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Proefschrift drs. B.J. A. M. Haring:

Loodindrinkwater

grote talenten alsonderhandelaar- maakteu
tot een bemiddelaar die soms onoverbrugbaar lijkende standpunten toch wist te
verenigen', aldus de heer Hieter.
Burgemeester F. Schols van 's-Gravenhage,
die ook op de afscheidsreceptie verscheen,
had geen koninklijke onderscheiding aan te
bieden. Die heeft ir. Bosch reeds op 30 april
jl. gekregen toen hijwerd benoemd tot
officier in de orde van Oranje Nassau.
Nu kreeg hij een schilderij van de Haagse
kunstschilder F.Los, voorstellende het
DWL-pompstation te Scheveningen.
Ter herinnering aan een werkzaam leven
voor de duinwaterleiding.
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Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterzuivering en Waterkwaliteitsbeheer
Workshop 'Afbraak complex
natuurlijk materiaal'
De technische commissie Anaërobe
Zuivering vandeNVA zalop28en 29 maart
1985 een 2-daagse Workshop houden over
het thema 'Afbraak complex natuurlijk
materiaal'. Hoofdthema's zijn: ontsluiting
(zowel biologisch als mechanisch/chemisch/
fysisch/thermisch), verwerking van land- en
tuinbouwafval en praktijkervaringen met
anaërobe reactoren voor vast afvalverwerking.
Van deelnemers wordt een actieve bijdrage
verwacht aan de discussies. Het aantal
deelnemers zal maximaal 50 bedragen en
inschrijving geschiedt op volgorde van
aanmelding.
De Workshop zal gehouden worden in
Congrescentrum De Koningshof te
Veldhoven. De kosten per deelnemer
(incl. overnachting en maaltijden) zullen
± ƒ 1 3 0 , - t o t / 150-bedragen, afhankelijk
van de verkregen subsidie.
Nadere inlichtingen over het programma
kunnen verkregen worden bijC.vander Drift,
Laboratorium voor Microbiologie, Universiteit van Nijmegen, tel. 080 - 55 8833,
toestel 2941.
Opgave vóór 1februari 1985 bij bovengenoemd adres.

Aan de Universiteit van Amsterdam zal op
28 november 1984 drs.B.J. A. M. Haring,
medewerker planafdeling Directie Drink- en
Industriewatervoorziening van het Ministerie
van VROM promoveren op een Engelstalig
proefschrift over lood in drinkwater.
Het gaat om drie centrale vraagstellingen:
1. Hoe groot isde dagelijkse inname
(expositie) aan lood via drinkwater in
Nederland en welke factoren (consumptiepatronen, wateragressiviteit) spelen hierbij
een belangrijke rol?
2. Hoe verhoudt zich de loodopname via
drinkwater tot de totale loodopname en hoe
groot isde bijdrage van lood in drinkwater
aan het loodgehalte van bloed?
3. Welke mogelijkheden zijn er om door
middel van waterconditionering de loodbelasting te verminderen en welk effect mag
van deze maatregelen worden verwacht?
De dagelijkse inname van lood via
drinkwater isniet alleen afhankelijk van het
loodoplossend vermogen van hetwater, maar
tevens van de verblijftijd van het water in de
leiding voorafgaand aan het consumptief
gebruik.
Door middel van een enquête naar het
consumptief gebruik van drinkwater kon een
schatting worden gemaakt van het percentage
personen in Nederland die vanwege hun
drinkwaterconsumptie gewoonten 'smorgens
eerst water drinken zonder de leiding eerst
door te spoelen) zijn blootgesteld aan
verhoogde concentraties aan metalen
afkomstig van debinnenleiding indewoning.
Tevens werd er een redelijk beeld verkregen
van de geconsumeerde hoeveelheid water in
relatie tot oorsprong (grondwater, oppervlaktewater, oeverinfiltraat) en hardheid van
het water.
Ten behoeve van de inventarisatie van de
loodinname via drinkwater in een 19-tal
voorzieningsgebieden inNederland werd een
speciaal proportioneel bemonsteringsapparaatje ontwikkeld waarmee gedurende
een week 5% van het voor consumptiedoeleinden afgetapte water kon worden
bemonsterd. Ter bepaling van de gewenste
steekproefgrootte werd deze wijze van
bemonsteren uitgetest in Amsterdam.
Tevens werd hierbij de reproduceerbaarheid
van de proportionele bemonstering
onderzocht door een aantal adressen induplo
te bemonsteren.
Per gemeente werden 50 adressen
bemonsterd. Van de 19gemeenten bleken
7 gemeenten voorzien te zijn van loden
buizen met tinvoering welke nauwelijks lood
bleken af te geven. Van de overige
12 gemeenten bleken er slechts 2te voldoen
aan het criterium dat tenminste 90% van de
50 onderzochte monsters per gemeente een
Ioodconcentratie lager dan 50Og/1
(EG-norm) dienen te hebben.
De spreiding in de gevonden loodconcentra-

