ACHTERGROND

LANDBOUW E N CORROSIE WATERLEIDINGEN VORMEN
BELANGRIJKSTE VERVUILINGSBRONNEN

Opwegnaarminder
koperinhetwater
InH 2 0 m. 19van27september2002publiceerdenM.Groenendijk enE.Coppenseenartikeloverde
gevolgenvan de nieuwe kopernorm.Daarbijgingenzenadrukkelijk m oplietontbrekenvaneen
directerelatietussenlietkoperoplossendvermogenvanwater,gemetenviadekopercnbuizenopstelfing,enhetkopergehalteaandetap.Zijbeveeldentoenaan terughoudend tezijn bijinvesteringen
loutergebaseerdopdeuitslagvandekopereubuizenopstelling.Inonderstaand artikelwordtingegaan opdehoeveelheid koperdieviahuishoudens111 hetmilieugebrachtwordten hoediekoperbelasting kanvvordengereduccerd.
Datonthardingeenpositieverolspeek
bijdereductievankoperinhetmilieu isevident.Deinvesteringzalechternooit alleen
opbasisvanhetkoperoplossend vermogen
vandrinkwatergenomen worden.Eengoede
analysevandeoorzakenvandekoperbelastingineen(deel)stroomgebied zal uitwijzen
ofhet koperoplossend vermogenvanwater
meerofminder zwaarzalmeewegenbijde
uiteindelijke beslissingovertenemen maatregelen.Bijdieanalyseiseengoedesamenwerkingvanhetwaterleidingbedrijfenhet
waterschap vangrootbelang.
VitensOverijssel past opsteedsmeervan
haarpompstations nieuwezuiveringsstappen toeomdekwaliteit vanhetgeproduceerdedrinkwater teoptimaliseren.Een
goedvoorbeeld hiervan isdetoepassingvan
eenmembraanfiltratie ofeen pelletonthardingomdehardheid vanhet afgeleverde
reinwater teverlagen.Dooreenwijzigingin
dehatdheid treedtookeenveranderingvan
hetkoperoplossend vermogenop.Deafgelopenjaren kreegVitensOverijssel,vanuitde
waterschappen inhaar voorzieningsgebied,
regelmatigvragenoverderelatietussen onthardingenkoperoplossend vermogenen
overdebijdrage vanVitens(viadehuishoudens]aandetotalekoperbelastingvanhet
oppervlaktewater.
Dezevragenwaren voorVitensaanleidingom,innauwesamenwerkingmethet
WaterschapReest&Wieden,vorigjaarjuni
inZwolleeenworkshopteverzorgen waarin
dezetweevragenaandeordegesteld werden.Daarbij waren vertegenwoordigersvan
vrijwel allewaterschappen inhetvoorzieningsgebied vanVitensOverijssel aanwezig.
Tijdens deworkshop leverdenJacquesvan
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Paassen,senior procestechnoloog bijVitens
OverijsselenRuudTeunissen, beleidsmedewerkerwatetkwaliteit bij hetRIZA, eenbijdrage.Indirverslagisophoofdlijnen een
weergavegegevenvanhetgeen toen intern
aandeordeisgeweesr.
Tweevragenstondenduscentraal: Op
welkewijzebeïnvloedt dezuiveringhet
koperoplossend vermogenvan drinkwater
enhoegroot isdekoperbelasting viahuishoudensenopwelkemanierzoudezebelastingeventueel teruggebrachr kunnen worden?

Drinkwaterzuivering en koperoplossend vermogen
Alsdrinkwater vaneen pompstation
afkomt bevathetinOvetijssel gemiddeld
minderdan1 |ig/Ikoper.Ditisruimbenedendedrinkwaternorm voorkoper
(100flg/1).Hetkoperoplossend vermogen
bevindrzichdaarentegen regelmatigopof
bovendedrinkwaternorm voorkoper
(2mg/l).Driefactoren beïnvloedenhet
koperoplossend vermogen:hettotaal anorganisch koolstofgehalte, dezuurgraad ende
concenrrariesulfaat. Bijontharding wordt
dezuurgraad verhoogd enhettotaalanorganisch koolstofgehalte verlaagdendus daalt
het kopetoplossend vermogen.
Herkoperoplossend vermogenvanwater
kanduseffectief wordenverlaagd door ontharding.InNederland ismeerdan90procentvanhetwaterzachttotredelijk zachr
(hardheid kleinerdan2mmol/1),vannature
dan weldoorontharding.Ditbetekentdat
ontharding van individuele drinkwaterwinningeneeneffecr kanhebbenophet(lokale)
koperoplossend vermogenendatopnatio-

naalniveauverdergaandeontharding niet
leidttoteenwezenlijke reductievande
belastingvanhetoppervlaktewatermet
koper.

