Hoe moeten we onsopstellen tegenoverde problematiek
van de permeatie vanwaterleidingbuizen?*
* Slotvoordxacht gehouden op de KIWA-VWN-studiedagover Permeatie op 25 september 1985 te Amersfoort.
De andere voordrachten van die dag verschenen in H , 0 no. 25, 1985.

Het begrip permeatie van organische
oplosmiddelen door kunststof materialen is
al lange tijd vanuit de wetenschap bekend.
Ook incidentele praktijkgevallen van
benzinelekkages waren alenkele tientallen
jaren bekend. Het isop zich zelfbijzonder
merkwaardig dat naast incidentele gevallen
nooit structureel aandacht aan het begrip,
maar vooral ook aan het probleem van de
permeatie alszodanig isgeschonken. Pas aan
het eind van de jaren '70wordt het probleem
van de permeatie expliciet onderkend.
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Uit eigen ondervinding ismij uit die tijd
bekend dat bij verschillende waterleidingbedrijven de misvatting bestond dat ten gevolge van de in de leiding aanwezige overdruk
permeatie niet zou kunnen plaatsvinden.
Een van de eerste systematische laboratoriumonderzoeken van permeatie door kunststofleidingen werd uitgevoerd door het Goudse
Waterleidingbedrijf in het kader van de
Lekkerkerk-problematiek. Hierbij werd in
een laboratoriumproefopstelling duidelijk
aangetoond dat xyleen in de vloeistof- zowel
alsde gasfase permeëerde door polyethyleenen Polyvinylchloride buizen.
'Lekkerkerk' isin feite het eerste grootschalige bodemverontreinigingsgeval
geweest, waarbij de kritieke situatie van
kunststofleidingnetten ineendergelijk milieu
expliciet werd aangetoond. 'Lekkerkerk'
heeft de aanzet gegeven tot tal van nieuwe
maatschappelijke en milieuhygiënische
ontwikkelingen. In plaats van het eufemistische woordgebruik 'nieuwe ontwikkelingen'
zouden we misschien ook kunnen stellen dat
na 'Lekkerkerk' men er niet langer meer om
heen kon te erkennen dat een aantal milieuhygiënisch niet verantwoorde handelwijzen
niet langer gecontinueerd kon worden zonder
ernstige maatschappelijke consequenties te
creëren.
Ik denk hierbij met name aan het ongecontroleerd storten van huishoudelijke,
industriële en chemische afvalstoffen op het
land of in hetwater. Vanaf dietijd ismenzich
gaan realiseren wat bodemverontreiniging is
en welke consequenties het kan hebben.
Langzamerhand ismen gaan begrijpen dat
het compartiment bodem evenalswater en
lucht met grote milieuhygiënische zorg moet
worden omgeven. Gezien het belang van de
Lekkerkerkaffaire in het historisch
perspectief wil ik hierop in het navolgende
wat verder ingaan.
In het begin van dejaren '70 werd in

Lekkerkerk agrarische grond bouwrijp
gemaakt. Daartoe moesten sloten worden
gedempt. Een goed Hollands spreekwoord
stelt dat men van de nood een deugd moet
maken. In Lekkerkerk werd dit principe
uitgewerkt door de te dempen sloten eerst
flink te verbreden en de vrijkomende grond
te verkopen, alvorens tot demping werd
overgegaan. Hiertoe gebruikte men huisvuil
van de gemeente zelf, alsmede industriële
afvalstoffen uithet Rotterdamse havengebied.
Daarna werden ter plaatse 268 eengezinswoningen gebouwd, alsmede een school en
een gymnastieklokaal. De eerste jaren verliepen zonder noemenswaardige problemen.
In 1976 sprong in de wijk een PVC-distributieleiding van het Goudse Waterleidingbedrijf. Ook werden in dat jaar door het
GEB-Dordrecht bij routinecontrolemetingen
op verschillende plaatsen onder de woningen
en de school, hoge concentraties brandbaar
gas aangetroffen. Bij het afpersen van de
leidingen konden echter geen lekken in het
leidingsysteem worden aangetoond.
