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specialeaanpakvanhetmanagement

Voordrachtgehouden op 12oktober 1982te
Utrecht tijdens de lezingendag vandeVWN
over 'Omvangrijke verontreinigingen inhet
leidingnet'.
Inleiding
De 101 waterleidingbedrijven diewijin
Nederland kennen zijn niet identiek. Ze zijn
verschillend van structuur; er zijn bedrijven
met een stedelijk voorzieningsgebied,
streekbedrijven, grote en kleine en het ligt
voor de hand, dat er nooit een éénduidige
aanpak van problemen zalzijn te vinden.

IR. C. WIFXENGA
Drinkwaterleiding
Rotterdam
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In het kader van het thema van deze dag ben
ik dan ook maar uitgegaan van de Rotterdamse situatie, in de hoop, dat andere
bedrijven aanknopingspunten zullen vinden
voor de eigen situatie.
Ik weet het niet zeker, maar ik zou kunnen
veronderstellen, dat iederbedrijf minof meer
de beschikking heeft over beleidsplannen,
d.w.z.erzijn dan doelstellingen geformuleerd
en in hoofdlijnen isvastgesteld langs welke
wegen en met welke middelen men deze
doelstellingen wil realiseren.
Zoals dat met elk beleidsplan voor een
bepaald werkgebied het geval is,zal dat plan
zo nu en dan moeten worden bijgesteld,
wanneer de omstandigheden dat noodzakelijk maken.
Wat ik wel zeker weet, dat is,dat alle
waterleidingbedrijven een gemeenschappelijke hoofddoelstelling hebben en wel deze,
dat de eigenaar van een waterleidingbedrijf
gehouden iser voor zorg te dragen, dat de
levering van deugdelijk drinkwater aan
verbruikers gewaarborgd isin zodanige
hoeveelheid en onder zodanige druk, alshet
belang van de volksgezondheid vereist.
(Artikel 4.1, in Hoofdstuk II van de Waterleidingwet.)
In de afgelopen jaren zijn wij in Rotterdam
geconfronteerd met eengroot aantal gevallen
van verontreiniging van het leidingnet, dat
het kunnen voldoen aan genoemde hoofddoelstelling in gevaar heeft gebracht.
Ons bedrijf iseerlijk gezegd door deze
ontwikkeling verrast en er isdaardoor weliswaar met grote inzet - ad hocen soms
ongestructureerd gereageerd.
Om in het vervolg aan deze ongewenste
situatie het hoofd te kunnen bieden, moest
dit onderdeel van het beleid duidelijk op de
helling.
We hebben daarom een beleidsgroep samengesteld die tot taak heeft gekregen, nieuwe

uitgangspunten van beleid te ontwikkelen,
verbeterde richtlijnen op te stellen en
procedures aan tegevenzodanig,dat voldaan
kan worden aaneen vanartikel 4lid 1 vande
Waterleidingwet en artikel 5lid 1 van het
Waterleidingbesluit afgeleide doelstelling,
die als volgt luidt:
'Elke vorm van verontreiniging vanhet door
het leidingnet gedistribueerde drinkwater
moet worden voorkomen c.q. op een doeltreffende manier worden bestreden.'
Degroepheeft een beleidsnotageproduceerd
waarin allesoorten verontreinigingen kritisch
zijn bekeken en uitgewerkt.
Het zou te ver voeren hierop uitgebreid in te
gaan, omdat het thema van vandaag zich
beperkt tot omvangrijke verontreinigingen.
Toch wil ik een aantal itemsvan algemene
aard heel in het kort de revue laten passeren;
deze onderwerpen gelden inmeerof mindere
mate voorallegevarenbronnen en tegelijkertijd zal ik dan een aantal conclusies of na te
streven doelen aangeven.
Beleidsplan Verontreiniging Leidingnet
Het is voor ieder bedrijf noodzakelijk dat er
van tijd tot tijd kritisch wordt gekeken naar
het beleidsplan met betrekking tot de
verontreiniging van het leidingnet.
Bestaat hiervoor geen beleidsplan en ik
vermoed dat het toch weleen schaars
produkt is,dan ishet allereerst van het
grootste belang dat zo'n beleidsplan er komt.
'Allerwegen treden vandaag dedag verontreinigingen op. Datiseen structureel
probleem aan het worden enzulks vraagt
daarom ook om eenstructureel antwoord.'
De opzet hiervan beslaat een omvangrijk
terrein waarbij alsfacetten kunnen worden
genoemd:
—De plaats en de rol die een waterleidingbedrijf t.o.v. zijn omgeving inneemt. Wordt
voor een actieve opstelling gekozen of blijft
men 'slachtoffer'. Economische, juridische
en publieke factoren zijn hierbij aan de orde.
- De organisatorische maatregelen dienodig
zijn voor een adequaat management en een
duidelijke taakverdeling tussen de verschillende betrokken afdelingen van een bedrijf.
—De wijze waarop afnemers en publiek
worden benaderd en geïnformeerd.
- Technische en chemisch/bacteriologische
factoren waar het bijv. gaat om normstelling
en werken in verontreinigde grond.
Bijeen dergelijke omvangkunnen slechtsdie
zaken aan de orde komen, die bepalend zijn
voor een goede gang van zaken of die voor
meerdere verontreinigingsgevallen gelden.
Om een inzicht te krijgen in de omvang van
de verontreinigingsproblematiek kan eerst
een inventarisatie gemaakt worden van
actuele en potentiële gevarenbronnen om
deze vervolgens samen te voegen tot de
volgende clusters:

A. Verontreinigingen ontstaan door het
milieu, waarin het distributienet wordt
aangelegd, c.q. ligt.
Tot deze categorie behoren de diverse
gevallen van bodemverontreiniging.
B. Verontreinigingen ontstaan door toestellen of installaties van derden.
Bij deze categorie gaat het voornamelijk om
zgn. cross-connections; deze kunnen zowel
opzettelijk alsonopzettelijk worden
gemaakt.
C. Verontreinigingen ontstaan door werkzaamheden aan het leidingnet.
Onder deze categorie vallen ook verontreinigingen ontstaan t.g.v. buisbreuk.
In Rotterdam hebben wijdeze algemene
problematiek - die door ons snel isopgepakt
omdat wijinhet laboratorium de beschikking
hebben overgeavanceerde meetapparatuurin bovenstaande zin beleidsmatig benaderd.
Zodoende zijn wij instaat in alle voorkomende gevallen gericht tewerk te gaan.
Ieder bedrijf, dat denkt dat de vele kleine,
maar ook de enkele grote verontreinigingen
alleen bij een ander zullen plaatsvinden en
niet of nooit in het eigen bedrijf, komt vroeg
of laat bedrogen uit.
Het isdaarom een goede zaak nu reeds in te
spelen opwatmogelijk indetoekomst ophet
gebied van verontreiniging vanhet leidingnet
te wachten staat. Dat ismijn boodschap.
Klachtenbehandeling
Bij de bestrijding van verontreinigingsgevallen, die voor een groot deel door
klachten aan het licht komen, isde klachtenbehandeling van groot belang. Niet alleen is
dit voor het publiek het visitekaartje van het
bedrijf —hun probleem isimmers 'hoe wordt
mijn klacht aangenomen en wat doen ze er
aan'- maar ook ishetintern debasisvooreen
goed gestructureerde afhandeling.
'Ieder bedrijf dient daarom tebeschikken over
een klachtenbehandelingsprocedure,
toegesneden op deproblematiek van de
verontreiniging. '
Als voorbeeld wil ikietsweergeven van de
Rotterdamse procedure.
Omdat bij de diagnose en bestrijding van
verontreinigingsgevallen een aantal afdelingen betrokken zijn, ishet noodzakelijk om
de klachtenbehandeling op een aantal
punten centraal te coördineren.
In Rotterdam fungeert de Centrale
Meldkamer, die continu bezet is,alshet
beginpunt van alle klachten, hoe en waar
deze ook binnenkomen bij het bedrijf. Op de
Centrale Meldkamer worden de klachten
volgens voorschrift geregistreerd en doorgespeeld.
Daarnaast iser op het Laboratorium een
vaste klachtencoördinator aanwezig, de KC,
die alle klachten chemisch/bacteriologisch en
administratief begeleidt en afwerkt.
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De KCbeslistwelkeactiesermoeten worden
ondernomen. Hij treedt ook in contact met
de klager en verzamelt zodoende meer
relevante informatie.
Ook buiten de diensturen willen wij in staat
zijn om direct te reageren en snel te
bemonsteren en te analyseren.
De KCen andere ledenvande laboratoriumstaf hebben bijtoerbeurt wachtdienst evenals
de monsternemers en de analisten. Zij zijn
per semafoon oproepbaar. In de klachtenbehandelingsprocedure moeten de communicatie- en informatiekanalen in beeld
worden gebracht, evenals de momenten
waarop een beslissingmoet worden genomen
en acties moeten worden uitgevoerd. Dit kan
d.m.v. stroomschema's. Het moet duidelijk
zijn, wie wanneer gewaarschuwd moet
worden zoals bijv. het Hoofd van het
Laboratorium, de Directie, de Geneeskundige Dienst, de Inspecteur van de
Volksgezondheid, etc.
Er moeten lijsten beschikbaar zijn met
relevante namen, adressen en telefoonnummers enz.
Klachtenformulieren, analyserapporten,
standaardbrieven en andere regelingen
maken deel uit van de procedure.
Na de afhandeling moeten periodiek alle
verontreinigingsgevallen aan de hand van
rapporten worden geëvalueerd.
Uit ieder geval kan wellicht een lering
worden getrokken voor de toekomst.
Zo zullen bijv. politie- en brandweerkorpsen
— eigenlijk in den lande - na de verontreinigingsvoorvallen in Deurne en
Dordrecht ervan op de hoogte moeten zijn,
dat zijnieteigenmachtig moeten optreden bij
gebeurtenissen alsde zoeven genoemde en
dat zij geen mededelingen doen, die niet tot
hun competentie behoren.
Normstelling
Omdat wij het vandaag eigenlijk moeten
hebben over omvangrijke verontreinigingen,
wil ik de vraag opwerpen:
'Wat iseen omvangrijke verontreiniging?'
Om daar een oordeel over te kunnen geven,
moet een verontreinigingsgeval eerst
getaxeerd kunnen worden op ernst en
omvang.
Dat is namelijk heel essentieel vooreen
consequent en controleerbaar gedragvan het
bedrijf, want van de taxatie van het gebeuren
hangt af, hoe er technisch en organisatorisch
op wordt gereageerd.
Straks zal ik een indeling geven in de
verschillende categorieën van omvangrijkheid zoals wij die in Rotterdam hanteren.
Om deze indelingtekunnen maken moet het
bedrijf beschikken over een normstelling.
Dat lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan.
In de eerste plaats geeft de wetgever
daarvoor niet in alle gevallen een antwoord.
Bij een bacteriologische verontreiniging is
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het erg duidelijk; in het waterleidingbesluit
staan normen endeuitslagvanhetmonsteris
goed of fout. Een zwart-wit-situatie.
Bijeen chemischeverontreiniging ishet meer
een schaduwgebied, want afhankelijk van de
mate van overschrijding van een bepaalde
norm en het alof niet permanent aanwezig
zijn van een verontreiniging - bijv. gemeten
in stilstaand water of na doorstroming kunnen verschillende acties worden
ondernomen.
Onze conclusie isdan ook de volgende:
'Er moet een bedrijfsnormenpakket worden
ontwikkeld, dattenminste aangeeft wanneerer
sprake isvan verhoogde waakzaamheid
(attentiesignaal) en wanneer ersprake isvan
acuut gevaar (alarmsignaal).
Ditpakket moet regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld.'
In de tweede plaats geldt ook nog, dat
normstelling meer isdan alleeneen rekensom
van de vastgestelde normen. Voor een
definitieve beoordeling van de ernst en
omvang moeten nogallerlei bijkomstigheden
worden ingecalculeerd zoals bijv.:
—ishet een zeer lokale dan wel een meer
verspreide verontreiniging;
—zijn de verontreinigde stoffen toxisch of
niet;
—isde omgeving kwetsbaar (bevinden zich
in de buurt bejaardentehuizen of ziekenhuizen);
—enz.
Conclusie:
'De acties, die bijoverschrijding vande
normen nodig zijn, worden naonderzoek en
in samenspraak met andere afdelingen van
geval totgeval bekeken. Het Laboratorium
neemt hiervoor het initiatief.'
Het isvoor deze problematiek van het
grootste belang om over een eigen Laboratorium te beschikken.
De taxatie van verontreinigingsgevallen
wordt echter niet uitsluitend door het
Laboratorium verricht aan de hand van de
uitslag van de genomen monsters, bacteriologisch of chemisch.
Er isook nogeenzgn. eerstelijnsnormstelling,
een eerste taxatie die veelal verricht wordt
door al die medewerkers die inde beginfase
met verontreinigingsgevallen te maken
krijgen, mensen van de storingsdienst,
opzichters, inspecteurs, monsternemers, enz.
Deze medewerkers reageren op indicaties
zoals kleur, geur en smaak, wanneer de
verontreiniging van chemische aard isof er
wordt afgegaan op ziektemeldingen (darmklachten) die aan het drinkwater worden
toegeschreven, welke kunnen duiden op een
bacteriologische verontreiniging.
Van deze indrukken, die ter plaatse worden
opgedaan, kan gebruik gemaakt worden enin
een aantal gevallen kan daarmee een belangrijke tijdwinst worden geboekt.

