Lood en koper in drinkwater:achtergronden bij de normstelling

Inleiding
Eén van de redenen om drinkwater te
conditioneren is het beperken van de
opname van lood en koper vanuit het
leidingnet en drinkwaterinstallaties.
Uitgangspunt daarbij is dat de normwaarden in het Waterleidingbesluit niet
overschreden mogen worden.
Aangezien de normwaarden voor lood en
koper in drinkwater worden herzien,
wordt een kort overzicht gegeven van de
achtergronden bij de huidige en toekomstige normstelling.
Huidige normen in Nederland
Lood
De huidige norm voor lood in drinkwater
zoals vermeld in het Waterleidingbesluit
(Stb 1984, 220) is gesteld op 50 //g/l, met
daarbij de aantekeningen dat:
- bij een geconstateerde overschrijding
van 15 //g/l lood in drinkwater bij het
verlaten van het pompstation, de eigenaar
de inspecteur van de volksgezondheid,
belast met het toezicht op de hygiëne van
het milieu, hiervan onverwijld in kennis
dient te stellen;
- de bepaling van het loodgehalte dient te
geschieden nadat de inhoud van het
leidinggedeelte waaruit het monster zal
worden genomen, ververst is.
De formulering van de loodnorm in het
Waterleidingbesluit is direct afgeleid van
de desbetreffende bepaling in de Richtlijn
van de Raad van de EG van 15 juli 1980
[1], waar deze norm (in stromend water)
eveneens is gesteld op 50 //g/l, met
daarbij de opmerking: 'bij loden leidingen
zou het gehalte aan lood niet meer mogen
bedragen dan 50 //g/l in een monster dat
genomen is na doorstroming. Indien het
monster direct is genomen of na doorstroming en het gehalte aan lood veelvuldig of in aanzienlijke mate 100 //g/l
overschrijdt, dienen er passende maatregelen te worden genomen ten einde de
blootstelling van de verbruiker aan lood te
verminderen'.
Reide formuleringen blinken niet uit in
duidelijkheid aangezien bekend mocht
worden verondersteld dat de loodconcentratie in water na passage door een loden
leiding afhankelijk is van factoren als:
- verblijftijd van het water in de leiding;
- stroomsnelheid;
- waterkwaliteit (pH, geleidingsvermogen, bicarbonaat concentratie,
temperatuur enzovoort).
Voor de vage formulering is echter
gekozen, omdat er toen onvoldoende
inzicht bestond over de relatie tussen het
loodoplossend vermogen van het water en
de loodinname van de drinkwaterconsument. Ook was er toen nog geen
gestandaardiseerde meetopstelling

beschikbaar om het loodoplossend
vermogen (de zogenaamde plateauwaarde) te bepalen.
In 1984 is door Haring [2] een methode
ontwikkeld (proportionele bemonstering)
om de loodbelasting van de consument via
drinkwater te meten. Enkele jaren later
werd met de door KIWA ontwikkelde
loden-buizenproef het loodoplossend
vermogen bepaald in een aantal gebieden.
Uit statistische bewerking van deze
gegevens bleek vervolgens dat een
gemiddelde waarde van 50 //g/l in proportionele tapkraanwatermonsters overeenkomt met een plateauwaarde van 200 //g/l
voor de loden-buizenproef, hetgeen als
vervangende normwaarde werd toegepast
[3]. Genoemde plateauwaarde dient
minimaal één maal per kwartaal op het
pompstation met behulp van gestabiliseerde loden buizen te worden bepaald; in
de aanloopfase (nieuwe loden leiding) of
bij wijziging van de relevante procescondities dient deze bepaling maandelijks
te worden uitgevoerd.
Koper
In de EG-Drinkwaterrichtlijn is voor de
koperconcentratie in drinkwater bij het
verlaten van het pompstation de normwaarde van 0,1 mg/l opgenomen; voor
drinkwater na 12 uur stilstand in een
koperen leiding geldt een norm van
3,0 mg/l.
Destijds lagen smaakbezwaren aan deze
waarde ten grondslag. Bij de inpassing van
de richtlijn in het Waterleidingbesluit zijn
de desbetreffende bepalingen overgenomen, met die verstande dat in het
Waterleidingbesluit een 16 uur stilstand
periode in de leiding wordt gehanteerd
ten aanzien van de 3,0 mg/l norm. Van
overschrijding van deze norm is sprake
indien het jaargemiddelde van de waarnemingen (tenminste 4 per jaar) de
waarde overschrijdt. De normwaarde mag
worden overschreden indien - de
grondstof alsmede de bereiding en
distributie van het drinkwater in aanmerking nemende - de eigenaar er niet
redelijkerwijs aan kan voldoen.
Herziening WHO richtlijnen
Lood
De toxische effecten van loodinname door
de mens zijn eigenlijk al vanaf de
Romeinse tijd bekend. Deze toxische
effecten openbaren zich door afwijkingen
in het functioneren van het centrale
zenuwstelsel en de nieren, tevens worden
veranderingen waargenomen in de activiteit van bepaalde enzymen die een rol
spelen bij de aanmaak van rode bloedlichaampjes. Reeds vanaf een loodconcentratie van 5 //g/dl in het bloed van

