Handhavingvandewaterkwaliteitindedistributievandrinkwater

Voordracht gehouden tijdens het KIWA-VWN-colloquium 5juni 1984. 'Een kwart eeuwwaterkwaliteit van bron tot kraan'.

'Handhaven', zo zegt Van Dale, (handhaven
van de waterkwaliteit) is'iets in standhouden,
ervoor waken dat het blijft in de staat of
toestand waarin het zich bevindt; zorgen dat
iets niet geschonden wordt'.
Zorgen dat de goede waterkwaliteit af
pompstation tijdens de distributie niet
geschonden wordt, vraagt dus allereerst
bezorgdheid voor die kwaliteit, maar
daarnaast ook kennis van de kwaliteitsdeformerende krachten die tijdens de
distributie kunnen optreden en tenslotte de
kunde, die krachten te beheersen.

DRS. G. DROST

Bezorgdheid, kennis en kunde, ter
bescherming-van de belangen van de
consument, allereerst natuurlijk ten aanzien
van zijn gezondheid, dienen hoog geschreven
te staan in de vaandels van de waterleidingchemici, -technologen en -technici nu en in
de toekomst.
Het moet dus de bedoeling zijn van deze
voordracht om aan te geven waarop de
bezorgdheid voor de handhaving van de
waterkwaliteit tijdensdedistributie zichinde
afgelopen 25jaarheeft gericht,hoede kennis
van de deformerende krachten zich heeft
ontwikkeld en hoever de kunde in het
beheersen ervan is gekomen.
Dit zou, de beschikbare tijd in ogenschouw
nemende, slechts fragmentarisch kunnen
geschieden: ik wil daarom volstaan met het
geven van een inventariserend overzicht van
de bedreigingen die aan de orde zouden
kunnen komen, om dan dieper in te gaan op
slechtseen enkeledaarvan;waarbij ik,gezien
het karakter vandit symposium het voorrecht
meen te mogen benutten, de keuze te laten
vallen op dat wat mijn bijzondere gedrevenheid heeft verworven.
Naar de aard van de bedreigingen van de .
waterkwaliteit waaraan in de bedrijven zorg
behoort te worden besteed, zijn die te
onderscheiden in
Bacteriologische
Biologische
Chemische
Bedreigingen
Non-metallische
Zwaar-metallieke
De mate waarin de consument bezwaard
wordt door een eventueel niet beheersen van
de bedreigingen derwaterkwaliteit tijdens de
distributie kan uiteenlopen van:
onbetekenend, via
voor hem alleen economisch schadelijk, en
esthetisch organoleptisch storend
eventueel ook

afkeer- of vreesverwekkend; tot,
in het ergste geval,
schadelijk voor de gezondheid.
Een overzicht van die bedreigingen, de
consequenties daarvan voordeconsument en
de maatregelen die ons voor de beteugeling
ter beschikking staan, geven ons de
tabellen 1t/m 4.
Van al deze bedreigingen wil ik mij nu in het
volgende alleen bezighouden met de gevaren
van lood.
Dat lood een toxische stof isdie in
drinkwater, ook inlageconcentratie, ernstige
schade aan de gezondheid kan toebrengen is
al lang bekend.
Reeds de Romeinen vermoedden dat
drinkwater uit loden leidingen risico's
meebracht en verboden de Vestaalse
Maagden dan ook zulk water te drinken.
Heden ten dage wordt door sommige
historici het verval van het Romeinse
Keizerrijk geweten aan te hoge loodopname
van het slechts de rijken ter beschikking
staande leidingwater en ook via hun loden
eet- en drinkgerei,wegensdeschade die lood
aan de geestvermogens kan berokkenen.
In onze tijd wordt er vele tientallen jaren al
aan gewerkt om de loodbelasting van de
mens te verminderen. De noodzaak hiertoe
is door studies van ziektegevallen en
onderzoek van mensen die in lood-verwerkende industrieën werken, aan het licht
gekomen en gekwantificeerd.
Welk aandeel het drinkwater in de lood-

