Hetlaboratoriumonderzoekingevalvanomvangrijkeverontreinigingeninhet
leidingnet

Voordrachtgehoudenop12oktober 1982te
Utrecht tijdens de lezingendag vandeVWN
over 'Omvangrijkeverontreinigingen inhet
leidingnet'.
Inleiding
Bij plotseling optredende omvangrijke
verontreinigingen van het leidingnet van een
waterleidingbedrijf dient een aantal uiteenlopende maatregelen te worden getroffen.
In deeerste plaatszullenditmaatregelen zijn
om te voorkomen dat de consument water
drinkt
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Secretarisvande Raad van Bijstand
van in KIWA-verband werkende
waterleidinglaboratoria

laboratorium ontoereikend zijn?
In deze beschouwing zaleen poging worden
gedaan om een aantal aspecten van de
problematiek waarvoor het laboratorium
zich gesteld ziet aan te geven. Hierbij ishet
nuttig om te weten hoe de waterleidinglaboratoria normaliter het onderzoek naar
aanleiding van klachten over de waterkwaliteit uitvoeren. Teneinde hierin inzicht
te krijgen iseen enquête uitgevoerd, die bij
de beantwoording van bovenstaande vragen
betrokken zal worden.
Beschrijvingen van het laboratoriumonderzoek bij kwaliteitscalamiteiten in
leidingnetten bleken in de literatuur niet
beschikbaar te zijn; daarom isdit artikel
geheel gebaseerd op de gegevens van de
enquête en informatie die door waterleidingbedrijven ter beschikking is gesteld.
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waarvan de kwaliteit verdacht is.In het geval
dat het om een onbekende verontreiniging
gaat, zalgelijktijdig eveneens een van de
eerste acties erop gericht zijn om aard en
identiteit van de verontreiniging te
achterhalen.
Het waterleidingbedrijf zal zich in dit
verband wenden tot het laboratorium, dat
voor het bedrijf onder normale omstandigheden het waterkwaliteitsonderzoek
verzorgt, en naar vragen, om opde kortst
mogelijke termijn de aard, identiteit en de
concentratie van de verontreiniging vast te
stellen. Voor de bedrijfstak waterleidingbedrijven isdat één vandein KIWA-verband
werkende laboratoria.
Bij elke verontreiniging maar zeker bij
omvangrijke verontreinigingen, waarbij in
eerste instantie een belangrijk deel van het
net isbetrokken, isde termijn, waarop
uitsluitsel te geven is,zeer belangrijk. Vooral
ten aanzien van eventuele effecten op de
gezondheid van de consument dient zo snel
als maar mogelijk iszekerheid verschaft te
kunnen worden. De identiteit van de veroorzakers van deze effecten iseen kwestie van
tweede prioriteit. In dit verband is derhalve
de vraag aan de orde: hoe snel kunnen de
waterleidinglaboratoria in Nederland
uitsluitsel geven over de aard en de hoeveelheid van een verontreiniging in het
drinkwater. Deze vraag isalsvolgt op te
splitsen:
1. Hoe snel zijn de laboratoria te bereiken,
met andere woorden: hoeveeltijd verloopt er
tussen het moment dat bij het waterleidingbedrijf bekend isdat er sprake isvan een
omvangrijke verontreiniging en het moment
dat het monster ophet laboratorium arriveert
en in behandeling wordt genomen?
2. Wat moet er vervolgens gedaan worden
en hoeveel tijd kost het onderzoek zelf?
3. Wat te doen alsde faciliteiten van het

