De ontwikkelingen metbetrekking tot drinkwaterinstallaties

Voordracht uit de 38e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Bedrijfsmatige aspecten van transport en distributie', gehouden op 9en 10januari 1986 aan de TH Delft.

Inleiding
In de laatste jaren zijn er belangrijke
ontwikkelingen te constateren met betrekking tot de drinkwaterinstallaties.
Een overzicht zalworden gegeven van deze
ontwikkelingen, die zowel op het beleidsmatige, het organisatorische als het
technische vlak liggen.
Allereerst zullen de internationale
ontwikkelingen worden aangegeven, terwijl
daarna de landelijke ontwikkelingen zullen
worden behandeld. Met name zullen de
kwaliteitsproblemen in de drinkwaterinstallatie nader aan de orde worden gesteld.
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De drinkwaterinstallaties vanuiteen internationale optiek
Door een zestal landen werdin 1957de EEG
opgericht en kwam het EEG-verdrag tot
stand. Het betekende onder meer dat
handelsbelemmeringen tussen de deelnemende landen zouden worden weggenomen. Inmiddels ishet aantal
deelnemende landen zoals bekend verdubbeld. De regelgeving strekte zich op een
gegeven moment ook uit tot het terrein van
de drinkwatervoorziening. Het was het
moment (1974) waarop de nationale
verenigingen van waterleidingbedrijven - 'de
VEWINnen' —zich organiseerden in Eureau
om als overlegorgaan en als gesprekspartner
met de EEG te fungeren. Er werden vijf
werkcommissies opgericht. Eén daarvan
Eureau 12 (Eul2) heeft betrekking op
drinkwaterinstallaties en staat onder
Nederlands voorzitterschap.
Reeds betrekkelijk snel werd Eu 12geconfronteerd met de toe te passen
beveiligingen en beveiligingsconstructies van
wasmachines en vaatwasmachines bij de
aansluiting op de drinkwaterinstallatie.
Eu 12 zag daarin voldoende aanleiding om
de gehele problematiek van de beveiliging
van het leidingnet van de waterleidingbedrijven èn de drinkwaterinstallaties
structureel aan te pakken en er werd een
beoordelingssysteem ontwikkeld met behulp
waarvan beveiligingen in bepaalde situaties
konden worden vastgesteld - het systeem
Montout. Gezien de complexe aard van de
materie werd in 1981 een voorlopig
document door het bestuur van Eureau
vastgesteld opdat daarmee ervaring kon
worden opgedaan in de praktijk.
In november 1985 werd het definitieve
document door het bestuur van Eureau
vastgesteld.
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het drinkwater ineen leidingsysteem, wordt
daarmee alszodanig beoordeeld en
gekarakteriseerd.
Deze categorieën zijn alsvolgt geformuleerd:
Klasse I: Water dat aan de EEG-richtlijn
voldoet;
Klasse II: Vloeistof die geen gevaar inhoudt

Zwitserland

SVGW

Afb. I - Matrix van Montout-systeem.

Afb..? - Keuringsinstituten in Europa.

Het complexe karakter van de materie wordt
veroorzaakt door een grote hydraulische
verscheidenheid aan te beveiligen situaties,
technische beveiligingsmogelijkheden en
verschillende niveaus van risico's
veroorzaakt door een onnoemlijk aantal
vreemde stoffen, die naar gelang de
hydraulische omstandigheden in variabele
hoeveelheden en in variabele concentraties
het leidingsysteem kunnen bezoedelen.
Het vastgestelde systeem Montout geeft daar
thans antwoord op.

voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld
waarden die zijn gebaseerd op
ADI*-waarden);
Klasse III: Vloeistof die enig gevaar kan
opleveren voor de volksgezondheid
(bijvoorbeeld die zijn gebaseerd op NEL**waarden);
Klasse IV: Vloeistof diegevaaroplevert voor
de volksgezondheid, met name voor zover
het toxische of radioactieve stoffen betreft;
Klasse V: Idem als klasse II voor bacteriologische verontreiniging.
In de verticale kolommen is rekening
gehouden met het verschil in hydraulische
omstandigheden, het verschil tussen
zogenaamde zuigkruis- en perskruisverbindingen (respectievelijk P = atmen
P > atm).
Bij de perskruisverbindingen isslechts één
voorwaarde nodig (bijvoorbeeld een open
afsluiter) om deze te doen functioneren om
verontreiniging te veroorzaken. Bij de
zuigkruisverbindingen zijn daarvoor
meerdere maar in ieder geval tenminste twee
voorwaarden nodig. Bij de beoordeling van
de risico's wordt derhalve met deze aspecten
rekening gehouden.
De beide soorten kruisverbindingen zijn
verder op gelijksoortige wijze onderverdeeld
ter onderscheiding van de hydraulische
situatie.
P c betekent dat er een blijvende (continue)
mogelijkheid bestaat tot verontreiniging.
P N C betekent dat er op een bepaald moment
een mogelijkheid tot terugstroming bestaat
of ontstaat (derhalve een—niet —continue
situatie).
P t staat voor een tijdelijk aangebrachte
verbinding (zie voorbeelden).

Het systeem Montout
Het systeem werkt met behulp van twee
matrices, die beide op dezelfde wijze zijn
samengesteld (zie afb. 1).
Horizontaal worden een aantal zogenaamde
kwaliteitsklassen van vloeistoffen
gedefinieerd.
De vloeistof, die in contact kan komen met
Afb. 2 - De beschermingsmatrix.
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** NEL = No Effect Level.
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De twee in de aanvang genoemde te gebruiken matriceszijn alsvolgt onderverdeeld:
a. De situatiematrix, die de te beveiligen
situatie weergeeft. De - hydraulische situatie wordt aangegeven door in de
betreffende vakjes de open cirkels te zwarten.
b. De beschermingsmatrix van de
EEG

- Directoraat-generaal voor de
consument

CEN

- Europese organisatie voor
normalisatie
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toestellen en constructies een uniform
voorschrift teworden opgesteld, bijvoorkeur
via internationale normalisatie (CEN);
b. het resultaat van de nationale keuringsinstituten, wederzijds te worden erkend.
In afb. 3worden een aantal van deze
instituten genoemd. Moeilijkheid bij deze

Aantal
Leidingmaterialen

8

CENELEC - Europese organisatie voor
normalisatieop elektriciteitsgebied

Aanleg

6

DWI's inbijzondere situaties

4

UNICHAL - Europeseverenigingvoor
stadsverwarmingsbedrijven

Persproef

CEIR

- Europese kranenindustrie

Beschermingen

CECED

- Europeseindustriële organisatie
vooro.a.was-envaatwasmachines

Aarding

EFCEM

- Europeseorganisatievoor
catering equipment

Waterbehandeling

Afb. 4 - Overzicht van Europese contacten.

beveiligingstoestellen.
Aangegeven wordt voor welke situatie het
beveiligingstoestel een voldoend geachte
bescherming geeft, eveneens door het zwart
maken van de betreffende bollen (zie als
voorbeeld afb. 2).
Wanneer beide matrici met elkaar worden
vergeleken kan worden vastgesteld welke
beveiligingen in de betreffende situatie
zouden kunnen worden gebruikt.
De beschermingsmatrix dient in dat geval de
situatiematrix te dekken. Meestal voldoet
een serie beveiligingen. Dat schept de
mogelijkheid dat door de fabrikant of de
installateur de naar zijn mening meest
geschikte beveiliging uit deze serie kan
worden toegepast. Het systeem laat dus
principieel een grote mate van vrijheid toe.
In het vastgestelde document wordt tevens
aangegeven aan welke merendeels
hydraulische eisen de betrokken beveiligingen dienen te voldoen. Slechts die
beveiligingen zijn opgenomen, die in
tenminste twee landen worden toegepast het istenslotte een internationaal document.
Vaststelling van het Montout-systeem
betekent internationaal een belangrijke stap
voorwaarts. Praktisch gezien zullen en
kunnen overal in Europa dezelfde beveiligingen in overeenkomstige situaties worden
gebruikt.
Verdere ontwikkelingen nahet systeem
Montout
Met het vaststellen van het beveiligingstoestel wordt overigens nog niets vastgelegd
ten aanzien van de kwaliteit van die
toestellen of constructies.
Om deze kwaliteitseisen op eenzelfde niveau
te brengen dient:
a. voor de in het document genoemde

