Monitoring van de smaak van drinkwater door consumenten

1. Inleiding
In enkele eerdere publicaties is het grote
belang aangeduid van de smaak van drinkwater voor de oordeelsvorming over de
kwaliteit ervan door de consument [lit.
2, 4, 5 en 6].
Dit betekent dat bruikbare methoden ontwikkeld moeten worden door middel van
het proeven, dat doorgaans een gevoeliger
criterium vormt dan ruiken, de waterkwaliteit mede te beoordelen en te controleren. Dit is geen eenvoudige opgave daar
door subjectieve waarnemingen een be-
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trouwbaar en objectief kwantitatief gegeven
over de waterkwaliteit moet worden verzameld. In bovengenoemde publicaties is in
dit verband gepleit de kleine panels voor
smaakbeoordeling in het bedrijfslaboratorium ten dele te vervangen door grote
panels van thuis opererende consumenten.
Dit is wenselijk, zo niet noodzakelijk,
gezien de volgende overwegingen.
1. Primair wordt met het controleren van
de waterkwaliteit beoogd de gezondheid
van de consumenten te beschermen. Dit
betekent t.a.v. de smaak dat de controle
gericht moet zijn op het voorkomen van
een als onacceptabel ervaren smaakhinder

door het merendeel van de consumenten.
Van belang zijn in dit verband de nieuwe
concept WHO 'guidelines for drinking
water quality' (1981) die voor reuk en
voor smaak als criterium noemen 'not
offensive for most of the consumers
served'. Dit kan eigenlijk alleen via inschakeling van consumentengroepen
worden vastgesteld.
2. De beperktheid van de waarde van de
schatting van de smaakhinder m.b.v. bedrijfspanels blijkt uit het feit dat leden
van deze panels vaak kritischer zijn dan
thuis beoordelende consumenten, maar dat
anderzijds kwaliteitsveranderingen die
tijdens de distributie optreden minder
makkelijk worden geregistreerd [lit.6].
Terecht heeft Bruvold [lit. 1] erop gewezen
dat 'values representing ... quality ratings
for a laboratory panel are only estimates
of these values for the entire consuming
population'. Zoals men zich al eerder in
de voedingsmiddelenindustrie heeft gerealiseerd, is het oordeel van de consumenten
bepalend en is het direct inschakelen van
consumenten alleen al daarom te verkiezen.
3. Een belangrijke bijkomende overweging
voor het inschakelen van consumentenpanels is dat zodoende gemakkelijker met
grotere aantallen waarnemers kan worden
gewerkt, hetgeen de nauwkeurigheid van
de waarneming belangrijk verbetert. Menselijke waarnemers verschillen onderling in
gevoeligheid en ook per waarnemer treden
in de loop van de tijd fluctuaties in de
gevoeligheid op. Dit betekent dat alleen op
statistisch verantwoorde wijze beperkte
meetgegevens betrouwbare resultaten
kunnen opleveren.
4. Bij het realiseren van een bepaalde
nauwkeurigheid van de smaakbepaling zal
inschakeling van een consumentenpanel
belangrijk minder kosten met zich meebrengen, zoals later zal worden aangetoond.
Het gebruik van de menselijke reuk- en
smaakzintuigen als meetinstrumenten
vereist een vergelijkbare zorg als die waarmee wij gewoon zijn om moderne analytische apparatuur te omringen. Zo is het
van belang variabelen zoals temperatuur,
waarnemingsprocedure en gemotiveerdheid
van de waarnemer zo constant mogelijk te
houden. De vraag rijst dan al gauw of het
eigenlijk wel mogelijk is om blijvend van
grote panels gebruik te maken in de
praktijksituatie van een waterleidingbedrijf.
Teneinde de toepasbaarheid van de in
eerdere publicaties gesuggereerde inschakeling van consumentenpanels onder
praktijkomstandigheden te toetsen is in de
periode 1979-1980 een experiment uitgevoerd in het voorzieningsgebied van de

Drinkwaterleiding (DWL) Rotterdam.
Het onderzoek werd in samenwerking met
het RID en DWL Rotterdam verricht en
werd begeleid door prof. dr. E. P. Koster,
Psychologisch Laboratorium, RU Utrecht.
In deze publicatie worden de opzet van de
praktijkstudie, de verkregen resultaten en
hun betekenis voor de toekomstige toepassingsmogelijkheden van consumentenpanels uiteengezet.
Tenslotte worden aanbevelingen voor een
verdere verbetering van deze methode van
smaakbeoordeling gegeven waarmee de
laatste beletselen voor een algemene toepassing van deze methode worden weggenomen.

