Het gezamenlijke speurwerkvandeNederlandse waterleidingbedrijven

Ten geleide
Zowel tijdens zijn loopbaan bij Gemeentewaterleidingen (Amsterdam) alstijdens zijn
hoogleraarschap aan de Technische Hogeschool te Delft, isHuisman een groot
stimulator geweest voor het speurwerk in de
bedrijfstak van de openbare watervoorziening
in Nederland.
Voortdurend op zoek naar de wetenschappelijke achtergronden van de processen die
zich afspelen bij de winning, de zuivering en
het transport van water, wist hij talloze
vakgenoten te inspireren zich te verdiepen in
de vele aspecten van het waterleidingvak.
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Hij was daarbij een waardevol voorzitter en
lid van vele KIWA-commissiesen heeft
aanzienlijke bijdragen geleverd aan de
ontwikkeling van de kennis in onze
bedrijfstak.
Het is mede om die redenen wel haast
vanzelfsprekend dat in dit 'Huisman'nummer van H 2 0 een overzicht van het
gemeenschappelijke speurwerk vandewaterleidingbedrijven niet mag ontbreken.
Een overzicht dat dehuidigestand van zaken
zal weergeven en een blik in de toekomst zal
werpen.
De auteurs van dit artikel willen hiermede
tevens de grote erkentelijkheid van de
VEWIN en het KIWA jegens Huisman
uitspreken voor de vele waardevolle
bijdragen die hij heeft geleverd aan de
ontwikkeling van de drinkwatervoorziening
van Nederland.
Het VEWIN-speurwerkprogramma
In Nederland verzorgen thans iets minder
dan honderd waterleidingbedrijven de
openbare watervoorziening.
Een openbare watervoorziening die op hoog
niveau staat en een vergelijking met de ons
omringende landen met glans kan doorstaan.
Dat hoge niveau ismede bereikt door een
nauwe samenwerking tussen de waterleidingbedrijven opbeleidsmatigen technisch gebied.
Reeds vroegtijdig werd onderkend dat een
gemeenschappelijk speurwerkprogramma,
waarvoor de faciliteiten en know-how
gezamenlijk worden gefinancierd, aanzienlijke voordelen heeft boven een aanpak

waarbij waterleidingbedrijven individueel en
niet gecoördineerd onderzoek uitvoeren.
Dit geldt bijvoorbeeld met name voor
speurwerk, waarvan de kosten onaanvaardbaar hoog worden alszijdoor een afzonderlijk waterleidingbedrijf voor eigen rekening
zouden worden uitgevoerd.
Het isvanuit deze gezichtspunten dat de
VEWIN reeds velejaren een speurwerkprogramma opdraagt aan het KIWA, dat in
samenwerking met de waterleidingbedrijven
wordt uitgevoerd. Van VEWIN-zijde wordt
het programma opgesteld en begeleid door
de VEWIN-speurwerkcommissie.
Voor de bepaling van de koers van het
speurwerkprogramma raadpleegt de
Speurwerkcommissie op gezette tijden de
waterleidingbedrijven. Op basisvan de
vergaarde informatie wordt een langetermijnprogramma opgesteld, dat alvorens
het aan het KIWA ter uitvoering wordt
opgedragen, door het bestuur en de
ledenvergadering van de VEWIN wordt
besproken.
Ten aanzien van de programmatische
aspecten zijn de belangrijkste criteria die
worden gesteld aan de projecten van het
VEWIN-Speurwerkprogramma:
1. van belang voor een redelijk aantal
waterleidingbedrijven (bedrijfstakgebonden
onderzoek)
2. gericht op bedrijfstoepassing (toegepast
onderzoek).
Fundamenteel onderzoek dient elders te
worden uitgevoerd, waarbij het KIWA als
'vertaalcentrum' kan optreden. Zuiver
bedrijfsgebonden onderzoek iseen taak van
de waterleidingbedrijven zelf. Vaak zijn
vruchtbare combinaties mogelijk van
bedrijfsgebonden onderzoek van waterleidingbedrijven en bedrijfstakgebonden
onderzoek van de VEWIN. Het totstandkomen van projecten waarin naast de
VEWIN ook een aantal belanghebbende
waterleidingbedrijven participeert, wordt
daarom zoveel mogelijk bevorderd.
