De toetsing vandekwaliteit vanhetdrinkwateraandenormenvanhet
gewijzigde waterleidingbesluit

Inleiding
Op 1 juli 1984 trad een ingrijpende wijziging
van het Waterleidingbesluit in werking
(bij KB van 2april f984, Stb. 220). Een belangrijk aspect van deze wijziging wasde
instelling van een groot aantal grenswaarden
voor bestanddelen in en eigenschappen van
het door drinkwaterbedrijven geleverde
water bestemd voor menselijke consumptie.
Deze grenswaarden werden vastgesteld op
grond van een verplichting, neergelegd ineen
EEG-richtlijn van 15juli 1980 (80/778/EEG,
Pb. L 229/11). Gezien de datum van deze
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richtlijn en het overlegmetdebedrijfstak, dat
aan de wijziging van het Waterleidingbesluit
voorafging, waren de bedrijven in staat te
anticiperen op de nieuwe eisen, die aan de
waterkwaliteit zijn gesteld.Naast de wettelijk
voorgeschreven kwaliteitscontrole door het
bedrijf, vindt ook jaarlijks in opdracht van de
Hoofdinspecteur voor de Milieuhygiëne een
onderzoek van hetwatervanalledrinkwaterpompstations door het RIVM plaats.
Uitgaande van de 255 pompstations, die in
1986 door monsternemers van het RIVM
werden bezocht, wordt inditartikel nagegaan
in hoeverre in de periode 1982 t/m 1986 aan
de kwaliteitseisen van het nieuwe
Waterleidingbesluit werd voldaan. Strikt genomen kan pas na 1 juli 1984 sprake zijn van
over- of onderschrijding van de gestelde
grenswaarden. Voorts moet bedacht worden
dat het RIVM-onderzoek slechts eenmaal
per jaar plaatsvindt, terwijl sommige parameters, zoals zware metalen en andere
microverontreinigingen, indegehele periode
slechts eenmaal zijn onderzocht.
In het hiernavolgende zijn geen resultaten
van het beperkte onderzoek aan perifere
monsters opgenomen.
Toxische stoffen
Voor een aantal toxische stoffen zijn in
tabel Ivan bijlage A van het Waterleidingbesluit grenswaarden geformuleerd, die niet
mogen worden overschreden. In de periode
1982-1986 werd eenmaal een onderzoek
gedaan naar de aanwezigheid van de
volgende stoffen en elementen: arseen,
cadmium, totaal cyanide, chroom, kwik.

Samenvatting
Door hetvan krachtworden vanhetnieuweWaterleidingbesluit op 1juli 1984zijn aan
vrijwel alle bestanddelen, die in drinkwater kunnen voorkomen, grenswaarden gesteld.
Overschrijdingen vangrenswaarden indejaren 1982t/m 1986geven aan inhoeverre de
bedrijfstak alvoldoende hieropisingespeeld. Vandetoxischestoffen zijn slechtsweinig
overschrijdingen geconstateerd, maar lang niet alle in aanmerking komende
stoffen werden geanaliseerd. Verrassingen zijn, zoals de bentazon-affaire heeft laten
zien, niet uitgesloten. Voor andere bestanddelen zijn nogalwat overschrijdingen
geconstateerd; dit betreft vooral kleur en agressiviteit. Wellicht speelt hier ook een rol
het zeer langzaam opgangkomen vanaanvragen vandevoorveelparameters mogelijke
ontheffingen. Een voortdurende zorgblijft ookdealgemeen stijgende trendvan allerlei
bestanddelen in drinkwater, dat uit grondwater wordt bereid.

arseen, cadmium, kwik en lood (zie kolom 3
van tabel I)werden slechtsinenkele gevallen
overschreden.

nikkel, lood, antimoon, seleen en organochloorpesticiden (alleen bij positieve uitslag
van de bepaling van extraheerbaar organisch
chloor — EOC1). Bovendien werd de totale
cholinesteraseremming bepaald. Omdat het
hier om een totaalbepaling gaat en andere
pesticiden vrijwel niet aangetoond konden
worden, werd hier een grenswaarde van
0,5 fig/l aangehouden (voorde afzonderlijke
stoffen geldt een grenswaarde van 0,1/xg/1).
Het element arseen werd ineen tweede ronde
met een iets gevoeliger methode (hydridemethode) nog een keer geanalyseerd.
De resultaten zijn samengevat in tabel I.

