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Koper
De op toxicologische gronden vastgestelde
waarde van 2 mg/l is eveneens afgeleid
van een aanvaardbare dagelijkse dosis
(voor volwassenen circa 30 mg/dag).
Afhankelijk van het opnamepatroon van
drinkwater kan de koperconcentratie
fluctueren om uiteindelijk te voldoen aan
een gemiddelde aanvaardbare dagelijkse
inname. De voorgestelde normwaarde van
2 mg/l als plateauwaarde bij de koperenbuizenproef houdt in dat de dagelijkse
inname via drinkwater altijd lager zal zijn
dan de door de WHO berekende
aanvaardbare dagelijkse inname.
Een plateauwaarde van 2 mg/l is echter
mede wenselijk vanuit milieuhygiënische
overwegingen, aangezien koper afkomstig
van koperen waterleidingbuizen via het
rioolslib een aanzienlijke bijdrage vormt
voor de diffuse belasting van het milieu
met dit metaal. Inmiddels is duidelijk dat
de gevallen van levercirrose bij baby's
uitsluitend zijn opgetreden na consumptie
van water uit privé-putten met extreem
lage pH-waarden.
De beleidsmatige invulling van de voorstellen van de werkgroep zal door VROM
ter hand worden genomen en de termijn
waarbinnen dit gereed zal zijn is afhankelijk van de wijze waarop de EG-Drinkwaterrichtlijn wordt herzien en het in
kaart brengen van de consequenties van
een eventuele aanscherping van de
normen.
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Het loodgehalte in het bloed van Nederlandse kinderen is de laatste jaren
aanmerkelijk gedaald. Dat blijkt uit een
onderzoek van de vakgroep psychonomie
aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Hoge concentraties lood en cadmium,
waaraan kinderen worden blootgesteld,
kunnen leiden tot gedrags- en
concentratieproblemen.
De onderzoekers hebben in de periode
1990-1993 bij driehonderd kinderen,
verspreid over heel Nederland, het bloedloodgehalte bepaald. Het betrof jongens
tussen 9 en 12 jaar van LOM- en basisscholen. Het bloedloodgehalte is een
index voor de loodbelasting van het
lichaam.
De loodgehaltes in het bloed bleken te
variëren tussen 8 en 144 microgram per
liter bloed met een gemiddelde van
43 microgram/liter. Dit gemiddelde is
lager dan de wereldgezondheidsorganisatie WHO te Genève als veilig
beschouwt en ook lager dan de (nog
strengere) Amerikaanse norm.
In vergelijking met metingen die ongeveer
tien en twintig jaar geleden in Nederland
zijn gedaan, zijn de huidige waarden
aanzienlijk lager. De onderzoekers hebben
de indruk dat het kleine aantal relatief
hoge waarden voor een deel kan worden
toegeschreven aan het gebruik van drinkwater dat via loden buizen de woning
binnenkomt. Dat is met name vaak het
geval in vooroorlogse woonwijken.
Blootstelling aan lood kan met name
bij jongens leiden tot hyperactief
gedrag, zoals niet kunnen stilzitten,
ongedurig zijn en slecht kunnen opletten.
(Persbericht UvA)
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Ontwerp NEN-ISO 6341 en
10712ter kritiek gepubliceerd
Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft ter kritiek de NEN-ISO 6341 'Water.
Bepaling van de remming van de
mobiliteit van Daphnia magna Straits
(Cladocera, Crustacea).Acute Toxiciteit' en
de NEN-ISO 10712 'Water. Bepaling van
het groeiremmend effect van waterbestanddelen op Pseudomonas bacteria'
gepubliceerd.
Kritiek op de NEN-ISO 10712 wordt
verwacht vóór 1maart 1994 en op de
NEN-ISO 6341 vóór 15 mei 1994.
Exemplaren van beide NEN-ISO
ontwerpen zijn tegen vergoeding verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatieinstituut, Postbus 5059, 2600 GB Delft,
telefoon 015-69 0390.

