De gezondheid vande mens begint bijeen
gezond milieu*

kader te scheppen ter voorkoming en herkenning van verontreiniging.
Hoewel het beleid in principe gericht is op
preventie zullen wij nog geruime tijd aandacht moeten geven aan sanering. Naast
het genoemde wetsontwerp bodembescherming dat de gehele bescherming van bodem
en grondwater regelt is in Nederland een
speciale wettelijke regeling ontworpen om
vooruitlopend op de inwerkingtreding van
deze wet de ernstigste gevallen van bodemverontreiniging te kunnen saneren.
Voor het jaar 1982 is hiervoor een bedrag
van ca. 200 miljoen gulden uitgetrokken.
Het aspect van de bedreiging voor de
drinkwatervoorziening was mede een belangrijke factor voor de prioriteitsbepaling.
Steeds duidelijker maken deze gevallen van
verontreiniging, dat een goed beheer van
het milieu geen luxe meer is, maar een
harde noodzaak.
Vroegtijdige herkenning en bewustwording
van de mogelijke gevolgen van nalatigheid
kan veel kosten later besparen. Het komt
mij voor, dat de waterleidingbedrijven bij
dit maatschappelijke bewustwordingsproces
een belangrijke rol kunnen spelen.
Samenwerking van deskundigen
uit de Beneluxlanden
Een gedachtcnwisseling tussen waterleidingdeskundigen uit de Beneluxlanden lijkt mij
voor de onderbouwing van een gelijkgerichte visie op de geschetste vraagstukken
bijzonder nuttig. Van uw zijde verwacht ik
dat u de regeringen in de Beneluxlanden
zult aansporen tot het treffen van passende
maatregelen. Voorzover zij zich deze maatregelen reeds hebben voorgenomen, hoop
ik dat u hen in de uitvoering zult ondersteunen, met name waar het erom gaat
grensoverschrijdende beïnvloedingen van
het watermilieu terug te dringen. Ik wijs
hier vooral op de onttrekkingen van grondwater, de bescherming van de grondwaterwinplaatsen en het gebruik van kleine
grensoverschrijdende waterlopen. Dit zijn
immers onderwerpen, die op dit congres
aan de orde zullen komen. De Maas als
drinkwaterrivier kan hierbij evenmin buiten
beschouwing blijven.
De rol van de Regeringen
Teneinde aan het gemeenschappelijk belang,
te weten de bescherming van mens en
milieu, recht te doen acht ik het noodzakelijk dat de regeringen van de Beneluxlanden zich zullen blijven inspannen om ter
bescherming van de waterkwaliteit de
bilateraal dan wel in EEG-verband tot
stand gekomen regelingen toe te passen.
Het Beneluxkader kan hierbij behulpzaam
zijn om onderling tot afstemming te komen.
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Onze oppervlaktewateren worden reeds
gedurende vele tientallen jaren sterk verontreinigd.
De verontreinigingen zijn van verschillende
herkomst, en wat betreft de belangrijkste
categorieën, afkomstig uit:
industrieel afvalwater;
huishoudelijk afvalwater;
uitloging van met kunstmest en bestrijdingsmiddelen behandelde landbouwgronden;
door luchtverontreiniging vervuilde neerslag;
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behandelingen van watergangen met
herbiciden;
scheepvaart.
Vanwege de verschillende herkomst van de
diverse verontreinigingen alsmede de
enorme variatie van produkten, die door
de chemische industrie vervaardigd worden,
is het begrijpelijk dat in het oppervlaktewater, waarin de lozingen van de diverse
herkomsten plaatsvinden, een zeer groot
aantal verschillende verbindingen voorkomt.
Vele van de in oppervlaktewater voorkomende chemische verbindingen zijn
schadelijk voor de volksgezondheid en dienen, wanneer dit oppervlaktewater gebruikt
wordt als grondstof voor de bereiding van
drinkwater, uit algemene gezondheidsoverwegingen weggezuiverd te worden.
De meeste van deze verbindingen zijn
immers voor het normaal functioneren van
de mens niet essentieel. De opname daarvan
moet dan ook zo ver mogelijk teruggedrongen worden om te voorkomen dat
deze chemische verbindingen een voor de
gezondheid schadelijke werking kunnen
hebben.
Hierbij moet echter direct worden aangetekend dat nooit een absolute garantie
kan worden gegeven dat altijd en onder
alle omstandigheden alle voor de volksgezondheid schadelijke stoffen bij de
zuivering volledig zullen worden verwijderd.
