Kwaliteit en/of kosten

Nogmaals: Strategische keuzen van de waterleidingbedrijven

1. Inleiding
Onder bovengenoemde titel presenteert
prof. Van Dijk in het H 2 0-nummer van
8 oktober jl. [H 2 0 21/1992] aan de hand
van tien stellingen zijn visie op de
strategische keuzen die de waterleidingbedrijven zijns inziens moeten maken om
een betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige drinkwatervoorziening te
garanderen. Van Dijk vertolkt daarbij de
gangbare mening in de bedrijfstak dat
grondwater goed en oppervlaktewater
slecht is en dat dit mutatis mutandis ook
geldt voor het daaruit bereide drinkwater.
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Om van oppervlaktewater nog iets goeds
te maken moet toch in elk geval een
bodempassage plaatsvinden, zodat dan
(pseudo) grondwatereigenschappen
worden verworven.
De fobie ten opzichte van het gebruik van
oppervlaktewater is groot. Dit leidt er zelfs
toe, dat velen in de bedrijfstak oprecht
menen, dat de volksgezondheid in het
geding komt als de waterleidingbedrijven
minder grondwater mogen oppompen.
Dit standpunt wordt ook in de media uitgedragen, zoals onder andere blijkt uit de
Knipselkrant in het H>0-nummer van
10 september jl.: 'Provincie offert volksgezondheid op aan het milieu'. In dit
verband is vermeldenswaard dat in de
Commissie Grondstof en Drinkwater van
de VEWIN een discussie is gestart die
beoogt de keuze tussen grondwater en
oppervlaktewater in relatie tot de kwaliteit
van het drinkwater op een meer genuanceerde en realistische leest te schoeien.
Mijn reactie beoogt hierin bij te dragen.
De argumenten die Van Dijk voor zijn
stellingname pro grondwater aandraagt
zijn niet nieuw en van oudsher al in vele
toonaarden herhaald: hygiënische
betrouwbaarheid, constante temperatuur,
biologische en chemische stabiliteit, gelijkmatige kwaliteit en ongevoeligheid voor
calamiteiten. Deze uitgangspunten worden
door Van Dijk als stellige zekerheden
aanvaard en benut om een visie te
ontwikkelen die overigens helder en
consistent is en daardoor zeer
behartigenswaardig lijkt.
Ik meen echter dat allereerst een analyse
had moeten plaatsvinden of de uitgangs-

punten nog wel zo keihard zijn. Niet
alleen bij het oppervlaktewater, maar ook
bij het grondwater gaan de ontwikkelingen snel. Traditioneel wordt aan
de laatste minder aandacht geschonken,
maar ook hier geldt dat de waarheden van
het verleden (of vandaag) niet per
definitie van eeuwigheid zijn. Van Dijk
heeft verzuimd relevante informatie van
de laatste jaren te betrekken bij het
ontwikkelen van zijn visie. Zonder in mijn
reactie naar volledigheid te (kunnen)
streven, zal ik een aantal elementen
aandragen, die mijn inziens meegenomen
moeten worden bij het maken van
strategische keuzen. Over kosten zal ik het
in dit verband niet hebben, maar des te
meer over kwaliteit. Het zal de aandachtige lezer overigens niet ontgaan, dat
mijn reactie niet alleen betrekking heeft
op de inhoud van het artikel van Van Dijk,
maar zich over zijn hoofd ook richt tot de
bedrijfstak.
2. Nadelen van grondwater
Van Dijk ziet slechts twee nadelen aan het
gebruik van grondwater, te weten de
beperkte beschikbaarheid en het vrij grote
ruimtebeslag. Kwalitatieve nadelen
worden niet door Van Dijk genoemd. Hij
verzuimt te melden dat een substantieel
deel van het Nederlands grondwater
verontreinigd is met nitraat of
bestrijdingsmiddelen dan wel op termijn
daarmee wordt geconfronteerd [Vinkers,
1991]. Volgens de inventarisatie van het
KIW'A gaat het om ca. 25% van alle
grondwaterpompstations [Van Beek et at,
1990], Een groot nadeel is juist dat
éénmaal verontreinigd grondwater voor
een lange reeks van jaren daarvan de
problemen ondervindt. Het niet noemen
hiervan is op z'n minst onvolledig.
Er zijn echter, voor zover nu is te overzien, zeker drie andere nadelen die niet
over het hoofd mogen worden gezien, als
over de kwaliteit van grondwater wordt
gesproken:
- mutageniteit van drinkwater uit
grondwater
- biologische instabiliteit, met name
nagroei van Aeromonas in het leidingnet
- de aanwezigheid van radon in
grondwater
2.1. Mutageniteit in drinkwater uit
grondwater
Als leidraad in het onderzoek naar de
isolatie en identificatie van mutagene
en/of carcinogene verbindingen wordt
veelal de Ames-test (Salmonella
mutageniteitstest) toegepast [Van
Genderen en Noordsij, 1991]. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen directe