Aanbevolen werd om de ventilatie mogelijkheden onder de woningen zogroot mogelijk
te maken. Uit veiligheidsoverwegingen werd
bij de school een bodemafsluiting
aangebracht. In 1978 ontdekte het GEB dat
een stuk slagvast PVC-leiding lekkage bleek
te vertonen, terwijl PE-leidingstukken
gezwollen bleken. In de werkput stroomde
op het grondwater een olieachtige stinkende
drijflaag toe. De stank in de put was zodanig
dat de werknemer in de put onwel werd.
De olieachtige substantie werd door het
GEB gaschromatografisch onderzocht
waarbij tolueen en xyleen in hoge
concentraties werden aangetoond.
Daarna deden zich nog verschillende
breuken voor in het waterleidingnet
waarondereen 'spuiter' vaneen 110 mm
PVC-leiding. Inmiddels werd door de
regionaal inspecteur van de volksgezondheid
een opdracht aan het toenmalige RID
gegeven voor een nader onderzoek.
Grondboringen werden verricht en een
relatie werd gelegd met de slootdempingen
die enkele jaren daarvoor hadden plaatsgevonden. Op de plattegronden van de wijk
werden de voormalige sloten ingetekend,
waarna een grootscheeps bodemonderzoek
van start ging.
Bij een proefontgraving van een klein
parkeerterreintje dat op de plaats van een
gedempte sloot was gesitueerd werd
inderdaad een aanzienlijke vervuiling
geconstateerd.
Ter plaatse werden 40 vaten keuriggestapeld
en afgedekt met zand en hout aangetroffen.
De 'vervuilers' waren kennelijk met overleg
te werk gegaan. Achteraf kan men zich
afvragen hoe het mogelijk isgeweest dat
onder het 'toeziend oog' van de gemeente dit
heeft kunnen plaatsvinden. De vaten bleken

geheel of gedeeltelijk gevuld met organische
oplosmiddelen. Bij het verwijderen van de
straattegels waren deze aan de onderzijde
uitgeslagen en vertoonden alle kleuren van
de regenboog.
Het verdere verloop van de affaire
Lekkerkerk mag bekend worden verondersteld. De constatering dat op een gegeven
moment chemische afvalstoffen in het
drinkwater waren gepermeëerd betekende
de evacuatie van de wijk. Bij de daarop
volgende afgraving werden naast allerhande
dicht opeen gestorte industriële afvalstoffen
ondermeer 1.651 vaten aangetroffen.
In het onderstaande overzicht ishet
'ontstaan' en de 'ontdekking' van de
Lekkerkerk-problematiek kort samengevat.
Belangrijke punten met betrekking tot het
ontstaan van de problemen waren de
bestuurlijke problematiek ten aanzien van
de vergunningverlening en de 'onjuiste'
toepassing alsook de 'overtreding' van de
Hinderwet. Ik heb gemeend deze begrippen
tussen aanhalingstekens te moeten plaatsen
om het eufemistische karakter ervan te
onderstrepen.
De bijzondere wijzewaarophet laboratorium
van het GEB-Dordrecht op de Lekkerkerkproblematiek heeft ingespeeld verdient hier
een speciale vermelding.
l - ontbrekenvanaangepastwettelijk kader
c ! — bestuurlijke problematiek
J« I — ondeskundigheid
-£j - "onjuiste' toepassingvandeHinderwet
c
| — 'overtreding'vandeHinderwet
i - gebrek aan toezicht

'LEKKERKERK'
- samenwerkingdiverse overheden
en onderzoekinstituten
- bestuurlijke benadering
- laboratoriumonderzoek
- historisch onderzoek
- integratie van gegevens
- incidenten
Naar aanleiding van dit ernstige geval van
bodemverontreiniging isvanuit de inspectie
van de volksgezondheid een brief naar alle
waterleidingbedrijven uitgegaan met het
verzoek om een inventarisatie te verrichten
van mogelijk bedreigde gebieden.
Door de Westlandsche Drinkwaterleidingmaatschappij ishierbij een logisch verband
gelegd tussen de drinkwaterleidingen, die in
het Westland veelal door de kassen lopen, en
het in de kassen toegepaste bestrijdingsmiddel methylbromide. Methylbromide was
in die tijd al sterk in discussie vanwege zijn
hoge giftigheid en de daarmee samenhangende luchtverontreinigingsproblematiek. Bij metingen bleek ook hier
permeatie van methylbromide door de wand
van kunststofleidingen plaats te vinden.