ties per gemeente bleek doorgaans geringer
te zijn dan de verschillen in geometrisch
gemiddelde loodgehalten tussen gemeenten
onderling, hetgeen betekent dat het
loodoplossend vermogen van het water een
relatief belangrijker factor isdan de
consumptieve gebruiksgewoonten.
Voor de 12gemeenten met loden buizen
zonder tinvoering werd een significante
correlatie (r 4—0,62) tussen geometrisch
gemiddelde Ioodconcentratie en pH van het
water gevonden.
Vanwege het tijdrovend aspect van
proportionele bemonstering en analyse werd
de mogelijkheid onderzocht om met behulp
van zogenaamde polarisatieweerstandsmetingen schattingen te geven van het
loodoplossend vermogen van drinkwater.
Dit onderzoek werd uitgevoerd in
Amsterdam, waar metingen aan onthard en
onbehandeld drinkwater werden verricht.
Het ontharde water heeft door de hogere pH
een lager loodoplossend vermogen dan het
onbehandelde water. De resultaten van de
polarisatieweerstandsmetingen aan loden
proefbuisjes waren hiermee echter niet in
overeenstemming. Metingen aan koperen
proefbuisjes vertoonden wel het verwachte
beeld van lagere agressiviteit van het
ontharde water.
Nader onderzoek naar de corrosie van
metalen in drinkwater met behulp van
elektrochemische technieken wordt
aanbevolen.
De relaties tussen loodoplossend vermogen,
pH en hardheid van drinkwater werden
nader onderzocht. In tegenstelling tot de in
de literatuur aangetroffen hypothese dat
'zachte' wateren agressiever zijn ten aanzien
van de metalen lood en koper dan harde
wateren werd in het Nederlands onderzoek
aangetoond datdezachtewateren doorgaans
een hogere pH enderhalve een lagerlood-en
koperoplossend vermogen hebben.
Een verklaring voor de gevonden relatie is
dat drinkwater inNederland doorgaans niet
kalkagressief is,hetgeen wilzeggendat de pH
van deze wateren nagenoeg gelijk isaan de
evenwichts pH bij kalkverzadiging. Deze
evenwichts pH isbijzachte wateren hoger
dan bij harde wateren. Op grond van voornoemde onderzoekingen zou men ter
reductie van het loodoplossend vermogen
vandrinkwater kunnen overwegen depHvan
het gedistribueerde water teverhogen; een
dergelijke maatregel zal doorgaans tevens
een deelontharding van het water tot gevolg
hebben.
Ten tijde van het hier beschreven onderzoek
was centrale (deel)ontharding vanwege de
mogelijke relaties met sterfte aan hart- en
vaatziekten nog volop in discussie. Inmiddels
is uit nader onderzoek in Nederland en
Engeland gebleken dat centrale deelontharding tot l,7mmol/l Ca zeer