2. Opzet praktijkexperiment bij DWL
Rotterdam
2.1. V oorzieningsgebieden
Teneinde na te gaan hoe consumentenpanels reageren op verschillende waterkwaliteiten werd zowel het gedistribueerde
drinkwater van het produktiebedrijf Kralingen als dat van het produktiebedrijf
Berenplaat in het onderzoek betrokken.
De produktiebedrijven hebben verschillende zuiveringssystemen en aparte verzorgingsgebieden, maar betrekken beide het
ruwe water uit de Biesboschbekkens.
Op het Berenplaatbedrijf vindt de zuivering
plaats door o.a. coagulatie en filtratie met
dosering van actieve koolpoeder voor
beheersing van de smaak van het water.
Het bedrijf te Kralingen past een wat uitgebreidere zuivering toe, voornamelijk
bestaande uit coagulatie,filtratie, ozonisatie
en actieve koolfiltratie.
2.2. Selectie consumentenpanels
Uit elk verzorgingsgebied is een consumentenpanel geselecteerd.
De selectie van de leden van de beide
panels vond plaats door 500 willekeurige
adressen uit de consumentenbestanden van
de twee bedrijven aan te schrijven met het
verzoek of een van de bewoners aan het
onderzoek wilde deelnemen. De response op
deze brief was ca. 25 %. Hieruit werden
de eigenlijke panels gevormd, waarbij op
leeftijd werd geselecteerd met als onderen bovengrens resp. 16 en 65 jaar.
Het resultaat was dat het panel van het
verzorgingsgebied Kralingen uit 117 leden
en het panel van het verzorgingsgebied de
Berenplaat uit 129 leden bestond. De deelnemers aan beide panels werden uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst
waarbij het doel van het experiment en de
te volgen procedure werden uiteengezet.
Tevens was er gelegenheid voor het stellen
van vragen en werd een film van het
waterleidingbedrijf vertoond.
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2.3. Onderzoeksprocedure
consumentenpanel
Teder van de panelleden kreeg wekelijks op
maandag een enquêteformulier (zie afb. 1)
toegestuurd.
Hierop kon het oordeel van de consument
met betrekking tot de smaak van drinkwater door middel van een cijfer worden
weergegeven. Aan de panelleden werd
gevraagd iedere dinsdag op hetzelfde tijdstip de smaak van het drinkwater te
beoordelen.
Bij regelmatige afwezigheid op dat tijdstip
werd hij/zij verzocht op een ander tijdstip
op dinsdag of woensdag het water te
proeven en zich de rest van het jaar aan
dit vaste tijdstip zo veel mogelijk te houden.
Het codenummer van de waarnemer en
het weeknummer waren reeds aangegeven,
zodat de waarnemer alleen de smaakbeoordeling en het zich eventueel erg
vermoeid of ziek voelen op het formulier
behoefde in te vullen en het formulier met
de bijgevoegde retourenveloppe te verzenden.
Bij de voorbereiding was ervoor gezorgd
dat de enquêteformulieren tevens als ponsconcept dienst konden doen, hetgeen een
aanzienlijke besparing in tijd en kosten
opleverde. De gegevens uit de zo wekelijks
ontvangen response werden door het RID

uit dertig ervaren beoordelaars afkomstig
van het RID, DWL Rotterdam en DWL
's-Gravenhage. In willekeurige volgorde
werd van de 20 monsters van de beide drinkwatersoorten de smaakwaarde bepaald.
Bovendien werden de monsters afgewisseld
met monsters van andere produktiebedrijven. Hierbij werd dezelfde smaakschaal
gebruikt als die welke werd toegepast door
de consumenten. Tevens werden de leden
van het referentiepanel op reukgevoeligheid voor waterige oplossingen van
o-dichloorbenzeen en isoborneol getest.
Deze zittingen werden steeds op dagen
gehouden waarop ook de consumentenpanels hun oordeel gaven. De resultaten
van het referentiepanel dienden om een
eventueel verloop in het consumentenpanel
door veranderingen in gevoeligheid en
motivatie te registreren en om na te gaan
of gewenning aan de lokale waterkwaliteit
een verstorende factor vormt.

