Drinkwaterinstallaties —schoon genoeg?

1. Inleiding
Alles wat er in en aan een drinkwaterinstallatie gebeurt kan invloed hebben op
datgene wat zich daarin bevindt: het drinkwater. In de grondslagen van NEN 1006 [1]
wordt dan ook uitgebreid op de uitvoering
van drinkwaterinstallaties ingegaan. Voorop
staat daarbij dat het drinkwater bij de
tappunten met hetoogopde volksgezondheid
hygiënisch betrouwbaar moet zijn en blijven.
Hoewel er veel zorg wordt besteed aan het
transport, aan de opslag en aan de distributie
van drinkwater zijn er toch omstandigheden
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waardoor de kwaliteit naleveringinde drinkwaterinstallatie nog achteruit kan gaan.
Gedacht kan worden aan verontreinigingen
die onder bepaalde omstandigheden terug
kunnen stromen in het leidingnet en
waardoor de volksgezondheid wordt
bedreigd. Maar ook de materiaaleigenschappen van de in de installatie
toegepaste materialen kunnen een grote
invloed hebben op de kwaliteit van het
drinkwater. Bovendien wordt er aan de soms
complexe drinkwaterinstallatie, behalve
door erkende waterleidinginstallateurs ook
door min of meer deskundige doe-het-zelvers
gewerkt. In alle gevallen wordt de installatie
opengemaakt en iserzomedeeenextra risico
van verontreiniging aanwezig.
Dit alles lijkt zich enigszins buiten de
invloedssfeer van het waterleidingbedrijf af
te spelen. Niets isechter minder waar.
Het zijn juist de waterleidingbedrijven die
gebaseerd op kennis en inzicht door middel
van voorschriften en aanwijzingen en
controlemaatregelen het risico van
verontreiniging en gevaar voor de
volksgezondheid kunnen verkleinen.
Daarbij speelt natuurlijk een goede
voorlichting over de mogelijke
verontreinigingen en de daarbij optredende
gevaren een grote rol. In dit artikel wordt
ingegaan op de achtergronden van de
mogelijke kwaliteitsvermindering in
drinkwaterinstallaties en wat daar
(preventief) tegen te doen is.Het artikel is
gebaseerd op het werk van de KIWAwerkgroep Voorkomen van Besmettingen
dat recent onder meer «eleid heeft tot het

uitbrengen van het KIWA-rapport SWE
nr. 87.013 'Hygienische maatregelen bij
werkzaamheden aan drinkwaterinstallaties".

[2].
2. De kwaliteitsvermindering in
drinkwaterinstallaties
Inzicht in het fenomeen van kwaliteitsveranderingen in drinkwaterinstallaties
ontstaat pas alsde omstandigheden
waaronder zich een kwaliteitsverandering
kan voordoen nader worden geanalyseerd.
Voor een groot deel zijn de risico's van
verontreiniging natuurlijk terug te voeren tot
alle handelingen die met aanleg en uitbreiding van en reparatie aan drinkwaterinstallaties te maken hebben. Veel van de
aanbevelingen (zie paragraaf 4 en 5) slaan
daar dan ook op,maarerisdaarnaast nogeen
aantal bijkomende aspecten, waaraan
aandacht moet worden besteed.
Het gaat achtereenvolgens om:
— materiaalaspecten;
—het toepassen van 'gevaarlijke' toestellen;
—de verblijftijd (met name in reservoirs);
—mogelijke kruisverbindingen.
2.1. Materiaalaspecten
In een drinkwaterinstallatie zijn veel
verschillende materialen verwerkt diein
contact komen met drinkwater of die, onder
bepaalde omstandigheden, daarmee in
contact kunnen komen.
Een permanent direct contact met drinkwater hebben alle buismaterialen,
hulpstukken, bekledingsmaterialen en
dichtingsmiddelen. Daarnaast zijn er
bijvoorbeeld vloeimiddelen gebruikt bij het
solderen en ook ineen ander geval
glijmiddelen in een verbinding.
Dergelijke materialen staan weliswaar in
principe niet permanent incontact met
drinkwater maar een overmatig gebruik van
deze middelen brengt wel langdurig en direct
afgifte van stoffen met zich mee. Verder
blijken bepaalde materialen bacteriegroeibevorderende eigenschappen tebezitten, o.a.
bij toepassing in warmwaterinstallaties.
Andere materialen hebben slechts een
tijdelijk contact met drinkwater zoals
bijvoorbeeld desinfectiemiddelen en verder
allerlei schoonmaak- en ontkalkingsmiddelen. Ook zijn er materialen die in
normale gevallen geen contact hebben met
drinkwater. De mogelijkheid bestaat echter
dat deze materialen op een zeker moment
toch incontact kunnen komen met het drinkwater. Men denke bijvoorbeeld aan een
doorgecorrodeerde scheidingswand van een
warmtewisselaar. De kans bestaat dat het
warmte-overdrachtsmedium, eventueel met
corrosie-inhibitor vermengd, het drinkwater
besmet en zo de consument bereikt.