Conclusies:
'De eerstelijns normstelling moet een serieuze
plaats in het meldingssysteem hebben.'
Hiermee kunnen snelpreventieve maatregelen
worden genomen (isoleren vanhet leidingnet,
kookadvies, eventueel alternatief drinkwater
ter beschikking stellen) totdat viade
laboratoriumnormstelling zekerheid is
verkregen.
'Ziektemeldingen (darmklachten) dieaanhet
drinkwater worden toegeschreven, dienen te
allen tijdealsalarmsignaal teworden opgevat.'
Snelheid van handelen
Snel reageren isvan het grootste belang.
Niemand buiten uwbedrijf kan er begrip
voor opbrengen, dat tussen de melding van
een klacht en het moment van ingrijpen een
te grote reactietijd ligt.
Personeel dat nodig isbij het bestrijden van
de verontreiniging moet snel oproepbaar
zijn; voorts moet het benodigde materiaal en
materieel in orde zijn en stand-by staan.
Van wat in een bedrijf niet aanwezig is,moet
bekend zijn waar het op korte termijn kan
worden verkregen.
Kortom:
'In draaiboeken moet staan aangegeven wie,
wat, wanneer en hoe.'
Rotterdam heeft een storingsdienst die dag
en nacht paraat is.Buiten dediensturen heeft
de dienstdoende storingsman de volledig
uitgeruste storingsauto tot zijn beschikking.
Via de mobilofoon kan hij contact onderhouden met de Centrale Meldkamer.
Op Voorne,Putten en Rozenburg hebben de
opzichters bij toerbeurt wachtdienst. Een
antwoordapparaat op het kantoor te
Spijkenisse verwijst de klager naar de
dienstdoende opzichter.
Ons bedrijf beschikt bijv. ook zelf over een
aanhangwagen die specifiek isingericht voor
het chloren van het leidingnet en drinkwatertanks op verrijdbare onderstellen.
In het magazijn zijn eveneens jerrycans
aanwezig om in incidentele gevallen goed
drinkwater ter beschikking tekunnen stellen.
Een probleem bij het snelwillen handelen is
het feit, dat bij een bacteriologische
verontreiniging de definitieve uitslag van het
monster eigenlijk te langop zich laat
wachten. Weliswaar geeft de eerstelijnsnormstelling de mogelijkheden om de
situatie te stabiliseren, maar dat doet er niet
aan af dat er te langondeugdelijk drinkwater
kan worden geconsumeerd.
Ons beleid in Rotterdam iser dan ook op
gericht, dat in die gevallen waarbij sprake is
van ziektemeldingen, verdenking van
bacteriologische verontreiniging en verdenking van ernstige chemische verontreiniging op voorlopige (onbewezen)
indicaties wordt gereageerd en het water
voor consumptie wordt afgekeurd. De
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bevoegdheid daartoe ligt bijde laboratoriumchefs op indicatie van monsternemers
of inspecteurs.
Achteraf kan echter blijken, dat het niet
nodig isgeweest; mogelijk heeft de perszich
er dan al mee bemoeid, zeker wanneer er
alternatief drinkwater ter beschikking is
gesteld.
Er ontstaat een spanningsveld tussen
consequent gedrag en de eventuele gevolgen
daarvan (publiciteit).
Dit geeft weer onzekerheden in het bedrijf,
waardoor mogelijk onbewust de normen
gaan verschuiven en niet tijdig beslissingen
worden genomen. Wij streven er dan ook
naar:
'Bestaande onzekerheden om tebuigen in de
richting van consequent op safe spelen
ongeacht de (publicitaire) gevolgen. Daarvoor
iswel houvast (in de vorm van duidelijke
afspraken) en (morele) steun nodig.'
De organisatie met bevoegdheden en
verantwoordelijkheden
Niet alleen een snelle diagnose en daaraan
gekoppeld een snelle behandeling isvan
belang, maar er moet ook een adequaat
bedrijfsapparaat gereedstaan en daaronder
valt een goede organisatie.
Een kenmerk vandenormaleorganisatie van
elk bedrijfis dat dezeorganisatie isgebaseerd
op een normale minofmeerstabielegangvan
zaken. Zodra zich problemen voordoen die
buiten de bekende kaders vallen, kan deze
organisatie afhankelijk van de ernst van het
probleem in moeilijkheden raken. Hoe meer
een beroep moet worden gedaan op snelheid
en improvisatievermogen, hoe meer men last
krijgt van lange verbindingslijnen bij de
communicatie en bij beslissingen, vooral als
meerdere afdelingen bij het probleem
betrokken zijn.
Afhankelijk van de aard en de ernst van een
verontreinigingsgeval kan daarom tijdelijk
een alternatieve organisatie nodig zijn.
Voor een vlekkeloos samenspel van een
groot aantal functies en afdelingen, die
ingezet kunnen worden bijdepreventie en de
bestrijding van verontreinigingsgevallen is
het daarom nodig dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
betrokkenen vastliggen.
Globaal zijn de problemen, die kunnen
optreden, in te delen indrie categorieën:
A. Situaties met het potentiële karakter van
een ramp.
B. Calamiteuze situaties.
C. Verontreinigingen van beperkte omvang.
A. In situaties met het potentiële karakter
van een ramp treden grote effecten op in
meerdere opzichten. Hierbij kunnen zich
ziektegevallen voordoen en mogelijk zelfs
slachtoffers vallen. Een voorbeeld hiervan is
de bacteriologische verontreiniging in het