Afgezien van de bovenstaande criteria isvan
belang, dat het VEWIN-Speurwerkprogramma flexibel is,zodat het mogelijk
blijft op korte termijn in te spelen op urgente
ontwikkelingen in de bedrijfstak. Nauwe
contacten tussen onderzoek (KIWA) en
beleid (VEWIN) zijn daarbij van groot
belang.
Het VEWIN-Speurwerkprogramma wordt
uitgevoerd door het KIWA in samenwerking
met waterleidingbedrijven, universiteiten en
researchinstituten. Ten behoeve van een
goede coördinatie en kennisuitwisseling
worden de meeste onderzoeken begeleid
door commissies waarin behalve de projectleider van het KIWA ook vertegenwoordigers
van bovengenoemde groeperingen zitting
hebben.
Kenmerk van het Speurwerkprogramma van

de VEWIN isdat het wordt gefinancierd uit
bijdragen van bijna honderd waterleidingbedrijven, die niet alle bij elk project kunnen
worden betrokken en in dat gevalook niet
rechtstreeks overderesultaten ervan kunnen
beschikken.
Een deel van het speurwerkbudget wordt
daarom besteed aan kennisoverdracht, zowel
schriftelijk (in de vorm van KIWA-mededelingen, speurwerkrapporten, voortgangsberichten, nieuwsbulletins en publikaties in
de vakliteratuur) alsmondeling (door middel
van lezingen tijdens colloquia, congressen,
cursussen en dergelijke).
Het algehele speurwerkprogramma is onderverdeeld ineen viertalsectoren die hieronder
de revue passeren.
A. Sector grondstof
Beleid
Het accent ligt hier op een drietal aandachtsvelden, te weten de winning van grondwater
en oeverfiltraat en de infiltratie van
voorgezuiverd oppervlaktewater.
Grondwater isen blijft de belangrijkste
grondstof voor de bereiding van drinkwater.
Voor de verlening van vergunningen voor
grondwateronttrekkingen iseen tendens
merkbaar om deze in toenemende mate
afhankelijk te stellen van een aantal criteria,
waaronder dedalingvangrondwaterstand en
de schadelijke gevolgen die daarvan kunnen
worden verwacht voor natuur, landbouw en
recreatie. Het isvanbelangdatde bedrijfstak
over de kennis beschikt om deze aspecten op
hun waarde te kunnen schatten. Daarnaast is
de toenemende bedreiging door bodem- en
grondwaterverontreiniging van belang.
Hierdoor ontstaat een hoge prioriteit voor
onderzoek op het gebied van bescherming
van waterwingebieden.
Eventuele toekomstige uitbreiding van de
infiltratie in de duinstreek staat ter discussie,
vooral waar het de belangen van natuur,
landschap en recreatie betreft. In dit kader
past intensief onderzoek naar de mogelijkheden van infiltratie in diepere watervoerende pakketten met behulp van
persputten.
Oevergrondwater wordt door een aantal
waterleidingbedrijven in Nederland
gewonnen. In het Tweede Structuurschema
wordt met een uitbreidingvandewinningvan
oevergrondwater rekening gehouden.
Voordat het zover komt dient echter nog
uitgebreid onderzoek te worden uitgevoerd,
vooral ten aanzien van de kwaliteitsaspecten
van het afgeleverde water en de hiertoe
benodigde behandeling van het water.
Programma
Het accent van de projecten op het gebied
van de grondwaterwinning ligt op het
zichtbaar maken van mogelijke nadelige
gevolgen van grondwateronttrekkingen.
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Hiervoor iseen goed inzicht nodig inde te
verwachten grondwaterstandsdalingen,
alsmede in mogelijk optredende maaiveldsdalingen ten gevolge van zetting. Ook wordt
aandacht besteed aan methoden waarmee
schade aan land- en tuinbouwgewassen
wordt vastgesteld en aan modellen voor de
berekening van opbrengstdepressies door
teveel of tekort aan vocht. Daarnaast worden
de toepassingsmogelijkheden onderzocht
van maatregelen waardoor vochttekorten
kunnen worden gecompenseerd en zal
uitgebreid aandacht worden besteed aan de
gevolgen van grondwateronttrekkingen op
ecologisch gebied.