op ponskaarten overgebracht en opgenomen in een databestand.
Gedurende het onderzoek dat 1 jaar
beliep, werden de panelleden tussentijds
eenmaal van de voortgang op de hoogte
gesteld, waaraan tevens een bedrijfsexcursie
werd gekoppeld. Deelneming aan het experiment werd behalve een vergoeding van
de reiskosten niet geldelijk beloond. Na
afloop van het onderzoek werden de
panelleden van de eindresultaten op de
hoogte gesteld.
2.4. Onderzoeksprocedure bedrijfs- en
referentiepanel
Een bedrijfsmatige smaakbeoordeling vond
op de laboratoria van de DWL Rotterdam
plaats. Deze bestond uit het door twee
bedrijfspanels van elk ca. 5 medewerkers
eenmalig beoordelen van de smaak van
beide drinkwatersoorten met behulp van
een smaakschaal die uit 4 categorieën
bestond (smaakloos: waarde 0, iets smaak:
waarde 0,5, duidelijke smaak: waarde 1,
vies: waarde 2). De op deze basis berekende smaakwaarden zullen hierna als
'DWL smaakgetal' worden aangeduid.
Daarnaast werd gedurende het onderzoek
driemaal een smaakbeoordeling uitgevoerd
(op resp. 31-10-1979, 5-2-1980 en 21-51980) met een referentiepanel bestaande

2.5. Smaakbeoordeling
Evenals bij het in 1976 uitgevoerde onderzoek [lit. 6] werd voor de smaakbeoordeling
een uit 5 categorieën bestaande smaakschaal gehanteerd door het consumentenpanel en het referentiepanel. De overeenkomstige smaakschaalwaarden zijn in een
apart onderzoek vastgesteld, zoals in
eerder genoemde publicatie is beschreven
(Tabel T).
T A B E L 1 - Smaakcategorieën
schaalwaarden [lit. <$].
Categorie

en

Omschrijving

1

het smaakt lekker

2

het heeft geen waarneembare
smaak

3

het heeft een zwakke, weinig
hinderlijke smaak

4

het heeft een hinderlijke smaak

5

het smaakt vies

bijbehorende
Schaalwaarde

0,74
1,41
2,07
2,87

3. Resultaten
3.1. Response van de consumentenpanels
Zoals uit afb. 2 valt af te lezen is de
response van beide consumentenpanels gedurende het gehele jaar verrassend goed
gebleven behoudens kortdurende kleine
inzinkingen in de vakantieperiodes.
Het panel in het voorzieningsgebied van
het bedrijf Berenplaat, bestaande uit 129
leden, gaf vanaf het begin een response
te zien van ca. 95 leden, welk aantal aan
het eind van het experiment nog ruim
84 bedroeg.
Het panel in het voorzieningsgebied van
het bedrijf Kralingen, bestaande uit 117
leden, gaf een vergelijkbaar beeld te zien.
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3.3. Vergelijking consumentenpanel,
referentiepanel en bedrij'fspanels DWL
Rotterdam
Een systematische vergelijking vande
beoordelingsresultaten door het consumentenpanel enhet referentiepanel isop
basis van deslechts 3 gemeenschappelijke
waarnemingen (zie Tabel II)eigenlijk ondoenlijk. Afgezien moet dan ook worden
van dewens om trendmatige veranderingen
te vergelijken. Overigens lijken de bij het
referentiepanel geconstateerde verschillen
in gevoeligheid voor debeide geurstoffen
weinig invloed opde beoordelingsresultaten
te hebben.

Berenplaat

V Kralingen

f *

60

Duidelijk toont Tabel IIwel aan dat het
verschil insmaak tussen beide soorten
water door beide panels scherp wordt
onderkend, waarbij de niveaus vande
smaakwaarden inhet geval van het referentiepanel evenwel steeds hoger liggen.
Dit wordt veroorzaakt door de reeds
eerder [lit. 6] gesignaleerde meer kritische
houding van waarnemers ineen panelop
het laboratorium dan inde situatie van
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Afb. 2 - Réponse van beide consumentenpanels in de periode september 1979 - september 1980.