Reservoirs

Afb. 5 - Uitgegeven werkbladen.

ontwikkeling isonder meer dat de
betreffende keuringsinstituten uit
verschillende invalshoeken werken. Isin
Nederland het KIWA een waterleidinginstituut, in Denemarken isdat bijvoorbeeld
een overkoepelend instituut vandebouw-en
woningtoezichtorganisatie. Eu 14is thans
bezig deze problematiek op te lossen.
Een ander probleem isde nadere invulling
van de verschillende vloeistofcategorieën.
Eu 13isaangevangen met een nadere
vaststelling van de grenzen - de niveaus van
onder meer toxicologische parameters.
Ik kom daar later nog op terug.
Inmiddels iswel een aanvang gemaakt met
het leggen van contacten met verschillende
fabrikantenorganisaties in Europa. Immers,
indien de fabrikant bijde constructie van zijn
te fabriceren apparaat reeds rekening houdt
met de waterleidingtechnische eisen,
behoeven in een later stadium geen verdere
problemen te worden verwacht. In het
algemeen kan worden gesteld dat de industrie
positief reageert op de inspanningen van
Eureau. Een overzicht van de contacten in
het Europese vlak wordt weergegeven in
afb. 4.
De Nederlandse situatie
Ten dienste van de uniforme benadering
bestaat reeds enkele jaren het zogenaamde
Landelijk Inspectie Contact (LIC). In deze
LIC-organisatie zijn alle waterleidingbedrijven verenigd in de VEWIN via de
structuur van Regionale Inspectie Contactgroepen (RIC's) deelnemer. De afgelopen
jaren hebben bewezen datdezeorganisatiein
een behoefte heeft voorzien en voorziet.
Mede door de inspanningen van het LICis
ten aanzien van detegeven voorschriften van

drinkwaterinstallaties een interessante
structuur ontstaan.
Het normblad NEN 1006 (de AVWI),
voorschriften voor drinkwaterinstallaties,
geeft in het kort inwezen de 'wetmatigheden'
aan waaraan een drinkwaterinstallatie dient
te voldoen. Door het geïntroduceerde
systeem van de door de VEWIN uitgegeven
werkbladen wordt aangegeven hoe in het
algemeen aan de AVWI kan worden
voldaan. Het werken overeenkomstig de
werkbladen leidt derhalve automatisch tot
het voldoen aan de AVWI - derhalve aan de
voorschriften.
Het isin dit systeem echter ook mogelijk
installaties te ontwerpen, die niet direct de
werkbladen volgen, maarwelvoldoen aan de
principes van de AVWI. In het laatste geval
zal het overleg met de installateur/architect
indringender dienen te zijn dan in het eerste.
Met deze opzet worden technische ontwikkelingen niet tegengehouden en wordt
bovendien de mogelijkheid geschapen voor
individuele wensen van gebruikers,
aannemers en installateurs.
Binnen de LIC-organisatie isgelukkig een
veelsoortige deskundigheid aanwezig.
Het betekent dat voor het opstellen van
werkbladen waarbij 'aanverwante'
deskundigheid nodig isgemakkelijk op die
behoefte kan worden ingespeeld. Bovendien
is door het grote aantal personen, dat
deelneemt aan het LIC een hoge 'produktie'
van werkbladen mogelijk.
In het LIC wordt op democratische wijze
samengewerkt. Het wilzeggen dat na
uitvoerige discussies, waar in feite ieder
bedrijf zijn bijdrage levert uiteindelijk een
algemeen standpunt wordt bepaald.
Gelukkig moet worden vastgesteld, dat dit
algemene standpunt normaliter ook door de
bedrijven wordt opgevolgd. De werkwijze
wordt vanwege het coöperatieve karakter
uniform, hetgeen voor andere betrokkenen
van bijzonder belang is.
Deelname van alle bedrijven binnen de
VEWIN betekent verder dat nieuwe
ontwikkelingen in de drinkwaterinstallatie
onmiddellijk worden gesignaleerd. Het LIC
heeft daardoor een breed en gevoelig
vangnet. Geconstateerd mag tevens worden
dat het zelfvertrouwen van de gemiddelde
inspectieman in de laatste jaren door het
werk en de werkwijze van het LIC is
toegenomen. Natuurlijk kent de werkwijze
van het LIC en de afgeleiden ervan ook een
aantal nadelen. Door de democratische
werkwijze duren procedures langer dan
menig inspectieman lief is. De inspecteur zal
derhalve zijn probleem ineersteinstantie nog
altijd zelf moeten oplossen. In velegevallen is
het KIWA nodig, dat voor het opstellen van
kwaliteitseisen en criteria dient te zorgen om
bepaalde toestellen of materialen te kunnen
toepassen.
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Aantal
Drukverhogingsinstallaties

