Verschillen in neerslaghoogte
en deinvloed opdebenodigde capaciteitvanrwzi's

Inleiding
De afgelopen jaren zijn tal van grote
regionale rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi's) in gebruik genomen, enkele zijn nog
inaanbouw, andere zijnreedsaan uitbreiding
toe. In een regionale rwziwordt het
rioolwater van meerdere steden en dorpen
behandeld, waarbij het riooolwater over
afstanden van vele kilometers wordt
aangevoerd.
In de regel isde hydraulische capaciteit van
de rwzi gelijk aan de som van de maximale
capaciteit van de rioolgemalen die het
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rioolwater naar de rwzi transporteren.
Alshet verzorgingsgebied van de rwzi
voldoende groot ismagverwacht worden dat
gedurende een bepaalde tijdsduur niet overal
gelijke hoeveelheden neerslag zullen vallen.
Inhet navolgende zalworden ingegaan op de
vraagwatdeinvloed isvandezeverschillen in
neerslag.
Mogelijke consequenties zijn bijvoorbeeld
eenreductie inde hydraulische capaciteit van
derwziofeen verlagingvande overstortingsfrequentie van de aangesloten rioolstelsels.
Neerslaggegevens
In Nederland worden door verschillende
instanties neerslagmetingen verricht.
De resultaten van deze metingen worden
voor uiteenlopende doeleinden bewerkt en
gepubliceerd.
Onderzoek naar verschillen in neerslaghoogte tussen tweestationsiseen nog vrijwel
onbetreden onderzoeksgebied. Teneinde na
te gaan wat neerslaghoogteverschillen
kunnen betekenen voor de riolering,werd in
1980door DHV een studie naar dit aspect
uitgevoerd. Verschillende instanties stelden
hiervoor welwillend hun registraties ter
beschikking. Een overzicht van de in
beschouwing genomen regenmeters is
gegeven in tabel I,voor een overzicht van de
lokaties wordt verwezen naar afb. 1.

Van de regenmeters vliegveld Twente en
Lingen (Duitsland) waren slechts voldoende
gedetailleerde gegevens beschikbaar vanaf
1974. Derhalve isvoor het onderzoek
uitgegaan van de waarnemingsperiode
1974-1980. In de loop van de studie zijn de
regenmeters Goor, Rijssen en Vissedijk
verder buiten beschouwing gelaten. Dit naar
aanleiding van, in verhouding tot het overige
gegevensmateriaal, niet te verklaren
verschillen in statistische grootheden.
De analyses zijn derhalve gebaseerd op
gegevens van 8regenmeters op onderlinge
afstanden variërend van 2,2 tot 55 km.
Statistische bewerking en controle
Bewerking van gegevens
De verschillen in neerslaghoogte zijn
onderzocht door de registraties van
2regenmeters onderling te vergelijken.
Met de beschikbare gegevens was het
onmogelijk om de analyses steeds per
volledige bui uit te voeren. Er isdaarom
uitgegaan van perioden van meerdere uren.
Korte perioden bleken als nadeel te hebben
dat grote aantallen buien meerdere perioden
omvatten, langere perioden hebben als
nadeel dat deze meerdere buien kunnen
omvatten. Het laatste isvanuit rioleringstechnologie minder bezwaarlijk, mitsde duur
van een periode niet langer isdan de tijd die
benodigd isom een riooolstelsel na regen te
laten terugkeren naar een droogweerstromingstoestand. Op basis van
bovenstaande overweging zijn de dagen
verdeeld in 3gelijke perioden van 8 uur,
nl.van 0-8, 8-16, 16-24 uur.
Per regenmeter zijn in eerste instantie die
dagen geselecteerd waarop meer dan 4 mm
neerslag isgeregistreerd. Daarna isde
neerslag per periode van 8uur berekend.
Voor de perioden waarin meer dan 1 mm
neerslag isgeregistreerd isvervolgens de
neerslag bepaald in de overige stations.
Correlatiecoëfficiënten
De geselecteerd neerslaggegevens zijn
beoordeeld op betrouwbaarheid. Tussen de
neerslag opverschillende lokatiesbestaat een
zeker verband. Bij kleine onderlinge
afstanden isdit verband groter dan bij
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Afb. I - Overzicht locatie meetstations.

