Milieu-effecten van leidingmaterialen

651

Voordracht uit de 44e Vakantiecursus in de Drinkwatervoorziening 'Beschouwingen met betrekking tot het VEWIN-Milieuplan',
gehouden op 9 en 10januari 1992 aan de TU Delft.

Inleiding
Jaarlijks leggen de waterleidingbedrijven
enkele duizenden kilomeiers nieuwe
leidingen als uitbreiding of als vervanging
van het bestaande drinkwaternet. Bij de
keuze van het leidingmateriaal richten de
bedrijven zich van oudsher in eerste
instantie op criteria als kosten,
drukbestendigheid, duurzaamheid en
hanteerbaarheid bij aanleg.

van beschikbare leidingmaterialen. Met dit
inzicht kunnen de waterleidingbedrijven
enerzijds met de industrie over dit onderwerp in gesprek komen en anderzijds kan
voorkomen worden dat er leidingmaterialen worden gebruikt, waarvan
later blijkt dat die een onaanvaardbare
belasting vormen voor het milieu.
Vanuit deze achtergrond heeft KIWA in
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Later zijn daar criteria bijgekomen als
beïnvloeding van de waterkwaliteit en
gevoeligheid voor permeatie.
Met het vaststellen van het VEWINMilieuplan bestaat er bij de waterleidingbedrijven een toenemende behoefte om
ook het aspect milieubelastingie betrekken
bij de materiaalkeuze. Niet in de laatste
plaats heeft dit te maken met de discussie
over de milieubezwaren van asbestcement
en PVC. Voor asbestcement is de
discussie afgerond. Anticiperend op het
beleid van de overheid ten aanzien van
asbest, heeft de bedrijfstak besloten om
vanaf 1993 geen asbestcement meer toe te
passen voor nieuwe waterleidingen. Bij
PVC, waar de discussie enkele jaren
geleden is aangeslingerd in verband met
de dioxines, die bij de verbranding van
PVC kunnen ontstaan, is sprake van een
patstelling. Om de uitersten te schilderen:
de milieubeweging aan de ene kant vindt
PVC zo slecht voor het milieu, dat het
volgens haar zelfs wettelijk, op grond van
de afvalstoffenwet kan worden verboden.
De industrie aan de andere kant vindt
PVC milieuhygiënisch zeer aanvaardbaar,
zeker als de emissie van schadelijke
stoffen wordt teruggebracht en als
hergebruik toeneemt. Voor kort-cyclische
toepassingen, zoals verpakkingen, heeft de
milieubeweging het pleit in haar voordeel
beslecht. In twee jaar is de afzet met circa
80% gedaald.
Om de doelstellingen van het VEWINMilieuplan te realiseren, is het voor de
waterleidingbedrijven van belang om zicht
te hebben op de mogelijke milieubelasting

1991 en 1992, in opdracht van de
VEWIN, onderzoek uitgevoerd naar de
milieu-effecten van leidingmaterialen.
Doel van dit onderzoek was om in overleg
met de industrie en de waterleidingbedrijven, de milieu-effecten van een
aantal leidingmaterialen te verkennen en
te beschrijven. Daar waar mogelijk is een
vergelijking op deelaspecten gemaakt. Een
totaalvergelijking is door het ontbreken
van voldoende wetenschappelijk onderbouwde vergelijkingsmethoden niet
mogelijk.
Door hun expertise met milieu-produkt
studies, heeft KIWA het milieu-adviesburo CREM (Consultancy and Research
for Environmental Management)
ingeschakeld bij het onderzoek.
Tijdens het onderzoek is er uitgebreid
overleg geweest met de betrokken
fabrikanten. Dit heeft er mede toe geleid
dat deze zich in hoofdlijnen scharen
achter de gepresenteerde feiten en de
gehanteerde methodiek.
Het onderzoek is begeleid door de
KIWA-Commissie Distributie.
Aleer informatie over het onderzoek,
nieuwe ontwikkelingen en de gebruikte
literatuur, is te vinden in de KIWArapporten SWE 91.023 en 91.035.
Opzet van het onderzoek
Materialen
In hei onderzoek zijn de meest toegepaste
materialen voor //oo/dleidingen onderzocht: asbestcement, PVC, gietijzer en
staal. Afbeelding 1geeft een overzicht van
het gebruik van deze materialen over de