Scheepvaartkwartier in Rotterdam, in maart
1981.
Franse marineschepen hadden de beschikking gekregen over een opzetstuk met
watermeter en keerklep om drinkwater in te
nemen vanaf de kade.Aan boord vanéén van
de schepen iswaarschijnlijk een verkeerde
verbinding tot stand gebracht, waardoor
(faecaal) verontreinigd afvalwater in het
distributienet isgeperst. Gevolg: ziektemeldingen.
Andere voorbeelden zijn de opzettelijke
toevoegingdoor derden vankleurstof aan het
drinkwater (het groene water in Deurne), en
het persen van blusschuim via een brandweerauto—eveneensdoor het maken vaneen
verkeerde aansluiting-in het leidingnet te
Dordrecht.
Gelukkig komen deze situaties zelden voor.
B. Wat de calamiteuze situaties aangaat;
deze zijn niet à laminute ernstig wat de
volksgezondheid betreft, maar hebben wel
een grotere omvang,waardoordeeffecten op
de bedrijfsvoering toenemen.
Er kunnen bijv. meerdere verbruikers bij
betrokken zijn, actiegroepen kunnen zich
gaan roeren ende kosten voorhet treffen van
maatregelen kunnen hoog oplopen, en op
termijn kunnen deze situaties toch ook wel
bezwaren opleveren voor de volksgezondheid.
Een voorbeeld hiervan isde omvangrijke
bodemverontreiniging rond een voormalige
vuilnisbelt in het Kleiwegkwartier in
Rotterdam, waar wijhet PVC-hoofdleidingnet hebben moeten vervangen door een
stalen leidingnet (kosten ƒ 1 miljoen).
Dergelijke voorbeelden zijn ook elderswelte
noemen. Ook de methylbromideproblematiek in het Westland zou hieronder kunnen
worden gerangschikt. Deze situaties zullen
zich wat vaker voordoen, doch ook weer niet
zo frequent.
C. Voorbeelden van verontreinigingssituaties met een beperkte omvang en
geringer effect zijn: het doordringen van
kwalijke stoffen in kunststofleidingen als
gevolg van een plaatselijke bodemverontreiniging, verontreinigingen ontstaan door
werkzaamheden aan het leidingnet en
mogelijk anderssoortige.
Deze categorie komt veelvuldig voor en deze
verontreinigingen hebben in feite al een
enigszins routinematig karakter gekregen.
De relatie tussen de frequentie van het vóórkomen van de 3verschillende categorieën en
de effecten daarvan op de bedrijfsvoering en
de omgeving isin de grafiek (afb. 1)
aangegeven.
Situaties alsonder A. stellen hoge eisen aan
snelheid van handelen, aan de noodzaak tot
improvisatie en aan de samenwerking tussen
verschillende disciplines. In deze situaties
blijkt een crisismanagement gewenst. Een
alternatieve organisatie dus.

Afb. I - Verontreinigingssituaties inhet leidingnet.

De situatie onder C. bedoeld moet door de
bestaande organisatie kunnen worden
gemanaged, zeker wanneer een zekere mate
van ervaringisverkregen,diebijv. vastgelegd
kan worden in draaiboeken of ideaalbeschrijvingen.
Tussen deze twee uitersten iseen overgangsgebied aanwezig, waarbij de problemen nog
wel omvangrijk zijn, maar waar wat meer tijd
isom na te denken en te overwegen.
In dit gebied kan de organisatie doeltreffender gemaakt worden door wat
'kortsluitingen' in te bouwen in de bestaande
organisatie om de lijnen te verkorten en de
snelheid van handelen op te voeren.
Dit leidt tot een soortprojectmatige aanpak.
Conclusie:
'Het probleem bepaalt de organisatie
(eventueel met hetgedeeltelijk passeren van
hiërarchische verhoudingen) endevereiste
disciplines. De directie bepaalt in welke
categorie hetprobleem valtenstelthet
crisisteam of deprojectgroep in.'
I. Het crisisteam
Omdat elke crisisanders zalzijn, ishet niet
mogelijk een vast team hiervoor aan te
wijzen. Het ligtwelvoor de hand dat de
afdelingen Distributie en Laboratorium,
wanneer het over verontreiniging van het
leidingnet gaat, hiervoor de mankracht
leveren.
Het isdaarom van belang een algemeen
raamwerk aan te geven.
Welke eisen moeten nu gesteld kunnen
worden aan de bemanning van een crisisteam? Dat zijn ten eerste de algemene eisen
zoals die voor alle teamleden gelden:
—goed samen kunnen werken ook in stresssituaties;
—goede vakkennis moet gepaard gaan met
visie op het geheel;
—goede contactuele eigenschappen bezitten
en openstaan voor argumenten van anderen
(flexibiliteit);
—ervaring hebben in discussie- en vergadertechnieken;
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—kunnen improviseren en durven beslissen;
—snel kunnen werken en snel overzicht
hebben van problemen.
En ten tweede de volgende bijzondere eisen:
—de teamleider moet gerecruteerd worden
uit de leidinggevenden die ook normaal de
primaire verantwoordelijkheid dragen;
—de teamleden moeten gerecruteerd
worden uit die afdelingen c.q.disciplines die
een bijdrage moeten leveren bij het oplossen
van de problematiek. Ook hier geldt dat de
deelnemers binnen hun eigen afdeling van
voldoende gewicht zijn om hun opdrachten
zonder problemen uitgevoerd te krijgen.
Welke taken heeft een crisisteam?
—het crisisteam moet het probleem in kaart
brengen en de benodigde informatie
inzamelen;
—het team moet het probleem oplossen en
stelt daarom acties vast, zet deze uit. en
coördineert;
—het controleert de uitvoering van de
ondernomen actiesen verwerkt de resultaten
in vervolgacties;
—het crisisteam functioneert als centraal
knooppunt voor alle crisisinformatie.
Wat zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden?
—de chef van het crisisteam heeft
beslissingsbevoegdheid voor alle uitvoerende
taken met controle achteraf, zonodig over de
grenzen van zijn eigen afdeling heen.
Deze bevoegdheid isgebaseerd op een
mandaat van de directie. Delegeert de
teamleider bevoegdheden aan teamleden
voor taken van de afdeling waartoe deze
vertegenwoordiger behoort dan geldt
hetzelfde.
De teamleden zijn verantwoording schuldig
aan de teamleider en nietaan hun
hiërarchieke chef voor deze taken.
Opmerking:
Ik wil hierbij aantekenen, dat een dergelijke
twee-bazen-situatie in menig bedrijf niet zo
gemakkelijk zalliggen.Aanvankelijk hadden
ook wij daarmee te kampen, maar omdat wij
reeds enkele jaren werken met projectgroepen in een projectorganisatie, waar deze
problematiek eveneens een rol speelt,
hebben wijzo langzamerhand alde nodige
gewenning hieraan verkregen.
—De teamleider rapporteert dagelijks aan
de directie;de afdeling Voorlichting ishierbij
aanwezig.
—de teamleden rapporteren dagelijks aan
hun chef.
Het voordeel hiervan is,dat de lijnen kort zijn
en de directe informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen de betrokkenen.
—Het team legt de informatie vast ten
behoeve van de rest van de organisatie. De
afdeling Voorlichting, die ook op ad-hoc
basis de vergaderingen van het team kan
bijwonen, kan over deze informatie
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beschikken voor het geven van interne en
externe informatie.
- Het team houdt een logboek bij voor het
afleggen van verantwoording en het geven
van informatie aan de directie. De directie
onderhoudt de contacten met Burgemeester
en Wethouders of ander Bestuur, de
Inspectie van de Volksgezondheid en de
Geneeskundige en Gezondheidsdienst.
- Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van
bestaande procedures en kanalen; desgewenst worden —afhankelijk van het
probleem —aanvullende afspraken gemaakt.
- Na oplossing van de crisiswordt deze
geëvalueerd.
Met het verontreinigingsgeval in het
Scheepvaartkwartier in Rotterdam als
voorbeeld, zou de organisatie van het
crisisteam in dat geval er uitzien zoals in het
organisatieschema (afb. 2) is aangegeven.
Ter toelichting op het schema het volgende:
1. De crisisteamleider ishet Hoofd van de
afdeling Distributie.
De motivering hiervoor is,dat de verantwoordelijkheid voor het distributiegebeuren
bij hem ligt.
Een lagere teamleider zou betekenen, dat
deze wellicht een te gering gewicht heeft om
onbetwist gezag te kunnen uitoefenen.
Een hogere teamleider betekent een
directielid en die staat te ver van de
uitvoering af.
De verantwoordelijkheid voor het leidingnet
wordt dan afgeschoven naar boven.
2. De districtschef RMO, omdat de gebeurtenisopde Rechter Maasoever plaatsvindt en
deze chef met voorbijgaan van de chef
Buitendienst, een centraal punt isbij de
uitvoering van maatregelen en dicht bij de
praktijk staat.
3. De chef Inspectie, die verantwoordelijk
isvoor het zoekwerk naar mogelijke

oorzaken (zodra die oorzaken duidelijk
bekend zijn, zou hij uit het team kunnen).
4. Een staflid van het Laboratorium, omdat
het Laboratorium verantwoordelijk isvoor
de kwaliteitsbewaking en van advies kan
dienen voor het treffen van maatregelen en
het effect daarvan op kwaliteitsgebied.
Andere deskundigen kunnen opad hoe-basis
bij de vergaderingen worden betrokken.
II. De projectgroep
De taken van een projectgroep 'verontreiniging leidingnet' zijn:
- het in kaart brengen van het probleem en
het inzamelen van de benodigde informatie.
De probleemanalyse wordt ter beoordeling
voorgelegd aan de lijn;
—het doen van voorstellen aan de lijn
omtrent te ondernemen acties.Na fiattering
voert ofde lijn deactiesuitofde lijn delegeert
deze aan de projectgroep met behoud van
zijn verantwoordelijkheid;
- de groep fungeert alshet centrale
knooppunt voor alle informatie rond de
calamiteit.
Wat betreft de zwaarte van de bemanning
gelden hier wat lichtere eisen. De projectleider moet echter wel duidelijk leidinggevende capaciteiten hebben.
—de groep heeft adviserende bevoegdheden.
De beslissingen blijven bij de lijn;
- de informatie-uitwisseling vindt onderling
plaats inde projectgroep enaan de betrokken
chefs;
- de projectleider rapporteert schriftelijk
aan de lijn en doet voorstellen;
—de informatie wordt vastgelegd t.b.v. de
rest van de organisatie. De groep houdt een
logboek bij van de gebeurtenissen;
—waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van
bestaande procedures en kanalen, desgewenst worden aanvullende afspraken
gemaakt;
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—na oplossing van het probleem vindt ook
hier een evaluatie plaats.

Voordrachtgehoudenop 12oktober 1982te
Utrecht tijdensdelezingendag vande VWN
over 'Omvangrijke verontreinigingen inhet
leidingnet'.

