KIWA/VWN-Colloquium 'Conditionering'

Consequenties van aanscherping van de normen voor lood en koper in
drinkwater
In de loop van 1992 werd duidelijk dat de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in
1993 nieuwe richtwaarden zal opstellen
voor onder andere lood en koper in drinkwater. In november 1993 zijn deze
gepubliceerd. De waterleidingbedrijven
beseffen dat dit verstrekkende gevolgen
kan hebben, zoals bleek uit de grote
belangstelling voor het KIWA/VWNcolloquium over conditionering op 7 april
1993. De consequenties van nieuwe richtwaarden voor lood en koper stonden
centraal op dit door de KIWA-Commissie
Conditionering georganiseerde
colloquium. Daarnaast gaf de commissie
een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van conditionering.
Deze ontwikkelingen betreffen:
- het VEWIN-Milieuplan, waarin de
doelstelling van de bedrijfstak op het
gebied van conditionering is opgenomen;
- het conditioneringsonderzoek, waarin
oplossingen zijn gevonden voor technische belemmeringen voor invoering van
conditionering die aan het eind van de
jaren tachtig waren gesignaleerd.
Het colloquium werd geopend door de
voorzitter van de Commissie Conditionering, ir. K.J. Hoogsteen (WMD). Hij
constateerde dat de bedrijfstak de afgelopen jaren een grote inspanning heeft
geleverd op het gebied van conditionering. Momenteel wordt op 19 lokaties
bijna 30% van de totale drinkwaterproduktie in Nederland onthard. Op een
veelvoud van lokaties wordt ontzuurd,
veelal als neveneffect van beluchting.
Aanvankelijk, aan het einde van de jaren
zestig, waren de belangrijkste redenen
voor invoering van ontharding verhoging
van het gebruikscomfort voor de consument en vermindering van het zeepverbruik. De laatste jaren is de aandacht
echter verschoven. Momenteel is vermindering van de afgifte van lood en
koper uit waterleidingbuizen de belangrijkste reden voor invoering van conditionering, wat voordelen heeft voor de volksgezondheid en voor het milieu.
VEWIN-Milieuplan
In het VEWIN-Milieuplan hebben de
waterleidingbedrijven aangegeven voor
1998 conditionering in te voeren op de
daarvoor in aanmerking komende lokaties.
Met deze doelstelling streeft de bedrijfstak
ernaar de diffuse verspreiding van
metalen als koper in het milieu te
beperken.
Ir. Th.G. Martijn (VEWIN) constateerde
dat bijna alle waterleidingbedrijven
aandacht besteden aan de conditionering
van het drinkwater, zoals blijkt uit het

VEWIN-Milieuverslag over 1991. Voor
diverse lokaties zijn programma's opgesteld voor de invoering van conditionering. Bij een aantal bedrijven zijn de
programma's al afgerond en is 100% van
het daarvoor in aanmerking komende
water geconditioneerd. Circa 10% van de
bedrijven was in 1991 nog niet met
conditionering bezig.
De heer Martijn benadrukte dat de loodproblematiek in de juiste proporties moet
worden gezien en dat de bedrijfstak niet te
snel moet anticiperen op een mogelijke
aanscherping van de loodnorm. Het
drinkwater is in Nederland van bijzonder
hoge kwaliteit. Acute bedreiging van de
volksgezondheid komt in Nederland niet
voor. 'Uiteraard zal de bedrijfstak op
gepaste wijze inspelen op aanscherping
van richtwaarden, maar we hoeven niet op
de Europese en Nederlandse wetgeving
vooruit te lopen' aldus Martijn. Hij signaleerde bovendien dat de marges voor
oplossingen smaller worden. Om te
voldoen aan de richtwaarde voor lood
volgden de waterleidingbedrijven tot nu
toe twee vaak parallelle sporen: conditioneren van het drinkwater en/of vervangen
van loden waterleidingbuizen. Het is
echter de vraag of met conditionering aan
de verwachte nieuwe richtwaarde is te
voldoen. Vervangen van loden leidingen
komt nadrukkelijker in beeld.
In vrijwel alle bedrijven wordt al aandacht
besteed aan vervanging van loden dienstleidingen. Bij een groot aantal bedrijven is
meer dan de helft reeds gesaneerd.
Voor vervanging van loden binneninstallaties ligt dit duidelijk anders. Hierbij is
ook een rol weggelegd voor de rijksoverheid en voor de consument. Nog niet
uitgekristalliseerd is welke rol de waterleidingbedrijven hierin moeten en kunnen
hebben.

Afb. 1-Demetingvan
hetNuclecrend
Vermogen, een van de
nieuwe meetmethoden
•voor de bepalingvan het
kalkafzettendvermogen
vandrinkwater, toegepast
op lokatie.

