Indeling in gevarenklassen en de praktijk

Naar aanleiding van een voordracht gehouden op 28 november 1979 te Apeldoorn.

Het is inmiddels vier jaar geleden dat de
indeling in gevarenklassen in de ledenvergadering van de VEWIN besproken en
aanvaard is (afb. 1).
Wij zijn ons bewust dat de door ons naar
voren te brengen meningen grotendeels
steunen op eigen bedrijfservaringen.
De meningen over de noodzaak van toepassing en de mogelijkheid om de indeling
praktisch te gebruiken, lopen sterk uiteen.
Niettemin is de indeling in gevarenklassen
een voor de waterleidingbedrijven uitermate belangrijk stuk, mede omdat zij steunt
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op de Waterleidingwet en art. 14 en 15
van het Waterleidingbesluit.
Voor het waterleidingbedrijf is vooral
art. 15van het Waterleidingbesluit van
belang dat als volgt luidt: 'De eigenaar
houdt toezicht, dat middellijk of onmiddellijk aan het leidingnet van zijn waterleidingbedrijf aangesloten leidingen en
toestellen redelijkerwijs geen gevaar voor
verontreiniging van het leidingnet kunnen
opleveren.'
De indeling in gevarenklassen spitst zich
uitsluitend toe op de bescherming van het
openbare drinkwaternet, terwijl het begrip
groeiende is, dat ook de eigen bedrijfsmiddelen w.o. pompstations, spuileidingen
en brandkranen (waarbij gedacht wordt aan
terugpersen en het insluiseffect) gezien
moeten worden als op het openbare drinkwaternet aangesloten leidingen en toestellen
bedoeld in de zin van het Waterleidingbesluit.
De uit de indeling in gevarenklassen voortkomende activiteiten, hebben duidelijk belangstelling bij de inspectie van de volksgezondheid, die mede opsteller is geweest
van die indeling.
In dit verband kan ook worden genoemd
het rapport van Ir. J. G. Fikken dat handelt
over de controle op de drinkwaterinstallatie
en op de hoedanigheid van het water in
ziekenhuizen en andere inrichtingen van
gezondheidszorg, de gestelde vragen over
het toepassen en beschermen van brandkranen, de belangstelling voor het plaatsen
van keerkleppen in de dienstleidingen van

woningen en de controle op drinkwaterinstallaties. Over drinkwaterinstallaties
moet worden opgemerkt, dat zij in lengte,
gecompliceerdheid en in toepassing de
installaties van het waterleidingbedrijf vele
malen overtreffen.
Uit het voorgaande blijkt dat het gaat
over een belangrijke verantwoordelijkheid
van het waterleidingbedrijf.
Uit de praktijk zijn vele voorbeelden van
verontreiniging van het drinkwater bekend,
zodat het uitdiepen van de problematiek
rond de beveiliging van het openbare drinkwaternet noodzakelijk is.
De indeling in gevarenklassen spreekt over
vijf gevarenklassen.
Wordt een op het openbare drinkwaternet
aangesloten bedrijf ingedeeld in een der
klassen, dan ligt de zaak vrij duidelijk.
De inspectietermijn en de beveiliging van
het drinkwaternet zijn dan bepaald.
Hoe men echter tot die indeling komt, is
niet duidelijk aangegeven.
In dit artikel zullen wij trachten hierin
meer duidelijkheid te scheppen. Zo staat
bijvoorbeeld bij klasse D vermeld dat in
een bedrijf van die klasse substanties aanwezig zouden moeten zijn welke in geval
van terugstroming in het waterleidingnet,