In debeginperiode antwoordden wekelijks
ca. 90 leden, welk aantal naeen jaar nog
ca. 80 bedroeg. Beide panels lietende
grootste terugval zien inde periode van
de zomervakantie, waarna echter een
vrijwel volledig herstel van deresponse
optrad inseptember 1980.
Het totaalbeeld illustreert de grote motivatie van consumenten om mee tewerken
aan deze vorm van kwaliteitsbeoordeling
van drinkwater.
3.2. Smaakbeoordeling door
consumentenpanels
Gedurende het gehele jaar werd doorde
consumentenpanels de smaak van het door
het bedrijf Kralingen afgeleverde water als
beter beoordeeld dan die van het water
van hetbedrijf Berenplaat (zie afb. 3 en 4).
Het jaargemiddelde smaakgetal van het
Berenplaatwater bedroeg 0,99 tegen 0,77
voor het Kralingenwater. Het verschil was
statistisch significant (p< 0,001). Daar het
water van bedrijf Kralingen doorgaans
geen waarneembare smaak bezat leent het
water van bedrijf Berenplaat zich beter
voor vergelijkende studies met andere
panels.
Tijdens de onderzoeksperiode zijn duidelijke variaties van de gemiddelde smaakwaarde waargenomen inbeide verzorgingsgebieden. Bovendien vertoonde het verloop
van de smaak inbeide verzorgingsgebieden
een duidelijk van elkaar afwijkend patroon
(r = 0,22, niet significant) hetgeende
overheersende invloed van de toegepaste
zuiveringswijze indeze gevallen zichtbaar
maakt.

Afb. 3 - Beoordeling smaak drinkwater vanbedrijf Kralingen door bedrijfspanel DWL Rotterdam
en consumentenpanel.
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de consument thuis. Tevens betreft het
hier deels voor drinkwaterbeoordeling getrainde bedrijfspanels die bepaalde smaakafwijkingen met grotere gevoeligheid
kunnen onderscheiden. Hierbij kunnen het
andere verwachtingspatroon en het wel
beschikken over een referentie mede een
rol spelen. Een en ander wordt geïllustreerd
door afb. 5 waarin de resultaten van de
drie aan het referentiepanel deelnemende
groepen afzonderlijk zijn weergegeven.

consumentenpanel

T A B E L II - Vergelijking smaakwaardering
door
consum entenpanel en door het referentiepanel op
de weeknummers 6, 20 en 35.

45

150

'55

Smaakwaarde
Weeknr.

consumentenpanel

referentiepanel

Kralingen
6
20
35

0,75 (s = 0.49)
0,76 (s •• •• 0.53)
0,82 (s : 0.55)

1.28 (s = 0.68)
1.19 (s = 0.57)
1.18 (s = 0.61)

Ber, •nplaat
6
20
35

1,02 (s = 0.66)
1,07 (s = 0.53)
0,85 (s = 0.50)

1.65 (s = 0.72)
1.82 (s = 0.77)
1.80 (s = 0.81)

consumentenpanel

s = standaardafwijking bij normale verdeling

Uit afb. 5 blijkt de groep van de DWL
Rotterdam, die de smaak van het water
van beide bedrijven goed kent, ook tot de
meest extreme waardering te komen. Dit
is het minst het geval bij de met drinkwaterbeoordeling weinig vertrouwde RIDpanelgroep. Overigens correleerde de smaakbeoordeling van de DWL 's-Gravenhage
groep als enige significant met de waarnemingen van het consumentenpanel
(r = 0.76, a < 0.05). De correlaties bij
beide andere groepen in het referentiepanel
waren niet significant terwijl de correlatie
tussen de uitkomsten van het referentiepanel als geheel en het consumentenpanel
wel significant was (r = 0.77, a < 0.05).
Vergelijking van de waarnemingen van het
consumentenpanel met die van de twee in
de praktijk opererende bedrijfspanels van
DWL Rotterdam gaf, ondanks de relatief
onnauwkeurige en niet geheel complete
waarden (zie ook afb. 3 en 4) voor het
Berenplaatwater, een significante correlatie
te zien (Tabel III). De correlatiecoëfficient
van de smaakwaarde volgens het consumentenpanel met de gemiddelde waarde
van het DWL smaakgetal volgens het
bedrijfspand te Berenplaat was r = 0,30
(a < 0.05) voor drinkwater van bedrijf
Berenplaat. De overige uitkomsten waren
niet significant onderling gecorreleerd. Dat
dit bij het Kralingenwater niet het geval is
moet vermoedelijk worden geweten aan de
geringe trendmatige veranderingen die zich
op het voortdurend lage smaakniveau voordoen bij dit watertype. Overigens blijkt
steeds het labpanel van het eigen produk-
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Afb. 4 - Beoordeling smaak drinkwater
en
consumentenpanel.
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van bedrijf Berenplaat

