Kwaliteitsbepaling: analyse ennormen
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Voordracht gehouden tijdens het KIWA-VWN-colloquium 5juni 1984. 'Een kwart eeuw waterkwaliteit van bron tot kraan'

Inleiding
Vijfentwintig jaar geleden, omstreeks 1960,
omvatte het kwaliteitsonderzoek van drinkwater ongeveer de stof behandeld in het
boekje van dr. P. A. Meerburg en dr.
A. Massink, getiteld 'Methodiek voor
chemisch en bacteriologisch drinkwateronderzoek', dat werd uitgegeven in 1934
(50 jaar geleden). Wel waren een aantal
analysemethoden in de vijftiger jaren
verbeterd en beschreven in normbladen,
terwijl ook het Waterleidingbcsluit van 1960,
gebaseerd op de Waterleidingwet van 1957,

DRS. H.J.M. LIPS

analysemethoden beschreef en bovendien
normen bevatte voor een aantal parameters.
Bepaald werden de zgn. 'klassieke parameters', waartoe in de eerste plaats behoren
de macro-bestanddelen van het water, de
stoffen die in de ionenbalans voorkomen.
Het waterleidinglaboratorium van een kwart
eeuw geleden beschikte nog over weinig
apparaten voor instrumentele analyse en
automatisering van analysemethoden was
helemaal nog niet aan de orde.
De instrumenten die destijds reeds in een
waterleidinglaboratorium te vinden waren,
bleven beperkt tot een pH-meter, een
elektrisch geleidingsvermogen-meter en een
colorimeter, misschien een spectrofotometer.
Colorimetrische bepalingen werden echter
nog dikwijls zonder instrument volgens de
zgn. uitgietmethode verricht.
Het meest moderne instrument ineen aantal
waterleidinglaboratoria waseen apparaat om
de rest-beta-radioactiviteit van het water te
meten. Omstreeks 1960wasdeze radioactiviteit van sommige typen drinkwater
hoger dan tegenwoordig, tengevolge van de
fall-out veroorzaakt door proeven met
atoomwapens.
Vanaf 1957 werd in het Westen van ons land
in toenemende mate oppervlaktewater uit de
Rijn gebruikt voor de drinkwatervoorziening.
De infiltratie van dit water in de duinen door
de waterleidingbedrijven van Amsterdam,
Den Haag en Noord-Holland stamt uit die
tijd.
Helaas begon in diezelfde tijd ook de
vervuiling van het Rijnwater onrustbarende
vormen aan te nemen. Wilden de betrokken
waterleidingbedrijven uit dit rivierwater
acceptabel drinkwater gaan maken dan moest
de aandacht gericht worden opstoffen, die bij
het klassieke drinkwateronderzoek
nauwelijks betrokken waren, namelijk de
groep van de zware metalen en de groep van

de organische stoffen. Bedoeld zijn voornamelijk die organische stoffen afkomstig
van industriële lozingen, die dikwijls ook een
slechte invloed hadden op de reuk en smaak
van het water.
Analyse van zware metalen
Sommige zware metalen waren reeds vanouds
in het drinkwateronderzoek opgenomen.
Natuurlijk had de noodzaak van controle op
de ontijzering en ontmanganing geleid tot
analysemethoden voor ijzer en mangaan,
waarmee men tot ongeveer 0,0 1 mg/l van
deze metalen kon bepalen.
De mogelijke opname van het giftige metaal
lood uit loden leidingen vereiste een loodbepaling liefst ook tot op het niveau van
0,0 1mg/l. Daarnaast was erook enige
aandacht voor koper en zink.
De bovengenoemde metalen werden bepaald
door middel van colorimetrische of spectrofotometrische methoden, die vooral voor de
bepalingvan lagegehalten aan lood, koper en
zink nogal tijdrovend waren en geoefende,
nauwkeurig werkende analisten vereisten.
