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Mineraalwatervoldoetniet
altijdaandrinkwaternormen
M O N I Q U E VAN DER AA, TNO-NITG

DeNederlandsedrinkwaternormen voorcalcium,magnesium,kalium,natrium,sulfaatenjluoride
wordenbij 14tot20procentvaneen^roepvan191 onderzochtemineraalwatersoverschreden.De
normenvoorchlorideworden bijnegen procentvandemineraalwatersoverschreden.Eenderdevan
demineraalwaters haalt nietde vohjensdeNederlandse normen.gewensteminimalehardheidvan
hetwater.Aaiigcziendenormstellingenvoordeonderzochtestoffen metuitzonderingvannitraaten
jluoride,nietzyn$ebaseerdop.gezondheidseffecten, maaropongewenstesmaakejfecten eneventueel
negatieveeffectenophetwaterleidingnet,kandedrinkwaterkwaliteit vanhetmineraalwater nietals
slechtworden beoordeeld.Met nameenkdemineraalwaters methogereTDS-.gehalrcszullenechter
metalssmakelijkwordenervaren ensommigemetho^esulfaagehalteswerkenlaxerendeukunnen
leiden tot(lichte)maagklachten.Dit isechterzekermetiicrcjcvnlvoordeNederlandse en Belgische
mineraalwaters.
Denormvoornitraatwordtnergensoverschreden;ditiswelhetgevalvoordestreefwaarde,namelijkdoorSpringClear(Engeland),Ein
Gedi(Israel)enAppia(Italië).Vandelandendie
metmeerdantienverschillendemineraalwaters
vertegenwoordigdzijn(Duitsland,Frankrijk,Italië',SpanjeenBelgië),blijktDuitslandverhoudingsgewijsdemeestenormoverschrijdingen te
vertonen.OokFrankrijkvertoontveeloverschrijdingen.Normoverschrijdingen komennauwelijksvoorbijdemineraalwatersmeteenTDS
lagerdan500mg/l,maardestemeerindeklasses
500-1500mg/lenmeerdan1500mg/lTDS.
Verschil?
Delaatstejaren isdehoeveelheid mineraalwatersdieindesupermarkten wordtaangeboden,sterkgestegen.Daarmeekomtooksteeds
vakerdevraagnaarvorenwaarindezemineraalwatersnuverschillen,zowelonderlingals
tenopzichtevanhetNederlandse leidingwater.
Hoewelopdeetiketten vandemeestemineraalwaterflesscndechemischesamenstellingis
weergegeven,ishettochvaakmoeilijkentijdrovendomeensnelleeninzichtelijkevergelijkingtemaken.Eeneenvoudigeindelinginverschillendewatertypenzoudaaromzinvolzijn.
Intweeartikelenwordtdaartoeeeneersteaanzetgegeven,aandehandvan2511 indewinkel
verkrijgbare mineraalwatersuit41verschillendelanden.Inditeersteartikelwordtingegaan
opdevolgendevraag:Voldoendemineraalwatersvoorhoofdelementen enfluoride aande

drinkwaternormen zoalsdezezijn vastgesteld
voorleidingwater?HettweedeartikelverschijntinhetkomendenummervanH20.
Wat is mineraalwater?
VolgensdeEU-mineraalwaterrichtlijn
(richtlijn 80/777/EEG)wordtnatuurlijkmineraalwatergedefinieerd alsmicrobiologisch heilzaamwateruiteenondergrondsaquifer wat
viaéénofmeerderenatuurlijke danwel
geboordebronnenwordtafgetapt. Mineraalwatermoetminimaal 150mg/l mineralen
bevatten.Deenigevormenvanbehandeling
diezijn toegestaanvoordatbottelingplaatsvindt,zijndeverwijdering vanonstabiele
componenten alsijzerensulfides alsmedehet
(opnieuw)toevoegenvankoolzuurgas.Water
uiteennatuurlijke brondatweinigmineralen
bevat,wordtbronwatergenoemd.Integenstellingtotmineraalwater,watmoetwotden
gebotteldbijdebron,magbronwatereerstnog
vervoerdworden.Leidingwaterbestaatuit
gezuiverdgrondwatet en/ofoppervlaktewater.
Afhankelijk vandebetreffende waterwinning
ondergaatleidingwater meestaleenchemische
en/ofbacteriologische behandelingomhet
geschikttemakenvoormenselijke consumptie.Tafelwateriswaterwataandezelfde eisen
moetvoldoenalsleidingwater.Een wettelijke
definitie voordezecategorieontbreekt.
Demeestelanden(Nederland uitgezonderd)erkennendaarnaastnogmineraalwater