III. De normale lijn-organisatie
De bestaande verantwoordelijkheden en
regels blijven bestaan.
Afhankelijk van het probleem kunnen aanvullende regels worden gemaakt; deze
worden dan schriftelijk vastgesteld.
Een vorm van coördinerend overleg tussen
de lijnchefs of op uitvoerend niveau kan
gewenst zijn en wordt dan tot stand gebracht.
Het isde bedoeling dat op basis van ervaring
wordt gehandeld. Dit betekent dat per soort
geval een draaiboek ofeen ideaalbeschrijving
gemaakt wordt, op basiswaarvan bij toekomstige gevallen gewerkt kan worden.
Afhankelijk van de actuele situatie kan van
de ene naar de andere vorm van aanpak
worden overgegaan.
De directie beslist hierin, alof niet op
voorstel van een lijnchef of de leider van een
groep.
Slot
Van essentieel belang blijft evenwel een
juiste analyse vande beginsituatie. Inhet
Scheepvaartkwartier zijn—weliswaardoor
verklarende omstandigheden—meerdan2
dagen voorbijgegaan, voordat de gebeurtenissen alseen rampwerden ervaren.
De eerstelijnstaxateur vantoen isniet verder
gekomen danhetvaste stramien:erwaren
klachtenoverbruinwater,erwasindenaaste
omgeving aan het leidingnet gewerkt enhet
bruinewaterzouduswelroestzijnendaarom
werd ergespuid.Meer niet.
Achteraf moest worden toegegeven, dathet
watertochwelergvieswasgeweest;erisgeen
licht bijhemgaan brandenenhijheeft het
vaste patroon aangehouden en gebaande
wegen bewandeld.
Helaas komt ditmaaral tevaakvoorenik
zou nog een heel relaaskunnen ophangen
overhetlevendighoudenvandekennisende
vaardigheden vanhet personeel (uitermate
belangrijk) maardetijdlaatditniet toe.
Ikwildaaromafronden meteenspreukdieik
uit Amerika hebmeegenomen endiemijerg
aansprak, nl.deze:
Doing
Things the
way they have
always been done
is a Dangerous
SUBSTITUTE
for Thinking
Ik hoop dat deze spreuk ook z'n weg gaat
vinden in uw bedrijven.

• • •

Hiervoor isreeds gewezen op de verplichting
de inspecteur onverwijld op de hoogte te
stellen, indien de leveringsplicht ex artikel 4
vandeWaterleidingwet nietwordt nageleefd.
Een tweede aspect betreft de aansprakelijkheid.
Aansprakelijkheid heeft twee kanten:
in de eerste plaats de strafrechtelijke

MR. H . R . B A X
NV Waterleiding
Friesland

<^vki
aansprakelijkheid. Hiervan spreekt men,
wanneer een strafbaar feit isbegaan. In de
tweede plaats iser civielrechtelijke
aansprakelijkheid. Ter voorkoming van
misverstanden, dit heeft niets te maken met
weg- en waterbouw.
Civielrechtelijke ofwel burgerrechtelijke
aansprakelijkheid houdt in de verplichting
om geleden schade te vergoeden. Voor de
behandeling van dit onderwerp zijn beide
aspecten van belang.
Het strafrechtelijk aspect isvoor de praktijk
minder belangrijk dan de civiele aansprakelijkheid. Het isechter wel zo spectaculair,
zeker in het licht van de kwestie Deurne.
In artikel 172van het Wetboek van Strafrecht
isstrafbaar gesteld 'het aanbrengen van stof
in een put, pomp, bron of drinkwaterinrichtingbestemd voorgezamenlijk gebruik,
wetende dat daardoor het water voor het
leven of de gezondheid schadelijk wordt'.
Een juridische volzin. Technici zouden
eenvoudigweg zeggen: 'vergiftiging van
water isstrafbaar'. Op dit misdrijf staat
overigens maximaal 15 jaar gevangenisstraf.
Dit is niet mis, alsmen bedenkt, dat
bijvoorbeeld voordiefstal maximaal4jaaren
voor mishandeling maximaal 2jaar kan
worden opgelegd. Voor het vergiftigen van
water kan zelfs levenslang worden opgelegd
indien alsgevolg hiervan iemand overlijdt.
In het Deurnese geval speelt dit artikel niet.
Toevoeging van limonadesiroop maakt het
water immers nog niet schadelijk voor de
gezondheid. Bovendien beperkt dit artikel de
strafbaarheid tot hetaanbrengen vaneenstof
in een put, pomp, bron of drinkwaterinrichting. In Deurne werd de siroop inde
leidinggegoten. Het isdevraagofeen leiding
wel alseen drinkwaterinrichting kan worden
beschouwd. Ik denk van niet.
Meer mogelijkheden voor vervolging in een
situatie àlaDeurne biedtwellicht artikel 35 1

van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel
stelt strafbaar het opzettelijk vernielen,
beschadigen of onbruikbaar maken van o.a.
waterleidingen tenalgemenen nutte. Volgens
de Hoge Raad isook sprake van onbruikbaarmaking, wanneer tijdelijk geen gebruik
kan worden gemaakt van een voorwerp voor
het doel, waarvoor het isbestemd. Hoewel
voor dit misdrijf ten hoogste drie jaar
gevangenisstraf kan worden gegeven, lijkt
een dergelijke straf voor de Deurnese
deugnieten toch voldoende.
Wanneer in de Deurnese affaire geen vervolging zou zijn ingesteld, bijvoorbeeld door
laksheid van het Openbaar Ministerie, dan
had de directie van het betrokken waterleidingbedrijf de mogelijkheid gebruik te
maken van artikel 12van het Wetboek van
Strafvordering. Dit artikel geeft de belanghebbende namelijk hetrecht het Gerechtshof
te verzoeken de Officier van Justitie te
gelasten tot vervolgingovertegaan.Ook hier
moet eenjuridische klipworden omzeild. Dit
recht isnamelijk beperkt tot de kring van
belanghebbenden. Het isde vraag of het
waterleidingbedrijf daartoe wel kan worden
gerekend. Blijkens de Memorie van Toelichting isdit recht beperkt tot belanghebbenden en niet aan iedereen toegekend
om te voorkomen dat het Gerechtshof te
zwaar zou worden belast. De wetgever duldt
geen luiheid van het Openbaar Ministerie,
maar wil anderzijds voorkomen dat de leden
van het Hof overwerkt raken!
Misschien ishet ietseen dergelijke bepaling
als voor het Hof geldt ook inonze rechtspositieregelingen vast te leggen.
Ik ga over tot bespreking van het tweede
aspect: de vergoeding van schade alsgevolg
van levering van verontreinigd water.
Schadelijdende partij isin de eerste plaats de
verbruiker. Daarnaast zal ook het waterleidingbedrijf schade ondervinden.
Eerst iets over de schade van de verbruiker.
De vraag die u het meest zal interesseren is
natuurlijk of het waterleidingbedrijf
aansprakelijk isvoor de schade van de
verbruiker. Het antwoord hierop iste vinden
in de leveringsvoorwaarden van uw bedrijf.
Deze leveringsvoorwaarden regelen namelijk
de verhouding tussen de verbruiker en het
waterleidingbedrijf. Bijmijn weten kennen
alle waterleidingbedrijven in hun leveringsvoorwaarden de aansprakelijkheidsregeling
uit het VEWIN-model.
Volgens deze regeling ishet waterleidingbedrijf nimmer aansprakelijk voor schade
van bedrijven alsgevolg van levering van
verontreinigd water (bijv. de schade als
gevolg van produktieverlies). Voor privépersonen ligt dit anders. Indien zijalsgevolg
van het verontreinigde water schade
ondervinden (medische kosten, inkomstenderving), dan ishet waterleidingbedrijf
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daarvoor wel aansprakelijk, tenzij het bedrijf
aannemelijk maakt, dat het aan de schade
geen schuld heeft. In het VEWIN-model is
deze aansprakelijkheid overigens begrensd.
Een verbruiker kan per geval niet meer dan
ƒ 2.500 —krijgen, terwijl alle verbruikers
tezamen per geval maximaal ƒ 2.000.000kunnen ontvangen.
In een geval van verontreiniging ishet dus
voor het waterleidingbedrijf zaak aan te
tonen dat het geen schuld heeft, omdat het
anders aansprakelijk is,althans voor schade
van personen.
Bij van buitenaf komende verontreinigingen
ismen niet geneigd te denken aan schuld bij
het waterleidingbedrijf. 'Van buitenaf
suggereert immers een handelen van derden.
Echter ook in de gevallen, waar derden de
verontreiniging veroorzaken, kan het waterleidingbedrijf wel degelijk schuld of
medeschuld hebben en dus (mede) aansprakelijk zijn.
Ik noem u enkele voorbeelden:
—het waterleidingbedrijf heeft verzuimd de
nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade;
—na het bekend worden van de verontreiniging isdoor het waterleidingbedrijf niet
juist opgetreden (fittersploeg iste laatoppad
gestuurd, verkeerde adviezen zijn aan de
verbruikers gegeven; de verbruikers zijn
onvoldoende gewaarschuwd dat er wat misis
enz.).
Of het waterleidingbedrijf in een voorkomend gevalschuld heeft zal kunnen
worden vastgesteld door het instellen vaneen
onderzoek.
Dejuristheeft erbelangbij, datde resultaten
van het onderzoek ineen rapport worden
vastgelegd, zodat hijdit rapport tegenover
derden (in het algemeen gedupeerden) kan
gebruiken. Wil het rapport tegenover hen
voldoende overtuigingskracht hebben, dan
zal er sprake moeten zijn van een gedegen,
deskundig, objectief onderzoek. Zeker bij
calamiteiten moet daarom worden overwogen
bij een dergelijk onderzoek deskundigen van
buitenaf te betrekken. Deze deskundigen
kunnen dan ook het technisch rapport
schrijven. Onze technische medewerkers
zullen hiertegen vermoedelijk geen bezwaar
hebben. Want ik heb weleens de indruk dat
het schrijven van rapporten door technici
veelal niet wordt beschouwd alseen geliefkoosde bezigheid. Bij hulp van buiten dient
ook gedacht te worden aan de politie.
Daarvoor zijn de volgende redenen aan te
geven:
—de politie kan zich toegang verschaffen,
waar dit het waterleidingbedrijf niet lukt;
—de politie heeft meer ervaring met het
horen van getuigen;
—het procesverbaal van politie wordt
opgemaakt onder ambtseed. Ditbetekent dat
het een zekere bewijskracht heeft, hetgeen