Terecht stelde de toenmalige ministervan
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Volksgezondheid en Milieuhygiëne Ginjaar,
dat de ontdekking van de methylbromideaffaire een direct gevolgwasvan hetgeenzich
in Lekkerkerk had voorgedaan.
Ook in de gemeente Maassluis heeft zich een
ernstig geval van bodemverontreiniging
voorgedaan. Hier wassprake van de bouw
van een nieuwe woonwijk op verontreinigde
baggerspecie uit de Rotterdamse havenbekkens. Ten aanzien van de drinkwatervoorziening deed zich hier een ander
probleem voor. Bij uitvoerig drinkwateronderzoek in relatie tot de geconstateerde
bodemverontreiniging bleek geen permeatie
te kunnen worden aangetoond. Wel werden
echter phenolachtige stoffen gevonden.
Hoe deze stoffen in het drinkwater kwamen
was een probleem waar de deskundigen geen
eenvoudig antwoord op konden geven.
Wel heeft een en ander begrijpelijkerwijze
grote onrust onder debevolking veroorzaakt,
waarbij het publiek op een gegeven moment
zelf de leidingen wilde gaan uitgraven. In de
gemeente Krimpen aan den IJssel deed zich
een soortgelijke situatie voor waarbij
olieconcentraties inhet distributienet werden
aangetroffen die de wettelijke normen
overschreden. Ook hier konden geen
aanwijzingen voor permeatie worden
gevonden. Ernstige onrust bij de bevolking
trad ook in dit geval op.
Deze gevallen tonen duidelijk aan dat er zich
nog veel zaken in de leidingen afspelen waar
we op dit moment nogonvoldoende verklaringen voor kunnen geven en die nader
onderzoek vereisen. Ook voor de producenten van de buizen en de leveranciers van
de grondstoffen ishet van belang goed op
deze problemen in te spelen en mee te
denken met hun afnemers om dit soort
ontwikkelingen in de toekomst zo veel
mogelijk door middel van preventief
onderzoek voor te blijven.
Een ander geval waar men bijzonder attent
op dient te zijn isde permeatie van gassen in
kunststof leidingen.
In het voorgaande werd reeks het onderzoek
van de Goudse Waterleidingmaatschappij
vermeld, waarbij men op experimentele
schaal in een proefopstelling duidelijk de
permeatie van xyleen in kunststofleidingen
had aangetoond. In depraktijk vertaald moet
men hierbij rekening houden met bijvoorbeeld houtconserveringsmiddelen die in de
bodem aanwezig kunnen zijn. Hierbij kan
gedacht worden aan met conserveringsmiddelen behandelde paaltjes indebuurt van
waterleidingbuizen. In depraktijk zijn hierbij
moeilijkheden geconstateerd toen een
leiding om een paaltje werd heengeleid.
Ook de invloed van de in het aardgas
gebruikte odorant kan zich doen gelden.
Wat kan er nu voor lering uit de in het
voorgaande gereleveerde praktijkervaringen
worden getrokken?
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—Op de eerste plaats isduidelijk gebleken
hoe belangrijk het isdat een goede expertise
op het gebied van wetenschappelijk
onderzoek binnen het KIWA aanwezig is.
In een tijd waarin er een grote druk op de
kosten bestaat, ishet vaak verleidelijk het
accent te verleggen van het meer fundamentele werk naar het meer op de applicatie
gerichte werk. Naar mijn mening zal de
noodzaak voor dit soort fundamenteel
onderzoek bij het KIWA in de komende tijd
echter toenemen, mede door het teruglopen
c.q. wegvallen van onderzoekcapaciteit bijde
rijksoverheid.
—Niet te vlugdienen bijde aanpak van
praktijkproblemen theoretische bespiegelingen te worden afgewezen. Lekkerkerk is
alleen maar aan het daglicht kunnen komen
en tot een oplossinggebracht kunnen worden
(en n.b.juist op tijd!) vanuit theoretische
vooronderstellingen en door het leggen van
allerlei verbanden. Zonder tè veel te
theoretiseren maar op grond van de
theoretische basiskennis was het belangrijk
èn noodzakelijk omopkortetermijn zicheen
beeld te kunnen vormen over oorzaak,
omvang, risico's en oplossingen.