Samenvatting
In drinkwaterinstallaties kunnen zich
onder bepaalde omstandigheden
kwaliteitsverminderingen voordoen.
Veel isdaar preventief al aan te doen.
Goede voorlichting over de gevolgen
van onhygiënisch werken is uiteraard
van het grootste belang. Maar ook bij
het ontwerp zijn er alenige lastige
klippen te omzeilen. In het artikel
worden daarvoor de nodige richtlijnen
gegeven.
Dat geldt ook voor de ingebruikname
van en voor onderhoud aan drinkwaterinstallaties.Een routinematige bacteriologische controle blijkt daarbij eigenlijk
onontbeerlijk.

2.2. 'Gevaarlijke' toestellen
In NEN 1006wordt onder een gevaarlijk
toestel verstaan een toestel dat naar zijn aard
nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het
drinkwater kan opleveren.
Voorbeelden van dergelijke toestellen zijn
o.a. de diverse waterbehandelingsapparaten
en aan te sluiten waterverbruikende
toestellen.
Waterbehandeling vindt bijvoorbeeld plaats
in ionenwisselaars (onthardingsapparaten),
toestellen voor hyperfiltratie (omgekeerde
osmose), filter-elementen, doseerapparaten
e.d.
Opwarmen en afkoelen kan ook van
nadelige invloed zijn op de waterkwaliteit
(warmwaterinstallaties en koeltoestellen).
Waterverbruikende toestellen waarin niet
direct een waterbehandeling plaatsvindt,
maar die vanwege de grote kansop terugstroming van vreemde stoffen inde drinkwaterinstallatie, als 'gevaarlijke' toestellen
worden beschouwd kunnen van uiteenlopende aard zijn en komen zowel in
huishoudelijke als in industriële installaties
voor (zie paragraaf 2.4.).
2.3. Verblijftijd
De verblijftijd van het drinkwater in de
aansluitleiding en in de drinkwaterinstallatie
wordt bepaald door het tapgedrag van de
consument. Het doorspoelen voor gebruik
nadat de installatie enige tijd niet gebruikt is
(bijvoorbeeld na een vakantie) islogisch en
algemeen.
Bij kleine installaties isgoede doorstroming
mogelijk, bij grotere drinkwaterinstallaties
van bijvoorbeeld campings, bedrijfshallen en
dergelijke ishet doorspoelen na langdurige
stilstand van het drinkwater in het ruim
bemeten leidingnet veelal gecompliceerder.
Dit geldt ook voor drinkwaterinstallaties die
zijn uitgevoerd met een reservoir.