mutagene en promutagene activiteit.
Promutagene stoffen worden in de test
gemeten na activering met een mengsel
van leverenzymen, waardoor als het ware
de invloed van de zoogdierstofwisseling
wordt nagebootst. Het KIWA onderzoekt
al een reeks van jaren in opdracht van de
RIWA het water van Rijn en Maas met de
Ames-test. Hieruit blijkt, dat in beide
rivieren zowel mutagene als promutagene
activiteit wordt aangetroffen, echter in de
Rijn aanzienlijk meer dan in de Maas.
Ook is in onderzoek van de zuivering
veelvuldig aangetoond dat chloring van
water een verhoging van de mutageniteit
teweegbrengt. Naast de vorming van
organohalogeenverbindingen, is dit de
belangrijkste reden dat de nachloring ter
discussie staat. Immers de in de zuivering
bereikte verwijdering van mutageniteit
wordt hierdoor weer teniet gedaan.
Er is door het RIVM onderzoek verricht
naar mutageniteit in drinkwater uit grondwater bereid. Dit onderzoek is gerapporteerd in H 2 () [Kool en Van Kreyl, 1988],
De auteurs schrijven 'De resultaten tonen
duidelijk aan dat zes van de tien pompstations promutagene activiteit met stam
TA 98 vertoonden en vier van de tien
pompstations directe mutagene activiteit'.
Het werd waarschijnlijk geacht, dat de
activiteit veroorzaakt wordt door van
nature aanwezige organische verbindingen. Ook door het KIWA is
mutageniteit in grondwater aangetoond
[Van der Gaag, 1987].
Verrassend is toch wel, dat de bedrijfstak
in deze uitkomsten geen aanleiding zag
nader onderzoek te verrichten naar de
betekenis hiervan. De RIVM-KIWA
Commissie Toxicologie heeft dit
aandachtsveld opgenomen in haar advies
van 5 maart 1991 voor het VEWIN-Meerjaren Onderzoekprogramma 1993-1997
met de volgende toelichting: 'In verschillende onderzoeken is aangetoond dat
in grondwater mutagene verbindingen
voorkomen. Gesuggereerd wordt dat hier
sprake is van een 'natuurlijke' mutageniteit. Veelal is echter niet duidelijk om
welke typen verbindingen het gaat en wat
de betekenis van de mutageniteit is. Nader
onderzoek dient opheldering te
verschaffen over de risico's voor de
consument'. In het Concept VEWINOnderzoekprogramma 1993-1997 [april
19921 kreeg het onderwerp (A 5.6) in de
afweging door de bedrijfstak zelfs een
negatieve score en werd derhalve niet
geselecteerd.
Het is mij niet duidelijk waarom we ons in
de bedrijfstak wel zorgen maken om
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mutageniteit in drinkwater door nadesinfectie en niet om (natuurlijke)
mutageniteit in drinkwater bereid uit
grondwater. Is de reden dat men gevoelsmatig een verschil vermoedt? In het
mechanisme van de carcinogenese is er
echter geen principieel onderscheid tussen
natuurlijke en synthetische stoffen. Om
met de al eerder genoemde Ames te
spreken: 'De natuur maakt minstens even
gemene stoffen als BASF' [Elsevier,
23 nov. 1991].
N.B. Van Dijk schrijft dat de oppervlaktewater verwerkende bedrijven een persistent nadesinfectiemiddel moeten
gebruiken ter beheersing van nagroei in
het distributienet, die veroorzaakt wordt
door de periodiek hoge temperatuur en de
biologische activiteit van oppervlaktewater. Dat is onjuist. De nadesinfectie is
nodig omdat er anders geen garantie is dat
het water af pompstation onder alle
omstandigheden aan de bacteriologische
eisen beantwoordt. De dosering is zo laag
(grootte-orde 0,2-0,3 mg/l), dat er in de
distributie al na een halfuur nauwelijks
iets resteert. Er is dus geen sprake van
persistentie. Bovendien is bijvoorbeeld
voor het Amsterdamse drinkwater aangetoond dat door dosering van kleine
