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Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening
Prof Hans vanDijk (TUDelft) begonde
dagmeteenterugblik naardevorigeVakantiecursus eneenjaaroverzichr Drinkwarer
2001.Debeveiligingvande drinkwatervoorziening tegen terrorisme ishet afgelopen
jaareenbelangrijk themagewordendoorde
aanslagen vann september.Hijmerkteop
datpresidentBushdaadkrachtig60miljoen
dollaruitgetrokken heeft vooronderzoeken
verbeteringvandebeveiligingvandrinkwater.Vervolgensginghij inophetthemavan
dezecursus.VanDijkverbaasdezichoverde
hogecijfers vandewaterkwaliteitsindexin
deVEWIN-benchmark.DeNederlandse
drinkwatersector scoortgemiddeld een10-!
Dit hogecijfer maaktehemargwanenden
hij heeft daarom deberekeningswijze voor
dekwaliteitsindex eensnauwkeurig bestudeerd.Doormiddel vaneenaantalvoorbeeldendemonstreerde hijeenaantalongerijmdheden. Zobleekook verontreinigd
waternogverrassend hogescoresopteleveren!Zelfs ongezuiverdRijnwater scoordeeen
cijfer waarvoorzijn studenten bijeententamenopvoorhand zouden tekenen.VanDijk
concludeerdedatdeoorzaak isdatdeindex
isgebaseerd ophetgemiddeldevaneen
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Een nieuwe aanpak voor smetteloos drinkwater

groot aantal parameters,waardoorde aftrek
perparameter slechtsgeringis.Dewaterkwaliteit wordtechterindepraktijk niet
alleenbepaald door hetgemiddelde,maar
juistdoor dezwaksreschakel.Alsslechtséén
parameterdenormoverschrijdt, heeft een
waterleidingbedrijf aleenprobleem!Hij
adviseerdedeVEWINomde kwaliteitsindex
uit tebreidenmeteennieuwe methodiek
waarbij rekeninggehouden wordt metdit
effect vandezwaksteschakel.

Prof DickvanderKooij(Kiwa)lietzien
datdeinzichten indeloopvanzijn 30-jarige
loopbaan zijn geëvolueerd.Toteen tiental
jarengeleden werddemicrobiologische
kwaliteit beoordeeldopgrond vanindicatororganismen.Deuitbraak vanCryptosporidium
inMilwaukee(VS)in1993 toondeaandat
dezebenadering nietvooralletypen pathogènemicro-organismen voldoendeveiligis.
Routinematig microbiologisch onderzoek
vanherdrinkwarer hadgeencolibacteriën
hadaangetoond, terwijl 400.000mensenziek
werden.Alsgevolgvandezebesmetting isde
filosofie met betrekking totdemicrobiologischekwaliteit vandrinkwarer veranderd.
Oppervlaktewaterbedrijven dieneneen
kwantitatieve risicoanalyseuirtevoeren
aanvullend ophetroutinematig onderzoek
naar bacteriën vanfaecaleafkomst. Voorde
waterleidingbedrijven betekent dit:kenuw
bron,kenuwzuivering.VanderKooijzei
veelteverwachten vandenieuwe moleculair-genetische meettechnieken.

Kuren met water

Hormonen: evenwicht verstoord?

Datdewatervoorziening heeft bijgedragen rothethuidige hogeniveau vande
volksgezondheid isbijeeniederbekend.Dat

VanLegionellazijn degevolgenopde
volksgezondheid bekend,maar vanvele
anderestoffen, zoalsendogene disruptoren,