De consequenties van een lagere norm voor lood in drinkwater

Inleiding
Momenteel wordt overwogen de norm
voor lood in drinkwater te verlagen van 50
naar 10 //g/l, op basis van recente
toxicologische inzichten [1-4]. In de
Verenigde Staten is dit onlangs al gebeurd
[5].Jonge kinderen vormen de meest
gevoelige groep [4].Aangezien op meerdere plaatsen in ons land nog loden
leidingen in gebruik zijn voor de drinkwatervoorziening, komt de vraag op of die
lagere norm gerealiseerd kan worden door
conditionering van het water of dat verwijdering van loden leidingen nodig zal
zijn om de nieuwe norm te kunnen halen.
Het RIVM heeft hiernaar onderzoek
gedaan [6].

Vi'. VERWEI]
Laboratorium voor Water- en
Prinkwateronderzoek, RIVM

A. VERSTEEGH
Laboratorium voor Water- en
Drinkwateronderzoek, RIVM

Historie
In 1984 is in Nederland de norm voor
lood in drinkwater verlaagd van 100 //g/l
naar de huidige norm van 50 //g/l. De
bepaling van het loodgehalte dient
volgens het Waterleidingbesluit [7] te
gebeuren nadat de inhoud van het leidinggedeelte waaruit het monster zal worden
genomen, ververst is. Bovendien moet
volgens het Waterleidingbesluit [7],
wanneer het drinkwater bij het verlaten
van het pompstation meer dan 15 //g
lood/l bevat, de inspecteur voor de volksgezondheid op de hoogte worden
gebracht. Dit betekent dus dat het loodgehalte in perifere monsters doorslaggevend is voor de vraag of het water aan
de kwaliteitseisen voldoet. De waterleidingsector heeft daarom in de jaren
tachtig onderzoek gedaan om de norm
van 50 //g/l aan de kraan in verband te
brengen met de kwaliteit van het water af
pompstation [8-10]. Uit dat onderzoek
bleek dat de concentratie lood in een
loden buis in stilstaand water aanvankelijk
vrij snel toeneemt, maar na circa 24 uur
constant wordt. Er is dan evenwicht
bereikt tussen het water en de buis. Dit
type onderzoek wordt loden-buizenproef
genoemd en kan op het pompstation
worden uitgevoerd. Een concentratie van
200 //g/l na circa 24 uur stilstand bleek
overeen te komen met een gemiddelde

Samenvatting
De afgifte van lood aan drinkwater door loden materialen vormt al jarenlang een
bron van zorg. Momenteel wordt overwogen de huidige norm van 50 //g lood/l
om toxicologische redenen te verlagen tot 10 //g/l. Het RIVM heeft onderzocht
welke maatregelen nodig zijn om zo'n verlaging te bereiken, op basis van
gegevens uit de literatuur en gegevens van de bedrijfstak. Geconcludeerd wordt
dat, om een norm van 10 //g/l te kunnen halen, loden leidingen vervangen zullen
moeten worden. Vervanging van loden dienstleidingen zou, volgens een voorzichtige schatting, ongeveer 250 à 300 miljoen gulden kosten. Zolang er nog loden
leidingen in gebruik zijn, geeft (diep-)ontharden een aanmerkelijk lagere lood-

afgifte.
concentratie af tapkraan van 50 //g/l.
Sindsdien wordt er in de waterleidingsector vanuit gegaan dat aan de norm uit
het Waterleidingbesluit wordt voldaan als
de loden-buizenproef een evenwichtsconcentratie van 200 //g/l of minder te
zien geeft [11].
De huidige situatie
Het RIVM heeft de waterleidingbedrijven
en -laboratoria en, in een aantal gevallen,
de Regionale Inspecties gevraagd
gegevens te overleggen over de huidige
situatie met betrekking tot lood. De
vragen spitsten zich toe op:
- de concentratie lood af pompstation;
- de concentratie lood in perifere
monsters;
- het voorkomen van loden dienst- en
binnenleidingen;
- de resultaten van de loden-buizenproef.
Zoals verwacht bleek de concentratie lood
af pompstation en in perifere monsters
(immers genomen na doorstromen) laag
tot zeer laag. Lood is typisch een
probleem dat tijdens de distributie
ontstaat. De aantallen loden dienstleidingen die volgens opgave nog in
gebruik zijn staan in tabel I vermeld,
onderverdeeld naar VEWIN-regio.
Opgemerkt moet worden dat een aantal
bedrijven niet gereageerd heeft en de
vermelde (sub-)totalen dus minima zijn.
Over het aantal loden binnenleidingen is
veel minder bekend omdat de bedrijven
dat niet (hoeven te) registreren. Op grond
van een enquête uit 1976 [12] en de
afname van het aantal 'oude' huizen [13]
valt te schatten dat het aantal huizen met
loden binnenleidingen niet meer dan circa
850.000 zal bedragen. Over de feitelijke
hoogte van dit aantal bestaat echter veel
onzekerheid.
In tabel II zijn de resultaten van de lodenbuizenproef opgenomen. Hieruit blijkt dat
bij meerdere pompstations de evenwichtswaarde soms de waarde van 200 //g/l
overschrijdt. Dit moet, in het licht van het
voorgaande, worden uitgelegd als een