Bereikbaarheid binnen werktijd
Klachten overdewaterkwaliteit komen bijde
waterleidingbedrijven op beperkte schaal
met een zekere regelmaat voor.De bedrijven
hebben hiervoor een standaardprocedure
ontwikkeld, die overigens van bedrijf tot
bedrijf nogal kanverschillen. Uitde enquête,
die betrekking had ophetjaar 1981,blijkt dat
het aantal klachten per laboratorium uiteenloopt van 8 tot 503.Voor dit verschil zijn de
volgende verklaringen te geven. In de eerste
plaats wordt het aantal klachten bepaald
door de omvang van het distributienet en/of
het aantal aansluitingen dat onder de
kwaliteitsbewaking van het betreffende
laboratorium valt. In de tweede plaats wordt
het aantal klachten, dat een laboratorium
bereikt, bepaald door de procedure. Het
komt voor dat elke klacht over de
waterkwaliteit in het distributienet aan het
laboratorium wordt gemeld. Het komt ook
voor dat de afdeling, die verantwoordelijk is
voor het leidingnet, afhankelijk van de aard
van de klacht bepaalt of het laboratorium
ingeschakeld moet worden. Het isgebleken
dat in sommige gevallen tien keer zoveel
klachten over waterkwaliteit bij het bedrijf
binnenkomen alshet laboratorium bereiken.
Hoewel er van uitgegaan kan worden dat het
laboratorium binnen de normale werktijd
fysiek bereikbaar is,blijkt dat in de
procedure van klachtenbehandeling het
laboratorium niet altijd voorkomt en formeel
onbereikbaar is.
Bereikbaarheid buiten werktijd
Met betrekking tot de bereikbaarheid van de
laboratoria buiten werktijd isnagegaan in
hoeverre de leiding van het laboratorium of
daartoe aangewezen medewerkers daadwerkelijk te bereiken en in te zetten zijn.
Uit het overzicht (tabel I) blijkt dat vijf
waterleidinglaboratoria over een nagenoeg
waterdicht systeem beschikken. Nagenoeg,
omdat gebleken isdat de semafooninstallatie

TABEL I - Bereikbaarheid buiten werktijd.
Bereikbaarheidssysteem
semafoon
telefoon; wachtdienst
telefoon; geen wachtdienst