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waarschijnlijk geen gevaar voor de
volksgezondheid kan opleveren.
InEngeland werd uitsluitend ingebieden met
extreem zachte wateren een negatief
statistisch verband met sterfte aan hart- en
vaatziekten gevonden. De causaliteit van dit
verband isechter niet aangetoond.
De hypothese dat de aanwezigheid van
toxische metalen (lood en cadmium)
afkomstig van leidingmaterialen in gebieden
met zacht water de verklaring geeft voor de
statistisch negatieve correlatie metsterfte aan
hart- en vaatziekten lijkt, gezien de
voornoemde bevindingen, althans voor
Nederland, onwaarschijnlijk.
Waarschijnlijker isde hypothese van een
beschermende werking van het Ca en/of Mg
in het drinkwater.
Een deficiëntie van deze mineralen in
drinkwater heeft ook zijn effecten op
voedingsmiddelen die met water worden
gekookt.
Aangetoond wordt dat deCa-concentratie in
een aantal voedingsmiddelen tijdens koken
met zacht water afneemt, terwijl bij koken in
hard water een toename vanCainde voeding
wordt waargenomen.
Verhoogde loodconcentraties inde voeding
bleken veroorzaakt teworden door
verhoogde loodconcentraties in de 'harde'
typen drinkwater waarmee de kookproeven
deels werden uitgevoerd.
De verwachting dat centrale deelontharding
van drinkwater de oplosbaarheid van
metalen afkomstig van loden en koperen
leidingen zal terugdringen kon inde praktijk
worden geverifieerd in het voorzieningsgebied vandestad Sneek waareind 1982een
deelonthardingsinstallatie in gebruik werd
genomen.
De concentratie aan koper in het rioolwaterzuiveringsslib bleek alsgevolg van deze
maatregel bijna te zijn gehalveerd.
Op grond van eigen metingen en literatuurgegevens isgepoogd een evaluatie te geven
van de betekenis van de loodexpositie via
drinkwater in relatie tot de totale
loodbelasting.
Voor 5% van de volwassenen en kinderen
kan de loodopname via drinkwater 50% van
de totale dagelijkse loodopname uitmaken.
In principe zijn er 3mogelijkheden om de
loodexpositie via drinkwater te beperken:
1. verwijdering van alle loden drinkwaterleidingen;
2. het rustig doorspoelen van de leiding
alvorens water voor consumptiedoeleinden
af te tappen;
3. conditionering van het water door pHverhoging (in veel gevallen) in combinatie
met deelontharding.
Conditionering van water zal met name de
oplosbare fractie van het lood terugdringen;
het effect op de deeltjesgebonden fractie
afkomstig van de deklaag is onbekend.

