumconcentratie (35).
Ziektebeeld algemeen: Incubatietijd: 8-48 uur; braken(+/-), diarree(++), koorts (+).
5
Organisme groeit in de darm, Infectiedosis >10 organismen (62).

Yersinia enterocolitica
Yersinia is als pathogeen vooral geassocieerd met water, en komt vooral voor in slib en niet
in mest. Echter, Yersinia enterocolitica is geïsoleerd uit varkensafval en kan dus potentieel
wel een risico vormen bij de vergisting van varkensmest (65). Yersinia kan zelfs bij 0°C nog
groeien (62).
Ziektebeeld algemeen: Incubatietijd: 4-7 dagen; braken(+/-), diarree(++), koorts (+).
Fecale-orale transmissie. Buikpijn, diarree, koorts. (62).

3.4.3 γ-(gamma)-Proteobacteriën – rest
Aeromonas hydrophila
Aeromonas behoort tot de γ-proteobacteriën. Ze worden soms geassocieerd met gastroenteritis, cellulitis en andere ziektes (62).
Vibrionales
Vibrio spp. behoren tot de γ-proteobacteria en zijn 0,5-0,8 bij 1,4-2,6 µm groot. Ze zijn
gebogen of rechte cellen met flagellen. Vibrio spp. zijn facultatief anaëroob en psychrofiel;
ze hebben een optimum groeitemperatuur bij 15°C of lager en zijn actief tussen 0 en 20°C
(62). Vibrio cholera en Vibrio parahaemolyticus kunnen diarree veroorzaken bij consumptie
van besmette schaaldieren (62). Daarom zijn ze voor mestvergisting waarschijnlijk minder
relevant.
Ziektebeeld V. cholera algemeen: Incubatietijd: 24-72 uur; braken(+), diarree(+++), koorts
(-). Organismen groeien in de darmen en produceren toxines. Infectiedosis is meer dan
5
10 organismen. (62).
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3.4.4 ε-(epsilon)-Proteobacteriën
Campylobacter spp.
Campylobacter spp. behoren tot de ε-proteobacteria en zijn 0,2-0,5 bij 0,5-5,0 µm groot
(Figuur 9). Ze hebben een helixvorm, of gebogen of
rechte cellen met flagellen. Campylobacter spp. zijn
microaërofiel (62).
Een van de pathogene stammen is Campylobacter
jejuni. Ze veroorzaken pijn in maag-darmkanaal,
diarree, en koorts (44).

Figuur 9

3.4.5

Campylobacter
jejuni
(Foto: CDC / Dr. Patricia
Fields,
Dr.
Collette
Fitzgerald)

Ziektebeeld algemeen: Incubatietijd: 2-10
dagen; braken(-), diarree(+++), koorts (++).
Infectie via orale route uit voedsel,
huisdieren, organismen leven in dunne darm.
Invasie van mucus membraan, normaliter
herstel in 5 tot 8 dagen, behalve in ernstige
gevallen (62).

β-(beta)-Proteobacteriën

Figuur 10

Burkholderia
(Foto: CDC
Carr)

/

cepacia
Janice

Burkholderia spp.
Burkholderia (Figuur 10) is een aërobe bacterie, die
behoort tot de β-proteobacteriën. Burkholderia spp.
zijn gram-negatief, mobiel, vormen geen sporen en
zijn 0,3-1,0 bij 1,0-5,0 µm groot en groeien goed op
vluchtige vetzuren en zijn zeer veelzijdig. B. cepacia
kan
meer
dan
100
verschillende
koolstofverbindingen afbreken en is daarom
betrokken bij de koolstofkringloop. B. cepacia is
een plant pathogeen, maar kan in ziekenhuizen ook
problemen veroorzaken voor cystic fybrose
patiënten (62).

3.4.6

De lage G+C gram positieve bacteriën (Firmicutes)
Listeria (Klasse Bacilli)
Listeria behoort tot de gram-positieve (lage G+C)
bacteriën (Figuur 11). Het zijn korte staven, en
deze bacteriën zijn aëroob of facultatief aëroob en
mobiel (62). Listeria komt in de natuur op planten
en in de bodem voor, maar ook in slecht
gefermenteerde silage en rauwmelkse kaas. Veel
mensen en levende have (m.n. schapen) zijn
drager. Verse groenten die zijn bemest met dierlijke
mest zijn waarschijnlijk een belangrijke bron van
Figuur 11 Listeria monocytogenes
besmetting bij mensen. Listeria groeit goed in een
(Foto: CDC/Dr. Balasubr
groot temperatuurgebied (1-45°C (65)), bij pH 5 tot
Swaminathan;
Peggy
9 en bij hoge zoutconcentraties (35).
Hayes
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Bacillus anthracis

Figuur 12

Bacillus anthrax met
endosporen
(Foto:
CDC (PHIL #1792))

Bacillus anthracis (Figuur 12) is een gram-positieve,
mobiele aërobe of facultatief aërobe sporenvormende
bacterie van 0,5-2,5 bij 1,2-10 µm groot. Voornamelijk
rundvee, geiten en schapen kunnen geïnfecteerd
raken met B. anthracis. Bacteriële sporen kunnen
gedurende zeer lange tijd (tot tientallen jaren) actief
blijven in grond en dierlijke (afval)producten. Bij
mensen kan inademing of ingestie van sporen van de
bacterie antrax veroorzaken in de longen of in het
maag-darmkanaal. Ook de huid kan geïnfecteerd
worden. Als de bacterie de bloedsomloop bereikt is de
ziekte dodelijk (62).

Aerococcus spp.
Aerococcos spp viridans zijn micro-aërofiele gram-positieve coc-vormige bacteriën die
normaliter alleen infecties zoals bijvoorbeeld ontstekingen aan de urineleiders, en
wondinfecties veroorzaken in al verzwakte gastheren (78). Aerococcus komt algemeen voor
in natuurlijke milieus, zowel in zoetwater als mariene omstandigheden, maar ook in
ziekenhuizen en op de huid van mensen (25).
Clostridia

Figuur 13

Clostridium
botulinum
met
endosporen
(Foto:
CDC (PHIL #2107))

De klasse Clostridia en het genus Clostridium omvat ten
een zeer diverse groep grampositieve bacteriën
waarvan er een aantal pathogeen zijn. Clostridium spp.
zijn strikt anaëroob (en verdragen dus geen zuurstof in
hun milieu) en vormen hitteresistente sporen, die jaren
lang in het milieu kunnen overleven. Ze zijn voor een
groot deel verantwoordelijk voor de vorming van de geur
die we associëren met rotting. Verscheidene Clostridium
spp. produceren toxines en zijn pathogeen. De cellen
zijn 0,3-2,0 bij 1,5-20 µm groot, vaak staafvormig maar
er zijn ook pleomorfe soorten (die van vorm
veranderen). Ze zijn niet beweeglijk (62).
Enkele ziekteverwekkers onder de Clostridia zijn C.
perfringens en C. botulinum (Figuur 13).

Clostridium perfringens
Ziektebeeld algemeen:Incubatietijd: 8-16 uur; braken(+/-), diarree(+++), koorts (-). Infectie
via opgewarmd vlees. Grote aantallen moeten worden ingenomen, Enterotoxineproductie,
normaliter herstel in 1 tot 4 dagen (62).

Clostridium botulinum
C. botulinum is een obligaat anaërobe sporenvormende gram-positieve bacterie.
Ziektebeeld algemeen: Incubatietijd: 18-24 uur; braken(+/-), diarree(zelden), koorts (-).
Clostridia groeien in anaëroob voedsel en produceren toxines. Toxines worden
opgenomen in darmen, hoge sterftekans(62).
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Thermoactinomyces
Thermoactinomyces zijn gram-positieve, immobiele, thermofiele obligaat aërobe bacteriën
die endosporen vormen. Deze sporen zijn uitermate hitteresistent. Ze kunnen gedurende 30
minuten bij 90°C overleven. Ze kunnen een allergische reactie in de ademhalingswegen van
landbouwers veroorzaken.
Staphylococcus spp.
Staphylococcus spp. zijn gram-positieve, immobiele facultatief anaërobe bacteriën. Ze zijn
mesofiel en kunnen zich in een breed pH-gebied handhaven. Ze zijn niet sporenvormend
De infecties door S. aureus richten zich met name op de huid, ademhalingsorganen en het
maag-darmkanaal van gewervelde dieren en veroorzaken wondinfecties, longontsteking,
“toxic shock syndrome” en voedselvergiftiging.
Ziektebeeld algemeen: Incubatietijd: 1-8 uur; braken(+++), diarree(+), koorts (-).
Staphylococcen groeien in vlees, melkproducten en bakproducten en produceren
enterotoxines (62).

3.4.7 De hoog G+C grampositieve bacteriën
Actinobacteria
Actinobacteriën lijken erg op schimmels, maar zijn (hoog G+C) gram positieve bacteriën. De
Mycobacteria vormen een genus binnen de Actinobacteriën. Het zijn aërobe, onbeweeglijke
en niet sporenvormende, rechte of licht gebogen staven, soms vertakt. Ze zijn ongeveer
0,2-0,6 bij 1,0-10 µm groot. Ze kunnen filamenten vormen. Sommige zijn parasitair. M. bovis
veroorzaakt tuberculose in onder andere vee en kan ook tuberculose veroorzaken bij
mensen. Pasteurisatie van melk van dit vee is een afdoende beveiliging tegen deze
bacterie.
M. paratuberculosis veroorzaakt Johne’s Disease in vee. Geïnfecteerd vee kan maanden tot
jarenlang M. paratuberculosis in de mest hebben voordat de ziekte zich echt ontwikkelt. Dan
zit er tot een miljoen cfu’s per gram mest in de feces. De bacteriën kunnen tot 1 jaar
overleven in het milieu (35). Er staat nog niet onomstotelijk vast dat M. paratuberculosis ook
mensen ziek kan maken, maar er komt steeds meer bewijs en de Engelse Food Standards
Agency heeft aangekondigd dat ze controles op deze bacterie gaat uitvoeren (49). De
voornaamste besmettingsroute van paratuberculose in vee is respiratoir (62).
Propionibacterium spp. acnes
Propionibacteria zijn pleomorfe immobiele, niet sporenvormende staafvormige bacteriën. Ze
zijn anaëroob tot aerotolerant. Ze behoren tot de normale micro-organismen die de mens
altijd bij zich draagt, maar spelen ook een rol bij de vorming van tandplak (62).
3.4.8 Chlamydiae
Chlamydiae spp. zijn immobiele coc-vormige gram-negatieve bacteriën, die de darmen,
ademhalings- en geslachtsorganen kunnen infecteren. Ze zijn uiterst beperkt in de
verbindingen die ze kunnen afbreken en kunnen niet overleven buiten zoogdieren en vogels
(62).
3.4.9 Spirochaetes
Spirochaetes zijn gram-negatieve chemoheterotrofe bacteriën die zich kunnen
voortbewegen. Voorbeelden van pathogene Spirochaeten zijn Leptospira spp. (Figuur 14)
en Treponema spp.
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Leptospira spp.
Ze zijn ongeveer 0,1 bij 6-24 µm groot en zijn dus
extreem dun. Leptospira zijn aërobe micro-organismen,
vaak humane pathogenen en veroorzaken bijvoorbeeld
de Ziekte van Weil (leptospirosis), bloedingen en
geelzucht (62)
Treponema spp.
Treponema (0,1-0,4 bij 5-20 µm) zijn mobiele anaërobe
of microaërofiele bacteriën. Ze komen o.a. voor in het
darmkanaal van dieren. Sommigen zijn pathogeen en veroorzaken bijvoorbeeld syfilis.
Figuur 14

Leptospira interrogans
(Foto:
CDC/Janice
Carr.

3.5 Protozoa, ciliaten en fungi
3.5.1 Protozoa
Protozoa behoren tot de eukaryoten, dus
intracellulaire membranen spelen een
belangrijke rol bij de organisatie van de
verschillende functies binnen de cel. Zo
zitten de genen van een eukaryoot netjes
verpakt. Dit is bij prokaryoten niet het
geval (62).
Cryptosporidium en Giardia (7-10 bij 8-10
µm)
zijn
twee
voorbeelden
van
pathogene protozoa. Cryptosporidium is
een niet-mobiele darm infecteerder, die
Figuur 15 Cysten van C. parvum en G. lamblia
(staaf is 10µm lang) (Foto: H.D.A.
cryptosporidosis veroorzaakt. Giardia is
Lindquist, U.S. EPA)
wel mobiel, infecteert eveneens de
darmen en veroorzaakt Giaridasis.
Giardia en Cryptosporidium hebben ruwweg twee levensstadia. Cysten (Figuur 15 en Figuur
16) worden opgenomen door de gastheer en
kunnen het maagzuur overleven. Uit de cysten
vormen zich via een aantal tussenstadia twee of
meer trofozoieten. De trofozoieten (de vegetatieve
vorm), zijn anaëroob, kunnen de darm koloniseren
en veroorzaken uiteindelijk de ziekte van de
gastheer. Uit de trofozoiet vormen zich via een
aantal tussenstappen weer cysten die via de feces
samen met de trofozoieten worden uitgescheiden
(49). Cryptosporidosis veroorzaakt ernstige
diarree met een lage infectie dosis van 10-100
oocysten. In vochtige omstandigheden blijven
deze oocysten ongeveer 2 tot 6 maanden actief.
Giardiasis veroorzaakt ook diarree en kan naast
directe infectie ook verspreiden via zoönose Figuur 16 Electronenmicroscopische foto van Giardia
(aanpassen van dierlijke pathogeen tot humane
lamblia cyste (Foto: CDC /
pathogeen) (62).
Janice Carr)
Zowel Cryptosporidium als Giardia komen voor in

26

wild, vee en mensen. De belangrijkste zorg is de besmetting van water door mest,
voornamelijk door kalveren. Beide organismen overleven gedurende langere tijd in mest
(35). Cryptosporidium veroorzaakt infecties in de epitheelcellen in het maag-darmkanaal en
in de ademhalingsorganen. Giardia lamblia veroorzaakt infecties van de bovenste dunne
darm, diarree en zwellen van de darm (44).
3.5.2 Ciliaten
Balantidium coli is een ciliaat die in de darmen van zoogdieren (inclusief mensen) kan leven
en daar dysenterie kan veroorzaken. Ciliaten zijn in het algemeen erg groot. Ze kunnen 10
tot 3000 µm lang worden (62).
3.5.3 Schimmels en gisten
Schimmels zijn eukaryote sporenvormende micro-organismen. Er zijn schattingen dat er
ongeveer anderhalf miljoen verschillende soorten bestaan. Er zijn slechts enkele soorten die
voorkomen in zoetwater of mariene systemen, de meeste schimmels leven in een nietwaterig (maar wel vochtig!) milieu. Schimmels zijn belangrijk voor de mens en spelen een
belangrijke rol in de handhaving van de wereldwijde kringloop van koolstof en andere
nutriënten, en bijvoorbeeld in de voedselbereiding. Er zijn ook veel pathogene soorten, die
planten en dieren infecteren. Schimmels variëren aanzienlijk in grootte en vorm, van
eencellige organismen tot paddenstoelen. Gisten zijn ook eencellige schimmels, die in het
algemeen groter zijn dan bacteriën. Ze zijn niet beweeglijk.
Schimmels groeien het best in het donker en
zijn in het algemeen aëroob. Er zijn
uitzonderingen. In de darmen van vee groeien
obligaat anaërobe schimmels. Sommige gisten
zijn facultatief anaëroob en groeien door
fermentatie van suikers. Schimmelsporen
kunnen lang overleven in lucht. Een
gemiddelde schimmelhyphe is 3 tot 15 µm
groot.
Er zijn “slechts” 50 humaan pathogene
schimmels bekend. Aspergillus flavus (Figuur
Figuur 17
Aspergillus flavus (Foto:
17) is een voorbeeld van een opportunistische
CDC/Dr. Libero Ajello (PHIL #4299), 1963)
schimmel die pathogeen is voor zowel dier
(varkens, vee, pluimvee) als mens. Aspergillus komt wijd verbreid in de natuur. A. flavus kan
via inademing van de sporen in een al verzwakte gastheer aspergillosis veroorzaken.
Aspergillosis kan leiden tot sterk allergische reacties, astmatische aanvallen, bronchitis en
zelfs groei van de schimmel in de longen (62).
Schimmels en gisten zullen verder slechts in zijn algemeenheid worden besproken.
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Tabel 2

Eigenschappen van virussen die zouden kunnen voorkomen in dierlijke mest (- = geen gegevens gevonden)
Envelop

Ziektebeeld

70-90

Nee

ademhalingskanaal

(44, 83)

60-100

Nee

Diaree,
ademhalingsproblemen

(44, 63)

Klasse IV virussen: Positive strand RNA genoom
b
Calicivirussen
Hepatitus E virus
32-34

Nee

Leverziekten

Coronavirussen

60-220

Ja

Ademhalingssysteem
Diarree

20-35

Ja
Nee

Klasse I virussen: Dubbelstrengs DNA genoom
Adenovirussen
Klasse III virussen: Dubbelstrengs RNA genoom
Reovirussen
Rotavirus

Flaviviridae
Picornavirussen

Bovine Virus Diarrhea Virus
MKZ

Klasse V virussen: Negative strand RNA genoom
Orthomyxovirussen Influenza virussen
6 tot 9 bij 60
a

Ja

10-100

Mest

c

Varkens, kippen
Varkens, kippen

Niet humaan
pathogeen, wel HVM

Griep

In het algemeen kunnen 1-10 virussen genoeg zijn voor besmetting (66).
Hepatitus E virus behoort tot picornaviurssen maar heeft veel karakteristieken van de Calicivirussen
c
Het is nog niet duidelijk of de overdracht van Hepatitus E virus (HEV) van varken op mens kan plaatsvinden
d
ID50/g; afhankelijk van soort
b

Infectiedosis

a

Grootte
(nm)

2-790
virus)

(influenza

A

Ref

(10, 44,
49)
(44, 63)

Varkens/rundvee
d
500-320000
Evenhoevigen
6
Tot 10 /g

(10, 24)
(24, 70)

Met name varkens. Ook
paarden en pluimvee

(44)

Tabel 3

Eigenschappen van bacteriën en protozoa die zouden kunnen voorkomen in dierlijke mest en/of zijn aangetroffen in biogas van mestvergisters
(zie ook paragraaf 5.4) (- = geen gegevens gevonden)
Grootte (µ
µm)

Gram

γ- Proteobacteriën Enterobacteriacaea Escherichia spp.
(coli O157:H7)

1,1-1,5 bij 2,0-6,0

Enterobacteriacaea

Salmonella spp
(typhimurium)

Enterobacteriacaea

Yersinia
spp.
(enterocolitica)

a

Mobiel

T
°C

pH

Redox

Neg

soms

10-45
Kan
laag

5.5-8.0,
kan laag

0,7-1,5 bij 2,0-5,0

Neg

ja

6-47

-

Neg

-

-2-43

γ- Proteobacteriën – restAeromonas spp.
(hydrophila)

0,3-1,0 bij 1,0-3,5

Neg

ja

0 - 41

Vibrionales

Vibrio spp.

0,5-0,8 bij 1,4-2,6

Neg

ja

0 - 44

6,0-9,6

F(-O2)

Campylobacter
spp. (jejuni)

0,2-0,5 bij 0,5-5,0

Neg

ja

4-42°C

Gevoelig
voor lage
pH

Burkholderia
spp. (cepacia)

0,3-1,0 bij 1,0-5,0

Neg

ja

-

-

d

e

b

e

Transmissie
ziekteverschijns
elen

Infectiedosis
cfu

Mest
cfu/g

Ref

F(-O2)

Oraal–fecaal
o.a. diarree

4-8

F(-O2)

Braken,
koorts

diaree,

4,2-9

F(-O2)

Braken,
koorts

diaree,

(Laag)
10
(ingestie)
8
10
10 -10
4-20 (<50) CFU
5
(Hoog)>10
3
9
10 -10
(ingestie) 1001000
4
10 bacteriën
4
>10 CFU
6
10

3-50000
varkens,
runderen

(9, 26,
44, 62,
63, 66)

20-50000
o.a. varkens,
rundvee,
pluimvee

(9, 27,
49, 62,
63, 66)

Varkens.
runderen,
schapen,
geiten,
pluimvee

(9, 62,
63, 66)

F(-O2)

Infecties in maagdarmkanaal,
diarree
Oraal-fecaal
Cholera, diarree

-

Vee

(49, 62,
63)

Schaaldieren,
knaagdieren

(49, 62,
63)

µO2

Oraal
Diarree,
koorts,
darm infecties

50-500-800,
<1000 bacteriën
(66)
<500
(bij
ingestie)

Vrijwel
alle
levende have

(9, 49,
62, 63)

O2

Plantpathogeen,
maar
ook
probleem
voor
cystic
fybrosis
patiënten

-

-

(62)

5

>10 -10

8

ε-proteobacteria

β- Proteobacteriën
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Tabel 3 vervolg

Lage G+C gram+
Bacillus

Clostridiacaea

Grootte (µ
µm)

Gram

Listeria
spp.
(monocytogenes)

0,4-0,5 bij 0,5-2,0

Bacillus
anthracis

0,5-2,5 bij 1,2-10

spp.

