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VEEL S T O F F E N M I G R E R E N U I T KUNSTSTOF B U I Z E N I N
DRINKWATER

Discussieovergevaar
vankunststofbuizen
Indezaterdagbijlagevanha AlgemeenDagbladvan19novemberjistondde kop:'Gevaaruitde
kraan'. UitDeensonderzoekblijkt datverschillendestoffen uitkunststojdrinkwaterleidingen inhet
drinkwaterterechtkomen,metnamephenolen(bijvoorbeeld2,4-DTBP,eenajhraakproductvan
anti-ox)'danten),esters,aldehyden,ketonenenterpenoïden(organischestojfenmetdezelfdeeigenschappenalsterpenen).Ookzijndiverse(nog)ntctgeïdcntijïceerdestoffen aangetroffen. Isditeen
probleemvoordevolksgezondheid?Ja,volgensdeAmerikaansehoogleraarAnaSoto.Deaangetroffen stoj^-tert-butylfeno! heefteenhormoonverstorendewerking.Nee,volgensWimvandeMeent
vanKiwaCertificering.Deaangetroffen dosisisveeltelaagomschadeaante richten.
InDenemarken1enNoorwegen2zijnin
2002onderzoekenuitgevoerd naardemigratievanstoffen uitkunststofdrinkwaterleidingen inhetdrinkwater. Beideonderzoeken,uitgevoerdmet buizengemaaktvanPE,
PEX,HDPEenPVCvanverschillende fabrikanten,latenminofmeer hetzelfde beeld
zien.Debuizengevenallemaalstoffen af
zoalsphenolen,esters,aldehyden, ketonen
enterpenoïden.Welverschillend isde afgifte
indetijd volgensdetweeonderzoeken.Volgenshetonderzoek vandeDeensehoogleraarArvinvermindertdeafgifte vandestoffen naarmate debuisouder is.Naeen
periodevan60dagen isdemigratievanstoffen significant afgenomen. Het onderzoek
vanSkjevrak laateenconstanteafgifte zien
gedurendeeenperiodevandriemaal72uur.
EenderderapportvandeDeenArvin3,
datnoggepubliceerd moetworden,laatzien
datkunststofwaterleidingen 20tot30stoffeninhetdrinkwaterloslaten,met name
phenolenenalkylen.Eengedeeltevande
aangetroffen stoffen kan(nog)nietgeïdentificeerd worden.Voorzoverdeonderzoekers
konden nagaan,isoverde(gevolgenvan)de
meestestoffen nognietsgepubliceerd.Indit
derdeonderzoekwordt nogeenstapextra
gedaan.Uitinsitu metingen blijken destoffen nietalleeninhetlaboratorium meetbaar,maarook'inhetwild'.
Datwaterleidingbuizen zelfgeen bijdragemogen leverenaanverminderingvande
drinkwaterkwaliteit isniet meerdanlogisch.
Artikel 17gvanhetWaterleidingbesluit zegt
hierover:"Deeigenaardraagterzorgvoordat
dematerialen enchemicaliën,diegebruikt
wordenbijdewinning,debereiding,de
behandeling,deopslag,hettransportofde

distributievanleidingwaterendewijze
waaropdezewordentoegepast,erniettoe
leidendatdezematerialen enchemicaliënin
eenhogereconcentratieinhetleidingwater
achterblijven danvoorhetgebruikvandie
materialen ofchemicaliënnoodzakelijk isén
nadeligegevolgenhebbenvoordevolksgezondheid."Dehamvraagisdanook:kande
migratievandezestoffen gevaarvoorde
volksgezondheid opleveren?Tenslotte wordt
intientot20procentvandeNederlandse
woningengebruikgemaaktvan kunststof
waterleidingen.Vanhetdistributienetin
Nederland,meteentotale lengtevan111.513
kilometer,bestaat51.170kilometeruitbuizenvanPVC,7.007kilometeruitbuizenvan
PEentenslotte38kilometeruitmetglasvezel
versterktekunststofleidingen4.Meerdande
helft vanhetNederlandse drinkwaternet
bestaatdusuitdeinhetAlgemeenDagblad
gewraaktekunststofleidingen.Devraagnaar
deeventuelerisico'svandezebuizenisdan