HjO(21) 1988. nr.14

Uit bacteriologisch onderzoek [2] in de
periode 1980-1987 bijeen aantal reservoirs
is gebleken dat:
- Het drinkwater in circa 24% van de
onderzochte gevallen niet aan de bacteriologische eisen volgens het Waterleidingbesluit voldeed.
—Het drinkwater uit reservoirs van bevoorradingsschepen zelfs in circa 4 5 % van de
onderzochte gevallen niet aan de eisen
voldeed.
Aangezien de gemeten parameters bijde bij
het onderzoek betrokken bedrijven niet
geheel overeenkomen en ook de verdeling
van de meetpunten over reservoirs en
tappunten per bedrijf varieert, dienen de
resultaten slechts alseen globale indicatie te
worden beschouwd. Desondanks geeft het
enig inzicht.
2.4. Kruisverbindingen
Een van de andere genoemde omstandigheden waardoor de kwaliteit vanhetwater na
levering in de drinkwaterinstallatie achteruit
kan gaan is terugstroming van in aangesloten
toestellen aanwezige vloeistoffen.
Om iedere kans op terugstroming vanuit de
drinkwaterinstallatie in het leidingnet volledig uit te sluiten zou iedere drinkwaterinstallatie met een absolute beveiliging
moeten worden toegerust. Dit laatste zou
een enorme financiële investering betekenen
en men kan zich afvragen of een dergelijke
voorziening onder alle omstandigheden wel
noodzakelijk is.Zo zijn er situaties die
weliswaar voorkomen, maar slechts een
geringe kans geven op een ernstige verontreiniging. Een voorbeeld iseen in een
gevuld bad gelegde douchekop, die bij
wegvallen van de druk in het leidingnet
badwater in de drinkwaterinstallatie kan
brengen. Baden komt veelvuldig voor, de
totale investering voor een absolute terugstroombeveiliging, zoals een onderbreking is
hoog maar vanwege de geringe kans op
ernstige besmetting, weinig zinvol.
Het toepassen van een relatief goedkope
beluchter biedt dan voldoende zekerheid.
Een geheel ander geval betreft echter de op
de drinkwaterinstallatie aangesloten bedpanspoelers inverpleeg- enziekenhuizen, die
weliswaar in kleine aantallen voorkomen,
maar waarvan de risico's op besmetting van
het drinkwater beslist niet te verwaarlozen
zijn. In dergelijke situaties iseen absolute
beveiliging in de aansluiting inde vorm van
een totale onderbreking weldegelijk gewenst.
De genoemde voorbeelden enhet grote scala
aan toestellen die aangesloten worden opde
drinkwaterinstallatie maken duidelijk dat elk
toestel op zijn technische merites beoordeeld
moet worden met betrekking tot de kans op
terugstroming. Het binnendringen van
vreemde stoffen in de drinkwaterinstallatie
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met alle risico's van dien, moet worden
voorkomen door adequate terugstroombeveiligingen toe te passen.
In artikel 3.8 van NEN 1006 isderhalve over
de beveiliging van 'gevaarlijke' toestellen
gesteld: De aansluiting van een gevaarlijk
toestel moet zijn voorzien van een inrichting
die terugstroming verhindert. De aard van
die inrichting dient te zijn aangepast aan de
mate van gevaar van het toestel en de daarin
aanwezige stoffen.
3. Voorlichting
Het isaan te bevelen voorlichting te geven
aan het personeel dat toezicht houdt op het
naleven van de voorschriften - bij het
waterleidingbedrijf de inspecties- en aan
diegenen die aan de installaties werken: de
installateurs. De gevolgen van onhygiënisch
werken en het doel en de methodiek van
bacteriologisch onderzoek dienen in deze
voorlichting aan de orde te komen.
Te weinig aandacht voor de hygiëne kan
ernstige gevolgen hebben en min of meer
gevaren met zich meebrengen voor de
verbruikers.
Door bacteriologisch onderzoek kunnen
besmettingen worden aangetoond die bij
aanleg of bij uitbreiding van drinkwaterinstallaties zijn ontstaan. De aard en de ernst
van de besmetting wordt daarbij duidelijk.
Naast de voorlichtingoverhygiënisch werken
aan drinkwaterinstallaties is voorlichting
nodig over het toepassen van voorschriften
met betrekking tot doorspoelen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties.
4. Ontwerprichtlijnen
Het ismoeilijk om gezien het grote aantal
verschillende situaties waarvoor een (grote)
drinkwaterinstallatie moet worden ontworpen met eenvoudige engerichte ontwerprichtlijnen te komen. Met NEN 1006en de
daarbij behorende werkbladen is het
nochtans mogelijk tot technisch verantwoorde oplossingen te komen, waarbij
tevens al zo goed mogelijk rekening is
gehouden met onhygiënische eisen.
Voor binnenleidingen en toestellen kan in
het algemeen het volgende worden gesteld:
—De drinkwaterinstallatie moet zo zijn
uitgevoerd dat bij normaal gebruik een
zodanige doorstroming van alle leidingen
wordt bereikt, dat een voldoende verversing
is gewaarborgd.
—Leidingen die niet bestemd zijn voor
levering van water voor consumptief gebruik
en waarin het water tengevolge van een
langdurig verblijf zijn kwaliteit kan verliezen,
moet aan het begin voorzien zijn van een
afdoende terugstroombeveiliging.
—Daar waargrotere risico'saanwezigzijnen
water consumptief gebruikt wordt (bijvoor-

