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Kwaliteitsindexvooreensnelle
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gesvanhet management.
Deindex loopt van o(kwaliteit zeer slecht)
tot 100(perfecte kwaliteit).
Deindex isweiniggevoelig voor parameters,waarvan het concentratieniveau ver
beneden de norm ligt.
Deindexdaalt snel als niet voldaan wordt
aaneen belangrijke (gezondheids)norm en
meerdere (bedrijfs)normen.
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Deindexziet eralsvolgt uk:
Dewaterkwaliteit tijdens het productie- en distributieproces wordt bepaald dooreen veelheid aan
meetgegevens. De enorme lijsten metgetallen engrajïeken zijn in depraktijk niet hanteerbaar om
eensnelle indruk te krijgen van dewaterkwaliteit. Bovendien isvoorhet management in de meeste
gevallen eenglobalc indruk voldoende. Daarom heeft Waterbedrijf Europoort (WBE) in 15154 de
kwaliteitsindex ontwikkeld onder het motto: meer informatie met minder cijfers. Deze index bevat
dan ookgecomprimcerde informatie overdewaterkwaliteit tijdens dezuivering en het transport
naar deafnemers. Er iseen algemene index, die inéénoogopslagglobale informatie verschaft overde
waterkwaliteiten eenoperationele index, diesnel inzicht verschaft overdeprestaties van deprocesvoering uit oogpunt van waterkwaliteit.
Dealgemene en deoperationele index
worden sinds 15195 indepraktijk gebruikt als
stuurinstrument. Metnamevoordegenen,die
niet dagelijks zijn betrokken bij waterkwaliteitsproblemen isdeindex tebeschouwen als
een "tool ofmanagement", waardoor het kwaliteitsaspect bespreekbaar wordt.
Dealgemene indexkan,alofniet in aangepaste vorm,worden toegepast bij de onderlinge
vergelijking vandrinkwater, afkomstig van verschillende pompstations.Deze index kan derhalvegezien worden alseen hulpmiddel voor
'benchmarking'.Deoperationele index daarentegen isechter typisch bedrijfsgebonden

Opbouw / samenstelling van de
algemene index
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waterkwaliteit ondoorzichtig. Daarom kwam de
vraagbij het management van WBEnaar boven
eeneenvoudige methode teontwikkelen om de
waterkwaliteit vast testellen,bijvoorbeeld door
middel van eensoort index.Dezeindex moest
dan eenglobale indruk geven vande waterkwaliteiten alsheteven kon ooknogeen signalerendefunctie vervullen voorde bedrijfsprocessen.
Daarnaast bestond bij demanagers vande
productiebedrijven en dedistributieregio's
behoefte aan een kengetal,dat voor hun
bedrijfsonderdeel overeenbepaalde periode de
prestatiesopgebied vanwaterkwaliteit weergeeft. En dan geen stapelspapier met cijfers
maar liefst ééngetal.
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Ligging productielocatiesenverzorgingsgebiedenWBE.

Erwordt weleensbeweerddat drinkwater
één vandebest bewaakte producten ter wereld
is.Dit magalthans worden afgeleid uit dezeer
omvangrijke meetprogramma's, dievoorde
bewaking en controle van drinkwater nodig
worden geacht.Dezemeetinspanning wotdt
niet alleenopgelegd door het drinkwaterbesluit,
maar tevensdoen bedrijven zelfvoor de controle
opdezuiveringsprocessen en deactiviteiten in
het distributienet veelextra metingen. Zo
worden doorWBEdagelijks meer dan 500analyses uitgevoerd.
Develeanalyseresultaten maken het begrip

Wat iseen goedekwaliteit dtinkwater?De
consument wilallereerstgezonden betrouwbaardrinkwater. Verder ishet voor deconsument van belangdat drinkwater lekker smaakt
en helder is.WBEvoertdaarnaast hetbeleid dat
drinkwatet van 'onbesptoken' kwaliteit moet
zijn.
Hieraan kan voldaan worden dooruit te
gaan vandewettelijke normen en regelingen,
waarbij degezondheidskundige parameters en
desmaak worden benadrukt. Erissprakevan
eengoedewaterkwaliteit alsgeen overschrijding van een wettelijke notm plaatsvindt
en dekans opoverschrijding klein is,met anderewoorden hetdtinkwater moet ruimschoots
voldoen aan denorm. Gemakshalve wordt
gesteld dat hoedichter een meetwaarde bij de
norm ligt,destegroter dekans isopeen overschrijding vande norm.
Aanwelkeandere praktische vootwaarden
moet deindex voldoen?
Deperiode waarvoor deindexgeldt sluit
aan bij dereguliere maandelijkse rapporta-