Aantal laboratoria
4
I
10

faalt wanneer deontvangerzichineen tunnel
of in een gebouw met een zware staalconstructie bevindt. De overige tien
laboratoria gaan er van uit dat de dienstdoende functionaris op de meldkamer van
het bedrijf, of een analogon daarvan, in staat
zalzijn om de leidingvan hetlaboratorium of
een van de medewerkers te bereiken via een
lijst van privé-telefoonnummers van het
personeel of viaeen speciaalvoor dat doel
verstrekte lijst van telefoonnummers.
Wat de instituten RID, RIV en KIWA
betreft isde situatie dat alleen het RIV altijd
rechtstreeks bereikbaar is.Het RID is
bereikbaar via het ministerie. Het KIWA is
bereikbaar alsde desbetreffende huisbewaarders (Rijswijk of Nieuwegein)
aanwezig zijn. Isdit niet het gevaldan kan
gebruikgemaakt worden van de privételefoonnummers, die te vinden zijn in de
door de VEWIN op 7december 1981
verzonden circulaire getiteld: 'Samenvatting
van aanbevolen gedragsregels op voorlichtingsgebied ingeval van storingen,
verontreinigingen en dergelijke bij waterleidingbedrijven'. Ook het naamregister in
het 'Jaarboek voor de Waterleiding in
Nederland' isin dit verband een belangrijk
hulpmiddel voor het leggen van het
noodzakelijke contact. Tot dusver isniet
gebleken dat dit 'systeem' manco's vertoont,
hoewel het niet uitgesloten kan worden dat
een laboratorium op enig moment volstrekt
onbereikbaar zal blijken te zijn.
Het aantal klachten dat buiten werktijd het
laboratorium heeft bereikt liep uiteen van
helemaal geen tot vijftien per laboratorium.
Daarmee varieert het percentage klachten
buiten werktijd van 0 tot 7% van het totaal,
afhankelijk van het laboratorium. Hierbij
kan opgemerkt worden dat uitsluitend die
laboratoria buiten werktijd klachten blijken
te hebben ontvangen diegebruikmaken van
een waterdicht bereikbaarheidssysteem.
Op het eerste gezicht lijkt hetaantal klachten
buiten werktijd ingetalsmatigopzicht gering.
Een verklaring voor de lage aantallen is
wellicht tevinden inhet feit datvele klachten
zijn terug te voeren tot ingrepen in het
leidingnet, waardoor zwevend materiaal met
het water wordt meegevoerd en door de
consument wordt waargenomen. Deze
ingrepen vinden overdag plaats, derhalve
zullen de klachten ook kort na in bedrijfsstelling van dat deel van het net waar de
ingreep heeft plaatsgevonden, in het
algemeen dus overdag, binnenkomen.
Zwevend materiaal kan ook worden
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meegevoerd alsde stroomsnelheid in het net
oploopt of alsde stroomrichting omkeert.
Ook dit verschijnsel doet zich naar aangenomen mag worden alleen gedurende
werktijd voor. Dan immers nemen de
kantoren en bedrijven water af en zijn de
stroomsnelheden het hoogst. Daarbij komt
dat in de nachtelijke uren het waterverbruik
gering isen een groot aantal potentiële
klagers slapen. Dit neemt niet wegdat de
klachten buiten werktijd waarschijnlijk extra
serieus genomen moeten worden, omdat nu
eenmaal voor het gros van de mensen geldt
dat zij buiten werktijd alleen actie nemen 'als
het echt raak is'.
Monstemame en -transport
Het antwoord op de vraag hoe snel het
betreffende monster ophetlaboratorium kan
worden afgeleverd isafhankelijk van het
tijdstip op de dag. Immers binnen werktijd
kan in spoedeisende gevallen iemand belast
worden met het nemen van het monster en
met de bezorging daarvan bij het laboratorium. We kunnen aannemen dat in de
Nederlandse situatie Vitot 2 uur gemoeid is
met de aanvoer van het monster naar het
'eigen' laboratorium en / tot4 uur naar een
ander laboratorium.
Buiten werktijd moet eerst de verantwoordelijke laboratoriummedewerker opgespoord
worden, hetgeen altijd enige tijd kost. We
kunnen aannemen dat hiermee een uur
heengaat. Het antwoord op de eerste in de
inleiding gestelde vraag luidt derhalve:
Binnen werktijd Vi tot 2 uur; buiten werktijd
IV2 tot 3 uur (eigen laboratorium).
Aanpak vanhet onderzoek
Uit de enquête blijkt dat bijklachten langniet
altijd tot monsteronderzoek wordt overgegaan: in 6 tot 100 procent van de gevallen,
afhankelijk van het laboratorium.
Hierbij spelen verschillende overwegingen
een rol. In veel gevallen zal er een relatie te
leggen zijn met werkzaamheden aan het net
zodat in feite de oorzaak bekend isen
laboratoriumonderzoek alsoverbodig wordt
beschouwd.
Het hangt van het klachtenbeleid af van het
desbetreffende bedrijf ofaltijd tot onderzoek
wordt overgegaan of dat de klachtenbehandeling zich in eerste instantie richt op
de klager. Het blijkt in de praktijk dat
klachten ook door bezoek, gepaard met
nadere voorlichting, opgelost kunnen
worden. Visuele inspectie ter plaatse kan in
bepaalde gevallen ook de oorzaak van de
klacht wegnemen.
Een aantal bedrijven gaat desalniettemin in
dit soort gevallen toch over tot monsteronderzoek met het doel zekerheid te krijgen
over de veronderstelde oorzaak van de
klacht.
Verder isuitdeenquête naarvoren gekomen

