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M O N I T O R E N VAN METALEN I N DRINKWATER

Voorwelkeaanpakkiest
Nederland?
HetnieuweWaterleidmgbesluitschrijft voordatwaterbedrijvendednnkwaterkwaliteitaandetapkraanmetenenactieondernemenbijoverschrijdingen.Voorhetmonitorenvanlood,koperennikkel
dientbovendiendemonstemamezodanigtezijndatdezeeengemiddelde,wekelijkseinnamevertegenwoordigt.Inmeivanditjaar isinBrusselinprincipehiervoorRandomDayTime-bemonstermg
aandetapajgesproken. Hetmetenvanmetaalajgifte aandrinkwatervindttotnogtoeveelalplaats
metbuizenopstellingenophetpompstation.Gaandezeopstellingenverdwijnen bijhetmetenvan
metalenmdrinkwateraandetap?Ditwaséénvandevragendieaandeordekwamentijdensde
workshop'Monitorenmetalenindrinkwater:vanbeleidnaarpraktijk'optpjuni bijKiwainNieuwegein.Ee'nvandedoelenvandeworkshopwasomnaderea/sprakentemakenoverdemeetstrategieen
hetuittevoerenmeetprogramma.Aandeworkshopnamenongeveer60mensenuitNederlandenBelgiëdeel.
VoorRandomDayTime(RDT)-bemonsteringbestaateenbreeddraagvlak,metde
kanttekeningdatdezemonsternamevolgens
deminimaalvoorgeschreven frequentie(te)
weiniginformatie geeft overdewerkelijke
situatieinhetnet.Aanvullende metingen
zijndanooknoodzakelijk Doordenieuwe
maniervanmonitoren wordendebijdragen
vannikkelenloodintapmonstersbelangrijker;daardoorzouhetkunnenzijndatloodennikkelgehaltengemetenworden,die
hogerzijndandegrenswaardeninhetWaterleidingbesluit.Loodennikkelintapmonsters
zijn inhetalgemeenafkomstig uitdebinneninstallatie,zodatde verantwoordelijkheid
bijdeeigenaarvandezeinstallatieligtenniet
bijhetwaterbedrijf Vooreenwaterbedrijfis
hetwelzaakomvoorbereidtezijn opoverschrijdingen.Bijdezeconstateringisnogvan
belang,datindiennikkel'afpompstation'al
verhoogd is,omdatnikkelinhetgrondwater
aanwezigis,rekeningmoetwordengehoudenmeteengrotereoverschrijding.
Overdebetekenisvandekoperenbuizenopstellingophetpompstation bleekverschillend tewordengedacht.Eenaantal
bedrijven hanteerthetkoperoplossend vermogenvanhetdrinkwater,gemeten metde
buizenproef alsmaatvoorhetkopergehalte
inhetafgeleverde drinkwater.Anderewaterbedrijven relativerendewaardevandebuizenproefvanwegedeaanmerkelijke verschillentussendemeetwaarden vandezeproefen
dewaardengevondenaandetap.

Wetgeving, strategie en beleid
HetWaterbesluit 2001 schrijft voordat
waterbedrijven dedrinkwaterkwaliteitaan
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detapkraangaanmeten enactieondernemen bijoverschrijdingen. Bovendien isin
hetWaterleidingbesluit opgenomen,in
overeenstemming metdeDrinkwatetrichtHjn5i8/83/EG,datdemonstername voorhet
monitoren vankoper,lood,nikkelen
chroomzodanigdient tezijn datdezeeen
gemiddelde,wekelijkse inname vertegenwoordigt.Inmeiheeft hetDrinkwatercomité(Drinkwaterrichtlijn, artikel 12) in
principeingestemd metdevoorstellenvan
deEuropeseCommissievooreengeharmoniseerdeaanpakvoorhetmonitoren van
metalenindrinkwater. Eénvandedoelen
vandeworkshopop 19juni wasomnadere
afspraken temaken overdemeetstrategieen
hetuittevoerenmeetptogramma tussende
waterleidingbedrijven, detoezichthouder
(VROMInspectie)endebeleidsdirectie
(VROM/BWL).
Dagvoorzitter wasWimvandeMeent,
nauwbetrokkenbijderegelgevingrond de
interactie tussen metalenendrinkwaterin
zijn functie alssecretarisvandeCommissie
vanDeskundigen MaterialenenChemicaliënLeidingwatervoorziening. Wennemar
Cramer vanhetMinisterievanVROMleidde
debijeenkomst indooreenoverzichtte
gevenvandeCommissiebeschikking ende
daaraangekoppeldecommunautaire richtsnoerenvoorhetmonitoren vanmetalen. De
ontwerpbeschikking voorhetmonitoren
vanlood,koperennikkelaandetapbestaat
uiteenbinnen Europa geharmoniseerde
methode:RDTbinnen kantooruren volgens
eenbepaaldeauditfrequentie. Eenalternatievemethode kanbestaanuithethanteren