van belang isvoor een eventuele gerechtelijke procedure.
Nu zoals we gezien hebben het waterleidingbedrijf in bepaalde gevallen aansprakelijk is
voor de schade ishet van groot belang deze
aansprakelijkheid te dekken door het
afsluiten vaneen verzekeringsovereenkomst.
Mijn belangrijkste adviesaanuisdanook om
na te gaan of bij uw bedrijf de aansprakelijkheid volgens de leveringsvoorwaarden door
verzekering isgedekt. Ten aanzien van dit
verzekeringspunt merk ik noghet volgende
op. Volgens de polisvoorwaarden dienen in
het algemeen schadeclaims binnen korte tijd
(24 of 48 uur) door het bedrijf bij de
maatschappij te worden gemeld. Achtergrond hiervan isdat de verzekeringsmaatschappij dan de gelegenheid heeft zelf
onderzoek in te stellen of instructie kan
geven aan het waterleidingbedrijf. Het
probleem isdat in deze korte tijd het
technisch onderzoek veelal nogniet zal
zijn afgerond. Dit betekent dat dan ook niet
bekend isof het waterleidingbedrijf al dan
niet aansprakelijk is.Bijtwijfel verdient het
mijns inziens aanbeveling de schadeclaims in
ieder geval temelden.Op een telate melding
mag de verzekeringsmaatschappij overigens
geen beroep doen, tenzij de maatschappij
door de te late melding is benadeeld.
Mocht uit het technisch onderzoek komen
vast testaan,dat hetbedrijf geen schuld treft,
dan zal de verbruiker zelf de schade moeten
dragen, tenzij er een andere schuldige is.In
dat geval kan hij zich volgens recente
jurisprudentie van de Hoge Raad op deze
schuldige verhalen. Isdie derde onbekend of
biedt hij geen verhaal, dan kan het waterleidingbedrijf natuurlijk ook besluiten
onverplicht de schade te vergoeden, omdat
het de schade beter kan dragen dan de
particuliere afnemer. Dit betreft een
PR-zaak, waarop ik verder niet wil ingaan.
Thans nog iets over de schade van het
waterleidingbedrijf.
Bij deze schade kan men denken aan:
- personeelskosten (laboranten die het
verontreinigd water moeten onderzoeken, de
fittersploeg, die de leiding moet afsluiten
etc);
- autokosten;
- materiaalkosten;
- eventuele noodvoorzieningen (flessen).
Kan het waterleidingbedrijf deze schadekosten verhalen?
Volgens artikel 1401van het Burgerlijk
Wetboek kan het waterleidingbedrijf zijn
schade alleen verhalen, indien de dader
schuld heeft. Het waterleidingbedrijf zal de
schuld moeten bewijzen. In het Deurnese
geval zou het waterleidingbedrijf de boosdoeners dus kunnen aanspreken voor de
geleden schade. Als de dader geen schuld
heeft, dan zal het bedrijf de schade zelf

moeten dragen. Verzekeren is mogelijk.
maar (te) duur.
Tenslotte nog een opmerking over het
leveren van water in flessen. Bij levering van
water in flessen isde Waterleidingwet buiten
spel komen te staan en de Warenwet van
toepassing geworden. Dit betekent dat ook
aan het in flessen geleverde water kwaliteitseisen kunnen worden gesteld.
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Agenda
25 -27mei 1983, Luik, België:
36e International Conference of Cebedeau.
Nadere inl.: Denis van den Ackerveken,
Cebedeau a.s.b.L, 2,rue A. Stévart, B-4000
Liège-Belgique.
6 - 10juni 1983, Rotterdam: Symposium
Integration of Ecological Aspects in Coastal
Engineering Projects. Inl.: Symposium
secretariaat, p.a. Waterloopkundig
Laboratorium Delft, Postbus 177, 2600 MH
Delft.
20 juni - 8juli 1983, Amsterdam:
1st International Summer Programme on
Health Services Evaluation 'The Evaluation
of Drinking Water and Sanitation Projects'.
Inl.: Dr. J. M. V. Oomen, Koninklijk
Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63,
1092 A D Amsterdam.
4 - 7juli 1983, York, UK: Third River
Management Conference. Inl.:
D. H. Newsome, 7th Floor, reading Bridge
House, Reading, Berkshire RG1 SPS, UK.
12 - 14juli 1983, London, UK: World
Water '83,TheWorld Problem,The first ofa
seriesofthreecongresses(1983,1986, 1989)
in support of the United Nations International Drinking Water Supply and
Sanitation Decade 1981 - 1990.
Inl.: Richard West, World Water Congress
'83, County House, 10Little Portland Street,
London, W I N 5DF, UK
14 - 20 augustus 1983, Boston, USA: Third
International Symposium on Anaerobic
Digestion. Inl.:Third Int. Symp. Anaerobic
Digestion, 99 Erie Street, Cambridge, MA
02139 USA.
24 - 26 augustus 1983, Kopenhagen,
Denemarken: Specialised Seminar 'Rain Fall
as the Basis for Urban Run-off Design and
Analysis'. Inl.: Prof. Poul Harremoes,
Department of Sanitary Engineering,
Building 115C,Technical University of
Denmark, DK-2800 Lyngby, Denmark.
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Technischeaspectenvanomvangrijkeverontreinigingeninhetleidingnet
Voordracht gehouden op 12oktober 1982 teUtrecht tijdensdelezingendag vandeWVNover'Omvangrijkeverontreinigingen inhet
leidingnet'.

Oorzaken van verontreiniging
Hoe komt eenverontreiniging eigenlijk inhet
waterleidingnet terecht. Daarvoor zijn een
zestal groepen van oorzaken:
1. verontreiniging van het ruwe water of
verontreiniging op het pompstation;
2. defecten van of werkzaamheden aan het
net;
3. diffusie door de buiswand;
4. het gebruik van brandkranen;
5. onbedoelde terugstroming uit binneninstallaties;
6. opzet.

IR. D. VAN RIJSBERGEN
NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant

1. Verontreiniging vanhet ruwewaterof
verontreiniging ophet pompstation
Het eerste wat met het oog hierop moet
gebeuren isnatuurlijk bewaking van de
ruwwaterkwaliteit. In het Waterleidingbesluit isdan ook duidelijk voorgeschreven,
dat bij oppervlaktewater wekelijks
bacteriologisch en beknopt fysisch-chemisch
onderzoek en maandelijks uitgebreid
fysisch-chemisch onderzoek moet worden
gedaan. Bij grondwaterwinplaatsen moet
eenmaal per kwartaal bacteriologisch en
uitgebreid fysisch-chemisch onderzoek
plaatsvinden van het ruwe water. De op
komst zijnde nieuwe wetgeving scherpt dit,
mede op grond van EG-richtlijnen verder
aan.
Daarnaast ishet uiteraard raadzaam een
signaleringssysteem voor verontreinigingen
te hebben. Voor oppervlaktewaterbedrijven
bestaat zo'n systeem, hoewel de recente
chloornitrobenzeen-affaire doet vermoeden,
dat dit systeem niet 'waterdicht' is.
Bij grondwaterbedrijven isdit aspect veel
minder goed geregeld. In enkele gevallen is
een alarmeringssysteem ontwikkeld voor
transportongevallen of ongevallen met
pijpleidingen; het verdient aanbeveling dat
dat meer gebeurt. Daarnaast dienen
verontreinigingsbronnen in het invloedsgebied van het pompstation te worden
opgespoord en bijvoorkeur gesaneerd.
In ieder geval zal de grondwaterkwaliteit in
de omgeving van deze verontreinigingsbronnen moeten worden bewaakt.
Vervolgens dient tijdens het zuiveringsproces
en op het pompstation uiteraard voorkomen
te worden dat verontreiniging optreedt.
Daartoe zijn voldoende hygiënische
maatregelen nodig,waartoe overigens ook
weer het Waterleidingbesluit verplicht.
Speciale aandacht verdienen ook bij het
zuiveringsproces gebruikte chemicaliën.

