ACHTERGROND

O N D E R Z O E K NAAR RISICO'S BIJ WATERPROJECTEN I N
BEBOUWDE KOM

Volksgezondheid
onderbelichtinde
discussiesover
waterbeheer?
InopdrachtvanhetRijksinstituutvoorIntegraalZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling
(RIZAjvoerdeGrontmijsamenmetdeUniversiteitUtrechtafgelopenjaardestudie'Oriëntatieop
volksgezondheidenwatermdestad'uitenbrachtdaarbijdepotentié'le^evarenvoordevolksgezondheidinbeeld.OnlangsverscheenhieroverderapportagebijhetRIZA.
Het bevordetenvande volksgezondheid
wasinhetbeginvande20eeeuwde drijfveer
omdeinzameling,hettransport endezuiveringvanafvalwater vanhuishoudensen
bedrijven optepakken.Laterkomthierde
wensbijomwateroverlast tengevolgevan
regentevoorkomen.Hetregenwater,dat
afstroomt vanverhardeoppervlakken,moest
voortaanookdoorderioleringwordenverwerkt.Indejaren70komtuithetmilieubeleiddaardevolgende,inmiddels derde,wens
bij:hetvoorkomen vande verontreiniging
vanoppervlaktewater enbodem.
Indejaren90wordt devierdewens
geformuleerd: hetlokaalvasthoudenen
benutten vanhemelwatergevoegd bij 'water
alsordenend principe'bij hetinrichtenvan
deopenbareruimte.Indemedia verschijnen
berichtenovermogelijknadeligeeffecten op
devolksgezondheid bijdeuitvoeringvan
dezelaatstewens.Maarhoeergishet,watis
welwaar,watisnietwaarenwatwordt
bedoeldmet'volksgezondheid' en'waterin
destad'? Hetrapport 'Volksgezondheiden
waterindestad'brengt depotentiëlegevarenvoordevolksgezondheid inbeeldvan
projecten, dieeenalternatieve maniervan
hetomgaan metwaterindestad behelzen.
Dezealternatieve manier komt voortuitde
wenshemelwater lokaalvasttehoudenente
benuttenenomwaterbijhetinrichtenvan
deruimte alsordenend principetenemen.
Demogelijke risico'svoordevolksgezondheid (kansopverhoogde blootstelling
aangevaren)vanditalternatieve gebruik
zijn ingeschatendeonderzoekersdoenaanbevelingen voorhetomgaanmetdezerisico's.Inhetrapport worden tweesituaties
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metelkaarvergeleken:de referentiesituatie
enhetalternatiefgebruik.Alsreferentie is
gekozenvoordat,watindestad praktijk is.
Vootdereferentiesituatie endealternatieven iseengezondheidsrisicoanalyse uitgevoerd.Indriestappenzijndepotentiëlerisico'svanwaterindestad gekarakteriseerd:
eersteeninventarisatievandepotentiële
gevareneneenkarakterisering,daarnaeen
analysevandeblootstellingsfactoren entenslottehetaangeven vandepotentiëlerisico's.
Deanalyseleertdathettoepassenvan
alternatieven 'water indestad'verwaarloosbaretotreëlekansenopblootstellingaande
gevaren oplevert.Eenkansopverhoogde
blootstellingaangevarengeldt bijvoorbeeld
voorhuishoudwatersystemen enbij het
gebruik vanhelofytenfilters. Uithetop
oriënterende wijze toepassen vaneenrisicoanalyseoptweelocatiesblijktdatdelocatiespecifieke kenmerken medebepalend zijn
voordematewaarintisico'szichvoordoen.
Derisicokarakterisering magnietgezien
wotden alseenbeoordelingvanalleinde
praktijk uitgevoerdeprojecten. Delocatiespecifieke risico'szijn onderandere afhankelijkvandegebiedskenmerken endeinrichtingvanhetgebied.Degeschetste
tisicoanalyseberust inhogemateopdedeskundigheidvande beoordelaarsenberusr
nietopkwantitatieve metingen.
Degeschiedenisvanhetwaterendetoepassingervanbepalenhetrisico.Wateris
onder teverdeleninverschillendecategorieën,bijvoorbeeld: drinkwater enafvalwater,dezezijn voldoendebekend.Vandrink-

Utrechtbrengtdeoude^rachtenweertenyinhet
stadsbeeld.

