Lood in drinkwater

In de notitie over lood die op 21 april jl.
in de Vaste Commissie voor Milieuhygiëne
van de Tweede Kamer werd besproken is
een hoofdstuk gewijd aan lood in drinkwater. Daaraan zijn de volgende passages
ontleend.
Vóórkomen in drinkwater en normen
Voor de opname van lood via drinkwater
is de aanwezigheid van loden leidingen
een overwegende factor. In het water afpompstation zijn de concentraties normaal
veelal lager dan 5/tg/l, zodat bij afwezigheid van loden leidingen de bijdrage van
drinkwater tot de loodbelasting van de
mens relatief gering zal zijn t.o.v. andere
bronnen van loodbelasting. De concentratie
aan lood in water in loden leidingen is
afhankelijk van de hoedanigheid (o.a.
zuurgraad) van het water, de temperatuur
en de tijd van stilstand in de leiding. Voor
de vaststelling van de concentratie van
lood in drinkwater moet derhalve verschil
worden gemaakt tussen de concentratie na
'langdurige' stilstand en de concentratie
bij doorstroming.
In de recente EG-richtlijn inzake water
bestemd voor menselijke consumptie is een
grenswaarde vastgesteld van 50 /tg/l voor
het gehalte aan lood in drinkwater na
doorstroming. In het Waterleidingbesluit
van 1960 was een grenswaarde gesteld van
100/ig/1 (niet nader gedefinieerd).
Naast de vaststelling van de loodconcentratie bij doorstroming wordt de concentratie ook wel gemeten d.m.v. de zogenaamde proportionele bemonstering, waarbij een monster wordt genomen naar
evenredigheid van de voor directe consumptie gebruikte hoeveelheid water. Hiermee wordt een betere maat verkregen voor
de opname. In een onderzoek naar de
loodexpositie via drinkwater getransporteerd door loden leidingen, uitgevoerd
door het RID en het KIWA, met behulp
van deze techniek van proportionele bemonstering is gebleken dat in 44 % van
de onderzochte steden met loden leidingen
de waarde van 50/Ag/l bij meer dan 20 %
van het aantal monsters werd overschreden.
De concentratie van lood in drinkwater
blijkt sterk afhankelijk te zijn van de
zuurgraad (pH) van het water: bij hogere
pH van het water is de loodconcentratie
lager.
Aanwezigheid van loden leidingen
Loden leidingen worden aangetroffen als
dienstleiding en in de binneninstallaties.
Lood is als leidingmateriaal na ca. 1940
nagenoeg niet meer toegepast, zodat de
aanwezigheid van loden leidingen met

name beperkt is tot de oudere woningen
en aansluitingen. Naar schatting zullen
in ca. 900.000 woningen nog - al of niet
reeds gedeeltelijk vervangen - loden
leidingen aanwezig zijn.
Naast de uitsluitend loden leidingen zijn
in sommige gebieden loden leidingen met
tinvoering toegepast, waarbij het drinkwater niet direct met lood in aanraking
komt. Uit deze leidingen wordt vrijwel
geen lood opgenomen; de loodconcentratie
in het drinkwater blijft daar veelal ruim
beneden de 50 /tg/l.

Gezondheidsaspecten
Bij een concentratie van 50/xg/1en een
consumptie van 2 liter drinkwater per dag
zal er via drinkwater een dagelijkse opname van lood plaatsvinden van 100/tg.
WHO/FAO hebben de maximaal aanvaardbare opname voor lood gesteld op
3000 /tg per week voor een volwassene
(komt gemiddeld overeen met ca. 430 /tg
per dag). Bij een concentratie van 50 /tg/l
wordt dus 23,4 % van de maximaal toelaatbaar geachte dosis via drinkwater
opgenomen.
De gemiddelde opname aan lood in Nederland via het voedsel v/ordt geschat op
ca. 90 /ig per dag, exclusief de bijdrage
via drinkwater.
In het kader van het Europese onderzoek
naar lood in bloed (1979, 1980) zijn op
een aantal plaatsen in Nederland lood in
bloedgehalten bepaald bij groepen kinderen
(4 -6 jaar) in oude binnensteden (met
relatief veel loden leidingen). Ter vergelijking zijn tevens analoge groepen onderzocht in enige buitengebieden zonder loden
leidingen. Het blijkt, dat de percentiel
waarden van alle groepen beneden de door
de EG gestelde grenswaarden blijven. Wel
werd op een tweetal plaatsen de later door
Nederland aangepaste 98 percentiel-waarde
van 30 /tg lood/dl bloed overschreden.
De resultaten van deze onderzoekingen
laten echter geen eenduidige conclusie
t.a.v. de relatieve bijdrage door drinkwater
toe, daar het verschil in niveau tevens voor
een deel door de hogere opname via de
lucht kan worden verklaard.
Bij onderzoek in Leeuwarden werd tevens
de relatie onderzocht met de lengte van
de loden leidingen en het lood in bloedgehalte. De resultaten wijzen in de
richting dat de lood in bloed waarden
hoger zijn bij aanwezigheid van langere
loden leidingen (verschil ca. 2,5 /xg/dl lood
in bloed tussen groepen met korte en lange
leidingen). Voor de relatie tussen de concentratie van lood in drinkwater en lood
in bloed worden in de literatuur voor
volwassenen lood in bloed waarden genoemd van 0,5-2,8 /tg/dl per 100 /ig via