Tot slot wees Martijn op de noodzaak om
aandacht te besteden aan voorlichting van
het publiek. 'Verlaging van de norm voor
lood in drinkwater met een factor 5 kan
onrust veroorzaken over de huidige
kwaliteit van het water' aldus Martijn.
Belemmeringen voor conditioneren
weggenomen
Aan het eind van de jaren tachtig kwamen
problemen aan het licht met versnelde
kalkafzetting door invoering van een
onthardingsproces. Wat men met ontharding wilde tegengaan, namelijk overmatige kalkafzetting, kwam geheel tegen
de verwachting in verhevigde mate terug.
Vergelijkbare problemen deden zich voor
bij bedrijven die het water conditioneren
door ontzuring. Daarnaast bestonden aan
het eind van de jaren tachtig vragen over
de techniek van ontharden, waarvan de
belangrijkste betrekking had op de
vorming van zwevende stof bij ontharding
met kalkmelk.
Voor veel waterleidingbedrijven vormden
deze problemen een belemmering om
ontharding of ontzuring snel te realiseren.
Ir. H. Brink (KIWA) presenteerde een
overzicht van oplossingen voor deze
problemen. Deze oplossingen komen
voort uit onderzoek, dat is begeleid door
de KIWA-werkgroepen 'Kalkafzetting' en
'Ontharden in Pelletreactoren'. Het onderzoek naar problemen met kalkafzetting
heeft meetmethoden opgeleverd, waarmee
beter dan voorheen het kalkafzettend
vermogen van drinkwater kan worden
bepaald. Bovendien is uit het onderzoek
gebleken dat problemen met kalkafzetting
na ontharding kunnen worden voorkomen, door aanpassen van het ontwerp
en de bedrijfsvoering van de onthardingsreactoren en door aanpassen van de na de
ontharding geschakelde filtratie.
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4/£. 2 -Hetkoperoplossendvermogen van
hetdrinkwaterin
Nederland, berekend
volgensKIWAmededeling 111.Bijaanscherpingvan de norm
van 3 naar2 mg/lzal
naarverwachting 25%
van detotale hoeveelheid
iu Nederland
geproduceerddrinkwater
extramoeten worden
geconditioneerd.

Cu TO =0,52 TAC - 1,37pH + 2 [S0 4 ]+10,2

De vorming van zwevende stof bij kalkmelkontharding kan drastisch worden
beperkt. Dit wordt bereikt door uit te gaan
van een kalk met een hoge zuiverheid en
het gebruik van aanmaakwater dat vrij is
van koolstofdioxyde en waterstofcarbonaat.
Over de resultaten van het onderzoek zijn
in 1992 twee workshops gehouden (zie
H 2 0 (25) nr. 12 en nr. 25).
Geconcludeerd is dat de technologische
belemmeringen voor invoering van
conditionering zijn weggenomen.
Nieuwe normen voor lood en koper
Op toxicologische gronden is voor het
gemiddelde loodgehalte in drinkwater
voorgesteld om de WHO-richtwaarde te
verlagen van 50 naar 10/ug/\.Voor het
gemiddelde kopergehalte in drinkwater is
een richtwaarde van 2 mg/l voorgesteld,
ook op toxicologische gronden.
'Nieuwe WHO-richtwaarden zullen
aanleiding zijn voor aanpassing van het
Waterleidingbesluit', aldus ir. G.W. Ardon
(ministerie VROM). Op welke termijn
aanpassing van het Waterleidingbesluit
plaats zal vinden, kon Ardon nog niet
aangeven.
In het artikel 'Lood en koper in drinkwater: achtergronden bij de normstelling'
door Haring en Van Dijk-Looijaards
(elders in dit blad) wordt dieper ingegaan
op de normstelling voor lood en koper.
Inhakend op een vraag uit de zaal verzekerde Ardon dat VROM in overleg met
de bedrijfstak wil komen tot een goede
wijze van toetsing aan de normen. Hierbij
zal rekening worden gehouden met het
feit dat de richtwaarden van de WHO zijn
gebaseerd op basis van levenslange blootstelling en een gemiddelde lood- en
koperopname per week.
Consequenties nieuwe kopernorm
'Aanscherping van de normen voor lood
en koper zal verstrekkende gevolgen
hebben voor het conditioneringsbeleid
van de waterleidingbedrijven', aldus