hoeveelheden chloor het gehalte aan AOC
licht toenam en de nagroei juist bevorderd
werd.
2.2. Het vóórkomen van Aeromonas in
drinkwater uit grondwater
Van Dijk denkt dat drinkwater uit grondwater biologisch stabiel is. Dat is onjuist.
Als maat voor de biologische stabiliteit is
door Van der Kooij het gehalte aan
Assimileerbaar Organisch Koolstof (AOC)
geïntroduceerd. Van der Kooij heeft
aangetoond dat nagroei van bacteriën in
het distributiegebied in de regel zeer
beperkt is bij AOC-gehalten beneden
10//g/l O [Van der Kooij, 1990]. Uiteraard
levert het optreden van de nagroei zelf in
het distributienet ook een maatstaf voor
de biologische stabiliteit.
Sinds 1984 wordt in Nederland intensief
onderzoek verricht naar Aeromonas
bacteriën in drinkwater, nadat deze zich in
verhoogde concentraties in het drinkwater
van de toenmalige Duinwaierleiding Den
Haag openbaarde [Hoekstra etal, 1985].
Het in 1985 en 1986 uitgevoerde onderzoek van het RIVM is gerapporteerd in
H 2 0 [Versteegh etai, 1990]. In de samenvatting wordt gesteld: 'Met name in drinkwater uit anaëroob grondwater werd een
sterke vermeerdering van Aeromonas
waargenomen'. Eveneens werd opgemerkt
'dat met nachloring van reinwater de
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nagroei van Aeromonas in het distributiegebied niet beheersbaar wordt'.
Het onderzoek is in 1988 en 1989 voortgezet in het kader van het VEWIN-Speurwerkprogramma in het zogenaamde
Landelijk Onderzoek. De resultaten,
gepresenteerd op het KIWA/VWNcolloquium op 7 maart 1991, bevestigden
de conclusies van het RIVM: 'Overschrijdingen (van het richtniveau) werden
vooral waargenomen in drinkwater bereid
uit anaëroob grondwater, oevergrondwater
en mengwater'. Het rapport is inmiddels
onder eindredactie van Van der Kooij
gepubliceerd [april 1992],
Het RIVM heeft ook onderzoek uitgevoerd naar de betekenis van Aeromonas
in drinkwater [Havelaar, 1992]. De
conclusie luidde: 'De aanwezigheid van
Aeromonas in drinkwater lijkt geen groot
volksgezondheidsprobleem te zijn.
Desalniettemin kan een risico, met name
voor kwetsbare groepen (jonge kinderen,
ouderen, immuungestoorden) niet geheel
worden uitgesloten'.
Uit het bovenstaande blijkt dat drinkwater
uit grondwater niet per definitie biologisch
stabiel is en dat de spreekwoordelijke
hygiënische betrouwbaarheid niet een
volkomen absoluut karakter heeft.
2.3. Radon ingrond- en drinkwater
Radon(gas) is een natuurlijke a-straler
met een halveringstijd van 3,8 dagen dat
in de bodem wordt gevormd door radioactief verval van radium. Dit proces maakt
deel uit van de vervalreeksen van natuurlijke uranium- en thoriumisotopen. Deze
leiden via een groot aantal stappen,
waarbij a- of /?-straling wordt uitgezonden, uiteindelijk tot stabiel lood.
Juist omdat radon een gas is, kan het aan
de bodem ontsnappen, maar ook in
grondwater worden opgenomen. Onder
de dochters van radon bevinden zich
isotopen van polonium, bismuth en lood.
Vooral de polonium-isotopen zijn van
belang, omdat ze ook a-straler zijn en als
vaste stoffen ingevangen kunnen worden
in (long)weefsel na inhalatie van radon.
Tot nog toe wordt radon in drinkwater in
Europa niet als een probleem herkend.
Dit is anders in de VS,waar de Environmental Protection Agency een maximaal
toelaatbare concentratie ('maximum
contaminant level') van 300 pCi/1
(= 11 Bq/1) voor drinkwater heeft voorgesteld [EPA, 1991]. Deze norm komt
overeen met een extra risico op fatale
kanker van 1,4 x 10~4 bij levenslange
blootstelling [Crawford-Brown, 1992]. Dit