TABEL I- Aantal loden dienstleidingen per bedrijf.
VEWIN-regio

Aantal

Noord
Noord
Noord
Subtoiaal

0
500
5.830

Oost
Oost
Oost0
Oost
Subtotaal

2.532
3.000
7.550

Noord-West
Noord-Westb
Noord-West
Subtotaal
Zuid-West
Zuid-West 1.80C
Zuid-West
Zuid-Westc
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Subtotaal
Zuid
Subtotaal

Subtotaal

Totaal

6.330

}

13.082
15.123
34.156
40.000
89.279
< 100
à 3.300
3.546
10.500
25.000
25.101
101.000
circa 167.700
8.000
8.000

Totaal

circa 285.000

'•' gegevens uit 1982.
h
inclusief staal.
c
voorlopige cijfers voor een deel van het
voorzieningsgebied.

overschrijding van de norm. Er moet
nogmaals benadrukt worden dat de norm
voor lood, in tegenstelling tot die voor
sommige andere (groepen) stoffen, een
duidelijke toxicologische achtergrond
heeft. Ook de mogelijke nieuwe norm
voor lood is op toxicologische inzichten
gebaseerd. Terecht stelt Oskam [14] dan
ook dat lood een uit gezondheidsoogpunt
belangrijk probleem is.
Conditionering
Zoals eerder vermeld kan de gemiddelde
concentratie lood uit de tapkraan in
verband worden gebracht met de concentratie in een loden buis na ongeveer een
etmaal stilstand (de evenwichtsconcentratie). Deze evenwichtsconcentratie, en
daarmee de concentratie uit de tapkraan,
kan voor een belangrijk deel worden
verklaard uit de thermodynamische oplosbaarheid van lood. Op grond van thermodvnamische evenwichtsrelaties is afbeel-
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TABEL II - Gemiddelde evenwichtswaarden (en
bereik) zoals gemeten met de loden-buizenproef in fig
lood/l per pompstation.
VEWIN-regic

Evenwichtswaarden

Bereik

Noord

174

75

250

Oost

306

210

450

Noord-West
Noord-West

98
130

11
105

428
185

44
82
72
84
20
108
35
87
16
71
150
9
105
<1

89
163
185
19Î
180
210
240
220
270
2.200
709
530
730
1.760
2.400

170
<1
138
330

6.400
3.100
3.000
510

130
180
230

280
350
390

Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West"
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West
Zuid-West

<200
<200
<200
66
] 14
119
127
1 iO
138
139
147
187
214
220
284
306
376
420
635-1.099
664
695
1.228
?

Zuid
Zuid
Zuid

181
261
320

11

gegevens uit

ïoo

1985.

ding 1geconstrueerd, waaruit blijkt dat de
pH en het bicarbonaatgehalte van het
water zeer belangrijke parameters zijn. De
oplosbaarheid van lood is veel minder
afhankelijk van de concentratie Ca en Mg.
In de praktijk is het bicarbonaatgehalte
echter sterk gekoppeld aan het gehalte Ca
en Mg en kan verlaging van het bicarbonaatgehalte gelijkgesteld worden aan
verlaging van de hardheid. Verhoging van
de pH en ontharding zijn dan ook, zowel
op theoretische grond (afb. 1) als op