ookzeerrelevant,maarnieteenvoudigte
beantwoorden.
Het risiscoisnamelijk afhankelijk van
eenaantal factoren. Desoortstofisnatuurlijkvanbelang,maarookdeconcentratie.
Tenslotteisdeduur vandeblootstellingvan
belang.
VolgensdeAmerikaansehoogleraarcelbiologieAnaSoto,verbondenaandeTufts
UniversityinBoston,kunnen sommigevan
deaangetroffen stoffen weldegelijk kwaad.
Destof4-tert-butylfenol,dieineenconcentratievan6,6ugperliterinéénvandegeteste
buizenwerdaangetroffen3, heeft volgenshaar
eenhormoonverstorendefimctieenkanin
dezeconcentratie leidentotfeminisering van
mannelijkefoetussen.Datzoublijkenuit
laboratoriumproeven metmenselijk weefsel
WimvandeMeentvanKiwaCertificering
ishetdaarnietmeeeens.Volgenshem blijkt
uit(literaruur)onderzoek dateenwaardevan
900ug4-tert-butylfenol noggeen schadelijke
gevolgenheeft voordevolksgezondheid.Een
concentratievan6,6ugperliterlevertdanook
volstrektgeenrisicoop.Ookdeandereaangetroffen stoffen komenindusdaniglageconcentratiesvoordatzeonschadelijkzijn.Dat
onderlaboratoriumomstandigheden menselijkweefselwelreageertmetverschillende
stoffen heeftvooraltemakenmetdegevoeligheidvanditweefsel,steltVandeMeent.Het
totaalvanmigrerendestoffen moetvolgens
hembinnendenormvantweemilligramper
literblijven.
Ookdeblootstellingsduur isvanbelang
voordevolksgezondheid. Buizendiebij
KiwaCertificering wordengetest, moeten
binnen eenmaandsteedsminder stoffen
afgeven.Datwordtopdrieverschillende

momenten gemeten.Pasalseenbuisaan
dezeenanderenormen voldoet,krijgt een
(kunststof) waterleidingeenATA-certificaat.
Welketestsmet welkebuiswordenuitgevoerd,isafhankelijk vandereceptuur vande
betreffende buis.Alsdegrondstoffen voorkomen opde'positievelijst' wordt gemeten
ofdewaardenbinnen degestelde grenzen
blijven.Alsdebuis anderestoffen bevat,
buigt eencommissievantoxicologenzich
overdebuis.Zij kunnen dan besluiten
grenswaarden voordezestoffen vasttestellenendebuisdaarop te testen.
Destoffen engrenswaarden vandeze
'posirievelijst'zijn medegebaseerd opde
EU-richtlijn 2002/72,dienormengeeft voor
stoffen diemetvoedingswaren in aanraking
komen.Dezelijsten kunnen doordelidstatenvoornationaalgebruik worden aangepast,mitsdeEuropeseCommissiedemotivatiegoedkeurt.InNederland wordenalle
waardenuit dezerichtlijn voor drinkwarer
door tiengedeeld,metanderewoorden:de
normen voordrinkwater zijn tienmaalzo
strengalsdievooranderevoedingswaren.De
uiteindelijke beslissingvoordestoffen op
dezelijst wordtgenomen doorhetMinisterievanVROM,insamenspraak met onderzoeksinstellingen endeskundigen.
DepublicatieinhetAlgemeenDagbladis
ookdoorgedrongen rotdeTweedeKamer.
DiederikSamson(PvdA)heeft schriftelijke
kamervragengesteldaandeverantwoordelijkestaatssecretaris,PietervanGeel(VROM).
Samsonvraagtonder meernaardemetingen
dieinNederland wordengedaannaar het
lekkenvanfenolen uit kunststof waterleidingen.Verderwilhijwetenoffenolen zijn
opgenomen indeEuropeseREACH-wetgeving(Registration,Evaluation,Authorisation
andrestrictionofCHemicals).Mochtdat niet
hetgevalzijn,danwildePvdA'erdatVan
GeelinEuropeesverbandpleitvooreenverbodophetgebruikvanfenolen bijdeproductievankunststof waterleidingbuizen.
Tentijde vanhet terpersegaanvandit nummerhadVanGeelnoggeenantwoordgegevenopdezevragen, f
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Water:hogekostenpost of
goedkopeproductiefactor?
WordtdeindustriebeperktdoordestructuurvandeNederlandsewatersectorendeprijsvanhetwater
ofisditjuist éénvandesterkekantenvanNederland alsvestigingsland?DesprekersopWater
QualityEurope2005op13 novemberkekenhierverschillendtegenaan.JeanPierreSweertsvande
Rabobankvindtdatdedrinkwatervoorzieninggoedisgeregeldtegenredelijkekosten;TonSpoorvan
deVEMWiservanovertuigddatdedrinkwaterbedrijven veelgoedkoperkunnenwerken.Waterisin
iedergevalvoordeindustrievanlevensbelang.Bedrijven blijkensteedsvakerbereidtezijnduurzaam
waterbeheertevoeren.WaterQualityEuropevormdeookhettoneelvandegeboortevaneennieuw
blad:WaterFocus,datzichspeciaalrichtopbedrijvenen(industne)water.
TomVereijken,lidvanhetEuropese
WaterTechnologiePlatform envoorzittervan
deEuropesebrancheverenigingvoormilieutechnologie,begonmetdeconstateringdat
binnenEutopamindergeldaankennisontwikkelingwotdtbesteeddanindeVerenigde
StatenenJapan.OokbinnendeEuropeseUnie
zijn aanzienlijke verschillenzichtbaar tussen
delidstaten.DeEuropeseCommissieonderkentditprobleemenismomenteelbezigmet
hetopstellenvanhetzevendeKaderprogramma,datkennisontwikkelingmoetstimuleren.
Watetblijft inhetvoorsteldatetnuligtechteronderbelicht."Blijkbaar moetdewatersector,versnipperdalsdezeopzowelNederlands
alsEuropeesniveauis,zelfmetvoorstellen
komen",aldusVereijken.Datisvangroot
belangvolgenshem,omdatwaterindetoekomsteennogbelangrijkere rolgaatspelen
dannu.Bovendienligthiervoordewatermarkteenenormgroeipotentieel,meentVereijken.Daaromzoudeindustrieookmoeten
investereninhetgenoemdeTechnologiePlatform.Vereijkenwasdanookblijmetde
oprichtingvanhetEuropeanWaterPartnership,datdeEuropesewatetsectoropmondiaalniveauindemarktmoetzetten.
OokJeanPierreSweertsvandeRabobank
lietaandehandvanvootbeelden zienhoe
grootdegroeivandewatersector is.Hij
noemdeenkelebeleggingsfondsen diealleen
inwaterbedrijven beleggenenzeergoedrenderen.Tochisprivatiseringnietdeoplossing
vooralleproblemen,aldusSweerts.Hijstelde
datdedrinkwatervoorziening inNederland
goedgeregeldistegenredelijke kosten.De
verbeteringzitvooralinmeer samenwerking
tussenoverheidenbedrijfsleven bij bijvoorbeeldafvalwaterzuiveringen. Eengoedvoorbeelddaarvanvormtvolgenshem derwzi

