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AWWAWATER SECURITY CONGRESS I N OKLAHOMA CITY

VSbeveiligen
drinkwaternetvooral
viasnelledetectievan
verontreinigingen

ingevoerd,zijn onder anderehet plaatsen
vancamera's,hetaanbrengen van hekwerkenrondproducrielocaties,hetafsluiten van
terreinen voorherpubliekenhet opzetten
vaneeneigen veiligheidsafdeling.
Hetgaathiernietomhalve maatregelen.
Zoheeft hetwaterbedrijf van Birmingham
hethelegebiedrondom hetmeerdatde
bron isvoordedrinkwaterbereiding,geslotenvoorhetpubliek.Omdittecontroleren
zijn vijfbeveiligingsmedewerkers aangestelddiehet terreinafzoeken naaronbevoegden.

Distributie
Meten,metenennogeensmeten. Dat isindeVerenigdeStatenhetdeviesomdebeveiligingvanhet
drinkwaternetteverbeteren.Omdat inhetnetpreventievemaatregelenvrijwelonmogelijkzijn,is
eensnelledetectievanverontreinigingen(ContaminantWarningSystemojajgekort CWS)eneen
snelleresponsdeaangewezenweg omdeklanttebeschermentegendegevolgenvanaanslagenmet
chemischeenbiologischemiddelen.Enmetzo'nmonitoringprogrammadraagje ookbijaandealgemeneverbeteringvandewaterkwaliteit.Dat waséénvandemeestinhetoogspringendezakenop
hetderdeAWWAWaterSecurityCongressdatbeginaprilplaatsvond inOklahomaCity.
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DeAmericanWaterWorksAssociation
(AWWA) trokmetditcongreszo'n400hoofdzakelijkAmerikaansedeskundigen uitde
drink- enafvalwatersector diezichmetveiligheid indebreedstezinvanhet woord
bezighouden.Nederland werd vertegenwoordigddooreendelegatievan hetRIVM,
VEWINenVitens.Ruim60sprekersgingen
inopallerleiaspecten van drinkwaterbeveiliging,variërend van crisiscommunicatie,
responsmaatregelen enkosten totdetectiemethoden, kwaliteitsmodellen en decontaminatiemethoden.DeenigeEuropese bijdragewerdgeleverddoorBenTangenavan
hetRIVM,dieeenoverzichtgafvandestand
vanzakeninNederland.

Deorganisatie vanstedelijke waterbedrijven (AMWA) heeft deWaterISAC(InformationSharingandAnalysisCenrer)opgericht:eenbeveiligd informatiesysteem waar
overhedenenwarerbedrijven gegevensover
beveiligingszaken enincidenten uitwisselen.
Dewaterbedrijven zelflatenzichookniet
onbetuigd.Eenvoorbeeld ishet drinkwaterbedrijfvanBirmingham,datdekomende
jaren bijna tweemiljoen dollarendrie fte's
investeertinmonitoring enlaboratoriumfaciliteiten.

Homeland Security

Productie

Alleveiligheids-en beveiligingsproblemenworden indeVerenigdeStaten behartigd doorhet na 11 september 2001 opgerichteDepartment ofHomelandSecurity.De
plaatsvervangend directeur vandeInfrasrructureCoordination Sector,DavidIacovetti,waséénvandebelangrijkste sprekers
meteenuiteenzetting overhet 'National
Infrastrucrure ProtectionPlan'.Ditplan
geldtvoor 17vitalesectorenenistot stand
gekomen innauwesamenwerking tussen
overheiden bedrijfsleven. HetAmerikaanse
milieuagentschap (EPA) heeft sindsenkele
jaren eenWaterSecurityDivision,diede
overheid adviseertoverdrinkwaterbeveiliging.Voordekomendejaren heeft men het
WaterSentinel(letterlijk WaterBewaker)
afgekondigd: eenomvangrijk onderzoeks-

Relatiefweinigvoordrachten gingen
overwinningen enzuiveringen. Blijkbaar
heeft deBioterrorismActvan2002,waarbij
waterbedrijven zijn verplicht om kwetsbaarheidsanalysesuit tevoerenen preventieve
maatregelen tenemen,zijn werkgedaan.Bij
winningen enzuiveringen zijn dergelijke
maatregelen goeddeelsingevoerd,zoalsook
bleektijdens eenexcursienaaréénvande
drinkwaterproductiebedrijven vanOklahomaCity.
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programma gerichtop verontreinigingen,
detectiesystemen eneengeïntegreerd laboratoriumnerwerk.

