Centrale (deel)onthardingvandrinkwater
gezondheidskundig en(overheads)beleidsmatiggezien

De VWN heeft op 5oktober jl. te Ede een
dag gewijd aan de chemische conditionering
van leidingwater, anders gezegd: centrale
(deel)ontharding.
Er wordt daarbij naar gestreefd om bij de
bereiding van het te distribueren water
zodanig te conditioneren, dat tijdens
transport en distributie geen of een minimale
chemische interactie optreedt tussen het
water en de gebruikte leidingmaterialen,
zoals beton, asbest-cement, gietijzer, lood en
koper.
Er waren vijf sprekers uitwiertoespraken we
voor dit nummer een tweetal hebben
gekozen, namelijk die welke betrekking
hadden op de gezondheidskundige randvoorwaarden enoverhetoverheidsbeleid ten
aanzien van centrale (deel)ontharding.
De technische kant van de zaak en de
voorlichtings- en pr-problematiek waarmee
invoering van centrale (deel)ontharding
gepaard kan gaan, laten we voorshands
buiten beschouwing.
De twee sprekers uit wier voordrachten
hierbij de quintesens volgt waren:
Prof. dr. R. L. Zielhuis, Hoogleraar in de
Sociale Geneeskunde, in het bijzonder ten
aanzien van arbeid, sport en milieu,
Universiteit van Amsterdam en
dr. T. Trouwborst, Inspecteur van de
Volksgezondheid in algemene dienst.
Directie Drink- en Industriewatervoorziening Ministerie VROM.
Prof. dr. R. L. Zielhuis:

Gezondheidkundige
randvoorwaarden voor
conditionering van drinkwater
Conditionering van drinkwater heeft onder
andere bescherming van de gezondheid tot
doel. Daarbij gaat het om gezondheidkundige
randvoorwaarden en dusin principe om
gezondheidkundige normen, die geen
rekening hoeven te houden met technologische/economische/sociale randvoorwaarden. Enkele aspecten aandezezaak zijn:
—de hardheid en ontharding

— depH
—de aanwezigheid van metalen, met name
lood, koper en cadmium
—het Na-gehalte
—het asbest-gehalte.
Het gaat dus alleen om chemische en niet om
bacteriologische aspecten. Allereerst echter
enkele algemene principes van normstelling.
De mens kan niet leven zonder water,
nutriënten, onder andere Ca en Mg,Cu, Zn;
dit zijn essentiële elementen/stoffen die wij
ten aanzien van de totale opname moeten
optimaliseren, dat wilzeggen niet te hoog,
maar ook niet te laag. Daarnaast bestaan er
vele chemische stoffen die wij uit oogpunt