Aerococcus spp.
(viridans)
Clostridium spp.

0,3-2,0 bij 1,5-20

C. botulinum

0,5-2,0 bij 2-22

C. perfringens

a

b

Mobiel

T
°C

pH

Redox

Pos

Ja

<0-45

5-9

O2 /FO2

Pos

Ja

-

-

O2 /FO2

Pos

Nee

-

-

µO2
-O2

Pos

Ja

3,3-40

>4,6

-O2

Pos

Nee

6-50

5-8.3

-O2

Ref

Alle levende
have

(35, 49,
62, 63,
65)

(62)

-

Runderen.
Ook varkens,
geiten,
schapen,
paarden
-

Sporenvormend!

-

(62)

Sporenvormend!

Rundvee

(49, 63)

~10
Sporenvormend!
Zeer
hitte
tolerant
Endosporen

Rundermest
en gevogelte

(49, 63)

-

(62)

1.0 µg toxine
6
(=10 cfu), 100200 ng

Rundvee
en
andere dieren

(62)

>10

Infectie dosis
cfu

Oraal-fecaal
en
via
placenta.
Griepachtig met
diarree of erger in
verzwakte
slachtoffers
Inhaleren
of
ingestie
van
sporen. Infecties
van huid, longen
en maagdarm
-

10 -10
3
< 10

Maag
darm
kanaal
Oraal/Fecaal
Botulisme
Diarree

3

8

8000-50000 (bij
inademen).
Sporenvormend

5

Thermoactinomycetea
e

Thermoactinomyc
es spp.

0,4-1,0

Pos

Nee

>50

-

O2

Staphylococcaceae

Staphylococcus
spp. (aureus)

0,9-1.3

Pos

Nee

7-48

4.5-9.3

F-O2

Mycobacterium
spp.

0,2-0,6 bij 1,0-10

Pos

Nee

-

-

O2

tuberculose

10
inademen)

0,5-0,8 bij 1,0-5,0

Pos

Nee

-

-

-O2/O2,

acne

-

Hoge G+C gram+
Actinobacteriën

(paratuberculosis)
Propionibacterium

spp (acnes)

Allergie
in
ademhalingsorga
nen
Ademhalingsorganen en maag
darmkanaal

c

Mest
Cfu/g

Transmissie
ziekteverschijns
elen

(bij

-

6

(23, 25,
78)

(35, 44,
62)
(62)

tolerant
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Tabel 3 vervolg (2)
Grootte (µ
µm)

Gram

Chlamydia spp.

0,2-1.5

Leptospira spp.

a

Mobiel

T
°C

pH

Redox

Neg

Nee

-

-

0,1bij 6-24

Neg

Ja

-

Treponema

0,1-0,4 bij 5-20

Neg

Ja

Cryptosporidium
f
spp. (parvum)

7-10 bij 8-10

-

5-9
bij
12-15
(trofozoiet)

10-3000

b

c

Mest
Cfu/g

Ref

-

-

(62)

niet
goed
bekend,
maar
zeer laag, bijv.
3.
-

Alle levende
have

(62, 63)

-

(7, 62)

Infecties
maagdarmkanaal
en
ademhalingsorganen, diarree
Infecties
darm,
diarree

10-100 oocysten
132

Alle levende
have

(35, 44,
49, 62)

10-100 cysten
1-10
(bij
ingestie)

Zoogdieren en
vogels

(35, 44,
49, 62)

dysenterie

niet
bekend,
maar zou erg
laag
kunnen
zijn: 10-100

Varkens

(62)

Transmissie
ziekteverschijns
elen

Infectie dosis
cfu

-

Infecteer darmen,
ademhalings- en
geslachtsorganen

-

O2

Ziekte van Weil,
bloedingen,
geelzucht

-

-

-O2/µO2

Ja

-

-

-

-

Ja

-

-

-O2

-

-

-

-

-

Chlamydiae

Spirochaetes-

Protozoa

f

Giardia
(lamblia)

spp.

Ciliaten
Balantidium coli

a

Neg = gram-negatief, Pos = gram-positief
O2 = aëroob, FO2 = facultatief aëroob, µO2 = microaërofiel; F(-O2) = facultatief anaëroob; -O2 = anaëroob
c
Infectie dosis is zeer afhankelijk van de gastheer. In het algemeen gelden de laagst genoemde dosis voor zwakkere gastheren (kinderen, ouderen)
d
dood bij >70°C
e
snelle inactivatie mogelijk bij 71.8°C (18 seconde n) of 62,9°C (30 minuten)
f
Giardia en Cryptosporidium hebben twee of meer levensstadia (zie tekst)
b
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3.6

Micro-organismen in zuiveringsslib

De pathogenen in zuiveringsslib zijn divers en afhankelijk van de bron van het afvalwater.
Het grootste gedeelte van de pathogenen komt rechtstreeks van menselijke uitwerpselen,
gedomesticeerde dieren en vee. Het aantal pathogenen is ook afhankelijk van andere
factoren zoals het type processen op de afvalwaterzuiveringsinstallatie, de gezondheid van
de populatie die het afvalwater levert, aanwezigheid van ziekenhuizen, (vleesverwerkende)
industrie en het weer. Een opsomming van de meest belangrijke pathogenen in primair en
secondair zuiveringsslib is weergegeven in “Bijlage 2 Pathogenen in rioolslib en
huishoudelijk afval”. De belangrijkste pathogenen in dat overzicht zijn ook al behandeld in
Tabel 2 en Tabel 3 en zullen hier daarom niet apart besproken worden (42).
3.7

Micro-organismen in gaspijpleidingen

Een studie naar het voorkomen van micro-organismen in gas in pijpleidingen van de
gasindustrie heeft uitgewezen dat er meer dan 100 verschillende bacteriën aanwezig
kunnen zijn, waarvan het merendeel tot de β- en γ-proteobacteria en gram positieve
bacteriën behoorden. Daarnaast zijn ook nog 31 verschillende methaanvormende
bacteriesoorten gevonden. In 6 van de 9 geteste gasmonsters was E. coli aanwezig, maar
dit zegt niets over de eigenlijke aantallen E. coli die aanwezig zijn in de gaspijpleidingen.
Voor zover traceerbaar, werd door geen van de leidingen biogas aangevoerd en was hier
alleen sprake van aardgas (88).

4
4.1

Toepassing en opwerking van biogas naar Groen Gas
Huidige toepassingen van biogas en praktijkvoorbeelden van biogasinjectie in
aardgasnet

Het valt buiten het bereik van dit rapport om een uitgebreide beschrijving te geven van de
verschillende
mogelijke
toepassingen
van
biogas,
maar
de
verschillende
toepassingsgebieden illustreren de evolutie van biogas als multifunctionele energiebron en
de noodzaak tot het uitzoeken van de mogelijke gerelateerde risico’s. In Nederland wordt
biogas vooral opgewekt door slibvergisting op rioolwaterzuiveringsinstallaties, bij de
anaërobe behandeling van industrieel afvalwater en door de vergisting van mest, al dan niet
in combinatie met andere organische (rest)stromen. Daarnaast zijn er enkele installaties
voor de anaërobe verwerking van huisvuil, en is er nu nog een relatief groot aandeel
stortgas. In totaal werd in 2006 in Nederland 6% van de duurzame energie opgewekt met
biogas. De productie uit stortgas heeft een dalende trend, terwijl productie in de landbouw
de grootste groei laat zien (12). Veel biogas wordt omgezet in elektriciteit en warmte met
behulp van gasmotoren en warmte kracht koppeling. De geproduceerde elektriciteit wordt
ter plaatse gebruikt, waarna een eventueel overschot aan het elektriciteitsnet wordt
geleverd. De warmte kan niet altijd nuttig gebruikt worden. Naast de toepassing voor
elektriciteitsproductie wordt biogas ook gebruikt als transportbrandstof, bijvoorbeeld op
plaatsen in Zweden, Frankrijk, Tsjechië en Zwitserland (86).
Zowel in het geval van elektriciteitsproductie als bij gebruik als transportbrandstof lijkt het
pathogenenvraagstuk van ondergeschikt belang, aangezien normaal gesproken in die
gevallen het contact van mensen met biogas minimaal of zelfs afwezig is. Bij injectie in de
aardgasleidingen is er meer kans op menselijk contact met biogas, bijvoorbeeld tijdens het
moment vlak voor het aansteken van het gasfornuis of bij lekkage in woningen. Op deze
risico’s zal in Hoofdstuk 6 nader worden ingegaan.
In Europa en daarbuiten zijn er verschillende installaties die groen gas produceren. Tabel 4
geeft een aantal voorbeelden. Er bestaat nog geen internationale technische standaard voor
de injectie van opgewerkt biogas in het aardgasnetwerk, maar sommige landen hebben een
eigen standaard en eigen procedures ontwikkeld. Zweden heeft bijvoorbeeld sinds 1999 een
standaard voor het gebruik van biogas als transportbrandstof en voor de injectie van biogas
in het aardgasnet. Zwitserland en Duitsland hebben beide twee standaarden ontwikkeld,
een voor ongelimiteerde injectie en een voor gelimiteerde injectie in het gasnet. De
genoemde standaarden zijn met name gericht op de verbrandingswaarde en op het gehalte
koolstofdioxide en zwavelverbindingen. Frankrijk heeft sinds 2004 een standaard voor
biogasinjectie, die ook gehaltes voor andere verontreinigingen zoals kwik en halogenen
specificeert. Geen van de standaarden noemt pathogenen als aandachtspunt. (57).
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Tabel 4

Overzicht van installaties die Groen Gas produceren uit biogas (57, 85, 86).
Soort biogasproductie

CH4 eis (%)

Opwerkingstechnieken
(voor CO2 en H2S)

In werking
sinds

Stort

-

Membraanfilter, actieve kool

2003

Kerpen

Energiegewassen

-

PSA, actieve kool

2006

Pliening

Energiegewassen

-

PSA, actieve kool

2006

Straelen

Energiegewassen en mest

-

PSA, actieve kool

2006

Rathenow

Energiegewassen en mest

-

PSA, actieve kool

2006/2007

-

Membraanfilter

2006

Land
Locatie
Canada
Berthierville
Duitsland

Nederland
Beverwijk
Collendom

Stort

88

Membraanfilter, actieve kool

1990/91

Gorredijk

Stort

88

Membraanfilter, actieve kool

1994

Nuenen

Stort

88

Tilburg

RWZI-slib, stort groenafval

88

Wijster

Stort

88

Mest

Renton (WA)
Mc Carty Road
(NY)

Carbon molecular sieves,
actieve kool/PSA
Water scrubbing,
ijzeroxide-pellets.
Carbon molecular sieves,
actieve kool

1987

97

PSA, biofilter

2005

RWZI-slib

98

Water scrubbing

1984 + 1998

Stort

98

Selexol scrubbing

1986

RWZI-slib

97

Chemische absorptie,
actieve kool

2006

Samstagern

Biowaste

96

Jona

GFT

-

1990

1989

Oostenrijk
Pucking
VS

Zweden
Göteborg
Zwitserland
Carbon molecular sieves,
actieve kool
Genosorb washing, actieve
kool

2005
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4.2

Opwerkingsmethoden voor Groen Gasproductie uit biogas

4.2.1 Inleiding
De opwerking van biogas heeft twee doelen en kan grofweg in twee stappen worden
onderverdeeld: ten eerste de verwijdering van onzuiverheden uit het biogas, en ten tweede
de aanpassing van de Wobbe-index en de verbrandingswaarde van het gas. Voor deze
twee opwerkingsstappen zijn verschillende technieken inzetbaar. In het algemeen verwijdert
men H2S als eerste, vanwege de corrosieve eigenschappen en de onplezierige geur van dit
gas. Ook vindt in de eerste stap verwijdering van andere verontreinigingen (koolwaterstoffen
en ammonia) plaats (85). In de tweede stap verhoogt men het methaangehalte door het
verwijderen van CO2 zodat het eindproduct dezelfde Wobbe-index en verbrandingswaarde
heeft als aardgas. Soms vindt de verwijdering van CO2 en H2S tegelijkertijd plaats (38, 85).
De verwijdering van CO2 wordt gezien als de belangrijkste stap, het watergehalte (belangrijk
i.v.m. dauwpunt van het gas) wordt afhankelijk van de gekozen opwerkingstechniek voor of
na de verwijdering van CO2 aangepast (32).
In sommige gevallen komt er lucht bij het biogas, waardoor het naast de normale
verontreinigingen ook zuurstof en stikstof bevat. In lage concentraties is de aanwezigheid
van zuurstof geen probleem, maar in hogere concentraties kan er explosiegevaar optreden.
Het verwijderen van zuurstof en stikstof is mogelijk, maar duurder dan preventieve
maatregelen om de aanwezigheid van deze stoffen te voorkomen. (86)
Er zijn verschillende technieken voor de opwerking van biogas naar Groen Gas. Deze zullen
hieronder summier besproken worden, met de nadruk op het algemene principe van de
techniek voor zover dat invloed kan hebben op overleven en verwijdering van pathogenen.
Voor een uitgebreide beschrijving van de opwerkingstechnieken wordt verwezen naar
andere rapporten (bijvoorbeeld (85, 86)).
4.2.2 Membraantechnologie
Toepassing:
Scheiden van methaan en kooldioxide om de methaanconcentratie in het Groen Gas te
verhogen. Ook te gebruiken voor verwijdering van zuurstof en stikstof (86).
Principe:
Membranen hebben een verschillende doorlaatbaarheid voor verschillende gassen, dit
verschil wordt veroorzaakt door de verschillen in moleculegrootte en –eigenschappen (85).
Systemen (57, 86):
• Gasscheiding onder hoge druk (gassen aan beide kanten van het membraan). CO2.
H2S en water worden hiermee van methaan gescheiden, stikstof is niet goed af te
scheiden. Zeer specifieke scheiding: aparte modules voor CO2 en H2S. De gebruikte
druk is >20 bar.
• Gasscheiding bij lage druk (gas aan ene kant van membraan en vloeistof aan
andere kant). Verwijdering van H2S door toepassing van NaOH of Coral, CO2 wordt
met een amine-oplossing afgescheiden. De gebruikte druk is 8-10 bar.
Voordelen en nadelen:
Het is in potentie een energie-efficiënte techniek (32). Verwijderen van zuurstof en stikstof is
duur (86). CO2 die in een amine-oplossing wordt opgevangen, is zeer puur en kan vermarkt
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worden (86). Bij membraanscheiding van methaan en kooldioxide is het verschil in
doorlaatbaarheid klein, waardoor de scheiding niet absoluut is. Hierdoor wordt een deel van
het methaan met het kooldioxide afgescheiden van het Groen Gas (85).
4.2.3 Vacuüm Pressure Swing Adsorption
Toepassing:
Scheiden van methaan en kooldioxide om de methaanconcentratie in het Groen Gas te
verhogen (85). Ook te gebruiken voor verwijdering van zuurstof en stikstof (86).
Principe (32, 57, 85):
Scheiding is gebaseerd op het verschil in adsorptievermogen van gassen. Het adsorbens
neemt onder hoge druk kooldioxide en water op, maar vrijwel geen methaan. Door aanleg
van vacuüm komen de geadsorbeerde gassen weer vrij. Normaal wordt een serie van vier
kolommen gebruikt. Als het systeem niet ontworpen is op H2S verwijdering moet dit eerst
gebeuren voordat drukwisseladsorptie kan worden toegepast. De gebruikte druk ligt tussen
0,1 bar (regeneratie) en maximum 7 bar.
Systemen (32, 86):
• Actieve kool
• Geïmpregneerde actieve kool (met kaliumjodide voor H2S verwijdering)
• Zeolieten
Voordelen en nadelen:
Bij deze techniek gaat bijna geen methaan verloren (85). Testen gaven zeer goede
resultaten voor kwaliteit van gasopwerking en efficiëntie van energie en kosten (86).
Verwijderen van zuurstof en stikstof is duur (86).
4.2.4 Cryogene techniek
Toepassing:
Scheiden van methaan en kooldioxide om de methaanconcentratie in het Groen Gas te
verhogen.
Principe:
Door het verschil in kookpunt van methaan (-161°C (1)) en CO2 (-78°C (1)) wordt vast
kooldioxide (droogijs) en een gasvormige methaanfractie gevormd.
Voordelen en nadelen:
Met deze techniek wordt zeer zuivere methaan geproduceerd, en droogijs dat vermarkt kan
worden (85). Deze techniek bevindt zich nog in de demonstratiefase (85).
4.2.5 Gaswassingssystemen
Toepassing:
Scheiden van methaan en kooldioxide om de methaanconcentratie in het Groen Gas te
verhogen, en verwijdering van ongewenste componenten.
Principe (32, 57, 85):
Scheiding door verschil in oplosbaarheid in een vloeistoffase. De samenstelling van de
vloeistof wordt gekozen afhankelijk van de gewenste toepassing. De wassing gebeurt
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normaal gesproken onder een druk van 7-10 bar voor systemen met water of
polyethyleenglycol, en onder atmosferische druk bij gebruik van monoethanolamine.
Systemen (32, 86):
• Water voor verwijdering van CO2 en H2S
o Single pass – het water wordt slechts eenmalig gebruikt
o Regeneratieve absorptie – het water wordt na gebruik d.m.v. strippen
gereinigd
• Polyethyleenglycol/dimethylether voor verwijdering van CO2, H2S, water en
gehalogeneerde verbindingen. Vloeistof wordt hergebruikt na regeneratie.
• NaOH (loog) voor verwijdering van CO2 en H2S.
• Methanol of monoethanolamine voor selectieve adsorptie van methaan.
Voordelen en nadelen:
Veel ervaring met deze techniek voor biogas uit vergisters, robuust (14). Er kan nog water
en zwavel in het gewassen gas aanwezig zijn (14). Wassen met loog geeft een groot
volume water verontreinigd met natriumsulfide dat verwerkt moet worden (86).
4.2.6 Absorptietechnieken
Toepassing:
Verwijdering van verontreinigingen uit het biogas
Principe:
Bepaalde verontreinigingen adsorberen makkelijker aan actieve kool of in een vloeistof dan
methaan en kooldioxide.
Systemen (86):
• Actieve kool voor verwijdering van (gehalogeneerde) koolwaterstoffen (bijvoorbeeld
chloor- en fluorhoudende moleculen aanwezig in stortgas)
• Absorptie in oplosmiddel (mengsel van koolwaterstoffen) voor verwijdering van
organische siliciumverbindingen (lineaire en cyclische methylsiloxanen)
Voordelen en nadelen (14, 32):
Chemische adsorptietechnieken geven een laag verlies van CH4 en hebben een laag
elektriciteitsverbruik. Nadelen zijn het gebruik van chemicaliën en het energieverbruik bij
regeneratie.
4.2.7 Maatregelen voor sulfideverwijdering bij de vergister
Toepassing:
Het beperken van de sulfideconcentratie van biogas tijdens of direct na vergisting.
Principe:
Sulfide komt vrij tijdens het vergistingsproces, men kan proberen te voorkomen dat het in
het biogas terecht komt.
Systemen (86):
• Alleen materialen vergisten met een laag zwavelgehalte
• Biologische oxidatie van sulfide door Thiobacillus; het CO2 uit biogas fungeert hierbij
als koolstofbron, zuurstof wordt aan het biogas gedoseerd. Deze techniek kan ook
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•

•

•

direct in de vergister of opslagtank toegepast worden door O2 dosering aan de
gasfase. Dit resulteert dan in groei van Thiobacilli op het oppervlak van het digistaat.
Het belangrijkste product van de sulfide-oxidatie is elementair zwavel.
Biologische filters waarin een combinatie van biologische oxidatie en adsorptie
plaatsvindt. Afvalwater of vloeistof uit digestaat wordt over het filter in tegenstroom
met een biogas/lucht mengsel in contact gebracht. Het filter levert hierbij het
contactoppervlak voor scrubben van het gas en voor hechting van zwaveloxiderende
micro-organismen.
FeCl2 dosering aan vergisterinhoud. Het ijzerchloride reageert met opgelost sulfide
tot vaste ijzersulfidedeeltjes. Deze techniek wordt met name toegepast om hoge
sulfideconcentraties te verlagen, maar bereikt geen stabiele lage concentraties.
IJzer(hydr)oxidescrubbing (zaagsel, pellets). Biogas wordt door een bed van
ijzeroxide of ijzerhydroxide geleid, waarbij ijzersulfide gevormd wordt. Na een tijd is
regeneratie noodzakelijk.

