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25jaar chloroform
zsjaargdedm verscheendeeerstegeruchtmakendepublicatieover
gehalogeneerdebijproducten bijdechloringvandrinkwater(chlorojorm)inhetBritsevaktijdschrift WaterTreatmentand Examination.
Daarin beschree/dr.J.Rookhetoptredenvaneenhaloform-reactic
doorchlooren- uit bromidegevormd-broommetwaterhumiuestojjen. Hoekwam hijtotdit resultaat?Hierondervindtueenhistorisch
overzichtvanRooksjarenlangeonderzoek.
"In 1964vroegikeenbudget aanvoorde
aankoop vaneengaschromatograaf ter
analysevandeabjecte reukstoffen van het
toenzo versmadedrinkwater van Rotterdam.Dezetechniek wasnieuw.Terverduidelijking van debedoeling omschreefikhet
apparaat alseen 'geïnstrumentaliseerde
neus'.Deanalyse-techniek bestond inde
zogeheten headspace-methode,diealvoor
onderzoek vandevluchtige aromasroffen in
dranken werd toegepast.Zokon men op
eenvoudige wijze aande gaschromatografische'finger print' van hetgas inde
kopruimte vande fles zien oferechte
cognacofvieux inzat,en bij bier kon men
aande 'finger print' zienvanwelkebrouwerij het product afkomstig was.
Opwater wasdezemethode nog nooit
toegepast.Naenigexperimenteren bleek
voordezesratischemethode een monster
met eenvolume vanvijfliter nodig,gevolgd
dooradsorptie vandevolatielestoffen op
eengekoeld voorkolommetje met dezelfde
vulling alsdeGC-kolom,omeengoede
concentratie voor injectie televeren.Her
verzadigde voorkolommetje werdaande
aansluitnippels vande'sample loop'aangekoppeld. Eenkort durende verhitting gaf
eenzeeracceptabele injectie. Vluchtige stoffen in het water konden wordengedetecteerd inderangevan microgram per liter
met devlamionisatie-detector,en bij
gebruik vande'electron-caprure detector'
werden nanogrammen gechloreerde stoffen
per liter gevonden".
"Uit rivierwater verkregen wechromatogrammen met eenwoud vanpieken,die
inverminderde mate indrinkwater nog
terug tevinden waren.Descheiding vande
pieken wasredelijk, maar identificatie was
indietijd zonder betaalbare massaspectrometerseenenorm probleem.Maar het geluk
wasmetons,diehetrijkelijkmet chloor
bedeeldeRotterdamse drinkwater konden
vergelijken met deuitgangsstof rivierwater,
later spaarbekkenwater. Bijde Rotterdamse
drinkwaterbereiding geloofde men toen nog
onvoorwaardelijk indeheilzame werking
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vaneenovermarigechloordosis.Immers was
hervolgenservaringen inde
VerenigdeStaten niet nodigomeerst aande
chloorvraag vandeammoniumverbindingen tevoldoen,om voorbij het breekpunt
vrij chloor over tehouden voor effectieve
oxidatie vanfenolachtige verbindingen,die
voordebijsmaak verantwoordelijk werden
gehouden".
Dankzij despecifieke gevoeligheid van
deECD-detector voor halogeenverbmdingen,vieldevormingvanviernieuwe pieken
nadechloring op.Deeerstegrote piekbleek
chloroform tezijn,delaatste kleinepiek
bromoform. Voordetwee tussenliggende
piekenwerdengeen tabelwaarden gevonden.
"Deopdrachr rot identificatie werd
ondergebracht bij eeninstituut dat over
ervaringmet decombinatie GC-massaspectrometer inwaterige producren beschikte.
In hetjaar 15170 kregen wijvandeCIVOTNO-onderzoeker irM.tenNoeverde
Brauwbevestigingvandereedsdoorons
gevonden chloroform en bromoform, en
bovendien konden detussenliggende pieken
alsdichlorobromoform, respectievelijk

dibromochloroform worden geïdentificeerd.
Ikkreeghergevoelgoud rehebben aangeboord,omdat dezebijproducten vande
chloringvan water onmiskenbaar wezen in
derichting vandeuit de organische analyse
bekendejodoform-reactie, inditgeval bij
extensie met chloor enbroom indealgemenevormvandehaloform-reactie die
typisch is voormethylketonen. Maar waar
moesren wijdereactievebroom in rivierwater zoeken?Enwelkeorganische precursor
zou kunnen reageren,ennogwelin het
voorhalogenering ongunstige,sterkhydrofiele water-milieu?".