T A B E L III - Correlatie tussen de jaargemidelde
smaakwaardering van drinkwater door twee
consumentenpanels
en door twee bedrijfspanels
van DWL
Rotterdam.

Watersoort
Berenplaat
Kralingen

Gemiddelde waarde
DWL smaakgetal
Gemiddelde
smaakwaarde
Bedrijfs- Bedrijfsconsumentenpanel
panel
panel
Berenplaat Kralingen
0.99
0.77

0.74
0.28

|35

1,01
0,45

* significant (a < 0.05)

tiebedrijf de beste overeenstemming met
het consumentenpanel te vertonen.
Op basis van deze vergelijkingen geven de
resultaten van het consumentenpanel alle
vertrouwen dat geen verstoring van de
betrouwbaarheid van de uitkomsten optreedt als gevolg van wisselingen in

140

|45

150

155

door bedrijfspand

DWL

Rotterdam

gevoeligheid of motivatie van de panelleden. In grote lijnen stemmen de resultaten
goed overeen met de via andere panels
verkregen waarderingen en lijkt aan de
systematisch verzamelde gegevens van de
consumentenpanels uit methodologisch
oogpunt een grotere waarde dan aan die
van labpanels te kunnen worden toegekend.
3.4. Relatie smaakwaardering en bedrijfsvoering
Eenmaal beschikkend over de smaakgegevens van het consumentenpanel ligt
het voor de hand na te gaan of de smaakwaarden verbanden te zien geven met de
wijze van zuiveren, met variaties in de ruw
waterkwaliteit e.d.
• Vervolg op pag. 673
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• Vervolg van pag. 663
Monitoring van de smaak van drinkwater
met consumenten
vanwaar het materiaal in een zogenaamde
'floatpit' stroomt. Een zekere hoeveelheid
vaste stoffen, zoals bijvoorbeeld zand,
wordt niet door de luchtbelletjes naar het
oppervlak van het vlokvormingsbassin gedragen. Deze zinken echter naar de bodem
van het bassin.
Dit bodembezinksel moet op regelmatige
tijden uit het vlokvormingsbassin worden
verwijderd.

1.1

RiD -groep
0 637
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Het uit de zuiveringsinstallaties afkomstige
slib en het overige bezinksel kan niet
zonder meer op het land of in het water
worden gestort. Door het te verbranden
wordt het echter in een zodanige toestand
gebracht, dat het kan dienen als landophoging of bij de wegenbouw.

• •

• Kralingen
1 Berenplaat

|

| |
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De verbrandingsoven, waarin verassing van
het slib plaatsvindt, bestaat uit een verticale
ruimte. In het benedengedeelte bevindt
zich een laag van korrels, die met behulp
van hete lucht met een temperatuur van
900 -950 °C in een werveltoestand wordt
gebracht. In en boven deze laag wordt het
te verbranden slib geïnjecteerd. Het hete
rookgas, waarin zich de as-bestanddelen
bevinden, wordt naar een 'wasser' gevoerd.
Het gas wordt met behulp van water van
as ontdaan om een minimale stofuitworp
te verzekeren. Het 'waswater' stroomt nu
naar een asbezinkingsvijver, waarin het
lange tijd blijft staan. De as zakt naar de
bodem en het schone water van deze vijver
loost men in de haven.
In het schema op de vorige pagina worden
de diverse stappen van het afvalwater
behandelingsproces nog eens samengevat.