belasting van de bevolking heeft en mag
hebben, iseen zaak die wij, waterleidingbedrijven, behoren te weten, om, mede
kennisgenomen hebbende vanderisico'svan
overbelasting, zomogelijk meetewerken die
belasting te verminderen.
Het gebruik van loodvoordeverpakking van
levensmiddelen en tandpasta is allang
verboden. Er wordt nu aan gewerkt om
ook bijvoorbeeld het loodsolderen van
conservenblikken en dergelijke te vermijden,
alsmede het gebruik voor capsules van
wijnflessen te beëindigen, waarvoor meer en
meer plasticen aluminium worden toegepast.
Ook het gebruik van lood inverven en
coatings isaan banden gelegd en eveneens
wordt getracht het loodgehalte van benzine
drastisch te verlagen.
Alvorens te proberen het aandeel dat het
door loden dienst- en binnenleidingen
geleverde drinkwater in de dagelijkse
loodopname heeft, te kwantificeren, ishet
goed, doordrongen te raken van de schade
die lood in het algemeen aan de gezondheid
kan toebrengen, waarbij ook moet worden
gelet op eventueel verhoogd risicolopende
groepen.
Aangezien drinkwater nooit een wezenlijke
bijdrage kan leveren aan de loodhoeveelheden die een acute intoxicatie veroorzaken,
(die overigens tot de dood kan leiden),
beperken wij ons hier tot de verschijnselen
van chronische intoxicatie en gaan wijaan de
acute intoxicatie voorbij.
Lood dat in het lichaam isopgenomen, hetzij

TABELI.

Bacteriologische Bedreigingen
Verschijnsel

Consument belang

Beheersingsmaatregelen

Terughevelingof
-persing rioolwater

Schade a/d
gezondheid

Preventief: eisenvanvoorzieningen;
richtlijnenencontroledoorAfd. Inspectie
(Risicoschatting:Lab.)

Schade a/d
gezondheid

Preventief: doorsamenwerkingTechn.Diensten
Hyg.Inspectie(Lab.)o.a.doorisoleringv.d.ingreep
Regressief:Bact.nazorgencorrectieve
maatregelenbijbewezen besmetting
(komtaltijdtelaat!)

Besmetting leidingnete.d.
door reparaties (enz.)

o
CO

Z

Coli-achtigen

(?) Geen

Selectieglijmiddelene.d.

Verhoging
Kiemgetallen

(?) Geen

VerlagingAOC-gehalteenverkorting
reistijdv.h.water

Fungigroei

Smaak?

Keuzematerialen (coatings)enz.

Actinomyceten

(?)Smaak

Materialen (rubber + coatings)

Pseudomonaden

(?)Geen

Verkorting reistijd

Warm Legionella
water Myc.Kansassii

Schade
gezondheid

Temp. a 60°C.Keuzematerialen(?)

LABEL II.

Biologische Bedreigingen
Verschijnsel

Consument belang

Beheersingsmaatregelen

Uitgroei hogere organismen
naenting leidingnet vanuit
pompstation
Voedsel: sedimenten
micro-organismenopbuiswand

(?)
esthetisch
enz.

Langzame zandfiltratie
Verlaging AOC-gehalte
Periodiek spuien(?)
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hebben en dat hierdoor de belangstelling van
nieronderzoekers isgewekt. Nierontstekingen
en falen van de nierfuncties alsgevolg van
lood zijn dan ook veelvuldig beschreven.
Gedragsafwijkingen zoals vermindering van
het gezichtsvermogen, gehoorstoornissen,
vermindering van de reflexen, bevingen en
oriëntatiestoornissen zijn door lood
veroorzaakte neuropathologische
verschijnselen die waarschijnlijk met
hersenbeschadigingen in verband zijn te
brengen.
Dan zijn er ook nog aanwijzingen voor
carcinogene werking, steriliteit, abortus en
teratogene effecten.
Kinderen lopen met betrekking tot
chronische loodvergiftiging een verhoogd
risico, onder andere door een hoger
opnamerendement, evenals de ongeboren
vrucht en zwangere vrouwen.
Lood komt niet alleen viadrinkwater tot ons
maar hoofdzakelijk via
lucht
stof (vooral bij kinderen)
drinkwater
levensmiddelen
alcoholische dranken en
sigarettenrook.
De Wereld Gezondheidsorganisatie geeft als
norm voor de maximaal per week op te
nemen hoeveelheid lood voor volwassenen
een hoeveelheid van 3.000 /^gper week, of
430 /Ligper dag. Als het drinkwater steeds 50
/xg/1zou bevatten, en dat isde norm die door
de EEG en door het nieuwe Waterleidingbesluit bedoeld isaan drinkwater te stellen,
dan zou bij een opname van 2,5 liter per dag
2 9 % van deze norm door het drinkwater
alleen worden ingevuld.
Blijkens het door de Werkgroep Loden

TABEL III.