—De technische diensten en laboratoria van
waterleidingbedrijven dienen een goede, ik
zou haast zeggen, brede(re) kijk tehebben op
wat zich in het veld afspeelt.
Daarbij ishet van belang dat men 'blinde
vlekken' in de organisatie voorkomt. In dit
verband wil ik opmerken dat veelal de
'laboratoriumman' een gespecialiseerde
analyticus is,maar minder affiniteit heeft tot
materialenkennis.
—Ook de positie van het drinkwaterbedrijf
binnen het overheidsgebeuren kan maar alte
vaak problematisch zijn. Ik denk hierbij aan
de niet altijd makkelijke besluitvorming ten
gevolge van conflicterende belangen van de
directeur inzijn functioneren inhet kader van
art. 4 van de Waterleidingwet en als
overheidsdienaar binnen de overheidsstructuur. Misschien een interessant punt in
het kader van de reorganisatie!
—De waterleidingbedrijven moeten er
voorts voor waken niet tesectoraal gericht te
zijn en vooral anticiperend en tijdig op de
maatschappijveranderingen in te spelen.
Dit laatste zowel op technisch wetenschappelijk gebied alsook langs bestuurlijke weg.
—Daarnaast dient het belangvan fundamenteel onderzoek op het gebied van de drinkwatervoorziening naar mijn mening meer te
worden uitgedragen.
Ik wil naast de voorgaande punten nog een
aspect van meer principiële aard aan de orde
stellen.
De drinkwatervoorziening in dit land isgoed
georganiseerd en wordt goed bedreven.
Zo goed zelfs dat onze maatschappij het feit
dat er onder alle omstandigheden een hoge
kwaliteit drinkwater uit de kraan stroomt als

een vanzelfsprekendheid isgaan beschouwen'.
We zullen dit allemaal beamen en zo hoort
het ook. De negatieve consequentie daarvan
is echter dat de drinkwatervoorziening
nauwelijks een onderwerp isdat in de
maatschappelijke - laat staan de politieke belangstelling staat.
De drinkwaterleidingbedrijven zijn er
immers voor om de problemen op te lossen
en dat doen zij voortreffelijk, achter de
schermen. Het isbegrijpelijk dat de schok
dan ook hard aankomt wanneer dit
onbegrensde vertrouwen in de kwaliteit in
gevallen als Lekkerkerk plotseling een deuk
krijgt en men zich pas dan goed gaat
realiseren wat een kostbaar goed het
drinkwater isenvanwelklevensbelang hetis.
Een begrijpelijke reactievande maatschappij
is de roep naar een leidingnet dat tegen
permeatie onder alle omstandigheden
bestand is.Men zou dit de roep naar de
PD-('potdicht') buis kunnen noemen.
Deie reactie mag begrijpelijk zijn, zij iswel
principieel onjuist. Uiteraard zal het streven
er op gericht moeten zijn zogoed mogelijke
kwaliteit leidingmaterialen toe te passen,
maar het hygiënisch uitgangspunt dient
bepalend te zijn. Anders uitgedrukt, het
leidingnet hoort in schone grond te liggen en
niet in dermate vervuilde risicodragende
grond dat permeatie mogelijk is.Ik realiseer
mij dat dit maatschappelijk soms tot
verregaande maatregelen kan leiden. Bij de
bestrijding van de luchtverontreiniging in het
Rijnmondgebied isdestijds ook terecht
gekozen voor een saneringsprogramma met
als uitgangspunt, sanering aan de bron en
heeft men niet voor de alternatieve oplossing
gekozen om de bewoners uit te rusten met
een gasmaker!
Bij deze meer principiële hartekreet.
is de verleiding mij tè groot om, even buiten
de orde om, te verwijzen naar de recente
verontreiniging van hetdrinkwater in Drenthe
met dichloorpropaan. Hoe verleidelijk is het
om in zo'n geval bij de beschouwing van
normen het toxicologisch uitgangspunt te
hanteren in plaats van het hygiënisch
uitgangspunt, dat ook in dit geval bepalend
dient te zijn.