risiconiveau is voor Nederlandse
begrippen zeer hoog en komt neer op 2
fatale kankers per jaar per miljoen
mensen. Ter vergelijking diene, dat in het
voorstel van het RIVM voor een bromaatnorm van 0,5 //g/l wordt uitgegaan van
een risiconiveau van 10~6 bij levenslange
blootstelling. Op basis van een risicio van
1,4 x 10~4 zou de bromaatnorm 70 //g/l
bedragen!
In de VS wordt onderkend dat het risico
van radon in drinkwater groot is. De al
genoemde Crawford-Brown stelt in het
laatste maart-nummer van Journal
AWWA: 'In fact the calculated incidence
of fatal cancers in the US population from
radon in water alone may be shown to be
larger than the sum of all other
carcinogens known to be present in
existing water supplies'. Daarbij moet
bedacht worden, dat in de VS wettelijk
een aanzienlijk hoger verontreinigingsniveau met organische micro's wordt
toegelaten - en in de praktijk ook wordt
gevonden - dan in Nederland. Dit houdt
verband met de normstelling, die - in
tegenstelling tot de EG - ook voor
organische micro's (incl. bestrijdingsmiddelen) baseert op toxicologische
principes. Dit resulteert bijvoorbeeld in
MCL's voor atrazine van 3 //g/l, voor
bentazon van 17 //g/l en voor trihalomethanen van 100//g/l [Pontius, 1992],
Het gemiddelde radongehalte in
Amerikaans drinkwater - gewogen naar
het aantal consumenten dat wordt voorzien - bedraagt 106 pCi/1 (= 4 Bq/1). Dit
gewogen gemiddelde stijgt tot 273 pCi/1
(= 10 Bq/1) als alleen drinkwater uit
grondwater wordt beschouwd (het radonniveau in oppervlaktewater is minimaal),
wat nog vrijwel verdubbelt als niet naar
bevolking wordt gewogen. Verwacht
wordt dat bij meer dan 30.000, merendeels kleine tot zeer kleine, grondwaterbedrijven de norm van 11 Bq/1 wordt
overschreden [Raucher en Drago, 1992],
Deze auteurs schatten dat per jaar meer
dan 2,5 miljard dollar moet worden
besteed aan radonverwijdering om aan de
voorgestelde norm te kunnen voldoen. De
geëigende verwijderingstechnieken zijn
geforceerde beluchting (in gepakte torens)
en/of actieve koolfiltratie. Er kan daarbij
evenwel een probleem van radio-actief
afval ontstaan.
Wat betreft de radonconcentraties in
binnen- en buitenlucht is de situatie in
Nederland vrij duidelijk in kaart gebracht.
Het Basisdocument Radon [1991]
vermeldt, dat de radonconcentratie in de
binnenlucht van Nederlandse woningen
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gemiddeld 29 Bq/m 3 bedraagt, wat
ongeveer de helft is van de Amerikaanse
waarde (61 Bq/m 3 ). Hieruit wordt een
gemiddelde jaardosis berekend van ca.
1.7 mSv/jaar, overeenkomend met een
gemiddeld individueel risico van 6,5 x
1CT5per jaar. In de nota 'Omgaan met
risico's van straling' [1990] werd overigens
nog uitgegaan van een dosis door radon
van 1mSv/jaar met een risico van 2,5 x
1CT5 per jaar, terwijl enkele jaren daarvoor
nooit over radon werd gerept als over de
natuurlijke stralingsdosis werd gesproken.
Er is geen recente informatie over radon
in Nederlands grondwater en drinkwater.
Het Basisdocument Radon vermeldt een
onderzoek door Mattern van 20 monsters
grondwater en drinkwater uit Limburg,
dat in 1973 is gerapporteerd. De concentraties van grondwater varieerden van
0,5 tot 20 Bq/1met een gemiddelde van
4.8 Bq/1.Het uit grondwater bereide
drinkwater vertoonde een spreiding van
0,1 tot 20 Bq/1.Het met deze radongehalten samenhangende kankerrisico
heeft een orde van grootte van ca. 10~4 bij
levenslange blootstelling en is daarmee
vele malen hoger dan bij normstelling
voor organisch-chemische kankerverwekkende stoffen gebruikelijk is. Het is
daarom niet onmogelijk, dat ook in
Nederland drinkwater uit grondwater
wordt gedistribueerd, waarvan de gezondheidsrisico's groter zijn dan die door de
chemische verontreiniging van oppervlaktewater wordt veroorzaakt.
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat
een jaar geleden de implicaties van de
radonproblematiek nog niet volledig tot
mij waren doorgedrongen. Ik heb het
onderwerp dus ook niet opgevoerd bij de
enquêtering van de bedrijfstak voor het
Meerjaren Onderzoekprogramma van de
VEWIN. Ik zal het dan ook zeker
Van Dijk niet kwalijk nemen dat hij dit
onderwerp niet heeft genoemd. Maar ook
in de grondwaterwereld gaan de ontwikkelingen inmiddels steeds sneller.
Het is duidelijk, dat het gegevensbestand
veel te beperkt is om harde conclusies te
trekken.
Daarom is naar mijn mening een onderzoekinspanning op zijn plaats om na te
gaan of het probleem inderdaad zo ernstig
is als het nu lijkt. Daarbij is niet van
belang dat de blootstelling aan radon via
drinkwater slechts enkele procenten
bedraagt van de dosis via de lucht.
Bij de toxicologische normstelling van
bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen wordt
ook niet meer dan 1% van de blootstelling
aan drinkwater gealloceerd, terwijl dat bij
de ethische EG-norm van 0,1 //g/1 nog
veel lager is.