waareenheilzamewerkingaanwordttoegekend:inDuitslandonderdenoemerHeilwasser.Hetwordt(wettelijk) beschouwdals
geneesmiddel.Ditishetenigetypewaterwat
helemaalonbehandeld is.IJzerenzwavel
mogennamelijk nietwordenweggefilterd en
ermaggeenkoolzuuraanwordentoegevoegd.
Middelsklinischetestenmoetzijn aangetoond
dathetwaterbepaaldeklachten helptvoorkomen.Hieropwordteenuitzonderinggemaakt
voorwaterdataleeuwenlangomzijnheilzamewerkingbekendstaat.
Opverpaktwaterishet Warenwetbesluit
verpaktewatersvantoepassing.Hierinisvastgelegddatbronwater entafelwater minimaal
moetenvoldoenaandeindeWaterleidingwet
voordrinkwatergesteldeeisen.VoornatuurlijkmineraalwatergeldenopgrondvandeEUmineraalwaterrichthjn (richtlijn 80/777/EEG)
afwijkende kwaliteitseisen,medeinverband
methetfeitdatditwaterperdefinitie nietof
nauwelijksgezuiverdmagworden.
Inhetverdereverloopvanditartikelzullenallebronwaters,mineraalwaters enHeilwasservoorhetgemakwordenaangeduidals
mineraalwaters.
De smaak
Verscheideneonderzoekenzijngedaan
naardesmaakvanmineraalwater.Doorde
consumentenbond isin 1997eensmaaktest
uitgevoerd1'.Intotaal23 proeversdronken het
kraanwatervannegen waterleidingbedrijven
ennegengebotteldekoolzuurvrije waters.Het
lekkersteflessenwater werdhierbij verslagen
doorzeskraanwaters.Hetlekkerstewater
kwamuithetBrabantseUden,gevolgddooi
datuitHoevelakenenAmsterdam.Hetwatet
uitBarendrechtenDenHaagkreeghetmeeste
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Drinkwaternormen
VolgensdeWHOzijn voorTDS,chloride,natrium, kalium,hardheid en
sulfaat geen normen vastgesteld diezijngebaseerd op gezondheidseffecten.Denormen diebestaan,zijngebaseerd opongewenste smaakcffecten.Daarnaast hebbenverhoogdeconcentraties vandezestoffen vaak
corrosievanwaterleidingen ofkalkaanslagtotgevolg.Denorm voor
nitraat iswelgebaseerdopgezondheidseffecten. Voor fluoride isdit
tevenshetgeval,hoewelerhierbij opwordtgewezen dat het afhankelijk
vanlokaleklimatologischeomstandigheden en hoeveelheden geconsumeerd water,somsmoeilijk isdezenorm rehalen.
Denorm voorchlorideisvoornamelijk gebaseerdophet ongewenste
smaakeffect bij concentraties hogerdancirca250mg/l.Mensen kunnen
echtergewend rakenaandrinkwater metchlorideconcentraties hoger
dan250mg/l en toteenconcentratievan600mg/l kanhetalsveilig
wordenbeschouwd.Zeerhogechlorideconcentraties leiden toteenverhoogdekansopcorrosievanmetalen inhetdistributiesysteem, mede
afhankelijk vandehardheid vanhet water.Ditkanleiden tot verhoogde
concentraties metalen inhet drinkwater.
Voornatriumgeldt datereenmogelijke relatiebestaattussen natrium
indrinkwater en het voorkomen van hogebloeddruk.Hierover kunnen
echtergeen hardeconclusiesgetrokken worden.Denorm voor natrium
isdaaromalleengebaseerdopnegatievesmaakeffecten. Dezeontstaan bij
concentraties hogerdan 200mg/L
Erzijngeengegevensbekendovermogelijke gezondheidseffecten vande
hoeveelheidTDS.TDSkanechtereengrote invloed opdesmaak van
drinkwater hebben.Watermet eenTDSkleinerdan 1000mg/l ismeestal

commentaar. Deproevers typeerden het als
"muf metalig ofchemisch".Uit de test bleek
dat van demineraalwaters Fertilia enAqua
Viva het lekkerst werden gevonden. Chaudfontaine,TyNant, Spontin en SpaReine werden
alsredelijk beoordeeld; Evian,Bar-le-Ducen
Mont Roucous als matig.