De kwetsbare positie van de openbare
drinkwatervoorziening ismet mijn betoog
naar mijn mening aangetoond. Kwetsbaar in
feitelijke zin, maar öök in maatschappelijke
zin.
Alle betrokkenen zullen zich dit terdege
moeten realiseren en hun beleid hierop
moeten afstemmen, hetgeen onder meer
inhoudt dat duidelijk geanticipeerd moet
worden op de maatschappelijke
ontwikkelingen.
Tot besluit van mijn betoog wil iknog een
aantal aandachtspunten naar voren brengen
die voor de waterleidingbedrijven in het
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kader van de permeatieproblematiek van
belang zijn:
1. Zeer alert zijn op ontwikkelingen in de
ruimtelijke ordenings- en hinderwetsfeer.
Adequaat inspelen op de procedurele
aspecten van beide wetten. Het isvan belang
hiervoor goede afspraken met de betrokken
overheid te maken.
2. Het isvan groot belang dat de 'historie'
van de grond bekend isalvorens tot het
leggen van leidingen wordt overgegaan.
Ten aanzien van dit punt dienen voldoende
formele waarborgen aanwezig te zijn.
3. Hantering van het hygiënisch uitgangspunt: geen leidingen in vervuilde grond.
4. Het houden van een streng toezicht bij
het leggen van buizen.
5. Zoveel mogelijk preventief werken, b.v.
door het in kaart brengen van potentiële
vervuilingsgebieden.
6. De ontwikkelingen met betrekking tot
industriële vestigingen dienen nauwlettend
gevolgd te worden.
7. Het isessentieel dat het leidingnet goed
in kaart wordt gebracht zowel wat betreft
situering als aard van het toegepaste
materiaal.
8. Pas op voor leidingstraten met
'vervuilende partners'. Ook in dit aspect
geldt: 'wie met pek omgaat wordt ermee
besmet'.
9. Ieder waterleidingbedrijf dient over een
goedwerkend alarmeringssysteem te
beschikken, met de juiste man (met
achterban) op de juiste plaats, om tijdig en
adequaat op verontreinigingsgevallen te
kunnen reageren.
10. Men dient over een goed wetenschappelijk onderzoekpotentieel te kunnen
beschikken dat in de gelegenheid wordt
gesteldom vooral preventief tewerken, maar
ook instaat moet zijn omopkorte termijn op
actuele situaties in te spelen.
Ik ben mij ervan bewust dat dit aanzienlijke
eisen aan de waterleidingbedrijven stelt,
zowel wat mankracht betreft alsvan
deskundigheid. Maar de realiteit gebiedt ons
te constateren dat niet alleen de bronnen van
de drinkwatervoorziening door de
toenemende milieuvervuiling worden
bedreigd, maar eveneens de distributiesystemen. Een alerte houding van de
bedrijven isdan ook noodzakelijk. In de
aanvang van mijn betoog heb ik gesteld dat
de drinkwatervoorziening heden ten dage
geen hoge maatschappelijke en politieke
prioriteit heeft. U zult het met mij eens zijn
dat de werkelijke situatie niet in
overeenstemming ismet deze schijnbaar
bevredigende en 'zorgeloze' situatie.
De waterleidingbedrijven hebben een
belangrijke taak om zich maatschappelijk,
technisch en organisatorisch zodanig op te
stellen dat de toenemende milieu-

problematiek tijdig en afdoende het hoofd
wordt geboden. Laten wehopen dat daarmee
voorkomen wordt dat de huidige situatie de
stilte isdie aan de storm voorafgaat.
Aan het einde vandezevoordracht wiliknog
graag mijn waardering uitspreken voor de
bijzonder goede samenwerking inde stuurgroep en de afgeleide werkverbanden.
Van uit de industrie isopzeerpositieve wijze
meegedacht en gewerkt om tot een beter
inzicht in deze gecompliceerde problematiek
van de permeatie te geraken. Het K1WA
heeft naar mijn mening met dit onderzoek
baanbrekend werk verricht dat zeker meer
aandacht verdient dan alleen ophet nationale
vlak.
Tevens wil ik hierbij nogeens het grote
belang onderstrepen van de tot stand
gekomen resultaten van het onderzoek.