toenemende afstanden. Dit verband kan
worden uitgedrukt d.m.v.de zgn. correlatiecoëfficiënt.
De correlatiecoëfficiënt iseen wiskundige
grootheid en kan een waarde hebben tussen
-1 en +1.Bij een waarde van 0 ontbreekt
iedere correlatie. Bijwaarden gelijk aan-1 of
+1 isde correlatie volledig.
Voor de geselecteerde neerslaggegevens
( > 1 mmneerslag perperiodevan 8uurineen
der lokaties) zijn de correlatiecoëfficiënt
berekend. Voor een aantal situaties zijn
behalve de correlatiecoëfficiënt voor het
totale waarnemingsmateriaal tevens de
coëfficiënten berekend voor het zomer- en
winterhalfjaar (het zomerhalfjaar isgerekend
van mei t/m oktober, het winterhalfjaar is
genomen van november t/m april).
Het neerslagpatroon isinde zomer anders
dan indewinter, 'sWinterswordt hetbeeldin
belangrijke mate bepaald door depressies en
fronten, 'szomers meer door lokale buien.
De neerslagverschillen zijn daardoor
'szomers geprononceerder dan 's winters,
terwijl de gevonden correlatiecoëfficiënten
kleiner zijn.
Dit iseen belangrijk gegeven omdat vele
buien die tot overstorting aanleiding geven,
optreden injulien augustus.
De resultaten van de correlatieberekeningen
zijn weergegeven in tabel II.

typeregistratie
pluviogram
pluviogram
pluviogram
pluviogram
uurcijfers
pluviogram
pluviogram
pluviogram
pluviogram
pluviogram
pluviogram
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TABEL I— Regenmeters waarvan de registraties werden geanalyseerd.
lokatie

!f

L,NGEN^/_

gemeente Enschede
gemeente Enschede
gemeente Enschede
gemeente Enschede
KNMI
Deutscher Wetterdienst
waterschap Regge en Dinkel
waterschap Regge en Dinkel
waterschap Reggeen Dinkel
waterschap Reggeen Dinkel
waterschap Regge en Dinkel

IS

In afb. 2zijn de correlatiecoëfficiënten
uitgezet als functie van de afstand tussen de
betreffende regenmeters.Eriseen duidelijke
afname van decorrelatiecoëfficiënt bij
toenemende afstand. Vergelijking met
correlatiecijfers uit de literatuur [1,2] laat
zien dat het hier beschreven onderzoek
minder hoge correlatiecijfers te zien geeft.
Het verschil isonder andere te verklaren uit
het feit dat voor de in de literatuur
beschreven onderzoekingen werd uitgegaan
van zogenaamde dagsommen.

TABEL II — Overzicht resultaten van correlatieberekeningen.
onderlinge
afstand (km)

meetstations
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1l.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Verschillen in neerslaghoogte
Het onderzoek wasgericht op verschillen in
neerslaghoogte tussen twee stations.
Het verschil ineen periode van 8 uur is
onderzocht alsfunctie vandegrootste vande
twee neerslaghoogtcn:
|x- y| = F[max (x,y)]
(1)
waarin:
x= neerslaghoogte ineen 8 uur periode in
lokatie X

Enschede: Mensinkweg-Bamshoevepark
Enschede: Mensinkweg-Glanerbrug
Enschede: Bamshoevepark -vliegveld Twente
Enschede: Glanerbrug-Bamshoevepark
Enschede: Metisinkweg-Voshaarweg
Enschede: Bamshoevepark-Voshaarweg
Enschede: Mensinkweg -vliegveld Twente
Almelo: Sumpel - Vriezenveen
Enschede: Glanerhrug -vliegveld Twente
Enschede: Voshaarweg-Glanerhrug
vliegveld Twente - Enschede: Voshaarweg
vliegveld Twente - Almelo: Sumpel
Amelo: Sumpel - Enschede: Voshaarweg
vliegveld Twente - Vriezenveen
Almelo: Sumpel - Enschede: Glanerhrug
Vriezenveen - Enschede: Voshaarweg
Vriezenveen - Enschede: Glanerhrug
Enschede: Glanerhrug - Lingen
vliegveld Twente - Lingen
Enschede: Voshaarweg - Lingen
Vriezenveen - Lingen
Almelo: Sumpel - Lingen