Voordelen en nadelen (86):
Oxidatie door luchtdosering: dosering van zuurstof moet voorzichtig gebeuren om
explosiegevaar te voorkomen.
Biologische filters: veel toegepast systeem.
FeCl2 dosering: kosten voor ijzerchloride en opslagtank met doseerpomp. Geen stabiele
lage concentraties te bereiken.
IJzer(hydr)oxidescrubbing: relatief laag reactieoppervlak, afhankelijk van gekozen materiaal.
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5

5.1

Effecten van de productie- en opwerkingstappen van biogas naar
groen gas op het overleven van pathogene organismen
Pathogene micro-organismen en mest of biomassa in het algemeen

Het overleven van pathogenen in mest hangt af van de eigenschappen van (35):
• pH
• droge stofgehalte
• temperatuur
• aantal en type pathogenen
• aanwezigheid van andere (micro-)organismen
Deze factoren zijn anders voor elk type mest, dit maakt het moeilijk om specifieke informatie
te geven over het overleven van pathogenen in verschillende mestsoorten. Voor
behandelingstechnieken van mest kan wel een kwalitatieve en in sommige gevallen een
kwantitatieve indicatie gegeven worden van hun effect of pathogenen. Tabel 5 geeft een
overzicht van verschillende behandelingsmethoden van mest en het effect op overleven.
In het algemeen (zie ook Tabel 5) leveren thermofiele processen, zowel fysisch zoals
pasteurisatie als biologisch zoals vergisting of compostering de grootste reductie in
pathogene micro-organismen op van meer dan 4 10log-eenheden. Dat wil zeggen dat 100(100X1/104)= 99.99% van de pathogenen die oorspronkelijk aanwezig waren verwijderd zijn.
Bij 2 10log-eenheden verwijdering is het oorspronkelijke aantal pathogenen met 99%
gereduceerd en bij 1 10log-eenheid is dat 90%. Daarom moet men als
pathogeenverwijdering het doel van de vergisting is onder mesofiele condities een aantal
reactoren achter elkaar schakelen. Optimale condities voor thermofiele vergisting zijn niet
helemaal bekend (73).
Afhankelijk van de procescondities en –uitvoering kan anaërobe mestvergisting een goede
reductie van het aantal pathogenen behalen. Het overleven van pathogenen wordt vooral
bepaald door de vergistingtemperatuur en door de verblijftijd in het systeem, maar er zijn
ook andere factoren zoals de aard van de pathogenen, de pH, de concentratie vluchtige
vetzuren, de beschikbare nutriënten en of het een batch- of continu systeem betreft. Het
algemene beeld is dat hoe hoger de temperatuur en/of hoe langer de verblijftijd, hoe beter
de verwijdering van zowel virussen als bacteriën (65). Mestvergisting voor biogasproductie
wordt uitgevoerd in speciale installaties, maar tijdens opslag wordt de mest vanzelf
anaëroob en komt de anaërobe vergisting op gang. De mate van vergisting in de
mestopslag is vooral afhankelijk van de duur van de opslag.
Behalve uit mest wordt er ook biogas geproduceerd uit bijvoorbeeld zuiveringsslib van
rioolwaterzuiveringsinstallaties, uit afvalwater van industrieën en uit huishoudelijk afval. Voor
alle vergistingprocessen gelden dezelfde bepalende factoren als die genoemd staan in de
tabel met mestverwerkingtechnieken. Gezien de grote variatie aan vergistingsubstraten is
het is echter moeilijk aan te geven welke reductie van het aantal pathogenen in elk geval
verwacht kan worden. Het algemene beeld zal wel vergelijkbaar zijn, bijvoorbeeld dat
thermofiele behandeling een grotere reductie geeft dan mesofiele.
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Tabel 5

Reductie van aantal pathogenen door de behandeling van mest (10, 73).

Bewerkingsmethode

a

Pathogenen
reductie (log10)

Bepalende factoren

Fysische processen
Hitte/thermische processen

Virus inactivering

Proportioneel met
temperatuur

Mesofiel

1-2

Thermofiel

>4

Invriezen

variabel

Drogen

>4 bij 1% vocht

temperatuur, pathogeen,
tijd, pH, etc.
temperatuur, pathogeen,
tijd, pH, etc.
pathogeen, mest,
temperatuur, etc
pathogeen, tijd, pH, etc.

Gewoonlijk verhoogde
inactivering bij lagere
vochtigheid

<1 bij 5% vocht
Druk
Adsorptie
Licht
γ-straling
b
Chemische processen
Hoge pH (>11)

Hoge druk induceert
Bescherming
UV straling
>3

pathogeen, dosis, mest

Inactivering >3-4

pathogeen, tijd, pH, etc.

Lage pH (<2 tot <5)

Inactivering <2

pathogeen, tijd, pH, etc.

Anorganische ionen
Organische stof
Enzymen
Zout
Ammonia
Biologische processen
Microbiële activiteit
Protozoa
Biofilm
Aëroob, mesofiel

pathogeen, tijd, pH, etc.

Extreme pH
destabiliseert
Extreme pH
destabiliseert
Pt, Pd en Rh inactiveren
Bescherming
Proteases en nucleases
Hoge concentraties
inactiveren
Inactiveert
Bijdrage aan inactivatie
Bijdrage aan
verwijdering/dood
Bescherming

1-2

pathogeen,
deeltjesscheiding, tijd,
reactorontwerp,
temperatuur
Aëroob, thermofiel
>4
pathogeen,
(compostering)
deeltjesscheiding, tijd,
reactorontwerp,
mengregime temperatuur
Anaëroob, mesofiel
1-2
pathogeen,
deeltjesscheiding, tijd,
reactorontwerp,
temperatuur
Anaëroob, thermofiel
>4
pathogeen,
deeltjesscheiding, tijd,
reactorontwerp,
temperatuur
Silagebehandeling, mesofiel variabel
Ensilage condities en
pathogeen
Behandeling op het land
Sterk variabel en
locatiespecifieke factoren,
onbekend
waaronder temperatuur,
precipitatie etc.
a
De meeste onderzoeken hebben betrekking op de verwijdering van coliformen
b
De chemische processen zijn over het algemeen slechts toegepast voor pathogeenverwijdering in
huishoudelijk afval(water) en niet in mest.
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5.2

Effecten van anaërobe vergisting op pathogenen

5.2.1 Virussen
De inactivering van virussen tijdens opslag en anaërobe vergisting van mest is vooral
afhankelijk van de temperatuur, maar daarnaast ook van omgevingsfactoren zoals de
concentratie van vluchtige vetzuren en ammoniak. Het op dit gebied uitgevoerde onderzoek
is divers en vaak niet eenduidig. Ook is het onderzoek vaak uitgevoerd met virussen die niet
relevant zijn voor dit rapport omdat ze niet direct humaan pathogeen zijn. De belangrijkste
bevindingen zijn in onderstaande tekst en in Tabel 6 weergegeven. Kort samengevat komt
het op het volgende neer: mesofiele anaërobe vergisting verwijdert 50-99% van de virussen
en thermofiele vergisting 99.9999% (anaëroob) en 98% (aëroob) (42).
In een studie naar varkensparvovirus en bovine enterovirus in biogasreactoren met mest bij
35°C en 55°C, en in batchtesten bij 70°C, werd gevo nden dat inactivering door warmte bij
toenemende temperatuur steeds effectiever was. In de experimenten bij 70°C was het de
belangrijkste factor voor inactivering. In de continue bedreven reactoren leek de afsterving
in eerste instantie snel te gaan, maar door onbekende oorzaken (waarschijnlijk gerelateerd
aan de aanwezigheid van vetzuren en NH3) nam de inactiveringsnelheid af na verloop van
tijd. Milieuomstandigheden zoals de aanwezigheid van vluchtige vetzuren, H2S en NH3
kunnen namelijk ook leiden tot inactivering van virussen. Concentraties van 0,4 g NH3/l (=
22 mM) zouden al remmend werken. Uit de hierboven genoemde experimenten bleek dat
hoe lager de temperatuur is, hoe groter het belang van de milieuomstandigheden (43).
Testen uitgevoerd met colifaag5 f2 (ATCC 15766 B1) onder verschillende omstandigheden
in mest (47) gaven geen uitsluitsel over de factoren die de inactivering van het virus
bepaalden. Wel werd een positieve correlatie gevonden tussen de pH, en dus de vrije NH3concentratie en de inactivering van de virussen.
Het is in ieder geval zeker dat de omstandigheden in vergisters de inactivering positief
beïnvloeden. In controle-experimenten vond in aëroob bewaarde virusmonsters uiteindelijk
een vergelijkbare inactivering van varkensenterovirussen plaats als in vergisters met
dezelfde temperatuur (35°C en 60°C), maar de inacti veringsnelheid was hoger in de
vergisters (48). Daarnaast blijkt echter ook uit de verschillende onderzoeksresultaten dat
virussen kunnen aggregeren met vaste deeltjes (organisch materiaal) in mest of slib, en de
virussen zo beschermd worden tegen inactivering (48, 52).
Bij het vergelijken van de resultaten van studies naar het effect van vergisting op de
inactivering van virussen is de oorsprong van de gebruikte virussen van belang. In
experimenten met mesofiele vergisting van zuiveringsslib werd in 20 dagen een reductie van
90% gevonden van de virussen die in van nature in het slib aanwezig waren. Resultaten van
vergelijkbare studies met kunstmatig toegevoegde virussen gaven een gemiddelde reductie
van 90% in slechts 24 uur (8). Het virustype blijkt echter niet in alle studies relevant voor de
inactivering: aërobe en anaërobe experimenten met drie enterovirussen (polio 1, coxsackie
B3 en echo 1) en een rotavirus (SA-l l) in zuiveringsslib bij verschillende temperaturen
gaven vergelijkbare resultaten voor alle vier de virussen. Voor de mesofiel anaërobe
behandeling werd een gemiddelde dagelijkse inactivering gevonden van 0,33-0,53 log10
(69).
5

Dit is een zogenaamde bacteriofaag, die E. coli’s kan besmetten. Vaak worden bacteriofagen
gebruikt als indicator organismen en om onderzoek mee te doen, omdat ze ongevaarlijk zijn voor de
mens.
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Tabel 6 geeft een overzicht van de gevonden informatie over inactivering van virussen
tijdens anaërobe vergisting. Dit overzicht is niet volledig maar geeft wel een indicatie over
de gevonden trends. Uit de resultaten van de literatuurstudie blijkt dat met name het
varkensparvovirus extreem thermotolerant is. Dit virus (en voor zover binnen het bereik van
dit rapport achterhaalbaar geen enkel Klasse II virus) is niet humaan pathogeen. Dit neemt
niet weg dat het enorme economische schade kan aanrichten. In de praktijk zullen
reovirussen en picornavirussen, zoals MKZ, minder thermoresistent zijn. Echter, het is
duidelijk dat onder mesofiele condities de verwijdering van virussen minder effectief is of
langer duurt dan onder thermofiele condities. Uit (ander) onderzoek van Bendixen (7)
(Figuur 18) blijkt ook dat het klasse II varkensparvovirus het meest thermotolerant is.
Gezien de resultaten weergegeven in Tabel 6 lijkt de thermotolerantie van het
varkensparvovirus niet algemeen te zijn binnen klasse II virussen of voor het parvovirus zelf.
Helaas zijn er geen Klasse III virussen in de studie van Bendixen meegenomen. Deze lijken
echter niet wezenlijk te verschillen van de andere klassen (Tabel 6).
1000.000

I - Bovine rhinotracheitis

Tijd voor inactivatie in mest (d)

100.000

I - Ziekte van Aujesky - Pseudorabies
II - Varkensparvovirus
10.000

IV - MKZ-varken
IV - MKZ-rund

1.000

IV - Klassieke varkenspest
0

10

20
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40

50

60

IV - Overdraagbare gastroentritus (TGE) varkens
IV - Bovine virus diarree

0.100

V - Varkensinfluenza
0.010

0.001
0

Temperatuur ( C)

Figuur 18

Retentietijd nodig voor inactivatie van virussen uit diverse klassen tijdens anaërobe
vergisting van varkens- en rundermest bij verschillende temperaturen (berekend uit (7)).
(N.B. Y-as is op log-schaal)
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Tabel 6

Verwijdering van virussen uit diverse klassen in anaërobe vergistingsystemen (-=onbekend, “volledig” – 100% verwijdering of > 4 log10eenheden). Resultaten verkregen onder mesofiele condities in oranje en thermofiele condities in rood.
Virus

Klasse I virussen: Dubbelstrengs DNA genoom
Adenovirussen
Klasse II: Enkelstrengs DNA genoom
Parvovirussen
Bovine parvovirus
Parvovirussen
Bovine parvovirus (strain HADEN)
Parvovirussen
Bovine parvovirus (strain HADEN)
Parvovirussen
Bovine parvovirus
Parvovirussen
Varkens parvovirus
Parvovirussen
Varkens parvovirus
Klasse III virussen: Dubbelstrengs RNA genoom
Reovirussen
Human rotavirus strain Wa
Reovirussen
Human rotavirus strain Wa
Klasse IV virussen: Positive strand RNA genoom
Picornavirussen
Bovine enterovirus
Picornavirussen
Bovine enterovirus
Picornavirussen
Bovine enterovirus
Picornavirussen
Bovine enterovirus
Picornavirussen
Bovine enterovirus
Picornavirussen
Porcine enteroviruses (F17)
Picornavirussen
Porcine enteroviruses (F26)
Picornavirussen
Porcine enteroviruses (F17 & F26)
Picornavirussen
Free Polio viruses
Picornavirussen
Human coxsackievirus B5
Picornavirussen
Human coxsackievirus B5
Picornavirussen
Poliovirus
Picornavirussen
Poliovirus
Picornavirussen
MKZ
Enteroviruses colí- phaged MS2
Klasse V virussen: Negative strand RNA genoom
Orthomyxovirussen
Influenza virussen
Algemeen

Medium

Systeema

T(°°C)

RTb

Verwijderingc
Log10/d

Ref

Rundermest
Zuiveringsslib
Zuiveringsslib
Rundermest

CSTR
continu
continu
CSTR
continu
batch

35
35
55
55
55
70

2d
10 d
11-54 h
>> 1 h

volledig
0,94
5,1
volledig
3,0
96

(52)
(75)
(75)
(52)
(43)
(43)

Zuiveringsslib
Zuiveringsslib

continu
continu

35
35

-

0,31
204

(75)
(75)

continu
CSTR
CSTR
continu
batch
continu
continu
continu
batch
continu
continu
continu
continu

35
35
55
55
70
35
35
60
35
35
55
mesofiel
thermofiel

23 h
10 d
30 min
< 0.5 h
~1h
8d
5d
1h
24 h
-

continu

35

24 h

4,2
volledig
volledig
192
96
0,44
0,82
volledig
1,5
0,48
1339
0,30
1,1
0,34-1,6
4,2

Rundermest
Rundermest

Varkensslurrie
Varkensslurrie
Varkensslurrie
Varkensmest, Rijststro, Faecalien
Zuiveringsslib
Zuiveringsslib

Zuiveringsslib

4d

Zuiveringsslib
CSTR
37
20 d
0,05
Zuiveringsslib
CSTR
35
21 d
0,05
Zuiveringsslib
CSTR
49
20 d
0,1-0,15
Zuiveringsslib
CSTR
30
35 d
0,03
Virussen
continu
mesofiel
0,08
Virussen
continu
thermofiel
3,0
a
CSTR = continuously stirred tank reactor; b RT = retentietijd; c Uit literatuur overgenomen of teruggerekend; d Dit is een bacteriofaag; en dus niet humaan pathogeen

(43)
(52)
(52)
(43)
(43)
(48)
(48)
(48)
(47)
(75)
(75)
(42)
(4)
(24, 70)
(47)

(47)
(8)
(8)
(19)
(42)
(42)

5.2.2 Bacteriën en protozoa
Voor bacteriën gelden dezelfde algemene observaties als voor virussen: hoe hoger de
temperatuur en hoe langer de verblijftijd, hoe beter de verwijdering tijdens vergisting. Een
aantal bacteriën is erg persistent en overleeft gedurende langere tijd, sommigen kunnen
zich zelfs vermenigvuldigen in een biogasinstallatie (65).
Uit een uitgebreide Deense studie bleek bijvoorbeeld dat goed werkende thermofiele
vergisters over het algemeen een reductie van 3-4 log eenheden kunnen bereiken voor
fecale enterococcen, terwijl mesofiele vergisters niet verder komen dan een reductie van 1-2
log eenheden (7). De decimale reductietijd DT (de tijd nodig om 1 log10-eenheid en dus 90%
te verwijderen, zie ook “Bijlage 5 Inactivering en afdoding van micro-organismen”) is voor
veel bacteriën slechts enkele uren bij thermofiele vergisting (50-55°C) tegen dagen voor
mesofiele (30-38°C) vergisting. Zo zijn Salmonella en Mycobacterium binnen 24 uur inactief
bij thermofiele vergisting, terwijl het weken of zelfs maanden kan duren bij mesofiele
vergisting (65). Sporen van Bacillus en Clostridium overleven echter zowel mesofiele als
thermofiele vergisting. Olsen en Larsen (55) rapporteren dat een temperatuurverhoging van
30°C naar 35°C de D90 van Streptococcus faecalis, Salmonella thyphimurium en coliformen
aanzienlijk kan verkorten.
Ook de aard van de bacterie speelt een rol. Terwijl in een mesofiele praktijkinstallatie het
aantal Yersinia binnen 18 dagen met 90% gereduceerd werd, duurde dit voor Salmonella 36
dagen. De karakteristieken van de verschillende bacteriën bepalen de mate van overleving
in de anaërobe vergister. De DT van Clostridium in een mesofiele vergister bleek in
onderzoek hoger te zijn dan de DT van Salmonella, Yersinia en Listeria. De verschillende
voedingsbehoeften van de bacteriën spelen hierbij waarschijnlijk een rol. Sommige
Clostridia kunnen groeien op aminozuren en vitaminen die andere bacteriën niet kunnen
gebruiken terwijl Salmonella, Yersinia en Listeria moeten wedijveren om beschikbaar
substraat met andere niet-methanogene bacteriën in de vergister. Deze andere bacteriën in
de vergister kunnen zo de groei van bijvoorbeeld Salmonella voorkomen en een snelle
inactivatie bewerkstelligen Het effect van pH en concentratie vluchtige vetzuren op het
overleven van pathogenen is niet duidelijk (65).
Uit een studie naar het effect van de temperatuur, de pH, mestsoort (varken/rund), NH3concentratie en het soort vergistingsproces (batch/continu) voor verschillende bacteriën
bleek dat de D90 waarde een significante correlatie had met de bacteriesoort en de
temperatuur, maar niet met de overige onderzochte parameters (55). In andere studies
wordt wel vaker gevonden dat batchgewijze besturing van vergisters een betere verwijdering
van pathogene bacteriën oplevert dan continue vergisting (65). Resultaten behaald voor
pathogenenafdoding in laboratoriumschaal vergisters zijn over het algemeen beter dan die
voor praktijkinstallaties die dezelfde procescondities hanteren. Dit komt waarschijnlijk
doordat laboratoriumvergisters beter controleerbaar zijn voor wat betreft temperatuur en
menging. (22). Voor Campylobacter zijn echter tegenstrijdige resultaten gevonden: in
laboratoriumtesten met slibvergisting bij 35°C werd geen reductie in aantallen
Campylobacter gemeten (22, 33), terwijl bij een studie naar praktijkinstallaties voor
slibvergisting in Engeland bijna volledige verwijdering gevonden werd (31). Deze
tegenstrijdigheid wordt ook gerapporteerd in (65), waarin een studie wordt genoemd waarbij
na 90 dagen vergisting geen Campylobacter meer aangetroffen werd.

