Ontharding Scheveningen (DZH):Succesvolle vermindering lood- en
koperafgifte aan drinkwater*

Ontharding te Scheveningen
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
(DZH) onthardt sinds december 1993 het
drinkwater op pompstation Scheveningen
[1,2]. Met invoering van ontharding wil
DZH vooral de afgifte van lood uit waterleidingbuizen verminderen, om daarmee de loodinname te beperken voor
consumenten die wonen in panden met
loden dienstleidingen of binneninstallaties. Bovendien geeft DZH met ontharding invulling aan het VEWINMilieuplan, waarin de waterleidingbedrijven in Nederland hebben aan-
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Samenvatting
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) onthardt sinds december 1993 het
drinkwater op pompstation Scheveningen. Met invoering van ontharding wil DZH
vooral de afgifte van lood en koper uit waterleidingbuizen verminderen en het
gebruikscomfort van het drinkwater verder verhogen.
Kiwa NV Onderzoek en Advies heeft in opdracht van en in nauwe samenwerking
met DZH een studie uitgevoerd, om vast te stellen in welke mate de beoogde
voordelen van ontharding op pompstation Scheveningen in de praktijk daadwerkelijk zijn opgetreden. In deze studie is ook vastgesteld in hoeverre neveneffecten van ontharding optreden. Mogelijke neveneffecten van ontharding zijn
verhoogde ijzerafgifte door gietijzeren leidingen of toename van pH-variaties in
het water tijdens distributie. DZH wilde voorkomen dat het onverwacht met
problemen hierover zou worden geconfronteerd.
Door invoering van ontharding te Scheveningen is het gemiddelde loodgehalte in
drinkwater in panden met loden leidingen sterk afgenomen, van 42 //g/l naar
25 //g/l. Deze waarde van 25 //g/l voldoet juist aan de interim-waarde in de voorgestelde herziene Europese Drinkwaterrichtlijn (25 //g/l voor een periode van
15 jaar). Vervanging van loden dienstleidingen en binneninstallaties in het voorzieningsgebied zal echter noodzakelijk blijven om na 15 jaar te kunnen voldoen
aan de aangekondigde grenswaarde van 10 //g/l.
Het koperoplossend vermogen van het Scheveningse drinkwater (circa 1 mg/l)
voldeed al ruim aan de huidige norm (3 mg/l). Ontharding heeft het koperoplossend vermogen nog aanzienlijk verder gereduceerd, tot circa 0,25 mg/l. De
verminderde koperafgifte heeft ook geresulteerd in een aanzienlijke vermindering
van de diffuse verspreiding van koper in het milieu. De kopervracht van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Houtrust, die grotendeels water uit het voorzieningsgebied van pompstation Scheveningen inneemt, is vrijwel gehalveerd.
In het onderzoek zijn geen negatieve neveneffecten van ontharding in het voorzieningsgebied aangetroffen.

IR. H. BRINK
Kiwa NV Onderzoek en Advies

gegeven maatregelen te zullen nemen om
afgifte van lood en koper aan drinkwater
te verminderen. Bovendien speelden ook
overwegingen als verhoogd gebruikscomfort en verlaagd wasmiddelenverbruik
bij invoering van ontharding een rol.
Met de invoering van ontharding zijn
hoge kosten gemoeid geweest. De totale
investering bedroeg 28,5 miljoen gulden
[1]. DZH heeft daarom een studie uitgevoerd, om vast te stellen of de beoogde
doelen van ontharding daadwerkelijk zijn
gerealiseerd. Aan het einde van de jaren
tachtig is gebleken dat door invoering van
ontharding ook nadelige neveneffecten
kunnen optreden. In enkele gevallen is
een toename van problemen met kalkafzetting in warmwatertoestellen geconstateerd [3].Vandaar dat DZH ook vast
heeft gesteld in hoeverre deze neveneffecten in het voorzieningsgebied van
pompstation Scheveningen zijn op* In dit artikel beschrijven wij het onderzoek
waarvan de heer ir.J.van Puffelen de
inspirator was.Hij heeft het zelf niet meer
kunnen afmaken, vanwege zijn plotselinge
overlijden op 8 september 1993.Wij hebben
gemeend dat het op onze weg ligt om dat
voor hem te doen.

