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O N B E K E N D E C H E M I S C H E STOFFEN EN P A T H O G E N E N D U I K E N
REGELMATIG OP

Drinkwaterbedrijven
bundelenkrachtenbij
opsporennieuwe
ongewenste stoffen
Hoemoetje omgaanmetdechemischeenmicrobiologischebedreigingenvandetoekomst?Eind
vorigjaar bogen 15managersophetgebiedvanwaterkwaliteitenproductiezichtijdenseenworkshopoverditvraagstukvan'emergingsubstances'. Eenbelangrijkonderwerp,maarmethetonderzoeknaardergelijke nieuwebedreigingenmoetenwevooralverstandig omgaan,luiddedeconclusie.
Omhetonderzoeksgeldoptimaaltebenutten,lijkt aansluiting bijlopendeinitiatieveninbinnen-en
buitenland hetmeestwenselijk.KiwaverkentdaaromnusamenmetandereEuropesedrinkwatermstitutenwatdemogelijkhedenzijnvoorkrachtenbundeling bijhetopsporenvannieuwebedreigingenvoorhetdrinkwater.
Metenigeregelmaat wordtdedrinkwatervoorzieninggeconfronteerd metnieuwe
mogelijke bedreigingen,zoalsgeneesmiddeleninwater,hormoonverstorende stoffen,
E.coliO157,MTBE,nieuwe bestrijdingsmiddelenenNDMA(ziekader).Ervaringenuit
hetverleden lerendatdedrinkwaterbedrijvennietaltijd informatie paraat hebbenover
ditsoortnieuwebedreigingen, terwijldie
welnodigisomdejuiste beslissingente
kunnen nemenoverdebedrijfsvoering en
overdeberichtgevingnaardeconsumenten
deoverheid.

Bewakingvande bron
InNederland besteden deoppervlaktewaterbedrijven, dieaangeslotenzijn bijde
RIWA,vanoudsher aandachtaannieuwe
bedreigingen.Vooreenaantalvandeze
bedrijven isditpurenoodzaak.Deproductiebedrijven diedirect oppervlaktewater
innemen uitdeRijn ofdeMaas,zijn immers
zeerkwetsbaar voor verontreinigingen.
Daarom houdenzediversebewakingssystemeninstand.Voordekortetermijnbewakingbestaan'EarlyWarningSystemen'
(EWS). Dezebestaan onderandereuitdagelijksonderzoekvanhetingelaten water,
automatischeprocesbewakingeneen internationaalwaarschuwingssysteem.Methet
oogopdelangetermijn inventariserende
waterproductiebedrijven opverschillende
manieren nieuwebedreigingen.Met
bureauonderzoek (stofstudies), identificatie
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vanonbekendestoffen uitdedagelijkse
onderzoeken, toxiciteitsevaluaties, meetcampagnesennetwerkenzijn altientallen
nieuwegevaarlijke stoffen opgespoord,van
benrazon tottrifenylfosfme-oxide enMTBE.

Grondwaterbedrijven
Waterbedrijven diedrinkwater producerenuitgrondwater, houdenzichminder

intensiefbezigmetdezenieuwe gevaarlijke
stoffen, wellichtomdat hunwinningenin
principegevrijwaard zijn vannieuwebedreigingendoorhungoedbeschermde ligging
inde grondwaterbeschermingsgebieden.
Grondwaterbedrijvenmerkten indeafgelopenjaren echterookdatgrondwater geen
onbedreigde bron is.Zehouden daaromde
plannen vooractiviteiten inhetbeschermingsgebied goedindegaten.Maatschappelijkeontwikkelingen makenhetnodigom
degehelegrondwaterbescherming opnieuw
onderdeloeptenemen:door toenemend
ruimtegebrek zalinNederland steedsmeer
behoefte ontstaan aanhetcombineren van
functies binnen grondwaterbeschermingsgebieden.Ookgaansteedsmeergrondwaterbedrijven aandeslagmethet infiltreren
vanoppervlaktewater omnadelige effecten
vangrondwaterwinning opdeomgevingte
verminderen.Ookdaardoor wordende
'emergingsubstances'steeds belangrijker.