ir.J. Willemsen-Zwaagstra (PWN). Zij
presenteerde de resultaten van een studie
die KIWA onder begeleiding van de
commissies Conditionering en Distributie
heeft uitgevoerd naar de consequenties
van aanscherping van de normen voor
lood en koper.
Bij verlaging van de norm voor het kopergehalte na 16 uur stilstand in een koperen
leiding van 3 naar 2 mg/l zal naar
verwachting circa 25% van de totale
hoeveelheid in Nederland geproduceerd
drinkwater extra moeten worden geconditioneerd. Hiermee zullen grote financiële
inspanningen gemoeid zijn voor de waterleidingbedrijven. Ken eerste schatting
bedraagt 250 miljoen gulden.
In de discussie toonde de heer Ardon zich
verrast over deze financiële consequenties.
Hij vroeg zich af of het pompstations
betreft waar alleen conditionering wordt
overwogen vanwege koper. Mevrouw
Willemsen-Zwaagstra gaf aan dat dit
inderdaad het geval is. Zij onderstreepte
bovendien dat op een aantal pompstations
niet zonder meer aan de voorgestelde
grenswaarde voor koper kan worden
voldaan. 'Verlaging van de minimaal

toegestane hardheid van 1,5 naar
1,0 mmol/1biedt uitkomst voor pompstations met een relatief hoog gehalte
waterstofcarbonaat. Een dergelijke verlaging van de hardheid helpt ook om het
loodoplossend vermogen van drinkwater
verder te verminderen. Bovendien komt
verlaging van de hardheid tegemoet aan
de wens van de consument naar zachter
water', aldus mevrouw WillemsenZwaagstra.
Tijdens de discussie onderschreef
Van Bennekom (WLO) dat er pompstations zijn waar met conventionele
zuiveringstechnieken niet aan een aangescherpte kopernorm is te voldoen. Bij
pompstations met een hoog sulfaatgehalte
levert ook verlaging van de toegestane
hardheid geen oplossing. Momenteel is
ontheffing mogelijk als redelijkerwijs niet
kan worden voldaan aan de kopernorm.
Consequenties nieuwe loodnorm
'Indien loden leidingen aanwezig zijn zal
met conditioneren in het algemeen een
aangescherpte norm voor het gemiddelde
loodgehalte in drinkwater van 10 mg/l
niet worden gehaald' hield mevrouw
Willemsen-Zwaagstra haar gehoor voor.
Voor slechts een beperkt aantal lokaties
kan conditionering, eventueel aangevuld
met dosering van inhibitoren (zoals orthoof polyfosfaten) wellicht uitkomst bieden.
Daartoe uitgenodigd in de discussie sloot
Ardon fosfaatdosering op voorhand niet
uit. Wel gaf hij aan zeer terughoudend te
zijn ten aanzien van fosfaatdosering, in
verband met de nadelige milieu-aspecten.
In veel voorzieningsgebieden zal het
nodig zijn loden dienstleidingen en
binneninstallaties te vervangen. Hiermee
is veel geld gemoeid. Een voorzichtige
schatting van het RIVM bedraagt circa
1,2 miljard gulden [Verweij, 1992].

Alb. 3 -Deproblematiek rondaanscherping van denormen voorloodenkoperstaatsterkindebelangstelling, zoals
bleek uitdegrote belangstellingvoorhet colloquium.
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In gebieden met veel loden leidingen
kunnen wellicht alternatieve saneringstechnieken voordelig zijn. In de literatuur
wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om een PET coating aan te brengen
in een loden leiding. In Nederland is met
deze techniek nog geen ervaring opgedaan. Het is dan ook niet bekend welk
financieel voordeel met deze techniek kan
worden behaald ten opzichte van
vervangen van de leiding.
Loodafgifte aan drinkwater treedt echter
niet alleen op bij loden leidingen.
Mevrouw Willemsen-Zwaagstra
illustreerde aan de hand van gegevens van
PWN dat ook in percelen zonder loden
dienstleidingen of drinkwaterinstallaties
verhoogde loodconcentraties worden
gemeten. Mogelijke bronnen voor lood
zijn loodsoldeer, messing (kranen) en
PVC. Deze materialen worden nog steeds
uitgebreid toegepast in drinkwaterinstallaties.
In de discussie sprak de heer Van Dijk
(WNWB) zijn verbazing uit over het feit
dat in Nederland loodhoudende
materialen als loodsoldeer nog mogen
worden toegepast. In een aantal landen,
waaronder Duitsland, Denemarken en de
Verenigde Staten, is toepassen van loodhoudende soldeermiddelen al enkele jaren
verboden. Martijn onderkende dat het
belangrijk is om op korte termijn een
eventuele achterstand in Nederland op dit
gebied weg te werken.
De dagvoorzitter sloot de dag af met de
constatering dat conditioneren al een grote
bijdrage heeft geleverd aan vermindering
van de lood- en koperbelasting. Verdere
invoering van conditionering blijft zeker
zinvol. Dit is ook mogelijk, nu gebleken
is dat er geen technologische belemmeringen meer zijn. Conditionering zal
echter niet in alle gevallen voldoende zijn,
zodat ook maatregelen als vervangen van
loden leidingen, toepassen van loodvrije
materialen en eventueel doseren van
inhibitoren in overweging moeten worden
genomen. Om vast te stellen welke
inspanning er van de waterleidingbedrijven verwacht gaat worden zal het
komende jaar nog een aantal vragen
beantwoord moeten worden:
- zijn er alternatieven voor uitgraven van
loden leidingen, die goedkoper zijn en die
snel zijn toe te passen?
- is met conditioneren te voldoen aan een
eventueel aangescherpte normwaarde van
10fig/l, ook als er loden leidingen liggen?
- kan doseren van inhibitoren wel of niet
of in uitzonderingsgevallen?
- welke bijdragen leveren bronnen als