Derhalve zullen bij onvolledige zuivering
deze stoffen via het drinkwater de mens
bereiken. Bovendien moet worden erkend
dat slechts ten dele bekend is in hoeverre
bepaalde stoffen wel of niet bij de zuivering
worden verwijderd.

* Slottoespraak tijdens de Benelux Waterdagen
1982 te 's-Gravenhage, 10 juni.

Feitelijk dient het streven er dan ook op
gericht te zijn dat voor de volksgezondheid
schadelijke stoffen niet in het oppervlaktewater, dat als grondstof voor de drinkwaterbereiding wordt gebruikt, aanwezig
zijn. In dat geval zal de eis met betrekking
tot de onschadelijkheid die aan drinkwater
wordt gesteld, gelijk zijn aan de eis die aan
het oppervlaktewater gesteld dient te
worden.
Deze filosofie past geheel in de gedachtengang van de IAWR, die pleit voor een
zodanige verbetering van de kwaliteit van
het oppervlaktewater, dat daaruit op natuurlijke wijze gezond drinkwater te
bereiden is.
Ook een adequaat kwalitatief grondwaterbeheer is voor de openbare watervoorziening van vitaal belang. Hoe kwetsbaar
de waterleidingbedrijven op dit gebied zijn,
isvoldoende aangetoond door de op grote
schaal aan het licht getreden gevallen van
bodem- en grondwaterverontreiniging.
In breder verband gezien is het te beperkt
om de kwaliteit van het oppervlakte- en
grondwater uitsluitend te meten aan het
criterium van de drinkwatervoorziening.
Immers de mens staat niet alleen, maar
leeft in en dankzij het milieu waarin hij
verblijft.
Ook het aquatisch milieu kan schade ondervinden van de daarin gebrachte chemische
verbindingen. Indirect is dit weer nadelig
voor de mens. Om deze reden wordt thans
algemeen als uitgangspunt aangenomen dat
'de gezondheid van de mens begint bij een
gezond milieu'.
In plaats van een eindevaluatie te geven
van de drie sessies wil ik mij liever beperken
tot enige hoofdlijnen en daarbij de blik
gericht houden op de toekomst. De toekomst in die zin dat ik zou willen stilstaan
bij het onderzoek dat nog gedaan moet
worden ter bevordering van een optimaal
samengaan van de drinkwatervoorziening
en het milieu.
Bij de volgende beschouwingen heb ik mij
niet alleen gebaseerd op datgene dat door
de sprekers in deze twee dagen naar voren
is gebracht. Ik zal ook gedachten en ideeën
ten aanzien van deze problematiek verwerken zoals die bestaan bij de R1WA,
EUREAU en de VEWIN.
In opdracht van de VEWIN heeft het
KIWA zeer recent de vraagstukken geïnventariseerd die bij de Nederlandse waterleidingbedrijven leven onder andere met
betrekking tot de problematiek 'drinkwatervoorziening en milieu'. Die inventarisatie
vormt mede de basis voor een meerjarenspeurwerkprogramma dat door de VEWIN
aan het KIWA ter uitvoering wordt opgedragen. Het leek mij nuttig ook die
inventarisatie bij mijn eindevaluatie te
betrekken.
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De eerste sessie behandelde de invloed van
menselijke activiteiten op de grondstof.
Gesproken werd over de invloed van
menselijke activiteiten op de oppervlaktewaterkwaliteit en op het grondwater en
over de thermische en radio-actieve verontreiniging van oppervlaktewater. Tijdens
deze sessie is met name aandacht besteed
aan de anorganische en organische microverontreinigingen welke afkomstig zijn van
lozingen op het oppervlaktewater. Lange
tijd is gesteld dat het voorkomen van deze
stoffen ongewenst is omdat ze van nature
niet in water voorkomen en naar verwachting schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Inmiddels is het begrip 'schadelijk' de
laatste jaren veel duidelijker te omschrijven
dan voorheen. Dit is te danken aan de
vorderingen die de laatste jaren zijn gemaakt met het analytisch-chemisch en het
toxicologisch onderzoek. Aan de hand van
een aantal criteria is het thans mogelijk
om lijsten van stoffen op te stellen die de
drinkwaterbereider als ongewenst en
schadelijk beschouwt en die hij feitelijk niet
in het oppervlaktewater wenst aan te
treffen. Die criteria zijn: aanwezigheid in
drinkwater, persistentie in de zuivering,
toxiciteit en bio-accumulatie.