Het isvan belang door het bedrijf zelf vast te
laten stellen dat de aangevoerde stoffen ook
inderdaad de bedoelde stoffen zijn en dat
geen ontoelaatbare bijmengselen aanwezig
zijn.
Ook ishet uiteraard van belangdat reserves
aanwezig zijn door bijvoorbeeld dubbele
uitvoering van pompstations of koppeling,
zodat de voorziening kan worden
overgenomen door een andere unit in
noodgevallen. De aanbevelingen van de
VEWIN geven in dit verband een aantal
richtlijnen.
2. Defecten of werkzaamheden aanhetnet
Omdat het waterleidingnet onder druk
staat, zal een defect aan dat net zelden
verontreiniging van het water in het net tot
gevolg hebben. Bovendien worden de
meeste defecten, zekerdiewaarmogelijk wel
verontreiniging het gevolg van is,snel
ontdekt. Het risico vanverontreiniging isnog
hetgrootst alsmen hetdefect gaat repareren.
Het isdan van belang voldoende hygiënische
maatregelen te nemen, te zorgen dat geen
grond of grondwater in het net komt en de
gebruikte materialen voldoende te
ontsmetten. Dat geldt ook bij
spuiwerkzaamheden, zeker als daarbij
proppen in het net worden gebracht of
andere hulpmiddelen. Het isvan belang het
leidingnet zoveel mogelijk onder druk te
houden. Vandaar ook liefst zoveel mogelijk
onder druk aanboren, ook bij de aansluiting
van een nieuwe hoofdleiding op het
bestaande net.
Ook veroorzaken werkzaamheden aan het
net anderestroomrichtingen en-snelheden in
de leidingen, die vuilwaterklachten kunnen
veroorzaken, somsover een groot gebied.
In het algemeen echter zijn de
verontreinigende gevolgen van dit soort
ingrepen in het net beperkt.
Een zwak punt in het distributiesysteem
vormen de daarin aanwezige (laag- en
hoog)reservoirs, want daarin ishet water
immers drukloos. In de literatuur zijn
verschillende voorbeelden te vinden van
verontreiniging van een waterleidingnet met
bijvoorbeeld muggelarven, doordat een
reinwaterreservoir niet goed bleek
afgesloten.
3. Diffusie doorde buiswand
Hierover iseigenlijk nogweinig bekend.
Een bekend geval waar een verontreiniging
door deze oorzaak optrad wasuiteraard de
methylbromide-affaire in het Westland.
Door het KIWA isinmiddels een onderzoek
uitgevoerd naar de doorlatendheid van
poly-etheen en PVC voor methylbromide.
Het onderzoek wordt uitgebreid naar andere
materialen en andere stoffen. Een ander
geval deed zich voor in Lekkerkerk. In het
algemeen zal het moeilijk zijn dit soort
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gevallen op te sporen door bemonstering van
het leidingwater. Er zal minstens een
indicatie moeten zijn dat de bodem is
verontreinigd. Gelukkig zullen dit soort
gevallen meestal maar een beperkte
reikwijdte hebben en zelden leiden tot
verontreiniging van het leidingwater in een
groot gebied.
De remedie om dit soort dingen te
voorkomen moet natuurlijk zijn dat de
grondeigenaar de grond schoon ter
beschikking stelt van leidingbeheerders.
4. Gebruik van brandkranen
De eerste verontreinigingsmogelijkheid, die
bij brandkranen optreedt, ishet zogenaamde
insluis-effect, dat isbeschreven door
Hoogeboom van de WAPROG, waarbij vuil
bij een onjuiste volgorde van handelingen in
de hoofdleiding terecht kan komen
(zie afb. 1).De gevolgen van een dergelijke
verontreiniging zullen beperkt zijn, ook al
omdat de hoeveelheid verontreiniging
beperkt is.Als remedie isdoor medewerkers
van de WAPROG een speciale brandkraaninzet met voorbelaste klepstang ontwikkeld,
die deverbinding metdehoofdleiding afsluit,
als er geen water wordt afgenomen. Ook is
het mogelijk een keerklep onder de
brandkraan te plaatsen.
Een tweede mogelijkheid van
verontreiniging via een brandkraan ontstaat
door terugheveling in het leidingnet,
wanneer daar onderdruk inontstaat. Dat kan
worden voorkomen door gebruik te maken
van een slappe slang, die dichtklapt zodra
onderdruk ontstaat. Deze methode wordt
door de brandweer gevolgd. Bij gebruik van
standpijpen op brandkranen door anderen is
een andere manier om terugheveling te
voorkomen het aanbrengen van een
beluchter op de standpijp. Niettemin ishet
raadzaam ook daarbij een slappe slang voor
te schrijven.
Een andere mogelijkheid van verontreiniging
van het leidingnet trad medio 1978opin
Dordrecht. Bij het blussen van een brand
kwam blusschuim in het leidingnet terecht
door een perskruisverbinding tussen twee
brandweerwagens. Alle instructies en
opleidingen van brandweerpersoneel hebben
dit kennelijk niet kunnen voorkomen.
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TABEL I- Indeling ingevarenklassen in wijze vanbeveiliging van deaansluitingen op hetwaterleidingnet.
Minimale bemoeiing waterleidingbedrijf
Gevarenklassen

Omschrijving van het pand
Woningen.

Wijze van beveiligen
Streven naar plaatsing van een
een keerklep aan het einde van
de dienstleiding; gaat men
daartoe over dan plaatsing en
onderhoud door het
waterleidingbedrijf.

Vooren tijdens
de aanleg

Kleine bedrijven en instellingen Keerklep te plaatsen aan het
Zieonder gevarendie voor wat het gevaar en de
einde van de dienstleiding.
klasse A.
kans op temgstroming in het
Plaatsingen onderhoud door het
waterleidingnet op één lijn zijn waterleidingbedrijf,
te stellen met woonhuizen.
Bedrijven en instellingen waar
niet met gevaarlijke stoffen
wordt gewerkt.

Zie onder gevarenklasse B.

Opmerkingen

Bij exploitatie

Adviesen keuring Geen periodieke inspectie van
van de drinkwater- drinkwaterinstallatie,
installatie.
Periodieke verwisseling van de
keerklep. Plaatsing van
gevaarlijke toestellen
moet vooraf worden
gemeld. Normaliter geen
tussentijdse periodieke controle
van de keerklep aan het einde
van de dienstleiding.

Bijaanwezigheid van keukengeisers en badgeisers dient aandacht te worden besteed aan de
conclusies van het KIWA-rapport Oplaadeffect
van mei 1975.In beginsel dient gestreefd te
worden naar beveiligingvan elke woning.

Steekproefsgewijze controle van
de installatie. Voor het overige
zie onder gevarenklasse A.

Zie onder gevaren- Periodieke inspectie (éénmaal
klasse A.
per 1 à3jaar)vandeinstallatie en
controle van de beveiligingen.
Periodieke verwisselingomde3 à
5jaar van de keerklep aan het
einde van de dienstleiding.
Elke wijziging van de installatie
moet vooraf worden gemeld.

Bedrijven of instellingen waar Keerklep te plaatsen aan het
Adviesen keuring
substanties aanwezigzijn welke einde van de dienstleiding.
van de installatie.
in geval van terugstroming in het Plaatsingen onderhoud door het
waterleidingnet een gevaar voor waterleidingbedrijf.
de gezondheid van de gebruikers Onderbreking (viaeen reservoir)
zouden opleveren.
bijhet gevaarlijke object of
onderbreking (zo dicht mogelijk
bij het einde van de dienstleiding)
van de gehele installatie.

Jaarlijkse inspectievande gehele Wanneer vóór de onderbreking hygiënisch
installatie (zowel vóór als nàde ontoelaatbare situaties worden aangetroffen, kan
onderbreking). Elke wijziging
wijziging van dergelijke situaties door het
van de installatie moet vooraf
waterleidingbedrijf wordenafgedwongen (in het
worden eemeld.
uiterste gevalwordt de kraan dichtgezet).
Wanneer nàdeonderbreking hygiënisch
ontoelaatbare situaties worden aangetroffen, zal
door het waterleidingbedrijf advies worden
gegeven. Wordt het advies van het waterleidingbedrijf niet opgevolgd dan moet de Arbeidsinspectie(bijvoorbeeld bijfabrieken en dergelijke)
of de ter zake bevoegde Inspectie van de Volksgezondheid (bijvoorbeeld bij ziekenhuizen en
dergelijke) opdehoogteworden gesteld.Op een
principetekening dient te worden vastgelegd
waar de gevaarlijke punten zich bevinden.

Bedrijven of instellingen waar
inspectie van de drinkwaterinstallatie of gedeelten hiervan
door het waterleidingbedrijf in
feite ondoenlijk is;gedacht
wordt aan uitzonderlijk grote
complexen ten aanzien waarvan
verwacht moet worden dat in de
drinkwaterinstallatie veelvuldig
wijzigingen zullen worden aangebracht zonder voorkennis van
het waterleidingbedrijf.

Jaarlijkse inspectie van het
rechtstreeks aangesloten
gedeelte van de installatie.
Elkewijziging van de installatie
vóórdeonderbreking moet
vooraf gemeld worden.

Keerklep te plaatsen aan het
einde van de dienstleiding.
Plaatsingen onderhoud door het
waterleidingbedrijf.
Onderbreking (viaeen reservoir)
vóór het oncontroleerbare
gedeelte of onderbreking (zo
dicht mogelijk bij het einde van
de dienstleiding) van de gehele
installatie.

De kans op het optreden van een dergelijke
calamiteit is uiteraard aanzienlijk te
verkleinen door het toepassen van
keerkleppen in alle standpijpen, ook die van
de brandweer. Hierbij zijdirect aangetekend
dat een keerklep geen volledige garantie
tegen terugstroming is.Dat isonder andere
in het geval van het Scheepvaartkwartier te
Rotterdam gebleken, waar dit zelfs tot een
omvangrijke verontreiniging leidde.
Naar aanleiding van de verontreiniging te
Dordrecht zijn alle waterleidingbedrijven
benaderd door de inspecteurs van de
Volksgezondheid, met de vraagwat wordt
gedaan om het gebruik van brandkranen
tegen te gaan.
De NV Waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant iser naar aanleiding daarvan
toe overgegaan detoenmalige gebruikers van

Adviesen keuring
van de installatie in
samenwerking met
de technische
dienst van het
betreffende bedrijf.

standpijpen enige tijd de gelegenheid te
geven een alternatief tezoeken en vervolgens
isertoe overgegaan alleen opzetstukken te
verhuren, wanneer geen andere oplossing
voorhanden is.De gemeenten zijn als
alternatieve oplossing tappunten aangeboden met een bovengrondse brandkraan
(zie afb. 2). Dat heeft trouwens als
nevenvoordeel dat de watermeter niet steeds
kapot gaat. Een ander gevolg isdat nu
aanvragen bij het bedrijf binnenkomen voor
het verstrekken van een standpijp, waarin
vroeger kennelijk via de gemeente werd
geholpen. Op deze wijze isdeze zaak beter
onder controle. Andere gemeenten hebben
zelf een alternatief gevonden, bijvoorbeeld
het gebruik van Norton-putten. In de
praktijk blijkt dat de meeste gevallen anders
kunnen worden opgelost. Voor die gevallen