Samenvatting
KIWA heeft in opdracht van de
VEWIN, in samenwerking met het
milieu-adviesburo CREM en in
overleg met fabrikanten de milieueffecten verkend van asbestcement,
PVC, gietijzer, staal, glasvezelversterkt polyester (GVP) en glasvezelversterkt epoxy (GVE). Tevens
zijn de milieu-effecten gewaardeerd
volgens de kwalitatieve methode van
milieu-profielen om een onderlinge
vergelijking op deelaspecten
mogelijk te maken. Een totaalbeoordeling blijkt niet mogelijk te
zijn.
Bij alle leidingmaterialen treedt de
zwaarste milieubelasting op bij de
winning- en produktiefase en in het
afvalstadium. Het gaat om het
gebruik van schaarse grondstoffen,
zoals zink voor gietijzeren leidingen,
en om emissies van schadelijke
stoffen. Met uitzondering van
asbestcement en GVE vindt bij alle
materialen hergebruik plaats. Een
gesloten kringloop wordt echter bij
geen van de materialen bereikt. Het
meest wordt dit benaderd bij staal en
gietijzer.
Zowel binnen de industrie als de
wetenschap doen zich dermate
snelle ontwikkelingen voor, dat het
onderzoek gezien moet worden als
een momentopname, betrekking
hebbend op de situatie medio 1991.

afgelopen 40 jaar op landelijke schaal. De
lengte van het asbestcement leidingnet
stabiliseert, dat van PVC neemt nog steeds
toe, terwijl het gietijzeren leidingnet vanaf
1970 gestaag in lengte afneemt.
Daarnaast is glasvezelversterkte kunststof
in het onderzoek betrokken, omdat dit
materiaal sterk in de belangstelling staat
van de bedrijfstak. Daarbij is onderscheid
gemaakt in glasvezelversterkt polyester
(GVP) en glasvezelversterkt epoxy
(GVE).
De materialen die vrijwel uitsluitend voor
binneninstallaties worden toegepast, lood
en koper, zijn in dit onderzoek buiten
beschouwing gebleven.
Leidingsystemen
Vergelijking van leidingmaterialen op
milieu-belasting is alleen zinvol als wordt
uitgegaan van functioneel gelijkwaardige
leidingsystemen. De transportcapaciteit,
drukbestendigheid en levensduur moeten
zo veel mogelijk gelijk zijn. Er wordt
uitgegaan van leidingsystemen, wat
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De milieu-effecten die per levensfase
kunnen optreden zijn ingedeeld in een
aantal categorieën:
- uitputting van grondstoffen
- energieverbruik
- vervuiling (emissies en vast afval)
- aantasting van landschap en ecosystemen.
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inhoudt dat niet alleen de leidingmaterialen zelf worden beschouwd, maar
ook de eventuele coatings en andere
beschermingsmiddelen.
Om dit te realiseren is een standaard
leidingsysteem gedefinieerd, waarbij de
volgende specificaties zijn aangehouden:
- lengte 100 m
- inwendige middellijn 100 mm
- drukklasse 1 MPa
- de levensduur wordt voor alle leidingsystemen gelijk verondersteld.

Afb. 2 -Levensketen van een waterleidingsysteem.

WINNING GRONDSTOFFEN
HALFFABRIKAAT

i

Tabel I geeft een overzicht van de
bekledingsmaterialen.
In het onderzoek zijn ook de milieueffecten van de verbindingsmaterialen
meegenomen (EPDM-ringen voor GVP
en GVH, SBR-ringen voor de overige
leidingsystemen).
Milieu-effecten
De milieu-effecten over de gehele levensketen van een leidingsysteem zijn in
beschouwing genomen, omdat alleen dan
een onderlinge vergelijking van leidingsystemen zinvol is. Inzicht in de milieueffecten in alle levensfasen van een
leidingsysteem is een onontbeerlijk
TABEL I-

gegeven om met fabrikanten in overleg te
treden. Afbeelding 2 geeft een overzicht
van de fasen die in de levensketen van
een waterleidingsysteem in dit onderzoek
zijn onderscheiden.