van gezond functioneren niet nodig hebben:
de niet-essentiële; deze moeten zoveel
mogelijk geminimaliseerd worden, eigenlijk
tot nul.Maar dat kanvaak niet:drinkwater =
niet H 2 0 . Dus moeternaargestreefd worden
dat de totale opname toch steeds zo laag
mogelijk is.We moeten nu nagaan waar uit
oogpunt van gezondheidsbescherming de
bovengrens is.Deze bovengrens moet
gebaseerd zijn op de risicogroepen in de
samenleving: allen drinken hetzelfde water.
Risicogroepen kunnen echter alnaar het
chemische agens verschillen. Ten aanzien
van lood zijn we vooral bezorgd voor het
jonge kind, ten aanzien van cadmium zowel
de zwangere (en de foet) alsde volwassenen
als zodanig.
Nadrukkelijk wordt hier gesteld dat de totale
opname van belang is;het doet er niet toe of
het via het voedsel of het drinkwater
binnenkomt. Naar mijn mening moeten we
voor het verzekeren van een gewenste
opname niet het drinkwater als vehiculum
gebruiken; het grootste deel ervan wordt
immers niet alsdrinkwater gebruikt. Als de
overheid niet zo star vastgehouden had aan
fluoridering van drinkwater, waren er
wellicht op dit moment nogmeer werkloze
tandartsen geweest. Naar ik gehoord heb
heeft de invoering van de drinkwatervoorziening in bepaalde streken van ons land
tot jodiumgebrek en tot struma geleid. Toen
hebben we niet het drinkwater, maar het
brood gejodeerd. Niemand heeft ook nog
voorgesteld vitamineCaan drinkwater toete
voegen, het isbeter aard- en sinaasappels te
eten.
We hebben ons dan ook niet bezig te houden
met gezondheidkundig optimale normen,
maar met de randvoorwaarden naarbovenof
beneden: vijf randvoorwaarden enzeworden
in omgekeerde volgorde behandeld.
Asbest
Blijkbaar isde pH van belang voor het
losmaken van asbest uit asbestcement.
Ook in Nederland komen asbestvezels in het
drinkwater voor. Dit moet zoveel mogelijk
geminimaliseerd worden. Maar bij het vele
onderzoek, ook in streken waar de asbestconcentratie hoger isdan in ons land, isnog
nooit aangetoond datdittotziekte,met name
kanker, geleid heeft. De huidige concentratiesasbestvezels leveren hoogstwaarschijnlijk
geen risico op voor de volksgezondheid.
De watertechnoloog die zorgt dat in de
ontwikkelingsgebieden schoon drinkwater
via asbestcementbuizen aangevoerd wordt,
levert een grotere bijdrage aan de
volksgezondheid dan de arts.
Na-gehalte
Blijkbaar ishet in de praktijk niet steeds
mogelijk goede conditionering toe te passen
zonder het Na-gehalte ietsteverhogen. Over
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de maximaal toelaatbare concentratie van
natrium indrinkwater heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht, datneerkomt op
120mg/l. Er bestaan voldoende aanwijzingen
om ons zorgen te maken over de totale
Na-opname. Niet omdat de dodelijke dosis
van Na lager isdan die van alcohol, maar wel
omdat er sterke aanwijzingen bestaan dat
naarmate dedagelijkse opnamevanNa hoger
is, de kans op verhoogde bloeddruk stijgt, en
dat isgezondheidkundig een nare zaak.
Het gaat weer om de totale opname.
Voor West-Europa wordt deze voor zout
geschat op 5-20 g/dag met een gemiddelde
van 10g/dag. De minimale behoefte aan
zout wordt geschatopnietmeerdan 120 mg/
dag.Bij een dagelijks gebruik vanminder dan
3 gzout per dag zou de kans op hoge
bloeddruk vrijwel afwezig zijn. De Gezondheidsraad adviseerde om allereerst te
proberen de bevolking er toe te brengen niet
meer dan 6 gzout/dag te gebruiken, met als
streefwaarde 3 gzout/dag. De Raad kwam
toen op een mijns inziens wat weinig
gefundeerde wijze tot een Na-norm.
Men nam als uitgangspunt dat het aandeel
aan zout via het drinkwater 10% mocht
bedragen. Dit werd alseen substantiële
bijdrage gezien en een hoger percentage zou
tot zulk een rigoreuze wijze het voedselpakket doen veranderen, dat dit niet
haalbaar leek. Derhalve: sociale en niet
gezondheidkundige overwegingen bepaalden
de 10%.Via die 10%-regel kwam men op
120 mg Na/1, dit is240 mgNa per dag bij
consumptie van 2 1 water/dag, wat voor
ongeveer 12% der bevolking het geval is
volgens deenquête in 1976.Echter, 90% van
het Na wordt toegevoerd via het voedsel.
Hoewel een relatief geringe verhoging van
het Na-gehalte bij conditionering niet steeds
te voorkomen is.zal toch de waterproducent
steeds moeten proberen deze verhoging zo
laag mogelijk te houden. Het rapport van de
Werkgroep Gezondheisaspecten van
Centrale Ontharding van Leidingwater, dat
in 1982 werd uitgebracht stelde: 'Of het
bezwaar van enigszins verhoogde Na-blootstelling de toepassing van bepaalde methoden
van centrale deelontharding minder
aantrekkelijk maakt, zal van geval tot geval
moeten worden bezien, mede in het licht van
andere methoden van ontharding'.
Bij voorlichting aan de bevolking moet dus
worden overgebracht dat 'een eizonder zout
even lekker isalseen zoen zonder snor'.

