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Leidingmateriaal
beïnvloedt waterkwaliteit nauwelijks
Koperenenkunststoffen waterleidingen hebbenondernormaleomstandigheden weiniginvloedop de
microbiologische kwaliteitvanhetdrinkwater.Alleenwanneerdeleidingen langeretijd niet
gebruikt wordeno/deleidingverwarmdwordt,isdegroeivanbacteriënniet uittesluiten.Een
objectie/beoordelingscriterium voordrinkwaterleidingen opditpunt kanechternognietworden
afgeleid, omdatdaarvoornoggeennormenbestaan. HetministerievanVROMsteltdaaromvoor
eersteenindeling inkwaliteitsklassen temaken.Het ministerieneemthiermeedeaanbevelingen
overuithetKiwa-rapport 'Bio/Imvormingspotentievanleidingmatenalenvoorbinneninstallatics'.

Inhet Nationaal Pakket Woningbouw
vanjanuari 1998gafhet ministerie van
VROMterbevorderingvanhet duurzaam
bouwen devoorkeur aankunststofwaterleidingen in plaats vankoperen.Dereden
daarvoor wasdat koperen leidingen uitlogenwaardoor uiteindelijk een hoeveelheid
koperviaderioleringenvervolgens de afvalwaterzuivering inhet oppervlaktewater
terechtkomt. Kopervormt éénvande
probleemstoffen in het water.Het probleem
bij kunststofwaterleidingen isechter dat
kunststoffen meer dan koper afbreekbare
verbindingen kunnen afgeven diedegroei
vanmicro-organismen in het dtinkwater
bevorderen.
Overigens nam deafgelopenjaren het
aantal kunststoffen waterleidingen gestaag
toe.Vanhet aantal installaties dat in 1997 is
aangelegd, wastien procent van kunststof
HetministeriegafdaaropKiwade
opdracht teonderzoeken ofenin welke
mate verschillende kunststof materialen,
koper en roestvaststaaizorgen voorgroei
vanmicro-organismen indeleidingen. In
Nederland worden watetleidingen tot nu
toenietgetestopmicrobiologische aspecten.
VolgensdeEG-Drinkwaterrichtlijn zijn de
lidstaten verplichr omallematerialen die
voordedrinkwatervootziening wotden
gebruikt tebeoordelen optoxicologischeen
microbiologische aspecten.Deresultaten
vanhet Kiwa-onderzoek zijn daarom ookde
basis voordeteontwikkelen testmethoden,
beoordelingscriteria envast testellen normwaardenvoormicrobiologische aspecten,die
aan bod moeten komen bij deverwerking
vandeEG-richtlijn inde Waterleidingwet.
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Biofilm
Kiwabepaalde de(matevan)bacteriegroeidoor dezogeheten biofümvormingsporentie(BVP-waarde) temeten inzowel
kunststof alskopeten en roestvaststalen
waterleidingen, in totaal 13 stuks.Voorde
groeibevordering zijn ineen statische
(batch-test)en ineendynamische (doorstroom) tesrmetingen verricht.
Vervolgens iseenzestal materialen
getest ineendoorstroomtest,.waarinde
condities dieheersen ineen drinkwaterinstallatievoorhuishoudelijk gebruik werden
gesimuleerd. Indebatch-test wordt bij25°C
deconcentratie vanactievebiomassa op het
materiaal (biofilm)en in het watet bepaald
overeenperiode van 16weken.Tevensisin
debatch-test het watergeënt met microorganismen. Dit leverdevoorde legionelhbacterie bij deverschillende materialen
groeiop.Daarbij wassprakevaneenduidelijk verband tussen dezegroeiende totale
biomassaprodukrie.
DeBVP-waardevaneenmateriaal ishet
gemiddelde vandebiofilmconcentratre na8,
12en 16weken.Indedoorstroomtest werd
eveneens na8,12en 16wekende biofilmconcentratiegemeten ophet leidingmateriaal.
Allegeteste materialen versterkren in
meerofmindere matede biofilmvotming.
IndeBVP-waardevertoonden zeonderling
welgroteverschillen.Delaagsre waarde
werdgevonden oproestvaststaai;de hoogste
(30maalzohoog)bij een materiaal opPEbasis.Indedoorstroomrest werdveel
minder biofilmvorming waargenomen.PVC
scoordehier het besteen kopet het slechtste.

Conclusies
Opgrond vanderesultaten concludeett
het ministerie vanVROMdar onder
normale omstandigheden, bij nalevingvan
deaanbevelingen vooreenveilige watervoorziening,degeteste materialen weinig
invloed hebben opde microbiologische
kwaliteit vanhet water.Bijde uitwerking
vanhet beleidsstandpunt warm tapwater
moetwelonderzocht wotdenofmicro-organismen kunnen groeien in waterleidingen
dielangere tijd stilstaan ofverwarmd
worden.
Beoordelingvandematerialen opbasis
vanbiofilmvorming, gerelateerd aanhygiënische,esthetische oftechnische normen en
waarden isnogniet mogelijk. Ook het
ontbteken van informatie over biofümconcentraties indrinkwaterinstallaties bemoeilijkt deevaluatie vanderesultaten vande
BVP-test.Beoordelingvandematerialen op
basis vangroeivanZeg/oneZ/a-bacteriënis
ookniet mogelijk doorhet ontbreken van
informatie overderelatie tussen aantallen
leg/oneZ/a-bacteriënin het wateren inde
biofilm énhet ontbteken vaneencritetium
voor het aantal legfone/Ai-bacteriën in
watet.
Het ministerie stelt eenindelingvoorin
kwaliteitsklassen vooralledrinkwarerleidingmarerialen.Perklassezoudan het
toepassingsgebied moeten worden aangegeven.Mogelijk wordt ookdematevan
vermeerdering vanmicro-organismen als
Legionellabijdeklasse-indeling endetests
meegenomen.
DeCommissieGezondheidsaspecten van
Chemicaliën enMaterialen incontact met
Drinkwater (CGCMD)vanKiwaen het
ministerie vanVROMzalgevraagd worden
voorstellen uit tewerken voorzo'n klasseindeling.•"
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