7

kritiek ontv.

Warmwaterinstallaties

2

kritiekontv.
(vewinst.p.)

Brandblusinstallaties

1

kritiek ontv.

Leidingmaterialen
stalen draadpijpen

1

ter kritiek

Desinfecteren

1

terkritiek

Afsluit- en aftapmogelijkheid

1

ter kritiek

Beveiliging toestellen

1

voorb.

Reservoirs nietvoor
drinkwater

1

voorb.

Rioolzuiveringsinrichtingen

1

voorb.

Meterputten bouwaansluiting

1

voorb.

Drukstootdempers/
expansievaten

1

voorb.

Radio-nucliden-laboratoria

1

herzien

Berekeningsgrondslagen

1

opnieuw

Afb. 6 - Werkbladen in voorbereiding.

gehandeld. Voorbeelden daarvan zijn hoe de
kwaliteit van het drinkwater in private
reservoirs dient te worden gecontroleerd of
op welke wijze een bodemverontreiniging
dient te worden gemeld door het waterleidingbedrijf (zie afb. 7).
In ontwikkeling ishet systeem van inspectierapporten. In gevallen, waar geen nadere
voorschriften/kwaliteitseisen/verklaringen
van geen bezwaar en dergelijke bestaan, kan
kennis genomen worden van de beoordeling
van een individueel geval door een
individueel waterleidingbedrijf. Tevens ishet
mogelijk om - indien door het KIWA
daaromtrent nog geen nadere acties zijn
ondernomen - alsvoorloper bijvoorbeeld te
onderzoeken en vast teleggen ofeen bepaald
apparaat van een goede interne beveiligingis
voorzien. Uiteraard wordt door het LICin
diverse gevallen geconstateerd dat er
behoefte isaan nader onderzoek. Dit kan
liggen op het terrein van de techniek, maar

Vorst in kruipruimten
Kwaliteit aan hettappunt
Toepassing antivries/anticorrosie
Meldingsplicht bodemverontreiniging
Beveiliging biertapinstallaties
Veegwagens en kolkenzuigers
Chemisch reinigenvan kleding

Legionella
Keerkleppen heet water
Meterkasten aan buitengevel
Toxicologische systematiek
Verschillende aansluitkosten

Beproeven LPG/propaan gastanken
in voorbereiding

Uniforme bijdrage herinspectie

Controle kwaliteit in drinkwaterreservoirs

Warm water
Berekeningsgrondslagen
Inspectiebeleid

Afb. 7 - Overzicht van uitgegeven adviezen.

Afb. 8 - Onderzoek metbetrekkingtotdrinkwaterinstallaties.