22
4.2
4.8
5.7
5.7

aantal
gegevens

correlatiecoë! iciënt
zomer
winter
jaar

229
211
316
235
210
209
265
343
293
188
289
352
158
558
228
292
386
426
632
336
632
402

ft

ft.7
7.4
8.1
9.4
10.4
20
23.2
23.5
27.5
28.9
31.5
39
40
48
52
55

0.80 1

0.773

0.552

0.701

0,38 1

0.727

0.356

0.471

0,247

0.533

0.357
0.33 1
0.205

0.41 1
0.528
0.422

0.246

0.254

0.715
0.791
0.716
0.6 17
0.667
0.566
0.589
0.465
0.574
0.557
0.559
0.415
0.274
0.487
0.265
0,374
0.381
0.378
0.423
0.258
0.357
0.244

totaal aantal waarnemingen 7.190

i correlatie coëfficiënt
f (gehele jaar)
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Afb. 2 - Correlatiecoëfficiëntalsfunctie van deafstand tussen de regenmeters.
Afb. 5 - Verschil inneerslaghoogte alsfunctie vande maxima.
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Afb. 3-Gelijktijdig gemeten neerslagteBamshoevepark en
Mensinkweg, gemeente Enschede.
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Afb. 4 - Gelijktijdig gemeten neerslagte Voshaarweg
(Enschede) en vliegveld Twente.
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y= ncerslaghoogte in dezelfde 8 uur periode
in lokatie Y.
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Een dergelijke analyse magalleen worden
uitgevoerd bij volledige symmetrie, d.w.z.als
de kansverdeling t.a.v. neerslag in beide
lokaties dezelfde is.Ter illustratie zijn in
afb. 3en 4 de waarnemingen van enkele
regenmeters weergegeven.
Het bovenstaande houdt in dat beide zijden
van de in de afb. 3en 4 aangegeven 45 °lijn
theoretisch een gelijke verdeling van punten
zouden moeten laten zien.
Dit isniet het geval. De afwijkingen kunnen
aan verschillende factoren worden
toegeschreven, zoals de relatief korte
waarnemingsperiode, enkele ontbrekende
gegevens, onnauwkeurigheden in de
regenmeters,buien inmeerdan 1 periode van
8 uur, en wellicht een (onbekende)
geografische invloed.
Teneinde de betrouwbaarheid t.a.v.
symmetrie te toetsen zijn met behulp van de
methode van de kleinste kwadraten
zwaartelijnen berekend voor de positieve
t.o.v. de negatieve regenverschillen. In alle
gevallen bleek de 45 °lijn binnen het 95%
betrouwbaarheidsinterval van de zwaartelijn
te liggen. Op basis hiervan werd het
verantwoord geacht een relatie af te leiden
voor verschillen in plaatselijke
neerslaghoogte.

à

•

de maxima (zie verg. 1).Een voorbeeld is
weergegeven in afb. 5. Met behulp van curve
fitting iseen regressiefunctie berekend
waarbij isuitgegaan van een lineaire relatie.
Deze functie iseveneens in afb. 5
weergegeven. Tevens zijn de 95%
betrouwbaarheidsintervallen aangegeven
voor zowel de regressiefunctie alsde
meetpunten.
De hellingshoek ((X) van de regressiefunctie
blijkt afhankelijk van de afstand tussen de
regenmeters. Detangensvande hellingshoek
(Od)isin afb. 6 uitgezet alsfunctie van de
afstand tussen de regenmeters.
Voor het beoogde doel van het onderzoek is
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Afb. 7- Minimaal benodigde neerslaghoogte alsfunctie vanafstand tussen meetpunten.

Afb. 6 - TG 0£ Als functie vande afstand tussen de regenmeters.
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„afstand tussen meetpunten (km)

Verschil als functie
van de maximale neerslaghoogte
Indien ervan wordt uitgegaan dat de
kansverdeling t.a.v. neerslag voor beide
lokatiesdezelfde is,danmogen de verschillen
per regenmeterpaar worden uitgezet tegen
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m

maximale neerslaghoogt
(mm/8 uur)

