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Debeoordelingsrichtlijn isvastgesteld door
CollegevanDeskundigen vanKiwa,waarin
belanghebbende partijen ophetgebiedvan
waterleidingartikelenzijn vertegenwoordigen.Derichtlijn isdedoorKiwagehanteerdewerkwijze vastgelegd bijde
uitvoering vanhetonderzoek terverkrijgingvaneen productcertificaat, alsmede
deexternecontrole.Hetbetreffen hierdus
nieuwemeters.Allenieuwemeters krijgen
een ijkrapport, waarbij de miswijzing
binnen eenvastgesteldgebied ligt.Een
nieuwemeter krijgt alleen destempel
'goedgekeurd' wanneer miswijzingen de
maximaal toelaatbare miswijzingen niet
overschrijden.

D. B R I N K , G E M E E N T E W A T E R L E I D I N G E N AMSTERDAM

DeAmsterdamsewethouderNutsbedrijven Guusje terHorstplaatsteafgelopenzomerdeeerste
watermeter ineenappartementencomplex inAmsterdam-Osdorp. Intotaal zullen ruim400.000
metersworden^eplaatst:deeerste300.000binnen isjaar, deoverigemetersindedaaropvolgende
i5jaar,geplaatst.Voordeaanloopperiodewordende^ebruikelijkemeters^einstalleerd,dieeen
huidige herleiddeaangenomenstandtijd hebbenvanzevenjaar.
Nationaaleninternationaal vinden
onderzoeken plaatsvoorbepalingvanstandtijden.Vooronzeoverzeeseburen iséénvan
debenaderingen destandtijd opbasisvan
economischelevensduur,jaarlijkse
inkomstenderving vanwegenietgeregistreerdekubiekemetersversusmeterrevisiekostenzijn voorbijvoorbeeld Alamameda
CountyWaterDistrict inFremont (Californie)
aanleiding tothetverwisselen vanmetersna
15jaar.Nationaalgezien wordtookonderzoek
gedaannaardestandnjdbepaling. Inhetkader
vanhetBedrijfstakonderzoek Waterleidingbedrijven zoektKiwamomenteel factoren die
miswijzingen kunnen veroorzaken,waardoor
dewatermeter nietmeergoed functioneert.
VoorGemeentewaterleidingen Amsterdamgeldtdat revisievanmeters totlagere
kosteneneenlageremilieubelasting leidt
vergeleken metvervangingvanmeters.Daarnaastblijkt verlengingvandestandtijd tot
aanzienlijk lagereverwisselings-enrevisiekosten teleiden.Daarom isbijGemeentewaterleidingen onderzoekgeïnitieerd naarde
bepalingvandestandtijd voormetersmet
verschillende meetprincipes(Meerstraal
'droogloper',meerstraals'natloper',enkelstraalsmetersenvolumemeters).Ineerste
instantie isgekeken naardemateenaardvan
devervuilingvanhetbinnenhuis vande
watermetersennaar het verloophiervan inde
tijd. Deeersteresultaten zijn nu bekend.
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Destandtijd vaneenwatermeter isafhankelijk vanenerzijdsde(an)organische vervuilingvanhet binnenhuis enanderzijds de
mechanischeslijtage.Voordebepalingvande
vervuilingsgraad isgebruikgemaakt vanhet
bemeterdedeelvan Gemeentewaterleidingen:
metersdieinhetAmsterdamsenet zijn
geplaatst voorkleinzakelijk verbruik.Voorde
bepalingvandevervuilingsgraad vanhet
binnenhuis iseenselectievan 17 meters
gemaakt uiteenpopulatievan7000meters.
Doordegroottevandesteekproefzijn de
resultaten zeerindicatief.Deselectiecriteria
bestaan uit:PVCenGGI] [grijs gietijzer)

distributiegebied, looptijden tussen400en
2100 dagenen kaliber2,5.
Deuitgenomen meterszijn afgedopt en
opijsvervoerd naarde meterrevisiewerkplaats
vanGemeentewaterleidingen. Detweededag
zijn demetersdoorgemeten opdeijkbank en
nietafgesteld. Totdevolgendedagzijn de
metersafgedopt bewaard.Dederdedagzijn de
metersgeopend,visueelbeoordeeldengefotografeerd. Debinnenhuizen zijn metgesteriliseerd materiaal uitgenomen uitdewatermeterkomenopwatergezet.Daarnazijnde
binnenhuizen opijsvervoerd naar het laboratorium,waarna 'smiddagsdeanalyses zijn
ingezet.Deanalysewerd ingezetdoorde
metersdriekeertetrillen met reinwater met
eentotaal volumevan500tot 1000ml.Het
getrildewater isgeanalyseerd. Het totale tijdsbestekvanuitname totenmet aanlevering
vandebinnenhuizen aanhet laboratorium