Op grond van deze criteria werkt de RIWA
thans aan de opstelling van bedoelde
lijsten, die onderdeel kunnen gaan uitmaken
van de zogenaamde zwarte en grijze lijst
behorende bij het Rijnchemieverdrag.
Reeds is gememoreerd dat de afgelopen
jaren op grote schaal gevallen van bodemen grondwaterverontreiniging aan het licht
zijn getreden. Soms is een dergelijke verontreiniging ook geconstateerd in de nabijheid van waterwinningsmiddelen, waardoor
een rechtstreekse bedreiging van de openbare
watervoorziening ontstond. In dit stadium
is de verwachting gerechtvaardigd dat nog
een groot aantal verontreinigingen - al of
niet in de nabijheid van waterwinningsmiddelen - zal worden ontdekt. Hier staat
tegenover dat de zuiveringsprocessen van
de grondwaterbedrijven in hoofdzaak gericht zijn op het verwijderen van uit de
bodem opgeloste mineralen zoals ijzer en
mangaan en daardoor niet in staat zijn om
water te zuiveren dat door andere (veelal
organische) verbindingen is verontreinigd.
Enkele waterleidingbedrijven en het K1WA
zijn inmiddels met onderzoek begonnen dat
tot doel heeft na te gaan op welke wijze de
conventionele grondwaterzuivering in geval
van calamiteiten kan worden aangepast c.q.
uitgebreid. Daarbij kan met nut gebruik
worden gemaakt van de inzichten op het
gebied van de zuivering van oppervlaktewater die in de loop der jaren zijn opgedaan. Het is van belang dat dit onderzoek de komende jaren met kracht wordt
voortgezet.

Wat het aspect radio-actieve verontreiniging
betreft zou ik het volgende willen opmerken.
In vrijwel geheel Europa is er een voortdurende discussie over de wijze waarop in
de energiebehoefte dient te worden voorzien. In Nederland spreekt men zelfs over
een brede maatschappelijke discussie. De
VEW1N en de RIWA hebben gemeend
zich niet te moeten uitspreken over het al
of niet inzetten van kerncentrales, maar
aandacht te vragen voor de milieuhygiënische aspecten van de verschillende energiedragers. Het zal duidelijk zijn dat de
VEWIN een energiebeleid bepleit met zo
weinig mogelijk schade aan de drinkwaterbelangen, dat wil zeggen het belang der
volksgezondheid.
Aan de vraag naar energie wordt thans
vrijwel geheel voldaan door het gebruik
van fossiele brandstoffen met als onvermijdbaar gevolg de lozing van verbrandingsgassen, asresten en koelwater, die een bron
van vervuiling van bodem en water vormen.
De lozing van verbrandingsgassen is daarbij
de grootste vervuilingsbron.
De VEWIN heeft voorkeur voor een
energiebeleid, dat gericht is op het tot
ontwikkeling brengen van energiebronnen
die het gebruik van fossiele brandstoffen
kunnen vervangen. Gezien de technische
ontwikkeling die daarvoor nodig is, zal
deze situatie pas op lange termijn kunnen
worden verwezenlijkt.
Nederland verkeert in de gelukkige omstandigheid dat de energievoorziening voor
ruimteverwarming praktisch geheel is gebaseerd op aardgas. Verbranding van aardgas geeft, mede als gevolg van het vrijwel
ontbreken van zwavelcomponenten relatief
weinig vervuiling van bodem en water. De
VEWIN is er daarom voor geporteerd, dat
de inzet van aardgas zo lang mogelijk
wordt voortgezet.
Indien bij de elektriciteitsproduktie andere
fossiele brandstoffen dan aardgas worden
gebruikt, zal dit een nadelig effect hebben
op het milieu en daarmee op de winning, de
opslag en de bereiding van drink- en industriewater. In dit verband is in het bijzonder
de emissie van zwavelverbindingen in de
verbrandingsgassen van belang. Hetzij door
beperking van het zwavelgehalte van de
gebruikte brandstoffen, hetzij door de toepassing van rookgasontzwaveling zal deze
emissie beneden aanvaardbare grenzen
dienen te worden gehouden.
Wat daarbij aanvaardbare grenzen zijn
schijnt nog niet duidelijk te zijn. Althans
volgens het in november 1981 verschenen
rapport van de 'International Electric
Research Exchange' groep. In dat rapport
zijn de in de literatuur gerapporteerde
effecten van luchtverontreinigende stoffen
op de gezondheid van mens en milieu

geëvalueerd. Het ging daarbij om 500 publicaties. Het rapport maakt duidelijk welke
aspecten van de luchtverontreiniging als
gevolg van SOo nader moeten worden
onderzocht.