INDEX = 100 - aftrek 1- aftrek 2
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Hetgetal 100komt voor alshoogstescore.
Uitgaande van maximaal 100punten worden
tweecategorieën aftrekpunten toegekend:

Aftrek 1
Bijdezeaftrek worden aftrekpunten toegekend aan elkewettelijke ovetschrijding. Het
gaat hierbij om individuele gemeten waarden
waarbij denorm van het waterleidingbesluit
wordt overschreden.Allemeetresultaten zijn
hierbij betrokken. Indien meerdere normen
worden overschreden bestaat aftrek 1 uit desom
van deaftrekpunten vanalle overschrijdingen
gedurende een bepaalde periode.
Om een overschrijding van de wettelijke
normen duidelijk tot uitdrukking te laten
komen,isvoor een sprongsgewijze afttek gekozen,ongeacht demate van ovetschrijding. De
overgangvaneen waaide net ondet de norm
naar een waarde net bovende norm isweliswaar
uit kwaliteitsoogpunt minder belangrijk maar
het heeft wel repercussies naar buiten door
onder anderedemeldingen aandeInspectie en
deEuropese Unie.
Bij het bepalen vandehoogte vande aftrek
wordt onderscheid gemaakt tussen
gezondheidskundige, bedrijfstechnische en
esthetische parameters (smaak).
Vooreengezondheidskundige parameter is
dezeaftrek arbitrair gesteld op20punten, voor
deoverigeparametets op 10punten. Omdat de
gezondheidsparameters een directe invloed
hebben opdevolksgezondheid telteen wettelijke overschrijding tweemaal zozwaat.De

Het weergeven van een complex gebeuren
door middel van een index is niet nieuw.
Op andere terreinen wordt dit wel vaker
gedaan. Zo wordt de luchtverontreiniging
in een aantal landen uitgedrukt in één
getal.Ook deeffectenbeurzen werken met
een index zoalsAEXen Down Jones.
Voorafvalwater verscheen in oktober 1996
een publicatie van N.F. Gray1' met daarin
een drainage-index die wordt toegepast
voor afvalwater uit de mijnbouw.
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getallen 20en 10zijn opgrond van de praktijk
zogekozen,dat een normoverschrijding direct
gesignaleerd wordt.
Voorbeelden van deze gezondheidskundige
parameters zijn arseen, kwik, pesticiden,
bacteriën van decoligroep,fecale Streptococcen,
sporen vansulfietreducerende Clostridia,e.a.
Voorbeelden vandeoverigeparameters zijn
calcium, smaakgetal,zuurgraad, nitraat, ijzer,
mangaan, mineraleolie,koloniegetallen yfZ en
22°C,e.a.
Dubbeltellingen:
Alser tengevolge van één incident ofoorzaak meerdere malen een wetsoverschrijding
plaatsvindt dan wordt hiervoor slechts éénmaal
punten afgetrokken. Eenvoorbeeld isde gelijktijdige wetsoverschrijding van E-colien fecale
Streptococcen opéén plaats in het distributiegebied. In datgeval isdeaftrek slechts eenmaal
20punten.
Aftrek 2
Zou alleen volstaan worden met aftrek 1
dan betekent dit,dat een situatie waarbij alle
gemeten waarden net onder denorm liggen
dezelfde waardering krijgt alsde situatie waarbij degemeten waarden verbeneden de norm
liggen. Het opvullen vaneen norm zou dan
niet opvallen.
Daarom iseen tweedeaftrek geïntroduceerd
dieverband houdt metdeligging van een
gemiddelde waarde ten opzichte van de norm.
Alsdegemiddelde waarde van een aantal metingen indebuurt komt van denorm vindt een
tweedeaftrek plaats,waarbij geldt hoe dichter
bijde norm des tegroter de aftrek.