In verband met de verontreiniging van het
oppervlaktewater ontstond spoedig de
behoefte aan goede analysemethoden voor
meer zware metalen dan de reeds genoemde,
in de eerste plaatskwik,cadmium en chroom,
maar ook metalen alsnikkel, kobalt en
stoffen alsarsenicum, selenium en antimoon,
die we gemakshalve ook maar bij de zware
metalen rekenen. Tegenwoordig staan ook
elementen alsaluminium, barium, borium,
vanadium en zilver in een aantal gevallen op
het analyseprogramma.
Pas door het verschijnen op de waterleidinglaboratoria van apparaten voor atoomabsorptiespectrometrie (AAS) was het
mogelijk al deze metalen snel en nauwkeurig
genoeg in de vereiste grote aantallen
monsters te bepalen. Vanaf ongeveer 1970
werd dit dan ook in toenemende mate met
AAS gedaan. Tevens verdrong de AASmethode oudere bepalingsmethoden voor de
metalen calcium, natrium, kalium en
magnesium.
Veel werk werd er gedaan aan de ontwikkeling van bepalingsmethoden voor al deze
metalen met behulp van AAS. Werkgroepen
onder auspiciën van de RIWA hebben dit
alles in goede banen geleid en uiteindelijk
zijn de waterleidinglaboratoria door middel
van ringonderzoeken in staat gesteld hun
kunnen op dit gebied te bewijzen.
Analyse van organische stoffen
Moeilijker en omvangrijker dan bij de zware
metalen was de taak die de laboratoria ter
hand moesten nemen op het gebied van de
analyse van organische stoffen. Ieder
chemicus weet dat het aantal organische
stoffen vrijwel onoverzienbaar is. Vanouds
bepaalde het klassieke drinkwateronderzoek

een deel van de organische stoffen in water
zonder nadere specificatie door middel van
het kaliumpermanganaatverbruik. Reeds in
het begin van dejaren zestigwerd getracht
door gebruik te maken van een sterker
oxydatiemiddel, kaliumbichromaat, vrijwel
alle organische stoffen in het water te
oxyderen. Zo ontstond het chemisch
zuurstofverbruik (CZV, inhetEngels COD),
een methode afkomstig uit de afvalwateranalyse, die aangepast voor drinkwater nog
steeds zijn moeilijkheden en beperkingen
heeft.
Vanaf het einde van dejaren zestig kwamen
verschillende apparaten beschikbaar die ons
in staat stellen het totaal aan organische
koolstof in het water snel te bepalen (total
organic carbon TOC of dissolved organic
carbon DOC). Ook deze methode, waarvan
de moeilijkheden in het lagere concentratiegebied van enkele mg/l overigens niet
onderschat moeten worden, geeft geen
informatie over de aard van de organische
stoffen. Evenmin wordt veel informatie
daarover verkregen bij de bepaling van
extinctie in ultraviolet licht bij 254 nm, een
bepaling, die eveneens vanaf ongeveer 1970
door verschillende laboratoria gedaan wordt.
Van de zgn.groepsparameters voor bepaalde
groepen organische stoffen isreeds langin
gebruik de bepaling van vluchtige fenolen,
onder andere in verband met het feit dat
smaakbezwaren bij rivierwater vanouds
dikwijls toegeschreven werden aan fenolen
en chloorfenolen. Over de betekenis en de
manier van uitvoering van deze bepaling
is nogal wat strijd gevoerd.
Uit de tijd dat er nog veel onafbreekbare
detergenten gebruikt werden stamt de
bepaling van de anionische detergenten.
Nu isde belangstelling hiervoor gedaald,
omdat de tegenwoordige detergenten
biologisch afbreekbaar zijn.
De bepaling van minerale olie inwater, niet
zozeer in drinkwater, maar eerder in
oppervlaktewater, iseen andere organische
groepsparameter, die in dejaren zeventig de
vorm kreeg van bepaling van absorptie in het
infrarood. Deze bepaling brengt vrijwel
onvermijdelijk met zich mee het gebruik van
tetrachloorkooolstof, een stof waartegen uit
veiligheidsoverwegingen bezwaren bestaan.