Vanzelfsprekend ishet onder alle
omstandigheden van belang dat er zich aan
de binnenzijde van loden buizen goed
hechtende goed afsluitende en slecht
oplosbare deklagen (hydrocerussite)
vormen.
De speciatie van loodindrinkwater incasude
bijdrage van deeltjesgebonden lood en van
anorganische en organische loodcomplexen
isin enkele praktijkmonsters onderzocht.
De heroplossingsvoltammetrie in combinatie
met UV-bestraling bleek hierbij een
belangrijke techniek.
De anorganische speciatie van lood in Haags
drinkwater werd berekend met het MINEQL
computerprogramma.
Tevens werd de MINEQL gebruikt voor het
berekenen van de evenwichtsconcentratie
van anorganisch gebonden lood (in evenwicht
met hydrocerussite P b 0 ( O H ) ö (CO 0 )o) als
functie van pH en de totaal
koolzuurconcentratie van het drinkwater.
De resultaten waren in redelijke overeenstemming met gemeten evenwichtsconcentraties (na 16uur stilstand) aan
anorganisch gebonden lood in vergelijkbare
praktijkmonsters.

• •

Damas]
Keuringsinstituut voor
Waterleidingartikelen KIWA NV
KIWA-VWN-colloquium
'Diepinfiltratie;
een stand van zaken'
KIWA en VWN organiseren op donderdag
31 januari 1985 een colloquium met als
thema 'Diepinfiltratie; een stand van zaken'.
Het colloquium zal worden gehouden in de
gehoorzaal van het laboratorium van het
Provinciaal Waterleidingbedrijf van NoordHolland te Haarlem. Mocht het aantal deelnemers daartoe aanleiding geven dan wordt
overwogen het colloquium te herhalen op
donderdag 7 februari 1985 in dezelfde zaal.
Het doel van dit colloquium istweeledig, nl. informatie geven over de laatste vorderingen
van het onderzoek naar de mogelijkheden
van diepinfiltratie in de drinkwatersector;
— in samenspraak met de aanwezigen
discussiëren overdeonderzoeksresultaten en
de richting waarin het onderzoek zich in
nabije toekomst zal (dienen te) ontwikkelen.
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Maar 29 in Zuid-Holland
Ter illustratie van het interview met de
Zuidhollandse Gedeputeerde Noorland in
het vorige nummer vanditbladwasop pagina
586 een kaartje opgenomen. Dat was overgenomen uit het tweede tienjarenplan van de
VEW1N en fungeert in dit plan als illustratie
van de integratiestudie in Zuid-Holland.
Omdat daar een drietal bedrijven die aan de
rand van de provincie gelegen zijn, niet bij
zijn betrokken —namelijk De Elf Gemeenten,
Woerden en Vianen - stonden ze weliswaar
op de kaart ingetekend, maar werden niet
genummerd en met name genoemd.
Het aantal waterleidingbedrijven in ZuidHolland isdus niet 26,zoals het kaartje deed
vermoeden, en ook niet 30,zoals vaak wordt
gezegd, maar 29.

Call for Papers IWSA-congres
De IWSA houdt van 19-22 november 1985
in samenhang met detentoonstelling Pollutec
'85 in Parijs een Specialised Conference over
moderne technieken in behandeling van
drink- en afvalwater.
Men nodigt eventuele sprekers uit samenvattingen te sturen van 500 woorden in
Engels of Frans over nieuwe behandelingen,
processen of nieuwe ontwikkelingen die
tenminste het proefstadium hebben bereikt.
Nadere inlichtingen IWSA, mr. R. L.Bays,
1 Queen Anne's Gate, London SW 1H9BT,
Engeland, tel.:01-2228111.

Omstreeks het tijdstip van dit colloquium zal
tevens uitgebreide informatie op schrift
beschikbaar komen in de vorm van een
KIWA-mededeling 'Ervaringen met diepinfiltratie in Nederland'. Dit rapport iseen
bundeling van bijdragen van de leden van de
KIWA-werkgroep 'Persputten', waarin de
onderzoeksresultaten van de laatste 5jaar en
de plannen voor nieuw onderzoek op het
gebied van infiltratie via putten zijn
beschreven. De belangrijkste elementen uit
dit rapport zullen tijdens het colloquium
nader worden toegelicht.
Het voorlopige programma ziet er alsvolgt
uit:
Inleiding, ir. B. Bulten, VEWIN;
'Verstopping van de infiltratieput',
ir. J . C . Schippers, KIWA;
'Voorbehandeling van het te infiltreren
water', ir. J. C. schippers, KIWA;
'Hydrologische gevolgen van diepinfiltratie',
ir. J. H. Peters, KIWA;
'Ontwerp en conctructie',
ing. R. A. Schuurmans, GW;
'Kwaliteitsveranderingen tijdens bodempassage', ir.J. van Puffelen, DWL
's-Gravenhage;
'Samenvatting en perspectief',
ir. A. J. Roebert,GW.
De leden van de VWN krijgen binnenkort
een uitgebreid programma toegezonden.
Voor informatie kunt uzich wenden tot
mevr. H. G. Wagenmakers-Van der Vorst
van het KIWA te Nieuwegein
(tel. 03402 - 6 08 60).