Met deze resultaten isin voorkomende
praktijkgevallen een groot deel van de
onzekerheid omtrent te verwachten
consequenties ten gevolge van bodemverontreiniging weggenomen. Thans kunnen
in voorkomende gevallen op korte termijn
met meer inzicht verantwoorde besluiten
worden genomen.
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PNEM in mestverwerking
De Provinciale Noordbrabantse Electriciteits
Mij (PNEM) wil verspreid over de provincie
een aantal mestverwerkingsfabrieken
bouwen. Daartoe iseen samenwerkingsverband aangegaan met de Noordbrabantse
christelijke boerenbond en de mengvoederfabrikant CHV, zo meldde PNEM-directeur
ir. J. van Rooij tegen de Statencommissie
voor Economische Zaken.
De voorbereidende werkzaamheden zijn
gericht op mestdroging. Daarbij kan optimaal
gebruik worden gemaakt van de restwarmte
van de Amercentrale in Geertruidenberg en
van een warmtekrachtcentrale in Helmond,
aldus Van Rooij. De PNEM wilop korte
termijn starten met twee proeffabrieken
in Geertruidenberg en Helmond waarin
pluimveemest en varkensmest zullen
worden gedroogd.
Een ander experiment van de PNEM heeft
betrekking op het gebruik van warmtepompen voor het verwarmen van interieurs.
Volgens de PNEM kan dat in grotere
gebouwen concurrerend zijn met gasverwarming. Een eerste proef loopt
momenteel alineen inrichtingin Veldhoven.
De PNEM wil op korte termijn ook gaan
experimenteren in een groot nieuwbouwproject. Daarbij wordt gedacht aan een
ziekenhuis. (ANP)

Zoutinjecties Chalampé
niet wenselijk
Proeven ten oosten van Mulhouse hebben
aangetoond dat de grond er niet goed isom
zout in te spuiten. Die proeven zijn genomen
aan de oever van de Rijn, met name bij
Chalampé. De grond iserniet poreus genoeg
om het te injecteren zout van de kalimijnen
van de Elzas MDPA te absorberen.
Al eerder waren in Chalampé moeilijkheden
gerezen met de lokale bevolking, die tegen
injectie is.Ook van de zijde van ecologen
bestaan bezwaren wegens mogelijke gevaren
voor een vogelreservaat in de buurt.
De Westduitsers zijn al evenmin enthousiast
omdat ze vrezen dat de Fransen het zout bij
Chalampé onder de Rijn door bij hen
deponeren.
Deze proeven maken deel uit van de in
november 1983 voorziene extra proeven om
de bevolking nogmaals te verzekeren dat er
geen gevaar is.Toen heeft het Franse
parlement het uit 1976daterende Rijnzoutverdrag geratificeerd. Een definitieve
balansvan dieextra proeven en testen volgen
eind maart en daarop volgt de uiteindelijke
beslissing.
Premier Fabius van Frankrijk heeft het
probleem zelf nog aangekaart bij het bezoek,
dat premier Lubbers hem onlangs bracht.
'Frankrijk iser druk mee doende', aldus de
Franse premier. Lubbersantwoordde daarop
te hopen dat met de werkelijke vermindering
van de zoutlozingen wordt begonnen binnen
de gestelde termijn: vóór januari volgend
jaar. (ANP)

International UNESCO
Symposium 'Decision Making
inWater Resources Planning'
Als Noorse bijdrage tot het internationale
hydrologische programma van de UNESCO,
wordt van 5 t/m 7 mei 1986in Oslo het
symposium 'Decision Making in Water
Resources Planning' georganiseerd.
Door de toegenomen vraag naar goed water
voor zulke uiteenlopende doelen als energieproduktie, irrigatie, industrie, drinkwater,
recreatie en visserij,worden we regelmatig
geconfronteerd met de noodzaak om ons
gebruik van de beschikbare bronnen te
optimaliseren.
Het symposium behandelt de methoden om
dat te bereiken.
Nadere informatie:
mr. A. .1. Carlsen, c/o Ingénier A. B. Berdal
A/S, Kjorboveien 25, 1300Sandvika.
Noorwegen.
Telefoon: Oslo (47-2) 47 1100.
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