Acht vandetienNederlandersheeft vertrouwenindekwaliteit
vanhetdrinkwater

Eind 1987 bereikten de handelaars in
filtertjes opde kraan zoveel publiciteit, dater
enige ongerustheid bij waterleidingbedrijven
ontstond over de mate waarin deze berichtgeving wellicht twijfel zoudoen ontstaan over
de kwaliteit van het door de openbare
drinkwatervoorziening geleverde water.
'Meten isweten' luidt hetgezegde en daarom
heeft de VEWIN aan het NIPO opdracht
gegeven om een aantal vragen over dit
onderwerp mee tenemen ineen zogenaamd
omnibus-onderzoek onder 1.080 Nederlanders, dat medio maart werd uitgevoerd.

MATEVANVERTROUWEN IN DRINKWATER
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Terwijl de uitkomsten van dit onderzoek nog
maar nauwelijks in de computer waren
ingevoerd werd half april bekendgemaakt,
dat drinkwater dat uit Rijn-water werd
bereid een bentazongehalte bevatte dat
boven de EG-norm uitkwam. Ook al betrof
het slechts een aantal waterleidingbedrijven
en niet alle 80, toch was het niet denkbeeldig
dat het vertrouwen in het drinkwater in het
gehele land door deze berichten verder zou
zijn beïnvloed. Daarom werd het NIPO
opdracht gegeven beginmeihetonderzoek te
herhalen.
In 1983 isook een soortgelijk onderzoek
gehouden, zodat nu drie metingen vergeleken
kunnen worden.
Mate van vertrouwen
Vergelijking van de uitkomsten leert dat het
vertrouwen in de kwaliteit van het drinkwater
in de eigen woonplaats nog altijd zeer
behoorlijk ismaardelaatstepaarmaanden is
afgenomen (zie afb. 1).
In de vijfjaren daarvoor iser nauwelijks iets
gewijzigd. Dat dit niet gebeurd iskomt
waarschijnlijk doordat er bijde opeenvolgende milieuschandalen steedssprakewas
van een bedreigingvan hetdrinkwater. Bij de
bentazon-afffaire isvoor het eerst verontreiniging in het drinkwater zelf aangetroffen. Of dit recent geschade vertrouwen
blijvend isofslechtstijdelijk, daarover kan op
dit moment geen uitspraak worden gedaan.
Wel over het feit dat het met name jongeren
zijn waarbij de mate van vertrouwen is
afgenomen.

MATEWAARIN ASPEKT BELANGRIJK ISBIJ DEBEOORDELING VAN j
DRINKWATER
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aspecten 'gezond' en 'helder' wordt het
meeste belang gehecht. 'Lekker' en 'zacht'
zijn van minder importantie (afb. 2).

meer belang hechten dan mannen bevestigt
deze ontwikkeling deels.
Het merendeel van de Nederlanders vindt
dat het drinkwater in de eigen woonplaats
helder is. Ietsmeerdan dehelft isvan oordeel
dat het water op de aspecten gezond en
smaak voldoet. Het aspect zachtheid wordt
relatief het minst alsgoed beoordeeld
(tabel I).

Ten opzichte van 5 jaar geleden doen zich
weinig verschillen voor. Alleen het aspect
'zacht' schijnt minder gewicht te hebben
gekregen.
Mogelijk dat de opkomst van de wasmiddelen
met 'ingebouwde wasverzachter' in de
afgelopen jaren hierop van invloed is.
Dat vrouwen aan dit aspect aanmerkelijk

De cijfers van 1983zijn in tabel I achterwege
gelaten in verband met een niet volledige

TABEL I.
Indien men het aspect belangrijk vindt

Allen

Aspecten die een rolspelen bijde
beoordeling van water
Bij de beoordeling van drinkwater kunnen
verschillende aspecten onderscheiden
worden. Van een viertal aspecten isnagegaan
in hoeverre men die belangrijk vindt. Aan de
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vergelijkbaarheid. Uit de vergelijking van de
twee metingen dit jaar blijkt wel dat de
waardering voor de aspecten helder en
gezond significant isgedaald. Als we de
relatie leggen tussen het belangrijk vinden
van een aspect en de beoordeling daarvan
dan wordt dit nog duidelijker. De reden van
het gedaalde vertrouwen in het drinkwater
moet vooral gezocht worden in de daling op
het aspect gezond.

Als het over de kwaliteit van het drinkwater
gaat maken de jongeren (< 24jaar) zich het
minst bezorgd. Slechts een op de drie (35%)
denkt hierweleensoverna.De Nederlanders
uit de hogere welstandsklassen maken zich
het meest bezorgd (56%).

Op basis van een aantal beweringen die aan
de respondenten zijn voorgelegd komen we
tot eenzelfde conclusie.
In de beweringen waar kwaliteit, gezondheid
en zuiverheid een rol spelen iseen afnemende
waardering voorhet drinkwater te bespeuren
(tabel I I ) /

TABEL III.

Invloed milieuverontreiniging op kwaliteit
water
Driekwart van de Nederlanders is
momenteel van mening dat de kwaliteit van
het drinkwater door de milieuverontreiniging
zal worden aangetast. In 1983waren dat er
nog wat meer, (tabel IV).