Buitenland
InDuitsland isdeaanpakendeaandachtvoordekwaliteit vandebronvergelijkbaar metdeNederlandse aanpak,maar
langnietallebuitenlandse waterbedrijven
houdenzichevenpro-actiefbezigmet nieuwebedreigingen.Uitinterviews metenkele
AmerikaanseenEngelse watermanagers
blijkt datdemeestewaterbedrijven indeze
landen weiniginitiatiefnemen bijhetidentificeren vannieuwebedreigingen.DeAmerikaansewaterbedrijven richtenzichvooral

NDMA
Eenvoorbeeldvanhoesignalenovernieuwebedreigingenvanuirhetbuitenland(inditgeval
deVerenigdeStaten)wordenopgepikt,isNDMA(n-nitrosodimethylamine).NDMAisschadelijkvoordevolksgezondheid:hetiseenverdachthumaan carcinogeenenhet milieuagentschap
indeVS(EPA)heeft onlangseenextreemlagerichtwaardevan0,7ng/1vastgesteldbijeenkankerrisicovan10s.VanNDMAwasallangerbekenddathetinhetmilieuvoorkomt.IndeVS
werdNDMAinrelatiegebrachtmetgrondwaterverontreiniging doorraketbrandstofen
chlooramineringvandrinkwater,zakendieinNederland nietspelen.VoordeNederlandse
waterbedrijven leekdusgeenredentezijntotzorgvoordedrinkwatervoorziening. Recentelijk
isechtervastgestelddatNDMAookinlageconcentrariesinindustrieelafvalwater kanvoorkomen.
OmvasttestellenofNDMAinNederlandeenmogelijkebedreigingvoordrinkwatervormt,is
onderzochtofdezestofooitinNederlandisaangetroffen. HetRIZAtrofin1996ineenbreed
onderzoekNDMAaaninzoweldeRijnalsdeMaasingehaltentot10 ng/1.Sindsdien heeft
RIZAgeennieuwonderzoekuitgevoerd.Nieuwemeetgegevensontbrekenderhalve.VoorKiwa
wasditvoldoenderedenomNDMAals'emergingsubstance'naderteonderzoeken.Indetussentijd isgewerktaaneenmeetmethode,waarmeeopditmomentNDMAgemetenkanwordentot10ng/1.Eenverbeteringvandeanalysemethodeisechternodigomindebuurtvande
extreemlageEPA-richtwaardetekomen.VerwachtwordtdatNDMAindeloopvanditjaarop
eenniveauvanenkeleng/1gemetenkanworden,waarnaonderzoeknaargrondstoffen en
drinkwatervolgtevenalseenrisicobeoordeling.

ophun kerntaak:deproductie vangoeden
veiligdrinkwater enzienheralseenraakvan
hetmilieuagenrschapEnvironmentalProtectionAgencyomnieuwe bedreigingen
voordevolksgezondheid tesignalerenente
melden.Zorgvoordebronnen isindeVS
minder daninNederland eenaandachtspunt vanallewaterleidingbedrijven. Het
aantalbedrijven datpro-actiefonderzoek
aandebron verrichtneemrechrer welroeen
ookAWWA(deAmerikaanseVEWIN)houdt
zichhiermeeintoenemende matebezig.
DemeesteBrirsewaterbedrijven hantereneveneenseenreactieveaanpak, voornamelijk uit kostenoverwegingen.Dedrinkwatetbedtijven inEngelandenWaleszijn
geprivariseerd. Hun doelisomwaterte
maken dat voldoetaandenotmen,zoals
gestelddoordeDrinkingWater Inspectorate
(deBritseInspectieVolksgezondheid) tegen
eenzogunstigmogelijk financieel bedrijfsresultaat.HetWaterResearchCentre(Brirs
onderzoeks-enadviesinsrituut ophet
gebied vanwater]merktdatdegeprivariseerdebedrijven bezuinigen opher onderzoeknaar nieuweenonbekende bedreigingen.EenenkelBrits waterleidingbedrijf
vormreenuirzonderingenvoerrweldegelijkonderzoeknaar onbekende bedreigingen
uit.

