Problemen met kalkafzetting

Inleiding
Sinds 1987 wordt in het kader van het
door VEWIN aan KIWA opgedragen
speurwerkprogramma onderzoek uitgevoerd naar problemen met kalkafzetting
in warmwaterapparatuur. Aanleiding was
het feit dat enkele waterleidingbedrijven
werden geconfronteerd met problemen
nadat tot conditioneren (ontharding,
ontzuring) was overgegaan. Deze
problemen hadden betrekking op klachten
en schadeclaims van consumenten over
een toename van kalkafzetting in

Voorkomen van kalkafzetting
De Nederlandse waterleidingbedrijven
doen er veel aan om ervoor te zorgen dat
de consument minder en bij voorkeur in
het geheel niet wordt geconfronteerd met
problemen die door kalkafzetting worden
veroorzaakt. Op veertien pompstations
past men centrale deelontharding toe.
Voor nog eens twintig pompstations
worden onthardingsinstallaties gebouwd
of worden plannen uitgewerkt.
Momenteel wordt ruim 25% van de totale
Nederlandse drinkwaterproduktie centraal
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warmwatertoestellen en het wit worden
van drinkwater na koken. Omdat deze
situatie een belemmering vormde bij de
verdere introductie van conditionering in
de bedrijfstak, is onderzoek gestart dat
erop gericht is genoemde problemen op te
lossen. In dit artikel wordt het onderzoek
beschreven en de voortgang hiervan
toegelicht.
Over de resultaten die van 1987 tot 1990
zijn geboekt, is eerder uitvoerig verslag
gedaan op het KIWA/VWN colloquium
'Conditioneren van drinkwater' [1988] en
de workshops die KIWA in 1989
['Ontharden in de praktijk'; Van Eekeren,
1989] en in 1990 ['Kalk en kalkafzetting';
Vinke, 1990] verzorgde.
Kalkafzetting: hinderlijk voor de
consument
Hinderlijke afzettingen van kalk in
drinkwaterinstallaties en warmwatertoestellen veroorzaken veel ongemak. De
meeste consumenten ervaren het als
bijzonder vervelend wanneer er maar een
klein straaltje warm water uit de geiser
komt, doordat deze gedeeltelijk met kalk
is verstopt (zie foto 1).
Bovendien leidt overmatige kalkafzetting
tot een toename van het energieverbruik,
tot versnelde slijtage en tot veel
onderhoud aan huishoudelijke en
industriële warmwatertoestellen.
Kalkafzetting in koud water leidt onder
meer tot verstopte watermeters en
perlators in kranen.

onthard. De verwachting is dat dit in de
toekomst tot 45% zal toenemen. Het
resterende deel komt niet voor ontharding
in aanmerking.
Het voordeel van centrale deelontharding
beperkt zich overigens niet tot het
voorkomen van kalkafzetting. Centraal
ontharden van drinkwater biedt voordelen
uit het oogpunt van volksgezondheid en
milieubeheer, het gebruikscomfort van het
water wordt verhoogd en het leidt tot
financiële voordelen voor de consument.
Deze voordelen wegen ruim op tegen de
toegenomen kosten van drinkwater, die
het gevolg zijn van de introductie van
deze zuiveringsstap.
Toename van kalkafzetting na
ontharding
De inspanningen van de waterleidingbedrijven, die onthardingsinstallaties
hebben gerealiseerd, bleken echter niet in

Samenvatting
Onlangs zijn enkele waterleidingbedrijven geconfronteerd met
problemen nadat tot conditioneren
(ontharden, ontzuren) was overgegaan. Deze problemen hadden
betrekking op klachten van consumenten over een toename van
kalkafzetting in warmwatertoestellen.
Omdat deze situatie een belemmering vormde bij de verdere introductie van conditionering in de
bedrijfstak, voert de KIWA-werkgroep Kalkafzetting onderzoek uit,
dat is gericht op het oplossen van
genoemde problemen.
De werkgroep heeft vastgesteld dat
microkristallen calciumcarbonaat de
oorzaak zijn van de problemen. Deze
microkristallen zijn in het ontharde
water aanwezig, met name als dit in
korrelreactoren is onthard met
natronloog. Bovendien is gebleken
dat het kalkafzettend vermogen van
drinkwater tijdens transport en
distributie kan toenemen, als het
water stroomt door leidingen van
asbestcement, of door leidingen die
inwendig zijn voorzien van een
cementcoating. De oorzaak is een
stijging van de pH, door de uitloging
van calciumhydroxide uit het
cement. Het gericht nemen van
maatregelen om genoemde
problemen het hoofd te bieden,
werd tot dusver ernstig bemoeilijkt
doordat het kalkafzettend vermogen
van drinkwater niet eenduidig en
reproduceerbaar kon worden vastgesteld. De werkgroep Kalkafzetting
ontwikkelt methoden waarmee dit
wél kan. De werkgroep heeft vastgesteld dat het kalkafzettend
vermogen niet kwantitatief kan
worden beschreven, maar dat deze
empirisch moet worden vastgesteld.
Bepaald moeten worden: a. de mate
van oververzadiging; b. het nucleërend vermogen; c. de kristalgroeisnelheid; d. de hechting van
kalksteen aan de buiswand.