een gevaar voor de gezondheid zouden
moeten opleveren.
Het is begrijpelijk dat een door het waterleidingbedrijf aan de verbruiker opgelegde
verplichting inzake de beveiliging, niet kan
steunen op het feit dat in de kast een zakje
rattengif aanwezig is, wat dan bijvoorbeeld
zou moeten leiden tot een atmosferische
onderbreking van de wateraansluiting. Naar
onze mening is de indeling in gevarenklassen dan ook aan herziening toe.
Hoe komt de inspectiefunctionaris nu tot
een gefundeerd oordeel ?
De consequenties voor de gebruiker kunnen
groot zijn.
Vooral ook omdat bij zeer grote industrieën
vaak rekening moet worden gehouden met
een eenmalige investering van ƒ 100.000,—
wanneer een frontale onderbreking wordt
geëist.
Tegenover die afnemer moet het waterleidingbedrijf zijn standpunt goed kunnen
motiveren, wat vraagt om duidelijke beoordelingscriteria.
De indeling in gevarenklassen is geschreven
voor nieuwe bedrijven en beveelt aan om
de bestaande bedrijven ook in te delen.
Bij het Waterleidingbedrijf Noord-WestBrabant komt dat neer op het indelen van

Afb. 1 - Indeling in gevarenklassen en wijze van beveiliging van de aansluitingen op het waterleidingnet.
Minimale lemoeiing waterleidingbedrijf
Gevarenklassen

Omschrijving van het pand

Wijze van beveiligen

Voor en tijdens
de aanleg

Opmerkingen
Bij exploitatie

A

Woningen

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

Advies en keu ng
van de drinkwaterinstallatie

Geen periodieke inspectie
van drinkwaterinstallatie.
Periodieke verwisseling van
de keerklep. Plaatsing van
gevaarlijke toestellen (zie
Tabel II) moet vooraf worden gemeld.
Normaliter geen tussentijdse
periodieke controle van de
keerklep aan het einde van
de dienstleiding.

Bij aanwezigheid van keukengeisers en
badgeisers dient aandacht te worden besteed aan de conclusies van het K1WArapport Oplaadeffect van mei 1975.
In beginsel dient gestreefd te worden naar
beveiliging van elke woning; zie bijlage f

B

Kleine bedrijven en instellingen die voor wal het gevaar en de kans op terugstroming in het waterleidingnet op één lijn zijn te stellen
me, woonhuizen.

Keerklep te plaatsen aan het
einde van de dienstleiding
Plaatsing en onderhoud door
het waterleidingbedrijf.

Zie onder gevarenklasse A.

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

C

Bedrijven en
instellingen
waar niet met gevaarlijke
stoffen wordt gewerkt

Zie onder gevarenklasse B.

Zie onder g
renkiasse A

Periodieke inspectie (éénmaal per i è 3 jaar) van de
installatie en controle van
de beveiligingen.
Periodieke verwisseling om
de 3 à 5 jaar van de keerklep aan het einde van de
dienstleiding.
Elke wijziging van de installatie moet vooraf worden
gemeld.

D

Bedrijven of instellingen waai
substanties aanwezig zijn
welke in geval van lerugstroming in het waterleidingnet
een gevaar voor de gezondheid van de gebruikers zouden opleveren.

Keerklep te plaatsen aan het
einde van de dienstleiding.
Plaatsing en onderhoud door
het waterleidingbedrijf.
Onderbreking (via een reservoir) bij het gevaarlijke object of onderbreking (zo
diciit mogelijk bij het einde
van' de dienstleiding) van de
gehele installatie.

Advies en keu ing
van de installa

Jaarlijkse inspectie van de
gehele installatie (zowel vóór
als nà de onderbreking),
Elke wijziging van de installatie moet vooraf worden
gemeld.

Wanneer vóór de onderbreking hygiënisch
ontoelaatbare situaties worden aangetroffen kan wijziging van dergelijke situaties
door het waterleidingbedrijf worden afgedwongen (in het uiterste geval wordt de
kraan dichtgezel)
Wanneer nà de onderbreking 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 bij fabrieken en
dergelijke) of de ter zake bevoegde Inspectie van de Volksgezondheid (bijvoorbeeld bij ziekenhuizen en dergelijke) op de
hoogte worden gesteld.
Op een principetekening dient te worden
vastgelegd waar de gevaarlijke punten zich
bevinden.