Tenslotte dreigt in sommige gevallen door
directe externe contacten van de regionale
inspecties een te individuele stellingname van
een regio ten aanzien van een bepaald
probleem.
In het korte bestaan van het LIC is inmiddels
een groot aantal werkbladen opgezet.
Een binnen de LIC-organisatie voorbereid
werkblad wordt aan de werkbladencommissie —waarin een aantal belanghebbende organisaties mede zijn vertegenwoordigd —aangeboden en na eventuele
aanpassing ter kritiek gepubliceerd. Na de
kritiekverwerking worden de werkbladen
vastgesteld en uitgegeven door de VEWIN.
Inmiddels zijn 23 werkbladen tot stand
gekomen en zijn er 20 stuks in voorbereiding
dan wel in de kritiekfase (zie respectievelijk
afb. 5 en 6).
Een andere activiteit van het LIC ishet
uitbrengen van adviezen aande waterleidingbedrijven/inspecties, de zogenaamde
'geeltjes'. Hel betreft voornamelijk adviezen
hoe in bepaalde situaties door de directies
van waterleidingbedrijven kan worden

ook op die van bijvoorbeeld financiële en
beleidsaspecten.
In de afgelopen jaren isin dat opzicht veel
werk verricht, zowel binnen het LIC indien
het om meer praktische aangelegenheden
gaat als via het VEWIN/KIWA-onderzoeksprogramma indien het om fundamenteler
onderzoek gaat. Voor de problemen op
kwaliteitsgebied wordt samengewerkt met
het zogenaamde LIC + . Met de plus worden
een aantal chemici aangegeven die deel
uitmaken van dezewerkgroep. In ditkaderis
nader onderzoek verricht naar bijvoorbeeld
de kwaliteitsverschillen tussen hettappunt en
het juridische punt van levering door het
waterleidingbedrijf (zie ook KIWA
mededeling nr. 92). Dit belangrijke
onderzoek leverde de volgende resultaten op:
— De beoordeling van de kwaliteit op het
leveringspunt isonbetrouwbaar. Juridisch
gezien een interessante conclusie.
—De verandering van de waterkwaliteit is
het grootst vlak voor en vlak na het punt van
levering. Ook zijn er grote verschillen tussen
stromend en stilstaand water.

- Geadviseerd wordt hetwaterin stromende
toestand te beoordelen aan het meest
gebruikte tappunt in het perceel en na
doorstroming.
In die situatie iser geen significant verschil
geconstateerd tussen leveringspunt en
tappunt.
- De kwaliteit vanwarm waterisminder dan
van koud water.
- Er zijn niet onbelangrijke hoeveelheden
lood gevonden in percelen, waar dienstleiding en drinkwaterinstallatie niet uit lood
bestonden.
Op grond van dit onderzoek isdoor het LIC
besloten voor de beoordeling van de waterkwaliteit in drinkwaterinstallaties een
werkblad vast te stellen.
Een overzicht vanonderzoek met betrekking
tot de drinkwaterinstallaties wordt gegeven
in afb. 8.
D e kwaliteitsbeoordeling van drinkwater

Op 15 juli 1980werd de Europese richtlijn
met betrekking tot de kwaliteit van drinkwater gepubliceerd. Daardoor werd een
aanpassing vandeNederlandse waterleidingwet noodzakelijk. Het kenmerkende van
deze richtlijn is.dat
- voor een groot aantal parameters grenswaarden zijn voorgeschreven, die feitelijk
onder geen enkele omstandigheid mogen
worden overschreden;
- de niveaus van een aantal parameters ten
opzichte van de toen bestaande eisen zijn
verscherpt;
- de grenswaarden niet altijd zijn gestoeld
op resultaten van wetenschappelijk
onderzoek;
- met name de somparameters tot praktische
problemen aanleiding kunnen geven;
- deze richtlijn ook betrekking heeft op het
door de consument in zijn drinkwaterinstallatie getapte drinkwater.
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat er een aantal overwegingen
zijn die om nadere bezinning vragen:
- de grenswaarden zijn te absoluut gesteld:
- er zijn maar weinig situaties waarin teallen
tijde en onder alleomstandigheden aan de
Europese richtlijn wordt voldaan;
- in een aantal situaties issprake van
bijzondere omstandigheden, zoals:
a. de gevolgen van mogelijke verontreinigingen in drinkwaterinstallaties veroorzaakt
door kruisverbindingen;
b. de gevolgen van de permeatie van
leidingen;
c. de wisselende hydraulische omstandigheden in leidingnetten en drinkwaterinstallaties;
d. het verschil tussen weinig en veel
gebruikte tappunten.
In dit soort gevallen dienen er specifieke
beoordelinesmaatstaven te worden