beeld in een ziekenhuis) ishet aan te bevelen
de installatie te splitsen in een 'consumptief
en een 'niet-consumptief deel. In beide
gedeelten moeten dan wel de noodzakelijke
beveiligingen worden aangebracht.
Nuanceringen, gezien de verschillende aldus
ontstane situaties,zijn echter mogelijk.
Zie ook paragraaf 4.3.
—Het verdient aanbeveling zeer kritisch te
blijven ten opzichte van de toepassing van
allerlei waterbehandelingsapparatuur.
Toepassing daarvan iseigenlijk alleen
aanvaardbaar indien het strikt nodig is (om
medische redenen bijvoorbeeld). Op de
ingebouwde filters blijven bijvoorbeeld
verbindingen achter dievoedselvormen voor
bacteriën, zodat er een gerede kans op
nagroei ontstaat.
— In de aansluitleiding van 'gevaarlijke'
toestellen moet ter voorkoming van het
binnendringen van vreemde stoffen in de
drinkwaterinstallatie een afdoende terugstroombeveiliging worden aangebracht.
—Hoe sneller een ingreep plaatsvindt hoe
korter de installatie open is.Zo mogelijk kan
gebruik worden gemaakt van knelfittingen.
Deze hebben bovendien het voordeel dat er
geen vloeimiddelen en soldeermiddelen aan
te pas komen. Ook meterverwisseling kan bij
een gestandaardiseerde opstelling snel
geschieden.
—De waterleidingen moeten zodanig worden
aangelegd dat overmatige verwarming wordt
voorkomen.
—Warm tapwater uit collectieve systemen
(ziekenhuizen) kan een besmettingsbron zijn
van legionellabacteriën. In het advies inzake
de preventie van legionellose [3]beveelt de
Gezondheidsraad aan om het tapwatersysteem zodanig af te stellen dat een watertemperatuur van 60C hogerwordt verkregen
aan het tappunt.
Extra aandacht verdienen de ontwerpeisen
en -richtlijnen die worden gesteld aan
drinkwaterreservoirs. Dit gezien de langere
verblijftijden van hetwater inreservoirsen de
daarmee gepaard gaande grotere kans op
kwaliteitsachteruitgang.
Een goede controle op de naleving van de
geldende voorschriften en een inspectie na
gereedkomen isbelangrijk om te komen tot
een drinkwaterreservoir waarin de kwaliteit
van het drinkwater redelijkerwijs kan worden
gewaarborgd.
4.1. Eisen testellen aan materialen
De door het KIWAgehanteerde Keurmerken
en Attesten beperken zich tot technische of
toxicologische aspecten. In de technische
kwaliteitseisen en criteria komt een zinsnede
voor als: de gebruikte materialen mogen,
indien het produkt overeenkomstig zijn
bestemming wordt gebruikt, aan het met dat
produkt in aanraking komende drinkwater,
geen stoffen afgeven in concentraties die
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schadelijk kunnen zijn voor de gebruikers
van dat water.
Het voldoen aan deze eiswordt beoordeeld
aan de hand van hetgeen staat vermeld in de
voor dat materiaal geldende Positieve Lijst,
zoals vastgesteld door de Commissie
Gezondheidsaspecten Chemicaliën en
Materialen Drinkwatervoorziening
(CGCMD) van het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordeningen
Milieuhygiëne. Dit betekent wel dat de
criteria of de Positieve Lijst ook voor ieder
materiaal aanwezig moet zijn. Dit isechter
nogniet hetgeval.Ookopde bacteriologische
aspecten van materialen wordt totnutoenog
nauwelijs gelet. Beoordeling op technische,
ästhetische, toxicologische en biologische
aspecten tegelijkertijd isgewenst
('Totaalkeur'). Daarin isinde huidige situatie
echter helaas niet voorzien maar er wordt
inmiddels wel aan gewerkt.

Deresultatenvanbacteriologischonderzoekineenaantaldrinkwaterreservoirs.
klasse'

Drinkwaterinstallaties
aangesloten via
een reservoir

4.3. Beveiliging tegen terugstroming
Bij het beveiligen tegen terugstroming moet
allereerst gedacht worden aan alle apparatuur
die als 'gevaarlijke' toestellen beschouwd
worden en waarvoor een afdoende minimale
beveiliging tegen terugstroming moet worden
vastgesteld.
Een belangrijke parameter isde vloeistofkwaliteit waarmee het drinkwater in contact
komt. Deze kan variëren van een kwaliteit
gelijk te stellen met drinkwater tot vloeistoffen met toxische of radio-actieve stoffen
en/of microbiologische elementen; waarbij
de hoeveelheden bepalen inwelke mate
gevaar voor de volksgezondheid aanwezigis.
Internationale en nationale richtlijnen en
aanbevelingen die voorhanden zijn en welke
in ontwikkeling zijn kunnen worden gehanteerd om te bepalen om welke vloeistofkwaliteit het gaat waarmee het drinkwater in
aanraking komt of kan komen.
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1

0

klasse1
bedrijf

Distributie

4.2. Eisen testellen aan deop de
drinkwaterinstallatie aantesluiten toestellen
Ieder extra toestel ineen drinkwaterinstallatie
verhoogt inminof meerdere mate dekansop
verontreiniging.
Voor de apparatuur die wel noodzakelijk is
zou in principe allereersteen KIWA-keurof
-attest aanwezig moeten zijn. Vervolgens
moeten bij het inbouwen de nodige
hygiënische maatregelen worden genomen
(zie verder paragraaf 5). Maar de grootste
risico's zijn aanwezig bij het niet of
ondeskundig uitvoeren van onderhoud aan
dergelijke apparatuur. Eigenlijk zou per
apparaat een daarop afgestemde onderhoudsprocedure moeten worden gevolgd.
Zo is het bijvoorbeeld bij het onderhoud van
warmtewisselaars aan te raden dat men zich
er goed van overtuigt dat er na gebruik van
schoonmaak- en ontkalkingsmiddelen geen
resten achter zijn gebleven.

bedrijf
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periode

GWA
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1981-1985Coli, KG22/37
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Percentage

301
301
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I
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* Demeetresultatenzijngeclassificeerdopbasisvandevolgendecriteria.