Zo'n400prominentenuirdewaterwereldtroffen elkaaropvrijdag 11januari innetgebouwvoor
CivieleTechniekvandeTUDelft, waardejaardjkse Vakantiecursussen inDrinkwatervoorziening
enRioleringenAfvalwaterbehandeling plaatsvonden.Naeenperiodewaarinveelgepraatisover
fusiesensamenwerkingindewaterketen,lagde nadruknuweeropderaisond'etrevandegezondheidstechniek:hetbevorderenvandevolksgezondheid doorzuiverdrinkwatereneenschoon leefmilieu.Hetthema luidde'Gezondheiden(waterkwaliteit'.Datwaakzaamheidnodigblijft, bleekde
laatstejaren uitdeLegionella-problematiekendecommotierondomdiversekruisverbindingen bij
regenwater-enhuishoudwatersystemcn.Bijdeafsluitendediscussiebleekdatdegrotemeerderheid
vandeaanwezigenhetvoorzorgsprincipewilhandhaven.Deconsumentmoetimmershetvolstevertrouwenhoudenindekwaliteitvanhetwaterdatdoordewaterleidingbedrijven wordtafgeleverd.
DeVakantiecursussen werden geopend
doorprofessor vanKruisdijk, interimdecaan
vandefaculteit CivieleTechniek. Hierna
namen prof HansvanDijk (Drinkwater)en
prof JaapvanderGraaf(Afvalwater) hetdagvoorzitterschap opzichvoorparallellesessiesindebeidecollegezalen.

waterookalsgeneesmiddel kandienenis
waarschijnlijk minder bekend.Dr.Jannes
vanEverdingen (CBO)ginginzijn lezingin
opdeheilzamerolvanwater.Indeloopder
eeuwenzijn diverse waterbehandelingen
ontwikkeld voorallerleiziekten.Dediscussieoverdeheilzamewerkingvanwateris
nogsteedsgaande.

Profdr.F.vanKnapenvandeUniversiteitUtrecht(ziepag

GijsOskam Prijs
OmhetjaarwordtopdeVakantiecursusdeGijsOskamprijsuitgereikt.Deprijsisingesteld
doorWaterwinningbedrijfBrabantseBiesboschinoverlegmetdeCommissievanVoorbereidingvandeVakantiecursusinDrinkwatervoorzieningenisbedoeldomeenextrastimulanste
gevenaan(jonge)onderzoekersindewatervoorziening.
VoordeGijsOskamprijsenhetontvangenvandedaaraangekoppelde aanmoedigingspremie
vanïoooEuro(terbeschikkinggestelddoordeRaadvan CommissarissenvanWBB)komen
jongeofaankomendeacademicienHBO'ersinaanmerking.Criteriavoorhetverlenenvande
prijszijndeorginaliteitendekwaliteitvanhetonderzoekdatbetrekkingmoethebbenopde
inzetvanoppervlaktewater voordewatervoorziening.
Ditjaarwarendevolgendepersonen genomineerd:
• ir.IgnazWormvoorzijnafsrudeerproject 'Lucht/waterspoelingbij ultrafiltratie"
• ir.JanPostvoorzijnafstudeerproject 'Recovery+:naareenhogererecoverymetdead-end
nanfiltratie'
• ir.MaaikeGlastravoorhaarafstudeerproject 'Membraan(bio)reactorenindedrinkwatervoorziening'.
GijsOskamzelfriepJanPostuittotprijswinnaar.De consideransvandejuryroemdezijn
diepgaandewerkvanhogekwaliteitdathetinzichtin capillairenanofiltradeendemodelleringhiervansterkheeft vergroot.

niet.Prof JefVos(RIVM)weesoprecente
onderzoeksgegevens dieaangevendatzogenaamdehormoonverstorende stoffen deoorzaakzijn vanreproductiestoornissen inde
aquatische wildefauna, met namebij species
diehoogindevoedselketen staanofdoor
lokalemilieuverontreiniging eenhogebelastingondervinden.Bijdemenszijn associatiesgelegd tussen blootstelling aan bepaalde
stoffen (met namedioxines)en stoornissen
vanendocriene functies, maar hier is(nog)
geensprakevancausaliteit.Onderzoek naar
interactietussenendogenedisruptoren en

Prof.dr.J.VosvanhetRIVM.

menselijke gezondheid isnoodzakelijk om
deonderlingerelatiesvastteleggen.Inhoeverrehet nuttigen vandrinkwater bijdraagt
tot hormoonafwijkingen zalindetoekomst
duidelijk moeten worden.Inhet nieuwe
programma vanhetbedrijfstakonderzoek
zaldaarom aandacht besteed worden aande
endocrine disruptoren.