Prematuur
Dejacht werdgeopend opeventuele
verontreinigingen van het chloorgas,omdat
daar war broom in zoukunnen zitten.Al
spoedig bleekdat indat produkt geen
broom,nochsporen van trihalomethanen,
konden worden aangetoond, weleen spoorrje tetrachloorkoolstofi "Bij een interview
met een uitersr voorzichtige laboratoriumstafvandeproducent, werd ons uitgelegd
dat het versbereide chloor nier verdachr kon
worden vansporen verontreinigingen,
omdat het eengaswassingdoor een toren
met tetra onderging. Nu hadden wehetook
ingechloord drinkwater gevonden tetrapiekje verklaard,maar hergrote zoek-karwei
moest nogbeginnen!Gezien detoch alvoor
milieuverontreiniging gesensibiliseerde
Rotterdamse afnemers, werd in overlegmet
deGGD-specialistenbesloten,deze informatieonder onzepet tehouden tot meer kwantitatievegegevenswerden verkregen.De
milieu-arts vandeGGDwist mij te vertellen
dat in hoestsiropen totdrieprocent chloroform, ookweleensbromoform, werd toegepast,endat leekonsvoorlopig geruststellend.Ikvondeenwetenschappelijke publi-

InditartikelverteltJoopRookoverzijn speurtocht,dieleiddetotdeontdekkingvande
vormingvantrihalomethanen bij hetgebruik vanchloor.DezeontdekkingvanRook,die
wereldwijd grotegevolgen heeft gehad voordedrinkwatervoorziening,wasgeentoeval. De
toenemendeverontreinigingen vanhetrivierwater leiddeneindzestigerjaren toteenintensiveringvanhetanalytisch-chemisch onderzoek,waarbij demogelijkheden van-toennog
nieuwe-instrumentele technieken,zoalsgaschromatografieenmassaspectrometrie,volop
kondenwordenbenut.Despeurzinenvasthoudendheid vanRookmoestenindezesituatie
weltotdegememoreerdeontdekkingleiden.
DepublicatiesvanRookoverdevormingvantrihalomethanenzijn inmiddelsruim 1300maal
geciteerddoorcollega-onderzoekers enpasnadegroteepidemieinMilwaukeedoorCryptosporidium,verschoofhetonderwerp naareentweedeplaatsopdeonderzoeksagenda inde
VerenigdeStatenendaarbuiten.
ir.F.Schulung
directeur KiwaOnderzoek en Advies

catiezelfookprematuur tot een reactiemodelzouzijn gevonden".
"Het wasinmiddels 1970,maar toch
dacht ikvoldoende tijd tehebben,omdat op
dit terreinvanvluchtigeverbindingen in
water noggeenconcurrerend instituut
belangstelling had.Zohadbijvoorbeeld de
goed-geoutilleerde EPAeenpas ontluikende
belangstelling voordebepalingvande
totale organischestofinwater middels kooladsorptiegevolgd door chloroform-extractie,dezogeheten CCE-methode.Ik herinner
mij hoeikin mei 1973nogbijdejaarlijkse
AWWA-conferentie metgenoegen deintroductievanJamesSymonds aanhoordevoor
denieuweEPA-methode.Zozou chloroform
nooit alswatetvetontreiniging opduiken".
Oorzaak
"Mijn doelstelling wasdeoorzaak van
dehaloform-reactie optesporen enals
tweedespoordeherkomst vanhet actieve
broom tezoeken.
Het tweede spoor wassneller gevonden
dan heteerste.Delitetatuur over het voorkomen vanbroom inwaterbleek weliswaar
beperkt,tot ikeen lichtpunt vond ineen
onopvallend artikel vanG.Houghton, (uit