Op het gebied van kunstmatige infiltratie
wordt de komende jaren aandacht besteed
aan een nadere onderbouwing van de vooren nadelen van duininfiltratie. Ten aanzien
van de voordelen ligt het accent van het
onderzoek op de waterkwaliteitsaspccten.
Doel isdeze aspecten te kwantificeren zodat
een betere afweging van voor- en nadelen
mogelijk wordt. Het onderzoek naarde
mogelijke nadelen van duininfiltratie richt
zich met name op de ecologie.
Getracht zalworden randvoorwaarden aantegeven waaraan een open infiltratiesysteem
uit oogpunt van natuurbehoud moet voldoen.
Ook zal nagegaan worden welke concrete
maatregelen mogelijk zijn om aan deze
ecologische randvoorwaarden te voldoen.
Parallel aan dit onderzoek zal de komende
jaren veel aandacht worden besteed aan de
mogelijkheden van infiltratie met behulp van
persputten. Twee aspecten krijgen hier
bijzondere aandacht, namelijk de bestrijding
en preventie van persputverstopping en het
ontwerp van persputsystemen.
Ten aanzien van de problematiek rond de
bescherming van waterwingebieden en de
winning en zuivering van oevergrondwater
worden in overleg met de bedrijfstak
projecten uitgevoerd diedekomende vijfjaar
zwaartepunten van het VEWIN-Speurwerkprogramma zullen uitmaken. Bij de bescherming tegen grondwaterverontreiniging ligt
het accent bijde nitraatproblematick. Verder
zullen aanbevelingen worden opgesteld voor
de te volgen gedragslijn bij grondwaterverontreiniging in wingebieden. voor de
aanpak van saneringsgevallen en voor de
inrichting van een waarnemingsnet ter
bewaking van het wingebied.
Op het gebied van de oeverfiltratie isbij een
tiental pompstations een inventarisatie
uitgevoerd van de drinkwaterkwaliteit.
Mocht dit nodig zijn. dan zal in een tweede
fase van het onderzoek worden nagegaan of
en zoja op welke wijze de zuivering van
oeverfiltraat kan worden aangepast ter
verbetering van de kwaliteit van het
drinkwater.

459

B. Sector behandeling
Beleid
De Nederlandse oppervlaktewaterverwerkende bedrijven beschikken momenteel over
geavanceerde zuiveringstechnieken waarmee
zij naar verwachting ook de komende jaren
deugdelijk drinkwater zullen kunnen
bereiden.
Op onderzoekgebied vraagt een aantal
problemen bij actieve-koolfiltratie en
desinfectie nog nadere aandacht. Daarnaast
zullen nieuwe ontwikkelingen op zuiveringstechnisch gebied moeten worden gevolgd en
op hun mogelijke waarde voor de Nederlandse situatie moeten worden beoordeeld.
De bedreiging van de grondwaterwinning
door bodem- en grondwaterverontreiniging
noodzaakt tot een uitbreiding van het
onderzoek naar de behandeling van
verontreinigd grondwater. Hetzelfde geldt
voor de behandeling vanoeverfiltraat, omdat
de bedrijven die deze grondstof winnen,
veelal over eenvoudige zuiveringstechnieken
beschikken, die niet gericht zijn op de
verwijdering van microverontreinigingen.
De komende jaren wordt een toename verwacht van de conditionering van drinkwater
(centrale deelontharding; pH-correctie).
Het VEWIN-Speurwerkprogramma kan op
dit gebied een coördinerende en ondersteunende rol uitoefenen.
De verwerking en bestemming van afvalstoffen afkomstig van zuiveringsprocessen
zal de komende jaren nogeen aanzienlijke
inspanning van de bedrijfstak vergen.