E

Bedrijven of instellingen waar
inspectie van de drinkwaterinstallatie of gedeelten hiervan door het waterleidingbedrij! 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.

Keerklep te plaatsen aan het
einde van de dienstleiding.
Plaatsing en onderhoud door
het waterleidingbedrijf.
Onderbreking (via een reservoir! vóór het oncontroleerbare gedeelte of onderbreking (zo dicht mogelijk bij
het einde van de dienstleiding] van de gehele installatie.

Advies en keu ng
van de install tie
in samenwerking
met de technische
dienst van het betreffende bedrijf.

Jaarlijkse inspectie van het
rechtstreeks aangesloten gedeelte van de installatie.
Elke wijziging van de installatie vóór de onderbreking
moet vooraf gemeld worden

Aan het betreffende bedrijf en eventueel
de Arbeidsinspectie of de Inspectie voor
de Volksgezondheid moet schriftelijk mededeling worden gedaan dat de installatie
niet door het waterleidingbedrijf wordt gecontroleerd.
Het waterleidingbedrij! dient ook bereid te
zijn betreffende bepaalde problemen advies
te geven.
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tijdsduur

van de g e v r a a g d e

capaciteit

beschikbare c a p a c i t e i t

Afb. 2.
13.700 installaties zijnde ± 10 % van het
totale aantal aansluitingen.
Het indelen van een nieuw bedrijf is het
minst problematisch. Middels de administratieve bepalingen van de aansluitvoorwaarden komen de installatiegegevens bij
het waterleidingbedrijf binnen en kunnen
voor en tijdens de aanleg eisen worden
gesteld.
Een nieuw bedrijf wordt echter vanzelf een
bestaand bedrijf en moet periodiek worden
gecontroleerd, wat de opzet van een bewaking«- en signaleringssysteem vraagt.
Indeling in een gevarenklasse zonder een
herhaalde controle heeft weinig zin. Bedrijven kunnen snel van eigenaar of doelstelling veranderen.
Bij controle van de oudere bestaande
bedrijven blijkt, dat in die bedrijven veelvuldig gevaarlijke situaties worden aangetroffen en de controle daar een hogere
prioriteit zou moeten hebben dan bij de
nieuwe bestaande bedrijven.
In bedrijven worden installaties veelvuldig
uitgebreid door niet erkende watertechnische installateurs.
Hier is de kennis en het vakbekwaamheidsniveau van een andere orde dan die voor
de woningbouw.
Als hoogste prioriteit voor bedrijven en

fabrieken geldt de ongestoorde voortgang
van de produktie. Deze bedrijven beschikken vaak zelf over een technische dienst
die 'oplossingen' bedenkt in de installatietechnische sfeer. Er is niet altijd sprake
van kwade wil.

Men is vaak niet op de hoogte van onze
voorschriften en een taak voor de inspecteur
die gelijktijdig controleert, adviezen geeft
over een veilige aanleg van de installatie
en een economisch waterverbruik, is hier
zeker op zijn plaats.