19461), waarin hij opmerkte dat sporen
bromide ingechloorde bronwaters duidelijk
versnelling vandeorthotolidine testreactie
teweeg brachten. Eennadere studievande
literatuur overbromide-bepalingen bracht
aanhet lichtdat indenatte analysemethoden vooralgebruik werdgemaakt vaneen
milde oxidatie,waatna het gevormde
elementair broom door organische substitutie een typerende kleurreactiegafmeteen
organische kleurstof,geschikt voor colorometrie.Alsmild oxidans gebruikte men
chloramine-T".
"Deanalysevan bromidenaast chloride
enjodide iseendelicatezaak. Afhankelijk
vandeomstandigheden kanbroom,jood,of
bromaat, respectievelijkjodaat ontstaan.
Eenexperimentele bevestiging verkregen
wijdoor waterafkomstig uit een natuurlijk
ven indePeel,datvrij vansporen bromide
was,techloreren met enzonder toegevoegd
anorganisch bromide.Het blanco monster
gafalleenchloroform tezien; hetzelfde
water waaraan één mg/l bromide wastoegevoegd leverdena chloringallevierde trihalomethanen,waarmedede aanwezigheid
van bromide in rivierwater als anorganische
precursor voor broom/chloorhoudende
THM's plausibel wasgemaakt".

Tweehcadspacejlessenmethulp/lessenvoorniveau-instelling.Bij derechterjles
wordtdedampjaseuitgedrevendooreenaangekoppeldadsorptiebuisje.Ditwordt
gekoelddoordeomhuüingmetkoudmakendmengseldatzichinhetzwarteronde
blikjebevindt.

"Het opsporen
vandeorganische
precursor vergde
moeilijker speurwerk.De gedachte
aanketonen zoals
aceton lagvootde
hand.Proeven met
toegevoegd aceton
aandiverse waters
leverden met chloor
eenbeduidend lagere
kinetiek opdan wat
wij inrivierwater uit
Rijn ofMaaszagen.
Grondige literatuurstudie vandehaloform-reactie leerde
dat meerdere verbindingen, waarin een
alphastandige ketoofhydroxygroep
voorkwam ookals
precursor fungeren
inde haloform-reactie.Totonzegrote
verrassing vonden
weeen stokoude
publicatie vanTh.
Zincke uit 1890, die
bij de behandeling
vanresorcinol met
chloorkalk in watet,

praktisch detheoretische opbrengst aan
chloroform verkreeg".
"Devraagreesofoppervlaktewater polyfenolen alsverontteiniging,dan welals
natuurstoffen zou bevatten.Hetwasmij bij
deproeven reedsopgevallen,dat indivetse
getestewatermonsters van natuurlijke
vennen,dechloroformopbrengst correleerde
met denatuurlijke bruine kleur.Zou
misschien dieheleintrigerende haloform
(THM)-vorming opeen substitutie-reactie
tussen chloor,cq.secundair nagevormd
broom,en natuurlijke humine-achtige
kleursrofberusten?".