Met het noemen van de bepaling van de
cholinesteraseremmende stoffen sluit ik de
behandeling van de organische groepsparameters af. Deze bepaling wordt op
slechts weinig laboratoria uitgevoerd en is
gericht op een bepaalde groep pesticiden,
voornamelijk fosforverbindingen.

Het probleem van de analyse van organische
stoffen was met het invoeren van enkele
organische groepsparameters niet opgelost.
In steeds meer gevallen washet noodzakelijk
individuele organische stoffen in het water te
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bepalen. Vrijeenvoudigbleek dittezijn voor
een aantal organische halogeenverbindingen.
Met behulp van gaschromatografie met
electron capture detectie bleek het niet
moeilijk de verschillende trihalomethanen
afzonderlijk te bepalen, evenals een aantal
gechloreerde koolwaterstoffen, die als
pesticiden gebruikt werden, zoals hexachloorbenzeen en hexachloorcyclohexanen
(waaronder lindaan). Ook het beruchte
methylbromide kon zo bepaald worden.
Gaschromatografen zien wijdan ook vanaf
ongeveer 1970 insteeds toenemend aantal
op verschillende waterleidinglaboratoria
verschijnen. Maar alleen met behulp van
gaschromatografie, in wezen slechts een
scheidingsmethode, was het niet mogelijk de
veelheid van organische stoffen die in het
rivierwater kunnen voorkomen te identificeren. Toch was dit wel nodig onder andere
om na te gaan of zijbij de zuivering tot
drinkwater wel in voldoende mate worden
verwijderd. Slechts de combinatie
gaschromatografie - massaspectrometrie
(GC-MS) was hiertoe instaat. Deze uitspraak
moet dan nog beperkt worden tot die stoffen
welke hetzij alszodanig, hetzij na derivaatvorming voldoende vluchtigzijn om door
GC-MS verwerkt te worden. De kostbare
GC-MS apparatuur verscheen het eerst op
enkele centrale laboratoria, zoals bij KIWA
en RID, maar istegenwoordig ook op enkele
laboratoria van waterleidingbedrijven
aanwezig.
Vloeistofchromatografie (HPLC) bleek een
goede oplossing te zijn voor de afzonderlijke
bepaling van verschillende polycyclische
aromaten (PCA, PAK).
Automatisering
Naast het verschijnen van een aantal
instrumentele analysemethoden op de
waterleidinglaboratoria, werd ook de
automatisering van analysemethoden ter
hand genomen. Automatische titratieapparatuur en automatische kleurbepalingsapparaten van het type Autoanalizer werden
ingevoerd bij de bepaling van een aantal
'klassieke' parameters.
Wanneer men door automatisering in staat is
veel verschillende analyses in korte tijd te
verrichten komt onvermijdelijk het probleem
van de verwerking van de analysegegevens
aan de orde. Verschillende laboratoria zijn
overgegaan tot automatische verwerking van
analysegegevens met behulp van computersystemen. Andere laboratoria staan op het
punt daartoe over te gaan. Het blijkt dat er
heel wat georganiseerd en geïnvesteerd moet
worden voordat men over een bevredigend
werkend systeem beschikt.
Niet-drinkwater onderzoek
Vanouds hebben een aantal drinkwaterlaboratoria zich ook beziggehouden met

ander onderzoek dan drinkwateranalyses.
Voor een deel hangt dit samen met de
drinkwaterbereiding en distributie zoals:
—onderzoek van grondwater en oppervlaktewater dat gebruikt wordt alsgrondstof voor
drinkwater;
—controle van chemicaliën gebruikt bij de
drinkwaterzuivering;
—grondonderzoek om de geschiktheid van
de grond voor drinkwaterleidingen vast te
stellen, vroeger in verband met corrosie,
tegenwoordig meer in verband met doorlatendheid van kunststofleidingen voor
bodemverontreinigende stoffen.