3. Oppervlaktewater via infiltratie
of bekkens
Van Dijk schrijft 'Bodempassage is essentieel', omdat op die manier de voordelen
van oppervlaktewater en grondwater
gecombineerd worden. Het infiltratiewater
wordt verrijkt met de eigenschappen van
grondwater: hygiënische betrouwbaarheid,
constante temperatuur, biologische en
chemische stabiliteit, gelijkmatige kwaliteit
en ongevoeligheid voor calamiteiten en
beperkt ruimtebeslag. Oppervlaktewater
heeft al die goede eigenschappen niet en
Van Dijk wordt welhaast lyrisch als hij
schrijft: 'Ten opzichte van de nachtmerries
van de verontreiniging van het oppervlaktewater lijkt dit welhaast een droom'.
Ik moet hem toch een beetje uit de droom
helpen.
3.1. Hygienischebetrouwbaarheid
De ervaringen met duininfiltratie van
GW (Leiduin) en DZH tonen aan dat het
mogelijk is chemische nadesinfectie te
vermijden. Dit vereist een zeer intensieve
bacteriologische controle (monsternamefrequentie 4 x per dag) en voor zover ik
het kan overzien de aanwezigheid van
langzame zandfilters. Duinwaterbedrijven
die hierover niet beschikken passen
gewoonlijk toch een geringe nadesinfectie
toe. Voorop blijft staan dat het hygiënisch
effect van de bodempassage uiterst
waardevol is. Anderzijds bewijst GW met
het produktiebedrijf Weesperkarspel dat
ook bij oppervlaktewater de nadesinfectie
overbodig wordt, als de langzame zandfilters goed werken. Opslag in bekkens
heeft overigens ook een grote invloed op
de hygiënische kwaliteit. In de Biesboschbekkens is de virusverwijdering ca. 3 log
eenheden en de verwijdering van L.coli
ca. 2 log eenheden [Van Olphen etal.,
1992].
3.2. Constante temperatuur
In het eerder genoemde artikel van
Versteegh etal.[1990] over Aeromonas in
drinkwater komen ook grafieken voor met
temperatuurmetingen op de pompstations
en op een centraal en een perifeer punt in
het distributiegebied. Afb. 1laat zien dat
het oppervlaktewater (Weesperkarspel)
de verwachte sterke variatie vertoonde.
Het duininfiltraat varieerde van 6 tot 15°C
en oevergrondwater had een variatie van
9 tot 14°G. Het duininfiltraat had dus een
allesbehalve constante temperatuur af
pompstation. Met een gemiddelde
verblijftijd van één jaar (en niet een half
jaar zoals Van Dijk voorstelt) en een
ideale verblijftijdsspreiding is natuurlijk
wel een gelijkmatiger temperatuurverloop
na bodempassage te realiseren.