Microbiologische parameters
Ook deze behoren tot de strenge categorie.
De eveneens in tabel Ivan de bijlage A van
het Waterleidingbesluit vermelde limieten
mogen niet worden overschreden. De resultaten van het jaarlijkse onderzoek zijn
samengevat in tabel II. Hieruit blijkt dat er
toch af en toe iets niet in orde is.In alle
gevallen werd het onderzoek herhaald met
gunstige uitslag. Een verbeteringstendens is
te bespeuren in het aantal positieve uitslagen
van de bepaling van bacteriën van de
coligroep; in 1982negen keerenin 1986nog
maar twee keer.

Overschrijdingen van de grenswaarden zijn
bij dit onderzoek vrijwel niet geconstateerd.
Ook de veel lagere meldingswaarden voor

T A B E L I.
Aantal overschrijdingen
Parameter
Arseen
Cadmium
Cyaniden 2
Chroom
Kwik
Nikkel
Lood
Antimoon
Seleen
- Choline-esteraseremmers
en carbamaten'
- Organochloorpesticiden 4
1
2
3
4

Grenswaarde
50

ng/i

5 Mg/l
50 Mg/l
50 Mg/l
I Mg/l
50 Mg'l
50 Mg/I
10 MS/I
10 Mg/l

Meldingswaarde'

Jaar van
onderzoek

van de
grenswaarde

van de
meldingswaarde

5 Mg/I

1982
1985
1982
1984
1982
1983
1982
1982
1985
1985

0

2
3

1983
1984

2
0

1 Mg/I

0.2 Mg/l
15 Mg/l

o.;i Mg/l

0,1 Mg/'

II

0
0
0
0
0

0

1

1

0

0
0

Een overschrijding van deze waarde moet aan de Inspecteur voor de Milieuhygiëne gemeld worden.
Bepaald als totaal cyanide.
Totale choline-esteraseremming als paraoxon.
Afzonderlijk bepaald bij positieve uitslag van de bepaling van extraheerbaar organisch chloor (EOCI).

T A B E L II.
Aantal overschrijd ngen in:
Parameter

Grenswaarde

Bacteriën van de coligroep
Thermotolerante bacteriën van de coligroep
Faecale Streptococcen
Sulfietredueerende Clostridia1

Minder dan 1 per 300 ml
Minder dan 1 per 300 ml
Minderdan 1 per 100ml
Minder dan 1 per 100ml