ChemischeBedreigingen(niet-metallisch)
Beheersingsmaatregelen

Verschijnsel

Consument belang

Terughevelingof -persing
industr. afvalwater

Schade a/d
gezondheid

Alsbijrioolwater

Permeatie organische
opl.middel-kunststof

Schade a/d
gezondheid

Juistekeuzeleidingmateriaalinbedreigde
gebieden (OntwikkelingondoorlatendPE)

Nitrietvorming
(door bacteriën)

Schade a/d
gezondheid

Verbetering zuivering
(Eliminatieammonniak)

VormingTHM

Schade a/d
gezondheid

VervangingChloor inzuivering
Eventueel koolfiltratie

Afgiftetox. stoffen
door coatings enz.

Schade a/d
gezondheid
Smaak

Alleen(hulp)stoffenenmaterialen
metATA-verklaringtoepassen

Smaak

Bestrijdingnagroeifungienactinomyceten
(zieboven)
Verlagingorg.stofgehalte (AOC)

Smaakstof vorming

TABH1IV.

ChemischeBedreigingen(Oplossenvanmetalen)
Verschijnsel

Consument belang

Beheersingsmaatregelen

IJzer
Aantasting
gietijzer

Esthetisch
Afkeer-Vrees
Econ.schade(wasgoed)
RelatiemetLood

Vervanging gietijzer
Conditionering (?)
Verbetering stromingspatroon
Cementeren(?)

Koper

Onbetekenend
Milieubelastend

Conditioneren (pH-verhoging)

Zink

NietinNederland:alleen Messing

Lood

Schade a/d
gezondheid

Vervanging Pb-dienstleidingdoorbedrijvenmits:
Vervangingbinnenleidingdoor??
ConditioneringDWtotPb-opl.verm.< 50/ig/l
voorbestaande Pb-teidingen
VervangingPb-soldeervoorkoper
Vermijding'spui-effect' (Hoe?)

Cadmium (Bron?)

Schade a/d
gezondheid

Vermijding 'spui-effect'
(alsbijlood)

via het maagdarmkanaal, hetzijviade longen,
wordt door de nieren ook weer uitgescheiden.
Het transportmiddel naar de nieren iszoals
altijd het bloed, en alsgevolg daarvan zal bij
een chronische Ioodopname het loodgehalte
van het bloed verhoogd zijn.Het bepalen van
bloedloodgehaltes isdaarom een goed
middel om een beeld te krijgen van de
loodbelasting (zie afb. 1).
Van de vele toxicologische effecten van lood
is die op de bloedsamenstelling de belangrijkste. Die valt te karakteriseren als een
remming van de vorming van de bloedkleurstof, het haemoglobine, dat voor de
zuurstofoverdracht in het lichaam moet
zorgen. Het resultaat isbloedarmoede of
anaemie.
Een tweede ernstig, maar tot nu toe slecht
onderzocht effect isdat opde hersenwerking.
dat onder andere epileptische verschijnselen
en slapeloosheid tot gevolg kan hebben. Bij
kinderen mogelijk ook verlaging van de
intelligentie.
Meer onderzoek isgedaan naar de nierafwijkingen die verhoogde Ioodopname
veroorzaakt, als logisch gevolg van het feit
dat de nieren de looduitscheidende functie

Afb. / - Uit: Europees onderzoek lood inbloed. Den Haag,februari 1980. Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne.

V e r d e l i n g van de l o o d g e h a l t e in het b l o e d v a n 103 k i n d e r e n uit Den Haag
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Nederland te verminderen en dit niet alleen
te doen door maatregelen als vermindering
van het gebruik van lood inverf, benzine en
dergelijke.
De eerste pogingen iets aan het loodgehalte
van drinkwater te doen stammen uit 1938.
Toen werd door de VWN op initiatief van de
Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening, het RID en het RIV(het KIWA
bestond nog niet) een Commissie Loden
Pijpen (CLP) opgericht met een 3-ledige
taakstelling:
ten eerste moest onderzoek worden gedaan
naar het loodoplossend vermogen van water
van verschillende samenstelling aan de hand
waarvan zou kunnen worden nagegaan of bij
zeker soort water loden pijpen mochten
worden gebruikt;
ten tweede moest een vergelijkend onderzoek
worden gedaan tussen buizen van maagdelijk
lood en verschillende loodlegeringen zowel
op mechanisch alsop chemisch gebied;
ten derde moest worden nagegaan welk
loodgehalte in drinkwater uit medischtoxicologisch oogpunt toelaatbaar was.
Opgehouden door de oorlog verloor
opdracht 2 de noodzaak tot voltooiing (de
belangstelling voor de hardere dunwandige
pijpen van loodlegering wasna de oorlog
verdwenen), opdracht 3was ondertussen
overgenomen door een commissie van de
gezondheidsraad en opdracht 1 werd, onder
opheffing van de CLP overgenomen door de
nieuwe KIWA-commissie Metalen
Leidingen. Deze commissie diezich
overigens meer met kopercorrosie ging
bemoeien dan met het loodprobleem, kwam