Het komt echter ook voor dat de aanwezigheid van een waterleidinglaboratorium leidt
tot onderzoek buiten het drinkwatergebied,
dat echter goed aansluit bij het drinkwateronderzoek wegens het beschikbaar zijn van
instrumenten en deskundigheid. Ik denk
daarbij op de eerste plaats aan zwemwateronderzoek, maar verder ook aan onderzoek
op het gebied van afvalwater en bodem- en
luchtverontreiniging.
In Noord-Holland heeft dit geleid tot
samenwerking tussen een waterleidingbedrijf,
het PWN en de Provinciale Waterstaat, die
samen voor dit doel een Provinciaal
Laboratorium gesticht hebben dat in 1980in
bedrijf genomen is.
Normen
Kwaliteitsbepaling ismeerdan het vaststellen
welke stoffen erinhetwateraanwezigzijn en
wat de concentratie van deze stoffen is.
Er wordt dikwijlsgevraagd eenoordeel uit te
spreken over de betekenis bijvoorbeeld voor
degezondheid vaneen bepaalde concentratie
van een bepaalde stof. Daarvoor zijn er dan
normen, of zouden er normen moeten zijn.
En dan nog liefst 'ideale' normen.
In de afgelopen 25jaar waren er voor
drinkwater de normen, opgenomen in het
Waterleidingbesluit van 1960, aangevuld
door de Aanbevelingen van de VEWIN van
1961.In de toekomst zullen dat zijn de
normen van het nieuwe Waterleidingbesluit
en de herziene Aanbevelingen van de
VEWIN.
Over het tot stand komen van die nieuwe
normen zou natuurlijk veel te zeggen zijn
maar de beschikbare tijd laat dit niet toe.
Daarom slechts enkele opmerkingen
hierover.
De ideale manier waarop een norm voor een
stof in drinkwater tot stand moet komen is
dat op grond van een bekende dosis-effect
relatie een aanvaardbare dagelijkse opname
van die stof wordt vastgesteld. Aangezien de
bedoelde stof behalve met het drinkwater
bijna altijd ook op andere manier, meestal
met het voedsel, wordt opgenomen, moet er
meteen al een keuze gemaakt worden, welk
deel van de opname voor rekening van het
drinkwater mag komen. Een dergelijke

keuze isarbitrair en valt nauwelijks
theoretisch te onderbouwen.
Dikwijls worden normen vastgesteld, terwijl
er eigenlijk onvoldoende kennisisomtot een
'ideale' norm te komen. In het algemeen zal
men daar in moeten berusten, maar het is
duidelijk dat dan allerlei andere factoren een
rol gaan spelen, bijvoorbeeld economische
factoren (Hoeveel kost het om aan de norm
te voldoen?), de moeilijkheid om tussen een
aantal landen overeenstemming te bereiken,
zoals bij de EG richtlijnen, en uiteindelijk de
mentaliteit over gezondheidsrisico's, die
nogal verschillend kan zijn per land, per
instantie, eigenlijk per persoon en die ook in
de tijd nogal kan variëren.
Nieuw Waterleidingbesluit
Het nieuwe Waterleidingbesluit isongetwijfeld een verbetering ten opzichte van het
oude besluit van 1960op een aantal punten,
zoals bijvoorbeeld de betere regeling voor
lood, nitraat en calcium/magnesium bij
hardheidsconditionering (ouderwets gezegd:
gedeeltelijke ontharding). Ook lijkt het een
goede zaak dat de waterleidingbedrijven
door dit nieuwe besluit er toe gebracht
worden om energiek verder te gaan op de
reeds ingeslagen weg van verbetering van de
analysekwaliteit door normalisering van
onderzoekmethoden, interlaboratoriumvergelijking en alleswat kan worden samengevat onder de naam Goede Laboratorium
Praktijk (GLP).
Het lijkt mij echter dat het nieuwe Waterleidingbesluit aan helderheid, logica en
eenvoud heeft ingeboet door de eisdat het
een 'vertaling' moest zijn in de Nederlandse
wetgeving van enkele EG richtlijnen.