Een aantal bedrijven maakt hier nog gebruik
van eenvoudige technieken, die een nadere
evaluatie behoeven.
Ten aanzien van de problematiek rond de
chloring zal nog aandacht besteed moeten
worden aan de neveneffecten van de
nachloring en wellicht ook aan alternatieve
desinfectiemiddelen. Daarnaast verdient het
aanbeveling het inzicht te vergroten in de
hygiënische aspecten van de voorraadvorming en de zuivering, waarbij vooral de
'natuurlijke' (dat wilzeggen niet chemische)
zuiveringstechnieken de aandacht behoeven.
Met behulp van dit inzicht ishet immers
mogelijk een beslissing te nemen over de
vraag, of en zoja, inwelke hoeveelheid
chloor moet worden gebruikt, zodat een—
ook uit hygiënisch oogpunt verantwoorde verdere optimalisering vanhet chloorgebruik
mogelijk wordt.
Programma
Aan de problematiek van de verwerking en
bestemming van afvalstoffen wordt de
komende jaren veel aandacht besteed.
De projecten op dit gebied betreffen de
werkingssfeer vanwettelijke regelingen ende
consequenties daarvan voor de bedrijfstak.
de slibindikkingen het hergebruik van
spoelwater.

Wat betreft de oppervlaktewaterzuivering
zullen met name de actieve-koolfiltratie en
de desinfectieproblematiek nog enkele jaren
onderzoek vergen.
Het onderzoek op het gebied van de zuivering
van verontreinigd grondwater richtzichopde
mogelijkheden van nitraatverwijdering en
intensieve beluchting alsmedeophet gebruik
van alternatieve adsorptiemiddelen (dat wil
zeggen andere adsorptiemiddelen dan actieve
kool).
Veel bedrijven zullen worden geconfronteerd
met de problematiek van de conditionering.
Daarom wordt veel aandacht besteed aan de
technologie van de ontharding met behulp
van pelletreactoren en aan de ontzuring met
behulp van kalksteen.
Op het gebied van 'natuurlijke' zuiveringsprocessen, wordt aandacht besteed aan een
tweetal projecten op het gebied van de
filtratie (ondergrondse ontijzering en
biologische processen bij filtratie).
Ook wordt een studie voortgezet naar de
hygiënische 'prestaties'van voorraadvorming
en zuivering. Achterliggende gedachte hierbij
is,dat een goed inzicht indeverwijdering van
bacteriën en virussen tijdens allerlei
processen de benodigde informatie geeft om
verantwoord tot een beperking van het
chemicaliënverbruik over te gaan. In deze
filosofie van een verantwoord chemicaliëngebruik past ook het project 'Kwaliteitscriteria voor chemicaliën die bij de
drinkwaterbereiding worden gebruikt'. Doel
van dit project iscriteria te formuleren op
technisch en hygiënisch gebied.
C. Sector transport en distributie
Beleid
In de sector Transport en Distributie zijn het
vooral de metaalgehalten in het water af
tapkraan in relatie met de toegepaste
materialen en toestellen die de aandacht
vragen. Een beter inzicht hierin zal moeten
leiden tot aanbevelingen met betrekking tot
te nemen maatregelen, zoals conditionering
van de waterkwaliteit, sanering van loden
leidingen en het uitbreiden van kwaliteitseisen of attesten voor materialen en
toestellen.
Wat betreft de leidingmaterialen die in
Nederland voor transport van drinkwater
worden gebruikt heeft elk materiaal zijn
eigen specifieke problemen. Met betrekking
tot gietijzer ishet vooraldeproblematiek van
de 'roestklachten' diealvelejaren intensief is
onderzocht. Bij PVC en PE zalde toepasbaarheid van dit materiaal in grond die
verontreinigd is,of waar risico voor
verontreiniging bestaat, nog veel onderzoek
vergen. Asbestcement tenslotte iseen
materiaal waarvan de overheid het gebruik
op grond van milieuhygiënische argumenten
zoveel mogelijk wilbeperken. Het bovenstaande noodzaakt tot een weloverwogen
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materiaalkeuze als functie van de specifieke
omstandigheden.