F r e q u e n t i e v e r d e l i n g van het g e m i d d e l d e l o o d g e h a l t e
in g e d u r e n d e 1 w e e k g e c o n s u m e e r d

drinkwater

( V e w i n - K i w a - R I D - o n d e r z o e k s r e s u l t a a t voor d e n Haag)
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Afb. 2 - Uit: Onderzoek naar de invloed vanloden diensten binnenleidingen op het loodgeha/te vandrinkwater in
Nederland, april 1982. Werkgroep ad hoc Loden Huizen
van de Raad van Bijstand vandein KIWA-verband samenwerkende waterleiding laboratoria.

Buizen van deCommissievanBijstand derin
KIWA-verband Samenwerkende Laboratoria
ingestelde onderzoek naar de loodgehalten
van proportioneel genomen monsters van
uitsluitend voor consumptie benut
drinkwater, dat in 10steden met loden
dienst- en binnenleidingen zonder tinvoering
isgehouden, wordt deze norm voor het land
gemiddeld overschreden (57/xg/1).
In elke stad werden 50 aansluitingen
bemonsterd. Per stad gemiddeld werden
concentraties gevonden variërend van
21 tot 93 !xgl\(afb. 2).
In Den Haag neemt deconsument gemiddeld
67 /xgper dag op, sommigen echter ten
minste het dubbele. Deze laatsten zien hun
loodnorm dus alvoor bijna 80% door het
drinkwater ingevuld. Blijkens het onderzoek
is het op enkele plaatsen inons land nog
erger.
Er isdusalleaanleidingomonsinte spannen
de loodopname via het drinkwater in

Afb. 3 - De punten I t/m 5corresponderen met deovereenkomstige watersamenstellingen uittabel V.
(Lit. :Michael R. Schock, okt. 1979. Response of leadsolubility to dissolved carbonate indrinking water).
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eind 1950 met een rapport 'Inzake het
onderzoek van loden en gelegeerd loden
buizen'.
De commissie moest mededelen 'dat zij er
niet in wasgeslaagd het vraagstuk betreffende
de factoren, die het in oplossing gaan van
lood beïnvloeden, tot een oplossing te
brengen'. Zij kan alleen constateren 'dat de
door sommige onderzoekers uitgesproken
opvatting, dat hard water, dat geen kalkagressief koolzuur bevat, slechtseen weinig
lood inoplossingdoet gaan endatzacht water
ook bijeen gering koolzuurgehaiteveelal een
hoog oplossend vermogen bezit, in het
algemeen niet juist is'.Wij zullen straks zien
hoe daar nu over wordt gedacht, maar eerst
wil ik nog vermelden dat het rapport ook de
uitspraak van de medisch-toxicologische
commissie uitdeGezondheidsraad bevat,die
(en ik citeer) 'op grond van een te HeldenPanningen ingesteld onderzoek naar
loodvergiftigingsverschijnselen tengevolge
van het gebruik van loodhoudend drinkwater, tot de conclusie kwam dat de tot nu
toe voor de maximaal toelaatbare hoeveelheid lood indrinkwater aangehouden waarde
van 0,3 mg/l na 16uur staan in de leiding als
juist kan worden beschouwd'. Ook hierover
wordt thans wel heel anders gedacht.
Wat het loodoplossend vermogen van water
betreft, op grond van moderne theoretische
beschouwingen blijken de bepalende factoren
te zijn:
het totale carbonaatgehalte (dat isC 0 2 +
H C G y + C 0 3 = ),de pH, de ionensterkte en
de temperatuur. De hardheid wordt hierbij
dus niet meer expliciet genoemd.
Op basis hiervan zijn onder andere door
Shock berekeningen uitgevoerd dieleiden tot
de grafieken die in afb. 3zijn weergegeven.
Wij zien dat bij zeer lage carbonaatgehalten
bij alle pH's een hoog tot extreem hoog
Pb-oplossend vermogen behoort, maar dat
bij hoge tot zeer hoge carbonaatgehalten
zelfs extreem hoge pH's ook tot veel te hoge
loodgehalten moeten leiden.
In de grafiek isde liggingvan het Haagse
drinkwater aangegeven (1).
Dit blijkt theoretisch een Pb-oplossend
vermogen van 190/xg/l te hebben.
Dat isprecies de waarde die het in de
proefopstelling, zoals die overigens reeds
door de Commissie Loden Pijpen was
ontwikkeld, na 16uur stilstand blijkt te
hebben. Met (2)isde ligginggegeven van het
Haagse water na verhoging van de pH tot
8,1 met behulp van natronloog, waarbij
gedeeltelijke ontharding tevens heeft
plaatsgevonden. Dit water is gedurende
enige jaren in een pelletreactor-proefopstelling bereid en eveneens aan de
bepaling van het Pb-oplossend vermogen
onderworpen.
Volgens Schock zou het een Pb-oplossend
vermogen van 125yu.g/1 moeten hebben.