dat gemiddeld 2,5% van de totale
laboratoriumcapaciteit zich met klachtenonderzoek bezighoudt. Dit soort werk legt
derhalve in het algemeen een beperkt beslag
op mensen en middelen, temeer daar dit
soort zaken min of meer routinematig
worden behandeld volgens ingeburgerde
procedures.
Bij een omvangrijke zaak kan dit heel anders
komen te liggen. Op zo'n moment zal er
binnen het laboratorium een vorm van
crisismanagement gevoerd worden om los
van bestaande procedures en werkroutines
tot een oplossing te komen.
Bij de vraag wat er moet gebeuren isde
voorinformatie van wezenlijk belang. Deze
bepaalt de richting van het onderzoek. Het is
daarom wezenlijk dat het laboratorium
volledig wordt geïnformeerd of zich laat
informeren over alleswat er op dat moment
bekend is.Ten aanzien van de aanpak kan
ook hier weer onderscheid gemaakt worden
tussen de situatie binnen en buiten werktijd.
Binnen werktijd kunnen in principe vrijwel
onmiddellijk een groot aantal chemische en
fysische bepalingen worden uitgevoerd en
een bacteriologisch onderzoek worden
ingezet. Ten aanzien van toxicologisch en
virologisch onderzoek zaleenberoep moeten
worden gedaan op een daartoe gespecialiseerd laboratorium. In aanmerking genomen
dat voor dit soort onderzoeken een forse
hoeveelheid water nodig is(zowel het
onverdachte alshet verdachte water dienen
onderzocht te worden) moet gerekend
worden met minimaal 4 uur voordat het
betreffende onderzoek kan starten op het
daartoe geëquipeerde laboratorium.
Hetzelfde geldt voor de wat meer gespecialiseerde chemische bepalingen en het
onderzoek naar pathogène bacteriën.
Buiten werktijd ligt dit allemaal nog wat
moeizamer. Naar verwachting zal een breed
onderzoek dan ook niet eerder op gang
komen dan wanneer een normale werkdag is
begonnen of na 12-24 uur, wanneer noodzakelijke capaciteit verzameld is.
Deze periode kan gedeeltelijk parallel lopen
met de tijd die gemoeid ismet monstemame
en transport, op voorwaarde dat het monster
vroegtijdig wordt aangekondigd.
Gezondheidsaspecten
Zoals in de inleiding isgesteld gaat het er in
de eerste plaatsomvast testellenofhet water
schadelijk isvoordegezondheid. Inhetgeval
de klachten juist massaal ziektegevallen
betreffen, bestaan hiervoor al heel duidelijke
aanwijzingen. Desalniettemin is laboratoriumonderzoek ook ineen dergelijk geval
nodig om inzicht te verschaffen in het
probleem.
We denken daarbij aan bacteriologisch,
toxicologisch en virologisch onderzoek. In
tabel II staat aangegeven hoelang het duurt

voor het resultaat beschikbaar isvanaf
inzetten van het monster. Acute toxiciteit is,
zoals de term al impliceert, relatief snel vast
te stellen. Dit onderzoek geeft daarentegen,
evenmin alsde Amestest, geen uitsluitsel
omtrent de identiteit van de stof waar het om
gaat. Bij bacteriologisch en virologisch
onderzoek isde kansgroot dat aan het eind
van het onderzoek ook de identiteit van de
boosdoener, indien aanwezig, bekend zal
zijn.
TABEL II — Tijdsduur bacteriologisch, toxicologisch en
virologisch onderzoek.
Kenmerk

Tijdsduur

Bacteriologie
Faecale besmetting
Pathogenen

1 dag
enkele dagen

Toxicologie
Mutageniteit (Amestest)
Acute toxiciteit (guppen en/of
watervlooientcst
Virologie
Humane enteric virussen