De resultaten in de distributie waren nog
frappanter en verschilden nauwelijks voor
oppervlaktewater (in dit geval de Berenplaat), duinwater en oevergrondwater met
maxima van resp. 20, 21 en 19°C. Van de
veel geroemde constante temperatuur was
in de hier bemonsterde situaties in elk
geval weinig te merken. Dat gold in
zekere mate ook voor het temperatuurverloop in de periferie van twee grondwaterpompstations.
3.3. Biologische stabiliteit
Na het besprokene bij het grondwater
behoeft hierover weinig gezegd te worden.
Zowel af pompstation (Weesperkarspel)
als in de distributie (Berenplaat) had het
oppervlaktewater uit bekkens in het
algemeen lagere Aeromonas niveaus dan
duininfiltraat, oevergrondwater en de
anaërobe grondwaters (zie afb. 1en 3 in
het artikel Van Versteegh). Dit is zelfs
onverwacht omdat de Berenplaat het
Biesboschwater zuiverde met een
klassieke chemische zuivering: chloring,
coagulatie met Fe 3+ , vlokvorming en
bezinking, snelfiltratie, waarbij in de
coagulatie 5 mg/l poederkool werd
gedoseerd.
3.4. Gelijkmatige kwaliteit
Van Dijk stelt dat 'De afvlakkingsfunctie
veel effectiever in de bodem kan worden
gerealiseerd'. De logica hierachter ontgaat
mij. Wat is er eenvoudiger dan bekkens
als ideale mengers te bedrijven? In 1990
bedroeg het gemiddelde chloridegehalte
van het afgeleverde Biesboschwater
73 mg/l met een minimum van 64 en een
maximum van 83 mg/l. In dezelfde
periode bedroeg het gehalte in het drinkwater van DZH 75 mg/l met een
spreiding die exact gelijk was: van 66 tot
85 mg/l.
3.5. Het ruimtebeslag
Het ruimtebeslag voor infiltratie wordt
door Van Dijk beperkt genoemd en voor
bekkens vrij groot. Dit onderscheid
vermag ik ook niet in te zien. Voor
voldoende temperatuurafvlakking is een
verblijftijd van een jaar nodig. Dit leidt bij
een produktie van 50 miljoen m 3 /j en een
infiltratiesnelheid van 5 mVm 2 j tot een
exclusief ruimtebeslag van 1.000 ha. Met
1.000 ha exclusief ruimtebeslag heeft het
Biesboschproject in voltooide vorm, dus
met 2 voorraadbekkens en 2 procesbekkens, een leveringscapaciteit van
450 miljoen m ' bekkenwater met behoud
van de huidige kwaliteit.
Van de genoemde voordelen van kunstmatige infiltratie blijft overeind staan dat
een bodempassage een efficiënte maar
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geen absolute hygiënische barrière vormt.
Alle andere genoemde voordelen zijn
slechts betrekkelijk. Kr is mijn inziens
geen reden om bekkens te verguizen en
kunstmatige infiltratie aan te prijzen als
een panacee voor de kwalen van oppervlaktewater. Dit neemt niet weg, dat er
situaties kunnen zijn, waarin een technisch
optimale oplossing wordt gevonden in een
combinatie van beide.
4. Chemische verontreiniging in
perspectief
De chemische verontreiniging van oppervlaktewater krijgt enorm veel aandacht,
niet alleen in de media maar ook in de
vakpers en de bedrijfstak (de 'nachtmerrie' van Van Dijk). Er wordt een grote
inspanning verricht om de verontreiniging
analytisch in beeld te brengen en vervolgens integrale zuiveringssystemen te
ontwerpen die de betrokken stoffen
wegzuiveren. Hiertoe zijn we ook
verplicht, omdat de EG-drinkwaterrichtlijn van 1980 en het hiervan afgeleide
Waterleidingbesluit van 1984 drinkwaternormen hebben vastgelegd die niet
baseren op toxicologische principes, maar
op het ethische uitgangspunt dat
bestrijdingsmiddelen en verwante
verbindingen in drinkwater niet
thuishoren.
De VEWIN ondersteunt deze normstelling op ethische basis. Een onbedoeld
effect is echter wel dat misvattingen in de
hand worden gewerkt over de gezondheidskundige betekenis van de overschrijding van drinkwaternormen. Dit
geldt niet alleen voor de media en de
consumenten, maar zoals al gezegd ook
voor vakgenoten. Zelfs als we voor
bestrijdingsmiddelen en dergelijke stoffen
een normstelling op toxicologische basis
zouden accepteren en het drinkwater zou
de betrokken stoffen inderdaad in die
concentraties bevatten, dan nog is de
gezondheidskundige betekenis hiervan
gering ten opzichte van zulke 'gewone'
dingen als bijvoorbeeld lood of ook nitraat
in drinkwater. Ik wil dit graag toelichten
aan de hand van de toxicologische basis
van de normstelling voor de betrokken
stoffen [zie voor een uitvoeriger
toelichting Oskam en Van Genderen,
1991],
In onderstaande tabel zijn de gegevens
weergegeven die de toxicologische basis
vormen voor de normstelling voor
atrazine, bentazon, lood en nitraat.
Via dierproeven wordt een Allowable
Daily Intake (ADI) afgeleid in mg/kg en
omgerekend naar mg/persoon, waarbij
een lichaamsgewicht van 70 kg wordt
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TABEL.
Parameter
Atrazine
Keniazon
Lood
Nitraat