"Ontdekking van mijn leven"
"Ommijn hypothetische ingevingexperimenteel tetesten,bedacht ikdat eenwaterigextract vandeouderwetse vaderlandse
rurfdemodelstofbij uitstek zouzijn om
met chloor dezointtigetende haloformreactietegeven.Gelukkig wist iknogbeslagte
leggenopzo'n lange lossetutf bij debovenmeester vandeOLS in mijn dorp,zo'n tutf
dieinmijnjeugd indetwintigerjaren nog
indeklaswerdgetoond bij de aardrijkskundelesoverdeprovincieDrenthe!Hietvan
maakteikeen watetiginfuus, (ofwel troker
koude theevan),aannemend dat diteen
validemodel wasvoordein plassenen
meren doorbodemuitloging voorkomende
bruinachtige kleurstoffen".
"Dit turfextract bedeeld met enkele
mg/l chloot,naat modelzoals indedrinkwatet-overchloring,gafinderdaad de
verwachre hoeveelheid chloroform, en na
toevoegingvaneenspoortje natriumbromidehet helegamma vanTHMs.Ikherinner
mij noghetgevoeldeontdekking van mijn
leven tehebbengedaan.Nu zou een universiteitsman onmiddellijk een publicatie
hebben aangeboden aanNatute ofScience,
maar met hetoogopteverwachten kritiek
datmijn turfextract alsmodelvoor warerhuminen onvoldoendegedefinieerd was,
zocht iknaar eenandere bevestiging,alwas
het inmiddels begin 1973.Geboeiddoor dit
geheel nieuwe fenomeen, ging ikopzoek
naar eenplausibel reactiemechanisme, mede
hopend eentechnologische oplossing te
vinden omdehaloformbijproducten te
onderdrukken ofte verwijderen".
In 1972vond inNieuwersluis een 'International meeting onhumicsubstances in
waters'plaats,waar deonduidelijkheid over
wat humus eigenlijk is, bleekuit deveelvoud vanpogingen tot structuuropheldering.Men kwam niet veelverderdaneen
opsomming vanresiduproducren verkregen
uit allethande afbraakmerhoden, zoals
drogezinkstofdestillatie,dito met koperH20
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oxide,of natte oxidatie,alsookzureofalkalischehydrolyse.Ookten aanzien vande
molecuulgroottes ktijgt men een wat
rommelig beeld;bij gel-chromatografie
ontstaan btedebergen inplaats vanpieken".

Dédain
"Het meest voormijn hypothese
passend waren temptatieve molecuulstiuctuten vandeRusDtagunov en deOostduitse onderzoeker Kleinhempel,hoewelde
laatste dewaatschuwing meegaf,"dasses
einereproduzierbare Struktur imSinneder
klassischen Chemie nicht gibt".Beide
modeilen heb ikmetgenoegen opgenomen
inmijn proefschrift aandeLandbouwhogeschool inWageningen, omdat diezosuggestiefzijn voordegrote hoeveelheid fenolische
OH-groepen diezogoedchloor en broomsustituties activeren.Enikhad ookwat
dédain ten aanzien vandeAmerikaanse
vakcollega's waatvanslechts eenenkelingde
Duitse vakliteratuur endan ooknogeens
bodemkundig, las.Het wasoverigensopvallend hoeveelgoedonderzoek inde
bodemchemie in het toenmalige Oostblok,
metveeltoewijding, werd verricht".
"Dezebodemkundige bron inspireerde
onstot het bestudeten van meerdere
modelprecursorstoffen van natuurlijke
oorsprong,hoediemet chloor in wateroplossingzouden reageren.Hiertoe werden
enkeleflavoneneneen chalkon,dienet als
humuszuren inhun -overigens welgedefinieerde- molecuul eenresorcine bouwsteen
bezitten ophalofotm-vorminggetest. Hoge
opbrengsten aanCHCI3 gavende moleculen
met tweemeta-standige hydroxylgroepen,
teweten florhizine, hesperetine en rutine,
alledrie plantenstoffen".