Metalen
Ten aanzien van de metalen zijn blijkbaar
vooral van belang lood, cadmium en koper.
De eerste twee kunnen we missen:
minimalisatie isnodig. Uit onderzoek in
19gemeenten bleek dat de gemiddelde
kopergehalten varieerden van minimaal 40
(S.D.57) tot maximaal 694 (S.D.362) /xg/l.
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De VEWIN beveelt aanmaximaal3.000/xg/1
om een goede smaak te waarborgen.
Deze grenswordt derhalve nietof nauwelijks
overschreden. Wij behoeven ons gezondheidkundig derhalve geen zorgen te maken
over koper. De behoefte wordt geschat op
1à 2 mg Cu/dag, wat gemakkelijk door de
voeding wordt gehaald.
De totale opname van lood bedraagt
gemiddeld ongeveer 100/xg/dag, maar dit
kan bij individuen wel hoger zijn. Op lege
maag wordt meer geresorbeerd dan op volle
maag. Het lood in drinkwater kan een
substantiële bijdrage aan de totale opname
leveren. Minimalisatie issteeds gewenst.
Hetzelfde geldt voor cadmium, waarvoor de
gemiddelde opname zo'n 20 à 30 /xg/dag
bedraagt. Voortsishet roken een belangrijke
factor. De voorlichter dient elke lastige klant
die over Cd praat, te vragen of hij/zij ook
rookt. Toen ons nieuwe,één miljard kostende
Academisch Medisch Centrum tussen
Amsterdam en Abcoude ingebruik genomen
werd, bleek dat deaannemer soms verkeerde
materialen had gebruikt: de Cd concentratie
bedroeg 10 /xg/1.Maar dat isal weer
verholpen. Dat er soms te veelCd uit boilers
komt, mag ik u niet verwijten. Uit oogpunt
van minimalisatie van Cd in drinkwater,
zouden wegeen conditionering behoeven toe
te passen.
pH
Als een der randvoorwaarden isde pH
aangewezen. Binnen de relevante grenzen
voor de pH bestaan er geen gezondheidkundige problemen. Tenslotte produceren
wij zoutzuur in de maag; normaal isde pH in
de maag 1,0-3,5. Echter, indirect bepaalt de
pH de hardheid en het metaalgehalte, en in
zoverre isde pH wel relevant.
Hardheid en ontharding
Vanuit medische kant waarschuwden onder
andere Biersteker en ik voor het risico op
verhoogde sterfte, met name ten gevolge van
hartvaataandoemingen en aangeboren
afwijkingen. In een commissie van de
Gezondheidsraad kregen artsen en
drinkwaterdeskundigen langzamerhand
meer begrip voor eikaars argumenten.
De minister stelde een Werkgroep
Gezondheidkundige Aspecten van
Ontharding van Leidingwater (GCOL) in,
die vijfjaar tijd en geld kreeg om het
probleem te bestuderen. In 1982werd ons
rapport uitgebracht. Waar het niet primair
om ontharding gaat,maarom conditionering,
waarbij deeerste een aspect isvandetweede,
wordt niet op al het onderzoek ingegaan.
Aan de basis van dit alles lagde vraag: Isde
zg. 'waterstory' een reëel probleem, en zoja,
mag dan ontharding, eventueel deelontharding, en tot welke mate?
Verschillende onderzoeken overhet verband

tussen sterfte aan hartvaataandoeningen en
de drinkwaterhardheid zijn in vele landen
verricht: In ons land over dejaren 1958-1962,
in 23 gemeenten; over 1963-1970 in
dezelfde 23 gemeenten; over 1971-1977
over 30 gemeenten. 17Gemeenten hebben
aan alle onderzoeken meegedaan. Hieruit
bleek dat, hoewelerwelnegatieve correlaties
tussen met name het Ca-gehalte en de sterfte
aan ischaemische hartaandoeningen bleef
bestaan, de mate van significantie afnam.
Voor de 30 gemeenten met > 40.000 inwoners, waar over de laatste 20-30 jaar de
hardheid niet veranderd was,bleek het
volgende:
Correlatiecoëfficiënten, 30gemeenten. > 40.000inwoners,
sterfte Ischaemische Hart Ziekten (IHZ) en Hersen Vaat
Ziekten (HVZ) over 1971-1977 bijmannen en vrouwen
> 30 jaar, en water Caen Mg-1977.