jonge kinderen wordt al een daling van
deze enzymactiviteit waargenomen. Bij
hogere concentraties in het bloed
> 10 //g/dl) worden de eerste neurologische effecten waarneembaar en zijn er
afwijkingen op het ontwikkelingsgebied
(cognitieve vaardigheden; intelligentie).
Uitgaande van het principe dat er geen
accumulatie van lood mag plaatsvinden bij
de meest kwetsbare groep (jonge
kinderen), is er door de Joint FAO/WHO
Expert Committee on Food Additives
(JECFA) een 'Provisional Tolerable
Weekly Intake' (PTWI) van 25 //g lood
per kg lichaamsgewicht voor jonge
kinderen vastgesteld [4].Deze PTWI
waarde is afgeleid uit studies naar het
metabolisme van lood bij kinderen waaruit
blijkt dat bij een gemiddelde dagelijkse
loodinname van 3 tot 4 //g/kg lichaamsgewicht er nog geen sprake is van een
toename in lood-bloedconcentratie en er
evenmin accumulatie in het lichaam
optreedt, terwijl bij een blootstelling van
5 //g/kg lichaamsgewicht er sprake is van
lood retentie. Uitgaande van een allocatiepercentage voor drinkwater van 50% en
een flesgevoede baby van 5 kg die 0,751
drinkwater per dag opneemt, heeft de
WHO een richtlijn van 10 //g/l berekend.
De herziene WHO-richtlijnen zullen nog
dit jaar worden gepubliceerd. De W H O
realiseert zich dat vele drinkwatervoorzieningssystemen op korte termijn niet
aan deze waarde kunnen voldoen en
adviseert om loodhoudende distributiematerialen (inclusief loodsoldeer) niet
meer toe te passen en programma's te
starten om bestaande loden leidingen te
vervangen. Tevens wordt geadviseerd de
andere bronnen van loodexpositie nader
in kaart te brengen en waar mogelijk
maatregelen te nemen om de belasting
terug te dringen.
Koper
In tegenstelling tot lood, is koper een
essentieel element, waarvan de dagelijkse
inname gemiddeld 1tot 4 mg per dag
bedraagt. De snelheid van opname en
uitscheiding bij volwassenen regelt zich
naar gelang de dagelijkse inname. Bij
concentraties in drinkwater hoger dan
3 mg/l kan irritatie van de spijsverteringsorganen optreden. Volwassenen die lijden
aan de ziekte van Wilson hebben een
kopertekort in het bloed waardoor zij op
langere termijn onder andere levercirrose
kunnen ontwikkelen.
Het koper metabolisme bij jonge kinderen
is veel minder ontwikkeld dan bij volwassenen, waardoor de concentraties in de
lever zeer hoog kunnen zijn. Recent is er
een verband gelegd tussen verhoogde
koperinname via flesvoeding bij zuige-

95

11,0 (27) 1994,nr.4

lingen en levercirrose; de causaliteit van
dit verband dient nader te worden onderzocht.
In 1982 is door de JECFA een voorlopige
maximale TDI ((Tolerable Daily Intake)
waarde van 0,5 mg/kg lichaamsgewicht
voorgesteld, op basis van een studie met
honden (leverfunctiestoornissen) [5]. Met
een allocatiepercentage van 10% voor
drinkwater en een consumptie van 2 liter
per dag is door de WHO een gezondheidsgerelateerde richtlijnwaarde van
2 mg/l vastgesteld (afronding van
1,5 mg/l).
Deze waarde is dus niet gebaseerd op het
voorkomen van cirrose bij flesgevoede
baby's maar biedt voldoende
bescherming. De W H O beschouwt deze
richtlijnwaarde als voorlopig (Provisional)
in verband met onzekerheden over de
toxicologische database en zal de richtlijnwaarde met voorrang opnieuw evalueren.

consument moet worden verschaft (via
radio, tv en krant) en voorlichtingsmateriaal moet worden uitgegeven.
ad 4.
Als de conditionering niet het gewenste
effect kan sorteren en de actieniveaus
blijvend worden overschreden moet elk
jaar 7% van het loden leidingenbestand
worden vervangen.
Herziening Waterleidingbesluit en
EG-Drinkwaterrichtlijn
In het kader van het VROM-project
'Herziening Waterleidingbesluit' is door
de werkgroep 'Normen Waterleidingbesluit' een voorstel gemaakt voor de
herziening van de normwaarden in het
huidige Waterleidingbesluit [6].Voor de
parameters relevant in dit kader zijn de
volgende voorstellen gedaan:
- voor lood is de toekomstige W H O richtlijn van 10 //g/l overgenomen;
- voor koper is een plateauwaarde voorgesteld van 2.000 //g/l in de koperen
buizenproef;
- voor de minimale calciumconcentratie
na ontharding is 20 mg/l voorgesteld;
- om de gewenste pH ter verlaging van
het lood- en koperoplossend vermogen te
bereiken zal in veel gevallen moeten
worden onthard. Een verlaging van de
minimaal voorgeschreven hoeveelheid
calcium zal de mogelijkheid bieden
verdergaand te ontharden. De WHO geeft
geen richtlijnwaarde voor de minimale
hardheid.
Lood en koper worden hieronder nader
toegelicht.