Aandeel huishoudens in koperbelasting oppervlaktewater
RIZAheeft eenanalysegemaakt vande
belastingvanhetoppervlakrewater doorverschillendebronnen vankoper.Circa30procentvandebekendekoperbelasting vanhet
oppervlaktewater wordrveroorzaakt door
huishoudens.Corrosievankoperen waterleidingen vormrdaarbinnen de belangrijkste
oorzaak.Belangrijk isdatdeafspoelingvan
landbouwgronden indezeschartingnog
niet ismeegenomen.Aanwijzingen bestaan
datdezebron opzichzelfgrorer isdanalle
anderebronnen samen.Metinbegripvande
landbouw komtdebelastingvan hetNederlandseoppervlaktewater door drinkwaterleidingendanopcirca 15procent.
Tijdens deworkshop werden vijfmogelijkeoplossingengezienvoordereductievan
dekoperbelasringvanhetoppervlaktewater
viahuishoudens:hetgebruik vanalternarieveleidingmaterialen (kunsrsrof), ontharding
vanhetdrinkwater,aanpassenvanderioolwaterzuiveringsinstallatie, waterbesparing
enhettoevoegenvaninhibitoren.Delaatste
tweeoptieswerdenbeschouwd alsmarginaal(waterbesparing) of maatschappelijk
nietgewenst(inhibitorenzijn toevoegingen
aanhetreinwater dieherkoperoplossend
vermogen beperken).
Alternatieveleidingmaterialen
Omdeemissievankoperuitwaterleidingen tereduceren lijkt nietsnatuurlijkzo
logischalshetvervangenvanherkoperdoor
kunststof InDuitsland enZwitserlandisal
opgroteschaalervaringopgedaanmet
kunststofleidingen. Nietelkekunststofisals
leidingmateriaal geschikt.Hogeeisenwordengesteld aandemechanische stabiliteit
endefysisch chemischeeigenschappen van
hetproduct.Hetmateriaal magbeslisrgeen
doorbacteriën afbreekbare verbindingen
afgeven. Hierdoorwordr namelijk biofilmvormingaandebinnenzijde vanhetleidingmateriaal bevorderd.Afhankelijk vande
omstandigheden kanditleidentotuitgtoei
vanLegionellabacterié'nmetdedaaraanverbonden risico'svoordevolksgezondheid.
Recent isondetzoekbegonnen naathet
opstellen vanmateriaaleisen dieditrisico
voldoendebeperken.Hetzalechtereenprocesvanlangeademzijn voordateendergelijk materiaal opgroteschaalindebouw,

nieuwénbestaand, eentoepassing heeft
gevonden.Het betreft hierduseen typische
langeteimijn-oplossing.
Onthardingen/ofaanpassingrwzi
Alsdesamenstelling vanhet leidingmateriaaleengegeven is,zaldeoplossing
gezochtmoetenworden inhet verminderen
vanhetkoperoplossend vermogen (brongerichteaanpak)ofhet verwijderen vanopgelostkoperuit hetwater,voordat het water
uitdewaterketen wordtgeloosdophet
(oppervlakte)watersysteem (effectgerichte
aanpak).Deeffectiviteit vanbeide methoden
issterkafhankelijk vandelokale omstandigheden.

Schaalniveau en maatwerk
Bijhetverlagenvande koperbelasting
opoppervlaktewater ishetdus relevantom
hetprobleem teanalyseren ophetjuiste
schaalniveau.Pergebiediseenandereaanpakvereist.Dooreengoedeanalysetemaken
vandeoorzaken vandekoperbelasting in
een(deel)stroomgebied kaneenindruk onrstaan vandemeestvoordehand liggende
oplossing.Alsbijvoorbeeldblijkt dathuishoudenseenrelevantebijdrage leverenaan
dekoperbelasting én hetgeleverde drinkwaterinhet betreffende gebiedeenhoge hardheidheefr, dan lijkt het logischom middels
onthardingdekoperbelasting tereduceren.
Wordtechterzachtwatergeleverd,dan heeft
eendergelijk brongerichre aanpak waarschijnlijk weinigzin.