Voldoende bewijs
"Nu achtteikdevootgestelde reactie
tussen chlooren huminestoffen in natuurlijke wateren enchloor welbewezen en kon
ikverantwootd publiceren.Bijdekeuzevan
een internationaal tijdschrift werdhet wat
bescheidener Engelse kwartaaltijdschrift
WaterExamination andTteatment verkozenbovendemeer verspreide Amerikaanse
vakbladen.Dit omdedoor mij verwachte
stormloop vanAmerikaanse vakbroeders te
ontgaan.Datgafookweleensaanleiding tot
hilatische situaties.Toen in denazometvan
1973deAmerikaanse professor Mei Suffet
een bezoekbracht aan mijn laboratorium
ommeer informatie ovetde headspace
methode voordeanalysevan vluchtige stoffen teverkrijgen, had ikallemonsters tutf
enflessenmet tutfextract in ondetkastjes
vandelabtafels laten vetstoppen".
"Ikheb nogdebedankbriefvan Suffet
56
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van24oktober 1973bewaard, waarin hij mij
mijn interesse voordeanalyse van vluchtige
microverontreinigingen beloonde met:
"You'reon theright track;staywith it".
Doordat het nogin september 1973ingezonden manuscript overdehaloformreactie in
natuutlijke wateren bij deBritse tedactie
nogal veeltijd vergde,verscheen het pasin
het tweede kwartaal van 15174,jammer van
het tijdverlies".
"Daterrond deontdekking vandechloroformvorming bijdewaterdesinfectie in
deVerenigdeStatenzoveelgerucht en
paniek konontstaan had ikniet verwacht.
Datkwam doordatjuist indat najaar debij
deoverheidzogevreesde,maar bijdemedia
geliefde consumentenorganisatie Environmental Defense Fund het rapport Cancer
causingsubstances inMississippi river
water lanceerde.Indezeepidemiologsche
studiewerd eenstatistisch verband gesuggereerd dat met namemannelijke consumenten vanuit dierivierbereid drinkwatet
inNew Orleans enomgeving, meer oversterfte aankankerhaddendan ingrondwatergebieden".
"En wat ikzorgvuldig had willen
vermijden, gebeurde nu toch.Indat rapport
vermeldde Harris darhet drinkwarer uitde
Mississippi allerhande organische microverontreinigingen, waaronder gechloreerde
pesticides en industriële afvalstoffen,
bevatte.Bovendien"in addition chlorination ofwatet during rreatment increases the
carcinogenicburden",zoals aangetoond
doorderecenreNederlandse publicatie van
].Rook,welkelatetdooieengericht onderzoekdoorBellar etal. kon worden bevestigd,
aldusrapporreur Harris,dieinjuli en
augustus aan het U.S.Environmental
ProtectingAgency(EPA) voorinformatie had
gegeven.BellatLichtenbergen Kroner,
medewerkers vanhet EPA-laboratoriumin
Cincinnati,kregen roen ompolitiekeredenen voorrang voorhun publicatie 'Organic
halides inchlorinated drinking water',die
onmiddellijk geplaatst werd indeJournal
AWWA 1974".
"Het milieudefensieve rapport van het
EDFwasbedoeld omde bedachtzame
gezondheidsautoriteiten, en met name het
EPAwakker teschudden viademedia.Dat
luktegemakkelijk. Depersberichten waarin
stonddatje vandtinkwater kankerkreeg,
veroorzaakten inNewOrleans een stormloopopmineraalwater en denodige
commotie,waarbij EPA-vertegenwootdigets
vootdemedia verklaarden dat het laboratorium ookzeerrecent eentoename vanchloroform en 'carbontet' (tetra)in Cincinnati
hadgemeten, maar datdeenige bevestiging