Harnaschpolder,diedooreencommercieel
consortium inopdracht vanhet HoogheemraadschapvanDelfland wordt gebouwd.
MarcusFlickvanEvideslietzien hoeeen
drinkwaterbedrijf ookopdecommerciële
markt kanopereren.Evideslevert behoorlijk
watindustriewater aandiverseafnemers en
zorgtookvooreenaantal afvalwaterzuiveringen.Almetalzorgtdeinbrengvande
industtiewaterpoot vooreenaanzienlijk deel
vandetotaleomzet.Omelkeschijn van het
gebruik vanpubliekemiddelen voorcommerciëledoelen tevootkomen,wordtde
industriepootvanEvidesvanaf1januari
aanstaandeondergebracht ineenaparteBV.
DelaatstesprekerwasKeesMenkhorst,
voorzirtervandedirectievanRoyalCosun,
ootspronkelijk eencoöperatievansuikerbietentelersdienubedrijven alsSuikerUnie,
Sensus,RoyalNedalco,AvikoenSVZvoert.Al
dezebedrijven hebbennietalleenveelwater
nodigbijhunbedrijfsvoering,maarhetverwerkenvansuikerbieten levertdaarnaasteen
nogalbijzonder probleemop.Suikerbieten
bestaannamelijkvootdriekwartuitwater.
Datbetekentdatopjaarbasisdrie miljoen
kubiekemeterwatetoverblijft. Uit bedrijfseconomischeoverwegingenwordtditwater
gezuiverdendaarnageloosd.Eldersinhet
bedrijfwordthetkoel-enspoelwaterwel
opnieuwgebruikt,maarvoorhet'suikerbietenwatet'isnoggeenbetereoplossing
bedacht.Menkhorstbetreurdedit,helemaal
inhetlichtvandetoenemendewaterschaarste.Erwordtdanooknaarstiggezochtnaareen
beterebestemming.VolgensMenkhorstkan
deovetheidhierookeenrolinspelendoor
bedrijvendieinnoverenniettesttaffen met
strengerewetgeving,maartestimuleren.Ç
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