Tabel1.

Deconsumptievanmineraalwaterin1997
(literperhoofdvande bevolking).
Bron:VerenujiiujvanNederlandseFrisdrankenIndustrie

land
Ierland
VerenigdKoninkrijk
Nederland
Joegoslavië
Slovenië
Portugal
Spanje
Oostenrijk
Frankrijk
Zwitserland
Duitsland
België/Luxemburg
Italië

l6
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consumptie
14,0
15.2
15.9
20,6

39.7
4i>9

acceptabelvoorconsumenten, hoewelditsterkafkan hangen van lokale
omstandigheden. Hogereconcentraties kunnen leiden totextremekalkaanslaginleidingen, boilersen huishoudelijke appararen.Watermeteen
zeer lageTDSheeft eenplattesmaakenwordt vaaksmaakloosgevonden.
Indicatiesbestaandatzeerzacht watereennegatiefeffect opdemineralenbalansheeft. Gedetailleerde studiesvooreengoedeevaluatieontbrekenechter.Depubliekeacceptatievandehardheid vanhet waterissterk
afhankelijk van lokaleomstandigheden.Desmaakgrensvoorcalcium
ligtindeorde 100-300mg/lenvoormagnesium waarschijnlijk lager.In
sommigegevallen wordteenhardheid van500mg/l door consumenten
getolereerd.Afhankelijk vanfactoren alszuurgraad enalkaliniteit,zal
eenhardheid vanmeer dancirca200mg/l leiden totkalkaanslagin het
leidingsysteem.Zachtwater,meteenhardheid vanminder dan 100mg/l,
kandaarentegen weermeercorrosiefzijn voorhet leidingsysteem.
Sulfaat iséénvandeminst toxischeanionen.Deaanwezigheid van hoge
concentraties indrinkwater kanechterleiden tot uitdroging,maagklachtenendiarree.Daaromwordt autoriteiten aangeraden alerrtezijn
bij water metsulfaatconcentraties hogerdan 500mg/l.Sulfaar heeft
bovendieneenduidelijk smaakeffect, variërendvan250mg/l voornatriumsulfaar rot 1000mg/l voorcalciumsulfaat.Algemeenwordt gesteld
dat eennegatievebeïnvloedingvandesmaakminimaal isbij niveau's
lagerdan 250mg/l.
Voornitraat isdenorm van50mg/lgebaseerdop gezondheidseffecren.
Voor fluoride isdeWHO-norm van 1.5mg/l revensgebaseerdopgezondheidseffecten. Hogereconcentraties verhogendekanseopskeletvervormingen (fluorosis).

De populariteit
Mineraalwater wordt delaatste decennia
steeds populairder. Zosteeg tussen 1980en
1997de landelijke consumptie in Nederland
van 5.5naar 15.9liter per persoon.Tervergelijking:deconsumptie van koffie en melk
bedraagt respectievelijk circa 165en70liter per
persoon.DeNederlandse markt voor mineraalwater is bescheiden vergeleken met andere landen. Italianen,Belgen en Duitsers drinken tussen de93en 133liter perjaar (zietabel1).

62,5

Heilzame werking?
Mineraalwater wordt onder de voedingsmiddelen gerekend.Daarentegen wordt Heilwassergezien alsgeneesmiddel en zou daarom
wettelijk alsalleandere pharmaceutische producten moeten worden behandeld. Aangezien
deze wettelijke verplichring in Duitsland niet
zostrict wordt genomen en veelvan de Heü-

86,0
93 A

115,6

i33,o

Eenandere mogelijkheid voorhet gebruik
van mineraalwater vormen balneologische
therapieën in kuuroorden. Hierop wordt in dit
artikel niet ingegaan.