Net als bij virussen wordt er ook bij bacteriën door verschillende auteurs een verband
gelegd tussen de condities in de vergister en de inactivering. Een voorbeeld is de
concentratie vluchtige organische zuren in de vergister, en het effect hiervan op het
overleven van Salmonella spp. tijdens slibvergisting is in detail onderzocht. De reductie in
pathogeen-aantallen bleek afhankelijk van de pH, de temperatuur, de ketenlengte van de
zuren en de concentratie en samenstelling van de zuren. Een mengsel bleek effectiever dan
de individuele zuren, de inhibitie van de pathogenen nam toe bij toenemende concentraties,
en nam af bij een toenemende ketenlengte. Vergelijkbare resultaten werden gevonden voor
Clostridium perfringens. Het effect van de zuren leek versterkt te worden door hogere
temperaturen. Bij mesofiele temperatuur bleek een lage pH het meest effectief, terwijl bij
thermofiele vergisting een neutrale pH een betere inactivering liet zien (67, 68). De meeste
vergisters opereren niet bij lage pH, en in goed werkende installaties zou de concentratie
vluchtige vetzuren laag moeten zijn. In de praktijk worden in digistaten echter regelmatig
hoge concentraties vluchtige vetzuren gevonden (41).
Tabel 8 geeft een overzicht van de gevonden informatie over inactivering van bacteriën
tijdens anaërobe vergisting. De belangrijkste conclusies uit het hier gerapporteerde
onderzoek zijn:
• Hoe hoger de vergistingtemperatuur, hoe sneller de verwijdering. Dit wordt ook
geïllustreerd door onderzoek van waarin de verwijdering van fecale enterococci
bij verschillende temperaturen werd onderzocht. Hierbij was de tijd om 4 log10eenheden verwijdering te bewerkstelligen bij 35°C 3 00 uur, bij 55°C 1-2 uur en bij
70°C minder dan 1 uur (43).
• Endosporen van Clostridium en Bacillus stammen worden niet of nauwelijks
verwijderd. Ook niet na langere tijd. Dit is het gevolg van het feit dat elke spore
die uitgroeit tot een vegetatieve cel ook zelf weer een endospore bevat. Alleen
een hittebehandeling zoals beschreven in “Bijlage 5 Inactivering en afdoding van
micro-organismen” is afdoende.
• Er vindt niet of nauwelijks verwijdering plaats van Campylobacter jejuni.
• Langere verblijftijden hebben niet altijd een verregaande verwijdering van
pathogenen tot gevolg.
• In continue systemen is de verwijdering vaak minder snel dan in batches.
Met behulp van de resultaten weergegeven in Tabel 8 is berekend welke fractie van de
bacteriën verwijderd zou kunnen zijn na vergisting gedurende 5 tot 50 dagen. De resultaten
zijn weergegeven in “Bijlage 4 Verwijdering van pathogene bacteriën onder anaërobe
omstandigheden in vergistingslib”. Daarnaast zijn de resultaten voor een verblijftijd van 20
dagen samengevat in Tabel 7, omdat de meeste vergisters (zowel mesofiel als thermofiel
op deze verblijftijd worden gedimensioneerd. In de praktijk is de verblijftijd echter vaak
langer (87) (op kortsluitstromen en dergelijke na). Deze waarden zijn alleen gebaseerd op
de literatuurgegevens uit Tabel 8, maar zullen toch een redelijke indicatie gegeven van de
mogelijke verwijdering per groep. De meeste onderzoekers hebben de inactivatie bepaald in
batchexperimenten. Zoals hierboven al aangegeven is in continue systemen de verwijdering
van pathogenen vaak minder goed.
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Tabel 7

Mate van verwijdering (in % van totale hoeveelheid aan het begin van de test) van
bacteriën na 20 dagen anaërobe vergisting. De meeste van de resultaten zijn afkomstig
van batchexperimenten en kunnen de verwijdering dus overschatten ( - =geen data
beschikbaar; “volledig” = >4 log10-eenheden).
Psychrofiel

Mesofiel

Thermofiel

γ-proteobacteriën

E. coli; Salmonella spp.; Yersinia spp.;
Vibro spp.

68±39

96±17

volledig

ε-proteobacteriën

Campylobacter spp.

34

19±25

-

Lage GC, gram-positief

Bacillus spp. sporen en Clostridium spp.
sporen

-

0

0

Lage GC, gram-postief

Listeria spp. Staphylococcus
Streptococcus spp.

71±25

94±11

volledig

Hoge GC, gram-positief

Actinobacteriën: Mycobacterium spp.

-

volledig

volledig

spp.,

De resultaten behaald met protozoa als Cryptosporidium en Giardia variëren sterk (Tabel
11). Anaërobe vergisting van varkensmest gedurende 20 dagen bij 20°C leidde tot een
reductie van Cryptosporidium en Giardia tot beneden detectielimiet (14). In een andere
studie werd voor de vergisting van zuiveringsslib bij 36°C en 20 dagen verblijftijd juist geen
significante reductie van beide soorten gevonden. Dat zou mogelijk verklaard kunnen
worden door het wel of niet meten van de levensvatbaarheid van de na vergisting
gedetecteerde organismen. De standaardmethode voor bepaling van aantallen
Cryptosporidium en Giardia cysten is alleen een telling (13). Ook zouden matrixeffecten een
rol kunnen spelen. Analoog aan virussen en bacteriën lijken thermofiele omstandigheden
ook voor protozoa het meest gunstig te zijn om het infectievermogen te verminderen. In
experimenten waarin Cryptosporidium op zeer kleine schaal aan hogere temperaturen werd
blootgesteld was het infecterende vermogen binnen 4 uur met 6 log10-eenheden
afgenomen(18).
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Tabel 8

Inactivatie van bacteriën in anaërobe vergistingslib bij verschillende temperaturen en
verblijftijden. De meeste snelheden zijn gemeten in batchexperimenten. Continue
experimenten zijn aangegeven met –C. Resultaten verkregen onder psychrofiele
condities zijn weergegeven in blauw, mesofiele condities in oranje en thermofiele
condities in rood.

Groep
Enterobacteriacaea

Organisme
Escherichia spp. (coli O157:H7)

Enterobacteriacaea

E. coli
Salmonella spp (typhimurium)

Enterobacteriacaea

Salmonella spp senftenberg
Yersinia spp. (enterocolitica)

Vibrionales

Vibrio spp. (cholerae)

ε-proteobacteria

Campylobacter spp. (jejuni)

T (°°C)r
4
6-15
17
18-21
20
18-25
18-25
35
35
35
35
35
35
37
44
51
53
53
55
mesofiel
4
6-15
17
18-21
20
22-24
35
35
35
35
35
35
53
mesofiel
4
17
35
35
23-27
23-27
4
17
35
35
35
mesofiel

Tijd (d)
29.0
61.6
29.0
14.0
20.0
5.0
25.0
5.0
15.0
1.0
2.5
1.8
1.8
3.1
3.2
5.5
0.01
5.5
4.0
15.0
21.3
41.3
17.5
14.0
20.0
25.0
2.3
12.0
15.0
0.9
1.6
2.3
0.03
15.0
20.8
12.8
0.7
2.7
20
2
112
112
12
71
510
15

Log/d
0,00
0,02
0,00
0,07
0,16
0,01
volledig
0,48
volledig
1,00
0,40-C
0,56
0,56-C
0,32
0,31
0,66
68,6
0,78
1,14
0,22
0,05
0,02
0,06
0,07
volledig
volledig
0,44
0,18
volledig
1,18
0,65-C
0,44-C
36,92
0,28
0,05
0,08
1,43
0,38-C
volledig
0,65
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,02

Ref.
(33)
(7)
(33)
(7)
(14)
(39)
(39)
(39)
(39)
(33)
(33)
(55)
(7)
(55)
(55)
(4)
(55)
(4)
(4)
(42)
(33)
(7)
(33)
(7)
(14)
(39)
(55)
(22)
(39)
(33)
(33)
(7)
(55)
(42)
(33)
(33)
(33)
(33)
(40)
(40)
(33)
(33)
(22)
(33)
(33)
(42)
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Tabel 8 vervolg
Groep
Bacillus

Organisme
Bacillus cereus
Bacillus cereus (sporen)
Bacillus cereus (sporen)
Listeria spp. (monocytogenes)

Streptococcus faecalis

Clostridiacaea

Staphylococcaceae

Actinobacteriën

Tabel 9

C. perfringens
C. perfringens
C. perfringens – sporen
C. perfringens – sporen
C. perfringens – sporen
Staphylococcus spp. (aureus)

Mycobacterium spp.
(paratuberculosis)

T (°°C)r
35 - 53
35
53
4
17
35
35
mesofiel
35
18-23
35
35
35
49
53
6-53
36
35
53
51-55
6-15
18-21
35
35
53
35
53

Tijd (d)

Log/d
D
D
D

84
29
14
17
15
43
40
20
2
20
20
0

0,01
0,03
0,16
0,06
0,15
0,02-C
volledig
volledig
0,50
0,05
0,15
24,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,16
1,11
1,11
48,00
0,17
34,29

20
300
180
5
50
6
1
1
0
6
0

Ref.
(7)
(55)
(55)
(33)
(33)
(22)
(33)
(42)
(33)
(39)
(39)
(55)
(8)
(8)
(55)
(7)
(13)
(55)
(55)
(4)
(7)
(7)
(55)
(7)
(55)
(7)
(7)

Inactivatie van protozoa in anaërobe vergistingslib bij verschillende temperaturen en
verblijftijden. Resultaten zijn verkregen onder mesofiele condities.

Organisme
Cryptosporidium spp. (parvum)
Cryptosporidium oocysts
Cryptosporidium
d
Giardia spp. (lamblia)
Giardia cysts

T (°°C)r
20
36
35
20
36

Tijd (d)
20
20
15
20
20

Log/d
volledig

0.02
0.18
volledig
0.00

Ref.
(14)
(13)
(42)
(14)
(13)
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5.2.3 Schimmels in een vergister
De resultaten met betrekking tot het overleven van schimmels in anaërobe systemen zijn
redelijk eenduidig. In het algemeen vindt men een redelijk snelle inactivatie van
schimmel(sporen) tijdens anaërobe thermofiele vergisting. Tijdens anaërobe mesofiele
vergisting neemt het aantal schimmels niet of nauwelijks af, maar de samenstelling van de
schimmelpopulatie in het vergiste materiaal verandert wel. Vooral thermotolerante en
microaërofiele soorten blijven actief tijdens mesofiele en thermofiele vergisting. De decimale
reductie tijden (de tijd nodig om een log10 te verwijderen) gevonden tijdens anaërobe
batchexperimenten op laboratorium schaal bevestigen dit. Ze variëren sterk afhankelijk van
de soort schimmel, maar duidelijk is dat de thermotolerante schimmels veel resistenter zijn
(Tabel 10). Hygiënisatie van het te vergisten materiaal levert eigenlijk hetzelfde resultaat op.
De thermotolerante schimmels overleven dit proces (72). Bij experimenten op grotere schaal
(300 liter vergisters) is anaërobe mesofiele (35-40°C) vergisting in staat om een complete
inactivatie van Fusarium oxysporum (een plantpathogeen) uit GFT te bewerkstelligen bij een
verblijftijd van 21 dagen. Ook de sporen van F. oxysporum lijken dan gevoelig te zijn voor
anaërobe vergisting. Het is niet duidelijk wat de inactivering precies heeft veroorzaakt
tijdens dit onderzoek. Organische vetzuren lijken daar geen rol van betekenis te hebben
gespeeld (77).
Tabel 10

Tijd (dagen) nodig voor 1 log10-reductie van schimmels in batchexperimenten gestart
met schimmelsporen bij verschillende temperaturen (data afkomstig uit (72)).
Resultaten verkregen onder psychrofiele condities zijn weergegeven in blauw,
mesofiele condities in oranje en thermofiele condities in rood.

Schimmel
Aspergillus flavus
Aspergillus fumigatus
Paecilomyces roqueforti
Talaromyces crustaceus
Talaromyces lanuginosus
Rhizomucor pusillus

5.3

Allergeen
Allergeen, pathogeen
Microaerofiel
Thermotolerant
Thermotolerant
Pathogeen

Mesofiel (37°C)
0,83-1,2
1,7-2,8
1,6-1,7
4,6-8,3
4,0-10,0
2,2-3,6

Thermofiel (55°C)
0,05
0,02
0,02
>30
>30
0,05

Overige vormen van biogasproductie

Behalve uit mest wordt er ook biogas geproduceerd uit bijvoorbeeld zuiveringsslib van
rioolwaterzuiveringsinstallaties, uit afvalwater van industrieën en uit huishoudelijk afval. Voor
alle vergistingprocessen gelden dezelfde bepalende factoren als die genoemd staan in de
tabel met mestverwerkingtechnieken. Gezien de grote variatie aan vergistingsubstraten is
het is echter moeilijk aan te geven welke reductie van het aantal pathogenen in elk geval
verwacht kan worden. Het algemene beeld zal wel vergelijkbaar zijn, bijvoorbeeld dat
thermofiele behandeling een grotere reductie geeft dan mesofiele. Een lijst met pathogenen
die kunnen voorkomen in primair en secondair slib en huishoudelijk afval is te vinden in
“Bijlage 2 Pathogenen in rioolslib”. Voor de volledigheid zijn de plantpathogenen die te
vinden zijn in groenafval weergegeven in “Bijlage 3 Plantpathogenen in groen afval”. Er is
geen overlap met de pathogenen in mest, rioolslib en huishoudelijk afval. De pathogenen op
deze lijst zullen daarom in de verder beschouwing niet meegenomen worden.
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5.4
5.4.1

Transmissie van micro-organismen uit digestors naar biogas
Algemeen

De zorg om de mogelijke aërosolisering van micro-organismen tijdens afval- en
mestbehandeling neem toe. Als er in een waterig milieu een aërosol vormt, dan is de kern
van de aërosol meestal (een laagje) water omgeven door micro-organismen. In vergisters
(of (an)aërobe waterzuiveringsinstallaties of bij irrigatie met effluent) zou de aërosol ook
gevormd kunnen worden door biogas met een laagje water met daarop een aggregaat van
micro-organismen (zogenaamde bioaërosolen).
De fysische eigenschappen (grootte, dichtheid en vorm) en eigenschappen van het
omringend milieu (gasstromen, relatieve vochtigheid en temperatuur) bepalen het transport
van de aërosol. Biologisch gevormde aërosolen variëren in diameter van 0.02 tot 30 µm, zijn
meestal omgeven door een waterfilm en kunnen zich met een snelheid van 10-3 tot 10-1cm/s
(0.1 tot 11 m/h) verplaatsen (11, 50). Aërosolen kunnen zich uit puntbronnen vormen, of uit
lineaire of oppervlakte bronnen. Het transport van aërosolen kan worden onderverdeeld in
afgelegde afstand of in de levensduur van de aërosol (74):
• Submicroschaal transport: <10 minuten of <100 meter afstand. Deze vorm van
transport vindt voornamelijk “binnenshuis” plaats
• Microschaal transport: 10 minuten tot 1 uur of 100 meter tot 1 kilometer. Dit is in
open systemen voor de volksgezondheid de meest belangrijke transportvorm
voor transmissie van pathogenen.
• Mesoschaal
• Macroschaal
Blootstelling aan bioaërosolen vindt op grote schaal plaats. Bioaërosolen met een diameter
van 0.5 tot 5 µm vormen het belangrijkste risico voor de volksgezondheid omdat deze via de
luchtwegen direct kunnen worden opgenomen (11). Onderzoek in 100 Poolse huishoudens
(gemiddeld aantal bacteriën en schimmels: 5000 CFU/m3) liet zien dat in 100% van de
gevallen Staphylococcus spp. in de lucht binnenshuis aanwezig was en in 90% Bacillus
spp.. Daarnaast vond men in 62% van de huishoudens Aspergillus spp. in de lucht. Ook in
buitenlucht zit een groot aantal micro-organismen (106 CFU/m3) en de diversiteit is groot
(50).
Inhalering, ingestie en huidcontact zijn de belangrijkste besmettingsroutes voor microorganismen in aërosolen. Mycobacterium tuberculosis is een voorbeeld van een infectie die
zich via aërosolen verplaats. Aërosoldeeltjes kleiner dan 6 µm worden na inhalering naar de
longen getransporteerd waar de deeltjes van 1-2 µm worden vastgehouden in de
longblaasjes en zo infecties veroorzaken. Ook voor Salmonella, Campylobacter en andere
maag-darmkanaal infecteerders, loopt de voornaamste infectieroute toch via inhalering van
aërosolen. De bacteriën nestelen zich in de keel (waar ze vaak ook infecties veroorzaken)
en kunnen dan ingeslikt worden. Vaak vindt er in de keel en de bovenste luchtwegen ook
vermeerdering van de bacterie plaats waardoor de infectieve dosis van dit soort pathogenen
bij ingestie eigenlijk lager is dan bij inhalering (74). De literatuur met betrekking tot
aërosolvorming door pathogenen richt zich op de risico’s van aërosolvorming tijdens
compostering (o.a. (11)), in gebouwen waarin vee wordt gehouden (46), bij gebruik van
organische materiaal op het land (11, 28), bij aërobe waterzuiveringsinstallaties (11) en de
rol bij overdracht van pathogenen tussen individuen. Er is slechts een studie gevonden
waarin nader men nader ingaat op de aërosolvorming tijdens anaërobe vergisting en die zal
hieronder uitgebreider besproken worden (50).
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5.4.2 Virussen
Het voorkomen van virussen in biogas is nog geen onderwerp van onderzoek geweest,
maar er zijn nog wel enkele studies uitgevoerd naar het voorkomen van virussen in
aërosolen van composteringinstallaties en aërobe waterzuiveringinstallaties. Ook is een en
ander bekend over het overleven van virussen in aërosolen van slibverwerkinginstallaties.
Zo is gevonden dat bijvoorbeeld Calicivirussen redelijk stabiel zijn in aërosolen. Factoren die
de stabiliteit van virussen in aërosolen bepalen zijn temperatuur, pH, relatieve
luchtvochtigheid, vochtgehalte, grootte van het aërosol deeltje, samenstelling van het
medium, blootstelling aan zonlicht, luchtkwaliteit en het type van het virus. Vocht lijkt met
name een beschermend effect te hebben op virussen zonder envelop. Bij lage vochtigheid
is het verlies van structurele watermoleculen de belangrijkste oorzaak voor inactivatie. Hoge
vochtigheid en lage temperaturen stabiliseren virussen in aërosolen (10). Dit is echter wel
afhankelijk van de aard van het virus. Zo is het rotavirus (Klasse III, geen envelop) nog wel
infectueus bij lage relatieve luchtvochtigheid (RH) (30%), terwijl poliovirus (klasse IV, geen
envelop) dan snel compleet inactiveert. Bij hoge luchtvochtigheid (80%) inactiveert het
rotavirus wel terwijl het poliovirus dan nog een halfwaardetijd heeft van 10 uur (28).
Hetzelfde geldt min of meer voor het Klasse IV MKZ virus (geen envelop). De
inactiveringsnelheid van virus stam MKZ O1 is 0.6 log106 TCID50 (waarde waarbij 50% van
het weefsel is geïnfecteerd) per uur bij 60% relatieve luchtvochtigheid, terwijl deze 4.2 log10
TCID per uur is bij 40% luchtvochtigheid (70). Echter, andere onderzoekers melden dat de
overleving in stalstof bij normale temperaturen in vochtig stalstof juist korter is (8 dagen) dan
in droog stalstof (14 dagen) (24).
5.4.3 Bacteriën
Moletta (50) heeft een onderzoek uitgevoerd naar het transport van micro-organismen uit
slib uit een anaërobe vergister naar het biogas. In dit onderzoek is ook aandacht besteed
aan de aanwezigheid van pathogenen in biogas uit mesofiele en thermofiele
(mest)vergisters en vergisters van huishoudelijk afval en stortplaatsgas. Tellingen met
behulp van epi-fluorescentie hebben laten zien dat van de ongeveer 1018 prokaryoten die
per kubieke meter vergistingslib aanwezig zijn maar een klein gedeelte in het biogas
terechtkomt, namelijk 106 prokaryoten per m3 (onafhankelijk van het vergistte materiaal of
de dimensionering van de vergister). Dit aantal is vergelijkbaar met het aantal bacteriën in
buitenlucht. Het aantal gevonden bacteriën in “afgas” van een aërobe waterzuivering
bevinden varieert van ongeveer 103 tot 104 CFU/m3 (5) tot 1,4*105 prokaryoten per m3 (50).
In het algemeen was het aantal eukaryoten in het biogas erg laag, i.e. 104 tot 105 per m3
(50).
Niet alle micro-organismen, die in het vergistingslib zitten, komen in evenredige
hoeveelheden in het biogas terecht. Bij het vergisten van huishoudelijk afval met GFT was
de microbiële populatie in het biogas zowel in de thermofiele als in de mesofiele vergister
heel anders van samenstelling dan de populatie in het slib. Bij het vergisten van mest
(combinatie van mest van verschillende dieren) in combinatie met GFT leken de microbiële
populatie in slib en biogas meer op elkaar. Mogelijk heeft dit ook te maken met de viscositeit
van de massa in de vergister en het toegepaste roermechanisme (hoe minder visceus of
hoe harder geroerd, des te meer gelijkenis). Echter, de microbiële samenstelling van het
biogas uit de vergisters in het onderzoek vertoont ook gelijkenis met die van de omringende
lucht.
6