H,0(19) 1986.nr.20

49

vastgesteld. De methode Montout geeft
daarvoor een basisfilosofie.
Stof (naam)

Ten aanzien van de waarden van de normstelling kunnen feitelijk twee problemen
worden gesignaleerd:
a. Tijdelijke overschrijding van de wettelijk
voorgeschreven waarden van de aangegeven
parameters, die niet tot volksgezondheidsgevaarlijke situaties leiden. In afb. 9 wordt
onder A aangegeven hoedegewenste situatie
er uit dient te zien. De kwaliteit van het
drinkwater varieert in relatie tot de tijd maar
blijft met betrekking tot de voorgeschreven
parameters voortdurend onder de vastgelegde normen. In de situatie, die is
aangegeven onder B, moet geconstateerd
worden dat door bepaalde omstandigheden
gedurende een beperkte tijd de wettelijk
voorgeschreven waarde van een parameter
wordt overschreden, maardatde gemiddelde
waarde van deze parameter over langere tijd
gezien binnen de wettelijke waarde ligt.
Op grond van debestaande basisfilosofie, dat
kwaliteitswaarden van drinkwater worden
vastgesteld op basisvan levenslang gebruik is
een dergelijke overschrijding niet van
gezondheidstechnische betekenis.
In de situatie zoals aangegeven onder C
wordt gedurende een zeer korte tijd niet
alleen de wettelijk voorgeschreven waarde
van de parameter overschreden maar ook de
wetenschappelijk benaderde norm op basis
van dagelijks gebruik. Op basis van
incidenteel gebruik blijft de kwaliteit echter
beneden de wetenschappelijk benaderde
waarde voor incidenteel gebruik, bij welke
methode overigens bovendien nog een
belangrijke veiligheidsfactor wordt
gehanteerd. De vraag dient te worden
beantwoord op welke wijze dit soort
problemen dienen te worden beoordeeld.
b. De normstelling als zodanig
Ten aanzien van de eisen die aan drinkwater
gesteld moeten worden zijn twee principiële
benaderingen mogelijk:
1. Er wordt van uitgegaan dat water een

Chloorpesticiden
HCB
Dieldrin
Aldrin
Endrin
Endosulfan
DDT
Lindaan (y-HCH)
Heptachloor
Cholinesteraseremmers
Carbaryl
Dichloorvos
Malathion
Parathion
Methyl-Azinfos
Overige pesticiden
1,2-Dichloorpropaan
Atrazine
Propazine
Simazine
Dinoseb

ADI( tg/kg
lichaamsgewicht

WADI ug/l

MTC* ug/l

0,62
0,12
0,1
0,2
8
5
10
0,5

1,9
0,35
0,3
0,6
24
15
30
1,5

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

10
4
20
5
2,5

30
12
60
15
7,5

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

?

200"
24
30
60
1"

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

8
10
20
?

* Maximumtoelaatbare concentratie volgens hetWaterleidingbesluit vooreenindividuelestof.
** Doortoxicologen gehanteerdeveiligewaarden.
Afb. 10 - Voorbeelden van wettelijk toegestane waardenen wetenschappelijk afgeleide normen.

natuurprodukt is,waarin zich geen vreemde
stoffen mogen bevinden.
2. De eisen die aan de kwaliteit van
drinkwater worden gesteldworden bepaald—
uiteraard rekening houdend met een grote
veiligheidsmarge —door de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek.
De eisen inde huidigewaterleidingwet liggen
tussen beide filosofièn in.Ze zijn historisch
gezien beredeneerd vanuit debenaderingvan
het 'natuurprodukt'. In de bestaande
wetgeving komt echter eengroot aantal eisen
voor niet natuurlijke produkten voor,
waaraan maximale toelaatbaarheidsgrenzen
worden gesteld.
De gesignaleerde problemen met betrekking
tot drinkwaterinstallaties zijn geheel
overeenkomstig de problemen zoals zij
voorkomen bij de permeatie van bepaalde
materialen of bij de verontreiniging van de
bronnen (grond- en oppervlaktewater).
Met de toenemende milieu- en gezondheidstechnische problematiek in de drinkwater-