Dataset en kwaliteitscontrole
Mineraalwater iseen groeimarkt. Twee
grote Europese levcnmiddelenconcerns hebben deafgelopenjaren fors geïnvesteerd in de
aankoop van bronnen en warcrbotrclaars. Perrier-Vittel isdegroorste speler ter wereld,
gevolgd door Danone (ondermeer Evian).In de
Benelux isSpamarktleider. InNederland heeft
Spaeen markraandeel van 65procent. Nummer twee inNederland met een aandeel van 15
tot 18 procent isSourcy.

70,0
83,0

wasser ook in gewone winkels verkrijgbaar
zijn, verwijten deFranse bottelaars de Duitse
medicinale water bottelaars dat ze onterecht
het mineraalwater heelduur verkopen2'.Sommige zouden echter een duidelijk medicinaal
effect sorteren.

Dedataset diein dit onderzoek wordt
gebruikt, bevat chemische analyses van macroparameters van 291in dewinkel verkrijgbare
mineraalwaters uit 41verschillende landen.
Verreweg het grootste aantal isafkomstig uit
Europa (234).Daarnaasr zijn mineraalwaters
uitAzië(29),Afrika (14)en Noord-Amerika(11)
onderzocht. UitAustralië,Midden-Amerika en
Zuid-Amerika istelkenséén mineraalwater
bekeken. Devijf landen diemet meer dan tien
verschillende mineraalwaters zijn vertegenwoordigd,zijn Duitsland (53),Italië(42),
Frankrijk (37),Spanje (18)en België(13).
Deanalysegegevens zijn overgenomen van
deetiketten op deflessen. In veel gevallen
betreft het echter onvolledige analysedata. In
de uiteindelijke dataset zijn alleen mineraalwaters opgenomen waarvan deanalyse in ieder
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Berekendenormoverschrijdiiigen van deNederlandse drinkwatemormen(Waterleidimjbesluit, 1984)

met^^-betrouwbaarheidsinterval, onderverdeeld naarTDS-,gchalte

volgensdeEU-mmeraalwaterrichtlijn (mg/l).
TDSi < so mg/l zeerzwakmmeraalhoudend

TDS2 50-500 mg/l zwak mmeraalhoudend

TDS3 500-1500 mg/l mineraalhoudend

TDS4 >1500 mg/l rijk aan minerale zouten

breken.

indien de fout in de ionenbalans kleiner is dan
tien procent. Dit bleekhetgeval tezijn voor
263van de302beschikbare analyses.

Ionenbalans
Vanalleanalyses isde ionenbalans berekend. Hierbij isaangenomen dat een analyse
alszeer betrouwbaar kan worden beschouwd

Ineenaantalgevallenwordtdefout inde
ionenbalans veroorzaaktdoor hetontbreken van
deanalysevanéénelement (meestalbicarbonaat).Hiervoorisgecorrigeerd door hetontbre-

geval calcium en chloride bevat. Van de overige
m a c r o - p a r a m e t e r s m o g e n er één of twee o n t -

kendeelement teberekenenaandehand vande
ionenbalans (dezewordt alshetware kloppend
gemaakt).Ditisgedaanvoorbicarbonaat
(15mineraalwaters),magnesium (éénmineraalwater)ensulfaat (tweemineraalwaters).
In deuiteindelijk geselecteerde dataset
van 291 mineraalwater zijn daarnaast ook nog
H 2 O # zo-zooi 17
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tien mineraalwaters opgenomen waarvan de
fout in de ionenbalans groter dan tien procent,
maar kleiner dan 20procenr bedraagt.
EGV e n T D S
Het Electrisch GelcidingsVermogen en de
torale hoeveelheid opgeloste stoffen (TDS) zijn
tweebelangrijke kenmerkende parameters
voor het onderscheiden van verschillen tussen
mineraalwaters. Beideparameters zijn echrer
in veelgevallen niet opgenomen in deanalysegegevens op het etiket.Daarom zijn zeberekend aan de hand van de macrosamenstelling
van het mineraalwater. EGV,5isberekend met
het programma WATEQ^Voorde mineraalwaters waarvan ookdegemeten EGVenTDS
bekend zijn, iseen vergelijkinggemaakt tussendegemeten en berekende waarden. Deze
komen goed overeen.
Volgens Hem 3 ' kan deTDS-waarde als
volgt worden berekend:
EGV25(MS/cm)*A=TDS(mg/l)
Vooreen willekeurige EGV,5-waardc kan
TDSopdeze manier berekend worden met een
onzekerheid van circa 100mg/L Dewaarde van
Azou moeten variëren tussen 0.55en0.75.Aan
de hand van de vergelijking tussen gemeten en
berekendeTDSbleek voorde mineraalwaterdataset de waarde 0.65de beste uitkomst te
geven.
Overschrijding drinkwaternormen
Om deverschillen tussen deeisen waaraan
mineraal- en leidingwater moeten voldoen te
illustreren,zijn van alle mineraalwaters