Normen en waarden
Eengroot probleemdat tijdens depresentaties naar vorenkwam ishetfeitdatverschillendenormengehanreerd wordenvoor
hetkopergehalteenhetkoperoplossend ver-

mogenvandrink-enoppervlaktewater. Het
vreemdewatzichdaarbij voordoet isdatde
(ecologische)kopernormen vooroppervlaktewater aanzienlijk srrengerzijn dande
(volksgezondheids)normenvoor drinkwater.
Deoppervlaktewatetnorm is3,8|Xg/l(maximaaltoelaatbaar risicovoordetotaalkoperconcentratie)envoordrinkwater isdenorm
2 mg/l).Hierdoor kanhetvoorkomen dat
eendrinkwatetbedrijfdatzichprimaaande
normen houdt, tochvooreenprobleem bij
eenwaterschap kanzorgen. Tegelijkertijd
ligtdeoplossingvanhetprobleem wellicht
ineengoedeprobleemanalyse en samenwerkingtussen het waterleidingbedrijf enhet
watetschap.Omtegaranderen dat het
koperprobleem voldoendeopdeagenda
komt testaanzoudenorm voorkopervastgelegdmoeten worden ineenwettelijke verplichting.Ookhetopnemen vandeecologischnormindecertificeringvoor
leidingmaterialen (BRL's)iseengoedeoptie.
Het huidigebeleid istevrijblijvend en
maatregelen komendaardoor nierofnauwelijks vandegrond.

Conclusies/aanbevelingen
Voorhetoplossenvanhet koperprobleeminwaterzullendevolgende punten
aangepakt moeten worden:
• Waarmogelijk ontharding vandrinkwater Ditverlaagt hetkoperoplossend vermogenvandewaterleidingen enverlaagtdaarmeedebelastingvan het
oppervlaktewater metkopet;
• Afspoelingvanlandbouwgronden wordt
gezienalsdevoornaamstebronvan
koperbelasting vanhet oppervlaktewater;
huishoudens (voornamelijk de waterleidingen)zijnverantwoordelijk voorcirca
15procentvandetotalebelasting;

Koperendrinkwaterleidingenvormenéénvandebelangrijkste bronnenvandekopervervuifinflvanhetwater.

• Mogelijke maatregelen kunnen wotden
ingedeeld intweegroepen:de langetermijn- ende kortetermijn-oplossing;
• Eenoplossingvoordelangetermijn isde
toepassingvanalternatieve leidingmaterialen inhetkadervanduurzaam bouwen.Uitgangspunt hierbij moetzijn dat
het alternatieve leidingmateriaal geen
stoffen magafgeven aanhet leidingwaterendegroeivanbacteriënniet mag
bevorderen.Kiwagaathiertoe critetia
voorleidingmaterialen opstellen;
• Opdekortetermijn kandeoplossing
gezocht wordenindewaterketen middelseenbtongerichte maatregel (ontharding) ofeffectgetichte maattegel
(zuivetingopderwzi);
• Metbehulp vaneen stroomgebiedsanalysekanbepaaldworden welke(combinatievan)maatregelen hetmeeste resultaatoplevett.Hietbij ishet noodzakelijk
datereengoedeprobleemanalyse en
samenwerking komttussendewatetschappen ende watetleidingmaatschappijen;
• Deverschillendenormen voorkoper in
drink-enoppervlaktewater zorgenvoor
tegenstrijdigheden inbeleid.Watetleidingbedrijvenhebbeneenrolomte
komen toteenbetereafstemming. Ç
SteefvanBaaien
Maartje van Faassen
Jacques van Paassen
(Vitens Overijssel)

ACTUALITEIT

Bijna 13miljoen euro
voorlandelijk gebied
N-Holland
GedeputeerdeStatenvanNoord-Hollandverdelenditjaar bijna ij miljoeneurovoorprojecten
diehetplatteland duurzaam moetenversterken
opondermeerhetrjebiedvanwater.
Hetgeldkomt uithetprovinciaal uitvoeringsprogramma landelijk gebied,
gevoeddoordeprovincieenhetRijk.Voot
ditjaat isnoggeldbeschikbaar,voorde
komendejaren niet.HetRijk bezuinigt
namelijk drastischopgrondaankopen voor
natuur enlandinrichtingenophet uitvoeringsprogramma landinrichting.DeprovincieshebbendeTweedeKämetvorigjaar
gevraagddezebezuinigingen ongedaan te
maken. •
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