Risicomanagement Legionella
Sinds 15>5>9iseenieder inNederland
bekendmetLegionella.Hetiseen belangrijk
modernprobleem waarvoordeoverheid een
rigoureuzeoplossingheeft geformuleerd in
devormvandeTijdelijke regeling
legionellapreventie indrinkwater.Deze
regelingstelt strikteeisenaan drinkwaterinstallaties.Dr.FredWoudenbergvandeGGD
Rotterdamgooidenogmaalsdekuppel in
het hoenderhok door tebetogendatderegelingniet kosteneffectief is.Dekostenvan
dezetijdelijke regelingwegennietoptegen
deopbrengsten, meent hij.Woudenberg
illustreerde dit voordegemeente Rotterdam
met behulpvaneen kosteneffectiviteitsanalysewelkeindegezondheidszorg veelvuldig
wordt toegepast.Detijdelijke maatregelen
terpreventievanLegionellazijn pergewonnen levensjaar velemalenhogerdan allerlei
gezondheidskundige interventies,zoals bijvoorbeeldborstkankeronderzoek. Naar aanleidingvande kosteneffectiviteitsanalyse
heeft Rotterdam samenmet verschillende
anderegemeenten vooreenandereaanpak
gekozen.Eerstzijn demeest riskante installatiesgeïdentificeerd enaangepakt.Dat geeft
ookderuimreombeheersmaatregelen goed

teonderbouwen.Deminder riskanteinstallatieswordengefaseerd aangepakt.Naast
aanpassingen ininstallaties isWoudenberg
ookeengrootvoorstander vaneengoed
gesloten medisch vangnet.Hij iservanovertuigd datdekosteneffectieve aanpakmeer
gezondheidswinstoplevertdande tijdelijke
regeling.

Kwaliteit als product
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
hanteert specifieke uitgangspunten omde
hogekwaliteit vanhetdrinkwater tewaarborgen,aldusdr.Jan-Peter vanderHoek
(GWA). Dezeuitgangspunten zijn terugte
vinden indeintegralebenaderingvande
warerwinningenhet drinkwaterproductieendistributieproces (deeerder genoemde
kwantitatieve risico-analyse)en anderzijds
indeinrichting vandeorganisatie. GWA
heeft bijvoorbeeld eenaparte afdeling
'Onderzoeken enontwikkelen',diemetde
combinatie 'Zorgendat/kijken of opstrategischeniveau kwaliteitsborging garandeert
opkorteenoplangetermijn. Daarnaast
hanteertGWAeenbrededefinitie van het
begripkwaliteitsbewaking.Nietalleen het
product wordtgemonitored,maarookde
grondstofenhetprocesvan waterproductie
en-distributie.'Kenhet proces'iseenvoorwaardevoorveiligdrinkwarer.Voorhet
lerenkennenvanhetprocesheeft GWAgoedeervaringen met HACCP(HazardAnalysis
&CriticalControlPoints).Kennisontwikkelingenhetontwikkelen vannieuwe analyse
technieken iseenonderdeelvandewaterkwaliteitsbewaking.

Vakantiecursus in Riolering en
Afvalwaterbehandeling
Deafgelopen decenniahebben riolering
enafvalwater vooralinrelatiegestaan totde
beschermingenverbeteringvandekwaliteit
vanhetoppervlaktewater.Vissrerfte, algenbloeien'nattevoeten'moesten,bijvoorkeur
opduurzame wijze,worden voorkomen.De
gezondheidstechnischeaspectenzijn hierbij
enigszinsopdeachtergrond geraakt.Aande
handvandeinhoud vanH 2 0 vanhet afgelopenjaar, hetinoktobervorigjaar in Berlijn
gehoudenIWA-congresendeactiviteitenvan
hetCentrum voorEuropeseNormeringop
hetafvalwatervlak onderwierpprof Jaapvan
derGraaf(TUDelft) deontwikkelingenop
afvalwarergebied inNederlandaaneenkritischeanalyse.HoewelweinNederlandophet
afvalwarergebied eenbepaalde'rijpheid' hebben,ishettochnoodzakelijk omscherpte
blijven opnieuweontwikkelingen, waarbij
zoweltechnologische(MBR)alsorganisatorischeaspectenvanbelangzijn.Inhet bijzonderweesVanderGraafopde,veelalonderschatte,gevolgenvande(nieuwe)Europese
H2O

regelgevingvanhetCentrum voorEuropese
NormeringvoordeNederlandse praktijk.