voorziening zal het niveau van de
drinkwaterkwaliteit in toenemende mate aan
de orde worden gesteld.
Drinkwater dientvan het allerhoogste niveau
te zijn; echter ook tegen elke prijs? Of is het
wetenschappelijk aangetoonde niveau
voldoende?
Lage niveaus leiden tot hoge kosten. In de
huidige wetgeving zijn de niveaus van een
aantal normen gerekend naar wetenschappelijke maatstaven wel bijzonder laag.
De dagelijkse toelaatbare concentratie ligt
soms zeer belangrijk hoger (zie afb. 10).
In deze afb. zijn bijwijze van voorbeeld
aangegeven de ADI-waarden (Aanvaardbare
Dagelijkse Inname uitgedrukt in ^.gper kg
lichaamsgewicht), de zogenaamde
WADI-waarde (de maximaal toelaatbare
inname in drinkwater in/ug/l,waarbij wordt
verondersteld dat het een waarde betreft
voor een volwassen persoon (met 60 kg
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Afb. 9 - Diverse vormen van kwaliteitsvariaties met betrekking totde normstelling.

HYGIENISCHE NORM
WAARDE IN DRINKWATER
(WATERLEIDINGWET!

WETENSCHAPPELIJKE
NORM
INCIDENTEEL GEBRUIK
I N.E.LI

WETENSCHAPPELIJKE
NORM
CONTINU GEBRUIK
(WADI)

WETENSCHAPPELIJKE
NORM
CONTINU GEBRUIK

HYGIENISCHE NORM

HYGIENISCHE NORM

WHO Workshop over Nitraatverwijdering

Van 2 t/m 5september 1986 hebben
vertegenwoordigers van 16 verschillende
Oost- en Westeuropese landen, intensief van
gedachten gewisseld over 'nitraatverwijdering
uit drinkwater'. Het Regional Office for
Europe van de World Health Organisation
organiseerde hiertoe een 'workshop' in
samenwerking met het Institute for Water
Pollution Control in Budapest (VITUKI).
Dit instituut trad tevens op als gastheer.
Dat deze bijeenkomst juist in Hongarije
plaatsvond was geen toeval, zoals bleek
tijdens de presentatie van een overzicht van
de nitraatproblematiek in dit land. Zo deden
zich in Hongarije in 1985 ca. 60 gevallen
voor van methemoglobine (blauwe babies),
terwijl op tientallen plaatsen de toegestane
waarde van nitraatgehalte in het grondwater
wordt overschreden.
De situatie in andere landen was in het
algemeen —voorzover althans bekend—
minder ernstig, doch niet minder verontrustend. De meeste aandacht isechter
besteed aan de presentatievanen gedachtenwisseling over de activiteiten in de ver-
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lichaamsgewicht) en een consumptie
drinkwater van 2 1 per dag, terwijl tevens er
van wordt uitgegaan dat 10% van de betreffende stof maximaal via het drinkwater
zou kunnen/mogen worden opgenomen).
Ongetwijfeld zal er invoorkomende situaties
op de waterleidingwereld aandrang worden
uitgeoefend om de normen op te rekken.
Het isdaarom nuttig de normstelling en haar
interpretatie nog eens grondig onder de
loupe te nemen, te meer daar moet worden
verwacht dat de leveringvan drinkwater
binnenkort zal vallen onder de produktaansprakelijkheid, zoals deze in
EEG-verband in een nieuwe richtlijn is
ontwikkeld en door deNederlandse wetgever
zal moeten worden overgenomen.
Conclusie
Kort samengevat kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
—de inspectiewereld isin belangrijke
ontwikkeling, zowel internationaal als
nationaal;
—het punt van levering isten aanzien van de
kwaliteitsbeoordeling van het geleverde
drinkwater onbetrouwbaar;
—de normstelling in en om de drinkwaterinstallatie alszodanig alsmede haar
interpretatie voor bijzondere omstandigheden dient nog eens grondig te worden
bestudeerd. Van belang daarbij isde
produktaansprakelijkheid van de waterleidingbedrijven ten gevolge van een
EEG-richtlijn.
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Mr. Fleil(VIT LIKI) bijproefinstallatie voor de verwijdering vannitraatuitgrondwater. Hetprincipe vanhetproces dat
hiermee wordt onderzocht isgebaseerd op biologische denitrificatiemet glucose als koolstofbron.