mannen > 30 jr
v r o u w e n > 30 jr

IHZ
HVZ

Ca

Mg

-0,01
-0,14
- 0,11
-0,12

-0,19
- 0,02
-0.10
- 0.07

P > 0.05

Ook bestond er geen relatie met gehalte Pb,
Cu, Zn, Li en SiO z (16-23 gemeenten).
Het leek er dus op dat de vroeger gevonden
negatieve significante correlaties verzwakt
waren en nauwelijks meer bestonden.
In 28 gemeenten werd in 1979de pH
gemeten; deze bleek negatief te correleren
met het Ca-gehalte: r = -0,70. Dit isin
tegenstelling tot veel internationale literatuur,
die aangeeft dat natuurlijk zacht water een
lagere pH heeft, terwijl bij ons de pH juist
lager was naarmate de hardheid steeg. Dit is
blijkbaar het gevolg van allerlei
conditioneringsmaatregelen die in Nederland
al waren ingevoerd. Bovendien bleek in
20 gemeenten het Ca-gehalte positief te
correleren met het Pb- en Cu-gehalte:
rCa-Pb = +0,43, rCa-Cu = +0,38, terwijl
rpH-Ca = —0,66.Derhalve: althans in
Nederland kan een eventueel verband tussen
zacht water en toegenomen sterfte niet
berusten op het toegenomen metaaloplossend vermogen.
Veel steun hebben we gehad aan een
uitgebreid onderzoek inGroot-Brittannië:in
253 steden met > 50.000 inwoners, met een
grotere spreiding in hardheid/zachtheid dan
inons land bleek nacorrectievoor verschillen
in klimaat en sociaal economische klasse de
sterfte door IHZ en HVZ wel significant
negatief curvilineair gecorreleerd met de
hardheid, maar deze relatie verdween bij
hardheid > l,7mmol/l.
Derhalve: in aanmerking nemend de
afnemende negatieve correlaties tussen
hardheid en hartvaatsterfte in Nederland, de
constatering dat het metaaloplossend
vermogen in ons land juist in omgekeerde

richting werkte, de bevinding uit GrootBrittannië dat het verband verdween bij
hardheid > 1.7mmol/lendeEG-richtlijndie
minimaal een hardheid van 1,5mmol/1eist,
hebben wij gemeend dat centrale deelonthardingtot 1,7 mmol/1 (Ca+Mg)
toegestaan kon worden, mede omdat dit aan
de minimalisering van de metaalgehalten in
water bijdroeg.
In onderzoek van Haringen Delft isgebleken
dat bij koken van aardappels, bloemkool,
wortels en andijvie inzacht water voor de
laatste drie het Ca-gehalte daalde, en voor
alle vier ook het Mg-gehalte. Uit oogpunt
van voorziening met Ca en Mgisniet het
gehalte in water bepalend, maar het gehalte
in het gekookte voedsel. Ook bedacht moet
worden dat bij Ca-deficientie de resorptie
van metalen in de darm meestal toeneemt.
Maar, zoals aleerder gesteld: we mogen niet
het drinkwater gebruiken als toeleverancier
van Ca en Mg,alisdeze toevoer gezondheidkundig gezien wel 'meegenomen'.
De Werkgroep heeft zich wel zorgen
gemaakt over het gebrek aan inzicht in
Nederland in de totale Mg-voorziening.
Mg-gebrek ismet name slecht voor het hart.
Daarom mag conditionering niet leiden tot
verlaging van de Mg-concentratie.
H 2 0 iswel water, maar water is meer.
De conditionering probeert om technische,
economische en ook om gezondheidkundige
redenen deze R te manipuleren. Indien dit
gebeurt binnen de boven omschreven
gezondheidkundige randvoorwaarden, zal
niet alleen ziekte voorkómen worden, maar
ook de gezondheid worden bevorderd.
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dr. T. Trouwborst:

Overheidsbeleid ten aanzien van
conditionering van drinkwater
Ten aanzien van conditionering van
drinkwater iser in ons land thans een gericht
beleid, gezamenlijk uit te voeren door
overheid en waterleidingbedrijven. Dit beleid
wordt gestimuleerd door de nu verder
doorgevoerde normstelling in het huidige
Waterleidingbesluit (1984).Daarnaast zijn
er verschillende andere maatschappelijke,
gezondheids-, milieu- en economische
aspecten die belangrijke motieven vormen
voor verdere conditionering (optimalisatie
van de kwaliteit) van het drinkwater.
Het beleid isnu mede in een stroomversnelling gekomen doordat de vele vragen
ten aanzien van centrale deelontharding
recent een antwoord hebben gekregen en
mogelijkheden voor de aanpak zijn
uitgekristalliseerd.
Ontwikkeling van het beleid
Een belangrijke aanzet tot invulling van het
beleid isgegeven in het kader van de
EG-richtlijn betreffende de kwaliteit van
voor menselijke consumptie bestemd water
(80/778/EEG, Pb. nr. L229/11)welke in
1980van kracht isgeworden. Indeze richtlijn
worden grenswaarden vastgelegd ten aanzien
van verschillende parameters welke van
belang zijn voor conditionering van het
drinkwater. Het overleg over de richtlijn gaf
in brede kringaanzetten totnader onderzoek
naar de relatie tussen waterkwaliteitsparameters en het metaaloplossend
vermogen voor onder andere lood en koper.
In dit verband isnoemenswaard het
onderzoek dat isuitgevoerd door het KIWA
en het toenmalige RID naar de opname van
lood, gemeten viazogenaamde proportionele
bemonstering, waarbij het bemonsterde
volume water evenredig ismet het voor
consumptie getapte water. Aldus kon een
goed beeld worden verkregen van de
loodopname in percelen met loden leidingen
en onderlinge verschillen per distributiegebied, afhankelijk van de samenstelling van
het drinkwater.
Als resultaat van de vele onderzoekingen
naar de relatie tussen watersamenstelling en
metaalafgifte groeide tevens het inzicht op
welke wijze de metaalafgifte kan worden
geminimaliseerd. Omdat verhoging van de
pH in de meeste gevallen het middel bij
voorkeur bleek te zijn, washiermee tevens
een relatie gelegd met centrale deelontharding, omdat verhogingvandepHinde
meeste gevallen aanleiding geeft tot
ontharding.
Een tweede aspect betrof de problematiek
verbonden aan de gezondheidsaspecten van
de centrale ontharding van drinkwater in
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verband met een mogelijke relatie tussen de
hardheid van het water en hart- en
vaatziekten.
De voor deze problematiek ingestelde
commissie onder leiding van prof. Zielhuis
bracht in 1982 zijn advies uit,waarbij werd
uitgesproken dat er geen bezwaar was tegen
ontharding tot een minimale hardheid van 3
milli-equivalent calcium plus magnesium.
Dit standpunt werd overgenomen door de
toenmalige staatssecretaris van V &M,
waarmee de wegvoor conditionering werd
geëffend. Een volgende van belang zijnde
beslissing vormde de notitie van de
toenmalige staatssecretaris aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal over de belasting
van mens en milieu met lood (april 1982).
In deze notitie werden maatregelen
afgekondigd voor verschillende deelgebieden om te komen tot een reductie van
de loodbelasting. In het kader van de
vermindering van de loodbelasting via
drinkwater werd —naast andere maatregelen
—alsmeest effectieve maatregelen de verdere
conditionering van het drinkwater genoemd.
Met de VEWIN werd overeengekomen, dat
een actieplan zou worden opgesteld voor
conditionering van het drinkwater,
afhankelijk van de samenstelling van het
water en de aanwezigheid van loden
leidingen. Hoewel in principe uit gegevens
over de watersamenstelling op theoretische
basis een indicatie kon worden verkregen
over de te verwachten loodafgifte, waren er
anderzijds onzekerheden aanwezig die het
minder gewenst maakten om een beleid ten
aanzien van conditionering uitsluitend op
dergelijke afgeleide theoretische gegevens te
baseren. In samenwerking met het KIWA is
daarom gekozen voor een aanpak waarbij de
loodafgifte rechtstreeks kan worden bepaald
met een gestandaardiseerde meetmethode.
Deze methode vormt thans de basis van het
beleid ten aanzien van de aanpak van de
loodproblematiek, waarop in het vervolg van
dit artikel nader wordt ingegaan.
Motieven voor conditioneren
Daarnaast zijn er verschillende andere
aspecten die in het kader van het
overheidsbeleid motieven vormen voor
verdere conditionering. Deze motieven
worden hieronder samengevat:
1. reductie loodoplossend vermogen
a. gezondheidsmotief (vermindering van
loodbelasting)
b. economisch motief (alternatief voor
directe vervanging loden leidingen op grote
schaal);
2. reductie koperoplossend vermogen
a. economisch motief (aantasting leidingen,
apparatuur)
b. vermindering milieubelasting
(zuiveringsslib, oppervlaktewater)