ADI mg/kg
0,008
0,075
0,006
5

ADI mg/persoon Aandeel drinkwater in ADI %
0,56
5,25
0,42
350

gehanteerd. Vervolgens wordt een
bepaald aandeel van deze toelaatbare
dagelijkse belasting aan drinkwater
toebedeeld, waarna de drinkwaternorm
kan worden berekend, uitgaande van een
drinkwaterconsumptie van 2 liter per dag.
Uit de tabel is af te leiden, dat bij atrazine
en bentazon (dit geldt ook voor andere
pesticiden) slechts 1% van de belasting
aan het drinkwater wordt toegekend, maar
dat bij lood en nitraat de drinkwaternorm
een substantieel deel van de ADI opvult.
Ongetwijfeld is hier sprake van een
compromis tussen wenselijkheid en haalbaarheid. Het is daarom ook begrijpelijk,
dat de lood- en nitraatnormen uit
toxicologisch oogpunt van tijd tot tijd ter
discussie worden gesteld. Er wordt nu
gestudeerd op aanscherping van de loodnorm in het Waterleidingbesluit tot 10 à
15//g/l.*
De in de tabel vermelde WHO-Guidelines
zijn te beschouwen als MAC-waarden
(Maximum Allowable Concentration),
gebaseerd op toxicologische informatie.
Ook de Environmental Protection Agency
(EPA) in de VS baseert zijn voorstellen
voor MCE's (Maximum Contaminant
Levels) voor drinkwater op deze
principes.
Wat bestrijdingsmiddelen en verwante
stoffen betreft heeft de EG deze weg
verlaten. De EG baseert zich op het
ethisch principe, dat bestrijdingsmiddelen
in drinkwater niet thuishoren. Dit leidt er
wel toe, dat bijvoorbeeld bentazon met
een meer dan 10 x hogere ADI een norm
heeft die 500 x lager is dan die voor lood.
Of anders gezegd het drinken van water
dat nog net aan de loodnorm voldoet is
1.000 x 'schadelijker' dan consumptie van
water dat 0,5 //g/l bentazon bevat!
Overschrijding van de loodnorm in drinkwater vinden we eigenlijk heel normaal en
dit leidt niet tot een 'crash' programma
voor het vervangen van loden dienst- en
binnenleidingen. Als bezwaar wordt altijd
gewezen op de hoge kosten. Bentazon in
drinkwater daarentegen veroorzaakte een
grote rel in de drinkwaterwereld en daarbuiten en heeft de stoot gegeven tot
omvangrijke onderzoeks- en investerings* Inmiddels is bekend geworden dat de WHO de
loodnorm heeft verlaagd tot 10//g/l.

1
1
25
30

WHO Guideline

/'g/i
2
25
50
50.000

KG Richtlijn

nn
0,1
0,1
50
50.000

programma's. Vanuit toxicologisch
oogpunt is de aanwezigheid van bentazon
op dit niveau irrelevant en zouden we er
beter aan doen meer aandacht te
schenken aan lood en nitraat.
De maatschappij vraagt ons echter (en dat
blijkt ook uit de normstelling) zelfs de
miniemste hoeveelheden van chemische
verontreinigingen in onze zuiveringsprocessen te verwijderen, onafhankelijk of
zij voor de volksgezondheid betekenis
hebben. Die uitdaging moeten we wel
aanvaarden, hoewel er toch een keer een
eind zal komen aan de mogelijkheden tot
het bedenken van steeds meer geavanceerde 'end-of-pipe' oplossingen. Dit mag
echter geen reden zijn om uit oppervlaktewater bereid drinkwater te beschouwen
als zijnde van tweederangs kwaliteit.
Naar mijn mening is het Nederlandse
drinkwater goed. Dat kun je eenvoudig en
goedkoop maken als goed grondwater als
grondstof beschikbaar is en het is veel
ingewikkelder en duurder als oppervlaktewater de grondstof is. Er is daarbij geen
reden een primaat toe te kennen aan
bodempassage boven opslag in open
bekkens. Waar combinaties mogelijk zijn,
kan dit wellicht tot een technisch optimale
oplossing leiden. Bij dit alles is het echter
niet mogelijk uit oogpunt van kwaliteit en
volksgezondheid een voorkeur uit te
spreken voor grondwater of oppervlaktewater, dan wel voor infiltratie of bekkens.
5. Conclusies
1. Grondwater heeft meer nadelen dan de
beperkte beschikbaarheid: gevoeligheid
voor langdurige verontreiniging,
mutageniteit, groeipotentie voor
Aeromonas, radon.
2. Kunstmatige infiltratie is geen panacee
voor de kwalen van oppervlaktewater.
Waar mogelijk kan de combinatie van
bekkens en infiltratie wellicht een
technisch optimale oplossing bieden.
3. De 'jacht' op organische microverontreinigingen in oppervlaktewater en
de verwijderingsinspanning mag niet
verhelen dat 'oude' problemen zoals lood
en nitraat uit gezondheidsoogpunt
belangrijker zijn.
4. Drinkwater dat aan de wettelijke eisen
voldoet is goed drinkwater, onafhankelijk
of de grondstof grondwater of oppervlaktewater is en of gebruik gemaakt
wordt van gesloten of open berging.
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Inleiding
Het verheugt me bijzonder dat mijn visie
over de strategische keuzen van de waterleidingbedrijven deze uitgebreide en
duidelijke reactie van drs. Oskam heeft
uitgelokt. Het onderwerp - de keuze
tussen grondwater en oppervlaktewater is immers van vitaal belang en verdeelt
vanouds de bedrijfstak tussen grondwaterbedrijven die de lof van het grondwater
zingen en oppervlaktewaterbedrijven die
het gebruik van oppervlaktewater
verdedigen.
De voorstanders van oppervlaktewater
zijn geografisch vooral te vinden in die
gebieden waar geen of onvoldoende zoet
grondwater beschikbaar is. Zowel grondais oppervlaktewaterbedrijven produceren
in Nederland goed en betrouwbaar drinkwater. Voor de toekomstige ontwikkeling
doet zich het fenomeen voor dat in de
traditionele grondwatergebieden oppervlaktewater gebruikt moet gaan worden
als gevolg van de discussie rondom
verdroging.
De strekking van mijn voordracht is dan
ook geweest wat debeste manier isom
oppervlaktewater tegebruiken in het kader
van de drinkwatervoorziening.
Hierbij staan in principe twee vragen
open: rechtstreeks via bekkens dan wel
indirect via bodempassage. Ik meen
daarbij dat de waterleidingbedrijven een
maatschappelijke verantwoordelijkheid
hebben om te streven naar de hoogste
kwaliteit en betrouwbaarheid van de
drinkwatervoorziening. Hierbij hoort een
open oog voor de vóór- en nadelen van de
verschillende systemen, waarbij naar mijn
mening geen andere conclusie mogelijk is
dan dat door bodempassage 'grondwatervoordelen' worden toegevoegd aan oppervlaktewater. Recent werd deze gedachte
tot mijn genoegen ook opgepakt door
ir. Olsthoorn van Gemeentewaterleidingen Amsterdam (het grondwaterbedrijf van de toekomst, een visie, H 2 0
(25), 1992, nr. 22. p. 629) die een kleinschalige toepassing van diepte-infiltratie
ter plaatse van de huidige grondwaterpompstations bepleitte.
Nadelen van grondwater
Oskam noemt in zijn reactie een aantal
nadelen die aan het gebruik van grondwater zijn verbonden (gevoeligheid voor
langdurige verontreiniging, mutageniteit,
Aeromonas, radon).
Ik dank Oskam voor deze nuttige aanvullingen, zij het dat ze weinig relevant
zijn voor het thema van mijn voordracht
dat immers - uitgaande van de beperkte
beschikbaarheid van grondwater - vooral
betrekking had op de beste manier om
oppervlaktewater te gebruiken. De vraag