4 dagen
24, 48. 12, 96 uur
17dagen

Identificatie
Ook alligtdeprioriteit bijhetvaststellen van
de gezondheidskundige aspecten van de
verontreiniging, niets let onsom parallel op
zoek te gaan naar de aanwezigheid en
eventueel de identiteit van een chemische
verontreiniging.
In het algemeen zullen bacteriologisch,
toxicologisch, virologisch en chemisch
onderzoek door verschillende personen
worden uitgevoerd en gelijktijdig aangepakt
kunnen worden.
Hierbij zal het verhaal rondom het geval en
de uiterlijke kenmerken van het monster,
zoals helderheid, kleur en reuk, de richting
van het onderzoek kunnen bepalen. De
beoordeling van de uiterlijke kenmerken
door een ervaren 'waterkijker' kan niet
gemist worden en kan belangrijke
aanwijzingen opleveren.
Chemisch onderzoek
Het waterleidinglaboratorium zal bij het
chemisch onderzoek enerzijds veel steun
hebben van de ruime ervaring die het heeft
met het beoordelen van de kwaliteit van
watermonsters. Anderzijds ligt hierin ook
een belangrijke beperking. Immers omvangrijke verontreinigingen komen zeer
incidenteel voor en hebben in het algemeen
een bijzondere oorzaak die buiten het
gezichtsveld van het bedrijf ligt. Het net zal
dan ook verontreinigd zijn met stoffen die
daar normaliter niet in voorkomen.
Ervaringen met de aanpak van dit soort
monsters isdaarom niet of nauwelijks
aanwezig. Het isdan ook van het grootste
belang dat de aleerder genoemde ervaren
waterkijker, zich primair afvraagt of het
'normaal' iswat hijziet. In het verlengde van
deze vraag dient hijzich ook af te vragen of
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hij het monster zelfzalonderzoeken ofdat hij
daar andere laboratoria bij betrekt. Hierbij is
te denken aan andere waterleidinglaboratoria maar het kan ook juist zeer
verhelderend zijn om contact te leggen met
een laboratorium dat met een geheel ander
scala van produkten te maken heeft.
Laten we aannemen dat voor bovenstaande
overwegingen een half uur wordt uitgetrokken en dat het monster daarna in
onderzoek wordt genomen. De tijd die vervolgens nodig isvoor chemische parameters
zal liggen tussen enkele minuten en enkele
uren, afhankelijk van de parameter en de
paraatheid van de bepaling (zie tabel III).
Daarnaast kan ook de beschikbaarheid van
medewerkers en faciliteiten de tijdsduur in
belangrijke mate bepalen. Het isdaarom in
het algemeen niet te zeggen hoe lang het
duren zal voordat het chemisch onderzoek
zal zijn voltooid, ervan uitgaande dat voor
alle zekerheid het gehele pakket kenmerken
wordt bepaald.
In de tabel iseen indicatie gegeven van de
tijdsduur die met individuele chemische
bepalingen in het wateronderzoek is
gemoeid.
TABEL III — Tijdsduur chemisch onderzoek.
Kenmerk

Tijdsduur

Algemeen
Kationen (per kenmerk)
Anionen (per kenmerk)
Zware metalen
voorbewerking
daarna per metaal
UV (ultraviolet extinctie) '
IR (infrarood absorptie)'
TOC (totaal organisch koolstof)
GC/MS gasstrip 2
EOCI (extraheerbaar organisch chloor)
AOC1 (adsorbeerbaar organisch chloor)
VOC1(vluchtig organochloor)
Overige somparameters
(organostikstof, -fosfor, -zwavel)
Polycyclische aromaten
Chloorhoudende pesticiden
Cholinesterase remmers

15 min.
30 min.
30 min.

2 uur
yh uur
4 uur

Opstarttijd

1 tot 2 uur

1 uur
5 min. tot 1 uur
15 min.
30 min.
30 min
2 uur
1 uur
1 uur
1 uur
l à 2 uur

1
Kunnen als screening een nuttige bijdrage leveren als
het 'normale ' patroon bekend is.
2
Relatief snelle methode om identiteit en hoeveelheid
van individuele vluchtige organische verbindingen te
bepalen.

TABEL V - - Tijdschema acties.

Monstername en transport
Ie beoordeling
Monstername en transport
t.b.v. voortgezet onderzoek
Chemisch onderzoek
inclusief opstarttijd
Bacteriologisch onderzoek

Kenmerk

Tijdsduur

Radio-activit zit
Tritium
/J-activiteit

1week
2 dagen

Bij deze schatting iservan uitgegaan dat de
bepalingen uitgevoerd worden met de
gangbare methoden. Het kan zijn dat raak
geschoten wordt en één van de stoffen in
abnormaal hoge concentraties aanwezigis.In
dat gevalishet waarschijnlijk datde bepaling
in een aangepaste vorm uitgevoerd moet

Eigen lab.

1 —4 uur
16 u u r enkele dagen

Eigen lab.