Afb. 3.
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/4/Ô. 4.
Uit decontrole van debestaande bedrijven
bij Waterleidingmaatschappij Noord-WestBrabant iso.a. deverbruiksmeting voortgekomen, die door middel van printapparatuur een beeld geeft van het afnamepatroon over dedag van grotere verbruiken.
Bij de bestudering van die gegevens valt
het ophoe groot debelasting van één
enkele verbruiker kan zijn enhoe door
middel van voorraadvorming ofeen andere
wijze van toepassen van waterverbruikende
apparatuur totverlaging van debelasting
van het drinkwaternet oftot waterbesparing
kan worden gekomen. Uitde grafiek
(afb. 2) kan een eenmalig piekverbruik
worden afgelezen. Tevens istezien hoe
lang die piek mag duren, hoe groot de toe
te passen tank moet zijn enhoe grootde
maximale belasting van het drinkwaternet
dan is.
Een enander kan een rol spelen bijhet
indelen indehoogste gevarenklasse, waarbij deinvestering voor een atmosferische
onderbreking met reservoir, soms geheelof
gedeeltelijk kan worden terugverdiend met
een ander watertarief, met name als inhet
betreffende waterleidingbedrijf hetcapaciteitstarief gehanteerd wordt.
Dit is natuurlijk niet het doel van de
controle opde gevaren voor de drinkwatervoorziening, maar het speelt wel een rol
van betekenis engeeft een inzicht in het
niveau dat debetreffende inspecteur zal
moeten hebben.
De grafieken afb. 3en 4geven de verbruikspatronen weer van inde praktijk
gemeten belastingwaarden.
Een ander aspect van decontroles van
bedrijven isdat debedrijfsmiddelen van
het waterleidingbedrijf eveneens kunnen
worden gecontroleerd.

Hierbij kan worden gedacht aan de juiste
dimensie van dewatermeter, tegrote drukverliezen ensnelheden inde meetbrugen
de dienstleiding, een goede watermeter-

opstelling encontrole van de keerklepen
verzegelingen etc.
Daarom is zeer aante bevelen dat de
inspectiegegevens in een computersysteem
gekoppeld worden aan deandere gegevens
van de verbruiker. Onverwacht grote
stijgingen ofdalingen van het waterverbruik
kunnen een indicatie zijn van installatiewijzigingen of bijvoorbeeld wijzen op het
overgaan opdan wel het verhogen van
het verbruik van zelf gewonnen water.
Voor het totstandkomen van denoodzakelijke omvangrijke frontbeveiligingen,
moet voor de realisatie gedacht worden
aan termijnen van één tottwee jaar.
Al deze factoren spelen een rol bijde
controle van de nieuwe en bestaande
drinkwaterinstallaties aan dehand vande
indeling ingevarenklassen.
Door de VEWIN is,inhetkader vande
werkzaamheden indeRegionale Inspectiegroepen, hetoplossen van het probleem
van de beveiliging van het openbare drinkwaternet bijdebedrijven enindustrieën,
toegewezen aan deRegionale Inspectiegroep Zuid.
Om tot eenverantwoorde methode te
komen, isalin 1975 met medewerking van

Afb. 5 - Verklaring voor de getallen.
1
2
3
4
5
6

Keerklep.
Keerklep + normale controleperiode.
Keerklep + verkorte controleperiode.
Keerklep met leksignalering + normale controleperiode.
Keerklep met leksignalering + verkorte controleperiode.
Plaatselijke onderbreking indeinstallatie (indit geval tevens als frontbeveiliging keerklep
met verkorte controleperiode, indien er meer dan3 plaatselijke onderbrekingen noodzakelijk zijn, dient voor frontale onderbreking te worden gekozen).
Frontale onderbreking dergehele installatie.

7

Afb. 6A - Drinkwaterbuizenstelsel.

A
Vraag :

1.

Inschattingstabel t . a . v . hetdrinkwaUTbuizenstel.se,.

antwoord

Is hetdrinkwaterleidingsysteem overzichtelijk ?

.:

Ja

neen

2.

3.

Zijn e r blijvend p e r s k r u i s v e r b i n d i n g e n met andere systemen ?
(plaatselijk wilzeggen: beperkt totafzonderlijk deel vande installatie)

7.

ia

<i.

plaatselijk

.,
2.
7.

Ja.
.

-

-

•

•

.,i

onbekend
neen

5.

Wordt de kwaliteit vanhetwater inhetleidingsysteem door onvoldoende doorstroming
verwarming of materiaalsoort chemisch of bacteriologisch nadelig beïnvloed ?

2.

7_

Zijn er blijvend zuigkruisverbindingen aanwezig ?