Foto1-Deconsument op dezefoto ervaartde verstopte
geiser als bijzonderhinderlijk.

alle gevallen het beoogde doel te bereiken.
Enkele bedrijven, die tot ontharding
waren overgegaan, werden geconfronteerd
met klachten van consumenten. Deze
klachten hadden betrekking op een
versnelde toename van kalkafzetting in
warmwatertoestellen. De problemen
deden zich voor bij bedrijven waar
drinkwater met natronloog werd onthard
in korrelreactoren. Blijkbaar leidde
ontharding tot een toename van kalk-
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Foto 2 -De onthardingsinstallatie teNijmegen
van deZuid Gelderse
Nutsbedrijven.

afzetting, terwijl juist een vermindering
zou worden verwacht [van Eekeren et al,
1990].
De verschijnselen uit de praktijk stemmen
overeen met de resultaten van de geiserproef, die in 1986 en 1987 op een groot
aantal pompstations is uitgevoerd. Deze
proef is ontwikkeld en uitgevoerd door de
werkgroep Hygiënische Aspecten van
Warm Water, onder voorzitterschap van
ing. H.J. van Dijk (N.V. Waterleidingmaatschappij Noord-West Brabant).
De proef was onder meer gericht op het
bevestigen van de aanname, dat ontharding zou leiden tot verminderde
kalkafzetting. Hiertoe werd het gebruik
van warm water uit geisers in de proef
TABEL I- Resultaten van degeiserproef: vastgesteld is
datzichbij viervan dezespompstations meer hinder
doorkalk bijdegeiservoordeednaonthardingdan
daarvoor. Hinderwerdondervonden doordatdegeiser
eerder uitvieldoorverstopping, ofdoordater meer
kalksteenperdag werdafgezet.
Looptijd

Berekend
CaC0 3

Afgezet
CaC0 3

Pomp- Waterstation soort
hard
A
onthard

in

in

in

dagen1

mg/dag2

mg/dag

18
185

1075
322

267
216

B

hard
onthard

210
375

1223
618

36
5

C

hard
onthard

352
349

564
262

0.2
0.4

D

hard
onthard

365
35

504
262

0.1
3

E

hard
onthard

155
375

1021
302

17
17?

F

hard
onthard

325
30

1284
659

9

1
2

3

Looptijd: aantal dagen dat geiser in bedrijf was
voordat verstopping optrad.
Afgezette kalk: hoeveelheid aangetroffen kalk
die zich gemiddeld per dag heeft afgezet
(alle geisers zijn met gelijke hoeveelheid per
dag doorstroomd).
Geen meetwaarde.

3

nagebootst, zij het dat de praktijk circa
tienmaal was versneld. Er is gekozen voor
geisers omdat dit in Nederland het meest
voorkomende type warmwatertoestel is
(penetratiegraad circa 65%), dat bovendien relatief gevoelig is voor verstopping
door kalksteen.
Op zes pompstations waar de geiserproef
is uitgevoerd, werd ontharding toegepast.
Op vier van deze pompstations bleek dat
zich bij het ontharde water meer hinder
door kalksteen in de geiser voordeed dan
in het niet-ontharde water (zie tabel I).
Hinder werd ondervonden doordat de
geiser eerder uitviel door verstopping, of
doordat er meer kalksteen per dag werd
afgezet.
Microkristallen calciumcarbonaat
Bovengenoemd verschijnsel wordt veroorzaakt doordat de snelheid, waarmee de
kalk zich in warmwatertoestellen afzet, in
sommige gevallen was toegenomen. Deze
toename wordt veroorzaakt door microkristallen van calciumcarbonaat bij de
vorming van kalk in warmwatertoestellen
[KIWA-mededeling 100, 1988]. Microkristallen ontstaan door de hoge oververzadiging van calciumcarbonaat zoals ter
plaatse van de bodem optreedt. Onthard
water bevat dergelijke microscopisch
kleine kristallen.
Bij verwarming vervullen deze kristallen
de rol van kristallisatiekiemen. Eén en
ander bleek onder meer door de
verschillen tussen uit geisers afkomstige
kalkafzettingen, die zijn ontstaan in
drinkwater vóór en nà ontharding. De
afbeeldingen in foto 4 tonen dat in het
ontharde water een groter aantal kristallen
is gevormd die kleiner waren van omvang.
Dit duidde op een groter aantal kristallisatiekiemen, waardoor het precipitatieproces in het ontharde water sneller kon