schillende landen op het gebied van:
- maatregelen ter voorkoming van verontreiniging van grond- en oppervlaktewater
door nitraat;
- behandeling in de bodem van het met
nitraat verontreinigde grondwater;
- ontwikkeling entoepassingvanbiologische,
fysisch-chemische methoden voor de
verwijdering van nitraat.
De deelnemers kwamen na vier dagen
geanimeerde discussies onder leiding van
dr. A. Hommonay (VITUKI) tot de
volgende conclusies en aanbevelingen:
Voorkomen beterdan genezen
1. De voortdurende stijging van het
nitraatgehalte ingrond-en oppervlaktewater
vormt een potentiële bedreiging van de
drinkwatervoorziening in Oost- en
West-Europa. Maatregelen om hieraan een
halt toe te roepen zijn dan ook dringend
noodzakelijk.
2. Hoewel er verschillende verdienstelijke
ontwikkelingen zijn op het gebied van de
verwijdering van nitraat uitdrinkwater wordt
dit niet alsde uiteindelijke oplossing
beschouwd. Preventieve maatregelen dienen
te worden getroffen, niet alleen uit oogpunt
van milieubescherming en het ontbreken van
geschikte methoden om het nitraat te verwijderen maar ook omdat de kosten van
preventieve maatregelen op langere termijn
waarschijnlijk lager zijn dan de kosten voor
behandeling van het drinkwater.
3. Om preventieve maatregelen te kunnen
effectueren ishet eerst nodig de oorzaken
van de verontreiniging door nitraat nauwkeurig te inventariseren. Hiernaast is kennis
en inzicht omtrent de wetgeving en beleid in
de verschillende Oost- en Westeuropese
landen ten aanzien van deze problematiek
onontbeerlijk.
Voorgesteld wordt dat de WHO werkvergaderingen organiseert met het doel een

overzicht samen te stellen van de bestaande
en toekomstige wetgeving en beleid in
Oost- en West-Europa op het gebied van
preventieve maatregelen.
4. Een breed scalavan biologische en fysisch
chemische zuiveringstechnieken voor de
verwijdering van nitraat uit drinkwater is
besproken en geëvalueerd. Er iseen overzicht gemaakt van de demonstratieinstallaties en proefopstellingen diein bedrijf
zijn of zijn geweest in de landen welke
vertegenwoordigd waren. Uit dit overzicht
blijkt dat er slechts een beperkt aantal
praktijkinstallaties in bedrijf zijn. Bovendien
iser met deze installaties nog slechts korte
tijd ervaring opgedaan.
5. Of nitraatverwijdering in aanmerking
komt en welke techniek de voorkeur geniet,
wordt bepaald door:
— stadium van ontwikkeling waarin een
techniek zich bevindt;
— kosten;
—ruw waterkwalititeit, bijvoorbeeld sulfaaten chloridegehalte;
—vereiste voor- en nabehandeling;
—produktie van afvalstoffen, bijvoorbeeld
brijn, biomassa;
—complexiteit van het proces, bijvoorbeeld
noodzaak tot automatisering en gebruik van
potentieel gevaarlijke chemicaliën.
Op basis van de bovengenoemde criteria zijn
de voor- en nadelen geëvalueerd van de
processen, welke zijn gebaseerd op de
volgende principes:
heterotrofe en autotrofe biologische
denitrificatie, ionenwisseling, omgekeerde
osmose, electrodialyse, fotochemische
reductie en chemische reductie. Hierbij is
vastgesteld dat er op dit moment geen
technieken beschikbaar zijn welke in de
praktijk gedurende een voldoend lange
periode bewezen hebben eenvoudig,
betrouwbaar en goedkoop te zijn.
6. Ionenwisseling, heterotrofe biologische