Is het aannemelijk datzuig- of perskruisverbindingen gemaakt worden ?

/.

Dlaatseliik
neen

neer
4,

waardering

6.
4.
2.

J«.

7.

olaatsoliik
onbek ent]
neen

6.
4.
2.
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B
Vraag :
1.

2.

InschattingsUabel t . a . v . t o e s t e l l e n , die onmiddellijk met de drinkwaterniHtallatie
verbonden zijn.
Is er inzicht te krijgen over de werking en/of de c o n s t r u c t i e van het toestel ?

Wordt de kwaliteit van het water in het t o e s t e l door onvoldoende d o o r s t r o m i n g ,
v e r w a r m i n g of m a t e r i a a l s o o r t c h e m i s c h of b a c t e r i o l o g i s c h nadelig beïnvloed ?

»•

Is het toestel zodanig g e c o n s t r u e e r d dat bij het defect raken stoffen in het leidingnet
kunnen g e r a k e n en/of besmetting kan ontstaan ?

antwoord

ja.
neen.

w a a r d e r inj

2.
6 of 7.

ia.
plaatselijk

7.
6.

onbekend
neen

7.
2-

a.
onbekend
neen

6 of 7.
7.

Bovenstaande vragen moeten worden beantwoord t . a . v . alle toestellen of c o m b i n a t i e s
d a a r v a n . Het g e v a a r l i j k s t e toestel is maatgevend voor het bepalen van de frombeveiliging
(zie ook plaatselijke onderbreking)

Afb. 6B - Toestellen die onmiddellijk met de drinkwaterinstallatie verbonden zijn.

c
Vraag :

Inschattingstabel t . a . v . gevaarlijke stoffen (zoals t o x i s c h , b a c t e r i o l o g i s c h schadelijk,
radioactief en onbekend), i n d i r e c t e of indirecte wijze in verbinding met de d r i n k w a t e r i n s t a l l a t i e . Indien men het gevaar van de stof n a a r bovengenoemde k r i t e r i a niet zelf kan
inschatten gebruike men voor n a d e r e analyse en/of deconcentratie van de stof tabellen,
l i t e r a t u u r of vraagt men de hulp van een c h e m i c u s .

waardering

Wat betekenen de stoffen voor de gezondheid ? (bepaal de volgende antwoorden)
1.
ja

2.

ja

3.

ja
ja
i:i

ja
ja
h.

onbekend

ja

Afb. 6C - Gevaarlijke sloffen.
Afb. 6D - Installaties voor eigen watervoorziening.

o
Vraag :

Inschatt i n g st a b e l t . a . v . h e t gevaar voor het drinkwaternet door i n s t a l l a t i e s voor eigen water-

1.

I s e r in het bedrijf een i n s t a l l a t i e voor eigen watervoorziening aanwezig ?

2.

3.

Wordt d i t water a l l e e n voor brandblusdoeIeinden gebruikt ?

antwoord

waardering

1a

3.

neen

2.

ja
neen

4.

ja
neen

3.
7.

3.

Vtordt de k w a l i t e i t van het eigen gewonnen water, anders dan brandbluswater, regelmatig
door een laboratorium aangewezen krachtens a r t . 10 van het w a t e r l e i d i n g b e s l u l t
gecontroleerd ?

4.

Is h e t eigen watersysteem o v e r z i c h t e l i j k ?

5.

Is het gemakkelijk een verbinding iret het eigen drinkwatersysteem t o t stand t e brengen ?

4.
neen

6.

Heeft het maken van een verbinding tussen d i t systeem en het drinkwatersysteem zin ?

7.
onbekend
neen

Ten aanzien van de k w a l i t e i t van h e t eigen water anders dan drinkwater, wordt eigen
water a l s een gevaarlijke s t o f aangewerkt.

3.