c. smaakproblemen;
3. verminderen vande hardheid
a. economisch motief (minder wasmiddelengebruik; minder energiegebruik door
reductie van kalkafzetting)
b. milieu motief (minder fosfaten in
wasmiddelen)
c. gebruiksmotief (minder problemen bij
instelling op hogere temperatuur van
warmwatervoorziening inverband met
Legionella problematiek; geen noodzaak
voor particuliere ontharding).
Wettelijk kader
In het Waterleidingbesluit zijn - afgeleid van
de betreffende EG-richtlijn —verschillende
grenswaarden enbepalingen opgenomen, die
betrekking hebben opconditionering van het
drinkwater. Een samenvatting isgegeven in
de tabel. Het zalopvallen,datde betreffende
Grenswaarden in verband met eonditionering
Lood(Pb)

50 /i.g/1(bepaling van het loodgchalte.
nadat de inhoud van het leidinggedeelte waaruit het monster genomen
zal worden, is ververst)

Koper (Cu)

3.000 /J.g/1,na 16uur stilstand ineen
koperen leiding

Zink (Zn)

5.000/ig/l, na 16uur stilstand
ineen verzinkt stalen leiding

Zuurgraad

7 < pH < 9,5

Agressiviteit

het water mag niet agressief zijn

Calcium (Ca)

150mg/l (7,4 meq/l)

Minimaal vereiste concentratie
Calcium + magnesium (Ca + Mg): 3meq/l (8,4 D)
Waterstofcarbonaat (HCO~): 30 mg/l HCO~)