Materialen diebijvoorbeeld indedistributiesector worden gebruikt kunnen stoffen aan
drinkwater afgeven, die uit oogpunt van
volksgezondheid ongewenst zijn. Om dit te
voorkómen worden lijsten opgesteld, die de
stoffen bevatten waartegen uit oogpunt van
volksgezondheid geen bezwaar bestaat bij
toepassing in de drinkwatersector. Het isvan
belang dat de bedrijfstak een inbreng heeft
bij het opstellen en aanpassen van deze
lijsten.
Naast de reedsgenoemde velden van
onderzoek zullen nogverschillende andere
aspecten de komende jaren aandacht vergen:
• De besmettingsproblemen die kunnen
ontstaan bij het leggen en repareren van
leidingen.
• De problemen vande warmwaterbereiding,
mede in relatie tot de stadsverwarmingsproblematiek.
• De planning en de bedrijfsvoering van
distributiesystemen.
• Evaluatie van de mogelijkheden tot
waterbesparing.
• Het meten van watergebruik.
Programma
Getracht wordt een model te ontwikkelen
waarmee de metaalgehalten af tapkraan
kunnen worden voorspeld alsde waterkwaliteit af pompstation bekend is.
Met behulp van dit model kan dan ook
berekend worden wat het effect van een
waterkwaliteitscorrectie (pH-correctie;
deelontharding) op deze metaalgehalten is.
In dit kader wordt met name aandacht
besteed aan de loodproblematiek. In samenwerking met de meeste waterleidingbedrijven
die loden buizen in hun voorzieningsgebied
hebben liggen, wordt hiertoe het loodoplossend vermogen van het water af
pompstation bepaald.
Een tweede zwaartepunt in het programma
ligt bij het onderzoek naar de mogelijkheden
en beperkingen van diverse leidingmaterialen.
In dit kader wordt algeruime tijd onderzoek
uitgevoerd naar de corrosie van gietijzer.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de
toepassingsmogelijkheden van roestvaststaai
en aan de beperkingen van een aantal
leidingmaterialen met het oogop permeatie
van organische verbindingen. Leidingmaterialen kunnen ook beperkingen in het
gebruik met zich meebrengen omdat zij
stoffen aan drinkwater kunnen afgeven die
uit oogpunt van volksgezondheid ongewenst
zijn. Om hier meer inzicht in te krijgen zal
een project worden voortgezet dat ten doel
heeft zogenaamde 'positieve lijsten' op te
stellen, waarop de stoffen zijn vermeld,
waartegen uit oogpunt van volksgezondheid
geen bezwaar bestaat, alszijworden gebruikt
bij de fabricage van materialen die in de

drinkwatersector worden toegepast.
Naast het reeds genoemde onderzoek zullen
de onderstaande projecten de komende vijf
jaar worden uitgevoerd:
• Voorkómen vanbesmettingen in transporten distributiesystemen.
• Een drietal onderzoeken op het gebied van
de warmwaterproblematiek, mede in relatie
tot stadsverwarming.
• Computergebruik bij planning en
bedrijfsvoering van distributiesystemen.
• Invloed van het gehalte aan assimileerbare
organische koolstof (AOC) van drinkwater
op nagroei in distributiesystemen.
D. Sector Methodenontwikkeling
Beleid
Het merendeel van het speurwerkbudget in
de sector Methodenontwikkeling isde
afgelopen tienjaar besteed aan het opbouwen
van laboratoriumfaciliteiten en het
ontwikkelen vanmethoden ophetgebiedvan
chemie, microbiologie, virologie en
toxicologie. De komende jaren zal een
sterker accent gelegd moeten worden op de
toepassing van deze methoden, teneinde het
inzicht op waterkwaliteitsgebied te vermeerderen. Daarnaast isnogveel aandacht nodig
voor de uitbouw, c.q. ontwikkeling van
toxiciteitstesten, concentratiemethoden en
analysetechnieken, zodat de bedrijfstak ook
in de toekomst een vooraanstaande positie
op dit gebied kan behouden.