'O
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Afb. 4 - Loodgehalten inhet Hatig.sedrinkwater eninheteffluent vaneen peltereactor-proefopstelling.

Gevonden iseen gemiddelde waarde van
130/xg/l(afb. 4).
Er isdus alle vertrouwen dat andere
watersamenstellingen eveneens aan de
grafiek zullen voldoen en er moet dan
worden vastgesteld dat, om een Pb-oplossend
vermogen van s£50/xg/lteverkrijgen (en dat
moet de streefwaarde zijn bij het
conditioneren van het water), alleen
bepaalde combinaties vanpH'stussen 9en 10
bijtotale carbonaatgehalten tussen 20en 140
/u.g/1 tot het doel kunnen leiden.
Hierbij kunnen echter zoals wijzullen zien
bepaalde randvoorwaarden in het gedrang
komen.
Verhoging van de pH isin elk geval
noodzakelijk, maar daarmee komen wij niet

automatisch in het goede carbonaatgebied
terecht. Voor het Haagse water lukt dat met
NaOH inelkgeval niet.Gebruiken wijechter
Ca(OH) 2 dan kan dat wèl lukken.
Tabel 5 geeft het resultaat van proeven en
berekeningen naardeeffecten vaneen aantal
doseringen.
De eerste twee kolommen bevatten praktijkervaringen, de drie overige zijn het resultaat
van berekeningen. Het nieuwe Waterleidingbesluit levert ons daarbij enkele
randvoorwaarden.
De pH mag niet hoger zijn dan 9,5, de
hardheid niet lagerdan 1,5 mmol,het H C 0 3
gehalte niet lager dan 30 mg/l. Alleen door
extra doseringvancalciumzouten kanom een
Pb-oplossend vermogen van =£ 50 /xg/1 te

TABEL V. - Resultaten vanproeven en berekeningen m.h.t. conditionering.
Praktijk
Huidig
drinkwater
1

dosering
pH
HC0 3
Ca2'
Pb-opl
totale hardheid
Na"
Cl
S04
Chem.prijs
CT

(mmol/l)
( mg/l)
( mg/l)
( p.gA)
(mmol/l)
( mg/l)
( mg/l)
( mg/l)
cent/m 3
(mg/ICaC0 3 )

Proef
opstelling
2

NaOHgeen
dosering dosering
1,0
7,7
8,07
172
200
47
80
190
130
1,48
2,3
63
40
70
70
55
55
2,4
180

143

Berekend
THgoed
loodtehoog
3

THtelaag
loodgoed
4

Ca(OH)2dosering
1.0
8,24
115
48
100
1,51
40
70
55
1.6

Ca(OH)2dosering
1,65
9,00
40
24
50
0,9
40
70
55
2,64

96

36

THgoed
loodgoed
5
Ca(OH).,-dosering
+ 0,65 mmol/l
Ca 2+ -dosering
1,7
8,8
33
48
55
1,49

S<<

70
116
117
55
é,4 j (CaS04)
i
5,9 (Cad,)
29
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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
• Slot van pagina 234
waterleidingtechnici, en met hen het gehele
Nederlandse volk, van harte toe.
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