totalecoli
per100 ml

feacalecoli
per100 ml

koloniegetallen
perml
37°C

1
II
III
IV

< 1
< 1
<10
2=10

Om te komen tot een overzicht van beveiligingen en een juiste toepassing hiervan
bij diverse apparatuur ishet werkblad 3.8
'Beveiliging van toestellen' opgesteld [1].
Opgenomen zijn de diverse beveiligingen in
volgorde van afnemende zwaarte en gecodeerd met de aanduiding van de in
Europees verband geldende 'methode
Montout' [4].
5. De ingebruikname vandrinkwaterinstallaties
Zoals dat ook bijde aanleg van hoofd-,
distributie- en aansluitleidingen het gevalis.
dient bij de aanleg en de ingebruikname van
een drinkwaterinstallatie de nodige hygiëne
te worden betracht. De omstandigheden
waaronder wordt gewerkt zijn veelal wat
gunstiger (overdekt) maarook hierdienen bij
transport, opslag en verwerking de buismaterialen, de hulpstukken en de toestellen
goed schoon en zoveel mogelijk stofvrij te
zijn gehouden. Het gevaar van besmetting
blijft echter aanwezig omdat de installatie
geopend is.Bijwerkzaamheden aan een bestaande installatie - uitbreiding of aansluiten
van apparatuur —geldt uiteraard hetzelfde.
Na het gereedkomen vandeinstallatieofeen
gedeelte ervan wordt deze in principe

<1
<1
<1
2=1

<
10
< 100
< 1.000
s 1.000

22e C
<
100
< 1.000
< 10.000
5=10.000

geïnspecteerd (gekeurd). Deze inspectie
betreft allereerst de uitvoering waarbij wordt
nagegaan of aan de technische voorschriften
is voldaan. Zo wordt er nagegaan of de
binnenleiding en de daarop aangesloten
apparatuur geen lekkages vertonen. Daarom
wordt er door de installateur een zogenaamde
persproef uitgevoerd. Het waterleidingbedrijf
kan daarbij aanwezig zijn. De inspectie
betreft echter ook de hygiëne. De installatie
moet zijn doorgespoeld en zo nodig zijn
gedesinfecteerd.
Met name bij het ingebruikstellen van grote
drinkwaterinstallaties en installaties waarin
drinkwaterreservoirs voorkomen, dient
vooraf overleg plaats te vinden over het
doorspoelen en dewijzewaaropde desinfectie
wordt uitgevoerd. Ook dienen afspraken te
worden gemaakt over de monstername, het
bekend maken van de uitslag van het
bacteriologisch onderzoek en het moment
van ingebruikname van de installatie.
5.1. Reinigen endesinfecteren van
drink waterreservoirs
In werkblad 2.4 'Doorspoelen en desinfecteren' [1]wordt uitvoerig ingegaan op
de wijze waarop reiniging en desinfectie van
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een drinkwaterreservoir en leidingen moet
plaatsvinden.
Voordat het reservoir in gebruik kan worden
genomen dient na reiniging en desinfectie de
bacteriologische kwaliteit van het water te
worden gecontroleerd door een erkend
waterleidinglaboratorium. Indien de uitslag
aangeeft dat de waterkwaliteit goed is,kan
het reservoir in gebruik worden genomen.
De toe te passen gehaltes chloorbleekloog,
indien dit wordt toegepast als desinfectiemiddel, zijn ontleend aan de KIWA Mededeling nr. 91 'Hygiënische maatregelen bij
werkzaamheden aan het distributienet' [5].
Dit houdt in dat uitgaande van verse chloorbleekloog (15% werkzaam chloor) er
0,13 liter chloorbleekloog op 1m3 water
moet worden toegevoegd voor een goede
desinfectie. De chlooroplossing moet tenminste 24 uur in het reservoir blijven staan.
5.2. Reinigen vanbinnenleidingen en
toestellen
Leidingen met een inwendige middellijn
kleiner dan 100 mm en korte leidingdelen
(max. 10 m) met een inwendige middellijn
kleiner dan 150 mm kunnen worden gereinigd
door middel van doorspoelen met drinkwater.
Bij het doorspoelen moet de snelheid in de
leidingen ten minste 2 m/szijn. In tabel Izijn
voor verschillende leidingmiddellijnen de
volumestromen bij een watersnelheid van
2 m/s aangegeven.
De leidingen dienen teworden gespuid totdat
ten minste 20 maal de leidinginhoud isdoorgestroomd. Dit betekent, dat bij een watersnelheid van 2 m/s tenminste een spuitijd
moet worden aangehouden van 10seconden
per meter tereinigen leidinglengte. Indieneen
watersnelheid van 2 m/s niet kan worden
bereikt of wanneer sprake isvan leidingen
met een inwendige middellijn van 100 mmen
groter is het noodzakelijk dat er wordt
gespuid en gedesinfecteerd. Voorde aanvang
van de spuiwerkzaamheden moeten aldie
toestellen worden verwijderd, waarvan
verwacht wordt dat hierinvuilen bijvoorbeeld
resten van vloeimiddelen achterblijven.

Afb. 2 - Chloorbleekloogdosering met behulp
van een venturi.