vaneenvasteverblijftijd vanwaterindeleiding.Deformele stemming hieroverzalde
komendemaanden schriftelijk plaatsvinden.
Deontwerpbeschikking gaateroverigens
vanuitdatlidstatenaanvullende metingen
vootschrijven eneventueelpassendemaatregelen nemenofvoorschrijven, bijvoorbeeld
conditionering,gerichtopdebescherming
vandeconsument. Hiervoorzijn zogeheten
communautaire richtsnoeren opgesteld.
Dezehandreiking,diedelidstaten denodige
ruimtevoormaatwerklaat,heeft hetkaraktervaneenadvies.Cramergingvervolgens
inopdenieuweMinisteriële regelingchemicaliënenmaterialen leidingwater (gebaseerdophetATA-systeem)endeuitbreiding
daarvantotallematerialenenproducten.
Hetonderzoek hiervoorwordtdoorhetKiwa
uitgevoerd (hetOAS-project).HijlichtteverderdeontwikkelingvanhetEuropean
AcceptanceScheme(EAS) toe.Hetstrevenis
omhetEASin2005gereedtehebben,maar
ditissterkafhankelijk vanhetbeschikbaar
komenvantestmethoden binnen CEN. De
inzetvanNederland isomde kernpunten
vanhetNederlandsesysteem inhetEASop
tenemenendeverdereontwikkelingvan
hetNederlandsesysteemzoveelmogelijkin
wisselwerkingmetdeontwikkelingvanhet
EAS telaten plaatsvinden.
CarolinevandeVeerdonkvanVEWIN
gafhetkaderaanwaarindemonitoringvan
metalenpastendewijze waaropVEWIN
nationaal (VROMenTweedeKamer)en
Europees(viaEureau naardeEuropeseCommissieenhetEuropeesParlement)debelangenvandeledenbehartigt.Interessant was
ookhetactueleoverzichtvanlodenleidingenbijdewaterbedrijven. Nagenoegalle
lodendienstleidingen zijn nudoordewaterbedrijven vervangen.Looddatgemeten
wordtaandetapisvoornamelijk afkomstig
vanlodenbinneninstallaties envaltdaarmee
buiten deverantwoordelijkheid vande
waterbedrijven. Voortsschetstezijdecontouren vanhetzogehetenWaterSafetyPlan,
waarbijdewaterkwaliteit vanbrontottap
wordt beschouwd.
FransWetsteynvanVROMInspectie
memoreerdedatvanaf198pbuizenproeven
wordengebruikt alsofficiële beoordelingsmethode voorlood-enkopergehaltenin
drinkwater.HijbestempeldedeRDTals
'RandomKantoorTijd'.Hijsteldedebemonsteringaandetapuittevoerenmetdeminimumfrequentie enlokaalwellichteenhogerefrequentie vanwegedeagressiviteit van
drinkwater.Daarnaast pleittehij voorhet
handhaven vandebuizenproefnaastde

RDT-monitoringaandetaponderhet motto
'oudeschoenen niet weggooien'.

Metaalafgifte in de praktijk
NellieSlaatsvanKiwaWaterResearch
lichttedeachtergronden toebij metaalafgiftedoordrinkwaterleidingen endeteverwachteneffecten bijmonitoten aandetap.
Monitoren vanloodenkoperin drinkwater
vindtvanoudshetplaatsmet buizenopstellingen.Deervaringen inNederland met buizenopstellingen zijn overhetalgemeenzeer
positief WelisindeafgelopenjarengeblekendateenbuizenopstellingophetpompstationeenVorst case'-situatieweergeeft; de
kopergehalten aandetapzijn inhetalgemeenlager.Teverwachren isdatbijmonitorenaandetapdeloodafgifte door messing
onderdelen indedrinkwaterinstallatie een
significante rolgaatspelen.Daarnaastis
nikkelteverwachten in tapwatermonsters
vanwegehetgebruikvannikkelbij hetverchromen vankranen.InNederland zijn
gegevensovernikkelconcentraties aandetap
spaarzaam;uit hetbuitenland wordenechtersignificante bijdragen gemeld.Deverwachtingisdatna invoeringvanhetEASen
OASlood-ennikkelafgifte doorkranen minder wordt.
BrabantWater heeft aleengroot aantal
RDT-meringenvoorkoper,loodennikkel
aandetapuitgevoerd.Deresultaten werden
toegelichtdoorMartijn Groenendijk. Hieruit bleekdatRDT-monstersgemiddeld een
lagerkopergehalte latenziendandeplateauwaardegemeten met koperen buizenproefophetpompstation.Verderwas
opmerkelijk dat inhet voorzieningsgebied
nagenoegallelodenleidingen gesaneerd
zijn, maardatregelmatigloodgehalten van