verlopen dan in het niet-ontharde water.
In korte tijd kon zich meer calciumcarbonaat afzetten, ondanks de lagere
hardheid.
De aanwezigheid van microkristallen blijkt
wanneer onthard water bij verwarming
troebel wordt. Dit verschijnsel is sinds
eind jaren zeventig bekend, toen het
Gemeentelijk Energie Bedrijf van Alphen
aan de Rijn werd geconfronteerd met
klachten vanuit het voorzieningsgebied.
Sindsdien is het voorkómen van het
verschijnsel een punt van verhoogde
aandacht van de bedrijfstak. NV Waterleiding Friesland ging op pompstation
Spannenburg over tot het verwijderen van
microkristallen door het toepassen van
vlokkingsfiltratie met ijzerchloride [Van
Ammers, 1982].Naderhand realiseerde
Gemeente Waterleidingen Amsterdam
een onthardingsinstallatie met reactoren
waarin een nieuw ontwikkelde bodemconstructie was toegepast. Ook het
Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland ontwikkelde een nieuwe
bodem, maar deze installatie is nog niet in
bedrijf. Bij de ontwikkeling van deze
bodemconstructies hebben deze bedrijven
veel aandacht besteed aan het verbeteren
van de menging tussen de natronloog en
het te ontharden water [KIWA-mededeling 102, 1988]. Bij verbeterde menging
worden minder microkristallen gevormd
([Stumm &Morgan, 1982], zie afb. 1).
Dat het probleem van de microkristallen
hiermee nog niet volledig is opgelost,
wordt nog eens benadrukt in een recent
verschenen artikel in dit blad [De Blois
Afb. 1-Bij mengingvan natronloogenwaterworden
microkristallen gevormd. Hetaantalmicrokristallen kan
worden beperktdooreen snelle menging waarbij hoge
oververzadigingzoveelmogelijk wordtvermeden
[aß. ontleendaan:Stumm & Morgan, 1982].
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bovengenoemde KIWA-mededeling 102.

e.a, 1991], Volgens dit artikel is een goede
menging niet voldoende om microkristalvorming volledig te vermijden. Verondersteld wordt dat erosie van onthardingskorrels ook een bijdrage geeft aan de
hoeveelheid microkristallen in onthard
water. Om deze bijdrage te minimaliseren
adviseren de auteurs de hydraulische
belasting van de reactor te verlagen
waardoor de turbulenties onderin de
reactor zo laag mogelijk zijn.
De werkgroep 'Ontharden in Pelletreactoren' ontwierp een gestandaardiseerde kookproef, waarmee het
'wit-water'-verschijnsel eenduidig kon
worden beschreven. Hoe deze kookproef
kan worden uitgevoerd, is vastgelegd in

Toename van kalkafzetting
na ontzuren
Problemen met kalkafzetting deden zich
ook voor bij enkele bedrijven die zijn
overgegaan tot het conditioneren van
drinkwater door middel van ontzuringsprocessen [KIWA-mededeling 100, 1988].
Bij deze bedrijven werd de pH verhoogd
tot een waarde hoger dan 8.
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De oorzaak van deze problemen bleek de
uitloging van calciumhydroxide uit
betonnen of asbestcement leidingen (zie
inzet en afb. 2). Deze uitloogverschijnselen leidden tot een verdere verhoging
van de pH-waarde en een toename van
het vermogen van drinkwater om kalkafzettingen te vormen bij verwarming.
Ook wanneer men cementmortels toepast,
bijvoorbeeld bij het inwendig cementeren
van stalen of gietijzeren leidingen, dient
men met dit verschijnsel rekening te
houden.