Algemene Voorwaarde voor de levering van
drinkwater
Iederwaterleidingbedrijf heeft AlgemeneVoorwaardevoordeLeveringvan Drinkwater.
Gemeentewaterleidingen omschrijft inartikel 12onderzoekvandejuistheid vandemeetinrichting.Bijtwijfel vanhetjuist werken vaneenwatermeter zalereenonderzoek gestart
worden.Ditonderzoek wordt inopdracht vanhet bedrijfverrichtdooreendoordeCommissie
ControleWatermeters vandeVEWINinNederland erkendewatermeterherstelwerkplaats.dan
weldoorKiwaNVofeendoor KiwaNVaan tewijzen deskundige. Hetonderzoekomvateen
metingwaarbij alleen hetnominaledebiet vandemeter wordtgemeten.Dezemeting wordt
geachtjuist tezijn alshet nominale mectvermogenvandemeetinrichtingdeinde'EEGIJkbeschikkingKoudwatermcters'voordeeersteEEG-IJkvermelde maximaal toelaatbare fout
meteenfout van niet meerdan tweeprocent vandeijkingdoorgestroomde hoeveelheid wordt
overschreden.

bedroegmaximaal 6ouur.Hettotaleanalysepakketvoordebinnenhuizen vandemeters
bestond uit:Adcnosinetrifosfaat (ATP), Fe/Mn,
Ca,DOCen microscopisch onderzoek.
Resultaten
Ineersteinstantiezijn deresultaten van
deijk-metingen getoetst aandegeldende
normen inNederland (ziekader).Daaruit
bleekdatalleuitgenomen metersvoldeden
aandegeldende normen.ZelfsdeROW-bepalinggeeft eenstandtijdverlenging vantwee
jaar tenopzichtevandehuidigevijfjaar die
nugehanteerd wordt.Toepassingvandeze
methode isnietgeheeljuist omdatdesteekproeftoegepast moet wordenopmetersmet
eenstandtijd diegehanteerd wordt door het
waterleidingbedrijf. Inditgevalzijn meters
geanalyseerd dieeenverschillende looptijd
hebben.Ookbleken alle 17metersvande
steekproeftevoldoenaanartikel 12,algemene
voorwaarden voordeleveringvandrinkwater.
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Afbeelding 2geeft deAdenosinetrifosfaat(ATP)-metingen weer,waarbij onderscheid
isgemaakt tussen waterdat PVC ofGGI] is
gepasseerd. DeATP-metingen hebbeneen
grotespreiding.Hetzieterechter naar uit,dat
dezewaardeneenstationairetoestand bereiken,conform biofilmvorming inleidingen, bij
ongeveer 40 ng watermeter.Ooklijkt heterop
dat napassagevaneenPVC-neteenlagere
ATP-waardewordtgeconstateerd ten opzichte
vaneenGGI)-net.
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Daarnaast zijn degegevensverwerkt met
behulp van regressieanalyse.Inafbeelding 1
zijn delineaireregressielijnen weergegeven
dieopbasisvandeijk-metingen zijn berekend.Ookiseen95 procent betrouwbaarheidsinterval opbasisvandezemetingen
berekend en weergegeven(lichtgedrukte lijn
voorhet ijkdebiet van 50l/h,stippellijn voor
250l/h envetgedruktelijn voor2500l/h).Op
basisvanhet snijpunt vanderegressielijn en
demaximaalvijfprocent,voor250 en2500l/h
isdat tweeprocent.Opbasisvandezegegevens isdestandtijdbepaling voor 50l/h18
(ongeveer7jaar),voor250 l/h 8(ongeveer
4jaar)enbij2500l/h 16(ongeveer8jaar).Het
blijkt datdespreidingvandewaarnemingen
bijhet ijkdebiet van250l/h het kleinst isende
betrouwbaarheid hetgrootst. Inditgevalis
het ijkdebiet van 250 l/h hetmeest bepalende
voordestandtijdbepaling enzoude standtijd
8(circa4jaar bedragen.