BUISVORMING
*
AANLEG

HERGEBRUIK

T

EXPLOITATIE

I
AFDANKEN

STORTEN

VERBRANDEN

Overz chtvan debekledingen diem liet onderzoek zijn betrokken.
Bescherming

Materiaal
Asbestcement
PVC
Gietijzer
Staal
GVP
GVH

Inwendig

Uitwendig
Steenkoolpek/Bitumen

Cement
Cement

Zink/Bitumen ofPM
PB ot'Kathodische Bescherming (KB)

Waardering van milieu-effecten
Hen wetenschappelijke benadering om te
komen tot een totaal eind-oordeel van
milieu-effecten is een lastige en wellicht
een onmogelijke zaak. Tot nu toe is de
wetenschap er niet in geslaagd een
uniforme aanpak te bepalen. Het
belangrijkste probleem hierbij is dat
ongelijksoortige zaken met elkaar moeten
worden vergeleken, zoals bijvoorbeeld de
uitputting van aardolie en de emissie van
vinylchloride bij de produktie van PVC.
Pinnen de milieuwetenschap zijn op het
ogenblik twee benaderingen beschikbaar,
die overigens met elkaar gemeen hebben
dat het niet mogelijk is om de milieubelasting van leidingsystemen in één
beoordelingscijfer tot uitdrukking te
brengen.
De eerste benadering is kwantitatief.
Ten tijde van dit onderzoek waren verschillende kwantitatieve methoden gangbaar. Deze methoden waren echter vaak
onvolledig en bovendien niet eenduidig.
Zo werd er bijvoorbeeld gewerkt met
verschillende normenstelsels: sommige
met een gezondheidkundige achtergrond,
zoals lood in drinkwater, andere met een
esthetische achtergrond, zoals ijzer in
drinkwater.
Na de afronding van dit onderzoek is een
gestandaardiseerde methode ontwikkeld
die aan deze bezwaren grotendeels
tegemoetkomt. Met deze methode is
het mogelijk om de vele uiteenlopende
ingrepen van het produkt in het milieu
te aggregeren tot een beperkt aantal
milieu-effecten. De methode van
gekwantificeerde levenscyclus-analyse
wordt voornamelijk toegepast bij studies
naar verbeteringen binnen één materiaal
of toepassing. De methode is echter z.eer
arbeidsintensief.
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Kader 2:Waardering milieu-effecten volgens de kwalitatieve methode
Kader 1: Categoriën van
milieu-effecten van
leidingsystemen
Er zijn vier categoriën van milieu-effecten
in beschouwing genomen:
- uitputting van grondstoffen
De uitputting wordt geschat op basis van
het huidige verbruikstempo en de nog
winbare voorraden, uitgaande van de
huidige exploitatietechnieken en
procedures van vergunningverlening;
- energieverbruik
Zowel de procesenergie als de energieinhoud van grondstoffen is in rekening
gebracht. Het energieverbruik dat gemoeid
is met het transport tussen de diverse
fasen, is verdisconteerd tot en met de buisvormingsfase. Het energieverbruik voor
transport vanaf de fabriek naar de plaats
van aanleg en na buitengebruikstelling, is
verwaarloosbaar in vergelijking met het
overig energieverbruik voor het transport
van drinkwater.
- vervuiling
Hieronder zijn twee aspecten betrokken:
- emissie van schadelijke stoffen naar
water en lucht
Overeenkomstig het Nationaal Milieubeleidsplan, is hierbij gekeken naar stoffen
die verzuring, vermesting danwei verstoring tot gevolg hebben. Verzurende
stoffen zijn S 0 2 , NO x , NH 4 en vluchtige
organische stoffen. Vermestende stoffen
bevatten fosfor en stikstof. Verstorende
stoffen zijn stoffen die mogelijk de
ozonlaag aantasten, broeikaseffect veroorzaken ofwel in het algemeen toxisch
voor mens en milieu zijn.
Emissies naar de bodem zijn meegenomen
in de emissie naar water. Bij de emissie
naar water is gekeken naar drinkwater,
grondwater en oppervlaktewater;
- produktie van vast afval
Bij dit milieu-aspect is gelet op de
schadelijkheid van het afval voor het milieu
en op de mogelijkheden voor hergebruik.
Hergebruik is een belangrijk instrument om
een duurzame ontwikkeling gestalte te
geven, met name wanneer dat plaatsvindt
binnen gesloten stofkringlopen.
- aantasting van landschap en
ecosystemen
Dit milieu-aspect, dat bijvoorbeeld optreedt
bij de winning van grondstoffen zoals
kalksteen, olie en zilverzand is zeer moeilijk
te waarderen. Tijdens de inventarisatie van
de milieu-effecten is gebleken dat er op dit
punt geen grote verschillen tussen de
materialen zijn. Daarom is dit milieu-aspect
buiten beschouwing gelaten.