grond van onderzoek [10, 16, 17], goede
methoden om de evenwichtsconcentratie
van lood te reduceren. Opgemerkt moet
nog worden dat de theoretische concentraties lager liggen dan de in de praktijk
gerealiseerde, maar in afbeelding 1 zijn
geen interacties van lood met organische
stof verwerkt bij gebrek aan betrouwbare
gegevens. Als die interacties wèl waren
meegenomen, zou de oplosbaarheid hoger
worden. Het verschil tussen de gemeten
waarden en de theoretische waarden zou
dan kleiner worden.
Overigens heeft conditionering niet alleen
een gunstige invloed op loodafgifte door
de leidingen, maar ook op loodafgifte door
loodsoldeer en kranen [18-21].
Hoewel door conditionering de loodafgifte
aanzienlijk kan worden gereduceerd mag
niet verwacht worden dat daarmee ook de
nieuwe norm van 10 //g/l kan worden
gehaald.
Naar alle waarschijnlijkheid is alleen het
verwijderen van loden dienst- en binnenleidingen afdoende om een norm van
10//g/l te realiseren.
Kosten
Het is moeilijk te berekenen hoeveel
vervanging van alle loden dienstleidingen
zal kosten, maar een indicatie is wel te
geven. Het is, mede op grond van
praktijkproeven, reëel uit te gaan van een
bedrag van circa f 1.000,- per dienstleiding [6]. Voor het vervangen van
250.000 à 300.000 dienstleidingen (zie
tabel I) zou daarmee een bedrag van 250
à 300 miljoen gulden gemoeid zijn. Er
moet echter op worden gewezen dat,
gezien alle onzekerheden, dit bedrag
hooguit een indicatie is. Op grond van de
gegevens die de bedrijven hebben
verstrekt is het niet mogelijk aan te geven
wat vervanging van loden binnenleidingen
kan kosten. Ter informatie zij vermeld dat

O p l o s b a a r h e i d Pb als functie v a n p H
bij 3 b i c a r b o n a a t c o n c e n t r a t i e s
100
61 m g HCO3/I

ra

80

n
n_
a

60

n
o
a
o

40

ra

20

7.4

7.8

8.2

pH

8.6

9.4

Afb. 1 - De oplosbaarheid
van lood alsfunctie van
depil bij 3 verschillende
bicarbonaatconcentraties.
Bij de berekeningen, die
uitgevoerd zijn met het
programma GliCHEO
J15], is uitgegaan van
een totale loodconcentratie van 100 /Jg/l, een
umensterkte van 0 en een
temperatuur van 25°C.

de VEWIN uitgaat van naar schatting
1 miljard gulden [22].
Bruikbaarheid loden-buizenproef
Het is moeilijk vast te stellen wat de
bruikbaarheid zal zijn van de lodenbuizenproef indien de norm verlaagd
wordt. De verhouding tussen de plateauwaarde en de norm (in de bestaande
situatie 200/50 = 4) kan in geval van een
normverlaging veranderen. Om vast te
stellen of dat inderdaad het geval is, zal
onderzoek moeten worden verricht.
De loden-buizenproef blijft in elk geval
wel bruikbaar om te onderzoeken of
veranderingen in de waterkwaliteit een
vermindering van het loodoplossend
vermogen te zien geven.
Conclusies en aanbevelingen
- De concentratie lood in drinkwater af
pompstation is in Nederland in het
algemeen laag tot zeer laag.
- Ontharding is een vrij effectief middel
gebleken om de gemiddelde loodconcentratie in drinkwater af tapkraan beneden
de huidige norm van 50 //g/l te krijgen.
- De aanwezigheid van loden dienst- en
binnenleidingen maakt het naar alle waarschijnlijkheid echter onmogelijk een loodnorm van 10 //g/1te halen daar waar
leidingen van dit materiaal in gebruik zijn.
Vervanging van loden dienst- en binnenleidingen lijkt de enige reële mogelijkheid
om een dergelijke concentratie te realiseren. Het gaat hierbij om naar schatting
250.000 à 300.000 loden dienstleidingen
en een onbekend aantal loden binnenleidingen.
- Een voorzichtige schatting van de
kosten die gemoeid zijn met het
vervangen van loden dienstleidingen komt
uit op ongeveer 250 à 300 miljoen gulden.
- De loodafgifte door loodhoudend
soldeer en kranen moet aan een nader
onderzoek onderworpen worden.
Conditionering van drinkwater is in elk
geval van groot belang om de loodafgifte
door loodhoudend soldeer en kranen te
reduceren.
Verantwoording
Dank is verschuldigd aan de waterleidingbedrijven en -laboratoria en Regionale
Inspecties die aan het onderzoek hebben
meegewerkt.
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