De stad en het vuil:ter riolering
en de vermaak
Vanafdetijd datdemens grotendeels
sedentair werd(10.000jaargeleden),werd hij
met toenemendeproblemen rondafval en
afvalwater geconfronteerd, zohielddr.Pieter
Bol(TUDelft)zijngehoorvoor.Vooral fecaal
verontreinigd waterbleekeen immense
bronvanziekteensterfte, ookalkendemen
totverinde19eeeuwdepreciezeoorzaak
daarvan niet.Desteedsinomvangtoenemendesteden haddenalseerstegrootscheepsecommunale oplossingen nodig.
Rioleringisdaaromalduizendenjaren oud
enis,hoewelslechts begonnen alseenpraktischeoplossingvooroverlast,thanseen
wetenschappelijkondersteund, uitgekiend
systeem terbescherming vandevolksgezondheid.

Bedreigingen voor gezondheid
door duurzame watersystemen
Prof FransvanKnapen (Universiteit
Utrecht)stakvanwalmetde fundamenten
voordevolksgezondheid iniederesamenleving:veiligdrinkwater,zorgvoorveilige
afval(water)stromen eneenveterinaire
infrastrucruur. InNederland lijkt dataardig
gelukt.Ineenperiodevan doorslaande
milieu-ijver blijkr hetechterverstandig te
zijn ombijdezefundamenten evenstilte
staan.Hoezekerweten wijimmersdatde
nieuweduurzamewatersystemen ookuit
hetoogpunt vanvolksgezondheid eenrooskleurigeroekomsr tegemoetgaan?Uiteen
onderzoek,datVanKnapensamen met
Grontmij heeft uitgevoerd,volgtdat met
nameindemoderne,alsduurzaam bekendstaandesystemen hetaantalmanieren waar-

Profdr.ir.F.ClemensvandeTUDel/t/Witteveen+Bos.

opmen wordtblootgesteld aan micro-organismen toeneemt.Ofditooktoteenhoger
gezondheidsrisico leidt istotopheden niet
goedgekwantificeerd, maar incidenren mer
kruisverbindingen doenherergstevrezen.
Eenprovisorische risicoanalysevandergelijke projecten kanwaarschijnlijk alveel
gevaren wegnemen.VanKnapenpleitteer
daarom voordat een gezondheidseffectrapporrageeenvanzelfsprekende paragraafzou
moetenzijn bij (ver)nieuwbouwplannen of
kunstmatige aanlegvanbepaalde natuurtypenineen woonomgeving.

Zwemmen inje eigen afval
VeelNederlandszwemwaterisverdund
rioolwater.Metdezestellingeistedr. Gertjan
Medema(Kiwa)deaandachtvanhetpubliek
op.Opbasisvanverschillendeepidemiologischeonderzoekenkanwordenvastgestelddat
eenduidelijke dosis-effecrrelarie bestaattussenhetrisicoopdarminfecties endematevan
fecaleverontreiniging.DehuidigeZwemwaternormbiedtopditvlakonvoldoende
bescherming.DeGezondheidsraadsrelrdat
zwemmen inwaterdataandenormenvoldoer,nierbetekentdatergeengezondheidsrisicois.Omindetoekomstwelmeteengerusr
harttekunnengaanzwemmen,ishetnoodzakelijkomdehuidigeaanpak,diegerichtis
opkwaliteitscontroleachteraf omtebuigen
naareenintegraalkwaliteitssysteem,analoog
aansystemenindedrinkwatersecrorenvoedingsindustrie,gerichtopeenpreventieve
aanpak,aldusMedema.

Geneesmiddelen in watermilieu
Intoenemende mateworden inhet
(water)milieugeneesmiddelen ofdehieruit
gevormdemerabolieten (afbraakproducten)
aangetroffen. Hetgaathierbij zowelom
humanegeneesmiddelen alsomdiergenees-

Ir.J.vanderVlistvanhetministerievanVROM
{zie pag.7).

middelen.Dezelaatstekomenverspreidover
het landvrij,terwijl dehumane geneesmiddelenindehuidigeafvalwatersystemen niet
ofnauwelijks verwijderd worden uir het
afvalwater, zodat dezemet nameviahet
effluenr inheraquarisch milieu terechtkomen,aldus ing.GerardRijsvanhetRTZA.
Recenteonderzoeken inher buirenland
ronen aandarlageconcentraries inher
watermilieu aanwezigzijn.Overde effecten,
endaarmeeoverhetrisico,van restanten
geneesmiddelen voorwaterorganismen is
echter weinigbekend.Nadereaandacht lijkt
danookgerechrvaardigd omdeaanwezigheidendeeffecten op waterorganismen
beterinkaarrte brengen.