1 log10 afname komt overeen met 90% reductie en 4 log10 afname met 99,99% reductie.
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De aard van de micro-organismen bepaalt de mate waarmee de micro-organismen uit het
slib uiteindelijk in het biogas terechtkomen. Archaea, δ-proteobacteriën, Spirochaeten,
Thermotogae, Chloroflexi en sulfaatreducerende bacteriën kwamen niet of nauwelijks in het
biogas terecht. Bacteriën behorend bij de α-proteobacteriën, β-proteobacteria, γproteobacteria, aërobe7 en soms pathogene soorten kwamen juist wel in significante
hoeveelheden in het biogas terecht. Van alle 824 typen bacteriën die in deze studie
gedetecteerd zijn in anaërobe digestors was slechts 2% gerelateerd aan pathogene
bacteriën terwijl in het biogas 15% van alle gedetecteerde micro-organismen verdacht
pathogeen was. Er is een klein aantal soorten bacteriën die in evenredige hoeveelheden
voorkomen in vergistingslib en biogas nl. Actinobacteria, Firmicutes and Bacteroides. De
samenstelling van biogas vertoont een hoge diversiteit aan prokaryote bacteriën, terwijl de
Archaea en Eukarya slechts een geringe mate van diversiteit vertoonden (minder dan 10
soorten per monster). Bij mesofiele mestvergisting (vloeibare mest en tuinafval) komen
vooral Firmicutes, Bacteriodetes, Actinobacteriën, α, β- en γ-proteobacteriën,
Acidobacteriën en Chlamydiae voor in het biogas.
Propionibacterium acnes was de enige bacterie die in alle soorten biogas (van zowel
mestvergisters als vergisters met huishoudelijk of industrieel afval) voorkwam en dit is een
pathogene bacterie die verder geen relatie heeft met mest (zie Tabel 3). Andere
pathogenen die voorkwamen waren Staphylococcus sp., Burkholderia cepacia,
Thermoactinomyces spp., Aerococcus viridans.
Op grond van het bovenstaand kan men drie verschillende transportmechanismen
onderscheiden (51):
• Passief transport, waarbij micro-organismen at random met het biogas uit de
digestor ‘drijven”. Actinobacteria, Firmicutes, Bacteriodetes.
• Actief-geen transport, waarbij micro-organismen actief proberen om niet te mitigeren
naar het biogas, bijvoorbeeld Archaea en sulfaatreducerende bacteriën.
• Actief transport: α-, β-, γ-proteobacteria, strikt aëroben en pathogenen. Dit schijnt
direct gerelateerd te zijn aan de ecologische niche waarin ze voorkomen.
Van de actief naar het biogas migrerende bacteriën zitten er relatief (dat wil zeggen aantal
specifieke soort/totaal aantal prokaryoten) honderd tot een miljoen meer in het biogas als in
het vergistingslib, terwijl van bijvoorbeeld archaeabacteriën 100 keer minder in het biogas
zitten dan in het slib. Met behulp van moleculair ecologische methoden vond Moletta tussen
3
de 30000 en 80000 bacteriën per m biogas in de mest/GFT vergister. De biogas productie
3
van die vergister was 80 tot 150 m per dag. In het slib zaten tussen de 3*1014 en 2*1015
bacteriën per m3 (totaal volume 150 m3). Als 15% van de bacteriën in het biogas pathogeen
is dan betekent dat 4500 to 12000 verdacht pathogenen per m3 biogas (50).
In een Zweeds onderzoek naar het voorkomen van pathogenen in biogas en in Groen Gas
na opwerking werden condensaatwater uit de gaspijpen waardoor biogas werd geleid (82)
waren bacteriën (grootste gedeelte), schimmels (minder, maar divers) en colifagen
aangetoond. De aantallen varieerden van 10 (Enterobacteriën) tot 1000 (Burkholderia) CFU
per ml voor het de gasscrubber. Na het scrubben werden 100 Bacillus CFU per ml in het
condensaat en teruggevonden en vlak voor het drogen van het gas weer andere bacteriën
en schimmels (maximaal aantal 1000 CFU per ml). Het is niet mogelijk om deze
hoeveelheden te relateren aan aantallen in het biogas. Bovendien dient opgemerkt te
7

Moletta maakt hierbij geen indeling in strikt aëroben en facultatief aëroben of micro-aerofiele microorganismen. Bacterien die behoren tot de laatste twee groepen zullen een anaeroob milieu
gemakkelijker kunnen overleven.
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worden dat veel van het biologisch materiaal dat in Zweden gehygiëniseerd wordt voor
vergisting. In het biogas zelf zaten de (potentiële) pathogene Aerococcus spp. Micrococcus
spp. en Bacillus spp., maar die laatste soort werd ook in het aardgas ter plekke
aangetroffen. De in het condensaat en (opgewerkt) biogas aangetroffen bacteriën waren
meestal opportunistische pathogenen die alleen individuen kunnen infecteren waarvan het
immuunsysteem al verzwakt is (82).
5.4.4 Schimmels
Vinnerås vond in zijn (hierboven ook al aangehaalde Zweedse) studie naar microorganismen in opgewerkt biogas en condensaatwater in gasleidingen ook schimmels,
namelijk Fusarium spp. en Mucor spp., maar slechts in relatief geringe hoeveelheden (1001000 CFU per ml). Dit zijn opportunistische schimmels (82).
5.4.5 Aërosolvorming bij aërobe waterzuivering
Uit onderzoek aan twee verschillende aërobe waterzuiveringssystemen (op huishoudelijk
afvalwater) is gebleken dat bacteriën en schimmels verschillende snelheden van
aërosolvorming hebben. Dit is relevant omdat in dit soort installaties ook een gasstroom (O2)
aanwezig is analoog aan vergisters. Voor bacteriën lag de snelheid op 8.4*10-11 tot 4.9 *10-9
CFU per m3 aërosol/m3 afvalwater. Voor schimmels lag de snelheid ongeveer 1000 maal
hoger. Dit leidde tot bacterieconcentraties van 2100 tot 17000 CFU per m3 lucht (actief slib)
en 730 tot 3000 CFU per m3 lucht (fixed film). Het aantal schimmels lag veel lager op 45 tot
1700 CFU per m3 lucht in de actief slib installatie en 14 tot 180 CFU per m3 in de fixed film
reactor. Deze aantallen en de gevonden snelheden zijn natuurlijk beïnvloed door de
beluchting en in anaërobe systemen zal de aërosolvorming (afhankelijk van de snelheid van
biogasvorming) veel minder snel verlopen. De beluchting in de beide systemen was 8 m3/m2
per uur (actief slib installatie) en 12 m3/m2/h (fixed film reactor) (5).

5.5

Pathogenen en biogasopwerking

De verschillende opwerkingstechnieken voor biogas hebben allemaal een bepaald effect op
eventuele pathogenen die in het ruwe biogas aanwezig zijn. Hieronder worden de
voorgaand beschreven opwerkingtechnieken genoemd (zie Hoofdstuk 4) met daarbij een
inschatting van het effect van de techniek op verwijdering van pathogenen. In al deze
gevallen is de soort pathogeen van invloed op het effect dat de opwerkingstechniek kan
hebben, deze factor wordt dan ook niet meer los genoemd.
5.5.1 Membraantechnologie
Bepalende factoren: Doorlaatbaarheid
Druk
Hechting
Watergehalte
Zowel de membraanscheiding onder hoge druk als de systemen bij lage druk zijn gebaseerd
op membranen die selectief CO2 en H2S doorlaten, en maar weinig CH4. De selectiviteit
wordt bepaald door de eigenschappen van de membranen en van de gassen. Dit soort
membranen heeft niet echt poriën, maar maakt gebruik van de selectieve permeabiliteit van
het membraanmateriaal. Sommige stoffen diffunderen wel door het membraan heen,
andere niet (37). Aangezien bij deze technieken CO2 en H2S worden doorgelaten en het
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methaan als hoofdstroom achterblijft, zullen pathogenen in het opgewerkte gas
achterblijven. Bij membraanscheiding onder hoge druk kan het zijn dat de druk zorgt voor
inactivering van drukgevoelige bacteriën, maar de gebruikte druk (gemiddeld 20 bar) is
lager dan de drukken waarmee inactivering van pathogenen meestal getest wordt (zie ook
“Bijlage 5 Inactivering en afdoding van micro-organismen”). Het is dus niet te voorspellen
wat het effect van deze verhoogde (maar niet extreem hoge) druk zal zijn op de
pathogenen. Afhankelijk van de aard van de membranen zouden bepaalde pathogenen aan
het membraan kunnen adsorberen, aangezien veel micro-organismen zich bij voorkeur
hechten aan een oppervlak. Het watergehalte van het contactoppervlak zal hierbij een
bepalende rol spelen.
Verwijdering van pathogenen: geen
Inactivering: onbekend
5.5.2 Drukwisseladsorptie
Bepalende factoren: Druk
Hechting
Bij drukwisseladsorptie wordt een hoge druk aangelegd, die afgelaten wordt (en hiermee
ook het methaangas), waarna een vacuüm wordt aangelegd om het adsorbens (actieve kool
of zeoliet) te regenereren. De druk loopt op van atmosferisch naar 6 bar, wordt dan via een
stap van 3 bar verlaagd naar atmosferisch, en daalt dan verder naar 0,1 bar. Zoals
genoemd in de voorgaande paragraaf is een druk van 6 bar niet extreem hoog. De wisseling
van hogere naar lagere druk zou misschien wel inactivering van micro-organismen kunnen
veroorzaken, maar de mate is niet te voorspellen. De overgang naar vacuümcondities zou
ook een effect kunnen hebben op de pathogenen, maar hier is niet heel veel over bekend.
Het adsorptiemateriaal werkt als een filter, en zal een deel van de pathogenen vasthouden.
Verwijdering van pathogenen: Bacteriën: 0.7- 3.1-log per cm filtermateriaal (actieve kool)
Virussen: 0.3- to 1-log per cm.
Inactivering: onbekend
5.5.3 Cryogene techniek
Bepalende factor:
Temperatuur
Het gas wordt gekoeld tot ongeveer -70°C (15), de t emperatuur waarbij CO2 een vaste stof
wordt (droogijs). Deze temperatuur is erg laag maar zal alleen een deel van de bacteriën
inactiveren. Virussen en sporen zullen de behandeling waarschijnlijk overleven (zie ook
“Bijlage 5 Inactivering en afdoding van micro-organismen”).
Verwijdering en inactivering van pathogenen: geen, maar misschien sterft een deel van de
bacteriën afhankelijk van vochtgehalte af; sporen en virussen worden niet of nauwelijks
geïnactiveerd.
5.5.4 Scheiding door verschil in oplosbaarheid in een vloeistoffase
Bepalende factoren: Vochtgehalte
pH
Toxiciteit
Hydrofobiciteit
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Bij chemische wassing van het gas zal de verwijdering van pathogenen uit het gas afhangen
van de eigenschappen van de gebruikte vloeistof.
Water voor verwijdering van CO2 en H2S
Een deel van de organismen zal bij voorkeur in de waterfase verblijven en daarom de
gasfase verlaten tijdens het wassen. In de waterfase zou overleven mogelijk zijn, afhankelijk
van de concentratie CO2 en H2S in het water. Beide stoffen hebben effect op de pH van de
vloeistof, en sulfide is toxisch voor veel organismen. Pathogenen die in het water overleven
zullen naar verwachting niet gemakkelijk met het gewassen gas meegevoerd worden, maar
zekerheid is hier niet over te geven.
Polyethyleenglycol/dimethylether (PEGdm) voor CO2 en H2S
Het is de vraag of pathogenen tijdens het wassen in PEGdm in de gasfase zullen blijven of
dat zij door het oplosmiddel zouden worden aangetrokken. Oplosmiddelen zijn zeer toxisch,
waarbij de toxiciteit normaal gesproken hoger is voor stoffen met een hogere hydrofobiciteit
(30). Ook al is PEGdm een hydrofiele stof, in puur product zullen pathogenen waarschijnlijk
niet overleven. Het gas zal dus in ieder geval geen levende organismen meenemen uit de
wasvloeistof.
NaOH (loog) voor CO2 en H2S
Een deel van de in het gas aanwezige pathogenen zullen waarschijnlijk het gas verlaten
omdat zij bij voorkeur in de vloeistoffase verblijven (zie ook bij waterwassen voor CO2 en
H2S). In een geconcentreerde loogoplossing is de overlevingskans van de meeste microorganismen nihil vanwege de zeer hoge pH.
Methanol of monoethanolamine voor methaan
Voor deze oplosmiddelen geldt hetzelfde als voor PEGdm.
Verwijdering van pathogenen: moeilijk in te schatten, waarschijnlijk blijft een deel van de
micro-organismen achter in de vloeistof
Inactivering van in gas overblijvende organismen: onbekend
5.5.5 Absorptie aan actieve kool
Bepalende factoren: Poriegrootte
Hechting
Watergehalte
In de afvalwaterzuivering en gasreiniging is actieve kool een bekend dragermateriaal voor
micro-organismen die verontreinigingen afbreken. Bij die toepassingen worden echter
optimale milieucondities aangelegd zodat de groei van de micro-organismen gestimuleerd
wordt. Vooral voor wat betreft de vochtigheid zijn het heel andere systemen dan die voor
biogasopwerking: in vrijwel alle gevallen is de actieve kool volledig in water
ondergedompeld, wordt de te reinigen gasstroom in tegenstroom met een waterstroom in
contact gebracht of wordt de gasstroom door een vochtige laag pakkingsmateriaal geleid.
Bij absorptie uit biogas aan actieve kool wordt de mate van hechting van de organismen
bepaald worden door de kans dat de micro-organismen met de aktief kooldeeltjes in
aanraking komen. Verder is de poriegrootte van belang, de meeste bacteriën zijn groter dan
de poriën in aktieve kool.
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Verwijdering van pathogenen: Bacteriën: 0.7- 3.1-log per cm filtermateriaal (actieve kool)
Virussen: 0.3- to 1-log per cm.
Inactivering: onbekend
5.5.6 Absorptie in een vloeistof
Bepalende factoren: Hydrofobiciteit
Hiervoor gelden dezelfde opmerkingen als bij scheiding door verschil in oplosbaarheid in
een vloeistoffase. Als pathogenen vanuit de gasfase in de vloeistof komen zullen deze hierin
waarschijnlijk niet overleven.
Verwijdering van pathogenen: moeilijk in te schatten, waarschijnlijk blijft een deel van de
micro-organismen achter in de vloeistof
Inactivering van in gas overblijvende organismen: onbekend
5.5.7 Maatregelen voor sulfideverwijdering bij de vergister
Biologische oxidatie van sulfide in het biogas met Thiobacillus heeft naar verwachting weinig
tot geen effect op de aanwezigheid van pathogenen. Aangezien er bij deze techniek
zuurstof bij het biogas gemengd wordt, zou er misschien een reductie van de aantallen strikt
anaërobe pathogene organismen kunnen optreden, maar dit effect is moeilijk te voorspellen.
Bij een optimale zuurstofdosering wordt de zuurstof snel uit het gas weggenomen. Wanneer
de biologische oxidatie van sulfide direct in de vergister of digistaatopslag wordt toegepast
in plaats van in het opgevangen biogas, is de kans op een reducerend effect minder,
aangezien de zuurstof waarschijnlijk nog sneller weggevangen zou worden.
Verwijdering van pathogenen: onbekend (maar waarschijnlijk geen)
Inactivering: onbekend (maar waarschijnlijk geen)
Oxidatie en gaswassing in een biologisch filter met water in tegenstroom kan leiden tot een
reductie van het aantal pathogenen in het gas, door achterblijven van pathogenen in het
filter en daarop volgende afsterving. Ook kan hier een effect optreden op strikt anaërobe
organismen, aangezien het biogas met lucht gemengd wordt. Verder is er kans op het
loslaten van micro-organismen uit het filter, die dan in het gezuiverde biogas terechtkomen
(bijvoorbeeld (46, 71)). De waargenomen reductie van bacteriën uit gas afkomstig uit een
composteringsinstallatie was 21% voor mesofiele bacteriën en 77% voor thermofiele
bacteriën (71). Testen met verschillende soorten biofilters uitgevoerd met varkensstallucht
gaven een reductie van cultiveerbare bacteriën van 70-95%, terwijl voor totale aantallen
bacteriën waardes tussen de 25 en 90% gevonden werden (46).
Verwijdering van pathogenen: 20-90%
Inactivering: variabel, maar waarschijnlijk geen
Doseren van FeCl2 aan de vergisterinhoud zal geen reductie van het aantal pathogenen
geven. Aangezien sulfide toxisch is voor veel micro-organismen zou het verlagen van de
sulfideconcentratie in de vergister misschien positief kunnen zijn voor bepaalde organismen.
Verwijdering van pathogenen: geen
Inactivering: geen

56

Scrubben van biogas in een bed van ijzeroxidedeeltjes of ijzerhydroxidedeeltjes.
Het effect van scrubben met ijzeroxide is moeilijk in te schatten. Filtratie, adsorptie en
andere fysisch chemische processen kunnen hier een rol spelen. Het resultaat hangt sterk
af van de lokale situatie.
5.5.8 Drogen
Ontwatering of uitdroging is een algemeen geaccepteerde methode om microbiële groei te
voorkomen in de levensmiddelenindustrie (62).
Verwijdering en inactivering van pathogenen: Ja, in grote mate, maar effect op sporen is
waarschijnlijk gering
5.6 Potentiële aanwezigheid van pathogenen in het gasdistributienetwerk.
Vinnerås et al (82) vonden ongeveer 105 cfu per ml (~108 per m3) in het condensaat van
gasleidingen van een biogasopwaarderingssysteem, terwijl in het gas tussen de 10-100 cfu
per m3 werden gevonden. Een grote verscheidenheid aan schimmels, sporenvormende en
niet-sporenvormende bacteriën, inclusief soort als Enterobacteriacaea was aanwezig in het
biogas. Het aantal bacteriën was ongeveer gelijk aan het aantal in natuurlijk gas dat ook
ongeveer 10 tot 100 cfu’s per m3 bevatte.
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6

Inventarisatie van de risico’s bij gebruik van biogas als groen gas

6.1 Het risico van besmetting met pathogenen
Het is moeilijk om het risico op transmissie van pathogenen uit biogas bij vergisting van
mest en ander bioafval exact in te schatten. Daarvoor zijn er te veel factoren die kunnen
variëren. In het hele proces van vergisting van mest en ander bioafval en het gebruik van
het biogas, na opwerking, als Groen Gas zijn wel een aantal kritische parameters/factoren
te benoemen, die het risico voor de eindgebruiker van het opgewerkte biogas kunnen
bepalen:
• Vergister
Bij vergisting van de mest of het bioafval zijn er twee processen die het risico van
pathogeenoverdracht kunnen bepalen. Ten eerste zal er inactivatie en/of verwijdering van
de pathogenen plaatsvinden tijdens de vergisting. Daarnaast bestaat de kans dat de
pathogenen in bioaërosolen met het biogas de vergister verlaten. In Tabel 13 zijn de
effecten van vergisting en de mogelijkheid van bioaërosolvorming van de verschillende in
Hoofdstuk 3 besproken pathogenen samengevat. In principe hanteert men in Nederland
bij vergisting onder mesofiele of thermofiele vergisting een retentietijd van 20 dagen.
Thermofiele vergisting geeft in het algemeen betere resultaten voor de verwijdering van
pathogenen dan vergisting onder mesofiele condities. Als de retentie tijd van 20 dagen
daadwerkelijk gehaald wordt voor al het slib in de reactor en als de temperatuur ook
overal hoog genoeg is lijkt het aantal pathogenen dat in het biogas terechtkomt geen
risico te vormen voor de consument van het gas bij huishoudelijk gebruik. Dit blijkt uit
berekeningen (zie

Tabel 11) waarin het aantal MKZ virussen en Salmonella bacteriën is bepaald
dat bij eindgebruik in huishoudens bij aansteken van het gas vrijkomt. Hierbij is
uitgegaan van een lage verwijderingsnelheid in de vergister. Bovendien is voor
deze berekeningen aangenomen dat alle pathogenen die na vergisting
overblijven in de vergister uiteindelijk in het gevormde biogas terechtkomen en
dat er geen verwijdering/inactivatie plaatsvindt bij opwerking van het biogas. Het
aantal MKZ virussen dat vrij zou komen bij de eindgebruiker in huishoudens is
erg laag (bovendien is MKZ strikt genomen niet humaan pathogeen) en het
aantal Salmonella bacteriën zit bij deze voorzichtige aannames aan de
ondergrens van de infectiedosis. Uit Tabel 13 blijkt dat er misschien problemen
te verwachten zijn bij onbekende virussen, Campylobacter spp., sporenvormers,
protozoa en schimmel(sporen), en dan deels nog vanwege onvoldoende
beschikbare informatie (zie ook Hoofdstuk 8).
•

Transport door gasleidingen en biogasopwerking
In Tabel 14 zijn de resultaten van de inventarisatie van de effecten van de in
Hoofdstuk 4 genoemde momenteel toegepaste opwerkingsmethoden
samengevat. Deze zijn in het algemeen moeilijk in te schatten omdat ze sterk
afhankelijk zijn van procescondities. Toepassing van actieve kool lijkt in ieder
geval de verwijdering van virussen en bacteriën (en dus hoogstwaarschijnlijk ook
voor protozoa en schimmels) maar waarschijnlijk niet van sporenvormende
bacteriën en schimmelsporen te bewerkstelligen. Drogen en/of filtreren van het
gas zal ook tot inactivatie van de meeste pathogenen (maar niet van sporen)
leiden.