Bij de laatste meting valt nogop dat de
bezorgdheid in het westen en in de grote
steden licht is gestegen.

Opvallend aan dit aspect isdat met name
bewoners van de grote steden deze mening
zijn toegedaan. In het zuiden isdat
aanmerkelijk minder (afb. 3).

Maakt zieh zorgen over drinkwater
1983
1988/1
1988/11

De meest genoemde reden voor de verwachte
aantasting van de kwaliteit van het water is
het probleem van de zuivering, (tabel V).
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TABEL IV.

Invloed milieuverontreiniging op
drinkwaterbronnen
Volgens de Nederlanders zal het grondwater
als drinkwaterbron het meest door de
toenemende milieuverontreiniging worden
beïnvloed. Op dit punt isde mening aan

Kwaliteit drinkwater beïnvloed door
milieuvervuiling
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Drinkgedrag
Alle negatieve publiciteit rondom drinkwater
en de veronderstelde invloed van de milieuvervuiling op de kwaliteit van het water
hebben er niet toe geleid dat het aantal
Nederlanders dat water uit de kraan drinkt is
afgenomen. Zowel bijhetonderzoek in 1983
als de beide onderzoeken van dit jaar bleek
circa 87% van de respondenten water uit de
kraan te drinken.
Degenen die geen leidingwater drinken doen
dat voornamelijk omdat ze het niet lekker
vinden. Een op de tien niet-drinkers noemt
de vervuiling van het water als reden.
Omgerekend naar de hele bevolking betekent
dit, dat circa 1% van de Nederlanders
vanwege de vervuiling geen leidingwater
drinkt. Van degenen die weinig of geen
vertrouwen in de kwaliteit van het drinkwater
hebben drinkt eenderde geen leidingwater.
Bezorgdheid over de kwaliteit vanhet
drinkwater
De helft van de Nederlanders maakt zichwel
eens zorgen over de kwaliteit van het
drinkwater. In 1983 lagdit percentage nog
iets hoger (tabel III).
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kwaliteit van het water achteruit zal gaan is
meer dan verdubbeld ten opzichte van 1983.
Ook ten aanzien van de drinkwaterbedrijven
neemt het verwachtingspatroon ongunstiger
vormen aan (afb. 6).
Men begint steeds meer te twijfelen of de
drinkwaterbedrijven er inzullen slagen om
de kwaliteit van het drinkwater te
handhaven.
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In de kopij van dit artikel zijn enkele fouten
geslopen.
Pag. 282, Ie kolom, voorlaatste alinea:dezin
'De resultaten wijzen eropdatmet ozonisering
(dosering 1-3 m g 0 3 / l ) een matige transformatie van de bestudeerde BM (20-50%)
en een volledige verwijdering gedurende een
lange periode bereikt kan worden"
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moet zijn:
'De resultaten wijzen erop dat met
ozonisering (dosering 1-3 mg 0 3 /l) een
matige omzetting van de bestudeerde BM
(20-50%) en met behulp van actieve-koolfiltratie een volledige verwijdering gedurende
een lange periode bereikt kan worden'.
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Verwijzing nr. 19moet zijn:
Hogendoorn, E.A.et al.(1988).Bentazon in
diverse monsters rein water,ruw wateren
regenwater. Rapport nr. 748704012, RIVM,
Bilthoven, april 1988.
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verandering onderhevig. De publiciteit
rondom de bentazonverontreiniging heeft
nogal wat mensen van meningdoen veranderen. De spaarbekkens worden merkwaardigerwijs aanmerkelijk vaker genoemd
bij het meest recente onderzoek (afb. 4).
De industrie wordt in toenemende mate als
belangrijkste vervuiler gezien voor de
openbare drinkwatervoorziening. Ook van
de landbouw isde vervuilende werking
inmiddels bekend geworden. Vijfjaar
geleden werd deze bedrijfstak nauwelijk
genoemd (tabel VI).

De eerste publikatie over de concentraties
van bentazon in drinkwater isde onder
verwijzing 39 geciteerde publikatie van
Smeenk et al.

TABEL V — Reden kwaliteitsvermindering.

%
Moeilijk te zuiveren
Vanwege de industrie
Chemicaliën
Minder goed voor gezondheid
Smaak, kleur, helderheid
Vanwege de mest
Zure regen
Gif
Oppervlaktewatervervuiling
Grondwatervervuiling
Bodemverontreiniging

Verwijzing nr. 40 moet zijn:
Loch,J. P.G. et al.(1985).Hetgedragvanhet
herbicide bentazon in kolommen met twee
onverzadigde Nederlandse bodemprofielen.
Rapport nr. 840192002, RIVM, Bilthoven.
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TABEL VI - Belangrijkste vervuilingsbron.

Toekomstverwachtingen
Met een donkere blik kijkt de Nederlander
de toekomst van het drinkwater tegemoet,
zeker alswe een vergelijking maken met
5 jaar geleden (afb. 5).
Het aantal mensen dat verwacht dat de

Industrie
Landbouw
Chemicaliën
Zure regen
Uitlaatgassen
Fosfaten
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