2 - 4 uur

2—5 1

3 ' / 2 - 7 uur

2 — 6 uur

3 - 9 uur
^uurenkele dage

5'/2 - 13 uur
enkele dagen

enkele dagen

1- 4 dagen
4 dagen
2à 3 weken
7 dagen

Tijdschema
In het bovenstaande iservan uitgegaan dat
onmiddellijk nadat bekend isdat het om een
omvangrijke verontreiniging gaat alle typen
onderzoek worden gestart.
In werkelijkheid zalhetwaarschijnlijk anders
gaan. Het laboratorium zaleerst het water
ter plaatse of op basisvan een beperkt
monster willen zien. Daarna zal in overleg
met de bedrijfsleiding worden besloten om al
of niet tot een grootscheeps onderzoek over
te gaan waarbij het te verwachten resultaat
afgewogen zal worden tegen de te ondernemen acties, alles tegen de achtergrond
'safety first'.
Dit brengt ons op het globale tijdschema
zoals in tabel V is weergegeven.
Bij dit schema dient de kanttekening
geplaatst te worden dat het een theoretisch
model betreft, dat alszodanig inde praktijk
niet isgetoetst. Desalniettemin lijkt het niet
onrealistisch, hetgeen ten dele geïllustreerd
kan worden aan de hand van drie bekende
praktijkgevallen van omvangrijke verontreinigingen van het leidingnet zoals deze in
tabel VI staan aangegeven.
TABEL VI — Tijdsduur laboratoriumonderzoek
praktijkgevallen.
Onderzoekstijd
4 1 uur
7 uur
16 uur

In het eeval van het groene :water isaan de
tijdsduur te zien dat het om een stof ging, die
in de drinkwaterwereld niet als kwaliteitskenmerk voorkomt. Het heeft dientengevolge extra tijd gekost om de identiteit, die
uiteindelijk door het laboratorium van de
Keuringsdienst van Waren isvastgesteld, te
achterhalen. Daarbij kwam, en dat isin dit
verband niet onbelangrijk, dat dit incident

Ander lab.

Va - 2 uur
l'/2-3uur

uur

worden om de hoeveelheid exact te kunnen
bepalen. De identiteit staat dan al vrijwel
vast.

Groen water in Deurne
Schuim in Dordrecht
Faecale besmetting in Rotterdam

Ander lab.

V2 — 1 uur

Toxicologisch onderzoek
Acute toxiciteit
Mutageniteit
Virologisch onderzoek
Radio-activiteit

Incident
TABEL IV - Tijdsduur radio-activueitsmetingen.

Totale looptijd

Tijdsbeslag
Acties

idem

2 - 7 dagen

2 - 5 dagen
5 dagen
2à 3weken
3 - 8 dagen

zich op zaterdag, tegen de avond, heeft
voorgedaan. Het zal duidelijk zijn dat dit een
ongunstig tijdstip is,alshet gaat om snel en
doeltreffend handelen, hetgeen mede van
invloed isgeweestopdebenodigde tijdsduur.
Het schuim in Dordrecht isook geen alledaags kwaliteitskenmerk. Desalniettemin
vormt schuim op zich een sterke aanwijzing
voor de identiteit, hetgeen door het
laboratorium van het bedrijfin korte tijd kon
worden bevestigd. Voor het binnendringen
van het blusmiddel, de veroorzaker van het
schuim, zijn vervolgens een aantal
hypothesen opgesteld die via laboratoriumonderzoek zijn getoetst. Tevens heeft het
geruime tijd geduurd alvorens de exacte
samenstelling van het blusmiddel, die bij de
fabrikant in Duitsland opgevraagd moest
worden, bekend was.De genoemde zeven
uur zijn vrijwel uitsluitend aan deze twee
laatstgenoemde acties besteed.
De faecale besmettinginRotterdam werdvia
het normale bacteriologisch onderzoek vastgesteld en leverde binnen de tijd, die daar
voor staat, resultaat op.
Faciliteiten

