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Levering huishoudwaterin LeidscheRijn
is verantwoord
Uithetartikel'Terughoudendheid bepleitbijtoepassinghuishoudwatcr'inH 2 0 nr.14/15van iójulij.1.
zouvolgenshetprojectteam LeidsclteRijnajgelcid kunnenwordendathetrisicovoordegebruikersvan
huishondwatermLcidscheRijn beduidendgroterisdande(voorlopige)normvoordrinkwater: minder
danééninjectieper10.000personenperjaar. Uiteen'worstcase'analysevanhetRIVMin151517kan
namelijkdeconclusiegetrokkenwordendatdoorhergebruikvanhuishoudwatcr inwasmachineséénop
deviergezondevolwassenenhieraaneenzomergriepje kanoverhouden.Hetonderzoeknaargezondheidsrisico'sisinmiddelsvoorgezetendeconclusieuithetnieuweonderzoek(doorKiwa)geeft eengeruststellenderbeeld.Hierondervindtudereactie.
Bijdebesluitvorming rond het invoeren
vanhuishoudwater inLeidscheRijn ishet
uitgangspunt altijd geweestdatdetoepassingvan huishoudwater netzoveilig moest
zijn alsdetoepassing vandrinkwater.De
normen voorveiligdrinkwater zijn gebaseerdopdehoeveelheid drinkwater die
wordtgeconsumeerd. Huishoudwater
wordt niet voorconsumptie gebruikt, maar
voortoiletspoeling, dewasmachine en het
besproeien vandetuin. Hierbij kande
consument eventueelwater binnenkrijgen
viahet inademen vanaerosolen ofvia huidcontact.
Omdat totvoor kortgeen gegevens
beschikbaar waren overdehoeveelheid
water waaraan mensen worden blootgesteld
alszehuishoudwater voordegenoemde
toepassingen gebruiken, heeft hetRIVM
tweejaar geleden een 'worst case'analyse
uitgevoerd, waarbij zekerheidshalve hoge

waterdat alshuishoudwatet in Leidsche
Rijn wordtgebruikt (dewatetleiding RijnKennemerland).Degemeten concentraties
zijn vergeleken metderichtwaarden voor
veilighuishoudwater (zietabel).
Demetingen gevenaandat deconcentratieCryptospotidium, Giardia enenterovirussen in het huishoudwater van Leidsche
Rijn meer dan tien keerlagerliggen dande
voorgestelde kwaliteitsrichtlijnen voorhuishoudwatet. Deconclusie hieruit isdat het
infectierisico dus ruim beneden de1 per
10.000personen perjaar ligt.Dezeconclusie
isbegin ditjaar door het RIVMonderschreven.Opbasis hiervan heeft deInspectie
Milieuhygiëne aan Waterleidingmaatschappij Midden-Nederland gemeld datzij van
mening isdat deleveringvan huishoudwater inLeidscheRijn opeen uit oogpunt
vandevolksgezondheid vetantwoorde wijze
kan plaatsvinden.

blootstellingsniveaus zijn aangenomen.Inderapportagegeeft het
RIVMaandatdezeschattingeen
grote mate vanonzekerheid kent.
Het rijksinstituut raadde daarom
aan deblootstelling beter te onderzoeken.Kiwaverrichtte dat onderzoek.
Uit ditonderzoek blijkt datde
mate vanblootstelling beduidend
lagerisdaninde'worstcase'analyse
wasaangenomen.Berekend ishoe
laagdeconcentratie vanpathogène
micro-organismen moetzijn om van
veilighuishoudwarer te kunnen
spreken (minder dan ééninfectie per
ro.ooopersonen perjaar).Waterleidingmaatschappij Midden-Nederland heeft metingen laten uitvoeren
door Kiwanaar de concenrratie
pathogènemicro-organismen in het
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VergelijkingvondemicrobiologischekwaliteitvanhethuishoudwaterinLeidscheRijnmetde richtwaardenvoorveilighuishoudwater.
ziekteverwekker

concentratie in WRK-water richtwaardevoor veilig
huishoudwater

Cryptosporidium

0,03perliter

<0,2perliter

Giardia

0,045P er liter

<0,5perliter

enterovirussen

0,03perliter

<0,1 perliter

Dekansdat debewoners vanLeidsche
Rijn geveldzullen worden door zomergriep
isdus niet groter dan elders inNederland en
niet inverband tebrengen met het gebruik
vanhuishoudwater. f
mevrouw H. vanGelder-Visser
namens projectteam Leidsche Rijn
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