Vastleggen van informatie
OokalnemendeBritsebedrijven weinig
initiatiefomzelfnieuwebedreigingen opte
spoten,zebesteden wélaandacht aan het
vastleggen vaninformatie overbekende
bedreigingen. DeBrirseUKWIR(tevergelij-

kenmetSTOWAinNederland) heefr twee
databestanden laten opstellen:eenchemischevancirca400verbindingen eneen
microbiologische.Zo'ndarabesrand bevat
informatie overdeeigenschappen vanverbindingen, hun voorkomen inruwwater en
drinkwarer inGroot-Brittannië,blootstellingenveiligheid,normen enrichrlijnen, en
deverwijderbaarheid. OokdeNederlandse
watermanagers hebben aangegevendat zij
behoefte hebben aaninformarie over'emergingsubsrances'.Naastdegegevensdieinde
Engelsedatabestandenzijn opgenomen,
zoudenzijookinformatie willen hebben
overmerabolietendieontstaan bijzuiveringsprocessen,eenindicatievandekosren
voorverwijdering, andereverbindingen in
dezelfde klasseen roekomstige ontwikkelingen.

Verstevigen internationale
samenwerking
Tijdens deworkshop bijKiwableekdar
deNederlandsewatermanagers voorstander
zijn vaneenpro-acrieveaanpakalshetgaat
omhet identificeren vannieuwe bedreigingen.Zijplaarsen daarbij weldekanttekeningdat,alsjenietweetwaarjenaarzoekr,
hetzoekenergingewikkeld wordrenveel
rijd engeldkost.Omhet identificeren van
nieuwebedreigingen efficiënter telatenverlopen,zerren zijdaarom inop bundeling
vankrachren,zowelnarionaalalsinrernarionaal.Bedreigingen voorde drinkwatervoorzieningzijn over hetalgemeenniet landsgebonden.Indeptaktijk isinveelgevallende
ervaringvaneenwaterbedrijfin her buirenlandaanleidingomookineigen landeen

mogelijke nieuwebedreigingtebestuderen.
Denkmaaraandeontwikkelingen rond
NDMA(ziekader).Hetlijkt logischomde
samenwerkingenkennisuitwisseling teverstevigen.MomenteelgaatKiwadaarom
ondermeernainhoeverrehetUKWIR-databestand aansluit bijdebehoeften vande
Nederlandsewaterbedrijven en onderzoekr
hetofhet informatiebestand eventueel kan
worden uitgebreid voorgebruik door Nederlandsewarerbedrijven ofdatdaarvoor berer
eenalternariefsysteem kanwotden opgezet.
VerderverzorgdeKiwaafgelopen februarieenbijeenkomsr met drinkwaterinstitutenuitvelschillendeEutopeselanden bij het
PublicHealthInstirute inPraagomreverkennen welkekansenbesraan voor inrernarionalesamenwerking bij hetopsporenen
onderzoeken vannieuwebedreigingen.Alle
aanwezigen warenoverruigd vanhet nut
vansamenwerking,maarwilleneerstgoed
afwegen welkeactiviteiten opwelk internationaalniveau moeten worden aangepakt.
Desamenwerking kanvariëren vanhet
regelmatigbijelkaarkomenen uitwisselen
van'nieuwtjes' tot hetafstemmen vanmeetprogramma's,hergezamenlijk ontwikkelen
vanmeetmethoden en/ofhet bijhouden van
eengezamenlijk databestand.

Informatie aan de consument
VooralleWarermanagers,ofzenu werkzaamzijn inNederland,Groor-Brittannië of
deVerenigdeStaren,sraatalseenpaalboven
waterdatdeconsument opdedrinkwaterkwaliteit moetkunnen vertrouwen. Informatie overdekwaliteit vanhet drinkwatet
kandeconsument opverschillende manierenbereiken.IndeVerenigdeSratenhad bijvoorbeelddefilm 'ErinBrockovich' tot
gevolgdatconsumenten bij dewaterbedrijveninformeerden naardeaanwezigheid van
zeswaardigchroominherdrinkwatet.De
consument hechtsterkaaneenonberispelijkewarerkwalireit enkanook'onschuldiger'
sroffen alsheelbedreigend ervaren.Hij heeft
immers nietaltijd dejuisteinformatie ofde
kennisominformatie opzijn waardete
schatten.
Waterbedrijven moetendeconsument
juiste informatie kunnen aanbiedenover
bedreigingen voorhetdrinkwater; ongeacht
ofzeéchteengevaarvormen ofdat het
alleenmaar lijkt alsof.Ineen vervolgworkshopop25seprember zaldaarom dieper
worden ingegaanopde informatievoorzieningrond(nieuwe)bedreigingen. f
Anne Mathilde Hummelen en
Adriana Hulsmann
(KiwaWater Research)
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