Bij de waardering van de milieu-effecten is gekozen voor de kwalitatieve methode van milieuprofielen. Het milieuprofiel van een gietijzeren leidingsysteem met een zinkcoating wordt als voorbeeld getoond in tabel II.
TABEL II
coating.

Waardering van de milieu-effecten voor een gietijzeren leidingsysteem met een zink-

Uitputting grondstoffen
Energieverbruik

"(36,0GJ/100m.)

Vervuiling

Emissie
naar lucht

winning
halffabrikaat
buisvorming
aanleg
exploitatie
afdanken

Emissie
naarwater

0
0
0

Produktie
vast afval

Totaal

0
0

-

* ' — ' Met een PE-coating
** 37 GJ/100 m met een PE-coating
De drie relevante categorieën van milieu-effecten zijn apart weergegeven. In iedere categorie
wordt de gehele levenscyclus beschouwd. Alleen voor de categorie 'Vervuiling' is dit expliciet
gemaakt. In de categorie 'Energieverbruik' wordt naast de kwantitatieve informatie ook de kwalitatieve score weergegeven.
Per levensfase en per categorie is een indeling gemaakt voor het beoordelen van de effecten,
ledere beoordeling kan een bepaalde score krijgen die kan variëren van 'geen belasting' (0),
via 'enige belasting' (-) en 'ernstige belasting' (—) naar 'zeer ernstige belasting' (
).
In de categorie 'Vervuiling' worden de scores van de emissies en de produktie van vast afval samen genomen. Hierbij is de volgende aanpak gevolgd: de drie milieu-aspecten krijgen een gelijk
gewicht; het aantal minnen wordt opgeteld, gedeeld door drie en afgerond, met de kanttekening
dat:
- één score van '
' niet verder kan worden gecompenseerd dan de score '—';
- twee keer een score van '
' levert een totale waardering op van '
';
- een score van '0 0 - ' levert een totale waardering op van '-'.
De betekenis van de scores per categorie is als volgt:
Uitputting grondstoffen
0 = 'geen uitputting te verwachten';
= 'voorraad langer dan 300 jaar';
— = 'voorraad tussen 50 en 300 jaar';
= 'voorraad minder dan 50 jaar';
Energieverbruik
0 = ' 0 - 1 GJ/100m';
='1-10GJ/100m';

— ='10-20GJ/100m;
= '>20GJ/100m'.
Emissies schadelijke stoffen naar water en lucht
0 = 'treden (waarschijnlijk) niet op';
= 'tijdelijk (minder dan vijf jaar) en/of plaatselijk
(binnen tien kilometer van lokatie van handeling) aantasting;
— = 'langdurig (meer dan vijfjaar) plaatselijke aantasting, of: tijdelijke aantasting op zowel
kleine als grotere afstand van lokatie van handeling (meer dan tien kilometer);
= 'langdurige aantasting op zowel kleine als grote afstand van lokatie van handeling.
Produktie vast afval
0 = 'komt niet vrij'
= 'materialen worden, eventueel na een milieuhygiënisch aanvaardbaar bewerkingsproces,
opnieuw gebruikt';
— = 'materialen worden hergebruikt, maar dit brengt een belangrijke milieubelasting met zich
mee, of: materialen worden niet hergebruikt, zonder dat dit grote milieuconsequenties
heeft';
= 'materialen worden niet hergebruikt en er treedt een belangrijke milieubelasting op'.
De waardering is tot stand gekomen in overleg met de Commissie Distributie en de betrokken
fabrikanten.