pH-stijging na stroming door
asbestcement
Detoename vande pHvan drinkwater
tijdens dedistributie isinde praktijk
veelvuldig waargenomen.Eenvoorbeeld
vande pHverhoging isopgenomen in
afb.2.Dezeafb.toont deresultatenvan
continue pH-metingen ineenwatertype na
hetverlaten vanhetpompstation enna
passagevaneenasbestcement en,als
referentie,eenPVC-distributieleiding.
Duidelijk isteziende sterke pH-verhoging
indeasbestcement leiding,vooral tijdens
de nachtelijke uren,wanneer de verblijftijd
langis.
Andere voorbeelden vanwijzigingen inde
watersamenstelling inasbestcementleidingen zijn beschreven inSontheimeret
al. [1980] enJamgsawang [1987].Laatstgenoemde heeft in het laboratorium vastgesteld dat hetcalciumgehalte niet alleen
kantoenemen,maar ook kandalen.Ditis
hetgevolgvan het neerslaan van calciumcarbonaat onder invloedvanCa(OH)2dat
isuitgeloogd.Eendergelijke ontharding is
inde praktijk waargenomen.
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De mate waarin de pH-verhoging
optreedt en het kalkafzettend vermogen
toeneemt, hangt af van de buffercapaciteit
van het water. In drinkwater bepalen het
totaal anorganisch koolstofgehalte (TAC)
en de pH voor het belangrijkste deel de
buffercapaciteit. Zoals te zien is in afb. 3,
daalt de buffercapaciteit met afnemende
TAC en stijgende pH-waarde. Hieruit
volgt dat bij een gegeven 'loogproduktie'
in het leidingnet, de pH-veranderingen
het grootst zijn in watertypen met een lage
TAC en een pH van 8.3. Om al te sterke
pH-veranderingen in het distributienet te
voorkomen mag TAC niet al te laag zijn.
De Commissie Conditionering beveelt aan

Afb. 2 -pH-verhogingvan drinkwaternapassage van een asbestcementleiding (TAC
= 2 mmol/l, lengte buis circa 4.900 m,diameterbuis175mm,leeftijd37jaar,
gemiddelde verblijftijdvan hetwater: 6uur).

pH

i 1*>!1

Foto 3 -Degeiserproefzoalsdie op eengroot aantal
pompstations heeftgestaan. Delinkergciserwerd
doorstroomd metnïet-onthardwater, de reehtergeiscr
met onthardwater.

om de TAC in te stellen op tenminste
2 mmol/1.
Onderzoek naar oplossingen
De beschreven problematiek met de
toename van kalkafzetting was voor de
bedrijfstak aanleiding om onderzoek te
starten, dat gericht is op het oplossen van
deze problemen. In 1988 is hiertoe de
Werkgroep 'Kalkafzetting' van de
Commissie Conditionering ingesteld.
Vanwege de fundamentele aspecten wordt

Afb. 3 -Debuffercapaciteit 'B'van drinkwaterwordtbepaalddoor het'JACen de
pH.Debuffercapaciteitdaaltmet afnemende TAC enstijgendepH-waarde.
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Van Eekeren, 1989a]. Uit deze studie
bleek dat het niet mogelijk is om het
kalkafzettend vermogen van drinkwater
kwantitatief te beschrijven, maar dat een
en ander empirisch dient worden bepaald.
Hiertoe moeten de volgende vier aspecten
worden onderzocht:
a. de mate van oververzadiging;
b. het nucleérend vermogen;
c. de kristalgroeisnelheid;
d. hechting aan de buiswand.
Een inventarisatie naar methoden, die ook
buiten de bedrijfstak worden toegepast bij
het bepalen van het kalkafzettend
vermogen, heeft een lijst opgeleverd van
negentien potentieel geschikte methoden.
Deze methoden zijn in 1990 geëvalueerd
op hun praktische bruikbaarheid bij
waterleidingbedrijven, en op hun
reproduceerbaarheid en dergelijke [Brink
& Van Eekeren, 1989b]. Op basis van

deze evaluatie zijn vier methoden gekozen
die voor toepassing bij drinkwater
operationeel gemaakt worden.
Twee van de vier methoden zijn
inmiddels gereed en er is in de praktijk
ervaring mee opgedaan. De eerste
methode heeft betrekking op bovengenoemd aspect a. Het betreft de bepaling
van het theoretisch afzetbaar calciumcarbonaat bij verhoging van de
temperatuur tot 90 °C, de TACC 90 , die de
werkgroep heeft gelanceerd. Ook is de
methode voor het nucleérend vermogen
(aspect b) beschikbaar [Zweere & Brink,
1990].
De kristalgroeisnelheid (aspect c) kan
naar verwachting worden gekarakteriseerd
door de Saturation Index bij 90 °C, de
SI90.
De eerste twee meetmethoden (TACCcjo
en nucleërend vermogen) zijn ingezet in