•
•

11

smaak
waarde Q g
volgens
consumenten
panel 0.8

M.5

1

1

1 1 L1 1 1 1 1

smaakwaarde volgens referentie panelgroep

DWL Rotterdam-groep
r=0 592
1.0
smaak
waarde Q 9
volgens
consumenten
panel °- 8

smaakwaarde volgens referentie panelgroep

DWL DenHaag- groep
r= 0.762'
10
smaak
waarde
volgens — —
consumenten
panel 0.8

—»• smaakwaarde volgens referentie panelgroep
ficant voor .1-0 05

Afb. 5 - Relatie tussen smaakwaardering door consumentenpanels en groepen van referentiepanels
voor 3 watermonsters afkomstig van de bedrijven Berenplaat en Kralingen.
TABEL IV - Correlaties tussen de smaak van
ruw water* en rein water van de bedrijven
Berenplaat en Kralingen.
Bedrijf
Kralingen
Berenplaat

TABEL V - Invloed van poederkooldosering bij
bedrijf Berenplaat op de smaakwaardering door
het consumentenpanel.

Correlatiecoëfficient
0.19 (n.s.)
0.41**

* smaak van ruw water werd bepaald door
Waterwinningsbedrijf Brabantse Biesbosch
d.m.v. het smaakverdunningsgetal
** significant (a < 0.05)

De gegevens van Tabel IV laten zien dat
de ruw waterkwaliteit niet meer merkbaar
de smaak van het eindprodukt van bedrijf
Kralingen beïnvloedt, hetgeen wel het geval
is bij het bedrijf Berenplaat. De aanwezigheid van ozonisatie en actieve koolfilters
te Kralingen zal hieraan debet zijn.
Overigens bleken wijzigingen in de poederkooldoseringen op bedrijf Berenplaat slechts
relatief kleine wijzigingen in de smaakwaardering tot gevolg te hebben (Tabel V).
Naast de ruw waterkwaliteit kon bij het
water van bedrijf Berenplaat geen correlatie worden gevonden met andere kwaliteitsaspecten, zoals de temperatuur, het
restchloorgehalte e.d. (zie Tabel VI).

Smaakwaarde
Wijziging

Verhoging dosering van 10
naar 20 mg/l
Verlaging dosering van 10
naar 10mg/l
Verhoging dosering van 10
naar 60 mg/l

week ervoor week erna
1.02

0.98

1.09

1.19

1.19

1.16

TABEL VI - Correlatie tussen smaakwaarden
van het consumentenpanel en enkele fysischchemische kwaliteitsparameters van drinkwater.
Correlatiecoëfficient
Parameter
Temperatuur
Rest chloor
KMn0 4 verbruik
TOC
Trihalomethanen
pH

Bedrijf
Kralingen
- 0.49*
0.45*
-0.02
0.28
-0.09
-0.26

Bedrijf
Berenplaat
0.05
0.06
-0.01
-0.14
-0.12
0.21

* significant (a < 0.05)

Dit iswel het geval bij het drinkwater van
het bedrijf Kralingen. Hier is een slechtere