Riolering: gezondheidsaspecten
en waterkwaliteit
Rioleringisooiruiroogpunr vanvolksgezondheid aangelegd.Aandezedoelstelling
isechterdermategoedvoldaandatvelen
hiervan nietmeerhetvolledigebesefhiervanhebben,zohieldprof FrancoisClemens
(TUDelft) dezaalvoor.Datditzijn weerslag
heeft indeprakrijk behoeft geenbetoog,
aangezieneenwillekeurige buitenstaander
naeenkorteanalysevandehuidige praktijk
directzouconcluderen dat het rioolisaangelegdvoorhermilieu inplaarsvanvoorhet
beschermen vandevolksgezondheid.De
trend naar steedsmeergedifferentieerde systemen (gescheidenrioolstelsel,dubbel
waterleidingner) leidrertoedathet aantal
faalmechanismen binnen degezondheidstechnische infrastructuur sterkistoegenomen.Opdit moment iseenafstudeerder van
desectieGezondheidstechniek danookbezig
met hetbekijken ofdezeveelheidaan faalmechanismen ookdaadwerkelijk leidt tot
meer(gezondheidstechnische) incidenten.

Gezondheidtegenelkeprijs?
Ir.Hans vanderVlistvanhet Ministerie
vanVROMslootdezeeditievandevakantiecursusafmeteenbeschouwingvan het
prijskaartje vangezonddrinkwater.Deze
discussieis(weer)acrueelgeworden naar
aanleidingvandeLegionella-epidemie.Door
wethoudersendirecteurenvanGGD'svan
enkelegrotesteden isgestelddatdekosten
omeenLegionellaveilige siruatietebereiken
veeltehoogzijn in relatie totdegezondheidswinst.Naarhun meningzouhetgeld
beteraanandere gezondheidsbevorderende
zakenkunnen worden besteed.VROMhanteerrechter alsstandpunt datzekermeteen
maatschappelijke verworvenheid alsgoeden
gezond drinkwater nietgesoldmagworden
endat kosteneffectiviteit alleennooithetleidendeprincipekanzijn.Hetvertrouwen van
deburger indeoverheidendeperceptievan
derisico'smet betrekkingtotdevolksgezondheid vanhetgebruik vandrinkwarer
wegenhierbij zwaarmee.Hetvoorzorgsprincipeisenblijft daarmeehet belangrijksteuitgangspunt voordedrinkwatervoorziening,ookalsdaareenprijskaarrje aan
hangt, f
Met dank aanJasperVerberk en
Jeroen Langeveld
Foto's:Michelle Muus
VandeVakantiecursussenuweereenfraaivormgegevenvoordrachtenbundeluitgegeven.Dezeis
verkrijgbaarbijdesecretaressevaniesectie
Gezondheidstechniek,mevrouwEejjeOoms, telefoon(015)z/%}}47o/perjax(015]zy%49 18.