Dat onderzoek is urgent gezien de vrees
van velen dat grote schade aan het milieu
kan worden toegebracht door de vorming
van de neerslag.
Het gebruik van fossiele brandstoffen voor
de elektriciteitsproduktie kan worden beperkt door de toepassing van kernenergie.
Onder normale bedrijfsomstandigheden
veroorzaken kerncentrales geen of praktisch geen luchtverontreiniging. De lozing
van radio-actieve stoffen met het bedrijfsen koelwater van kerncentrales in het
oppervlaktewater leidt tot een zeer geringe
verhoging van het natuurlijk gehalte aan
radio-actieve stoffen in het water dat als
grondstof voor de waterwinning dient, of
zou kunnen dienen.
Omdat de kans bestaat dat door een
bedrijfsstoring en/of bedrijfsongeval een
grotere hoeveelheid radio-actieve stoffen
geëmitteerd wordt, waardoor een grotere
besmetting van oppervlaktewater respectievelijk grondwater kan optreden, dient bij
de keuze van een vestigingsplaats voor een
kerncentrale met de belangen van de
openbare watervoorziening terdege rekening
gehouden te worden.
In dit verband studeren RIWA en
EUREAU thans op de veiligheidsmaatregelen die dienen te worden getroffen bij
kerncentrales om de kwaliteit van het
oppervlaktewater te beschermen in verband
met de drinkwaterbereiding daaruit.
Ook de Europese Commissie houdt zich
met dit vraagstuk bezig. Op 3 juni jl. heeft
de Commissie besloten een permanent
comité op te richten voor overleg tussen de
EG-landen die radio-actieve stoffen in de
Maas lozen.
In de tweede sessie is gesproken over
drinkwaterproduktie en milieu. Laat ik mij
in deze eindbeschouwing beperken tot het
aspect waterwinning en milieu.
In de eerste plaats zou ik willen onderstrepen dat de bestemming waterwinning
vele gebieden in de loop der jaren heeft
beschermd tegen onherstelbare schade aan
natuur en milieu.
Oppervlaktewaterwinning voor de bereiding
van drinkwater zal altijd plaats moeten
vinden in combinatie met voorraadvorming,
die ondergronds door middel van infiltratie of bovengronds in spaarbekkens kan
worden gerealiseerd. Uitbreidingen zullen
op een zodanige wijze moeten worden gerealiseerd, dat andere belangen zoals die
van natuur, landschap en recreatie zo min
mogelijk worden geschaad. De waterleidingbedrijven realiseren zich dit zeer wel.
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Dit spanningsveld brengt met zich mee dat
de waterleidingbedrijven voortdurend zichtbaar moeten kunnen maken, wat de specifieke betekenis van beide vormen van
voorraadvorming voor hen is en hoe zij
denken de eventuele nadelige invloeden
ervan op andere belangen te minimaliseren.
Een nadere onderbouwing van de voorraadvorming door middel van infiltratie
en spaarbekkens alsmede een inventarisatie
van de sterke en zwakke kanten van beide
systemen in relatie tot natuur, landschap
en recreatie is daarom gewenst.
Laten wij daarbij evenwel nooit vergeten
dat de omvang van het ruimtebeslag voor
de drinkwatervoorziening voor een belangrijk deel wordt bepaald door de kwaliteit
van het oppervlaktewater. Heel in het
algemeen kan worden gesteld dat het ruimtebeslag des te kleiner kan zijn naarmate
de kwaliteit van het oppervlaktewater beter
is. Door voorraadvorming en geavanceerde
zuiveringstechnieken compenseren de waterleidingbedrijven feitelijk wat in het stroomgebied van de rivieren wordt nagelaten,
namelijk zuivering van de afvalwaterstroom
aan de bron waar dit afvalwater ontstaat.
Als wij de invloed van drinkwaterproduktie
op het milieu tot een minimum willen
beperken dan ligt de sleutel primair bij een
verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Winning van grondwater kan leiden tot
schadelijke gevolgen voor natuur, landbouw, recreatie en bebouwing. Het is van
groot belang dat de waterleidingbedrijven
zelf over de kennis beschikken om de
invloeden van de grondwaterwinning op de
omgeving te kunnen beoordelen. Enerzijds
om een aantal concrete problemen te kunnen oplossen en anderzijds om een bijdrage
te kunnen leveren aan het totstandkomen
van evenwichtige grondwaterbeleidsplannen.