5.
2.

de Vereniging Krachtwerktuigen getracht,
een beoordelingssysteem op te zetten dat
gemakkelijk door alle bedrijven zou kunnen
worden gehanteerd.
Aan de hand van ETI rapporten (Economisch Technologisch Instituut) zijn tabellen
en lijsten gemaakt van bedrijven en toegepaste apparatuur. Wij willen u niet vermoeien met alle uitkomsten van dit onderzoek maar als illustratie waar het hier om
ging, zijn de volgende cijfers toch wel
van belang.
De opzet ging over 20 globale bedrijfsgroepen.
Voorlopig werden daarvan 25 % als onschadelijk voor de gezondheid aangemerkt,
30 % als verdacht en 45 % als schadelijk.
In de gedachte van de commissie zou dus
75 % van alle bedrijven in een hogere
gevarenklasse komen dan een woonhuis
en voor hercontrole in aanmerking komen.
De twintig bedrijfsgroepen werden weer
onderverdeeld in klassegroepen. Als alle
klassegroepen werden opgeteld ontstonden
er 324 groepen en dat was nog maar een
globale aanduiding.
Na het indelen van de in gebruik zijnde
apparatuur in groepen, waarvan bekend
was dat hierin water werd gebruikt in de
zin van spoelen, mengen, koelen etc. werd
het aantal groepen nog groter.
Alleen al over waterreinigingsinstallaties,
uitiliteiten en de proces- en fabricageapparatuur ging het over 93 globale aanduidingen.
Bij het natrekken van toegepaste chemische
stoffen (handboek Sax) ging het over
± 10.000 chemische stoffen welke alle
verschillend in werking en toxiciteit waren
en waarvan er elke dag weer nieuwe
worden uitgevonden. U begrijpt tot welke
conclusie de commissie kwam.
Het in lijsten rangschikken in gevarenklassen aan de hand van soort industrie of
bedrijf, de toegepaste apparatuur en de
gebruikte gevaarlijke stoffen, was praktisch
niet haalbaar door het reeds eerder genoemde grote aantal mogelijkheden.
Als bijzonderheid over de chemische
stoffen, kan nog opgemerkt worden dat bij
het optreden van calamiteiten zoals vergiftiging van het openbare drinkwaternet
of een installatie, een medicus, dierenarts
of apotheker dag en nacht informatie kan
inwinnen bij het Nationaal Vergiftigings
Informatiecentrum van het Rijksinstituut
voor de Volksgezondheid te Bilthoven,
tel.: 030-78 9111.
Tevens kan elk bedrijf de 'Chemiekaarten',
gegevens voor veilig werken met chemicaliën, waarin de eigenschappen van
chemische stoffen en de te nemen maatregelen bij vergiftiging staan aangegeven,
aanschaffen. Het Chemiekaartenboek wordt
uitgegeven door de Nederlandse Vereniging
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E
Vraag :

Inschattingstabel t. a.v. eigenaar/ gebruiker van de installatie

antwoord

Is de eigenaar/gebruiker van de installatie bereid om medewerking te verlenen ?

1.

2.

3

-

Hoe is de indruk ten aanzien van de juistheid over de verstrekte informatie engegevens ?
a. goed
motief
b. matig
motief
c. slecht
motief
d. onbekend
motief

Is de waardering gerechtvaardigd dat het bedrijf zonder medeweten van het waterleidingbedrijf veranderingen in de installatie zal aanbrengen ?

waardering

ja

2.

neen

7.

: • • • •

ia

2.
4.

ja

7.

Ja

3.

J:I

7.

neen
onbekend

2.
3.