Aan het betreffende bedrijf en eventueel de
Arbeidsinspectie of de Inspectie voor de Volksgezondheid moet schriftelijk mededeling worden
gedaandatdeinstallatienietdoorhetwaterleidingbedrijf wordt gecontroleerd. Het waterleidingbedrijf dient ook bereid te zijn betreffende
bepaalde problemen advies te geven.

waar dat niet kan, bijvoorbeeld circussen die
niet steedsopdezelfde plaats komen, worden
standpijpen gebruikt die op de brandkraan
worden vergrendeld, geplaatst door eigen
personeel (zie afb. 3).Het ware te wensen
dat dezewerkwijze ook werdgevolgd doorde
omliggende bedrijven, zodat een eind komt
aan de situatie dat standpijpen van het ene
bedrijf worden gebruikt inhetgebied van het
andere. Wel moet worden opgemerkt dat
door deze werkwijze het clandestiene
gebruik van brandkranen wat toeneemt.
Daartegen kan men bij constatering
proces-verbaal laten opmaken.
5. Onbedoelde terugstroming uit
drinkwaterinstallaties
Een belangrijke potentiële gevarenbron
wordt gevormd door de drinkwater-
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aansluitingen voor brandblussing als
sprinklerinstallaties. Voor de laatste ishet
wellicht raadzaam testreven naar leveringvia
een onderbreking, alstenminste dedruk inde
sprinklerinstallatie hoger kan worden dan in
de hoofdleiding.

t

z
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installaties in de op het waterleidingnet
aangesloten percelen.
Elk waterleidingbedrijf hanteert voor het
behoud van de kwaliteit van het drinkwater,
nadat dit het pompstation heeft verlaten, een
stelsel van maatregelen en voorschriften.
Voor zover deze maatregelen en
voorschriften betrekking hebben op de
aansluitingen op het leidingnet, zijn zij
gericht op het zoveel mogelijk verminderen
van de kans op terugstroming van geleverd
water in het leidingnet en zijn zij mede
gebaseerd op het Waterleidingbesluit.
Dit schrijft in artikel 15voor aan de eigenaar
van een waterleidingbedrijf toezicht te
houden dat middellijk of onmiddellijk aan
het leidingnet van zijn bedrijf aangesloten
leidingen en toestellen redelijkerwijs geen
gevaar voor verontreiniging van het
leidingnet kunnen opleveren. Dit toezicht
wordt uitgeoefend door de inspectiediensten
van de waterleidingbedrijven. Om meer
eenheid in dit toezicht te brengen isenige
jaren geleden de 'Indeling in gevarenklassen
en beveiliging van aansluitingen op het
waterleidingnet' door de VEWIN
uitgegeven. Daarin worden de aansluitingen
ingedeeld in vijf gevarenklassen met ieder
een andere wijze van beveiligen en/of
minimale bemoeiing van het waterleidingbedrijf (zie tabel I).
Wat opvalt isdat in allegevallen de na te
streven wijze van beveiligen inieder geval
een keerklep omvat. Nu zou dit een prima
manier van frontbeveiliging zijn alshet ook
zeker was dat die keerkleppen onder alle
omstandigheden goed functioneren. Dat is
echter niet het geval.De verontreiniging in
het Rotterdamse Scheepvaartkwartier isdaar
een voorbeeld van. De WOB heeft een geval
meegemaakt, waarbij uit een druktank van

een sprinklerinstallatie water in het
leidingnet terugstroomde, ondanks het feit
dat zich in de aansluiting twee keerkleppen
bevonden, en ongetwijfeld zijn er meer
voorbeelden van keerkleppen die niet goed
functioneerden. In ieder geval is daarom
uiteraard periodieke controle van de
keerkleppen geboden en periodieke
verwisseling, zoals ook wordt voorgesteld in
de gevarenklasse-indeling ca.
Niettemin geeft dat geen garantie dat die
keerkleppen niet kort na de controle toch
falen. Er isdan ook behoefte aan een
onderzoek naar de vraag hoe keerkleppen
zich in de praktijk houden en aan
betrouwbaardere keerkleppen. Ook is
onderzoek nodig naar de mogelijkheid van
het schoonmaken van keerkleppen en hoe
die zich op den duur dan weer gedragen.
Tenslotte ishet zaak meer aandacht te
besteden aan die gevallen waar, bedoeld of
onbedoeld, hogere drukken in een binneninstallatie kunnen ontstaan dan in het
hoofdleidingnet. Dat geldt bijvoorbeeld voor
tijdelijke aansluitingen voor normaal
verbruik (Scheepvaartkwartier), voor
tijdelijke aansluitingen in verband met
brandblussing (Dordrecht) en voor blijvende
Aß. 3.

6. Verontreiniging met opzet
Een dergelijke verontreiniging kan op een
aantal plaatsen worden teweeggebracht:
—in het puttenveld c.q. ruwwaterbekken of
op het pompstation;
—in reservoirs in het distributiegebied;
—via aanboring op het hoofdleidingnet;
—via brandkranen;
—via binneninstallaties.
De remedie op een pompstation en bij de
waterwinning bestaat uiteraard uit het
aanbrengen vanbeveiligingen alshekwerken,
extra sloten, alarmering op de hekwerken en
putdeksels, infraroodsignalering, televisiecircuits enzovoort. Niettemin zal het altijd
mogelijk blijven daar een verontreiniging te
veroorzaken. Eventueel zoumen afhankelijk
vande matewaarin menaanditprobleem tilt
kunnen denken aan continue toxiciteitstesten bijvoorbeeld met vissen op het
uitgaande reine water en eventueel het ruwe
water.
De mogelijkheid om verontreiniging in de
distributiereservoirs te veroorzaken is
voornamelijk beperkt tot de toegang tot die
reservoirs. In een reservoir van de
watervoorziening van Zürich heeft men dat
opgelost door het alleen toegankelijk te
maken via een roestvrijstalen deur onder in
de wand van het reservoir. Dat verzekert dat
het reservoir alleen toegankelijk isals het
leeg is. Voor de ontluchtingskokers iseen
constructie mogelijk, waarbij zealleen van
binnenuit toegankelijk zijn en zijn te
verwijderen.
Voor verontreiniging viaeen aanboring op
het net isin principe gespecialiseerde
apparatuur nodig en voorts graafwerk.
Ook kan verontreiniging worden
veroorzaakt via een van de enkele honderdduizenden brandkranen in Nederland.
Naar mijn mening ishet eigenlijk toch te gek
dat standpijpen om dat te doen vrij in de
handel verkrijgbaarzijn. In verband daarmee
zouden standpijpen niet vrij in de handel
verkrijgbaar moeten zijn. Ook om andere
redenen isdat ongewenst, denk aan het
insluis-effect en de moeilijkheid op deze
wijze aangesloten toestellen te controleren.
De enige werkbare oplossingom dit soort
verontreinigingen te voorkomen zou naar
mijn mening zijn het gebruik van de reeds
genoemde brandkranen metveerbelaste klep
zoals ontwikkeld door WAPROG. Blijft het
probleem dat dat alleen zin heeft alshet op
grote schaal gebeurt en dat andere sabotagemogelijkheden gewoon blijven bestaan.
Tenslotte isopzettelijke verontreiniging ook
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mogelijk via de binneninstallatie; het geval
Deurne isdaar een voorbeeld van.
Ervan uitgaande dat keerkleppen
functioneren zal in een dergelijk geval dus
eerst de keerklepmoeten worden verwijderd,
omzeild of onklaargemaakt. Het kan
moeilijk zijn achteraf te constateren, dat aan
het meetgarnituur isgesleuteld. Om deze
reden gaat de WOB een proef nemen met de
verzegeling van de wartelmoeren van de
watermeters met manchetten (zie afb. 4).
Een nevenvoordeel isdat het daarmee ook
vrijwel onmogelijk isgeworden de
watermeter ongemerkt uit te nemen of om te
draaien.
Lokaliseren en verwijderen vande
verontreiniging
Het lokaliseren van de verontreiniging kan
op zich al een probleem zijn. Als er groen
water uit de kraan komt zoals in Deurne, is
het onmiddellijk duidelijk dat er iets misis.
Zaak isdan wel dat de meldpost goed
bijhoudt op welke adressen verontreiniging
plaatsvond en hoe laat die werd
geconstateerd. Het isdus niet voldoende te
turven hoeveel klachten er zijn.
Het meidpatroon kan met eigen waarnemingen worden gecompleteerd.
Wanneer de verontreiniging bestaat uit een
niet direct visueel of door reuk of smaak
waarneembare stof wordt het ook veel
moeilijker de omvang te bepalen. Ook dan is
het meldingspatroon erg belangrijk.
De eerstvolgende actie isdan uiteraard om
het verontreinigde deel van het leidingnet
van de rest te isoleren door het sluiten van
afsluiters. Dan komt een belangrijk
beslissingsmoment. Dan moet namelijk
worden besloten of alle afsluiters rond het
gebied worden gesloten of dat er één of
enkele open blijven. Dat wordt bepaald door
de aard van de verontreiniging. Is de
verontreiniging niet direct toxisch, of isniet
te verwachten dat het publiek dat water zal
consumeren of isredelijkerwijs te
voorkomen dat het publiek het water
consumeert, dan kan het net, zij het
compartimentsgewijze, onder druk worden
gezet en tot spuien worden overgegaan,
nadat isvastgesteld dat de
overblijvende-(voedingen) inderdaad vrij

van verontreiniging zijn.
Is de verontreiniging wel mogelijk toxisch
dan isde situatie ernstiger, omdat dan eerst
alle aansluitingen moeten worden gesloten,
waar men niet thuis iseventueel door het
opgraven van dienstkranen, alvorens er weer
druk op het net kan worden gezet.
Bovendien levert dat drukloosmaken opzich
al een verontreinigingsmogelijkheid op.
terwijl bij langere duur (denk aan enkele
dagen) immense hygiënische problemen
gaan ontstaan. Een moeilijk keuzeprobleem
dat van gevaltot gevalafgewogen zal moeten
worden in samenwerking met andere
instantieszoalsde Inspectie Volksgezondheid.
Uiteraard ishet mogelijk hetgebied insecties
te verdelen, zoals in Deurne ook isgedaan.
De controle van de aansluitingen kan dan
ook in secties plaatsvinden. Na het op druk
brengen van het net worden successievelijk
alle leidingen afgespuid. Het isdan uiteraard
van belang dat er voldoende onderhoud is
gepleegd. Vele afsluiters worden dan
bediend en niemand isgelukkig alsin zo'n
situatie ook nog afsluiters moeten worden
gerepareerd.