het gewenst omuit tegaanvandeminimaal te
verwachten neerslagverschillen, en niet van
de gemiddeld te verwachten verschillen.
Dit betekent dat i.p.v.van de regressiefunctie
(lijn a) uitgegaan dient te worden van de
ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval van demeetpunten (lijn b).Dit houdt
in dat in 97,5% van de gevallen de neerslagverschillen groter zullen zijn dan volgens het
door lijn b aangegeven verband.
Lijn b snijdt de horizontale asbuiten de
oorsprong, m.a.w. de maximale neerslag
dient een zekere waarde te hebben om met
grote zekerheid neerslagverschil met een
ander punt aan te kunnen geven.
Deze 'minimaal benodigde maximale
neerslaghoogte' blijkt afhankelijk van de
afstand tussen de regenmeters, zie afb. 7.
Inde in afb. 7weergegeven functie iseen
scherpe knik te zien bij afstanden van circa
10km. Mede gelet op de waarde van de
'minimaal benodigde maximale neerslaghoogte' inrelatietotde verwerkingscapaciteit
van rioolstelsels isbesloten om afstanden
kleiner dan 10km buiten beschouwing te
laten. Voor grotere afstanden bedraagt de
'minimaal benodigde maximale neerslaghoogte' gemiddeld 7 mm.
Voor afstanden groter dan 10km iseen
uitdrukking voor neerslagverschillen afgeleid
[zie literatuur lij. De m.b.v. regressieanalyse
afgeleide uitdrukking luidt:
H m a v - H = (0,11Inz + 0,146) (H m a x - 7) (2)
'max

•

waarin
H,Ttiax
01

H
afsta nd tussen de rege
* •

20

30

40

50

imeters (km)

neerslaghoogte in punt van
maximale neerslag (mm);
neerslaghoogte op z km afstand
van punt van maximale neerslag
(mm);

afstand tussen 2punten (km)
(z5=10km);

20

H m a x - H = verschil in neerslaghoogte in
periode van 8uurmet97,5% kans
voor overschrijding.

TABF.L III — Grootte vankritische regens
en de te verwachten neerslagverschillen.

De gebiedsreductiefactor
Neerslagcijfers worden inde regel
geanalyseerd op maxima. De cijfers hebben
altijd betrekking op waarnemingen in een
discreet punt, de zgn. puntneerslag. Bij de
berekening van neerslaghoeveelheden over
een groot gebied ishet noodzakelijk om een
gebiedsreductiefactor inrekeningtebrengen.
De gebiedsreductiefactor (=£1)iseen functie
van de in beschouwing genomen tijdsduur en
de grootte van het gebied en geeft aan met
welke factor het produkt vanpuntneerslag en
oppervlakte vermeningvuldigd dient te
worden om te komen tot de totale
hoeveelheid neerslag over het gebied.
De gebiedsreductiefactor is,evenals de
hiervoor beschreven functie, gebaseerd op
ongelijkheden in neerslaghoogten. Het is
derhalve zinvol om de resultaten van het
hierboven beschreven onderzoek te
vergelijken met de reeds lang bekende
gebiedsreductiefactor.
Een dergelijke vergelijking isniet mogelijk
zonder vergaande schematisering van de
verdeling van neerslag over een bepaald
gebied. Aangenomen isdat de neerslaghoogte lineair afneemt met de afstand tot het
middelpunt van het als cirkelvormig
aangenomen gebied, zie afb. 8.
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Afb. 9- Verhouding Hp-H max alsfunctie vanafstand.
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(5)
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Het benutten
vanverschillen in neerslaghoogten
In het onderzoek iseen functie afgeleid voor
verschillen in plaatselijke neerslaghoogte.
Deze verschillen kunnen onder meer worden
aangewend ten behoeve van een geringere
hydraulische capaciteit van een regionale
rwziofuitbreidingen naareen later tijdstip te
verschuiven. Een en ander zal worden
toegelicht aan de hand van een eenvoudig
theoretisch voorbeeld.
In het voorbeeld zal worden uitgegaan van
2identieke gemengde rioolstelsels met een
berging (B) van 8mm en een pompovercapaciteit (Pok) van 1 mm/h
[literatuur 9].De afstand tussen de
rioolstelsels bedraagt 40 km.
Stel dat stelsel A wordt belast met regens die
juist geen overstorting geven (in het
navolgende 'kritische regens' genoemd).
Stelsel Bwordt minder zwaar belast. In de
klassieke benadering zal de regenwaterpomp
van stelsel B normaal werken met alsgevolg
dat debergingvan stelselBnietgeheelgevuld
zal raken. Verlaging van de pompovercapaciteit van stelsel Bzal alsgevolg
hebben dat de kostbare rioolberging beter
wordt benut waarbij per tijdseenheid tevens
minder water wordt afgevoerd naar de rwzi.

(6)
Afb. 10- Berging-afvoergrafiek.