Ook de komende jaren zal veel aandacht
moeten worden geschonken aandekwaliteitsbeheersing van waterleidinglaboratoria.
Ten behoeve van het laatste blijken de
zogenaamde ringonderzoeken, waarbij
hetzelfde monster door verschillende
laboratoria wordt geanalyseerd, een nuttige
functie te vervullen. Bij de organisatie van
deze ringonderzoeken kan het KIWA een
coördinerende rol spelen.
Een heel andere vorm van methodenontwikkeling heeft betrekking op statistiek,
operationsresearch (methodologie) en
systeemanalyse. Deze technieken zullen in
toenemende mate door de bedrijfstak worden
gebruikt, zodat een geleidelijke uitbreiding
van de kennis op dit gebied gewenst is.
Programma
Een belangrijk uitgangspunt in het
programma voor de methodenontwikkeling
op chemisch en toxicologisch gebied is,dat de
chemische en toxicologische analyseresultaten vaneen bepaald watermonster aan
elkaar gerelateerd kunnen worden. Dit stelt
bijzondere eisen aan de technieken waarmee
de organische verbindingen uit het water
geïsoleerd worden, omdat demeeste daarvan
niet geschikt zijn voor zowel chemisch als
biologisch onderzoek. Het onderzoek op dit
gebied dat reeds tot een aantal bruikbare
isolatiemethoden heeft geleid, zal worden
voortgezet.

Is eenmaal vastgesteld dat een bepaald
isolaat van een monster uit toxicologisch
oogpunt verdacht is,dan ontstaat de vraag
welke organische verbindingen daarvoor
verantwoordelijk zijn. Uitgangspunt in het
onderzoeksprogramma isdat deze vraag
gefaseerd moet worden benaderd. Dat wil
zeggen, eerst een globale (en dus goedkope)
screening, waaruit blijkt welke groep
organische verbindingen voor het toxicologisch effect verantwoordelijk isen daarna
indien strikt noodzakelijk een gedetailleerde
kostbare identificatie met geavanceerde
technieken.
Beide onderdelen zullen deel blijven
uitmaken van het Speurwerkprogramma.
Naast de bovengenoemde hoofdpunten op
het gebied van de chemische methodenontwikkeling maken de onderstaande
projecten deel uit van het programma:
• Ontwikkeling van analysemethoden voor
chemicaliën en materialen, die worden
toegepast bij de drinkwaterbereiding.
• Ontwikkeling van analysemethoden voor
bodemmateriaal.
• analytisch onderzoek ter ondersteuning
van KIWA- en RIWA-commissies.
Op toxicologisch gebied isreeds veel
aandacht besteed aan de mutageniteitstest
volgens Ames. Deze methode blijkt voor de
waterleidingbedrijven belangrijke voordelen
te bieden. Met namedeinterpretatie vaneen
mutageen effect in de Amestest vergt echter
nog nader onderzoek. Omdat wordt verwacht
dat bepaalde genotoxiciteitstesten dit inzicht
kunnen vergroten, zal een aantal hiervoor
geschikte testen worden geselecteerd.
Ten aanzien van microbiologische methoden
zal de komende jaren nogaandacht worden
besteed aan een verdere ontwikkeling van de
bepaling van assimileerbare organische
koolstof (AOC). Deze methode dieis
ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de
factoren die nagroei in het distributienet
veroorzaken, blijkt ook voor andere toepassingen bruikbaar te zijn. Een aantal van deze
nieuwe toepassingen zal de komende jaren
nader worden onderzocht.
Het virologisch onderzoek zal worden
gecontinueerd. Daarbij zal een duidelijke
accentverschuiving optreden van het
ontwikkelen van detectietechnieken naar de
toepassing ervan bijhet bepalen van het
virusverwijderend vermogen van verschillende zuiveringsstappen.
Als laatste onderdeel van het methodenontwikkelingsprogramma wordt aandacht
geschonken aan de ontwikkeling van
mathematische methoden. Het betreft hier
enerzijds statistische methoden en technieken
voor gegevensverwerking en -presentatie en
anderzijds systeemanalytische methoden
voor de aanpak van complexe problemen.
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