< « W j megen (i)
\ »Ptasmoien

Foto 4 - REM-opname van kalkafzettingen in een
warmwatertoestel vóór (a) en na (b) ontharding.
De calcietknstatten die zijn gevormd na ontharding zijn
kleiner van omvang, maar groter in aantal (foto Inst.
voor Aardwetenschappen/afd. Kristallografie,
RU-Utrecht).

D
D 0,75 mmol/l< TACC90<
U TACC90> 1 mmol/l

TACC90< 0,75 mmol/l
1mmol/

•h ahik
deze werkgroep begeleid door prof.
dr. ir. G. M. van Rosmalen, hoogleraar
aan de Technische Universiteit Delft.
Het onderzoek wordt substantieel ondersteund door het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer.
De doelstellingen van dit onderzoek zijn:
- het ontwikkelen van maatregelen voor
de zuivering die getoetst worden bij de
bedrijven die met bovenstaande
problemen werden geconfronteerd;
- het ontwikkelen van meetmethoden
voor het kalkafzettende vermogen van
drinkwater.
Hoewel het steeds lukte om het aantal
klachten op de betreffende lokaties te
verminderen door aanpassingen in de
zuivering, werd het vinden van een
definitieve oplossing van de problemen
ernstig belemmerd doordat het kalkafzettend vermogen niet eenduidig en
reproduceerbaar kon worden vastgesteld.
Hiervoor voldoet de eerder genoemde
kookproef niet.
Het kalkafzettend vermogen van
drinkwater
De werkgroep 'Kalkafzetting' is gestart
met een literatuurstudie, die heeft geleid
tot een overzicht waarin de verbanden
tussen de chemische en fysische factoren
bij kalkafzetting zijn aangegeven [Brink &
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Aß. 4 - De TACC90 van
de verschillende watersoorten die in de
provincie Limburg
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Zuurstof, een norm voor de
vorm?

Mechanismevankalkafzetting
Kalksteenwordt gevormd bijoververzadiging vancalcium encarbonaat. Oververzadiging
ontstaat bijvoorbeeld bijverwarming vanhetdrinkwater. Uitsluitend oververzadiging,aangegevendoor een positieve SI,isechter nietvoldoende omdevorming vancalciumcarbonaatte
doen plaatsvinden.Ditmoge blijken uitdevier stappen die hierbij achtereenvolgens kunnen
worden onderscheiden [Stumm&Morgan,1982]:
- hetoverschrijden vanhetoplosbaarheidsprodukt van calciumcarbonaat;
- hettransport vandecalcium- encarbonaationen naareen kristallisatie-oppervlak;
- dedehydratasevan hetcalciumion;
- de inbouw vandecalcium- encarbonaationen inhet kristalrooster.
Devormingvancalciumcarbonaat kanpasplaatsvinden inaanwezigheidvaneenkristallisatiekiem.Omdatzo'n kiem passpontaan ontstaat bijeenzeer hoge matevanoververzadiging,zal
calciumcarbonaat zich doorgaans afzetten opalaanwezig kristallisatie-oppervlak. Dergelijke
oppervlakken zijn bijvoorbeeld hetkalkdat alopdewandzit,of ruwe materiaaloppervlakken.
Maar ook microkristallencalciumcarbonaat ofstofdeeltjes indewaterfase kunnen deze rol
vervullen.Degrootte,deaard endetemperatuur vanhetkristallisatie-oppervlak heeft invloed op
deafzetsnelheid [Howland &Simmons, 1951, Rudert&Muller, 1982],Bijeengroter aantal
kiemen ismeer kristallisatie-oppervlak aanwezig,wat kan resulteren ineen hogere
afzetsnelheid.
Metde kookproef kan menvaststellen of microkristallen aanwezig zijn.Derolvan microkristallen
bijdevorming vankalkafzetting wordtvastgesteld metde nucleatiemeting.