watereisenwedathetzodaniggezuiverdis
datergeengevaarlijke stoffen meer inzitten.
Ookbijeengroteblootstellingzalhetrisico
vanhetgebruik vandrinkwater verwaarloosbaarzijn.Bijafvalwater weten wijdat
hetallerleischadelijke stoffen kanbevatten.
Blootstellingaanafvalwatet wordt daarom
vermeden.
Gevaarenrisicozijnbegrippendievaak
doorelkaarwordengebruiktensomstot
verwarringleiden.Inhetkortkomendeze
begrippenophetvolgendeneer.
Gevaargeeftdetheoretischeeigenschappen
vaneensituatie,handelingofproductaan.
Ditwordtdikwijlsemotioneel beleefd.
Risicogeeft aandathetookechtkangebeuren;ditwordtdikwijls ingewikkeldberekend.
Hetverbandtussendezetweeisdeblootstelling.Veelvandemaatregelenomrisico'stebeperken richtenzichophetzoveel
mogelijk beperkenvandeblootstelling.
Terillustratie:eenlosseondersteroedevan
dettapbijgrootmoedetmeteenrollatoris
eengevaar.Aangezienomageengebruik
maaktvandetrap,bestaatgeenrisicovoor
haar.Maaralshaarkleinkinderen komen,
iserweleenrisicovoordiekinderen.

Hemelwater
Hemelwater isessentieelvoordegroei
vanplanten enhetinstandhouden vande
waterkringloop.Bijzeergrote hoeveelheden
leidthettotproblemen bijdeafvoer viade
riolen.Wanneerdecapaciteitvanderiolenis
bereikt,zalhetovertolligewaterviaoverstortenverwijderd worden.Doordatveelal
sptakeisvangemengde stelselswordt hiermeeookhetinhetrioolaanwezige afvalwatetongezuiverdinhetoppervlaktewatet

gebracht.Tegenwoordigwordt dit hemelwaterprobleem aangepakt doorhet aanleggen
vangescheidenrioolstelsels,open afvoergoten,helofytenfilters eninfikratievelden.Met
namedelaatstedriekunnengevaaropleverenvoordevolksgezondheid.Maar meteen
goedontwerp engoedbeheerzijn derisico's
flink tebeperken.DeGGDkanhierbij adviseren.Ondergoedbeheerwordtookverstaan hetzichbewust blijven vandeaanwezigheid endoelen vaninfdtratievelden en
dergelijke.Dit isbij uitstek eengemeentelijketaak.

Huishoudwater
Huishoudwater isniet bedoeld omte
drinken ofincontacttebrengen met het
lichaam.Degevaren van huishoudwater
hebben met nametemaken met microorganismen in het water.Blootstelling kan
plaatsvinden door bijvoorbeeld verkeerde
aansluitingvanwaterleidingen (ziedeervaringen inLeidscheRijn)ofdoorverkeerde
toepassingen,zoalshetvullenvan kinderbadjes.Blootstellingaanhuishoudwater is
eigenlijk niettevoorkomen.Datmaakt het
noodzakelijk omdegevaren tebeperken.Dat
betekenteigenlijk dathetgebruikvan
gezuiverdgrijs afvalwater moet worden vermeden.Gebruik vanhuishoudwater voor
toiletspoeling kanzodanig worden uitge-

voerddatdaarbij nauwelijks blootstelling
zalplaatsvinden.Voordeontwerper vandergelijkesystemen ligt hiereen belangrijke
taak.Ookhier kandeGGDadviseren.

Oppervlaktewater
Oppervlaktewater heeft van oudsher
functies alstransporrmedium, alsbronvoor
deproductievandrinkwater, maar het
wordtookgebruikt alsopvangvooroverstorren.Het recreatiefgebruik van het
oppervlaktewater maaktdeblootstelling aan
indatwateraanwezigeorganismen mogelijk.Dooreengoedontwerp enbeheervan
hetoppervlaktewater kande aanwezigheid
vanziekteverwekkende organismen beperkt
worden.Ookhetverminderen vandeoversrorten draagrhieraanbij.
Aanbevolenwordtomopdielocaties
waarprojecten inhetkadervan'water inde
stad'uitgevoerd wordeneeneerste risicoanalyseuit tevoerenophetgebiedvandevolksgezondheid endeuitslaghiervan terapporteren.
Voorlocatieswaarprojecren rond 'water
indestad'zichnoginhet ontwerpstadium
bevinden,wordtaanbevolenomvoorafgaand aandeuitvoeringvande maatregelen
zo'n locatiespecifieke gezondheidsrisicoanalyseuit tevoerenalstoets.