1

1982

1983

1984

1985

1986

9
2
0
1

4
1
1
0

1
0
0
0

3
0
0
0

2
0
1
0

In achtereenvolgende jaren werd telkens Vavan de pompstations hierop onderzocht.
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Andere stoffen en fysisch-chemische
parameters
Voor een groot aantal stoffen en parameters
zijn in het Waterleidingbesluit grenzen
geformuleerd, die slechts in uitzonderingsgevallen mogen worden overschreden.
De meeste van deze stoffen en parameters
werden eveneens in de afgelopen jaren
onderzocht. De geconstateerde overschrijdingen zijn samengevat in de
tabellen IIIen IV. Tabel IIIomvat die
stoffen en parameters, waarvoor de minister
met betrekking tot de grenswaarden een
ontheffing kan verlenen, indien de afwijking
daarvan het gevolg isvan uitzonderlijke
weersomstandigheden of van de natuurlijke
gesteldheid en de structuur van de bodem,
mits het belang van de volksgezondheid zich
daartegen niet verzet (artikel 4, tweede lid
onder a; tabel III van bijlage A van het
Waterleidingbesluit). Tabel IV omvat die
stoffen en parameters waarvoor de grenswaarden niet gelden alsd i t - d e grondstof en
de distributie in aanmerking genomen redelijkerwijs niet van het waterleidingbedrijf kan worden gevergd, mitsdit met
argumenten omkleed isaangemeld (artikel 4,
tweede lid onder b en vijfde lid, tabel IVvan
bijlage A van het Waterleidingbesluit).
Van de volgende stoffen en parameters
werden in hetgeheelgeen afwijkingen bijhet
RIVM-onderzoek in de desbetreffende jaren
geconstateerd: temperatuur, droogrest,
fluoride, organisch gebonden stikstof, fosfaat,
magnesium, aluminium, zilver en barium.
De drie laatstgenoemde werden slechts
éénmaal in deze 5-jaarsperiode bepaald;
fluoride tweemaal. Het onderzoek naar
koper vond wel plaats, maar de resultaten
werden teveel beïnvloed door besmetting
met koper tijdens de monstername.
Bij een beschouwing van tabel IIIvalt het
grote aantal overschrijdingen vande, formeel
niet vastgestelde, grenswaarde voor de
agressiviteit op. Er istevens een grote mate
van herhaling bij dezelfde pompstations.
Ook de kleurenintensiteit blijkt nogaleensaf
te wijken, zij het dat er een geringe
verbetering lijkt op te treden na 1984. Dit is
wat duidelijker te zien bijde oxydeerbaarheid met permanganaat. Verder blijken
ammonium, ijzer en mangaan nogwel eens
problemen te geven. Merkwaardig ishet
aantal herhalingen bijde overschrijdingen
van de grenswaarde voor natrium, omdat de
grens tot waar ontheffing mogelijk is
(150 mg/l) ook wordt overschreden.
Hierbij moet bedacht worden dat in 1986wel
aanvragen om ontheffing in behandeling
waren, maar dat beslissingen hierop veelal
pas eind 1986 of in 1987 werden genomen.
Uit Tabel IV blijkt dat het aantal pompstations dat de chloridegrens van 150mg/l
niet haalt vrij stabiel isen dat de helft ervan
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TABEL III - Parameters van[abellil vanbijlageA vanhet Waterleidingbesluit, waarvanoverschrijding van
grenswaarde werd geconstateerd.

de

Aantal onder /oversch rijdinger in:
Grenswaarde(n)

Parameter

1982

20 mg/l Pt/Co schaa 21
Kleurintensiteit
3
2.0 FTU')
Troebeling
4
7<pH<9.5 2 )
Zuurgraad
Sulfaat
150mg/l
3
0,16 mg/l N
5
Ammonium
2
0,1 mg/P)
Nitriet
50 mg/l
2
Nitraat
Oxydeerbaarheid met kaliumpermanganaat 5mg/l 0 2 4 )
12
120 mg/l
3
Natrium
1
Kalium
12 mg/l
5
0,2 mg/l
4
IJzer
7
Mangaan
50^/1
-0.50 SI-eenheden 6 58
Agressiviteit

1983

1984

1985

Aantal 7
1986 herhalingen

19
5
3
5
5
2
1
14
2
4
6
8
65

21
3
2
3
5

15
0
2
3
1

15
0
2
3
4

(I

")

T

1
16
2
t

6
5
52

(i

8
2
3
1
3
63

1
4
2
3
2
8
54

11
1
3
0
0
0
4

-)

2
0
1
42

Deze waarde komt overeen met de in hel Waterleidingbesluit genoemde 10mg/ISiO 2 .
De ondergrens werd door ons nauwkeuriger gespecificeerd op 7,0.
Grenswaarde door ons nauwkeuriger gespecificeerd op 0,10 mg/l.
Grenswaarde door ons nauwkeuriger gespecificeerd op 5,0 mg/l 0 2 .
Grenswaarde door ons nauwkeuriger gespecificeerd op 0,20 mg/l.
In overleg met de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne alsgrenswaarde van de
Langerlier-index gehanteerd.
Hiermee wordt bedoeld het aantal pompstations met overschrijding in 1983, 1984, 1985en 1986.

300

44
(mg/t)

*

250

200

72 73 74 75 76 77 78 79

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 B2 83 B4 85 86

Afb. 1- Droogrest. gemiddelde van 46 grondwaterpompstations met winning inhet bovenste watervoerende
pakket in deperiode 1971-1986.

Afb. 2 - Sulfaat, gemiddelde van 46 grondwaterpompstations met winning inhet bovenste watervoerende
pakket in deperiode 1971-1986.

altijd dezelfde pompstations betreft. Zoals te
verwachten, zien we bij het koloniegetal bij
37 °Ceen zeer wisselend beeld.