parameters voor met name de metaalafgifte
en de parameter agressiviteit in het Waterleidingbesluit niet exact zijn gedefinieerd,
evenals in de betreffende EG-richtlijn. Voor
lood was in de betreffende richtlijn onder
andere vermeld: 50 /ng/1 in stromend water.
Tevens was daarbij vermeld, dat indien het
monster direct isgenomen ofna doorstroming
en het gehalte aan lood veelvuldig of in
aanzienlijke mate de grens van 100/u.g/1
overschrijdt, dat er alsdan passende
maatregelen moeten worden genomen om de
blootstelling aan lood van de gebruiker te
verminderen. Ook deze formulering geeft
derhalve geen eenduidige uitspraak. Dat in
de toekomst toch meer duidelijkheid op het
terrein van de metaalafgifte nodig is,was
reeds bij de opstelling van het Waterleidingbesluit voorzien. In de Memorie van
Toelichting wordt gesteld, dat gewerkt wordt
aan de ontwikkeling van een meetmethode,
aan de hand waarvan het oplossend
vermogen van water met name voor lood en
koper kan worden vastgesteld.
Aanpak vande loodproblematiek en
metaalagressiviteit
In het afgelopen jaar isdoor het KIWA veel
onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van
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een dergelijke methode en deze is thans
operationeel voor het actieplan voor
vermindering van de loodopname. In het
kader van een gezamenlijk onderzoekproject
gefinancierd door deoverheid ende VEWIN
is bij de waterleidingbedrijven die loden
leidingen inhet distributiegebied hebben een
standaardmeetopstelling geplaatst van een
drietal loden buizen, voor meting van de
loodafgifte afhankelijk van de stilstandstijd.
Dit onderzoek wordt begeleid in regionale
werkgroepen van de waterleidingbedrijven.
Naar schatting zal het onderzoek binnenkort
kunnen worden afgerond. Het ligt in de
bedoeling om de aldusverkregen meetresultaten te correleren met de meetresultaten uit het onderzoek met de
proportionele bemonstering. Hierdoor
kunnen dan de meetresultaten van de
standaardmethode worden vertaald naar de
dagelijkse opname in een bepaald distributiegebied. Na evaluatie kunnen dan
nadere grenswaarden worden vastgesteld aan
de hand waarvan de waterleidingbedrijven
kunnen nagaan of verdere conditionering
wenselijk is.Uit het tot nu toe uitgevoerde
onderzoek istevens door het KIWA een
experimentele relatie tussen de waterkwaliteit en het loodoplossend vermogen
vastgesteld, welke alsvolgt kan worden
weergegeven:
Pb (fig/I) = -211 pH + 33 TAC
(mmol/1) +1934
Duidelijk hierbij isde belangrijke rol van de
zuurgraad. Ook voor de koperafgifte zal
verhoging van de pH in het van belang zijnde
pH-gebied een gunstig effect hebben, zodat
verdere conditionering in de zin van een
verhoging van de pH een nuttig effect zal
hebben op de metaalafgifte in het algemeen.
Tevens zal dit resulteren in lagere hardheid
van het water.
Het ligt in de bedoeling om na afronding van
het loodonderzoek een identieke weg te
volgen voor meting van de koperafgifte.
Een dergelijke wijze van meten kan tot
gevolg hebben, dat metingen in het perifere
leidingnet met betrekking tot koper minder
noodzakelijk zijn. Tevens geldt, dat de
metingen met de standaardmeetopstelling
ook beter zijn te interpreteren dan de
metingen in het leidingnet.
Toekomstige activiteiten
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, dat
door de overheid om verschillende redenen
veel waarde wordt gehecht aan een optimale
conditionering van het drinkwater. In de
komende jaren zal—naast uitwerking van de
hierboven beschreven actieplannen aandacht worden besteed aan verdere
uitvoering van conditionering en noodzakelijke advisering, waarvoor aan het