drinkwater dagelijks opgenomen hoeveelheid lood. Een categorie die bijzondere
aandacht vraagt vormen de zuigelingen
met flesvoeding, vanwege de relatief
hogere waterconsumptie. Ook moet worden
aangenomen dat bij jonge kinderen de
opname van lood uit het maag-darmkanaal
relatief hoger is dan bij volwassenen. In
een recent uitgevoerd onderzoek bij
zuigelingen uit een oude binnenstad werd
echter geen significante verhoging van het
zinkprotoporfyrine gehalte in bloed gevonden ten opzichte van zuigelingen uit
een buitenwijk. Zinkprotoporfyrine is een
maat voor de blootstelling aan lood.
Hoewel het epidemiologisch onderzoek
geen aanwijzing geeft voor nadelige
effecten is het met het oog op de totale
opname voor met name de genoemde
categorie gewenst om voorzichtigheid te
betrachten, bijv. door zoveel mogelijk
vers, doorgestroomd leidingwater (niet uit
boilers) te gebruiken.
Samenvattend kan worden gesteld, dat
loden leidingen een significante bijdrage
kunnen leveren aan de loodbelasting van
de mens.
Bij een beleid gericht op vermindering van
de loodbelasting is het tevens van belang
om de loodbelasting via drinkwater waar
mogelijk te verminderen.
Mogelijkheden tot vermindering
Conditionering van het water naar hogere
pH.
Door verhoging van de pH van het
water kan een aanzienlijke verlaging
worden bereikt van de loodafgifte aan het
drinkwater. Een pH-verhoging gaat echter
veelal gepaard met een afzetting van
calciumcarbonaat (ontharding), zodat hierbij onthardingsinstallaties zijn vereist.
Mede in verband met de tot voor kort
nog aanwezige twijfels over een mogelijke
relatie tussen lagere hardheid van het
water en het optreden van hart- en vaatziekten bestond nog terughoudendheid
over de uitvoering van deze maatregel.
In gebieden met relatief veel loden
leidingen en waar het water een relatief
hoog oplossend vermogen voor lood heeft
zal door conditionering van het water een
belangrijke reductie van de loodopname
kunnen worden bereikt.
Terzijde moet worden opgemerkt dat een
dergelijke conditionering ook past in een
beleid t.a.v. andere milieuhygiënische
aspecten zoals vermindering van kopercorrosie en koperafgifte aan het milieu en
vermindering van gebruik van fosfaten in
wasmiddelen ten gevolge van een lagere
waterhardheid. Ook kan conditionering
economische voordelen hebben door ver-
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mindering van aantasting en slijtage van
warmwaterapparatuur.
De wenselijkheid en effectiviteit van
waterconditionering zal echter van plaats
tot plaats moeten worden bezien, afhankelijk van de samenstelling en loodopname van het water.
Ten aanzien van de mogelijke gezondheidsbezwaren verbonden aan centrale
ontharding zijn de onderzoeksresultaten
van belang van een werkgroep o.l.v. prof.
dr. Zielhuis die recent verslag heeft uitgebracht van zijn werkzaamheden. Geconcludeerd werd, dat er geen overwegende
bezwaren meer bestaan tegen een hardheidsvermindering tot een niveau van
3 meq (calcium + magnesium) per liter.
Vervanging van loden leidingen
In veel gevallen vindt reeds vervanging
plaats van loden leidingen met name bij
renovatie, zodat het bestand aan loden
leidingen in de loop van de tijd geleidelijk
aan afneemt. Het lijkt echter nuttig om
hierover meer sluitende afspraken te
maken om zeker te stellen dat bij renovatie
systematisch de loden leidingen worden
vervangen.
Ten aanzien van loden dienstleidingen zou
er bij de waterleidingbedrijven op aan
kunnen worden gedrongen om - voorzover
dit nog niet geschiedt - bij geval van
noodzakelijke reparaties aan de dienstleiding en bij renovatieprojecten zoveel
mogelijk de loden dienstleidingen te vervangen.
Doorspoelen van de leiding
Met name voor de bereiding van
zuigelingenvoeding verdient het aanbeveling
om zoveel mogelijk vers, doorgestroomd
leidingwater te gebruiken. Door gerichte
voorlichting kan voor dit aspect aandacht
worden gevraagd, zoals door sommige
waterleidingbedrijven reeds gebeurt.
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Mededelingen VEWIN
Publicatieterkritiek
NEN 6562 - Bacteriologisch onderzoek
van oppervlaktewater - Onderzoek met
behulp van membraanfiltratie naar de
aanwezigheid van faecale Streptococcen.
NEN 6563 - Bacteriologisch onderzoek
van oppervlaktewater - Onderzoek met
behulp van gistingsproeven naar de aanwezigheid van faecale Streptococcen.
NEN 6570 - Bacteriologisch onderzoek
van oppervlaktewater - Onderzoek met
behulp van membraanfiltratie naar de