tot dan toeinEuropa wasgevonden".
"Datwasweleensubtiele omdraaiing
vandehistorie.Zijzaten nogte puzzelen
waar het vandaan moest komen.Bovendien
haddenzehet bromidegemist. UitAmerikaanse dagbladen van 15 en 16oktobetiste
lezendatdeaanleiding tot dehypewasdat
enedt.Lasetervandeafdeling biologievan
deLouisianaStateUniversity, vooruitlopend
ophet consumentenrapport vandeEDF,in
juli aleenrapport overgevaarlijke stoffen in
drinkwarer had aangekondigd".
Het angstverwekkende rapporr
verscheen officieel op6november.DeEPA
reageerdebliksemsnel.Tweedagen latei
kondigdeRussellTrain,toen dehoogst
verantwoordelijke ambtenaai,een onmiddellijk ingaand 'nationwide' chemisch
ondeizoekptogramma aannaar het optiedenvandevetdachtestoffen bij80grore
waterbedrijven diechloorroepasten.De
verwarring wasgroot".
"Ikheb nogeenanekdotische herinnering aandievrijdag 8november, toen ikom
halfzesbij het vetlaten van het bedrijfsterreindoor deportier werd sraande gehouden
vooreen relefoongesprek uitAmerika.Ik
hoorde indieRotteidamsepottierslogede
ietwat nasalestem vanJamesSymons,dieik
vanbezoeken aandeEPA-labskende. Hij
wildeweten waarhet broom inmijn haloformen vandaan kwam.Ikvonddateen
gekkevraagzopalvoorhet weekend.Hiei
wasnamelijk niers vande chloroform-hype
inAmerika bekend.Mijn verbaasde
antwoord wasdathij inhet aanstaande
weekend mijn publicatie maaieens moest
heilezen".
"Deopwinding indeVerenigdeStaten
wasovetigensnaenkelemaanden weer
voorbij, maarjezagroch bij deAmerikaanse
overheid eenanalooggedragalsbij deBijlmerramp hier inNederland, met dit
velschildat devetantwooidelijke aurorireiten doorhetonmiddelijk doorvoeren van
een 'nationwide' onderzoek succes boekten;
hun geloofwaardigheid werd nauwelijks
aangerasr.Deoverheid kwam snel met
meetresultaten, inaptil van hetjaaidaarop.
DemilieudiensrEPA bereikteenpassant een
wettelijk geregelde uitbreiding van hun
bevoegdheid. Maarwat ikhad willen
vermijden, namelijk onrust, wasinde
VerenigdeStaten tochontstaan. Gelukkig
niet in Nederland.
Watiserindesindsdien verlopen 25jaar
gebeurd? Erontstond een stortvloed van
studies,speciaalbijAmerikaanse universiteiten,diemet ietsnieuws budgetten
kunnen scoren.DeTHMbleken detop van

een ijsberg tezijn, vooraldichloor- en
trichloorazijnzuur engechloreerde ketonen
bleken eengroot deelvandeTOCl(totaal
organischgebonden chlooren broom)uit te
maken.Decarcinogeniteit bleekin principe
welaanwezig, maar minder bedreigend te
zijn dan in het begin werdvermoed.

Eén dode per 370.000 mensen
Toxicoloogdr.C.PoelsvanKiwaberekendedat bij dagelijkse inname van100
microgram CHCI3inéén liter water gedurende70jaar eenoversterfte optreedt van
ééndodeper 370.000mensen.Voorheel
Nederland betekent dat,alsde Nederlander
gemiddeld 70jaar wordt,indieperiode38
mensen overlijden aan kanker uit gechloord
drinkwater. Dat isperjaar 0,54.Dit alles met
een waarschijnlijkheid van95procent.Dit
valtin het niet bij andererisico's.
IndeVerenigdeStaten werd alswettelijke norm maximaal 100microgram per
literingesteld,lateraangescherpt tot80
microgram perliter."Dat isnietaltemoeilijk tehalen,zodat hetdesinfecteren met
chloor,mits metgrotere zorgvuldigheid,
daar noggebruikelijk is.DeEuropese
gemeenschap heeft ookeendergelijke norm
gesteld.Inmiddelsgaat demodernere trend
vandesinfectie meer inderichtingvanrisicoverdelingoveralletoegepastezuiveringsstappen".
"Terugblikkend meen ikte mogen
zeggendat in het laatste kwart vandeze
eeuwhet wetenschappelijk inzicht endaarmeedetechnologie vandedrinkwaterzuivering,drastisch isvernieuwd".
"Datikinmijn toenmalige waterleidinglaboratorium devrijheid heb gekregen
omnaast deroutinecontrole ook mankracht
enapparatuur te gebruiken voor research
wasstimulerend, alhebiklater vaakte
horen gekregen een hobbyist tezijn. Men
bedenkedat indejaren 60 en70het centraal
chemisch speurwerk nogniet vandegrond
wasgekomen,endat het Rotterdamse
Drinkwaterbedrijf hetenige wasdat met
zo'n slechtegrondstof opchemischezuivering wasaangewezen.Daardoor wasde
uitdaging voorde bedrijfschemicus daar
groter dan inandere typen bedrijven enik
denk nog steedsmetgenoegen aandie
periodedat ikdaar heb mogen
'hobbyen' ". f