Globale trends inde samenstelling
van drinkwater
De nitraatbelasting van het grondwater heeft
in samenhang met (overmatige) bemesting
van landbouwgronden de laatste jaren de
aandacht gevraagd. Bedacht moet worden
dat ook elke andere depositie, zoals natte en
droge depositie van luchtverontreiniging,

In 6 van de 255 pompstations werden in 1986
3 tot 7 grenswaarden uit de tabellen IIIen
IV van bijlage A van het Waterleidingbesluit
tegelijkertijd over- of onderschreden.

TABEL IV — Parameters vantabel IV van bijlageA vanhet Waterleidingbesluit,waarvanoverschrijding vande
grenswaarde werd geconstateerd.
Aantal onder-/overschrijdingen in:

Aantal4

Parameter

Grenswaarde(n)

1982

Geleidingsvermogen
voor electriciteit
Chloride
Calcium
Zuurstof

125 mS/m
bij 20°C
150 mg/l
150 mg/l
niet minder
dan 2 mg/l 1
0,1 mg/l
minder dan
10 perml

0

1

I

1

1

1

8
1

7
2

8
3

6
2

7
3

4
2

Zink 2
Aantal bij 37 °C
kweekbare kiemen 3

1983

1984

1985

1986 herhalingen

0

2

3

2

3

0

2

-

-

0

-

-

3

11

5

12

Deze grenswaarde werd door ons nauwkeuriger gespecificeerd op 2,0 mg/l.
Slechts in 1982 en 1985 onderzocht.
In tegenstelling tot het Drinkwaterbesluit hier: af pompstation.
Hiermee wordt bedoeld het aantal pompstations met overschrijdingen in 1983. 1984, 1985en 1986.

7

0
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storten van huisvuil of industrieel afval,
storten van slib en bagger etc., uiteindelijk
van invloed kan zijn op het grondwater.
Het isdan ook te verwachten dat in het
algemeen concentraties vanopgeloste stoffen
op de lange duur met detijd zullen toenemen.
Voor 46 pompstations, met winning uit het
bovenste watervoerend pakket en gelegen in
het oosten en noordoosten van het land, is
het verloop van het gemiddelde van de
droogrest overdejaren 1971t/m 1986weergegeven inafb. 1. Uiteraard leidt onttrekking
van grondwater altijd tot verandering van de
samenstelling daarvan. Het iswel betekenisvol dat vrijwel altijd een toename van
opgeloste stoffen wordt waargenomen.
Omdat de in afb. 1 gedemonstreerde trend
het behandelde water betreft ishet mogelijk
dat geleidelijke bijstelling inde behandelingsprocessen mede een rol spelen. Immers, een
proces als ontzuring door kalkdosering kan
ook tot toename leiden. Maar zelfs dan wijst
de trend toch op een steeds verder verminderende kwaliteit van de grondstof.
Eén van de componenten, die meestal ook
stijging vertoont, issulfaat. De gemiddelde
concentratie hiervan isvoor bovengenoemde
46 pompstations in afb. 2tegen de tijd
uitgezet. Hoewel de desbetreffende pompstations goed drinkwater afleveren, wijzen
dergelijke trends op processen die waarschijnlijk nog zeer langzullen doorgaan.
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Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland
VWN-symposium 'Drinkwater
en bestrijdingsmiddelen
Programmacommissie Bvan de VWN
organiseert een symposium over "Drinkwater
en bestrijdingsmiddelen', dat zal worden
gehouden op vrijdag 14oktober 1988 in het
Familiehotel, Groningerweg 19te
Paterswolde.
Op het programma staan ondermeer de
volgende voordrachten:
Vóórkomen en voorkómen van bestrijdingsmiddelen in de Drentsche Aa,
door ir. A. I. A. Soppe, hoofd kwaliteitsbeheer van het Gemeentelijk Waterbedrijf
Groningen.
Vóórkomen in Nedeland en zuiveringsproblemen, door dr. J. C. Kruithof, procestechnoloog bij KIWA NV.
Ontwikkelingen rond degewasbescherming in
de landbouw, door ir.J. L.Ebbens, secretaris
Tuinbouw van het Landbouwschap.
Toxicologische aspecten en normstelling,
door dr. P. Leeuwangh, Instituut voor
onderzoek van bestrijdingsmiddelen te
Wageningen.
Toelatingsbeleid van hetministerie van
VROM, door dr. J. A. van Haasteren.
inspecteur Volksgezondheid voor de milieuhygiëne.
Beleid van de bedrijfstak vande openbare
drinkwatervoorziening, door ir.Th.G. Martijn,
directeur VEWIN.
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A.FONDS and A. J. VAN DEN ESHOF:
Compliance of drinking-water quality with respect tothe
standards of the amended Royal Decree
By Royal DecreeotJuly 1.1984alonglistofnewstandards
(limiting values) tor dissolved substances indrinking-water
and its physical properties have been issued. In this paper
the measure of compliance with these standards in the
Netherlands isreviewed on the basisof the yearly
investigations (if the RIVM 1 in the period 1982-1986.
For most toxic substances compliance with the standards
has been fairly well, but not all kinds of pesticides were
included inthe investigation programme. Deviations from
standards for other paratmeters. especially colour intensity
and saturation index (tentatively used for corrosiveness)
were frequently found. However, the legal possibilitiesof
dispensation for some ofthese parameters have somewhat
been neglected by the water works industry until 1986.
The general trend of increasing concentrations of dissolved
substances in drinking-water derived from groundwaters
gives cause for concern.
1