USA - 'Lead and Copper Rule'
Ook in de USA is de lood- en koperproblematiek momenteel actueel. De
aanpak aldaar is ter informatie beknopt
weergegeven.
In mei 1991 is de zogenaamde 'lead and
copper rule' gepromulgeerd. Via deze
wettelijke maatregel moeten de waterleidingbedrijven binnen een voorgeschreven tijdskader aan de vier
volgende punten aandacht besteden:
1. Opstellen en uitvoeren van een
bemonsteringsprogramma
2. 'Corrosion Control'
3. Voorlichting aan het publiek
4. Vervangen loden leidingen
ad 1.

Aangezien het gaat om een aanvaardbare
dagelijkse dosis zou de loodconcentratie
dus slechts gemiddeld een waarde van
10//g/l behoeven te zijn afhankelijk van
het innamepatroon van water gedurende
de dag. Via proportionele bemonstering
zou kunnen worden bepaald welke
plateauwaarde in de loden-buizenproef
overeenkomt met een dagelijkse inname
overeenkomend met een loodnorm van
10//g/l.

TABEL I.

In het distributienet geldt een 'action level'
van 15 //g/l lood en 1,3 mg/l koper. Dit
betekent dat er actie moet worden ondernomen als meer dan 90% van de monsters
niet aan deze waarden voldoet. De
monsters moeten genomen worden na
tenminste 6 uur stilstand (first draw) en
bij 'high risk' lokaties.

Totale loodinname in Nederland
(fig)1 (afgerond) bij concentraties van 0, 10en 50//g/l lood
in drinkwater
Drink0//g/l
waterconsumptie/dag (1)

ad 2.
Als actieniveaus worden overschreden
moeten er bij bedrijven met meer dan
50.000 aansluitingen studies worden
verricht om de corrosie te verminderen en
moet er een (conditionerings)plan worden
opgesteld dat goedgekeurd moet worden
door de staat.
ad 3.
Als de actieniveaus worden overschreden
treedt het EPA 'Public Education
Program' in werking (binnen 60 dagen).
Een strak schema waarbij elke 6 en
12 maanden specifieke informatie aan de

Lood
Door de WHO is 50% van de aanvaardbare dagelijkse dosis gealloceerd voor
drinkwater, hetgeen tot een richtlijnwaarde van 10//g/l leidt.
In hoeverre deze allocatie ook voor de
Nederlandse situatie toepasbaar is, is
aangegeven in tabel I. Het gaat hierbij om
gemiddelde, deels geschatte, waarden en
de individuele verschillen kunnen groot
zijn. Voor volwassenen, kinderen en flesgevoede baby's is de totale dagelijkse
loodinname weergegeven in microgrammen en tevens als percentage van de
aanvaardbare dagelijkse dosis, voor
verschillende concentraties lood in drinkwater. Voor kinderen en flesgevoede
baby's wordt de aanvaardbare dagelijkse
inname bij een concentratie lood in drinkwater van 50 //g/l ruim overschreden
(137% respectievelijk 237%). Bij flesgevoede zuigelingen van 3 kg wordt de
dagelijks aanvaardbare dosis net bereikt
bij een concentratie van 10 //g/1 in drinkwater. Ook in Nederland zou een normwaarde van 10//g/l dus voldoende
bescherming bieden.

05 :

10 //g/l

50 //g/l

Dagelijkse loodinname als
percentage van de aanvaardbare dagelijkse dosis2 bij
concentraties van 0, 10en
50//g/l lood in drinkwater
0//g/l

10//g/l

50//g/l

5(i
Volwassenen
2
364
136
8%
13%
32%
(60 kg)
Jonge kinderen
1
18"
28
68
37%
57%
137%
(14 kg)
Flesgevoede
0,5
3"
10
25
30%
97%
237%
zuigelingen
(3 kg)
Via lucht, voeding, drinkwater en stof/grond.
De aanvaardbare dagelijkse dosis is afgeleid uit de aanvaardbare wekelijkse dosis (PWTI). Provisional
Tolerable Weekly Intake (PTWI) voor kinderen en zuigelingen: 25 //g/kg bw en voor volwassenen
50//g/kg bw.
' Inname via lucht en via melkpoeder.
4
Naar gegevens verstrekt doorJ. B. H.J. Linders (RIVM).
Voor zuigelingen wordt de dagelijkse loodinname als volgt berekend: loodinname = ( 1/9 Cp + 8/9 Cw) <
0,5.
Cp = loodconcentratie in melkpoeder
Cw= loodconcentratie in drinkwater
500 ml voeding/dag

1.000 ml
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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.