Waarschijnlijk daardoor ishet nietgelukt een
geheel bevredigende oplossing te geven voor
een aantal zaken alsbijvoorbeeld agressiviteit,
vluchtige fenolen, minerale olie, chloroformextract en gehalogeneerde koolwaterstoffen
geen pesticiden zijnde.
Ook betwijfel ik of het nodig was de
bevoegdheden van de Minister en de
Inspectie van de Volksgezondheid zo
uitgebreid en beslissend te laten zijn als nu
geschied is.
Ongetwijfeld zullen de sterke en zwakke
punten van het nieuwe waterleidingbesluit
pas echt naar voren komen alshet in de
praktijk wordt toegepast. De waterleidingbedrijven en de inspectie zullen er mee Ieren
leven en dan zalwelblijken of sommige
punten die nu alsmoeilijk uitvoerbaar gezien
worden, dit in werkelijkheid ook zijn.
Bacteriologisch onderzoek
Het nieuwe Waterleidingbesluit geeft mij
ook aanleiding om in deze voordracht enige
aandacht te schenken aan het bacteriologische drinkwateronderzoek. Zoals u allen
weet ishet vaststellen van de drinkwater-
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kwaliteit geen louterchemische kwestie.Juist
de samenhang tussen chemie, bacteriologie
en (hydro)biologie maakt het werken op het
gebied van de drinkwaterkwaliteit zo
interessant.
Onder bacteriologie moet dan welwat meer
verstaan worden dan alleen hetaantonen van
colibacteriën. Behalve Salmonella's,
Streptococcen, Clostridia en bijzonderheden
als Legionella en Mycobacterium kansassii is
er ook nog het uitgebreide gebied van de
invloed van bacteriën bijde zuivering en in
het buizennet. Daarbij kunnen interessante
dingen aan het licht komen zoals bijvoorbeeld
de aantasting van rubberringen door
Streptomycessoorten, een onderwerp dat
ruim een kwart eeuw geleden door
ir. K. W. H. Leeflang is aangevat.
Verschijnselen alsde afbraak van organische
stoffen in de bodem en in filters, nitrificatie,
denitrificatie en sulfaatreductie hebben
allemaal gevolgen voor de kwaliteit van het
water. Nog kortgeleden isin het proefschrift
van dr. D. v.d. Kooy van het KIWA
beschreven hoe het mogelijk isdoor bacteriologisch onderzoek vast te stellen in welke
mate in verschillende soorten drinkwater
bacteriegroei kan optreden (door middel van
een zogenaamde AOC bepaling).
In het nieuwe Waterleidingbesluit vindt men
van dit alles op de eerste plaats terug de rol
van de colibacteriën alsindicator voor faecale
verontreiniging. Een van de belangrijke
verschillen tussen het oude en het nieuwe
Waterleidingbesluit bestaat hierin dat het
nieuwe besluit een duidelijk hogere
onderzoekfrequentie vereistvanmonsters uit
het leidingnet speciaal op bacteriologisch
gebied. Nu wordt het leidingnet van een
waterleidingbedrijf voortdurend uitgebreid
met nieuwe aansluitingen. Ook vinden er
dikwijls reparaties plaats, meestal na
lekkages. Vanouds ishet de goede gewoonte
bij vele waterleidingbedrijven om bij nieuwe
aansluitingen en reparaties bacteriologisch
onderzoek teverrichten, omdat ditde punten
zijn waar een extra risico voor verontreiniging
bestaat. Dit onderzoek wordt in het nieuwe
Waterleidingbesluit niet met zoveel woorden
genoemd maarwelimpliciet verplicht gesteld
door de aanvulling op artikel 5,waar nu is
toegevoegd:
'5e. De middelen tot opslag, transport en
distributie van drinkwater (dienen) na het
verrichten van werkzaamheden daaraan zo
(te) worden ontsmet dat daarbij opgetreden
verontreinigingen geheel onschadelijk
gemaakt of verwijderd worden.'