T A B H L I - De relatiespuivolumestromen —leidingmiddellijnen.
ïnwendige
middellijn
in mm
q in l/s

13
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28

32
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40

50
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0.3

0,6

1.0

1,2

1,6

2.0

2.5

3.9

5,7

10

5.3. Desinfecteren van binnenleidingen
en toestellen
Desinfectie van binnenleidingen is noodzakelijk indien met doorspoelen de beoogde
waterkwaliteit niet wordt bereikt; dit geldt
voor leidingen met een middellijn groter dan
100 mm en voor leidingen waarvoor geldt
dat na extra doorspoelen en bacteriologisch
onderzoek het watermonster wordt
afgekeurd.
Desinfectie kan plaatsvinden met chloorbleekloog en calciumhypochloriet.
De activiteit van beide desinfectiemiddelen
wordt uitgedrukt alsgehalte werkzaam
chloor (in mg Cl2/1).

en donkere plaats bewaard te worden, maar
omdat het gehalte aan werkzaam chloor
desondanks terugloopt iseen regelmatige
controle daarvan noodzakelijk.
- Toepassing van calciumhypochloriet
Het gebruik vancalciumhypochloriet isin het
werkblad 2.4 niet opgenomen. Reden hiervan
isdat ditdesinfectiemiddel indepraktijk niet
of nagenoeg niet wordt toegepast voor
drinkwaterinstallaties.
In het speurwerkrapport 'Hygiënische maatregelen bij werkzaamheden aan drinkwaterinstallaties' [2] iser volledigheidshalve wel
een uitvoerige beschrijving van opgenomen.

—Toepassing van chloorbleekloog
Op grond van experimenten in het laboratorium en waarnemingen gedaan tijdens het
desinfecteren van distributieleidingen wordt
voorgesteld bij het gebruik van chloorbleekloog te volstaan met een dosering van
20 mg Clj/I en een contacttijd van 12tot
24 uur. In schone leidingen zaldeze dosering,
rekening houdend met de consumptie van
desinfectiemiddel door organische stoffen en
een afname van het desinfecterende vermogen door een verhoging van de pH,
voldoende zijn om een volledige desinfectie
te bereiken.
Verse chloorbleekloog bevat 150 g/l werkzaam chloor. Deze oplossing van natriumhypochloriet dient vervolgens op een koele

—Methoden om desinfectiemiddelen te
doseren
Chloorbleekloog kan op verschillende
manieren in de leidinggebracht worden.
Een goede methode isde volgende. De te
chloren leiding wordt gevuld via een vulleiding met een bekende volumestroom.
De volumestroom wordt tijdens het vullen
constant gehouden zodat de doseerstroom
van chloorbleekloog hierop kan worden
afgestemd. De dosering gebeurt op het
aansluitpunt van de vulleiding vlak voor een
geknepen afsluiter (stroomopwaarts). Dit in
verband met een goede menging van de
chloorbleekloog. Voor de dosering kunnen
hydraulische handperspompen, transportabele doseerpompen met membraan of
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Afb. 3 - Principeschema automalische chloordoseerinstallatie.

speciale chloortoestellen worden gebruikt.
De handbediende perspomp (afb. 1)isde
minst nauwkeurige methode. Een andere
methode maakt gebruik van een venturi
(afb. 2). Dit iseen redelijk betrouwbare en
relatief goedkope methode.
Momenteel iser ook apparatuur voorhanden
(afb. 3),waarbij een zeer nauwkeurige
dosering mogelijk isen waarbij tevens de
volumestroom van het water en de gedoseerde hoeveelheid werkzaam chloor
worden geregistreerd op een printer.
Afb. 4 toont de laatstgenoemde methode in
de praktijk.
De dosering wordt gestopt alsis vastgesteld
dat aan het einde van het te ontsmetten
gedeelte voldoende werkzaam chloor
aanwezig is.Voor controle van dit chloorgehalte zijn speciale test-kits in de handel.
Het leidinggedeelte dient ontlucht teworden,
hetgeen kan worden bereikt door tijdens de
chloorbleekloogdosering achtereenvolgens
van beneden naar boven werkend alle tappunten te openen en weer te sluiten. Van in
de installatie aanwezige toestellen worden
verder, indien aanwezig, de ontluchtingskranen geopend en weer dicht gedraaid.
Vervolgens iseen contactperiode van 12tot
24 uur vereist.
5.4. Bacteriologische controle
Bacteriologisch onderzoek isnodig om
zekerheid te krijgen dat erzorgvuldig gewerkt
is en geen besmetting heeft plaatsgevonden.
De monstername iseen essentieel onderdeel
van het onderzoek. Een uiterst kleine verontreiniging van een monster drinkwater is
bij het bacteriologisch onderzoek al