methode'wordtgebruikt, diedoorWBEis ontwikkeld. Ervindt paspuntenaftrek plaats vanaf
een smaakgetal van0.2omdat deervaring leert
dat "deconsument" bij het drinken van water
met een smaakgetal tot 0.2geen smaakproblemen ervaart.Deaftrek ismaximaal 36punten
bij een smaakgetal van 2.0.Hierbij wordt de
volgende formule gehanteerd:

Bijaftrek 2zijn naast enkeleVEWIN-aanbevelingen de normwaarden uit het concept
herzieneDrinkwaterrichtlijn vandeEUuit 1994
gehanteetd,omdat hierin recent ontwikkelde
toxicologische inzichten zijn verwerkt (zie
afb.2). Deze normwaarden zijn inmiddels alweer
gewijzigd, maar nogsteeds niet definitief vastgesteld.Omdat het regelmatig wijzigen van
dezewaarden ongewenst isin verband met een
trendbreuk, zijn voorlopigdewaarden uit het
eersteconcept aangehouden. Bijde definitieve
Europese wetgeving kunnen deze normwaarden aangepast worden ofkan men de nieuwe
normen van denationale wetgeving ovetnemen.Deindexcijfers dienen dan wel met terugwerkende kracht gecorrigeerd te worden.
Voorhet smaakgetal geldt een afwijkende
norm omdat hier alsmeetmethode een 'huis30
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Overzicht algemene index periode
1995 - 1997
Elkemaand wordt opdedrie productielocatiesdealgemene index berekend voor water
dat het pompstation verlaat.Voorelke productielocatie istevens een index berekend voor het
bijbehorende verzorgingsgebied. Op het kaartje
opdevorigepagina staan dedrie productielocaties met bijbehorend verzorgingsgebied,
inclusiefdemengzones.Ookde indicatorpunten zijn aangegeven. Ditzijn punten waar extra
monsters worden genomen (minimaal eenmaal
per maand) om deindex in het distributienet
(regio's) tekunnen bepalen.

smaakaftrek = (smaakgetal -0,2)* 20.
Omdat concentratieniveaus ver beneden de
norm niet van belangzijn iservoorgekozen de
gemiddelde waarden pas mee te tellen alsdeze
boven de50procent van de normwaarde uit
komt.Bijhet bereiken vande normwaarde,
wordt een aftrek gegeven van 10punten. Hiertussen wordt lineairgeïnterpoleerd. Afbeelding 1 laatzienhoeaftrek 2 tot stand komt.
Voor de bacteriologische parameters, zoals
koloniegetallen en aé'romonasisvoor de
berekeningen een logaritmische schaal aangehouden.
Niet alleparametersgeven eenbijdrage aan
de tweedeaftrek. Wanneer demaximaal gemeten waarde van een parameter niet uitkomt
boven 50procent van denormwaarde dan isde
bijdrage nul. Deparameters,diede belangrijkstebijdrage leveren aan de tweedeaftrek zijn
voordedrie productiebedrijven van WBEin
afbeelding 2vermeld.
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Algemeneindex.

Parameterbjsten normering.
Aftrek ;

In deze tweedeaftrek zijn voornamelijk
gezondheidsparameters opgenomen (zieafb.2).
Hieraan zijn toegevoegd deparameters aèïomonzs en koloniegetallen 22°CenyfC, omdat ze
een indicatiegeven van de nagroei in het distributienet.Alsesthetische parameter isverder ook
smaak toegevoegd,omdat deconsument veel
waarde hecht aangezond èn lekker drinkwater.

van 25procent inplaats van 50procent van de
normwaarde, dan levert dit weinigextra informatie.Ookeen waarde van 75procent heeft weinigverliesaan informatie tengevolge (zieafb.2
en3).
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Parameterlijst kwaliteitsindex
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nitraat
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Legenda:

<24%

25 -495
*Eureau richtlijn (concept1994)

1) inspectie tichtln:
2 VEWINaanbevel mg 1993

50>75%

3)Waterleidingbesluit19
4)WBE bedrijfsnorm
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dergelijk seizoenseffect treedt opinalleregio's.
Inhetvoorzieningsgebied van Kralingen isin
juni 1996enseptember 1997sprakevaneenéénmalige aftrek voorTHM.Dit istewijten aan een
netschakeling, waarbij opéén van de indicatorpunten enige tijd water uitdeBetenplaatis
gedistribueerd. Ditisditect zichtbaar inde
index (afb. 6).