dr.J.Rook

ACTUALITEIT

WNWBgaatvervuiling
inleidingnet monitoren
Waterleidingmaatschappij'Noord-West-Brabant'gaat devervuiling vanhetleidingnetinhaar
distributiegebied monitoren, medeom effectieverenejectiënter tekunnenspuien.Daartoe heeft het
bedrijfeen'sedimentdetectiemethode'ontwikkeld.

Deanalyse.gebeurtineenvoorditdoelaangepaste
monsterwagen.

dag kunnen vierofvijfmonsters genomen
worden.
OmdatWNWBmetdesedimentdetectiemethodeinrelatiemetspuien landelijk
vooroploopt,isineigenbeheerinsamenspraakmetKiwaeenvoorlopigeWNWB-norm
ontwikkeld voorhettotaalsediment.Desedimentresultaten wordengetoetstaandeze
normeringwaarbijonderscheid wordt
gemaakttussenlocatiesen verbruiksgebieden.
Deafstemming tussen spui-actiesen
sedimentresultaten berust op:eerstmeten,
danspuien.Gestarr wordt meteen nulmeting:dithoudt indatdevervuilingsgraad
vanallevastemonsterlocaties in hetgehele
voorzieningsgebied doormiddelvandesedimentdetectiemethode inkaart wordt
gebracht.MeteenArc-viewpresentatie wordt
ditookdaadwerkelijkgeografisch inzichtelijkgemaakt.Overdeverbruiksgebieden of
delendaarvandievervuildzijn,wordtmetde
districten overleggepleegd,waarbij de
urgentie totspuien wordt aangegeven.
Debemonsteringsfrequentie wordtper
gebiedvastgesteldopbasisvandevervuilingsgraad.Alseengebiedzeerschoon blijkt
tijdens denulmeting,dankandevolgende
bemonstering watlanger opzichlaten wachten.Omdatdespui-activiteiten dus worden
gestuurd doorde sedimentdetectieresultaten,
kangerichteneffectiefgespuid worden.
WNWBisinmiddels begonnen meteen
proefinWouw.Ç
Voormeerinformatie:ChristelvanKoppen
[076)5727488.

Dezemethodeiseenvoudig,snelenrelatiefgoedkoop uittevoeren,omdatzowelde
monsternamealsdeanalyseineigenbeheer
kunnen wordenuitgevoerd.Eenandergroot
voordeelisdatdenetvervuilingdoormiddel
vandehoeveelheid sediment te kwantificeren
is:denetvervuilingwordt uitgedrukt inéén
getal(mltotaalsedimentperkubiekemerer).
Daarnaastkandehoeveelheidsedimentals
graadmeter dienenvoordebedrijfsvoering en
hetzuiveringsresultaat van drinkwaterproductiebedtijven.
Eennadeelvandesedimentdetectiemethode tenopzichtevanbijvoorbeeld de
opwervelingspotentiemethode isdatde
hoeveelheidsedimentineenleiding(nog)
geeneenduidigerelatieheeft metdekans
opklachten overbruin water.De
methodewordtverderooknogniet
landelijk toegepast,zodatveelineigen
beheerdoordeWNWBontwikkeld moet
wordenendatkost tijd.
Bijdenieuwe methode kunnen
zowelcentraleals genormaliseerde
brandkranen als monsterlocaties
gebruikt worden.Deanalysegebeurt ter
plekkedooréénpersoon met eenvoor
dit doelaangepaste monsterwagen. Per DenieuwesedimentdetectiemethodevanWNWB indepraktijk.
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