De waterleidinglaboratoria die een taak
hebben inhet kader vanhet periodiek wateronderzoek beschikken niet over faciliteiten
voor toxicologisch en virologisch onderzoek.
De identificatie van pathogène bacteriën
behoort evenmin totdemogelijkheden, ende
massaspectrometer, nodig om organische
verontreinigingen te identificeren isop
enkele laboratoria beschikbaar.
Het isdaarom goed denkbaar dat een
waterleidinglaboratorium een beroep zal
moeten doen op een collega-laboratorium.
Ook uitdeenquête kwam naarvoren dat van
TABEL VII — Uitbesteedmonsteronderzoek.
Laboratorium
Waterleidinglaboratorium
RIV
KIWA

Slot op pagina 238, 2e kolom

Aantal
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hiernaar een verder onderzoek in te stellen,
temeer daar de thans gebruikelijke ijkmethode met constante volumestroom in
feite niet representatief isvoor de stromingsomstandigheden waaronder de meters
gewoonlijk in de praktijk functioneren.
Vergelijking registratie viamuurkastje en
meter
Bij de eerste uitname van de meters voor de
tussentijdse test werden de standen der
meters vergeleken met die welke via de
muurkastjes werden verkregen. Behalve in
enkele gevallen waarbij de kabelverbinding
niet inorde was,waardoor viahet muurkastje
een lagere stand of geen registratie werd
verkregen, gaven de kastjes dezelfde
notering alsde bijbehorende meters.
Kosten-baten afwegingen
Afgezien van devoorelkbedrijf verschillende
omstandigheden, zoals het thans wel of niet
bemeterd zijn, de bebouwingsdichtheid van
hetgebied,defrequentie van meteropneming
e.d. dient men er rekening mee te houden,
dat de investering (aanschaf en installatie)
ongeveer 2Vimaal die van de traditionele
meters bedraagt. Daarentegen isechter een
aantal factoren te noemen die de kosten van
bemetering ingunstige zin beïnvloeden,
zoals: lagere opnamekosten -verminderde
foutkans bij opname en verwerking van de
gegevens en het volkomen wegvallen van
extra bemoeiingen door afwezigheid van
gebruikers, terwijl ook de te verwachten
langere standtijd een belangrijke invloed zou
kunnen uitoefenen.
Centrale opname
Er zijn systemen bedacht, ontwikkeld en
beproefd voor centrale opname. Hierbij kan
gebruik worden gemaakt van bestaande
communicatiesystemen, zoals telefoon,
elektriciteitsnet, TV-kabelnet en satelliet.
Samenwerking tussen de 3 bedrijfstakken
Elektriciteit, Gas en Water om gelijktijdige
opname van de3metersperperceel mogelijk
te maken alsmede de gegevensverwerking
daarvan lijkt vooralsnog een minimale
voorwaarde om tot een kostendekkende
oplossing te geraken. Anders dan bij wijze
van experiment iseen dergelijk systeem nog
nergens operationeel.
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Het laboratoriumonderzoek
• Slot vanpagina 233
andere laboratoria gebruik wordt gemaakt.
In de tabel staat daarvan een overzicht. Het
gaat hierbij om niet-calamiteuze situaties.
In 70% van de gevallen werd een
bevredigend resultaat verkregen.
Plan
In geval van calamiteiten zal het er op
aankomen om indien nodig in een zo vroeg
mogelijk stadium hetbesluit tenemen andere
laboratoria in te schakelen. Snelheid van
handelen isin deze situaties zeer belangrijk.
Zoals al eerder in deze beschouwing aangegeven speelt de bereikbaarheid hierbij een
wezenlijke rol.Tevensdient bijbeide partijen
bekend te zijn wat er gedaan moet worden.
Dit betekent dat er een plan zou moeten zijn
waardoor de werkwijze in dit soort situaties
zou worden vergemakkelijkt.
Een dergelijk plan isinde waterleidingwereld
momenteel nog niet aanwezig.
Het streven van de Raad van Bijstand, waarin
alle waterleidinglaboratoria vertegenwoordigd zijn, iser opgericht om tot vaste
afspraken hieromtrent te komen. Dit laatste
zou ook moeten gelden voor de contacten
met laboratoria die een totaal andere achtergrond hebben. De voordelen hiervan zijn al
gememoreerd. In dit verband zijn met name
de laboratoria van de Keuringsdiensten van
Waren te noemen en de laboratoria van de
GG en GD's alsmede die van het RIV.
Overigens dient de inschakeling van andere
laboratoria altijd via het 'eigen' laboratorium
te geschieden. De leiding van het eigen
laboratorium isin het algemeen het beste in
staat om aan te geven welk laboratorium
benaderd dient te worden en het probleem
uit te leggen. Daarmee kan tevens bereikt
worden dat het laboratoriumonderzoek
gecoördineerd verloopt volgens éénduidige
afspraken, hetgeen juist in 'crisissituaties' erg
belangrijk is.