centrale onderzoeksinstituut voor de
waterleidingbedrijven - het KIWA -subsidie
isverleend. Daarbij zal tevens aandacht
worden besteed aan verschillende mogelijkheden voor conditionering, afhankelijk van
de samenstelling van het water, zodat voor
elke situatie die zich voordoet een oplossing
kan worden geadviseerd. Het spreekt vanzelf,
dat- indien verschillende mogelijkheden van
conditionering moeten worden afgewogen om reden van drinkwaterkwaliteit een
voorkeur blijft bestaan voor de methode van
conditionering die zo min mogelijk andere
componenten introduceert. Een dergelijke
afweging kanzichvoordoen bijdekeuze voor
ontharding op basisvan natriumhydroxide of
calciumhydroxide.
•
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in Tienjarenplan en provinciale plannen is
intensief overleg tussen met name de
bedrijfstak en de provincies onontbeerlijk.
Immers deze plannen zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. De keuze van projecten,
het reserveren van de benodigde ruimte, het
reserveren van bronnen, het vaststellen van
grondwaterwinlocaties, het vaststellen van
beschermingszones, aldeze punten vragen
om onderlinge afstemming en overleg, zodat
ook in een zo vroeg mogelijk stadium
knelpunten kunnen worden gesignaleerd.
Samenvatting
In het Tweede Structuurschema Drink- en
Industriewatervoorziening wordt een minder
sterke groei van het toekomstig waterverbruik verwacht dan voorheen. In verband
hiermee isin de lijst van voorkeursprojecten
meer prioriteit gegeven aan goed faseerbare
en kleinschalige nieuwe infrastructuur.
Op structuurschema-niveau isin het
algemeen voor dergelijke projecten een
goede afweging van belangen niet of
nauwelijks mogelijk. Dit houdt indat het
structuurschema nogwel een duidelijk kader
aangeeft waarbinnen toekomstige infrastructurele werken gerealiseerd kunnen
worden, maar dat een meer gedetailleerde
afweging tussen verschillende projectalternatieven op een lager planniveau zal
moeten plaatsvinden. Het Tienjarenplan
heeft hierbij een belangrijke afstemmingsfunctie. De betrokkenheid van de provincies
bij de totstandkoming van dit plan dient een
goede afstemming met de provinciale
plannen te waarborgen.
De problemen rond de winning van
grondwater vragen hierbij speciale aandacht.
Daarnaast vragen andere produktietechnieken,zoalsoevergrondwaterwinning en
diepinfiltratie, om een nadere uitwerking.

Stroomlichamelijkeklachtenbij
bewonersTilburgsewijk
In de Tilburgse nieuwbouwwijk Reeshof,
waar ongeveer elfhonderd woningen zijn
gesitueerd, heeft één op de zeven
volwassenen en één op de vier kinderen
gezondheidsklachten na een verblijf in de
open lucht. Het meest wordt geklaagd over
hoofdpijn en huiduitslag. In één op de drie
tuinen groeien de planten slecht.Meerdan de
helft van de bewoners klaagt over stank in de
tuin ofwoning. Datzijn enkeleconclusiesvan
een enquête door de wijkraad onder
ongeveer vierhonderd bewoners,waarvan de
resultaten in de wijk huis aan huis zijn
verspreid.
In maart 1981 brachten grondwerkzaamheden van de Tilburgse Waterleidingmaatschappij aan het licht dat op bepaalde
plaatsen de bouwgrond in Reeshof ernstig
was verontreinigd. Men herinnerde zich dat
het gebied jarenlang wasgebruikt als
vloeiveld waar men afvalstoffen van de
Tilburgse textielindustrie liet bezinken.
Die stoffen, waaronder de giftige verfstof
anniline, werden daarheen getransporteerd
via de inmiddels gedempte 'blauwsloten'.
Vijf maanden later, in afwachting van een
onderzoek door de gemeente en om geen
vertraging op te lopen bijde aanleg van het
drinkwaternet, besloot de waterleidingmaatschappij, destijds een particulier bedrijf,
om opeigen initiatief grondverbetering toe te
passen. Om kunststofleidingen aan te
kunnen leggen werd 547 kubieke meter
verontreingde grond afgegraven. Die grond
is later gebruikt om er taluds in de wijk mee
op tehogen. Een onderzoek dat de gemeente
even later liet uitvoeren bracht echter geen
verontrustende zaken aan het licht.
In de enquête van de wijkraad wordt over
mogelijke oorzaken niet gesproken.
Op 30 oktober werd ineen bewonersbijeenkomst bekeken welkestappen de buurt
nu verder gaat ondernemen.
De verantwoordelijke wethouder
J. van Hassel toonde zich zeer verwonderd
over het huis-aan-huis verspreiden van de
resultaten van de enquête. 'Een schrik- en
paniekactie', aldus Van Hassel. Volgens de
wethouder hebben hem in het verleden ook
wel klachten bereikt over slechte
plantengroei, maar diezouden tewijten zijn
aan 'de structuur van de grond en de
afwatering'. Hij verwijst naar het onderzoek
dat in 1981 isingesteld voor de bouw van de
woningen. 'Dat heeft toen niets bijzonders
opgeleverd', aldus Van Hassel. (ANP)
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