aantoonbaar. Om een onjuiste beoordeling
van het water in de leiding, door besmetting
van het monster van buitenaf te voorkomen,
moet de monstername zorgvuldig gebeuren.
Voor de techniek vandemonstername wordt
verwezen naar het normblad NEN 6559
bacteriologisch onderzoek van water:
monsterneming [6].
Enkele waterleidingbedrijven hebben zelf
instructieboekjes opditgebied samengesteld.
Naar behoefte kunnen de monsters ook
worden gebruikt om inzicht te krijgen in
parameters zoals Fe, troebelheid, geuren
smaak.
Ook kan er gecontroleerd worden op metalen
als cadmium en lood. Deze metalen kunnen
voorkomen door het toepassen van verkeerde
hardsoldeersoorten en het overvloedige
gebruik van zachtsoldeersoorten met een
hoog loodpercentage zoals L-Sn-50 Pb
DIN 1707 en L-Sn-60 Pb DIN 1707.
Incidenteel onderzoek heeft aangetoond dat
loodgehalten tot ver boven de norm kunnen
voorkomen bij ingebruikname van nieuwe
drinkwaterinstallaties waarbij overvloedig van
Afb. 4 - Automatische chloorbleektoog doseerinstaltatie.
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soldeermiddel gebruik isgemaakt. Overigens
worden in enkele Scandinavische landen
loodhoudende zachtsoldeersoorten
verboden. Verder onderzoek naar het
voorkomen van lood in drinkwater tengevolge van soldeersoorten kan meer inzicht
hierin verschaffen.
Nadat het watermonster isgoedgekeurd kan
de installatie in gebruik worden genomen.
Indien het beslist gewenst isdat een installatie
in bedrijf komt, ook al iser noggeen goedkeuring verkregen op het watermonster, dan
geschiedt dit onder de nadrukkelijke vermelding dat het water nog niet geschikt is
voor consumptief gebruik; zonodig kan ook
een kookadvies worden verstrekt.
6. Inspectietaak
De uitvoeringvan werkzaamheden voor
herstel, onderhoud en wijziging van (grote)
drinkwaterinstallaties gebeurt in principe
alleen door erkende watertechnische installateurs en vergunninghouders. In de
praktijk zalvandezeregelworden afgeweken,
waardoor het risico toeneemt dat de
drinkwaterinstallatie niet meer voldoet aan
de NEN 1006.
Door de inspectie-afdelingen van de waterleidingbedrijven wordt toezicht gehouden op
de drinkwaterinstallaties door middel van
controle van nieuwe drinkwaterinstallaties
en van uitbreiding, wijzigingen of vernieuwingen van bestaande installaties.
Ook worden bestaande drinkwaterinstallaties
gecontroleerd door steekproefonderzoek en
periodieke controles: de zogenaamde herinspectie. De frequentie van deze controle is
mede gebaseerd op de gevaren die deze
installaties kunnen opleveren voorde betrouwbaarheid van het drinkwater in het
leidingnet en inde drinkwaterinstallatie zelf.
De huidige indeling in gevarenklassen van
drinkwaterinstallaties isbedoeld om aan te
geven hoe de diverse drinkwaterinstallatics
moeten worden ingedeeld, welke frontbeveiligingmoet worden toegepast en hoede
frequentie van de controle dient te zijn.
Momenteel wordt de huidige indelingin
gevarenklassen herzien.
Min of meer regelmatige controle van de
waterkwaliteit vindt tot op heden vrijwel
uitsluitend plaats in die gevallen dat de
drinkwaterinstallatie isaangesloten via een
reservoir.
Uit de weinige beschikbare kwaliteitsgegevens kan weliswaar worden afgeleid dat
routine-onderzoek bij drinkwaterinstallaties,
die via een reservoir zijn aangesloten, zinvol
en nodig ismaar over de gewenste meetfrequentie en de te onderzoeken parameters
is nu nog geen definitief standpunt te geven.
Vooralsnog kan daarom het beste het desbetreffende LIC-advies worden gevolgd
waarin voor drinkwaterinstallaties aangesloten via een reservoir wordt geadviseerd
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eens per 3 maanden een bacteriologische
controle te verrichten op ten minste twee
plaatsen namelijk direct achter het reservoir
en bij een tappunt op een wisselend punt in
de drinkwaterinstallatie. Tot het onderzoek
behoort te worden gerekend: onderzoek
naar bacteriën van de coligroep en de
koloniegetallen bij 22 °Cen 37°C.
Het onderzoek dient teworden verricht door
een erkend waterleidinglaboratorium. Indien
nodig worden correctieve maatregelen genomen inoverleg met dat laboratorium en/of
met de inspectie-afdeling van het waterleidingbedrijf. In verband met onderhoud
tenslotte ishet gewenst een jaarlijkse
inspectie te houden en de inspectiedienst van
het waterleidingbedrijf te informeren over
het tijdstip waarop deze inspectie zal
plaatsvinden.
7. Conclusies en aanbevelingen
Er zijn al tamelijk veel voorschriften en
aanwijzingen die (mede) beogen het risico
van verontreiniging van een drinkwaterinstallatie te verminderen. Van een goede,
gerichte voorlichting over kwaliteitsvermindering van het drinkwater ten gevolge
van onjuist handelen bij aanleg en uitbreiding,
ook in de richting van de watertechnische
installateur isechter nog nauwelijks sprake.
Voorlichting kan echter pas goed gebeuren
alser voldoende kennis isvanen inzichtinhet
gehele, complexe gebeuren. Op het gebied
van materialen zullen er naast technische
criteria ook keuringsmethoden ten behoeve
van toxicologische en microbiologische
aspecten moeten zijn. En dit in principe voor
alle materialen waar drinkwater mee in
contact komt of kan komen.
Dit geldt onder andere voor de te gebruiken
soldeermiddelen. Nader onderzoek isgewenst
gelet ook op de maatregelen genomen in
andere landen.
Gezien de risico's die het gebruik van allerlei
waterbehandelingsapparatuur met zich mee
brengt verdient het aanbeveling, naast een
kritische afweging of het gebruik überhaupt
wel nodig is,erop toe te zien dat er zorgvuldige, eenvoudige onderhoudsvoorschriften
tot stand worden gebracht. De voorlichting
over door particulieren aan de kraan aan te
brengen filterapparatuur dient krachtig ter
hand te worden genomen.
Om de terugstroombeveiliging vast te stellen
van diverse apparatuur moeten in het verlengde van werkblad 3.8 beoordelingsrapporten worden opgesteld en moet de
mogelijkheid om te komen tot keuring of
attestering van toestellen optimaal worden
benut; zowel door de fabrikant alsdoor het
KIWA.
Het Eureau-document-methode Montoutis als uitgangspunt uitstekend geschikt ook
gezien in het licht van de op handen zijnde