een conditioneringsonderzoek dat in
opdracht van en in nauwe samenwerking
met de NV Waterleidingmaatschappij
Limburg (WML) is uitgevoerd [Van
Eekeren e.a., 1991]. In dit onderzoek is
met medewerking van de Provinciale
Limburgse Electriciteits Maatschappij
(PLEM) een overzicht gemaakt van
storingen aan elektrische boilers door
kalkafzetting. Vergelijking van dit overzicht met de resultaten van de TACC 9 0 en
het nucleërend vermogen geven aan dat:
- de momenteel gehanteerde aanbeveling
van de Commissie Conditionering ter
voorkoming van kalkafzettingsproblemen,
die luidt Saturation Index; SI < +0.3 (bij
10 °C), geen voldoende nauwkeurig
criterium is. De SI is in feite alleen een
maat voor de drijvende kracht van de
kalkafzettings-, respectievelijk kalkoplossingsreactie. Genoemd criterium
heeft geen relatie met de hoeveelheid
calciumcarbonaat die kan neerslaan of
oplossen;
- de TACC90 en het 'Nucleërend vermogen' naar verwachting beter correleren
met de kalkafzettingsproblemen die zich
in de praktijk met boilers voordoen dan
het huidige Si-criterium.
Opgemerkt wordt dat om het kalkafzettend vermogen te bepalen, alle vier de
aspecten dienen te worden bepaald.
Het testen van de methoden voor het
nucleërend vermogen en de TACC 90 in de
praktijk, waarmee in 1990 een begin is
gemaakt, zal in 1991 met toevoeging van
de resterende methoden worden voortgezet. Het is de bedoeling om de
uitkomsten van metingen te combineren
met storingsgegevens van warmwaterapparatuur uit de praktijk. Doel hiervan is
het formuleren van betere criteria voor de
watersamenstelling met betrekking tot
kalkafzetting.
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Onderzoek heeft aangetoond dat ondanks
alle inspanningen sinds de invoering van
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (1970) de zuurstofhuishouding in
het totale Nederlandse oppervlaktewater
slechter wordt.
De Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederatie ( N W S ) presenteerde op
22 mei 1991tijdens een mini-symposium
in het Congrescentrum De Eenhoorn te
Amersfoort de resultaten van twee in haar
opdracht uitgevoerde onderzoeken door
de Landbouwuniversiteit te Wageningen.
De gegevens hiervoor zijn verzameld door
circa zevenhonderd vrijwilligers die elke
maand op ongeveer 2.200 plaatsen het
zuurstofgehalte in het oppervlaktewater
controleren.
De onderzoeken hebben betrekking op
het verloop van het zuurstofgehalte in de
laatste twaalf jaar en op de actie 'Zuurstof,
die is gehouden op 22 en 23 juni 1990.
Dit laatste onderzoek diende om aan te
tonen of en zo ja, welke wateren,
periodiek niet voldoen aan de door de
overheid wettelijk gestelde norm voor
zuurstof.
Voor alle wateren tezamen is statistisch
aangetoond dat het zuurstofverzadigingspercentage een negatieve trend vertoont.
In de provincie Groningen is de daling
van het zuurstofverzadigingspercentage
het grootst. De afgelopen twaalf jaar is het
bijna 20% afgenomen.
Voor de grote rivieren Rijn en Maas en
stromende wateren in het algemeen geldt
dat het zuurstofverzadigingspercentage is
toegenomen.
Op 10% van de monsterplaatsen werd de
rijksnorm voor de algemene milieukwaliteit tijdens de actie 'Zuurstof onderschreden. Relatief kwam onderschrijding
van de norm het meest frequent voor in
de kleine rivieren en de polderwateren.
De N W S was en is door dit onderzoek
versterkt van mening dat de huidige
wettelijke normen voor het zuurstofgehalte te laag zijn voor een goed
ontwikkelde levensgemeenschap onder
water.
De N W S wil dat ook de overheid van een
zuurstofverzadigingspercentage uitgaat.
De normen voor elk watertype voor het
zuurstofgehalte zal moeten worden gesteld
tussen 80 en 120% verzadiging.
Deze waarden voor het zuurstofgehalte
sluiten aan bij de door de overheid in de
Derde Nota Waterhuishouding
omschreven streefbeelden.
(Persbericht N W S )