National Institute ot Public Health and Environmental Protection.

Het symposium zal worden gevolgd door een
receptie ter gelegenheid van het afscheid van
ir. W. C. Wijntjes alsdirecteur van het
Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen.

#

Commissie voor Hydrologisch
Onderzoek TNO (CHO-TNO)
Contactgroep Stedelijke
Hydrologie (CSH)
Op 18mei 1988werd bijWitteveen +Bosin
Deventer de 7e bijeenkomst van de CSH
gehouden. Hieronder volgt een verslag van
deze bijeenkomst.
1. Mededelingen
- De evaluatienotitie over het functioneren
van de CSH wordt goedgekeurd. Deze notitie
zal tezamen met de taakomschrijving van de
werkgroep RioleringvandeCSH (ziepunt 2.)
aan het bestuur (Klein Comité) van de
Commissie voor Hydrologisch Onderzoek
TNO worden voorgelegd.
- Van de stichting RIONED istemelden dat
er binnenkort een enquête onder 196geselecteerde gemeenten wordt gehouden,
gericht op de bestuurlijke kant van het
rioolbeheer.
Ir. H. W. Hissink (Gemeente Rotterdam),
voorzitter van de werkgroep Riolering CSH,
heeft in de Onderzoeksadviesraad van
RIONED plaatsgenomen namens de CSH.
De RIONED lezingenmiddag van
16 november 1988 zal naar een andere
datum worden verschoven.
- Van 10tot 15juli 1988wordt in Potosi,
Missouri, USA, het congres gehouden met
als titel 'Current practice and design criteria
for runoff waterquality control'. Informatie
bij: Engineering Foundation Conference,
345 East 47th Street. New York 10017,
USA, telex 126022. Cable: Engfound
New York.
- Voor het Rioleringscongres tijdens
Aquatech '88 van 19~-23september 1988is
erg veel belangstelling. Er zullen ook buitenlandse gastsprekers worden uitgenodigd.
- April-mei 1989wordt de International
Conference 'Topical problems in Urban
Drainage and in Industrial Plant Sewerage
Systems' gehouden in Tsjechoslowakije.
Informatie bij: Eng. Pavel, Urcikan,
Radlinskeho 11, 813 68 Bratislava,
Czechoslovakia.
- 20, 21 en 22 september 1989wordt de
tweede internationale conferentie in
Wageningen gehouden, getiteld: 'Urban
Storm Water Quality and (Biological) Effects
upon Receiving Waters'. Deze conferentie is
een vervolgopdeconferentie dieisgehouden
in 1986 in het IAC te Wageningen.
De aandacht zal weer gericht worden op de
recente ontwikkelingen op het gebied van
onderzoek en beheer van lozingen op
stedelijk water. Aandacht zal met name