De waterleidingbedrijven zullen er zorg
voor moeten dragen dat zij op grond van
deskundig inzicht een sterke gesprekspartner
zullen zijn en blijven voor de grondwaterbeheerders.
Tenslotte nog een enkele opmerking over
de slibproblematiek.
Het is de vraag of de wijze waarop een
aantal waterleidingbedrijven hun eigen
afvalproblemen te lijf gaat wel de toets der
kritiek kan doorstaan. Uit een door het
KIWA, in samenwerking met de NAVEWA,
uitgevoerde enquête betreffende de verwerking en bestemming van drinkwaterslibben is gebleken dat er op dit gebied
nogal wat verschillen bestaan. Tn veel
gevallen ontbreekt nog een geschikte oplossing en wordt het slibhoudend water
direct of indirect geloosd op het oppervlaktewater.
Ten behoeve van de ontwatering van
coagulatie- en spoelwaterslib worden veelal

natuurlijke ontwateringsmethoden toegepast. Bij deze vorm van slibverwerking kan
de mogelijkheid van bodem- of grondwaterverontreiniging niet bij voorbaat worden
uitgesloten. Het is daarom gewenst dat de
bestemmingsmogelijkheden van drinkwaterslibben nader worden onderzocht, dat de
gangbare zuiveringsprocessen en slibontwateringstechnieken in het licht hiervan
kritisch worden bestudeerd en dat alternatieve methoden zowel voor de drinkwaterbereiding als voor de ontwatering van
drinkwaterslibben op hun waarde worden
getoetst.
Overigens is mij in de verhalen van de
heren Van Puffelen en Masschelin opgevallen dat t.a.v. een aantal stoffen de normstellingen in België en Nederland nogal
uiteenlopen. Bijv. As.50 mg /kg Ned.
500 mg /kg België
Afstemming lijkt wel gewenst.
Tenslotte was de derde sessie gewijd aan
het onderwerp milieufactoren en transport
van water.
Laat ik mij hier beperken tot twee problemen.
Het eerste probleem betreft de aantasting
van buismaterialen door grondwaterverontreiniging en de mogelijke permeatie van
ongewenste stoffen door de buiswand naar
het leidingwater. Het is bekend dat kunststofleidingen kunnen worden aangetast
door een aantal organische oplosmiddelen.
In zijn algemeenheid is er echter behoefte
aan een goed gefundeerd overzicht waarin
de toepassingsmogelijkheden en beperkingen
van de verschillende leidingmaterialen en
hulpstukken worden beschreven met inbegrip van de ervaringen ten aanzien van
het beheer ervan. Veel waterleidingbedrijven hechten er grote waarde aan dat een
dergelijk overzicht wordt gemaakt en up
to date wordt gehouden door regelmatig
nieuwe ervaringen en nieuwe onderzoeksresultaten erin op te nemen.

Het is in dit verband verheugend u te
kunnen melden dat ter onderbouwing van
dit overzicht begin 1982 een onderzoek bij
het KIWA is gestart om de permeatie van
verschillende leidingmaterialen voor verschillende stoffen die de bodem kunnen
verontreinigen, te bestuderen. Dit onderzoek wordt gezamenlijk gefinancierd door
de waterleidingbedrijven, de overheid en
de Nederlandse buizenindustrie.
Een tweede probleem dat aan actualiteit
toenam bij de verschijning van de EGrichtlijn voor de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie, betreft
het loodgehalte van het drinkwater. In die
richtlijn is een grenswaarde vastgesteld van
50 jiig/l voor het gehalte aan lood in drinkwater. In een onderzoek naar de loodexpositie via drinkwater getransporteerd
door loden leidingen, uitgevoerd door RID
en KIWA, is gebleken dat in 44 % van de
onderzochte steden met loden leidingen de
waarde van 50 /xg/1bij 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. Het ligt
op de weg van de waterleidingbedrijven om
naar vermogen een bijdrage te leveren aan
de vermindering van het loodgehalte in het
drinkwater.
In dat verband zijn er goede mogelijkheden
aanwezig in de conditionering van het
water naar een hogere pH. Het is daarbij
belangrijk te weten dat de aanvankelijk
geopperde bezwaren die konden ontstaan
door een tegelijk te introduceren deelontharding thans zijn opgeheven.
Een dergelijke conditionering past overigens
ook in een beleid ten aanzien van 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.