openstelling in 1992 van de Europese grenzen
voor vrij economisch verkeer.
Drinkwaterinstallaties bestaan er in grote
verscheidenheid. Om meer gefundeerde
richtlijnen op te stellen voor de
(bacteriologische) controle erop, isgericht
onderzoek nodig. Dit geeft naast inzichtinde
aanwezige kwaliteit van het drinkwater in
dergelijke installaties ook uitsluitsel over de
gewenste omvang en monsterfrequentie.
Bij instellingen en bedrijven met grote
drinkwaterinstallaties en met een eigen
reservoir worden weliswaar wel eens
incidenteel monsters genomen maar van
een routinematig onderzoek isnog niet
algemeen sprake.
Nader onderzoek isnodig om vast te stellen
in hoeverre ook bij grote drinkwaterinstallaties zonder eigen reservoir, dus
rechtstreeks aangesloten op het leidingnet,
routinematige controle gewenst is.
Tenslotte is het aan te bevelen om een nader
onderzoek in te stellen naar waterkwaliteit
bij drinkwaterinstallaties in bijzondere
situatiesten aanzien vande watervoorziening
zoals bij caravans, woonboten, (binnenjvaartschepen en pleziervaartuigen.
Daarbij ishet overigens wel de vraag of dit
een taak isdie (alleen) de waterleidingbedrijven op zich zouden moeten nemen.
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'Vloeistof-leiding-interactie'
krijgt EUREKA erkenning
Tijdens de technologie-ministersconferentie
op 15en 16juni in Kopenhagen is besloten
het zogenaamde FLUSTRIN project
EUREKA-status te verlenen. Dit 'FluidStructure Interaction' project moet de
grondslag leggen voor de toekomstige richtlijnen en rekentechnieken met betrekking tot
leidingsystemen.
Het Waterloopkundig Laboratorium (WL)
nam bij testwerkzaamheden in 1985 het
verschijnsel 'vloeistof-leiding-interactie'
waar. Dit fenomeen was uit de literatuur
reeds bekend. Het wordt alsvolgt verklaard:
Drukgolven indevloeistof oefenen kracht uit
op een leidingsysteem. Door de flexibiliteit
van sommige leidingsystemen veroorzaken
deze krachten bewegingen. Omdat deze bewegingen op hun beurt weer nieuwe drukgolven veroorzaken, wordt gesproken van
vloeistof-leiding-interactie. Het dynamisch
gedrag van devloeistof en het leidingsysteem
beïnvloeden elkaar dus over en weer. In de
praktijk levert dit verschijnsel nogal eens
problemen op. Zo kunnen leidingen bijvoorbeeld van hun ondersteuningen schuiven.
Meer kennis van dit probleem isdaarom
noodzakelijk voor het kunnen ontwerpen
van economische enveiligerprocesinstallaties.
Het Nederlandse bedrijfsleven onder andere
Shell, DSM, Mokveld, Witteveen en Bos,
WL en de Duitse TÜV (Technische Überwachungs Verein)zijn in 1987begonnen met
het zogenaamde FLUSTRIN project.
In de recent gestarte tweedefase ishet aantal
participanten verder toegenomen. Vanuit
Engeland participeren nu ICI en de CEGB
(Central Electricity Generating Board) inhet
project. Hierdoor kreeg het project een
duidelijk Europees karakter; voorwaarde
voor het toekennen vande EUREKA status.
EUREKA iseen uit 1985 stammend initiatief
van 19 Europese landen. Doel ervan isom
door stimulering van wederzijdse samenwerking de Europese concurrentiekracht met
de VS en Japan te vergroten.
WL en de andere participanten zijn erg
verheugd met deze EUREKA status.
Ze verwachten dat hierdoor het aantal
participanten verder zal toenemen en dat het
project uiteindelijk zal leiden tot een
algemeen geaccepteerde methode die de
basis kan vormen voor een uniforme
Europese richtlijn.