•

Transport van het (opgewerkte) biogas door gasleidingen
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Er bestaat een risico van biofilmvorming in de gasleidingen waardoor het aantal
bacteriën juist weer zou kunnen toenemen. Er is echter nog onvoldoende
bekend over de groei van pathogenen in dit soort leidingen. Strikt genomen
zouden aërobe bacteriën niet kunnen groeien in het anaërobe milieu, maar in de
meeste gevallen zijn de pathogene bacteriën facultatief of strikt anaëroob.
Bovendien is er waarschijnlijk voor opwerken van het biogas nog vocht in de
leidingen aanwezig. Dit zou de groei van bacteriën in het algemeen kunnen
bevorderen. Bij gaslekken zouden er dus gedurende korte tijd pathogenen vrij
kunnen komen.
•

Gebruik, risico na verbranding.

Zowel in het geval van elektriciteitsproductie als bij gebruik als transportbrandstof lijkt het
pathogenenvraagstuk van ondergeschikt belang, aangezien normaal gesproken in die
gevallen het contact van mensen met biogas minimaal of zelfs afwezig is behalve in
bovengenoemde situaties. Bij injectie in de aardgasleidingen is er meer kans op
menselijk contact met biogas, bijvoorbeeld tijdens het moment vlak voor het aansteken
van het gasfornuis (

Tabel 11) of bij lekkage in woningen. Gezien de minimumtemperatuur van een
gasvlam van 300°C is het onwaarschijnlijk dat pathogene virussen, bacteriën,
protozoa, schimmels of zelfs de sporen het proces van gasverbranding zullen
overleven.
Overigens zijn in gasdistributieleidingen waar geen biogas maar alleen aardgas
door werd geleid ook micro-organismen aangetroffen. Het aardgasleidingnet zal
geenszins steriel zijn.
Naast de hierboven genoemde factoren die direct gerelateerd zijn aan de productie van
biogas en de verdere opwerking en het gebruik ervan, zijn er nog een aantal andere
parameters die het risico op pathogenen voor de consument van het Groen Gas maar ook
voor het personeel van de netwerkbedrijven in de agrarische sector bepalen:
• De kwaliteit van de mest en het bioafval.
Als de mest afkomstig is van gezonde dieren zal deze in het algemeen geen
grote hoeveelheden humane pathogenen bevatten. Het gebruik van biogas uit
dit soort mest zou dus geen problemen op kunnen leveren voor de
eindgebruiker. Mest van een boerderij waar een ziekte heerst zou niet
automatische meevergist moeten worden. Het is onduidelijk hoe dat momenteel
geregeld is. Het probleem met sommige pathogenen is dat ze soms al
gedurende enige tijd aanwezig kunnen zijn (in de mest) voordat de dieren
daadwerkelijk ziek worden (bijvoorbeeld Mycobacterium paratuberculosis).
Standaard hygiënisatie van de mest zou dit probleem althans ten dele (niet voor
sporen) kunnen ondervangen. Tot nu toe vindt er echter voor vergisting geen
(standaard) hygiënisatie van mest of huishoudelijk afval plaats. Ook vergisting in
het thermofiele temperatuurgebied (zie ook hieronder) zou dit risico aanzienlijk
kunnen verlagen voor alle groepen pathogenen behalve de bacteriële
sporenvormers en de schimmels.
• Risico van de vorming van aërosolen in de mengput.
In de mengput op het veehouderijbedrijf kan al gedeeltelijke inactivatie of
verwijdering van pathogenen plaatsvinden maar er is ook een reëel risico op
infectie van personeel al dan niet via vorming van bioaërosolen (73).
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•

Risico van infectie en/of de vorming van aërosolen tijdens verpompen en
transport van de mest.
Ook transport van mest levert (bij onvoorzichtig handelen) een risico op infectie
van personeel al dan niet via vorming van bioaërosolen (73).

Hoe dan ook blijft het aantal pathogenen in het gevormde biogas de cruciale parameter in
de risico-inschatting. Daarom zijn gegevens met betrekking tot het aantal bacteriën in het
“afgas” (biogas, of het gas boven een aërobe waterzuivering) weergegeven in Tabel 12. De
studie van Moletta (50) levert het hoogste aantal bacteriën en pathogenen in biogas op. Een
van de oorzaken voor dit hoge aantal bacteriën is door haar gebruikte detectiemethode. In
het algemeen detecteren moleculaire methoden ook niet cultiveerbare bacteriën terwijl CFUtellingen (zoals gebruikt door Vinnerås et al (82)) alleen cultiveerbare bacteriën oplevert.
Bovendien zijn de mest (en bepaalde andere klassen afval) in de Zweedse studie
gehygiëniseerd en dat kan ook een rol gespeeld hebben bij de uiteindelijk lage aantallen
pathogenen die daar gevonden worden. Gas productie heeft natuurlijk een invloed (vergelijk
twee aërobe systemen). Maar, al zitten er 4500-12000 pathogenen (welke dan ook) in
biogas dan zal dit bij gaslekken tijdens gebruik (zie hierboven) nog leiden tot zeer geringe
hoeveelheden pathogenen die vrijkomen: 0,02-0,06 bacteriën bij de aanname van Vinnerås
en 1,1-3 bij de aanname van LeAF. Als alle door Moletta gevonden bacteriën in het biogas
pathogeen zijn de hoeveelheden 0,2-0,4 bacteriën bij Vinnerås en 7,5 tot 20 bij de LeAFaanname. Het blijft moeilijk om de aantallen schimmel(sporen) en bacteriële sporenvormers
in het biogas in te schatten. Gezien de resultaten van de aërobe installaties zouden het
aantal schimmels lager moeten zijn dan het aantal bacteriën, maar bij anaërobe installaties
zou dit evengoed andersom kunnen zijn. De meeste schimmels zijn aëroob en die zouden
dus via actief transport in het biogas terecht kunnen komen analoog aan de aërobe
bacteriën (zie ook 5.4.3).

Tabel 11

Voorbeeld berekeningen voor:
• Het aantal MKZ en Salmonella dat verwijderd wordt in mesofiele vergister met 20
dagen verblijftijd
• Het absoluut aantal pathogenen dat vrijkomt bij aansteken van gas door
consument
MKZ

Pathogenen in mest
Pathogen in biogas

Salmonella

Verwijderingsnelheid
log 10/d
b
0.34

c

Dagen
0
20
pfu/m3

Aantal pfu/kg
a
3.20E+08
5.07E+01
3.13E+03

Verwijderingsnelheid
log 10/d
Dagen
b
0.18
0
20

Aantal cfu/kg
a
5.00E+07
1.26E+04
7.75E+05

e

Pathogenen die
vrijkomen bij
gasverspilling bij
poging tot aansteken
van gas

Ref
(82)

3

m
5.00E-06

Aantal pfu
1.57E-02

Aantal cfu
3.88E+00

d
7.83E-01
1.94E+02
LeAF
2.50E-04
Hoogste waarde uit Tabel 2 (MKZ) of Tabel 3 (Salmonella)
b
Laagste waarde uit Tabel 6 (MKZ) Tabel 8 (Salmonella)
c
Op basis van een biogasproductie van 16.2 m3/ton mest (41)
d
Op basis van een gasdebiet van 8 l per minuut (NUON:gemiddeld jaarverbruik per gezin 65m3, 1 uur koken
per dag) en 5 seconden gasverspilling
e
zonder verwijdering van pathogenen bij opwerking van biogas na vergisting
a
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Tabel 12

Biogas
Biogas
Aardgas
Lucht
Afgas
Afgas
a

Micro-organismen in gas van verschillende herkomst
Volume
3
m /d

Bacteriën
Aantal/m3

Pathogenen
Aantal/m3

Mestvergisting
a
Mest /opgewerkt

80-150

4500-12000

Aërobe actief slib
installatie
Aërobe fixed-film

384

30000-80000
10-100 cfu
10-100 cfu
6
10
2100-17000 cfu

144

730-3000 cfu

Schimmels

Ref

45-1700

(50)
(81, 82)
(81, 82)
(50)
(5)

14-180

(5)

10-100 cfu

Voor vergisting is materiaal gehygiëniseerd.

Vinnerås et al. (82) hebben ook een risico analyse uitgevoerd op het voorkomen van
pathogenen in biogas afkomstig uit mestvergisters. Zij hebben analyses uitgevoerd op
condensaatwater in de leidingen en (bio)gas in de verschillende stadia van opwerking. De
meeste in de studie van Vinnerås gedetecteerde micro-organismen (voornamelijk in het
condensaatwater) waren opportunistische pathogenen, dat wil zeggen dat ze alleen reeds
verzwakte individuen kunnen besmetten en dat gezonde individuen geen groot risico lopen.
De aard van het te vergisten materiaal bepaalde in hoge mate de mate van blootstelling aan
pathogenen van de gebruiker. Volgens EU wetgeving (EC no. 1774/2002) wordt in Zweden
het risicovolle materiaal gehygiëniseerd (70°C gedurende 1 uur) voor vergisting en dit
verlaagt de kans op pathogenen transmissie bij opwaardering van biogas naar Groen Gas
aanzienlijk. Echter het vergisten van huishoudelijk afval dat niet gehygiëniseerd hoeft te
worden introduceert volgens Vinnerås et al. het risico op transmissie van pathogenen weer
wel. Het drogen van het gas resulteerde in een daling van het aantal micro-organismen in
het gas (van >12 CFU per m3 naar 3). In deze Zweedse studie schat men de hoeveelheid
gas die door lekken bij het vullen van wagens of bij het aansteken van gaspitten vrij zou
komen op 5 cm3. Het condensaatwater dat wel een flink aantal pathogenen bevat zal in een
aparte waterzuivering behandeld worden. Ook volgens Vinnerås et al. is het echte risico
moeilijk in te schatten door de onzekerheden bijvoorbeeld in de cultiveerbaarheid van microorganismen. Het risico op ziekte als gevolg van de blootstelling aan biogas acht men echter
(waarschijnlijk) niet significant. De risico’s van het ruwe gas en het condensaat zijn hoger,
maar aangezien die meestal in gesloten systemen worden getransporteerd, zullen de
werknemers niet snel hieraan worden blootgesteld. Het risico gerelateerd aan het vergiste
materiaal is een ander Zweedse studie als laag ingeschat als het systeem ten minste naar
behoren functioneert. Men suggereert dat door het invoeren van een filter stap over een
1µm membraan voordat het gas in het grotere gassysteem wordt geleid in ieder geval
besmetting met schimmels en niet sporenvormende bacteriën grotendeels wordt
voorkomen. Zoals in Hoofdstuk 3.7 al is opgemerkt bevat aardgas ook bacteriën. In het
algemeen is het grootste risico dus voor werknemers. De Zweedse studie schat het risico
van pathogenen overdracht veel minder groot dat het risico op gasvergiftiging, of explosies
of gelijk hieraan omdat deze effecten waarschijnlijk zouden plaatsvinden voordat de dosis
pathogenen hoog genoeg is om te infecteren (82).
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Tabel 13

Effect van vergisting op verwijdering van pathogenen uit mest en het voorkomen van aërosolvorming
a

Micro-organismen

Groep
Virussen
Bacteriën

Verwijdering inactivatie bij vergisting (20
dagen verblijftijd)
Voorbeeld

Mesofiel
Log10 eenheden
0,5-2
1-2

Thermofiel
Log10 eenheden
4
>4

Aërosolvorming

Infectiedosis
Virions/cfu/cysts
individu

per

1-1000
10 (ingestie)
3
10 (inhalering)
e
ε-proteobacteriën
Campylobacter
<0,1
?, actief?
50-1000
3
6
Lage GC’s
Listeria, Staphylococcus
1-2
>4
Passief
10 -10
3
5
Lage GS’s/sporen
Clostridium, Bacillus
0
0
Passief
10 -10
Hoge GC
Mycobacterium
1-2
>4
Passief
10 (inhalering)
Protozoa
Giardia, Cryptosporidium
Onbekend
Onbekend
Onbekend
10-100
b
d
Schimmels
Aspergillus
Wisselend (sporen!) goed
Ja
Wisselend
a
bij verregaande of “volledige” verwijdering wordt dit vermeld als 4 of >4 log10-eenheden, omdat het moeilijk vast te stellen is in de praktijk of de verwijdering echt volledig is.
Verwijdering is vanzelfsprekend afhankelijk van procescondities, zoals verblijftijd en temperatuur
b
Thermotolerante schimmels zijn resistent en worden niet verwijderd.
c
Voor verklaring zie paragraaf 5.4
d
Aërosolvorming is waarschijnlijk minder groot dan bij bacteriën, maar schimmelsporen worden waarschijnlijk wel weer in grotere mate geaërosoliseerd
e
Geen gegevens bekend
γ-proteobacteriën

E. coli, Salmonella

Ja
Actief

c

Effect van de opwerkingsmethoden van het biogas op de pathogenen

E. coli, Salmonella
Campylobacter
Listeria, Staphylococcus
Clostridium, Bacillus
Mycobacterium
Protozoa
Giarida, Cryptosporidium
Schimmels
Aspergillus
a
Daadwerkelijk effect moet nog vastgesteld worden
b
Effect van deze opwerkingsmethoden op sporen is waarschijnlijk gering

Ja?
b
Ja?

van

γ-proteo bacteriën
ε-proteo bacteriën
Lage GC’s
Lage GS’s/sporen
Hoge GC

Verwijdering/Inactivatie bij opwerkingsmethoden van gas
Membraan Drukwissel
Cryogeen
Adsorptie
Sulfideverwijdering
(zie 4.2.2)
met AC (zie (zie 4.2.4)
(zie 4.2.5 (zie 4.2.7)
4.2.3)
en 4.2.6)
FeCl3Biofilter
additie
0,3-1 log/cm
Geen
Geen
0,7-3,1
0.5-1.0
b
b
log/cm
log
Afhankelijk
toepassing

Virussen
Bacteriën

Voorbeeld

Geen, maar erg
afhankelijk
van
(relatieve)
vochtigheid

Micro-organismen
Groep

Geen
verwijdering/inactive
ring

Tabel 14

?
?

Drogen

Filtreren
a,b
(1 µm)
(ref (82))

Ja
b
Ja

Ja
b
Ja

Nee
Deels
Deels
Deels
Nee
Deels
Ja
b
Ja
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6.2 Concluderende opmerkingen
Uit de opsomming in hoofdstuk 6.1 blijkt dat:
• Het risico van migratie van pathogenen vanuit mest en bioafval via de
biogasroute naar het gasnetwerk is onder normale omstandigheden gering.
• Vergisting van mest en bioafval levert bij voldoende lange verblijftijden (dus geen
kortsluitstromen en dergelijke in de vergister) een aanzienlijk aandeel in de
inactivatie van pathogene virussen en bacteriën. Thermofiele vergisting heeft een
duidelijk lager risicoprofiel dan mesofiele vergisting. Hygiënisatie van het
substraat (door pasteurisatie) zal een aanzienlijk verbetering van de hygiënische
kwaliteit opleveren (zie ook hoofdstuk 7.1).
• Het is van belang om het biogas te drogen omdat dit het overleven van
pathogenen in het gasnetwerk aanzienlijk beperkt. Ook zal dit, maar dat valt
buiten de scope van deze studie het risico van corrosie in de leidingen
reduceren.
• Het filtreren van het gas in de gasleiding zou ook effectief het risico van
pathogenen transport kunnen verkleinen. Dat geldt met name voor de grotere
pathogen, zoals de schimmels en protozoa en enkele van de in dit rapport
beschreven bacteriën. Virussen en sporen van schimmels of bacteriën worden
met deze methoden nadrukkelijk niet verwijderd.
Enkele risicoreducerende maatregelen worden meer in detail besproken in hoofdstuk 7

7

Extra risicoreducerende maatregelen

In het kader van het EU BIOCOMM project zijn maatregelen gedefinieerd die besmetting
van biogas met pathogenen moeten voorkomen:
• Voorbehandeling van dierlijke bijproducten volgens EC richtlijn no 1774/2002.
Alleen materiaal uit de twee laagste risicocategorieën mag men gebruiken voor
de productie van biogas. Categorie 3 mag gebruikt worden na pasteurisatie (1
uur bij 70°C) en categorie 2 na stoomsterilisatie (20 minuten bij 133°C). Beide
maatregelen verhinderen contaminatie van digestaat en biogas.
• Vergisting voor de eliminatie van pathogene bacteriën. Onder mesofiele condities
(36°C) duurt dit 2 tot 4 weken terwijl onder thermofiele condities dit al binnen 1
tot 5 dagen bewerkstelligd wordt.
• Biogas uit reactoren zonder voorbehandeling moet worden gedroogd voor
injectie op het normale gasnetwerk om het risico van besmetting met
(pathogene) micro-organismen te voorkomen.
Het Marcogaz rapport (45) maar ook anderen zoals (81) stellen een aantal maatregelen
voor om het risico voor pathogenen in Groen Gas verder te reduceren:
• Hygiënisatie van het substraat, zoals in Zweden
• Langere verblijftijden in de vergister
• Filtratie (door filters met poriegrootte van 1 µm (82), maar het daadwerkelijke
effect moet nog vastgesteld worden)
• Andere maatregelen
7.1 Effect van hygiënisatie van het substraat
Pasteurisatie (70°C gedurende 30 minuten) is een ef fectieve manier om pathogenen te
inactiveren. Pasteurisatie is in sommige landen verplicht (Zweden en Denemarken,
gedurende 60 minuten) of aanbevolen (Duitsland, Oostenrijk). Er is echter altijd een risico
van herinfectie, bijvoorbeeld tijdens vervoer (22).
Voorverhitting van het afval bij 70°C gedurende 1 u ur is voldoende om fecale streptococcen
te doden. Deze organismen worden gebruikt als indicator organismen samen met enkele
virussen, plantpathogenen, parasieten en humane pathogenen als Salmonella typhimurium
en Listeria monocytogenes. Bacillus spp. en Clostridium spp. zullen waarschijnlijk deze
hitte-behandeling overleven (72).
Het effect van een hittebehandeling op de inactivatie van enkele pathogene bacteriën en
een colifaag is weergegeven in Tabel 15. Uit deze waarden (en uit Tabel 18) blijkt dat
Clostridium spp. inderdaad relatief thermotolerant is. Pasteurisatie lijkt voor andere microorganismen wel een 3 to 4 log extra verwijdering te kunnen bewerkstelligen (Tabel 16). Ook
Campylobacter jejuni wordt in door pasteurisatie (in combinatie met mesofiele vergisting)
goed verwijderd. Het effect van de pasteurisatie en mesofiele vergisting op Cryptosporidium
blijft erg laag vergeleken met de andere micro-organismen uit de lijst.
Tabel 15

Effect hitte behandeling op inactivatie pathogenen in slib of afvalwater (42):

Micro-organisme
E. coli
Enterococcus
Clostrium
a
Somatisch coliphagen
a
Model voor activiteit van virussen

Pathogene inactivatie (log10)
Slib, 80°C, 90 minuten
>3,6
>2,7
0,3
0,6

Afvalwater, 60°C, 30 minuten
6
3,4
0,1
0,8
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Tabel 16

Effect pasteurisatie op vergisting in log10-eenheden verwijdering (42)

Micro-organisme
E. coli
L. monocytogenes
C. jejuni
S. senftengberg
S. typhimurium
S. enterriditus
Poliovirus
Cryptosprodium

7.2

Mesofiele vergisting
3.37
2.23
0.34
4.18

4.46
2.67

Pasteurisatie (70°C 30’)+ Mesofiele vergisting
7.9
8.12
6.76
7.89
7.39
8.24
8.30
1.4

Langere verblijftijden in de vergister

Langere verblijftijden in de vergister zullen leiden tot een grotere verwijdering en/of
inactivatie van pathogenen (zie “Bijlage 4 Verwijdering van pathogene bacteriën onder
anaërobe omstandigheden in vergistingslib”).