Afb. 6E - Eigenaai"/gebruikervan de installatie.

van Veiligheidskundigen, het Veiligheidsinstituut en de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, met het doel
om op de werkplek zelf de juiste informatie te geven.
Uit voornoemde feiten moge blijken dat
een goede methode op deze wijze niet kon
worden gerealiseerd.
Om deze reden werd een andere meer
praktische methode ontwikkeld. De grondgedachte was dat er een reeks steeds sterker
wordende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van het openbare drinkwaternet
kondenworden opgesteld, die bij toenemend
gevaar zouden kunnen worden toegepast.
In afb. 5 ziet u die rangschikking staan
waarbij een combinatie is gemaakt tussen
de toe te passen beveiligingsapparatuur en
de intensiteit van de controle oplopend in
getallen van 1t/m 7.
In de rangschikking is de keerklep met leksignalering opgenomen omdat van dit toestel, waarvoor reeds beoordelingscriteria
door het KIWA zijn opgesteld, een beveiligingsgraad kan worden verwacht, die
in kwaliteit ligt tussen de keerklep en de
atmosferische onderbreking.
Voorts werden inschattingstabellen gemaakt
waarop relevante vragen zijn vermeld t.a.v.:
A. het drinkwaterbuizenstelsel
B. toestellen
C. gevaarlijke stoffen
D. installaties voor eigen watervoorziening
E. eigenaar/gebruiker van de installatie.
(Zie afb. 6A t / m 6E).
De aanduidingen: A. B. C. D. E. slaan
niet op de overeenkomstige indeling in
gevarenklassen.
Op deze grondvragen zijn verschillende
antwoorden mogelijk.
Men kan kiezen uit ja, nee of onbekend.
De vragen zijn echter zo gesteld dat meestal
een duidelijk antwoord wordt verkregen.

Onbekende situaties kunnen, in de zin van
niet zichtbaar zijn, het niet kunnen verkrijgen van de gegevens, of onvoldoende
medewerking om dat inzicht te verkrijgen
als min of meer gevaarlijk worden aangemerkt.
Zie hiervoor art. 15 lid 2 van het Waterleidingbesluit, waarbij degene aan wie
leidingen en toestellen behoren, gehouden
is bij de uitoefening van toezicht medewerking te verlenen.
Zo ontkomt men er niet aan vragen te
stellen t.a.v. de gebruiker van de installatie,
waarbij wel een motivering van het
antwoord op de vraag moet worden
gegeven.

!

Elke uitspraak krijgt een in de tabel aangegeven waarde.
Naarmate de uitspraken op de vragen een
hoger waarderingscijfer krijgen, wordt aan
de situatie dus een grotere mate van gevaar
toegekend.
In dat geval komen de op het bijbehorende
beoordelingsformulier (afb. 7) ingevulde
uitspraken meer naar rechts onder het
hogere waarderingscijfer te staan.
De hoogste waarderingen op de vragen
zijn nu bepalend voor de eindbeoordeling.
(Van elk inschattingsformulier dus één).
Het gemiddelde van de vijf hoogste waarderingen geeft de aard van de beveiliging
aan.
De minder gevaarlijke situaties en toestellen, vallen zo in de beoordeling vanzelf
weg.
In ieder geval wordt tweemaal de hoogste
uitslag (7) bepalend geacht voor de hoogste
beveiligingsgraad (frontale onderbreking der
gehele installatie).
Opgemerkt dient te worden dat het enkele
feit dat een bedrijf geen medewerking wil
verlenen of dat het eigen waterwinningssysteem onoverzichtelijk is, er niet toe kan
leiden dat een bedrijf onderbroken moet
worden aangesloten (1x 7). Slechts door
het samenspel van enkele factoren komt
men tot die hoogste beveiligingsgraad.
Van het betreffende bedrijf kunnen de
gegevens v/orden bewaard en worden gebruikt als motivatie en heroriëntatie bij
een herinspectie.
Deze methode garandeert in ieder geval

Afb. 7 - Beoordelingsformulier.
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Aantal bedrijven:150
Indeling ingevarenklasse :

B. C. D.
48 45 57
Schade ongerief

Zuiakruisverbindinaen.
slangwartelkranen

99

213

open vat

27

34

verb, met pjpsyst.

14

32

geen schade
of ongerief
15

Fterskruisverbindinqen.
c v vulkraan

37

gesloten drukvat

15

14

verb, met pijpsyst.