doet zich daarbij voor in hoeverre de
geschetste nadelen eveneens van
toepassing zijn bij infiltratie van oppervlaktewater.
Overigens heb ik de indruk dat tenminste
een aantal van deze nadelen {Aeromonas,
radon) op relatief eenvoudige wijze
beheersbaar is in de zuivering, terwijl het
met betrekking tot radon inderdaad nog
veel te vroeg is om conclusies te trekken
(het door Oskam aangehaalde Basisdocument Radon geeft bijvoorbeeld aan
dat 70% van de radonbelasting in het
Nederlandse binnenmilieu veroorzaakt
wordt door het vrijkomen uit de bodem en
30% door bouwmaterialen, terwijl de
bijdrage uit drinkwater slechts 0,32% is).
Oppervlaktewater via bodempassage of
bekkens
Oskam geeft een aantal voorbeelden om
aan te tonen dat de voordelen van bodempassage (hygiënische betrouwbaarheid,
constante temperatuur, biologische en
chemische stabiliteit, gelijkmatige
kwaliteit, bedrijfszekerheid met betrekking
tot calamiteiten) minder groot zouden zijn
dan door mij gesteld. Zonder nu weer met
andere voorbeelden mijn gelijk te willen
halen, zou ik willen concluderen dat we
het er kennelijk over eens zijn dat deze
voordelen wel bestaan, waarbij de grootte
van het voordeel uiteraard afhankelijk is
van de specifieke situatie en uitvoeringswijze.
Het doet me ook deugd dat Oskam het
met me eens is dat er situaties kunnen zijn
waarin een technischoptimale oplossing
wordt gevonden in eencombinatie van
bekkens en kunstmatige infiltratie.Dit speelt
des te meer daar zoals gezegd het grote en
exclusieve ruimtebeslag van monodisciplinaire drinkwaterbekkens in het
volle Nederland een onoverkomelijk
bezwaar is, terwijl (kleine) bekkens met
een beperkte functie, in combinatie met
kunstmatige infiltratie, op diverse plaatsen
in Nederland gerealiseerd kunnen worden
door gebruik te maken van bestaande
rivierarmen (zoals het Afgedamde Maas
Bekken), zandwinplassen (Lithse Ham,
Panheel) en dergelijke.
Chemische verontreiniging in
perspectief
De visie van Oskam op de gezondheidskundige betekenis van de overschrijding
van drinkwaternormen wordt door mij
van harte onderschreven. Het is hoog tijd
om publiek en politiek voor te lichten over
de grondslagen van normstelling en de
bijdrage vanuit drinkwater, voedsel en
lucht in de totale belasting van de
bevolking. Een reële en objectieve
discussie hierover kan leiden tot een