Afgelopenjaren isveelenergiegestoken
inhetbeveiligenvandeproductielocaties.
Oorspronkelijke dreigingen warenonder
meertornado'sofgrotebosbranden; sinds
enkelejaren ishet terrorisme erbij gekomen.
Maatregelen diedeafgelopenjaren zijn

Inveelvoordrachten endiscussies kwam
debeveiligingvanhetdistributienet prominent naarvoren.Dit iseenprobleemvanwegedeenorme uitgestrekrheid ende
eenvoudigeroegangviabrandkranen en
huisaansluitingen.Omdat preventie hier
nietwerkt,wordtdeoplossinggezocht in
snelledetectieenrespons.Behalvebetrouwbaremeermethoden isdaarvoorookeenop
maatgesneden beslisstructuur enresponsorganisatie nodig.
Hetlijkt eropdat men indeVerenigde
Statenvooralopdetechniekvanhetdetecterenmikt endevraag'Wattedoenmetaldie
meetgegevens?'voorzichuitschuift. Detectietechnieken levereninmiddelsveelwerk
op,geruigedetientallen standhouders opde
aanpalendebeurseneenspecialeworkshop
waarzijhun kennis,maarvooralhun waren,
aandeman mochren brengen.

Monitoring
Degepresenreerde detectietechnieken
vallenuiteenin tweesoorren:on linesensorenensnelleveldmethoden.Bijdeeerste
groephoren dechemisch-analytische detectoren,zoalsdebekendeUV-sondeendebiosensoren.Eennieuweonrwikkelingisgebaseerdopdeintegrarie vanbekendeonline
monitoren voornormale kwaliteitsparameters(pH,zuurstof, geleidingsvermogen,
troebeling).
Uithetgecombineerde beeldvanzulke
meetgegevenszoumen,naeenruime 'leertijd' vanhetsysteem,kunnen nagaanof
inderdaad eenschadelijke stofinhetnetis
doorgedrongen.Dezesystemenwordenal
toegepast,zobleekbijhetbezoekaaneen
distributiepompstation inOklahomaCity.
Maardesoftware voordeinterpretatie van
demeetgegevens laatnogtewensen over:
hetaantalvalspositievemeldingen(onterechtalarm)isrehoog.

Bijdesnelleveldmethodenvoorbiologischeagentia wordtdePCR-techniek steeds
beter,onderanderemet behulpvanlab-ona-chiptechnologie.Deresponstijd isechter
nogsteedslanginverband metdenoodzakelijkevoorbewerkingvanhet monster.
Voorchemischestoffen wordtveelgeïnvesteerd insnelleimmuno-assays enenzymatischetestdozen,naastdraagbareGC/MS
apparatuur.

Modellen
Ookhetgebruik van stofverspreidingsmodellenheeft eenhogevluchtgenomen in
deVerenigdeStaten.DeEPA heeft eenmodel
ontwikkeld waarmeedeconsequenties van
eenverontreiniging voorkwetsbaregroepen
(bijvoorbeeld scholenenziekenhuizen] kunnen worden bepaald.Hermodel isgebaseerd
opdekoppelingvaneen netwerkmodel
(PipelineNet)aaneengeografisch informatiesysteem.Omdat blootstellingaan veronr-

reinigd waternietvooriedereengelijkis,
wordtgewerkt meteenstochastische watervraag.Stofverspreidingsmodellen kunnen
wordengebruikt ominformatie televeren
bijeenacutecrisis,omkwetsbareplaatsen in
hetnetoptesporenenomnategaanwaar
kwaliteitsmonitoren het bestkunnen worden geplaatst.
Denestorvandenetwerkmodellen inde
VerenigdeStaten,WalterGrayman, benadrukte nogeensenkelevalkuilenvoorzulke
toepassingen:hetmodelmoet gedetailleerd
enhydraulisch gekalibreerd zijn endesimulatieperiodelanggenoeg.

Crisisrespons
Deherdenkingvandebomaanslagop
hetAlfred P.Murrah FederalBuilding in
Oklahoma Cityvan 19515e n dedreigingvan
eentornado tijdens hetcongres versterkten
hetgevoelvandenoodzaakvaneengoede

voorbereidingopcrisissituaties bijalledeelnemers.Metnamehetbelangvaneengoede
samenwerking tussenallebetrokken partijenindevoorbereidingen opeen crisissituatiekwamduidelijk naarvoren. *
BenTangena (RIVM)
Nicole Zantkuijl (VEWINj
BartKnepper (Vitens)

Kopijsluiting
AlsueenbijdragewiltleverenaanH20,
danmoetdezeminimaaltweewekenvoor
eventueleplaatsingop deredactiebinnen
zijn.De kopijsluiting vooreenvolgend
nummer isdusaltijd op dedagdatH20
uitkomt.

IndeVerenigdeStaten staan nogveelwatermeters inde ovenbareruimte.
r»—-•-—
— MI

H20

15