Tabel2.

normoverschrijdingen van macroparameters
berekend aan de hand van de WHO-drinkwaternormen 4 ' alsmede deNederlandse normen volgens het Waterlcidingbesluit van 1984
(tabel 2).Het berekendepercentage normoverschrijdingen isweergegeven in tabel 3 .
Uit dezeresultaten blijkt dat de gehanteerdedrinkwaternormen met betrekking tot
calcium, magnesium, kalium, nitraat, sulfaat
en fluoride bij 10tot 20procent van de mineraalwaters worden overschreden.De normen
voor chloride worden bij vier tot negen procent
vandemineraalwaters overschreden. Eén derde van demineraalwaters haalt niet de volgens
deNederlandse normengewenste minimale
hardheid van het water.Denitraatnorm wordt
nergens overschreden.Dit iswel het geval voor
destreefwaarde voor nitraar. Dezewordt door
driemineraalwaters overschreden: Spring
Clear (Engeland),EinGedi(Israël)enAppia
(Italië).WatdeNederlandse mineraalwaters
betreft, wotdr degewenste minimale hardheid
cmderschreden doorAqua Viva,Oerwater en
Sourcy.
Vande landen diemet meer dan tien verschillende mineraalwaters vertegenwoordigd
zijn (Duitsland, Frankrijk, Italië,Spanje en België),blijkt Duitsland verhoudingsgewijs de
meeste normoverschrijdingen tevertonen. In
28tot 53procent van degevallen worden de
Nederlandse normen voor kalium, natrium,
calcium, magnesium ensulfaat overschreden.
Dechloridenorm wordt in 21 procent van de
gevallenoverschreden. OokFrankrijk vertoont
verhoudingsgewijs veeloverschrijdingen; hier
overschrijdt 151tot 32procent de normen voor

WHO endeNederlandsedrinkwatemormen.

drinkwatemormen
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Mogen slechts worden overschreden in omstandigheden waarbij niet anders van het
waterleidingbedrijf kan worden verlangd.
Mogen alleen worden overschreden indien minister ontheffing verleent.
Deze waarde mag niet worden cmderschreden (berekend alsCa+1.66Mg).
"Streefwaarde volgensVierdeNota Waterhuishouding.

Tabel3.

Berekendepercentagenormoverschrijdin/jen.

normoverschrijdingen Cl
[% van totale dataset)

WHO
Nederland
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kalium, natrium, magnesium en calcium.
Italië,Spanje en Belgiëvertonen beduidend
minder overschrijdingen; van de Italiaanse
mineraalwaters overschrijdt 19procenr de
norm voorcalcium, terwijl deSpaanse en
Belgischemineraalwaters geen tot een enkele
overschrijding tezien geven.
Inafbeelding 1 ishet percentage normoverschrijdingen weergegeven onderverdeeld
naar devier klasses voor totale hoeveelheid
opgeloste stoffen volgensde EU-mineraalwaterrichtlijn. Tevens ishet95procents betrouwbaarheidsinterval vande normoverschrijding
weergegeven.Degrootte van het betrouwbaarheidsinterval isvoornamelijk afhankelijk van
het aantal meetpunten. Veel meetpunten
levert een kleiner interval open dus een hogere
significantie. Uit deafbeelding blijkt dat de
normoverschrijdingen gerelateerd zijn aan de
totale hoeveelheid opgeloste stoffen. Normoverschrijdingen komen nauwelijks voorbij de
mineraalwaters met eenTDSlagerdan 500
mg/l, maar des te meer inde klasses500-1500
mg/l en meer dan 1500mg/l TDS. *
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