vervuld. Het isuiteraard zaak voldoende
aandacht te besteden aan desinfectie van de
gebruikte materialen en het te distribueren
water. Verschillende bedrijven zullen tanks
beschikbaar hebben. Voortszijn tanks
beschikbaar bij de brandwaar (alof niet
regionaal), bij de BB en bij het Korps
Mobiele Colonnes, te benaderen via de
burgemeester van de betrokken gemeente.
Het israadzaam tevoren tehebben nagegaan
bij wie men zijn moet, ten einde veel
oponthoud te voorkomen.
Ook kan men voorde nooddrinkwatervoorziening, zeker alsde storing langere tijd
gaat duren, gebruik maken van bovengrondse noodleidingen bijvoorbeeld van
kunststof dat toch albij het bedrijf in
voorraad is.Een verplaatsbaar pijpleidingnet
isbeschikbaar bij het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, dat in
geval van calamiteiten kan worden ingezet.
'Richtlijnen aan de waterleidingbedrijven
inzake de beschikbaarstelling van materiaal
van de rijksoverheid t.b.v. de
nooddrinkwatervoorziening bij calamiteiten
in vredestijd' zijn daarvoor in 1979
uitgegeven.

Nooddrinkwatervoorziening
Tegelijkertijd met het lokaliseren en
verwijderen van de verontreiniging zal het
nodig zijn een nooddrinkwatervoorziening te
organiseren. Daarvoor komen een aantal
mogelijkheden is aanmerking:
- desinfectie;
- standpijpen;
- tanks;
- noodleidingen;
- verpakt water.
Wanneer de verontreiniging bacteriologisch
van aard isofsnelkanworden verwijderd kan
veelal worden volstaan met een desinfectie.
In degevallen Scheepvaartkwartier, Soesten
Dordrecht isdat ook gebeurd. Het is
hiervoor uiteraard noodzakelijk mobiele
chloordoseerapparatuur beschikbaar te
hebben.
Als het water in het net in het verontreinigde
gebied niet meer kan worden gebruikt, moet
worden omgezien naar andere mogelijkheden. Afhankelijk van de loopafstanden en
de verkeerssituatie kan allereerst gedacht
worden aan het plaatsen van standpijpen op
niet verontreinigde leidingen aan derand van
het verontreinigde gebied. Het is verstandig
die te bewaken om baldadigheid en
verspilling tegen te gaan.
Als het gebied groot is,zijn andere
voorzieningen nodig. Dan kan aan tanks,al
of niet op wagens worden gedacht.
Vulling kan geschieden door deze op wagens
buiten het verontreinigde gebied te rijden,
met brandslangen aangesloten op niet
verontreinigde brandkranen of met
rondrijdende wagens. In Deurne heeft de
brandweer deze taak op voortreffelijke wijze

Tenslotte kan verpakt water in kartons of
flessen voor de noodwatervoorziening
worden gebruikt. Adressen daarvoor zijn
vermeld op de door de VEWIN verspreide
informatie. In het Westland en in Deurne is
met vrucht gebruik gemaakt van flessewater. In Deurne was de ervaring zeer
positief.Om een indruk vandeprijstegeven:
dit heeft de WOB inde orde van grootte van
ƒ 0,40 per fles gekost. Een probleem kan de
houdbaarheid van het gebottelde water zijn
alshet nietvrijspoedigwordt geconsumeerd.
In verband daarmee kan het raadzaam zijn
circa Vi ato C 0 2 toe te voegen, hoewel de
Keuringsdienst voor Waren dat in Deurne
niet nodig vond.

• •

•
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het onderwerp.
Een gebrek aan motivatie,zeker bijjongeren,
werd voorts genoemd alseen reden voor
slordigheden en onjuistheden en daarnaast
het werken onder tijdsdruk. Voorts meende
men dat de gebeurtenissen uit 1981 en ik
noem als voorbeelden de methylbromideaffaire, waarin ook de DWL Rotterdam naar
buiten isgetreden, de trizaak in Capelle, het
Scheepvaartkwartier en de chemische
verontreinigingen in het Kleiwegkwartier
ronddevuilnisbeltachterhetSintFranciscusziekenhuis. de DWL niet te laken zijn.
Unaniem sprak men over 'mensenwerk' en
werd de open houding in de voorlichting
geprezen.
De persmensen adviseerden deopen houding
te bewaren, geen nieuws achter te houden,
alhoewel men een zekere drempel erkent en
respecteert en voorts adviseerde men de
achterstand in kennis bijjournalisten te
verkleinen, door bijvoorbeeld het verstrekken van achtergrondinformatie. De
journalisten benadrukten voorts, dat het hun
taak isde overheid kritisch te volgen. Men
ziet de pers als een signalerend orgaan met
een eigen democratische functie.
Verder gaf men aan nieuws te kiezen volgens
de criteria: actueel,ongewoon endichtbij 'de
mensen'. En dat waren aldeze verontreinigingen. Graag wil ik op verzoek enige
praktijktips geven.
Werk zoveel mogelijk 'dienstverlenend'.

Antwoord zo concreet mogelijk. Laat één
persoon alle pers informeren. Verstrek zo
snel mogelijk informatie entestde informatie
op betrouwbaarheid.
Met deze laatste opmerking kom ik weer
terug op het spanningsveld van de voorlichter. De pers en de afnemers vragen hem
om openheid.
Zijn bedrijf vraagt somsom tijdelijke
geslotenheid. Maar openheid móet gegeven
worden. Niet alleen omdat er zoiets bestaat
als de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Nee, in mijn visie —endie visie is onder
voorlichtersalgemeen—hebbenwaterleidingbedrijven méér te doen dan alleen water te
maken.Het zijn openbare nutsbedrijven.
Dat betekent dat het werk onder alle
omstandigheden de toets der openbaarheid
moet kunnen doorstaan.
En bovendien zijn we er ten nutte van het
algemeen.
Dienstverlenend
Een stukje mentaliteit, eigen aan deze tijd.
Het wordt kritisch, wanneer deze mentaliteit
niet bedrijfeigen isen het bedrijf tegen wilen
dank door bijvoorbeeld een calamiteit in het
nieuws komt. In zo'n situatie wordt het de
voorlichter bepaald niet in dank afgenomen
wanneer hij informatie verschaft.
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Concluderend mag ikzeggen dat de verontreiniging - aldan niet inde sfeer van een
calamiteit—bijdeDWLveelheeft veranderd.
Er zijn voorlopige proceduresontwikkeld om
klachten op te vangen. Er iseen lijn uitgestippeld, waarin routinematige zaken
worden opgelost en op de rij werd voorts
gezet, wie voor wat verantwoordelijk is.Ook
inde voorlichting. Dat houdt indatde inhoud
van de boodschap gezamenlijk bepaald
wordt, óók hoe en wiewe informeren.
De voorlichter kan daarbij als antenne
fungeren. Hij heeft vaak —voorals alshij uit
de plaatselijke journalistiek afkomstig is kennis van wijken, groeperingen en zeer
lokale problemen. Zijn inbreng kan meespelen in de benadering van de doelgroep.

Daarnaast heeft collega Lieffering van de
VEWIN het loffelijke initiatief genomen een
aantal gedragsregels voor de voorlichting in
geval van calamiteiten vast te leggen. Hierbij
het advies gedragsregels de verdiende
aandacht te geven. Ze lopen van de W van
water in het telefoonboek om klachten te
melden, tot adviezen, waar men water in
flessen kan krijgen.
Echter het isallesmensenwerk. Hoeweinde
publiciteit komen met een verontreiniging, is
een kwestie van vele facetten.
Ten eerste:hoewordt deaardenomvangvan
de calamiteit ingeschat?
Hoe reageert het bedrijf? Alert of afwachtend?

ONDERAUE
OMSTANDIGHEDEN
BERBKTMEN
ENIG EFFECT
BIJIEDEREEN
Voorts:wat gebeurt eropdat ogenblik instad
en land nog meer?
Brengt men zelf de bewoners en persop de
hoogte, of gebeurt het via, viaen kan het
bedrijf slechtsreagerenopeen beschuldiging?
Hoe ligt de belangstelling van de plaatselijke
pers?
Een scala van mogelijkheden dus.
Dé grote onzekerheid van de voorlichting:
wat gebeurt er met mijn boodschap als ik die
uitzend? Niemand kan het voorspellen. Ik
citeer slechts de literatuur: Een zender die
een boodschap uitzendt zaleen reactie
krijgen. Onbekend isbijwie,wanneer enwat.
Er gebeurt altijd iets!
Dit is namelijk het probleem, bij het inschakelen van het intermediaire kader zoals:pers,
wijkraden, instellingen op gebied van volksgezondheid e.a. Een gegeven isnamelijk dat
iedere instelling een eigen verantwoordelijkheid heeft en overeigen kennisbeschikt. Men
zal dus ieder voor zich een eigen boodschap
formuleren en die op het zélf gewenste
moment in de eigen contekst naar buiten
brengen.Een extra moeilijkheid dusbij het
functioneren van ieder waterleidingbedrijf,
dat in openbaarheid wilwerken. Tot slot een
laatste advies.
Uit onderzoeken blijkt dat ook ten opzichte
van de perssnel,volledigenjuist informeren,
het beste werkt. Overigens kan ieder bedrijf
bij calamiteiten van VEWIN-zijde ondersteuning krijgen in de voorlichting. Zowel
naar publiek, als naar de pers.
• • •

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

DRS. W. VAN DE MEENT
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.

^gjajagg**

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

233

H,0(16) 1983,nr.10

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
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