7.3

Filtratie

Het filtreren van het biogas over een 1µm is voorgesteld door Vinnerås et al. (82)) om
pathogenen te verwijderen. Het verwachte effect op pathogenen is weergegeven in Tabel
14.

7.4

Andere methoden

Methoden om aërosolen te verwijderen
Er zijn methoden bekend om aërosolen te verwijderen en de micro-organismen te
inactiveren (11). Deze methoden zijn echter alleen toegepast in aërobe milieus. Het effect
op biogas/methaan is niet gedefinieerd:
• Bestralen met Röntgen straling, gammastralen of UV
• Ozon behandeling, zeer geschikt voor gram-positieve bacteriën, schimmels en
virussen
• Verandering van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
Overigens sterven pathogenen ook af in aërosolen. De afsterving is echter veel langzamer
dat de verwijdering/inactivatie in vergisters.
Volgen van indicator micro-organismen
Het is mogelijk met relatief snelle microbiologische methoden (o.a. gebaseerd op
moleculaire (DNA/RNA-gerelateerde) technieken micro-organismen min of meer
routinematig te analyseren. Dit soort “high-throughput” methoden is nog niet volledig
ontwikkeld voor alle micro-organismen, maar met name voor controle op de aanwezigheid
van pathogenen voert men dit soort analyses veel uit in de levensmiddelenindustrie. Zo’n
snelle bepaling zou ook ingevoerd kunnen worden door de netwerkbedrijven voor controle
op de aanwezigheid van pathogenen in het biogas. Op handig gekozen locaties waar veel
biogas passeert zou men regelmatig kunnen checken op de aanwezigheid van pathogene
bacterien. De analyses zouden uitgevoerd kunnen worden in laboratoria die dit soort
moleculaire technieken als standaard in het analysepakket hebben zitten. De bestaande
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methoden zouden waarschijnlijk wel enigszins aangepast moeten worden vanwege de
matrix van de bacteriën (het gas), die anders is dan normaal in de
(levensmiddelen)industrie.
De volgende micro-organismen zijn aanbevolen als indicator organismen (42):
• Humaan en dierlijke pathogenen
o E. coli
o Enterococci
o Salmonella
o Salmonella senftenberg W775 (meest thermoresistente salmonella)
o Coliphagen
o Ascaris spp.
• Plantpathogenen
o Fusarium oxysporum
o Plasmodiophora brassicae
o Rhizoctonia solani
o Tabaksmosaic virus
Methoden in de levensmiddelenindustrie
Naast de methoden zoals die zijn beschreven in “Bijlage 5 Inactivering en afdoding van
micro-organismen” is men in de levensmiddelenindustrie constant bezig om nieuwe
methoden te ontwikkelen om pathogenen uit voedsel te verwijderen (63). Enkele van deze
methoden worden hieronder genoemd. Wellicht dat er een of meerder geschikt zijn voor
goedkope, grootschalige, robuuste sterilisatie van biogas:
• Ohmic heating, thermische methode met minimale toediening van energie
• Microwave, non-ioniserende straling
• Hoge elektrisch veld pulzen (20-80 kV/cm)
• Oscillerende magnetische velden
• UVA (320-400nm), UVB (280-320nm) en UVC (200-280 nm). UVC inactiveert de
meeste micro-organismen, inclusief bacteriën, virussen, protozoa, schimmels,
gisten en algen. Voor de desinfectie van lucht is de combinatie van filters met
poriegrootte >0,1 µm en UVC genoeg bijvoorbeeld in laminaire flow kasten.
• Licht pulsen: 0,01-50 J/cm2 met bijvoorbeeld 70% van de elektromagnetische
energie in het 170 tot 2600nm gebied. Dit inactiveert een breed scala van microorganismen inclusief bacteriële en schimmelsporen. De duur van de pulzen is
1µs tot 0.1 s met ongeveer 1-20 flitsen per seconde. In de meeste gevallen
geven enkele flitsen al genoeg inactivering. Deze methode is geschikt voor “high
throughput” situaties.
• Ultrasound (20kHz tot 10MHz)
• Hoge druk - 100MPa tot 800MPa voor inactivering van bacteriën en sporen
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8

Conclusies en aanbevelingen

Dit rapport bevat een eerste inventarisatie van het risico van de aanwezigheid van
pathogene micro-organismen in opgewerkt biogas afkomstig uit vergisting van dierlijke mest
en andere biomassa bij gebruik als Groen Gas. Uit literatuuronderzoek en eerste
berekeningen blijkt dat er in principe (bij gezond vee, correct bedrijven van de vergister) niet
voldoende pathogene micro-organismen (zoals E. coli en Salmonella) in het biogas
terechtkomen om een gevaar te vormen voor de consument van het gas bij huishoudelijk
gebruik. Door lekkages in (aard)gasleidingen zou er wel enige blootstelling aan pathogenen
kunnen zijn voor werknemers van de gasbedrijven.
Eventueel zouden ongeïdentificeerde virussen, Campylobacter spp., sporenvormers,
protozoa en schimmel(sporen) wel een grotere mate een risico kunnen vormen, maar
bijvoorbeeld over het effect van vergisting op deze micro-organismen is nog onvoldoende
bekend om een definitieve uitspraak te doen.
Om een beter beeld te krijgen van een aantal factoren die belangrijk zijn voor het bepalen
van het risico van de aanwezigheid van pathogenen in Groen Gas zou in ieder geval een
aantal van de volgende vragen beantwoord moeten worden:
•
•

•

•

•

•

Wat is het effect van voorbehandeling (bijvoorbeeld opslag) op de hygiënische
toestand van de mest
Wat is het effect van full-scale vergisting op de verwijdering van pathogenen?
Het grootste deel van de testen wordt uitgevoerd in kleinschalige labexperimenten. Eigenlijk zou op een aantal typische Nederlandse installaties een
goede meting zoals door Moletta uitgevoerd moeten worden. Deze studies zou
zich dan ook moeten richting op virussen bijvoorbeeld met een (E.) coli faag,
Campylobacter spp. vanwege de niet-eenduidige resultaten onder mesofiele
condities en het ontbreken van gegevens over thermofiele vergsiting, en de
sporenvormers.
In welke mate vormen bacteriële en schimmelsporen aërosolen in het anaërobe
biogas. Vormen de protozoa ook aërosolen? Wat is het lot van deze aërosolen in
de gas leidingen?
BSE (of Creutzfeldt Jacob), veroorzaakt door prionen, wordt voor zover bekend
zou alleen overgedragen worden via vleesconsumptie.. Inactivatie van de prionen
vereist hoge temperaturen, maar wat is het effect van mest(vergisting) op
prionen.
Welke micro-organismen zitten er in “typische” Nederlandse gasleidingen en wat
is hun gedrag. Overleven ze of vormen er zich echte biofilms en onder welke
condities vindt dat dan plaats?
Wat is het effect van de verschillende opwerkingsstappen van biogas op de
verwijdering/inactivatie van pathogene micro-organismen? Dit is gemakkelijk te
meten in enkele typische installaties. Vooral het effect op de lange termijn is niet
in te schatten.
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Verklarende woordenlijst

Bronnen: o.a. (2, 62)
Absorptie

Actinobacteria
Adsorptie

Aëroob
Aërosolen
α(alfa)-proteobacteriën
Anaëroob
Anaërobe vergisting
Archaea

β(beta)-proteobacteriën

Bacteriën

Base
Bioaërosol
Biomassa

CFU

Chloroflexi
Corona
Cyst

CZV

De opname van een gas door een vloeistof of vaste stof
of de opname van een vloeistof door een vaste stof. De
absorbeerde stof dringt door in de bulk van het
absorbens
Een groep gram-positieve bacteriën
De vorming van een gaslaag op het oppervlak van een
vaste of vloeibare stof door chemische of fysische
interacties
Milieu met atmosferische zuurstof/organisme dat groeit in
aanwezigheid van atmosferische zuurstof
Kleine vaste of vloeibare deeltjes in een gasstroom
Een van de vijf subgroepen van de proteobacteriën
Milieu dat vrij is van atmosferische zuurstof/organisme
dat groeit in afwezigheid van zuurstof
De microbiële behandeling van afval onder anaërobe
condities met als eindproduct methaan
Groep
prokaryoten
met
o.a.
speciale
membraansamenstelling,
o.a.
methaanvormende
bacteriën
Een van de vijf subgroepen van de proteobacteriën;
leven vaak van stoffen die ontstaan tijdens anaërobe
afbraak van organisch materiaal
Groep
prokaryoten
met
o.a.
speciale
membraansamenstelling; algemene benaming voor
eencellige prokaryote organismen
DNA nucleotide, bouwsteen van DNA
Aërosol met (micro-)organisme
Bij waterzuivering: slib met bacteriën die vervuiling
afbreken
Bij vergisting: te vergisten materiaal van biologische
oorsprong
Colony Forming Units, er is een cel van een microorganisme nodig om een kolonie te vormen. Kolonies zijn
gemakkelijk te detecteren op voedingsbodems
Groep prokaryoten
Kroon (Lt)
Algemene term gebruikt voor een gespecialiseerde
microbiële cel met celwand. Protozoa en enkele
bacteriën vormen cysten. Ze kunnen sluimerende,
resistente structuren zijn gevormd als gevolg van
ongunstige
omstandigheden
of
zogenaamde
reproductieve cysten, die een normaal fase in een
levenscyclus zijn.
Chemisch ZuurstofVerbruik; maat voor vervuiling van een
afvalstroom
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δ(delta)-proteobacteriën

DNA

D(T) waarde

ε(epsilon)-proteobacteriën
Endosporen

Envelop
Eukaryoten

Flagel
γ(gamma)-proteobacteriën

Gram

Hygiënisatie
Infectie

Metabolisme
Mesofiel

Methanogenen
Methanogenese
Microaerofiel

nm = nanometer
Nucleïnezuren
Oöcyst

Een van de vijf subgroepen van de proteobacteriën, vaak
predatoren van andere bacteriën of anaërobe bacteriën
die sulfaat of sulfiet omzetten naar sulfide
Desoxyribonucleine zuur; De nucleïnezuren die samen
het genetisch materiaal van cellulaire organismen
vormen
Decimale reductie tijd; de tijd nodig voor 90% reductie
van de micro-organismen of sporen in een monster bij
een vastgestelde temperatuur
Een van de vijf subgroepen van de proteobacteriën;
gram-negatieve staven
Extreem hitteresistent en tegen chemicaliën bestendige,
sluimerende, dikwandige spore die zich in bacteriën
ontwikkelt
Buitenste membraanachtige laag die de nucloecapside in
sommige virussen beschermt
Organismen met een kern die omgeven is door een
membraan; protisten, algen, schimmels, planten en
dieren zijn eukaryoot
Dunne draadachtige structuur aan sommige prokaryoten
en eukaryoten verantwoordelijk voor de beweeglijkheid
De grootste van de vijf subgroepen van de
proteobacteriën, een groot gedeelte is facultatief
anaërobe bacteriën
Een kleuringsprocedure die bacteriën onderverdeelt in
gram-negatieve en gram-positieve bacteriën. Het verschil
tussen gram- en gram+ zit in de opbouw van de celwand
Behandeling van afvalstroom (vaak door pasteurisatie)
om pathogenen te verwijderen
De invasie van een gastheer door een micro-organisme
met een daaropvolgende vestiging en vermeerdering van
het agens. Een infectie kan leiden tot een openlijke
ziekte
Het totaal van alle chemische reactie die plaatsvinden in
de cel.
Een micro-organisme dat optimaal groeit tussen 20 en
45°C, een minimum groeitemperatuur heeft tussen 15 en
20°C, en een maximum van 45°C of lager/het
temperatuurgebied tussen 20 en 45°C.
Methaanvormende bacteriën
Het proces van methaanvorming
Micro-organisme dat lage zuurstofconcentraties vereist,
tussen 2 en 10%, maar dat bij normale
zuurstofconcentraties beschadigt raakt/milieu met
zuurstofconcentraties tussen 2 en 10%
10-9 m of een miljoenste mm
Bouwsteen van DNA
Cyste gevormd door protozoa
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Opportunistische pathogenen

Pasteurisatie
Pathogenen
pH
Prokaryoten

Psychrofiel

RNA
Spirochaeten
Sulfaatreductie

TCID50
Thermofiel

Trofozoiet
TM7
Vegetatief
Vergisting
WKK
Wobbe-index
z-waarde

Pathogenen die alleen kunnen infecteren bij individuen
die een minder goed functionerend immuunsysteem
hebben.
Verhittingsproces om micro-organismen die ziekten
kunnen veroorzaken te vernietigen
Elk virus,bacterie of ander agens dat ziekte veroorzaakt
Zuurgraad
Cellen zonder een echte door een membraan omsloten
kern, bacteriën zijn prokaryoot en het genetisch materiaal
is verpakt in een nucleoide
Een micro-organisme dat groeit rond 0°C, een optimale
groeitemperatuur heeft van 15°C en lager, en een
maximum van 20°C./het temperatuurgebied tussen 0 en
20°C.
Ribonucleine zuur; nodig voor de opbouw van DNA
Groep flexibele, spiraalvormige bacteriën met flagellen
Het proces waarbij sulfaat als oxidator wordt omgezet in
meer gereduceerde vormen zoals sulfide/inbouw van
zwavel in organische moleculen
Waarde waarbij 50% van het weefsel is geïnfecteerd
Een micro-organisme dat groeit bij 55°C of hoger, en een
minimum
groeitemperatuur
heeft
van
45°C/het
temperatuurgebied van 45°C en hoger.
Het actieve mobiele voedende stadium van een protozoa
Rustend
Anaërobe omzetting van organisch materiaal naar
methaan
Warmtekrachtkoppeling
Energie-inhoud van gas gecorrigeerd voor de dichtheid
van het gas
De toename van temperatuur die nodig is om de
decimale reductie tijd met 90% te verminderen
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Bijlage 1 Dierziekten in onderzoek bij Centraal Veterinair Instituut
Centraal Veterinair Instituut (CVI) – WUR gegevens overgenomen van (24)
Bacteriële ziekten
Zoonose
Amerikaans vuilbroed
Anthrax (Miltvuur)
Besmettelijke
bovine
pleuropneumonie (CBPP)
Besmettelijke equine metritis (CEM)/
Taylorella equigenitalis
Besmettelijke lymphadenitis (CL of
pseudotuberculose)
Botulisme
Brucellose
Clostridium infecties
Ehrlichiose
Malleus (kwade droes)
Leptospirose
Mycobacteriële infecties
Mycoplasma infecties
Paratuberculose
Psittacosis/ Chlamydophila psittaci
Q-fever
Tularemie
Tuberculose
Vlekziekte
Vogelcholera

Paard(achtigen)

niet

Papagaaien/vogels

Griepachtig

Prionziekten
BSE
Scrapie
Ziekte van Creutzfeld-Jakob

Virusziekten
Klassieke varkenspest (KVP)
Mond-en-klauwzeer (MKZ)
Aviaire influenza (AI) / vogelpest
Pseudovogelpest (NCD)
Bluetongue
West Nile virus
Afrikaanse varkenspest
Afrikaanse paardenpest
Runder leukose
Schapen-en-geitenpokken
Pest bij kleine herkauwers
Runderpest of rinderpest
Vesiculaire Stomatitis
Vesiculaire varkensziekte
Besmettelijke nodulaire dermatose
Ziekte van Aujeszky
Rabiës
Blaasjesziekte

Varkens (wild zwijn)

niet

Pluimvee
Vogels/pluimvee
Schapen(runderen)
Insecten/vogels/zoogdiere
n
Varkens/zwijnen
Paard(achtigen)

Ja (sterfte)
Onstoken ogen
niet
Griepachtig/neurologisc
h
niet

Insecten
insecten
teken
Knut

Schapen/geiten (runderen)

niet

Carnivoren/vleermuizen

ja
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Bijlage 2 Pathogenen in rioolslib en huishoudelijk afval
Overgenomen uit (42).

Virus
Enteric virus
- Poliovirus
- Coxsachivirus
- Echovirus
Respiratory virus
- influenza
Adenovirus
Astrovirus
Calicivirus
Coronavirus
Enterovirus
Parovirus
Reovirus
Rotavirus
Norwalk virus
Hepatitis A virus
Hepatitis E virus
Protozoa
Acanthomoeba
Dientamoeba fragilis
Entamoeba hystolitica
Giardia lamblia
Giardia intestinalis
Isospora belli
Naeglaria fomleri
Palantidium coli
Sarcocystis spp
Toxoplasma gondii
Fungi
Aspergillus spp.
Candida albicans
Candida guillermondii
Candida krusei
Candida tropicalis
Cryptococcus neoformans
Epidermophyton spp
Geotrichum candidum
Microsporum spp
Phiolophora richardsii
Trichosporon cutaneum
Trichophyton spp

Aantal in slib
HuishoudePrimair
Secondair
lijk afval
(aantal/g droog gewicht)
Afwezig
102-104
3*102

Afwezig

102-103

102-103

107

Aantal in slib

Huishoudelijk afval
(aantal/g droog gewicht)

Primair

Bacteria
Arizona hinshawii
Actinomycetaceae
Aeromonas spp
Bacillus cereus
Bacillus anthracis
Brucella spp
Campylobacter jejuni
Citrobacter spp
Clostridium spp.
Clostridium botulinum
Clostridium perfringens
Enterobacteriaceae
Totaal coli’s
Faecale coliformen
Enterococci
Escherichia coli
Klebsiella spp
Leptospira
icterohaemorrhagiae
Listeria monocytogenes
Mycobacterium tuberculosis
Pasteurella
pseudotuberculosis
Proteus spp
Providencia spp
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella spp
Serratia spp
Shigella spp
Staphylococcus aureus
Enterococcus spp
Vibrio parahaemoliticus
Vibrio cholerae
Yersinia enterocolitica

Secondair

8*109

106

108-109
107-108
106-107

7*108
8*106
2*102

106

102-103

9*102

107
4*107
5*106-107

Bijlage 3 Plantpathogenen in groen afval
Overgenomen uit (42).
Gastheer
Virus
Aardappel virus X
Aardappel virus Y
Tabaksmosaic virus
Horse bean mosaic virus

Aardappel
Aardappel
Tabak
Bonen

Bacteria
Agrobacterium tumefaciens
Corynebacterium michiganense
Corynebacteirum sepedonicum
Erwinia phytophora
Pseudomonas marginalis
Pseudomonas phaseolicola
Pseudominas lacrimans
Xanthomonas camperstris

Divers
Tomaat
Aardappel
Aardappel
Sla
Bonen
Komkommer
Kool

Fungi
Plasmodiophora brassicae
Phoma apiicola
Peronspora brassicae
Peronspora spinaciae
Peronspora destructor
Marssonia panatoniana
Sclerotina minor
Botrytis cinera
Bremia lactucae
Aphanomyces raphani
Altenaria porri
Septoria apii
Turbucinaia cepolae
Sclerotium cepivorum
Botrytis allii
Uromyces appendiculatis
Mycospaerella piodes
Ascochyta pinodella
Eriphe polygoni
Cladosporium cucumemum
Sclerotinia slerotiorum
Septoria lycospersici
Didynmella lycopersici
Rhizoctonia solani
Phyophtora infestans
Synchytrium endobioticum
Verticillium albo-alrtum

Kool
Kool
Selderij
Spinazie
Ui
Sla
sla
Sla
Sla
Radijs
Wortel
Selderij
Ui
Ui
Ui
Boon
Boon
Boon
Boon
Komkommer
Komkommer
Tomaat
Tomaat
Aardappel
Aardappel
Aardappel
Aardappel

Bijlage 4 Verwijdering van pathogene bacteriën onder anaërobe
omstandigheden in vergistingslib
Met behulp van de gegevens in Tabel 8 is voor de verschillende groepen bacteriën de
verwijdering in de tijd berekend onder anaërobe omstandigheden. De zijn per bacterieroep
weergegeven in onderstaande grafieken. Voor psychrofiele condities zijn de symbolen
blauw, voor mesofiele condities oranje met geel en voor thermofiele condities rood. De
resultaten zijn in de tekst samengevat in Hoofdstuk 5.2.2.
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Bijlage 5 Inactivering en afdoding van micro-organismen
Inleiding
Het overleven van pathogenen hangt af van de milieufactoren waar het organisme mee te
maken krijgt. Milieufactoren kunnen elkaars effect op pathogenen ook beïnvloeden. Het
meeste onderzoek op dit gebied is verricht voor de levensmiddelenindustrie om de
houdbaarheid van voedingsmiddelen te verlengen. Enkele voorbeelden van milieufactoren
die de activiteit van micro-organismen kunnen beïnvloeden zijn (35):
• Aanwezigheid van zonlicht
• Watergehalte
• Vries en dooicycli
• Hoge temperatuur
• Hoge of lage pH
• Blootstelling aan zuurstof
• Blootstelling aan andere stoffen (bijv. ammonium)
De verschillende opwerkingstechnieken zorgen voor verschillende milieucondities waar de
pathogenen mee te maken krijgen. Naast deze condities kunnen ook andere factoren een
effect hebben op de aantallen pathogenen in het opgewerkte gas, bijvoorbeeld als er sprake
is van een fysische afscheiding gebaseerd op deeltjesgrootte.
Een microbiële populatie sterft niet acuut af bij blootstelling aan een chemisch (giftige) stof
of een ongunstig milieu. De fractie waarmee het aantal organismen in de tijd afneemt is wel
constant8. Na verloop van tijd zal de afsterving langzamer verlopen omdat dan meer
resistente organismen overblijven. Het is niet gemakkelijk om vast te stellen of een microorganisme daadwerkelijk dood is. Dood bij bacteriën is gedefinieerd als de toestand waarbij
er geen groei en reproductie van het organisme plaatsvindt terwijl dat normaliter wel zou
plaatsvinden (dus bijvoorbeeld in een medium dat normaal voor cultivatie wordt gebruikt).
Voor geïnactiveerde virussen geldt dat ze geen gastheren meer kunnen infecteren (62).
De effectiviteit van een antimicrobieel middel, of dat nu een chemische stof is of een
verandering in het milieu zoals temperatuurverhoging, is afhankelijk van (62):
• De omvang van de microbiële populatie; hoe hoger het aantal, hoe langer de
benodigde tijd.
• De aard van het micro-organisme; er kan verschil zijn in gevoeligheid tussen
verschillende soorten. Bacteriële sporen zijn in het algemeen minder gevoelig
dan vegetatieve cellen en jonge cellen zijn gevoeliger dan oudere cellen.
• Concentratie of intensiteit van het antimicrobiële middel. Vaak, maar niet altijd9,
is een hogere concentratie of intensiteit effectiever. Boven een bepaalde
concentratie of intensiteit is dit verband minder duidelijk.
• Blootstellingtijd; Langere blootstelling leidt tot een hogere inactivatie. Steriliteit is
bereikt als de kans op overleving kleiner is dan 10-6 (een duizendste promille).
• Temperatuur; Naast de mogelijke inactivatie door verhoging van de temperatuur
zelf is het ook mogelijk dat chemicaliën effectiever zijn bij hogere temperatuur.