categorie

gebruik inde referentiesituatie

Gebruikhemel-,drinkengrijswater
Inzameling,transporten
behandelingvanafvalenhemelwater
Inrichtingengebruik
oppervlaktewater

Alleengebruikvandrinkwater
Hethemelwaterenhethuishoudelijk afvalwater wordtviaeen
verbeterdgemengdrioolstelselverzameld,afgevoerd enbuiten
hetwoongebiedgezuiverdengeloosd.
Dewatergangenenoeverswordenopeenrraditionelemanier
ingericht:beschoeideoeversengrasoevers.Hetoppervlaktewaterwordtinbeperktemategebruiktvoorrecreatievedoeleinden.

categorie

alternatieven invergelijking met de referentiesituatie

Gebruikhemel-,drinkengrijswater

- individueelhuishoudwatersysteem;bronhemelwater
-individueelhuishoudwatersysteem; brongrijswarer
-collectiefhuishoudwatersysteem
-kunstwerkenmet hemelwater
-autowasplaatsen methemelwater
-ondergrondsafvoersysreem hemelwater
-bovengrondsafvoersysteem hemelwater
- infiltratievoorzieningen
-helofytenfilters voordebehandelingvanhemelwater
-helofytenfilters voordebehandelingvangrijswater
-natuurvriendelijke oevers
-uitgebreidrecreatiefgebruik

Inzameling,transporten
behandelingvanafvalenhemelwater

Inrichting,beheerengebruik
oppervlaktewater

Ookwordtaanbevolenom ontwerprichtlijnen, gerichtopdevolksgezondheid
optestellenvoordiesituaties waarin alternatieven'water indestad' toegepast gaan
worden.
Zowelvoordelocatiespecifieke gezondheidsrisicoanalyse alsvoorhetopstellenvan
ontwerprichtlijnen geldtdatdit moet
geschiedendoor eenteamvan terzakedeskundigen,metdaarin vertegenwoordigers
uitdisciplineszoalsbiologie,gezondheidswetenschappen, veterinaire volksgezondheidencivieletechniek.Daarwaar sterke
vermoedens bestaanoprisico'svooraangifteplichtigeziekten,wordtaanbevolende
GGDintelichtenenadviestevragen.
Deresultaten kunnen inoverlegmetde
GGDworden omgezet in aanpassingen
indiendeextragezondheidsrisico's zulks
vereisen.Eeneerlijkeengedegen voorlichtingaanhet publiek isonontbeerlijk omde
margetussen feitelijke risico'senrisicobelevingzokleinmogelijk tehouden.Ookdaarvoormoeten (communicatie)deskundigen
worden ingeschakeld.

Aandachtspunten
Eenpaarvuistregels bijdevolksgezondheidaspecten bij 'water indestad':
Bijdeafvoer vanhemelwarergoed oplettenbijhetontwerp,deaanlegenhet
beheer.ToetsbijGGD;
Huishoudwater alleentoepassenalshet
foutloos kan.ToetsbijdeGGD;
Bijoppervlaktewater hetaantal overstortenverminderen endeoeversgoedbeheren;
Inallesituaties isgoedbeheer essentieel
voorhet beperkenvanrisico's;
Controleophet beheer verbetert de
bekendheid en naleving.

Gezondheid onderbelicht?
Ooitishet waterdestad uitgehaald. Nu
wordthetweervolopdestad ingebracht.
Vergeetnietdezwaarwegende reden vande
aanlegvanhetdrinkwaternet en hetrioolstelsel.Hetstaatvastdat zondereengoed
functionerend waterleidingnet eneengoed
rioolstelseldevolksgezondheid wordt
bedreigd.Alsvoldaan wordtaaneenaantal
beheersmaatregelen zijn derisico'svoldoendetebeperken. •*
HeteindrapportisalsRIZA-rapport2002.030
verschenen.
ir.A.Dirkzwager(RIZA)
ir.W.Worst (Grontmij)
ing. C.Dönszelmann (OpdenKamp
adviesgroep)
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