De tweede benadering is kwalitatief.
In deze benadering wordt gewerkt met
zogenaamde milieuprofielen, wat nader
wordt toegelicht in kader 2. Uitgangspunt
hierbij is dat elk menselijk handelen een
meer of minder negatief milieu-effect

heeft. Ieder milieu-aspect krijgt dus een
score die ten hoogste neutraal kan zijn.
In dit onderzoek is gekozen voor de
kwalitatieve benadering, omdat deze
benadering een goed inzicht geeft in de

relatieve milieuscore per levensfase.
Bovendien geldt dat deze methode
flexibel is en snel inzicht geeft waar de
'milieu-pijn' in een levensketen zit. Verder
leidt de kwalitatieve methode sneller tot
resultaten, wat, gezien de snelle ont-

654

wikkelingen op het gebied van de
wetenschap en fabricageprocessen, van
belang is. Een nadeel van de gekozen
methode is de relatief grove manier van
indelen van effecten. Hierbij kunnen
nuanceverschillen tussen materialen min
of meer verdwijnen.

TABEL III - Aanzet totvergelijkingvan demilieuprofielen van de onderzochte leidingsystemen.
Uitputting grondstoffen
Energieverbruik
GJ/100m

AC

PVC

Gietijzer

Staal

GVP

GYK

5,5)

(6,9)

(36)

v37;

6,9

(12)

Vervuiling
- winning
- halffabrikaat
- buisvorming
- aanleg
- exploitatie
- afdanken

Om één en ander toe te lichten wordt het
milieuprofiel van een leidingsysteem van
gietijzer nader uitgewerkt.

* —Met PE coating
** 37 GJ/100ni met PE coating

Milieuprofiel van gietijzer
Afbeelding 3 geeft de levensketen van een
gietijzeren waterleidingsysteem met
inwendig een cementmortel bekleding en
uitw;endig een zink/bitumen bekleding.
De verbinding bestaat uit SBR-rubberringen.
PK als alternatief voor de uitwendige
bekleding nemen we ook in beschouwing.
Na ruiming van een gietijzeren leiding
vindt hergebruik plaats door het in te
zetten als schroot bij ruwijzerproduktie.
Schroot vormt ongeveer 41 gewichtsprocenten van de totale grondstoffeninput bij deze produktie.

wordt dan aardolie maatgevend; de voorraden aardolie zijn voor circa 200 jaar
toereikend;
- het energieverbruik;
- bij de produktie van ruwijzer ontstaan
emissies naar lucht van Cü 2 , Sü 2 , NO x ;
- bij de produktie van ruwijzer ontstaan
emissies naar water van zwavel,
ammoniak, fenolen, Cyaniden, fluoriden,
chloriden, lood, zink;
- bij de produktie van ruwijzer ontstaat
vast afval van slakken met een hoog
gehalte aan zware metalen.

De volgende als zeer ernstig beoordeelde
milieu-effecten (waardering '
') zijn in
het onderzoek naar voren gekomen (zie
tabel II in kader 2)
- er wordt gebruik gemaakt van zink, wat
een zeer schaars metaal is. Uitgaande van
het huidige winningstempo zijn de voorraden zink nog maar toereikend voor
20-65 jaar;
- bij gebruik van PK, in plaats van zink,
als uitwendige coating verandert de
waardering van uitputting grondstoffen
van '
' in ' — ' . Voor de uitputting

De produktie van vast afval in het afdankstadium is als '-' gewaardeerd. Gietijzer
kan oneindig vaak worden hergebruikt
voor waterleidingbuizen. Daar staat tegenover dat bij de verwijdering van de
bitumencoating sprake is van een milieubelasting. De zinkcoating wordt niet
verwijderd en gaat bij het hergebruik
verloren.
Voor een gietijzeren buis met een
PK-coating is de waardering in de afdankfase hetzelfde. De milieubelasting ontstaat