8

Deze afname is exponentieel. Als het logaritme van het aantal overlevende organismen wordt
uitgezet in de tijd geeft dit een rechte lijn.
9
70% ethanol is effectiever dan 95% ethanol, omdat de aanwezigheid van water de activiteit van de
ethanol vergroot.
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•

Lokaal milieu; Specifieke omstandigheden kunnen de werking van een
antimicrobieel middel beïnvloeden. Zo is verhitting veel effectiever bij een lage
pH. Ook kan de aanwezigheid van organische stof (bijvoorbeeld in een biofilm)
de micro-organismen beschermen tegen bijvoorbeeld verhitting of een
chemische stof.
De meest gehanteerde methoden om micro-organismen te inactiveren worden hieronder
besproken.
Temperatuur als antimicrobieel middel
Er zijn een aantal fysiologische factoren die het effect van temperatuur op de activiteit van
micro-organismen bepalen. Zo zijn psychrofiele (koudeminnende) micro-organismen meer
hittegevoelig dan mesofiele en thermofiele micro-organismen. Sporen zijn minder gevoelig
dan vegetatieve cellen, omdat ze veel minder water in hun cel hebben. En gram-positieve
micro-organismen zijn meer hitteresistent dan gram-negatieve micro-organismen.
Thermofiele micro-organismen hebben unieke fysiologische karakteristieken, bijvoorbeeld
robuustere celmembranen, die maken dat ze beter kunnen gedijen bij hoge temperaturen.
Sommige mesofiele micro-organismen kunnen echter door een plotselinge blootstelling aan
hoge temperaturen zogenaamde heatshock proteins (HSP) gaan aanmaken, die beter
bestand zijn tegen hogere temperaturen. Zo kunnen micro-organismen meer resistent
worden tegen dit soort fysische stress (ook bijvoorbeeld door chemicaliën). Langzaam
verhitten voorkomt dit verschijnsel (63). Bij mestvergisting, hygiënisering van mest of
opwerking van biogas zal een heat shock response geen rol spelen.
Hoge temperaturen
De stoom die ontstaat bij een hoge temperatuur gecombineerd met een hoge vochtigheid is
erg effectief om een microbiële populatie, zowel virussen, bacteriën als schimmels, af te
doden. In Tabel 17 staan gemiddelde tijden weergegeven die nodig zijn om virussen,
bacteriën, schimmels en gisten te doden.
In het algemeen werkt men met de decimale reductie tijd (DT). Dit is de tijd die nodig is om
90% van een microbiële populatie bij een bepaalde temperatuur af te doden. Hoe lager de
waarde van DT, hoe effectiever een hittebehandeling is. Een manier om de resistentie van
micro-organismen tegen temperatuurverhoging te definiëren is ook wel de z-waarde. De zwaarde is de temperatuurverhoging die nodig is om de DT met 90% (dus 1 log waarde) te
10
verminderen . Hoe hoger de z-waarde, hoe meer resistent de stam. Enkele typische DT- en
z-waarden zijn weergegeven in Tabel 18. De DT is afhankelijk van het milieu waarin het
micro-organisme verkeert (62).
Om bacteriële endosporen af te doden is een vochtige hittebehandeling boven de 100°C
met stoom onder druk nodig. De vochtige hitte is waarschijnlijk zo effectief omdat het
afbraak van de nucleïnezuren in het genetische materiaal en enzymen en andere eiwitten in
de micro-organismen induceert. Bacteriële endosporen en de normale cellen zijn bij 121°C
binnen 10 tot 12 minuten geïnactiveerd.
Met pasteurisatie, of het verhitten tot 55-60°C ged urende enkele tientallen minuten,
verwijdert men niet alle micro-organismen die aanwezig zijn, maar pathogene microorganismen zijn meestal niet tegen deze maatregel bestand. In de zuivelindustrie past men
pasteurisatie op grote schaal toe. Tegenwoordig gebruikt men daar ook flashpasteurisatie
(15 seconden bij 72°C) en “ultra high temperature” (UHT) pasteurisatie (1-3 seconden bij
10

Een andere referentiewaarde die men (bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie) vaak gebruikt is
de F-waarde; dit is de tijd (in minuten), bij een specifieke temperatuur, meestal 121°C, die nodig is om
een hele populatie levende cellen of sporen te inactiveren.
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140-150°C). Een derde methode van hittebehandeling is de droge sterilisatie van 2 tot 3 uur
bij 160-170°C. Deze voorkomt corrosie en vindt zijn toepassing bij de sterilisatie van
bijvoorbeeld poeders en oliën. In het algemeen is droge sterilisatie minder effectief dan
sterilisatie met vochtige hitte (62).
Tabel 17

Benadering van de condities die nodig zijn om vegetatieve cellen en sporen af te doden
in vochtige hitte. Overgenomen en aangepast uit (62)

Micro-organisme
Virussen
Mesofiele bacteriën
Schimmels
Gisten
Tabel 18

Sporen
Tijd (min)

Temperatuur (°°C)

2- >800
30
5

100
80
70-80

Typische D- en z-waarden van pathogenen

Micro-organisme
Clostridium botulinum
Clostridium botulinum
C. botulinum sporen
a
Clostridium perfrigens
C. perfringens sporen
Salmonella
Salmonella typhimurium
Salmonella typhimurium
Staphylococcus aereus
Staphylococcus aereus
Staphylococcus aereus
Staphylococcus aereus
Yersinia enterocolitica
Campylobacter jejuni
Escherichia coli
Listeria monocytogenes
a

Vegetatieve vorm/cellen
Tijd (min)
Temperatuur (°°C)
30
60
10
60-70
30
62
5
50-60

Substraat
Fosfaatbuffer
Fosfaatbuffer
Cultuurmedium
Kipgerecht

Chocolade
Kipgerecht
Kalkoenvulling
0,5%NaCl

Water

D(°°C) (minuten)
D121 = 0,2
D76.6 = 2,3-2,5
D121 = 0,1-0,2
D90 = 3-5
D100 = 0,3-20
D60=0,39-0,40
D65=0,02-0,25
D65=0,056
D70=816
D60=5,2-5,4
D60=15,4
D60=2,0-2,5
D60=4,5-7,8
D65=0,2-2,0
D60=0,5
D50=1.1
D50=4.0
D65=0.1
D65=5.0-8,3

z-waarde (°°C)
10
12,6-13
10
6-8
10-30
4,9-5,1

Ref
(62)
(49)
(63)
(62)
(63)
(62, 63)

5,2-5,8
6,8
5,6
4,5

(63)
(63)
(62)
(62)
(62)
(63)
(63)
(63)
(63)
(63)

Hitteresistente stam

Lage temperaturen
Het toepassen van lage temperaturen is een manier om microbiële groei en reproductie te
remmen. Afkoeling tot bijvoorbeeld 4-5°C leidt tot een verlaging van de groeisnelheid van
micro-organismen. Echter, afkoeling leidt niet tot een significante verkleining van de
microbiële populatie, en psychrofiele bacteriën zullen nog steeds kunnen groeien. De
meeste pathogene bacteriën zijn echter mesofiel, en zullen daarom bij temperaturen onder
4°C niet goed groeien. In het algemeen is het invri ezen van bacteriën tot -20°C of lager
afdoende om microbiële groei grotendeels te stoppen. De bij die temperatuur gevormde
ijskristallen kunnen de celmembranen beschadigen, en de afwezigheid van vloeibaar water
zal de microbiële activiteit remmen, maar volledige inactivering zal niet plaatsvinden. Menig
microbieel laboratorium heeft een vriezer bij temperaturen van -70°C to -80°C, waarin men
bacteriën die onder speciale condities (niet in water) zijn ingevroren bewaart om ze later
weer bij hogere temperaturen toe te passen (62).
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Het effect van koude is echter niet altijd eenduidig: Campylobacter spp. kunnen bijvoorbeeld
gedurende enkele maanden overleven bij -20°C, maar vriezen en dooien reduceert het
aantal levende cellen met 1-2 log10 eenheden (49). Het MKZ-virus zelfs na jaren invriezen bij
-20°C nog actief (24). Inactivering in vloeibare me st verloopt ook langzaam (0,04-0,05
log10/dag) bij temperaturen tussen 4 en 17°C. (70).
Filtratie
Met filtratie is het mogelijk om micro-organismen te verwijderen, bijvoorbeeld via invangen
en adsorptie in porseleinen filters of filters met een ander poreus vulmateriaal.
Tegenwoordig gebruikt men voor sterilisatie van vloeistoffen veelal membraanfilters
(ongeveer 0,1 mm dik), gemaakt van nitrocellulose, PVF of ander synthetisch materiaal. Met
deze membraanfilters met een poriegrootte van 0,2 µm kan men de meeste vegetatieve
cellen verwijderen uit een vloeistof- of gasstroom. Virussen zijn echter te klein, en zullen met
dit soort membranen niet verwijderd worden. De mate van retentie van micro-organismen
door membraanfilters is sterk afhankelijk van de morfologie van de organismen. Bacteriën
met een breedte van 0,3 µm bleken (onafhankelijk van de lengte) door een conventioneel
membraanfilter met een poriegrootte van 0,2/0,22 µm niet afdoende tegengehouden te
worden. Als de cellen breder werden (tot 0,5 µm) speelde de lengte ook een grotere rol.
Boven de 0,5 µm waren alleen coc-vormige bacteriën nog in staan om door het
membraanfilter heen te komen. Naast de grootte van bacteriën lijken ook fysiologische
parameters een rol te spelen. De meeste micro-organismen die door het membraanfilter
heen kwamen waren gram-negatieve, oxidase positieve, mobiele, niet fermenterende
bacteriën (76).
Sterilisatie van lucht kan ook plaatsvinden met filtratie, bijvoorbeeld met de wattenbollen in
een normale aërobe microbiële incubatie. De watten laten lucht door, maar houden microorganismen tegen. In laboratoria waar men met pathogenen werkt gebruikt men HEPA
filters (High-Efficiency Particulate Air filters) in laminaire flowkasten. De combinatie van de
filters en de richting van de luchtstromen in de kast kunnen de lucht vrijhouden van
bacteriën en virussen. De laminaire flowkasten beschermen afdoende tegen pathogene
bacteriën, virussen en recombinant DNA (62).
Aktieve kool is een veelgebruikt filtermedium, zowel voor (afval)waterzuivering als
luchtzuivering. De meeste informatie over verwijdering van micro-organismen is beschikbaar
voor toepassingen in (afval)waterzuivering. Testen uitgevoerd met korrelvormige aktieve
kool laten zien dat bacteriën tegengehouden worden doordat zij groter zijn dan de poriën
van de kool, en dus uitsluitend aan het oppervlak van de kooldeeltjes adsorberen (56) In
diezelfde studie werd de verwijdering van bacteriën en virussen uit water door aktieve kool
filters bepaald: deze was 0.7- to 3.1-log per cm filtermateriaal voor de geteste bacteriën
(Raoultella terrigena en E. coli) en 0.3- to 1-log per cm voor het geteste virus (E. coli
bacteriophage MS2). Zoals te verwachten was, had vervuiling van het filter een sterke daling
van de efficiëntie tot gevolg. Verschillende soorten aktieve kool werden vergeleken, en het
bleek dat de deeltjesgrootteverdeling van de kool bepalend was voor het invangen van
bacteriën, en niet het hechtingspotentieel van de bacteriën. De conclusie van de auteurs is
dat bacteriën zullen adsorberen aan aktieve kool wanneer zij daarmee in botsing komen
(56). De MS2 bacteriofaag werd minder goed verwijderd door de aktieve kool, maar dat type
virus adsorbeert (in testen met grond) slechter dan andere virussen, zoals poliovirus,
echovirus groep 7, en coxsackievirus B3. Resultaten behaald met faag MS2 kunnen gezien
worden als een conservatieve schatting (61).
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pH
De pH is een maat voor de zuurgraad, uitgedrukt als de negatieve logaritme van de
concentratie waterstofionen. De pH-schaal loopt van 0 (zuur) tot 14 (alkalisch), bij een
waarde van 7 spreken we van neutrale pH. Elke toe- of afname van 1 pH-eenheid geeft een
+
tienvoudige verandering van de H concentratie weer. In de natuur komen microorganismen in zeer verschillende pH-milieus voor. Er zijn ook uitschieters die nog tot onder
of boven deze waardes groeien. Er worden normaal gesproken drie groepen microorganismen onderscheiden met verschillende pH-optima voor groei:
o Acidofiel: optimum tussen 0 en 5,5
o Neutrofiel: optimum tussen 5,5 en 8
o Alkalifiel: optimum tussen 8,5 en 11.
De meeste bacteriën zijn neutrofiel, maar kunnen afhankelijk van de precieze
omstandigheden vaak wel overleven bij sub-optimale waardes. (62)

Druk
Hoge druk is een bekende techniek voor de inactivering van micro-organismen en wordt
bijvoorbeeld toegepast in de levensmiddelenindustrie bij producten die niet verhit mogen
worden. Vegetatieve bacteriën, gisten, schimmels en sommige virussen worden
geïnactiveerd bij drukken tussen de 200 en 700 MPa, terwijl sporen nog overleven bij
drukken hoger dan 1000 MPa. Drukgevoelige bacteriën beginnen bij 180 MPa hun
levensvatbaarheid te verliezen. De meeste virussen worden geïnactiveerd bij drukken lager
dan 450 MPa, maar sommigen zijn zeer resistent. Het poliovirus kan bijvoorbeeld
gedurende een uur een druk van 600 MPa weerstaan zonder noemenswaardige
inactivering. Het effect van hoge druk op micro-organismen wordt bepaald door
verschillende factoren, zoals het type organisme, de staat waarin het organisme verkeert,
de temperatuur, de duur van de behandeling en het type medium (20).
Gram-negatieve bacteriën zijn in het algemeen, maar niet altijd, gevoeliger voor hoge druk
dan Gram-positieve bacteriën. Een uitzondering is bijvoorbeeld E. coli O157, die
uitzonderlijk drukresistent is. Sporen van Clostridium botulinum kunnen zeer extreme
behandelingen doorstaan, bijvoorbeeld een drukbehandeling van 827 MPa gedurende 30
min bij 75°C. Voor sporen is wel succesvol een cycl ische behandeling toegepast, met een
lagere druk om sporen te laten germineren en daarna hoge druk om het vegetatieve
organisme te inactiveren (53). Volledige inactivering van virussen kan niet worden bereikt
met alleen hoge druk. Extra methoden zoals UV bestraling (16) of toediening van urea (29)
konden wel volledige inactivering bewerkstelligen. (34) geeft aan dat uit verschillende
studies blijkt dat het toepassen van oscillerende lage en hoge druk de inactivering van
virussen en sporen kan verbeteren, maar kon dat effect voor hepatitis A virus niet vinden.
Enkele voorbeelden voor de inactivering van bacteriën en virussen door hoge druk worden
gegeven in Tabel 19.
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Tabel 19

Enkele voorbeelden van inactivering door hoge druk

Pathogeen
Virussen
classical
swine
fever virus
MKZ
MKZ
Bacteriën
S. aureus ATCC
25923
S. aureus ATCC
25923
Streptococcus
agalactiae ATCC
12927
Streptococcus
agalactiae ATCC
12927
Listeria
monocytogenes
ATCC 19115
Escherichia
coli
ATCC 25922
Escherichia
coli
ATCC 25922

Druk

Tijdsduur

1,7 kbar

Medium

Inactivering

Ref.

12h

>90%

(16)

2,8 kbar
2,5 kbar
2,5 kbar

12h
1h
12 h

99%
3 log
5 log

(16)
(29)
(29)

400 MPa

30 min

moedermelk

8 log

(79)

400 MPa

30 min

6 log

(79)

400 MPa

4 min

peptone
solution
moedermelk

8 log

(79)

400 MPa

7 min

peptone
solution

8 log

(79)

400 MPa

2 min

moedermelk

8 log

(79)

400 MPa

30 min

moedermelk

6 log

(79)

400 MPa

10 min

peptone
solution

8 log

(79)

Hoge druk lijkt een goed middel om micro-organismen te inactiveren, maar werkt niet in alle
gevallen even goed. Een uitgebreid overzicht van waardes voor de inactivering dor hoge
druk voor verschillende virussen wordt gegeven in (53).
Bestraling
UV straling (260 nm) is dodelijk maar komt niet gemakkelijk door glas, vuil, water, enz. De
korte golflengte van 260 nm is het meest effectief en er vindt sterke absorptie plaats door
DNA. Als de dosis hoog genoeg is kan het micro-organisme de schade niet meer herstellen.
Het is schadelijk voor de mens en toepassing vindt daarom alleen in specifieke gevallen
plaats. Toch is de effectiviteit van UV om pathogenen te verwijderen groot. Ionisatiestraling
zoals γ-straling dood bacteriële endosporen en vegetatieve prokaryote en eukaryote cellen
maar is niet altijd effectief tegen virussen (62).
Momenteel gebruikt men UV voor de verwijdering van H2S, VOC en geur uit biogas uit
anaërobe installaties (54). Mogelijk is dit ook toepasbaar voor de verwijdering van
pathogenen. Omgevingslucht in ziekenhuizen wordt vaak al behandeld via kleinere units
gecombineerd met HEPA filters (6).
Drogen
Ontwatering of uitdroging is een algemeen geaccepteerde methode om microbiële groei te
voorkomen in de levensmiddelenindustrie (62).
Factoren die het overleven van sporen in het milieu bepalen
Filtreren, bestralen of drogen is vaak niet afdoende om sporen van bacteriën te inactiveren.
De afdoding van sporen vereist vaak een intensieve hittebehandeling zoals hierboven
besproken. Echter ook andere milieufactoren kunnen het overleven van sporen
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beïnvloeden. Zo kunnen Clostridium botulinum sporen bijvoorbeeld geïnactiveerd worden
door (49):
• hitte
• pH<4,6
• zout: NaCl>10% voor nonproteolytische stammen en 5% voor proteolytische
stammen
• NO2, sorbinezuur, nisine (verlaagt de benodigde verhittingstemperatuur
• combinatie van bovengenoemde
Sporen zijn erg resistent in het milieu. Bacillus anthracis sporen kunnen bijvoorbeeld
gedurende maanden tot jaren overleven in de bodem (62). Het zal dus moeilijk zijn om deze
te vernietigen in bijvoorbeeld een vergister.
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