loodsoldeer aan de gemiddelde loodgehaltes aan de tapkraan?
- is het mogelijk om te komen tot het
gebruik van loodvrije materialen bij
distributie van drinkwater?
Wellicht de meest urgente vragen zijn:
- hoe gaan nieuwe normen er uit zien en
op welke wijze zal toetsing plaatsvinden?
- op welke wijze kunnen we het publiek
verantwoord inlichten?
Daarnaast zal het rijk, in samenwerking
met de bedrijfstak, moeten zoeken naar
een gepaste oplossing van het probleem
van de loden binneninstallaties.
'Door mogelijke veranderingen in normstelling ziet de bedrijfstak zich opnieuw
voor een grote uitdaging geplaatst', aldus
Hoogsteen.
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De waterleidingbedrijven waar dit actueel
is, hebben in de regel daarvoor al een
vervangingsprogramma opgezet.
Binneninstallaties
De binneninstallaties, van de hoofdkraan
naar de tappunten in de woning, vallen
buiten de verantwoordelijkheid van de
waterleidingbedrijven. Wanneer de
binneninstallatie van lood is, dan kan het
loodgehalte aan de kraan toch de nieuwe
richtwaarde overschrijden, wat uit oogpunt
van volksgezondheid niet gewenst is.
Daarom dringt de VEWIN er bij de
overheid op aan om zodanige maatregelen
te nemen dat deze binneninstallaties
worden vervangen.
Doorstroomadvies
De VEWIN adviseert voor woningen met
loden dienst- en/of binnenleidingen, bij
het tappen van water voor consumptiedoor
jonge kinderen (totzesjaar) en zwangere
vrouwen de kraan eerst 1à 2 minuten te
laten doorstromen. De duur van het doorstromen is afhankelijk van de lengte van
de leiding. Daarbij wijst de VEWIN erop,
dat in verband met de noodzaak zorgvuldig met leidingwater om te gaan, dat
water natuurlijk niet ongebruikt afgevoerd
moet worden, maar kan worden gebruikt
voor bijvoorbeeld de afwas of om planten
mee te begieten.
Informatie
Een informatieblad over lood in drinkwater is binnenkort via de waterleidingbedrijven beschikbaar voor de consument
en zal worden toegezonden aan Nederlandse kraamcentra, kinderartsen en
consultatiebureaus.

VEWIN brengt nieuw
loodadvies uit
De VEWIN heeft in februari een nieuw
loodadvies aan haar leden uitgebracht.
Een eerder advies dateerde uit 1987.
Het nieuwe advies was nodig, omdat de
Wereld Gezondheidsorganisatie WHO
eind 1993 de aanbevolen richtwaarde voor
lood in drinkwater heeft verlaagd van
50 (Ugper liter naar 10ng/\. De verlaging
houdt verband met mogelijke risico's van
een hoge loodinname voor jonge kinderen
(en zwangere vrouwen). Dat heeft consequenties voor de waterleidingbedrijven.
Kern van het nieuwe advies vormen de
loden dienstleidingen, dat zijn de
leidingen tussen de hoofdleiding in de
straat en de hoofdkraan. In het advies
staat vastgelegd, dat de waterleidingbedrijven die nog loden dienstleidingen in
hun voorzieningsgebied hebben, deze
voor het jaar 2000 zullen vervangen.

Milieuhandboek 1994
verschenen
Begin 1994 is de tweede versie van
Misset's Milieuhandboek verschenen. Het
handboek, een gezamenlijk initiatief van
het Nationaal Milieucentrum en Misset's
Milieu Magazine, bevat adressen over alle
op milieugebied actieve instellingen en
overheden en een overzicht van
1.400 bedrijven. In samenwerking met het
ministerie van VROA1is de actuele stand
van zaken over de wet- en regelgeving
voor 1994 in kaart gebracht. Verder zijn
van alle relevante branche-organisaties de
milieu-activiteiten in de bedrijfstakken
beschreven.
Nadere inlichtingen: Nationaal Milieucentrum, Postbus 217, 3440 AE Woerden,
telefoon 03480-3 2900.