Afb. 3 -Levensketen van eengietijzeren waterleidingsysteem metinzcendig een cementmortelbekleding en uitwendig
een zink/bitumen bekleding. Deverbinding bestaat uit SBR-rubbemngcn.
'
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KALKSTEEN
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HALFFABRIKAAT
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dan door het vernietigen van de
PE-coating.
Milieuprofielen andere
leidingmaterialen
Tabel III geeft de milieuprofielen van alle
onderzochte leidingmaterialen, inclusief
die van gietijzer.
Alle materialen veroorzaken in één 'of
meer fasen een milieubelasting die
conform de gehanteerde methode gewaardeerd is als zeer ernstig (score '
')• l^ e
grootste milieubelasting treedt op bij de
winning, de halffabrikaatproduktie en
voor enkele materialen ook in het afdankstadium.
Per fase zullen de als zeer ernstig
beoordeelde milieu-effecten kort worden
toegelicht.
Uitputtinggrondstof
Pij gietijzer wordt gebruik gemaakt van
een zinkcoating en de bekende winbare
zinkvoorraad is bij het huidige gebruik
binnen 20 tot 65 jaar uitgeput. Bij gebruik
van een PK-coating in plaats van de zinkcoating verandert de score in ' — ' .
Energie
Zowel staal als gietijzer vragen in de
produktiefase veel energie. De overige
materialen vragen beduidend minder
energie.
Winning, buisvorming en afdanken
Bij asbestcement komen in nagenoeg
alle fasen asbestvezels in de lucht, wat als
zeer ernstige milieubelasting wordt
gewaardeerd.

BUISVORMING
GECOATE BUIS
1
.i
AANLEG
EXPLOITATIE
BUITENGEBRUIKSTELLING
HERGEBRUIK

I
AFVAL

HaIffabrikaatfase
Asbestcement
- emissie van kankerverwekkende asbestvezels naar de lucht.
PVC
- talrijke verzurende en andere
schadelijke emissies naar lucht bij de
produktie van: etheen (S0 2 en NO x ),
chloor (chloor, tetra en afhankelijk van het
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procédé, kwik), en vinylchloride (kankerverwekkend).
- schadelijke emissies naar water bij de
produktie van chloor (kwik; afhankelijk
van het procédé bij 30% van de chloorproduktie in Nederland) en asbest
(bij 20% van de chloorproduktie in
Nederland) en bij de produktie van
vinylchloride (dichloorethaan).
- de vorming van schadelijk afval bij de
produktie van vinylchloride (teer, kwikverbindingen, dichloorethaan en hooggechloreerde koolwaterstoffen) en PVC
(vinylchloride, PVC-stof).

Slotbeschouwing
Uit het onderzoek komt naar voren dat
alle onderzochte waterleidingsystemen in
één of meer fasen een milieubelasting
geven die met de gehanteerde methodiek
gewaardeerd is als 'zeer ernstig'. De
zwaarste milieubelasting treedt op buiten
het 'gezichtsveld' van de waterleidingbedrijven, namelijk in de winning- en
produktiefase. Om deze milieubelasting te
minimaliseren zal er overleg moeten
worden gevoerd met de fabrikanten van
leidingmaterialen. In dit onderzoek is
daartoe een eerste stap gezet.

Gietijzer,staal
7Aebij milieuprofiel gietijzer.

Voor het gebruik van grondstoffen kan
worden geconcludeerd dat voor alle
watcrleidingsysternen grondstoffen
worden gebruikt, waarvan de voorraden
beperkt zijn. Zink bij gietijzeren buizen is
daarvan het meest in het oog springende
voorbeeld.

CVP, GVE
- emissie naar de lucht van zware
metalen en verzurende stoffen. Emissies
naar water van koolwaterstoffen;
In het afdankstadium scoren gietijzer,
staal en PVC gunstiger dan de andere
materialen. Dit heeft te maken met de
recycling van deze materialen. Binnen
deze groep van materialen bestaan er
echter wel nuanceverschillen die met de
gehanteerde grove methode niet tot
uitdrukking konden worden gebracht.
Gietijzer en staal kunnen volledig worden
hergebruikt tot waterleidingbuizen. Hierbij
gaan de PE-coating of de zink/bitumencoating verloren.
PVC kan ook volledig worden hergebruikt, zij het in een minder hoogwaardige c.q. drukloze toepassing. In 1991
is een landelijk inzamelsysteem opgezet
voor afgedankte PVC-leidingen en PVCleidingafval. Dit wordt verwerkt tot
granulaat, met als doel dit granulaat in te
zetten als grondstof voor nieuwe PVCprodukten. Hergebruik voor minder hoogwaardige toepassingen is operationeel.
Herverwerking van PVC kan zes tot tien
keren plaatsvinden, daarna loopt de
kwaliteit van het PVC te veel achteruit.
Het hergebruik kan niet oneindig vaak
plaatsvinden.
CVP kan ook hergebruikt worden in de
GVP-levensketen, zij het niet als basis
grondstof, maar als vulstof tot maximaal
32%.
Hergebruik van GVE is op dit moment
niet mogelijk.
Hergebruik van asbestcement is wettelijk
verboden. Er is onderzoek gestart naar de
mogelijkheid om door verglazing van de
asbestresten de vezelemissie uit afvalresten te voorkomen. Op korte termijn
zijn echter geen resultaten te verwachten
die leiden tot een gunstiger waardering
van asbesthoudend afval.