aanwezigheid van thermotolerante bacteriën
van de coligroep.
NEN 6571 - Bacteriologisch onderzoek
van oppervlaktewater - Onderzoek met
behulp van membraanfiltratie naar de
aanwezigheid van bacteriën van de
coligroep.
NEN 6572 - Bacteriologisch onderzoek
van oppervlaktewater - Onderzoek met
behulp van gistingsproeven naar de aanwezigheid van bacteriën van de coligroep
en thermotolerante bacteriën van de
coligroep.
Deze normontwerpen zijn opgesteld door
de werkgroep 311 147042 'Bacteriologisch
onderzoek van oppervlaktewater' van de
normcommissie 311 14704 'Bacteriologisch
onderzoek van water'.
Kritiek op deze normontwerpen wordt
gaarne ingewacht vóór 1juni 1982 bij het
Nederlands Normalisatie-instituut, Kalfjeslaan 2, Delft.
Exemplaren van het ontwerp zijn tegen
vergoeding bij bovengenoemd instituut
verkrijgbaar.
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KIWA-mededelingnr.67
Produktie,verwerkingen
bestemmingvan drinkwaterslib
Teneinde te komen tot een meer gestructureerde aanpak van de slibproblematiek
bij waterleidingbedrijven, zijn gegevens
verzameld omtrent de aard en omvang van
de slibproduktie, de toegepaste verwerkingsmethoden alsmede de huidige bestemming van het drinkwaterslib. Aldus de
samenvatting van bovengenoemde KIWAmededeling nr. 67, samengesteld door ir.
A. M. M. Koppers van de Vakgroep Procestechnologie van het KIWA te Nieuwegein. Om tot die aanpak te komen is in
het kader van het Speurwerkprogramma
van de VEWIN door de Werkgroep Slibverwerking van het KIWA een enquête
gehouden onder 67 Nederlandse waterleidingbedrijven. Deze bedrijven verzorgden
ruim 70 % van de drinkwaterproduktie in
1978. De enquête is tevens in België gehouden, om een indruk te krijgen van de
aanpak van de slibproblematiek bij enkele
Belgische waterleidingbedrijven. De
enquête heeft onder meer de volgende
gegevens opgeleverd.

Het volume slibhoudend afvalwater bedraagt in de regel, bij bedrijven die in
hoofdzaak filtratie toepassen, 1-3 % van
de hoofdstroom. Bij uitbreiding van de
zuivering met coagulatie, microzeving of
ontharding kan het afvalwatervolume oplopen tot circa 5 % van de hoofdstroom.
De totale hoeveelheid drogestof die vrijkomt bij snelfiltratie, coagulatie en ontharding wordt geschat op 30.000 ton per
jaar. Per produktielokatie bedraagt de
drogestof hoeveelheid doorgaans minder
dan 100 ton per jaar. Een uitzondering
hierop vormen de lokaties, die oppervlaktewater als ruwwaterbron gebruiken dan wel
ontharding als zuiveringsproces toepassen.
Over de slibsamenstelling, in het bijzonder
het gehalte aan enkele zware metalen, zijn
weinig gegevens bekend. De indruk bestaat
echter, dat het element arseen de wettelijk
vastgelegde norm van 50mg/kg drogestof
in sommige gevallen zal overschrijden.
Circa een derde deel van de totale produktie wordt via natuurlijke slibontwatering
gedroogd waarna afvoer en opslag plaatsvindt. De helft van alle slib wordt opgeslagen in spaarbekkens en slibvijvers op
het eigen terrein, terwijl het resterende
deel zonder verdere behandeling wordt
afgevoerd.
De kosten van de huidige verwerking en
bestemming zijn gering en bedragen gemiddeld 0,1 -0,5 ct/m 3 geproduceerd drinkwater. De verwachting is, dat in de nabije
toekomst de besteming van het slib steeds
meer problemen zal gaan opleveren, met
name voor die lokaties met een grote
drinkwaterproduktie. De korte termijn problemen houden vooral verband met de
afscheiding van slibstoffen uit het afvalwater, evenals met de ontwatering van het
slib.
Bij een aantal Belgische waterleidingbedrijven wordt kunstmatige slibontwatering
toegepast door middel van filterpersen en
centrifuges. Het ontwaterde slib wordt
gebruikt als ophoogmateriaal voor terreinen
op de produktielokatie, terwijl tevens
afvoer plaatsvindt naar terreinen buiten de
lokatie.
De totale kosten voor de slibontwatering
met behulp van centrifuges en filterpersen
inclusief afvoer en opslag bedragen circa
2 -4 ct/m :! afgeleverd drinkwater. De
slibproblematiek bij Belgische waterleidingbedrijven op korte termijn omvat voornamelijk verwerkingsaspecten, terwijl bestemmingsaspecten in de nabije toekomst meer
aandacht zullen gaan vragen.
Bovengenoemde publicatie is te bestellen
door overmaking van ƒ 1 8 - op postgiro
529295 t.n.v. KIWA NV te Rijswijk onder
vermelding van titel en nr. v. d. mededeling.