Koperenbuizenopstellingvoorhetr

5tot8(Jg/1gemeten werden, hoogsrwaarschijnlijk veroorzaakt doorafgifte uit
kranenen fittingen. Ookwerden significantenikkelgehalten in tapkraanmonsters
gemeten.BrabanrWaterpleitvoorhet niet
verplicht voorschrijven vandekoperenbuizenopstelling,omdat dezegeen informatie
geeft overherkopergehalte aandetap.De
resultaten vandekoperen buizenopstelling
zeggenmeeroverheteffect vaneengewijzigdebedrijfsvoering, evenals bijvoorbeeld
debiofilmmonitor. BrabantWater steltzich
ophetstandpunt dat indeInspectierichtlijnen alleendemetingen aandetapvoorgeschrevenmoeten wotden(RDT).Daarbij
verdienrtevensaandacht ombijdewaterbedrijven vastteleggenofdemonsters met
ófzondet doorstroming vandetapgenomen
worden.
WaterleidingbedrijfAmsterdam(WLB)
heeft ruimeervaringmethetmeten met
buizenproeven,zowelophet pompstation
alsinhetvoorzieningsgebied.Jan Hofman
presenteerdederesultaten van20jaar koperenenloden buizenproeven. Ookuit zijn
presentatiebleekdatkoperen buizenproeven
eenoverschattingvanhetkopergehalte aan
detap.WLB handhaaft debuizenproeven:
effecten vanveranderingen in watetkwaliteitzijn goedtevolgenmet buizenproeven.
Ookgeeft ditdemogelijkheid omactuele
meetwaarden tevetgelijken met histotische
gegevens.Metaalgehalten in RDT-monsters
gevendezeinformatie niet.WelheeftWLB
beslotenomhetaantal buizenopstellingen
toteenminimum tereduceren.

Discussie
Dediscussierichttezichindeeerste
instantieopdevraagofookvoordeoverige

1hetkoperoplossenivermogenvandrinkwater.

zwaremetalenzoalszink,chtoomencadmiumnadetetichtlijnen moeten komen.Verderbleekdat momenteel binnen bedrijven
opverschillende wijzen aandetap wordt
bemonsterd;dewijzevanmonstername is
echteressentieelvootdeuitkomst. Harmonisatievanbemonstering isdusnodig.In
hetvetvolgtraject dienen afspraken gemaakt
tewotdenovetdewijze vanmonstetname,
hetaantal monsters,degroottevan het
monstet,delocatievoormonsrername en
hetaantalzwaremetalendatinhet monster
bepaald wordt.
Vertegenwootdigers vandeBelgische
waterbedrijven gaven tekennendatzij sinds
afgelopenjanuari indeprovincieBrabant al
routinematigmetalenaandetapmetenop
basisvanRDT-bemonstering. InBelgië
wordrsrandaard éénlirer watet bemonsterd
enwordenalleelfmetalen uitdeDrinkwatettichtlijn bepaald.Totnogtoezijn geen
ovetschrijdingen vandenormen voorlood,
koperennikkelgemeten.Vetderkwamde
vraagaandeordeinhoeverre watetbedrijven
exttainspanningen moeten leverenomde
milieubelastingdooikopette vetminderen.
Conditionetingzaltekottschieten omde
uiterst lagegrenswaarde vooroppervlakrewater(3,8microgram perliter)tehalen.Daat
komtnogbij datdeaanwezigheid vankoper
inbinneninstallaties buiten deveranrwoordelijkheid vandebedrijven valt.Daarnaast
levertkoper uit landbouwbtonnen (mest]
eveneenseenaanzienlijke bijdtage.

Draagvlak
Wennemar Cramerconstateerde met
genoegeneenbreeddraagvlakbijdewaterbedrijven.Hijsprakzijn verttouwen uit dat
dewatetbedrijven samen metVROMInspectietotgoedeafspraken kunnen komen.
Bovendienverwachtte hijgeengrotetoenamevandemeetinspanning bij waterbedrijven.Hijgaatuit vaneen minimumpakket,
aangevuld metmaatwerkgerichtopdeproblemenwaarhetomgaat.
Dewotkshop weidafgesloren metde
mededelingvanFtansWetsteyndatde
Inspectieeenwerkgroepzalformeren met
vertegenwoordiging vanuitVROMInspectie,
VEWIN,Kiwa,RIVMende waterbedrijven
om,medeopbasisvandeuitkomsten vande
workshop,eenmonsternameptotocolopte
stellen.Dit protocolzaltezijner tijd worden
omgezetineenInspectierichtlijn. Hierbij zal
uitdrukkelijk aandachtgeschonken worden
aande'formele' rolvande buizenopstelling
bijdebewakingvandewatetkwaliteit. f
Nellie Slaats
(KiwaWater Research)
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