kunnen beantwoorden. Vaste afspraken om
deze faciliteiten in geval van een calamiteit
snel en efficiënt in te zetten zijn gewenst,
hetgeen ook geldt voor de inschakeling van
laboratoria buiten de bedrijfstak.
Dankbetuiging
Dank isverschuldigd aan dehoofden van de waterleidinglaboratoria die alle aan de enquête hebben meegewerkt,
alsmede aan de NV Waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant. Drinkwaterleiding Rotterdam en het
Gemeentelijk Energiebedrijf Dordrecht, die gegevens ter
beschikking hebben gesteld.
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Nieuwenonnen Wateronderzoek
Bij het Nederlands Normalisatie-Instituut
(NNI) isonlangs een aantal nieuwe
Nederlandse normen verschenen op het
gebied van wateronderzoek en onderzoek
van slib:
NEN 6644 - Water, Berekening van het
gehalte aan vrije ammoniak (vervangt NEN
3235 6.2);
NEN 6685 - Slib, Bepaling van de specifieke
filtratieweerstand bij vacuümfiltratie;
NEN 6686 - Slib.Bepaling van de specifieke
filtratieweerstand bij drukfiltratie;
NEN 6687 - Slib,Bepaling van de
compressibiliteitscoëfficiënt bij vacuümfiltratie;
NEN 6688 - Slib,Bepaling van de
compressibiliteitscoëfficiënt bij drukfiltratie;
NEN 6689 - Slib,Bepaling van de afzuigtijd
bij vacuümfiltratie;
NEN 6690 - Slib,Bepaling van de capillaire
zuigtijd (CST-waarde).
Nadere inlichtingen: NNI, Postbus 5059,
2600 GB Delft, tel. 015-611061.
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Informatiedag 'biogasuitmest'
Slotbeschouwing
In het bovenstaande zijn een aantal aspecten
van het laboratoriumonderzoek bij
calamiteuze situaties belicht tegen de
achtergrond van de normale klachtenbehandeling van de waterleidinglaboratoria.
Voor deze klachtenbehandeling wordt al
naar gelang de situaties van het bedrijf een
bepaalde aanpak gevolgd die in de dagelijkse
praktijk bevredigend functioneert.
Het isechter de vraag of deze procedures
garanderen dat een omvangrijke
verontreiniging vroegtijdig wordt onderkend. Indebedrijfstak waterleidingbedrijven
als geheel zijn voldoende know-how en
faciliteiten aanwezig om belangrijke vragen
inzake bacteriologische, toxicologische,
virologische en chemische kwaliteit te

In het Cultureel- en Congrescentrum
'de Reehorst' te Ede wordt op 7juni a.s. een
informatiedag gehouden over 'biogas uit
mest'. De bijeenkomst isgeorganiseerd door
de Nederlandse Vereniging Techniek in de
Landbouw (NVTL) inoverleg met de
Technische Commissie Anaerobie van de
NVA.
Opgave ismogelijk door overschrijving van
ƒ 65 - (voor NVTL-leden ƒ 35,-) vóór
25 mei op girorekening 3450127 ten name
van penningmeester NVTL-Wageningen
onder vermelding van naam en adres van de
aanvrager.
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