getreden. In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van deze studie, die is
uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen
medewerkers van DZH en Kiwa NV
Onderzoek en Advies. De ervaringen van
de consumenten zijn separaat onderzocht
[4] en komen in dit artikel niet aan de orde.
In de loop van de studie is de aandacht
voor loodgehaltes in drinkwater versterkt,
doordat in november 1993 nieuwe richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn voorgesteld, waaronder een strengere richtwaarde voor
lood. Op basis van deze richtwaarde wordt
aanscherping van de Europese en Nederlandse wetgeving verwacht [5]. Daarom
kreeg in dit onderzoek het vaststellen van
de loodgehaltes in het drinkwater van
pompstation Scheveningen na invoering
van ontharding een zwaarder accent.
Hierbij is ook de effectiviteit onderzocht
van het VEWIN-doorstroomadvies om
voor kwetsbare groepen consumenten
(kleine kinderen en zwangere vrouwen)
het water voor consumptie pas te tappen
na het doorstromen van de leiding.
Het loodgehalte van drinkwater na
invoering van ontharding
In gebieden met loden leidingen draagt
drinkwater in belangrijke mate bij aan de
blootstelling van de mens aan lood [6].

Vooral de laatste jaren groeit het aantal
aanwijzigingen dat een langdurige blootstelling aan lood, ook bij lage concentraties, schadelijk is voor de gezondheid.
De grootste risico's lopen ongeborenen,
zuigelingen en jonge kinderen. Lood heeft
vooral een toxisch effect op de nieren,
bloed en het centrale zenuwstelsel. De
effecten uiten zich door afwijkingen in
cognitieve vaardigheden en intelligentie.
Momenteel wordt herziening van de
Europese Drinkwater Richtlijn voorbereid.
Hierbij staat de hoogte van de voor te
stellen norm nog ter discussie, alsmede
de termijn van invoering. Een van de
mogelijkheden bestaat uit een gefaseerde
aanscherping van de loodnorm tot 10 //g/l,
te bereiken na 15 jaar door verwijdering
van alle loden leidingen en binneninstallaties. In deze gefaseerde benadering zal
na 5 jaar na in werking treding van de
richtlijn een interim-norm van 25 //g/l
gelden, bijvoorbeeld te bereiken door
conditionering. Na het van kracht worden
van de Europese Drinkwater Richtlijn zal
een aangescherpte norm in het Nederlandse Waterleidingbesluit opgenomen
moeten worden. Hierbij kan de Nederlandse overheid eventueel besluiten een
scherpere (d.w.z. lagere) grenswaarde te
hanteren.
Anticiperend op deze normstelling is
DZH begonnen met de vervanging van
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Aß. 1 - Het loodoplossend vermogen van het drinkwater 'afpompstation'gemeten met
de lodenbuizenopstelluig oppompstation Seheveningen.

loden dienstleidingen. Voor het jaar 2005
zullen bij DZH alle loden dienstleidingen
vervangen zijn. Loden binneninstallaties
zullen echter naar verwachting nog langdurig aanwezig blijven. De vervanging van
deze binneninstallaties is de verantwoordelijkheid van de huurder c.q. eigenaar
van de woning. Tot nu toe vindt sanering
van loden binneninstallaties slechts
mondjesmaat plaats.
In afbeelding 1is het loodoplossend
vermogen uitgezet over de jaren 1990
tot en met 1994. Het loodoplossend
vermogen is het gemeten loodgehalte
in drinkwater na 16 uur stilstand in een
loden leiding, en wordt conform het
VEWIN-advies uit 1987 bepaald met een
lodenbuizenopstelling. Uit de afbeelding
blijkt dat het loodoplossend vermogen na
invoering van ontharding is afgenomen
van circa 125 //g/l in de periode tot en met
1993 tot 72//g/l in 1994.
Om het loodgehalte te bepalen in het
geconsumeerde water zijn op lokaties in
het voorzieningsgebied waar loden dienstleidingen en/of binneninstallaties aanwezig zijn, debiet-proportionele monsters
genomen. Hiertoe is een methode gebruikt,
die eind jaren zeventig is ontwikkeld [7].
Bij deze methode wordt circa 5% van het
voor consumptie getapte water verzameld,
waarna in het verzamelmonster het loodgehalte wordt bepaald. Dit loodgehalte
geeft een betrouwbaar beeld van de
loodinname van de consument via drinkwater.
De metingen zijn voorafgaand aan de
ontharding in 1993 uitgevoerd en in 1994,
ruim driekwart jaar na de start van de
ontharding. Eenzelfde meting is ook al in
1977 uitgevoerd tijdens de ontwikkeling
van de methode. Er zijn monsters
genomen op 32 lokaties. Deze lokaties zijn
verkregen door inspectie van dezelfde
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Aß. 2 - Het gemiddelde loodgehalte in debietproportionele monsters uit panden met
een loden dienstleiding en/of binneninstallatie in het distributiegebied van pompstation
Seheveningen (gemiddelde van 32 metingen).