Immers zonder onderzoek isniet vast te
stellen of een eventuele verontreiniging
onschadelijk gemaakt of verwijderd is.
Het lijkt mij dat een goede praktijk van
ontsmetting en onderzoek bij nieuwe
aansluitingen en reparaties belangrijker is
voor een goede drinkwaterkwaliteit dan het

uitvoeren van bacteriologisch onderzoek op
een aantal vaste monsterpunten volgens een
vast tijdschema.
Organisatieontwikkeling
Een kwart eeuw geleden bestond de speurwerkafdeling van het KIWA nog niet. Eerst
in 1964betrok het KIWA eennieuw gebouw
in Rijswijk en pas enkele jaren later werd
daaraan een speurwerklaboratorium
toegevoegd. In dit speurwerklaboratorium
dat in 1981 naar Nieuwegein verplaatst is,
werd veel werk gedaan aan methodenontwikkeling. Onderdelen van de kwaliteitsbepaling van het drinkwater en oppervlaktewater, die in de laboratoria van de
waterleidingbedrijven niet zogoed ter hand
genomen konden worden, zijn in het KIWAspeurwerklaboratorium aangevat. Een goed
voorbeeld daarvan ishet virusonderzoek en
ook het onderzoek naar mutagene eigenschappen van stoffen inwater met behulpvan
de Amestest.
Een andere organisatie dieveelinvloed heeft
gehad op de ontwikkeling van analysemethoden, speciaal voor oppervlaktewater is
de RIWA, de Rijncommissie Waterleidingbedrijven. Deze organisatie isongeveer een
25 jaar geleden ontstaan, maar de werkgroepen van de RIWA, diezich bezighouden
met ontwikkeling van analysemethoden, zijn
pas vanaf ongeveer 1970volop actief
geworden. Van die tijd dateert ook de
deelname van de RIWA aan de IAWR, de
Internationale Arbeitsgemeinschaft der
Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet.
De IAWR verdient hier vermelding omdat
zij de eerste isgeweest, die in het bekende
IAWR-Memorandum van 1973 normen
heeft opgesteld voor de kwaliteit van het
Rijnwater, dusnogvoordat ersprakewasvan
EG richtlijnen op dit gebied.
Bijde ontwikkeling van analysemethoden ter
kwaliteitsbepaling van drinkwater hebben in
de afgelopen 25jaar ook de Rijksinstituten
RIV en RID een rol gespeeld. Dit behoorde
echter reeds lang tot hun taak, zoals blijkt uit
het boekje van Meerburg en Massink waarmee ikdezevoordracht begon. Sindskort zijn
beide instituten onder denaam Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
samengevoegd (RIVM). Het derde Rijksinstituut werkzaam op het gebied van
wateronderzoek ishet RIZA dat veel
analyses verricht van de grote oppervlaktewateren Rijn, Maasen IJsselmeer, waaronder
ook de analyses voor het meetnet van de
Internationale Rijncommissie.
Slot
De kwaliteitsbepaling van drinkwater isde
laatste kwarteeuw geweldig uitgebreid.
Er kunnen nu uitspraken gedaan worden die
omstreeks 1960 beslist onmogelijk waren.
Sommige begrippen zoals trihalomethanen

en Amestest waren toen nog volledig
onbekend.
Het isduidelijk dat een groot deel van deze
ontwikkeling veroorzaakt isdoordat een
aantal waterleidingbedrijven gedwongen was
als grondstof voor hun produkt van min of
meer verontreinigd water uittegaan.Ook de
toepassing van kunststof leidingmateriaal,
dat voor bepaalde bodemverontreinigende
stoffen doorlaatbaar is,heeft een rol
gespeeld. Gelukkig heeft de ontwikkeling
van de analysetechniek ons in staat gesteld
om ook in deze moeilijke omstandigheden
zinvolle uitspraken te doen over de
drinkwaterkwaliteit.
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Handhaving vandewaterkwaliteit inde
distributie van drinkwater
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waterleidingtechnici, en met hen het gehele
Nederlandse volk, van harte toe.
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