Alg.kwaliteitsindex 1996, Berenplaat af p o m p

Geconcludeerd kan worden dat dealgemene index ondanks zijn weliswaar arbitraire aannames een aantal zakenzichtbaar maakten
voorkomende incidenten, klachten, netschakelingen ennormoverschrijdingen signaleert.
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Demaandelijkse indexcijfers van hetuitgaandewater vande productiebedrijven
Kralingcn enBerenplaat zijn onder vermelding
van de herkomst van deaftrekpunten weergegeven indeafbeeldingen 4en5.

Deoperationele index isbedoeld om een
globaal beeldtegeven van dewaterkwaliteit tijdensdeverschillende fasen vanhetproces bijde
productbewerking en deproductgeleiding naar
deafnemer2: Omdat dezeindex typisch

kwaliteit optreden.Ditkomt vooraldoor de
nagroei(koloniegetallen enaëromonas). Een

Het vetschil inzuiveringsstappen isgoed
tezien.Zo wordt inKralingen ozon gebruikt
als hoofddesinfectie enopdeBerenplaat wordt
chloorbleekloog toegepast.Aftrek vindt plaats
voot degevormde desinfectie nevenproducten,
bromaat tespectievelijk trihalomethanen
(THM).
Debromaatvotming isbeïnvloedbaar door
regelingvandezuurgraad endosering vande
hoeveelheid ozon.Op Kralingen zijn inmiddels
nieuwe ozonbegassers geïnstalleerd, waardoor
devorming van bromaat beter regelbaar is.De
THM-vorming door denadesinfectie met chloor
isindezomermaanden van 1997goed zichtbaar.

- • -Kralingen
-•-Baanhoek
^Berenplaat

jan

feb

m r t apr m e i j u n Jul

a u g s e p okt n o v d e c

Vergelijking watersoorten Dealgemene indexisinprincipegeschiktomverschillendewatersoorten tevergelijken.Voorhet
eigenbedrijfzijn hierdetrendlijnen vandedrielocatiesaangegeven.

Opvallend isdelaatste maanden van 1996
het sluipend opkomen van botium.Dit wordt
bij allelocaties waargenomen. Omdat borium
ingeen enkelezuiveringsstap wordt verwijderd
ligt deoorzaak bijdebron.Het blijkt dat de
afvoer van deMaasin 1996lager isgeweest dan
normaal, waardoor het gehalte aan borium
hoger was.
Atrazine wordt indewintermaanden opde
Berenplaat waargenomen, conform de periode
van toepassingendeverblijftijd inde spaarbekkens.Kralingen heeft hiergeen lastvan:atrazinewordt hier tijdens deozonbehandeling verwijderd.

JTHMjCHClitCHBriCl)
» bronuat

Afb.4.

Algemene kwaliteitsindex 1996-1997, Berenplaat a/pomp

Inaugustus 1996voldeed hetwater van Kralingen niet aan dedrinkwaternorm. Erwas
sprake van een onderschrijding van de hardheid
(147i.p.v. 1,50mmol/1).
In maart 1996en december t997werdenop
deBerenplaat normoverschrijdingen geconstateerd van Clostridiaenmineraleolie.
Kijken wenaar deindex van hetbijbehorende distributicgebiedvan Kralingen,dan zien
weindezomermaanden eenverslechteringin

• -Ill.Uh,
• kolonicgetallen
3 Acronionas
HTHM [CHClj+CHBrïClj
• bronuat

•algemene index

Afb. 5.

Algemene kwaliteitsindex 1996-1997, Kralingcn a/pomp
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bedrijfsgebonden is,volgt hierslechtseen korte
uiteenzetting.
Esmaak

In deze index zijn elementen opgenomen
diegedeeltelijk door het management beïnvloed
kunnen worden,zoals eenjuiste dosering van
chemicaliën, het hygiënisch werken bij reparaties aan het leidingnet en het binnen dejuiste
grenzen houden van dezogeheten stuurparameters.

• koloniegetallen
3 Aeromonas
DTHM(CHCli<CHBnC]j
•> bromaat

.MT^^i^ffft-HvnjTi.i.n ti iXn
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Ook deoperationele index loopt van

e -= bu a.

o tot 100.