Indien we voor A de oppervlakte van een
cirkelvormig gebied met straal Ren voor de
tijdsduur 8 uur invoeren dan leidt substitutie
van verg. 6 in verg. 5 tot de volgende
uitdrukking:
x = , H„
/ = 1 -0,066 R 0 ' 46

4
5
6
7
8

Afb. 8 - Schematisatie van de verdeling van neerslagover
een cirkelvormig gebied.

(3)

Een gangbare formule voor de
gebiedsreductiefactor is [literatuur 8]:
f = 1 -0,066 *A»-23*D"0-32
waarin:
A = oppervlakte van het gebied in km 2 ;
D = tijdsduur in uren.

1
1

Stellen we de verhouding tussen neerslaghoogte in P (H p ) en M(H max ) op x,dan isde
gebiedsreductiefactor uit te drukken als
functie van x:
TT R 2 * f * 1 = TT R 2 * X + 1/3 TT R 2 ( 1 - x )

L

kritische regens =
m iximaal te verwerken
neers ag door stelsel A
B = 8 mm. Pok 1 mm/h
(mm)

Afb. II- Verdeling van de duur van regens.

(7)

Deze functie isweergegeven in afb. 9.
In afb. 9 istevens de verhouding tussen de
plaatselijke neerslaghoogten weergegeven
zoals afgeleid in het hiervoor beschreven
onderzoek. Hoewel de gebiedreductiefactor
is afgeleid voor andere toepassingen en het
aangenomen spreidingsmodel zeer grof is,
leidt een en andere tot waarden van gelijke
orde van grootte.

In tabel III isweergegeven hoeveel neerslag
stelselA maximaal kanverwerken zonder dat
een overstorting optreedt. Het betreft
'kritische regens' met een zekere regenduur.
Indien deze regenduur kleinerofgelijk isdan
8 uur geldt overminderd vergelijking 2; de
regen valtbinnen de 8uurperiode waarop het
onderzoek werd gebaseerd. In tabel III is
tevens aangegeven hoeveel minder neerslag
op basis van de resultaten van het onderzoek
iste verwachten in stelsel B.
Deze hoeveelheid zal in 97,5%van de
gevallen zelfs groter zijn.
In afb. 10iseen en ander grafisch
weergegeven. Uitafb. 10kanworden afgeleid
dat een overstorting vanrioolstelselBbinnen
eenperiode van 8uur nogsteeds kanworden
voorkomen door afvoer vanslechts0,4 mm/h
regen naar de rwzi,een reductie van 60%
t.o.v. de klassieke benadering. Hierbij wordt

Mededelingen
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de bergingvan rioolstelsel Bnagenoeggeheel
benut. Voor perioden langer dan 8uur geeft
het onderzoek geen uitsluitsel.De praktische
betekenis hiervan isevenwel niet groot
aangezien slechts 4% van de buien een duur
heeft van meer dan 250 min, zie afb. 11.
Een hierboven aangegeven reductie isin de
praktijk nietzonder meermogelijk. De reden
isdat bijaanvang vaneen regen niet vaststaat
hoeveel neerslagopdeverschillende plaatsen
zal vallen. M.a.w. het isniet bekend welk
rioolgemaal op basisvan bovenstaand
principe in capaciteit teruggebracht kan
worden. In de praktijk kan een en ander
worden benaderd door het volgen van de
peilen en stijgsnelheden vanhet rioolwaterin
de verschillende rioolstelsels. De te behalen
reductie isuiteraard minder groot dan
hierboven theoretisch isafgeleid. In dit
verband dient echter opgemerkt te worden
dat isuitgegaan van een veilige benadering;
in 97,5% van de gevallen zullen de neerslagverschillen groter zijn dan aangegeven
volgens de regressiefunctie.
De bedrijfsvoering van rioolgemalen waarbij
het in- en uitschakelen van pompen niet
uitsluitend plaatsvindt op basis van de
waterstanden in de gemaalkelder, doch
tevens op basis van een afweging van de
waterbelasting van de (belangrijkste) op de
rwzi aangesloten rioolstelsels, vereist de
toepassing van een besturingssysteem.
Ondanks de relatief hoge kosten van een
dergelijk systeem wegendezeinhetalgemeen
op tegen de te bereiken besparingen in de
vorm van eenkleinerehydraulische capaciteit
van de rwzi en minder energiekosten
samenhangend met de afvoer van geringere
hoeveelheden water per tijdseenheid over
afstanden vansomsveletientallen kilometers.
Nabeschouwing
Aan de hand van te verwachten neerslagverschillen isin een eenvoudig voorbeeld
aangetoond dat deze aangewend kunnen
worden ten behoeve van een kleinere
hydraulische capaciteit van regionale
rioolwaterzuiveringsinrichtingen. De grootte
van deindepraktijk tebereiken besparingen
isniet zonder meer aan tegeven. Dit issterk
afhankelijk van de plaatselijke situatie zoals
de configuratie van het systeem van
rioolstelsels, gemalen en persleidingen.
De neerslagverschillen kunnen eveneens
worden aangewend om binnen een klassiek
gedimensioneerd rioolwatersysteem de
overstortingsfrequentie vande rioolstelsels te
minimaliseren. Vanuit zeer zwaar belaste
rioolstelsels wordt dan, ten koste van de
afvoercapaciteit van de andere stelsels, een
extra hoeveelheid water afgevoerd.
De bedrijfsvoering van een afvalwatertransport-systeem met benutting van
neerslagverschillen vereist de toepassing van