Een duurzaam gebruik van grondstoffen
kan plaatsvinden door het sluiten van
kringlopen. Met uitzondering van asbestcement en GVE vindt bij alle materialen
hergebruik plaats, maar in verschillende
mate. Een gesloten kringloop wordt bij
geen van de materialen bereikt.
Het meest wordt deze kringloop benaderd
met de materialen staal en gietijzer. Het
bulkmateriaal kan voor dezelfde hoogwaardige toepassing worden gebruikt,
waarbij echter de coating verloren gaat.
Ook PVC is opnieuw te gebruiken, zij het
dat er sprake is van een 'cascade-effect':
het hergebruik vindt niet plaats in de
eigen levenscyclus, maar in een laagwaardiger toepassing.
Hergebruik van GVP is slechts mogelijk
als vulstof, waarbij het de grondstof zand
vervangt.
Hergebruik van GVE is binnen de levensketen technisch nog niet mogelijk, terwijl
hergebruik van asbestcement wettelijk is
verboden.
De uitkomsten van dit onderzoek vormen
voor de VEWIN geen aanleiding om, met
uitzondering van asbestcement, het
gebruik van één van de onderzochte
lcidingmaterialen uit milieu-oogpunt te
ontraden. Overigens is, zoals bekend, in
VEWIN-verband al eerder het besluit
genomen om, in verband met Arboaspecten, het gebruik van asbestcement
voor nieuwe waterleidingen vanaf 1993 te
beëindigen.
De VEWIN-aanbeveling om geen van de
onderzochte leidingmaterialen uit milieuoogpunt uit te sluiten voor toepassing in
het leidingnet, wordt ook ingegeven door

het feit dat zich nu snelle ontwikkelingen
voordoen, zowel binnen de industrie als
binnen de wetenschap. De industrie is
volop bezig om de milieubelasting van
hun processen te verminderen, terwijl in
wetenschappelijke kringen hard wordt
gewerkt aan het ontwikkelen van
objectieve waarderingsmethoden. Het
onderhavige onderzoek moet daarom
gezien worden als een momentopname,
betrekking hebbend op de situatie medio
1991.
Verantwoording
Het uitvoeren van het beschreven onderzoek zou onmogelijk zijn geweest zonder
de actieve inbreng van de betrokken
fabrikanten en van de Regionale
Distributiegroepen. Een groot deel van de
gegevens is verzameld en verwerkt door
de heren ing. D. A. Stellaard en
drs. F. A. B.Verspeek. De auteurs zijn
hen allen veel dank verschuldigd.
Literatuur
Een uitgebreide literatuurlijst is te vinden in de
KIWA-rapporten SWE 91.023 en SWE 91.035
'Milieu-effecten van leidingsystemen van asbestcement
PVC,gietijzer, staalenglasvezelversterkte kunststoffen'
van oktober 1992.
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Kookadvies vervuild
drinkwater in deel
Zuid-Limburg opgeheven
Het kookadvies voor het uit Duitsland
afkomstige vervuilde drinkwater in een
groot gedeelte van oostelijk Zuid-Limburg
is op 21 oktober ingetrokken. Dit heeft
een woordvoerder van de Waterleidingmaatschappij Limburg meegedeeld.
Hel kookadvies gold vanaf zondag
3 oktober en betrof de inwoners van de
gemeenten Kerkrade, Vaals, Simpelveld,
alsmede enkele delen van de gemeenten
Wittern, Landgraaf en Heerlen.
Volgens de woordvoerder van de Waterleidingmaatschappij Limburg is de
oorzaak van de vervuiling nog niet
bekend. (ANP)