Zowel voor productiebedrijven alsde
distributieregio's geldt:

Afb.6.

Algemenekwalitemmdex 1996-1997,Kralingenvoorzieningsgebied.

Operationele index =
100 - aftrek 1- aftrek 2+/- bonus/malus
3snu*k

Aftrek1
Deze isweer identiek aan dievan de algemene
index,dat wilzeggen elkegemeten waardedie
eennormoverschrijding laatzien van het
Waterleidingbesluit geeft een aftrek van 20of10
punten.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het
management over het instrumentarium
beschikt om aan dewettelijke eisen te voldoen.

3bonus/malus

Afb.7.

Operationele kwalireitsindexproductielocatie Krautigen 1996-1997.
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abijproductiebedrijven
Omdat deprocesvoering bij de productiebedrijven vangeheelandere aard isdan bij de
distiibutieregio's ishiermee bij aftrek 2rekening gehouden.

Deaftrek isnu gebaseerd op het petcentage
van allewaarnemingen, dat niet binnen de
bandbreedtes blijft.
Omdat eenonder- ofoverschrijding van de
bandbreedte niet vooralle stuurparameters
dezelfde gevolgen heeft voor het eindproduct,
zijn opempirischegronden nog gewichtsfactoren aan dezeparameters toegekend. Ook
worden punten afgetrokken bij een verhoogd
smaakgetalvan hetgeproduceerde drinkwatet,
waatbij dezelfde wetkwijze wordt toegepast als
bij dealgemene index (afb.7).
bbijdistributicregio's
Ookhier isdeaftrek gebaseerd oponder- en
overschrijdingen van normen en bandbreedten,
32
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Opgrond van ervaringuit het verleden zijn
voordestuurparametets voorelke processtap
normen enbandbreedten opgesteld. Ditis
gedaan voordevolgende stuurparameters:
EGV,troebeling,pH,chloor en/ofozon en
ammonium.

25-1998

-Operationeleindex
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Aftrek2

Dezeaftrek wordtgegeven indien degehalten van bepaalde,zogenaamde stuurparameters
tijdens het zuiveringsproces niet voldoen aan de
voorafafgesproken waarden (bandbreedten).
Dezestuurparametets zijn beïnvloedbaar door
operationele factoren, zoals eenjuiste dosering
van dechemicaliën tijdens het zuiveringsproces.
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• smaakafnamc
• kolonicgctallen
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Greparaties

3Aeromonas
i ijzer
-operationeleindex
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Operationele kwaliteiuindcx Rotterdam Noord c.o.1996-1997.

waarbij alleendie parameters zijn gekozen die
weer inzekeremate tebeïnvloeden zijn: aantallen aeromonas, koloniegetallen, troebeling en
ijzer. Deaftrek isgebaseerd opallemetingen in
het standaard bewakingsprogramma (wettelijk)
van het net.
Ook hier zijn weegfactoren voor parametets
opgenomen.
Naast normen en bandbreedten omvat
aftrek 2 bij distributieregio's nogde volgende
elementen: aantal klachten, smaakvetandering
t.o.v.desmaak afpompen het aantal afkeuringen bij reparaties en aanleg nieuwe
leidingen (afb.8).

bandbreedten veroorzaken. In zo'ngeval vindt
compensatie plaats via bonuspunten.
Maar ook kan ersprakezijn vanslordigheden oftekortkomingen bij de procesvoering.
Alsvoorbeeld: het niet nakomen van afsptaken
ofonvoldoende netheid of ordelijkheid.
Tenslotte moet met nadtukgesteld worden
dat dehiet vermelde indexcijfers geenszins pretenderen dewatetkwaliteit in absolute zin te
karakteriseren. Het doel isom beter inzicht te
krijgen in waterkwaliteitsaspecten. Hietdoot
kan debedrijfsvoering opeen hoger plan
worden gebracht ofgehandhaafd.<f

Bonus/malus-punten
Erblijven altijd factoren een tol spelen die
niet in cijfers engetallen zijn uit te drukken.
Ondanks een uitstekende bedrijfsvoering
kunnen toch problemen optreden,dieniet of
nauwelijks zijn tebeïnvloeden.Zokunnen in
het distributienet maatregelen noodzakelijk
zijn diealsbijeffect eenoverschrijding van
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