50 panden die in het onderzoek van 1977
zijn bemonsterd. In 32 van deze
50 panden bleek nog een loden binneninstallatie en/of dienstleiding aanwezig te
zijn.
Tussen 1977 en 1993 is een afname van
het gemiddelde loodgehalte in geconsumeerd tapwater vastgesteld (afb. 2).
Deze afname is wellicht het gevolg
geweest van de doorwerking in het
distributiegebied van de overschakeling
van water uit de Lek op water uit de
Afgedamde Maas als bron voor drinkwater. Door invoering van ontharding is
nogmaals een aanzienlijke reductie van
het gemiddelde loodgehalte aan de
tapkraan in panden met loden dienstleidingen en/of binneninstallaties
verkregen. De gemiddelde waarde
bedraagt nu 25 //g/l, en voldoet daarmee
aan de interim-normwaarde in de voorgestelde herziene Europese Drinkwaterrichtlijn van januari 1995.
Effectiviteit van doorstromen
Voor kwetsbare groepen als zuigelingen
en zwangere vrouwen is een verdere
verlaging van het loodgehalte gewenst. Dit

kan onder andere worden bereikt door de
kraan enkele minuten te laten doorstromen voordat drinkwater wordt getapt.
De VEWIN heeft in 1994 daartoe het
zogenaamde 'doorstroomadvies' gegeven.
Voor deze kwetsbare groepen wordt
aangeraden om de kraan gedurende
2 minuten te doorstromen voordat drinkwater voor consumptie wordt gebruikt.
Om verspilling van drinkwater tegen te
gaan is aanbevolen om het water tijdens
doorstroming op te vangen en te gebruiken voor bijvoorbeeld het begieten
van planten.
In het voorzieningsgebied van pompstation Seheveningen is een steekproef
genomen om de effectiviteit van het doorstromen van de leiding voorafgaand aan
het tappen te onderzoeken. Doorstromen
van de leiding gedurende 2 minuten voorafgaand aan tappen levert een daling op
van het loodgehalte, zoals is geïllustreerd
in afbeelding 3.
Uit deze afbeelding blijkt dat in alle
bemonsterde panden het loodgehalte na
2 minuten doorstromen lager is dan
25 //g/l. In veel gevallen is het loodgehalte
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ook lager dan 10 //g/l. Doorstromen overeenkomstig het VEWIN- doorstroomadvies blijkt in het distributiegebied van
pompstation Scheveningen echter geen
garantie te zijn voor een loodgehalte lager
dan 10 ^g/1. De resultaten van een
landelijke studie naar de effectiviteit van
het VEWIN-doorstroomadvies worden
binnenkort in opdracht van de VEWIN
gerapporteerd [8].
Koperafgifte aan drinkwater
Al geruime tijd staat de koperafgifte aan
drinkwater vanuit koperen waterleidingbuizen sterk in de belangstelling bij de
Nederlandse waterleidingbedrijven,
oppervlaktewaterbeheerders en bij de
Rijksoverheid. Aanleiding hiertoe is de
bijdrage die koper in drinkwater levert aan
de diffuse verspreiding van koper in het
milieu. Koper is met name toxisch voor
het aquatisch milieu. In het Nationaal
Milieubeleidsplan heeft de overheid het
voornemen aangekondigd om de diffuse
verspreiding van zware metalen zoals
koper in het milieu terug te dringen. De
VEWIN heeft zich in haar Milieuplan
achter dit voornemen geschaard en maatregelen aangekondigd om de koperafgifte
aan drinkwater te verminderen.
Door invoering van ontharding is het
koperoplossend vermogen van het water
van pompstation Scheveningen aanzienlijk
gedaald (afb. 4). Het koperoplossend
vermogen is het kopergehalte in drinkwater na 16 uur stilstand in een koperen
leiding en wordt gemeten met een
koperenbuizenopstelling [9].
Ook voor invoering van ontharding
voldeed het koperoplossend vermogen
van het water van pompstation Scheveningen met een waarde van circa 1mg/l al
ruim aan de wettelijke norm hiervoor
(3 mg/l). Invoering van ontharding heeft

het koperoplossend vermogen met nog
eens een factor 4 gereduceerd tot
0,24 mg/l, een extreem lage waarde.