2500

Bijmetersdiezijn uitgenomen uit het
distributienet waar hetwater uitsluitendPVC
heeft gepasseerd,blijkt geen ijzcrafzetting
plaatstevinden,terwijl bijpassagevanGGI)
erweleenduidelijke ijzerafzetting plaatsvindt
afbeelding 3).
H j O • i l 199»
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Despreiding in waarnemingen voorDOC
iserggroot.Erisgeenduidelijke toenamevan
DOC-gehalteindetijd waartenemen.Voor
afzetting van kalkisdit welhetgeval.Hierbij
isniettezeggen waardevervuilingzich
bevindt,omdat hetgehelebinnenhuis is
geanalyseerd.
Microscopisch onderzoek
Intweemeterswerdzeerveeldetritus
gevonden.Daarnaast bleekbijéénmeteralgen
voortekomen.Deoverigemeterswaren min
ofmeergelijk en mindervervuild.Eenreden
vandehogevervuilingsgraad vandedrie
meters isnietspecifiek tegeven.Ookisgeen
relatiegevonden methet doorstroomd
volumeoflooptijd.Alledriedemetersbleken
bijvisuelebeoordeling hetpredikaat vervuild
tekrijgen, maarerbevondzichgeen sediment
indewatermeterkom.
Vervolgonderzoek
Vervuilingvanwatermeters neemttoe
metdetijd, zoalsuitdemetingen isgebleken.
Eenuitspraakoverwelkmeetprincipein
welkemategevoeligisvoorvervuilingisop
basisvandezemetingen niet tedoen.Hiervoorzalondergecontroleerde omstandighedeneenproefworden uitgevoerd waarbij
verschillende typen watermeters metsterk
vervuild water meteenhoog biofilmvormingspotentie wordendoorstroomd.De
kunstmatige vervuilingzalbestaan uit
nutrientenrijk watermeteenhoogcalciumgehalte.Dezeproefmoeteenuitspraakopleverenoverhetbestaanvaneenverschilingevoeligheidvoor(anorganischevervuilingtussen
verschillendewatermeters.
Daarnaast blijkt nietalleen vervuiling
belangrijk tezijn voor standtijdbepaling,
maarookmechanischeslijtage tengevolge
vansediment.Ditsedimentzou kunnen
bestaatuit restmateriaal van aanboringen,
roest,hogereorganismen ofslib.Tengevolge
vanslijtagemoetdemeterwordengetestop
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zijn robuustheid. Hiervoor iseenproefopstellingontworpen waarbijdemeters met
eenconstantdebiet vanvervuild water worden
doorstroomd. Dekunstmatige vervuiling inde
proefzalbestaan uit spuiwater uit het
distributiegebied.
Conclusies
Demeest bepalendefactor voordebepalingvandestandtijd blijkt teliggen bijeen
ijkdebiet van250 l/h tenopzichtevan50en
2500l/h en isberekenend op8,4(circa 3,7jaar).
Daarnaast lijkt heteropdatATP-gehalten
indetijd (500tot 2100dagen)naareenstationairewaardegaan van40ng/watermeter.De
metersuiteenPVC-nethebben ten opzichte
vanmetersuit eenGGIJ-netdelaagsteATPwaarde.Ditzou toegeschreven kunnen
wordenaan hetverschilvandistributieleidingmateriaal.
Wanneer hettotaalgeanalyseerd oppervlakvandewatermeter op 150cm; wordt
geschat,dan ishetATP-gehaltegemiddeld
0,2ng/cm'. Vergeleken methetATP-gehalteaf
pompstation (•30 ng/cm2)isdaterglaag.Deze
laatstewaardeisgemeten ineen biofilmmonitor. Demetingen hebben indertijd
plaatsgevonden bij pompstation Weesperkarspelindewinter van 1995nainvoeringvan
ozon-kool filtratie.
Ijzerafzetting vindt alleen plaats bij
metersdiezijn uitgenomen uit hetGGIJdistributienet. EenPVC-net leidt niet tot ijzerafzetting.

Het lijkt erop,dat naast ijzer alleenkalkafzetcing indetijd toeneemt.DOCaccumuleert niet indetijd.Verwacht magworden dat
deafzetting van kalkeen meer beperkende
factor isvoorstandtijdverlcnging dandeorganischevervuiling.Waardeafzetting zich
preciesbevindt,kanniet wordengezegd
omdat hetgehelebinnenwerk vandemeteris
geanalyseerd.
Ineenvervolgonderzoekzal(anorganischevervuilingen mechanischeslijtage van
verschillendetypen watermeters worden
ondergeconditioneerde omstandigheden
onderzocht. •
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Regeling Onderhoud Watermeters (ROW-methode)
DeROW-methode iseenopstatistiekgebaseerdemethodevoordebepalingvande standtijd.
Erwordt eenstatistisch betrouwbare hoeveelheid metersonderworpen aan metingen omde
standtijd vaneengeheelvoorzieningsgebied tebepalen.Hettotaalaantal metersdat uitgenomenwordt,wordtbepaaldendoorhet ISOnorm 2859(attributievepartijkeuring)beschreven.
Deuitkomst vandesteekproefisgeldend voordegehelepopulatieendusgeldendvoorhet
gehele leveringsgebied.