een besturingssysteem. Een dergelijke
bedrijfsvoering iste complex voor
handbesturing.
Een besturingssysteem heeft als belangrijk
voordeel dat de basis voor de bedrijfsvoering
niet star is,doch softwarematig eenvoudig
aangepast kan worden. Hiermee wordt
tegemoet gekomen aan de onzekerheden in
rioleringsberekeningen zoals die naar de
overstortingsfrequentie.
De via het besturingssysteem te verkrijgen
gegevens zijn van grote waarde.
Dezegegevens geven toegang tot een niet
onaanzienlijke verruiming van de
mogelijkheden inzake de bescherming van
het oppervlaktewater.
Door het Hoogheemraadschap van de
Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en
West-Friesland isrecent een besturingssysteem in bedrijf genomen voor het systeem
van persleidingen engemalen aangesloten op
de rwzi Wervershoof. Dit systeem iszodanig
uitgevoerd dat gebruik wordt gemaakt van
verschillen in neerslaghoogten.
Een publikatie over dit project isin
voorbereiding.
De auteurs van dit artikel zijn de
verschillende instanties erkentelijk voor het
gegevensmateriaal dat welwillend voor het
onderzoek ter beschikking werd gesteld.
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VerenigingvoorWaterleidingbelangen inNederland
Achtergronden bijdediscussie
overdeinvloed vanloden
leidingen ophetloodgehalte
van drinkwater
Op donderdag 4 november 1982 heeft de
VWN-Contactgroep Wateronderzoek en
Waterzuivering op de vestiging Weesperkarspel van Gemeentewaterleidingen
Amsterdam een bijeenkomst gehouden
waarop bovengenoemd onderwerp door
een aantal deskundigen werd toegelicht.
Dagleider van deze bijeenkomst was dr.
E. J. M. Kobus (KIWA). Tijdens zijn inleiding gaf hij een overzicht van de
voorstellen voor speurwerk op dit gebied,
die het KIWA bij de VEWIN heeft ingediend. Deze voorstellen omvatten onder
andere het ontwikkelen van een standaardmethode om het loodoplossend vermogen
van het afgeleverde drinkwater te meten
en verder onderzoek naar de techniek van
de conditionering van het bereide drinkwater.
Door prof. dr. R. L. Zielhuis (Coronel
Laboratorium) werden twee onderwerpen
toegelicht:
a. Lood in drinkwater en volksgezondheid
en
b. Ontharding van drinkwater en volksgezondheid.
De conclusies van zijn voordracht luiden:
a. een toenemende loodconcentratie in
drinkwater gaat gepaard met een toenemende loodconcentratie in het bloed;
b. koken van voedingsmiddelen in water
dat lood bevat doet de concentratie van
lood in deze voedingsmiddelen aanzienlijk
stijgen;
c. uit medisch oogpunt dient de concentratie van lood in het bloed bij de algemene
bevolking maximaal 300/Ag/l te zijn;
d. bijzondere zorg dient te worden gegeven
aan risicogroepen, i.e. zwangeren, zuigelingen en jonge kinderen.
In enkele groepen jonge kinderen in binnensteden ('oude buurten') in ons land wordt
de grens van 300 /j.g/1 benaderd. Prof.
Zielhuis stelde daarom voor de concentratie van lood in drinkwater zover mogelijk
terug te dringen. De huidige EG-richtlijn
van 50 p.gPb/l lijkt duidelijk te hoog te
zijn; bovendien berust deze gezondheidkundig gezien op geen enkele goed gedocumenteerde basis.