Datum

De verminderde koperafgifte aan het
drinkwater is ook geconstateerd bij de
Haagse rioolwaterzuiveringsinstallatie
Houtrust van het Hoogheemraadschap
Delfland. Het kopergehalte in het aangevoerde afvalwater en in het effluent van
de installatie is verminderd met circa 50%
en in het afgevoerde rioolslib met circa
25% (afb. 5).
Kalkafzetting
De vorming van hinderlijke afzettingen
van calciumcarbonaat in leidingen en
toestellen betekent voor de consument
veel ongemak. Kalkafzetting leidt tot
onderhoud aan huishoudelijke en industriële warmwatertoestellen, versnelde
slijtage en in doorstroomwarmwatertoestellen tot een verhoogd energieverbruik. Kalkafzetting in koud water leidt
onder meer tot verstopte watermeters en
perlators in kranen.
Door invoering van ontharding is het
kalkafzettend vermogen van het water
gewijzigd; het kalkafzettend vermogen bij
hoge temperaturen is afgenomen. Het
gehalte Theoretisch Afzetbaar Calciumcarbonaat bij 90°C (TACC90) geeft aan
hoeveel kalk maximaal kan worden
afgezet in warmwatertoestellen. De
TACC90 is door invoering van ontharding
afgenomen. De verzadigingsindex bij

(mg/l)

TACCAQ

( rtmol/l)

Op tien plaatsen in het voorzieningsgebied zijn kopergehaltes gemeten in
drinkwater na 16 uur stilstand in een
koperen leiding. De waarden die hier
gemeten zijn komen met een waarde van
0,26 mg/l vrijwel overeen met de op het
pompstation gemeten waarden voor het
koperoplossend vermogen.

Afb. 4 -Hetkoperoplossendvermogen van hetdrinkwater 'afpompstation'gemeten
metde koperenbuizenopstelling oppompstation Scheveningen.
Kop sroplossendvermogen 'af pompstation'

TABEL I- Hetkalkafzettendvermogen vanhet
drinkwater 'afpompstation'Scheveningen vooren na
invoeringvan ontharding.
TACC10
(mmol/1)

LJ

Voor ontharding

•

Na ontharding

2 -

0,55

0,11

0,36

0,97

Na
ontharding
oktober 1994

0,31

0,09

0,69

0,93

90°C (SI90) is een maat voor de afzettingssnelheid. De SI90 is vrijwel ongewijzigd
gebleven (tabel I). Bij lage temperaturen is
het kalkafzettend vermogen in geringe
mate toegenomen; de TACC 1 0 is ongewijzigd bij een gering hogere waarde
voor de SI10Bij ontharding worden microkristallen
calciumcarbonaat gevormd, die het
optreden van kalkafzetting kunnen
versnellen [10 en 11]. Ook op pompstation
Scheveningen worden dergelijke microkristallen gevormd, maar de na de ontharding geschakelde filters blijken de microkristallen effectief te verwijderen (afb. 6).
DZH heeft bij diverse instanties navraag
gedaan over onderhoudsgegevens van
warmwaterapparatuur. Hieruit is gebleken
dat kalkafzetting in het voorzieningsgebied
van pompstation Scheveningen voor
invoering van ontharding niet als problematisch werd ervaren. Hier is geen verandering in gekomen na invoering van
ontharding.
Aantasting gietijzer en staal
Door invoering van ontharding is de
'Corrosie Index voor gietijzer en staal'
(Cl) toegenomen. De Cl is als volgt gedefinieerd:
Cl = ( [ ( > ] + 2-[S042-]) / TAC
Hierin worden de concentraties chloride,

&-.
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Afb. 5- Hetkopergehalte inhetaangevoerde afvalwater, inhetrioolslib enin het
effluentvan rioolwaterzuiveringsinstallatie Houtrustvan hetHoogheemraadschap
Delfland.
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.21

Afb. 6 - Het nucleërend
vermogen (maat voor de
aanwezigheid van
microkristallen
calciumcarbonaat) van
het water op verschillende
plaatsen in de zuivering
op pompstation
Scheveningen (13-101994).