674

smaak positief gecorreleerd met het rest
chloorgehalte (r = 0.45). Vermoedelijk is
dit effect bij het water van het Berenplaatbedrijf versluierd door de meer geprononceerde aanwezigheid van andere smaakbedervende stoffen.
Bijzonder interessant is tevens de significante negatieve correlatie tussen de smaakwaarde van Kralingenwater en de temperatuur (r = - 0.49). Dit betekent dat bij
hoge temperatuur de smaak van het water
beter is, een effect dat merkwaardigerwijze
niet voor het water van het bedrijf Berenplaat wordt gevonden (r = - 0.05). Een en
ander dient te worden bezien tegen de
achtergrond dat de smaak van het ruwe
water significant positief is gecorreleerd
met de temperatuur (r = 0.45).
Kennelijk is het water in de zomerperiode
slechter van smaak dan in de winter, waarbij de smaakstoffen in de zuivering te
Kralingen vrijwel geheel lijken te worden
verwijderd. De negatieve correlatie met de
temperatuur te Kralingen betekent dan dat
bij hogere temperatuur de verwijderingsprocessen van smaakstoffen (ozonisatie,
koolfiltratie) belangrijk efficiënter verlopen
waardoor de aangeboden slechtere kwaliteit
ruimschoots wordt gecompenseerd.
Tenslotte is vermeldenswaard de plotselinge
stijging van de smaak van het water van
bedrijf Berenplaat in de periode van week
45-47 door gronderige smaakstoffen die
in het ruwe water in de Biesbosch, geassocieerd met de groei van de streptomyceten,
optraden. Deze door de panels scherp geregistreerde piek in de smaak was aanleiding tot overschakeling op het in voorraad gehouden ruwe water in het Berenplaatbekken, hetgeen de problemen onmiddellijk verhielp.
Het feit dat in deze periode bij het bedrijf
Kralingen geen smaakpiek optrad illustreert
de grote effectiviteit van de daar aanwezige
zuivering voor de verwijdering van smaakstoffen van biologische herkomst.
4. Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de met deze studie van een
jaar verkregen ervaringen kan gesteld
worden dat het monitoren van de smaak
van drinkwater met een groot consumentenpanel meer betrouwbare en nauwkeurige resultaten oplevert dan anderszins
mogelijk is met kleine panels op bedrijfslaboratoria.
Door toepassing van consumentenpanels
wordt de kwetsbaarheid door het uitvallen
van panelleden sterk gereduceerd en wordt
een waarnemingsmethode met een groter
discriminerend vermogen verkregen. Een
bijkomend voordeel is dat op deze wijze

het bedrijf haar consumenten laat participeren in de kwaliteitscontrole hetgeen bij
kan dragen aan een goed PR beleid. Wanneer men bedenkt dat de jaarlijkse kosten
van een wekelijks beoordelend consumentenpanel van 100 personen, exclusief voorbereidingskosten en gegevensverwerking,
ca. ƒ 10.000- tot ƒ 15.000- bedragen, dan
blijkt hier een bij uitstek geschikte methode
aanwezig die zich leent voor algemene
toepassing door waterleidingbedrijven.
Bovendien bieden consumentenpanels de
enige verantwoorde methode om de smaak
van drinkwater te toetsen aan de concept
'WHO guidelines' voor de kwaliteit van
drinkwater.
Vertaling van de eis dat de meeste consumenten (bijv. 90 % of meer) de smaak
niet 'offensive' (hinderlijk) mag vinden
(globaal overeenkomend met een smaakwaarde van 1.0)kan plaatsvinden door de
smaakcategorieën 'hinderlijk' en 'vies' te
sommeren. Zoals blijkt uit afb. 3 en afb. 4
voldeed het water van Kralingen ruimschoots aan deze eis, terwijl het water van
Berenplaat meestentijds voor meer dan
90 % van de consumenten niet hinderlijk
van smaak was. Doorgaans kan een
incidentele verslechtering van de smaak aan
het ruwe water worden geweten, welk
effect met de poederkooldosering niet
steeds geheel kon worden afgevlakt.
Naast de veelbelovende mogelijkheden van
de hier beschreven methode voor smaakbepaling van drinkwater kleven er uiteraard
ook nog bezwaren aan de geschetste werkwijze. Zo was de tijd tussen waarneming
en het beschikbaar komen van de gegevens
veelal langer dan een week.
Een ander probleem vormde het hoge
percentage panelleden dat in de categorieën
'het heeft geen waarneembare smaak' en
'het heeft een zwakke, weinig hinderlijke
smaak' scoorde.
In een vervolgexperiment dat vermoedelijk
op korte termijn bij de DWL 's-Gravenhage van start zal gaan, wordt beoogd deze
bezwaren te ondervangen. De uitslagen van
het consumentenpanel kunnen telefonisch
worden verzameld waardoor reeds de
volgende dag over de uitkomst door het
bedrijf kan worden beschikt. Teneinde de
consument te dwingen om tot zo duidelijk
mogelijke uitspraken te komen zal de 5
categorieën smaakschaal tot 4 categorieën
worden teruggebracht met weglating van
de middelste categorie.
Tenslotte zal het bij het permanent inzetten
van een consumentenpanel nodig zijn de
leden periodiek te vervangen. Op basis van
de opgedane ervaringen wordt aanbevolen
bijv. elk kwartaal een kwart van het panel

te vernieuwen, zodat elk panellid niet langer
dan 1jaar participeert.
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