Feestelijke uitreiking
RIONED-uitgave
Aanheteindvandeinleidingvanprof van
derGraafkreegdrs.HugoGastkemper,
directeurvanRIONED,degelegenheidvoor
defeestelijke overhandigingvanheteerste
exemplaarvandeRIONED-uitgave'Hydrodynamischemodelleninderiolering'aan
dehooglerarenClemensenVanderGraaf
Dezeuitgavebevateenuitgebreide,Nederlandstalige,samenvattingvanhetproefschrift vanFrançoisClemens,inclusief
reactiesdaaropdoorenkeleprominenten
uitdevakwereld.Dezeuitgaveisdeeerste
ineenreeks,waarindevoordepraktijk
interessantedelenuitproefschriften oprioleringsgebiedtoegankelijkworden
gemaakt.
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WaterbandenTurkijeNederlandaangehaald
Tijdenseendriedaagsseminaroverontwikkelingenmdewatervoorziening,datvan12t/m14
novemberjl.werdgehouden inIstanbul,bleekdatdeTurksedrinkwatervoorziening weliswaarin
sneltempoverbetert,maarbestvandeNederlandsesectoreensteuntje inderugkangebruiken.Vooralophetgebiedvandeorganisatievaltnogveelwinsttehalen. DeNederlandsewaterleidingbedrijvenkunnendaarbijviaVEWINenKiwaeenbelangrijkerolspelen,mogelijkmetgebruikmakingvan/mancieringuithet Matra-programma.
Turkije teltzo'n70miljoen inwonersdie
viagemeentelijke waterbedrijven vandrinkwaterwordenvoorzien.Deze waterbedrijven
verzorgenzowelde drinkwarervoorziening
alsderioleringende afvalwaterbehandeling.
Daarbij bereidtTurkijezichvooroptoetredingrotdeEuropese Unie,waarbij eenaantalinstituties wordt herzien ombeteraan te
sluitenbijdeEuropesepraktijk. Binnende
Turksewaterwereldoriënteert menzichop
privatisering,waarbij metnamehetEngelse
enhetFransemodelinbeeldzijn. Het
Nederlandse modelisminder bekend.Het
seminar wasgericht op kennisuitwisseling
tussendeTurkseendeNederlandsedeelnemersenboodeengoedemogelijkheidde
achtergronden enontwikkelingen vande
drinkwatervoorziening inNederland aande
Turksewaterwereld voorteleggenentoete
lichten.

Bundeling
Daarvoorbleekbijzonder veelbelangsrellingtezijn.Decombinatie vande
VEWINalskoepelorganisatievoorbeleiden
Kiwaalsgezamenlijk onderzoekinstituut
voordewatersector sprakdeTurksedeelnemersergaan.Opdit moment isdeTurkse
drinkwatervoorziening inhaarontwikkelingvergelijkbaar metdesituatieinNederlandgedurendedewederopbouw nade
TweedeWereldoorlog:grote investeringen
eneensnelleopbouwomdevoorzieningop
niveautebrengen.Tijdens hetseminar werd
duidelijk datinTurkijejuist nu behoefte
bestaataaneenorganisatorische bundeling
vandeopditmoment nogversnipperde
bedrijven.

handvanhetIstanbulse waterbedrijfISKI
zienhoesnel deontwikkelingengaan.Het
bedrijfverzorgtde drinkwatervoorziening
enafvalwaterbehandeling vanzo'n 20miljoen mensen inIstanbulendewijdeomgevingenrealiseerdedeafgelopenjareneen
capaciteitsuitbreiding vanmaar liefst100
miljoen kubiekemeterperjaar.Diegroei
vloeitvoornamelijk voortuitde aanwending
vanoppervlaktewater viastuwdammen in
deomgeving.De oppervlaktewaterbronnen
indebuurtzijn nu vrijwelgeheel benut
voordedrinkwatervoorziening,zodatvoor
verdereuitbreiding moetwordengekeken
naarbronnen opgroteafstand (200km).

Nederlandsedelegatie
Deafvaardiging vandeNederlandse
watersector naarhetseminar in Istanbul
bestonduitdelegatieleiderdrs.HansBerkhuizen(VEWIN),ir.Wennemar Cramer
(VROM),ir.MartiendenBlanken(WaterleidingbedrijfNoord-Holland PWN),ir.
HielkeWolters(Waterleiding Maatschappij
Overijssel) enir.MarevanEekeren(Kiwa
WaterResearch).Tijdens deopeningsessie
belichtteBerkhuizen deorganisatievande
watervoorziening inNederland,waarbij hij
naderingingopaspecten alsprivariseringen
devrijwillige benchmarkstudiesdieVEWIN
uitvoert binnen debedrijfstak. Hijwees
erop,datwaterbedrijven goedpresterenen
anticiperenopkomende ontwikkelingen.
Eenhogeklanttevredenheid isheelbelangrijkenkanwordenbereiktdooreenuitstekendproduct televerentegeneenvoor
iedereen acceptabeleprijs.

Wet-enregelgeving
Snelleontwikkeling
DeTurksedelegatieonder aanvoering
vanprof dr.HasanZ.Sarikayalietaande

Cramer nam inzijn bijdrage afstand van
deneigingvanwaterbedrijven totprivatisering.Alleenwanneer deoverheid niet bij