Nucleërend vermogen (1/log(t. .))

1,6 1,4 -

L

II
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Aanvoer snelfilters

Snelfiltraat

Langzaamzandfiltraat

Plaats inde zuivering

sulfaat en totaal anorganisch koolstof
(TAC) uitgedrukt in mmol/1.
In 1988 heeft de Kiwa-Commissie
Conditionering aanbevolen om de Cl
kleiner dan 1te houden om problemen
door aantasting van gietijzer en staal tegen
te gaan [12].Door invoering van ontharding neemt het TAC-gehalte af bij
nagenoeg ongewijzigde chloride- en
sulfaatconcentraties, zodat de Cl toeneemt.
Tegenover deze toename van de Cl staat
een toename van de pH. Hierdoor zal de
aantasting van gietijzer en staal verminderen. Welk effect de overhand heeft
is vooraf niet te voorspellen.

pH. Door afname van de bufferende
werking kunnen fluctuaties in de pH van
het drinkwater tijdens transport optreden.
Te grote fluctuaties zijn ongewenst. Sterk
verhoogde pH-waarden kunnen aanleiding zijn voor problemen met kalkafzetting, terwijl bij sterk verlaagde
pH-waarden verhoogde aantasting van
leidingmaterialen op kan treden.
Uit metingen met het Kiwa-monitorsysteem is gebleken dat na invoering van
ontharding de pH-variaties weliswaar zijn
toegenomen, maar dat deze nog steeds
gering zijn. De grootste gemeten pHtoename is slechts 0,1 pH-eenheid, welke
is gemeten in het water na doorstromen
van een asbestcementleiding.

Met het Kiwa-monitorsysteem zijn op
diverse plaatsen in het voorzieningsgebied
metingen uitgevoerd. Als aantasting van
gietijzer of staal optreedt, wordt bij deze
metingen een toename van de troebelheid tijdens distributie gemeten. Bij de
metingen in het voorzieningsgebied van
pompstation Scheveningen is dit niet
geconstateerd (afb. 7).

Effecten van ontharding
Resumerend heeft de beschreven studie
aangetoond dat de effecten die DZH
nastreefde met invoering van ontharding
zijn bereikt. Het lood- en koperoplossend
vermogen is aanzienlijk verlaagd, zonder
dat nadelige neveneffecten zijn opgetreden.

pH-veranderingen tijdens distributie
De bufferende werking van het drinkwater neemt af door invoering van ontharding. De bufferende werking wordt
bepaald door het TAC-gehalte en door de

Ontharding heeft daarmee voordelen
opgeleverd voor de volksgezondheid
(vermindering loodafgifte door loden
leidingen) en voor het milieu (vermin-
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Afb. 7 - De troebelheid
aan het einde van een
gietijzeren leiding (lokaüe
Vlierboomstraat) is
ongewijzigd ten opzichte
van de troebelheid aan
het begin van de leiding
(lokatie Azaleaplein). Dit
duidt erop dat er geen
sprake isvan emissie van
corrosieprodukten; er is
geen onacceptabele
aantasting van de leiding
vastgesteld. De metingen
zijn uitgevoerd na
invoering van ontharding
(oktober 1994).

dering diffuse verspreiding van koper in
het milieu).
Met invoering van ontharding op pompstation Scheveningen heeft DZH bereikt
dat het loodoplossend vermogen voldoet
aan de voorgestelde overgangswaarde
hiervoor (gemiddelde loodgehalte aan de
tapkraan 25 //g/l). Doorstromen van
de loden leiding overeenkomstig het
VEWIN-doorstroomadvies in het voorzieningsgebied van pompstation
Scheveningen blijkt een effectieve maatregel om een loodgehalte lager dan
25 //g/l te bereiken. In veel gevallen is
het loodgehalte na 2 minuten doorstromen
zelfs lager dan 10 //g/l.
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