40

3

232

296

TOTAAL
Gemiddeld aantal
gevaarlijke situaties
per bedrijf.

528
150

15

=3.52

Afb. 8 - Geconstateerde gevaarlijke situaties.

dat uniforme uitgangspunten voor de
beoordeling worden gehanteerd en dat
beoordeling tot stand komt na beantwoording van relevante vragen.
Bij de toepassing van deze methode is altijd
een onderzoek van de installatie vereist.
Om tot een gefundeerd oordeel te komen
is dat ook altijd nodig.
De wijzigingen die in de installatie moeten
geschieden om de installatie ook voor de
gebruiker ervan veilig te maken, komen
vanzelf uit de inspectie van de installatie
voort.
Het wel of niet aanbrengen van een
adequate beveiliging in de installatie is een
indicatie voor de mate van gevaar die die
installatie voor het openbare drinkwaternet betekent.
De verantwoordelijkheden van de gebruiker/eigenaar van de drinkwaterinstallatie
en die van het waterleidingbedrijf liggen
echter duidelijk gescheiden. Een drinkwaterinstallatie is geen eigendom van het
waterleidingbedrijf zodat het waterleidingbedrijf hier slechts periodiek invloed op
kan uitoefenen.
Uit de praktijk blijkt dat er veelvuldig
door doe-het-zelvers, beunhazen en ondeskundigen aan installaties wordt gewerkt
zodat de vele beveiligingen in de installaties
hierdoor vaak niet tot hun recht komen.
Hierdoor is de kans op het ontstaan van
een gevaarlijke situatie in de installatie
groot en moet de beveiliging van het
openbare drinkwaternet door één goed te
controleren frontbeveiliging als de belangrijkste methode voor de bescherming van
het openbare drinkwaternet worden gezien.
Hierover wordt weliswaar verschillend
gedacht, maar wie veelvuldig bedrijven in

de praktijk controleert, moet wel tot deze
conclusie komen.
Uit het controlebestand van Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant is het
volgende overzicht gemaakt (afb. 8).
Hieruit blijkt dat gevaarlijke situaties vaak
voorkomen.
Hoe groot echter de kansen zijn dat verontreiniging van het drinkwater optreedt,
is niet bekend.
Weweten uit de praktijk dat verontreiniging
van het drinkwater in het distributienet en
in drinkwaterinstallaties voorgekomen is.
Tevens gaat het hier om een belangrijke
verantwoordelijkheid van het waterleidingbedrijf.
Een beter onderzoek op meer wetenschappelijke basis, waarbij gedacht zou kunnen
worden aan wateronderzoek in bedrijven
waarbij een onderdruk kan worden gesimuleerd (het creëren van een gesimuleerde
gevaarlijke situatie), een meldingsplicht bij
verontreinigingen en een onderzoek met
inschakelen van een statistisch deskundige
(CBS) waarbij we dan aan kansrekening
denken, zou naar onze mening noodzakelijk zijn.
De verbruiker zal dan verzekerd zijn van
een nog meer verantwoorde stellingname
van het waterleidingbedrijf, terwijl de
waterleiding-inspecteur in deze moeilijk
liggende zaak, naast de steun van zijn
directie, ook een meer wetenschappelijke
onderbouw voor zijn taak krijgt.
Wij vertrouwen erop dat dit verhaal ertoe
mag bijdragen dat een grotere duidelijkheid
bij de praktische toepassing van de indeling
in gevarenklassen zal worden verkregen.
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Verschenen:
Advanced waste treatment of liquid
effluents
Report by a working panel of the Steering
Committee on 'Aspects of Chemical
Engineering in the Environment' of the
European Federation of Chemical Engineering. Published 1979 by the Society of
Chemical Industry, 14 Belgrave Square,
London SWIX 8PS. 140 biz.

Bovengenoemde Europese Federatie voor
Chemische Techniek bestaat uit vertegenwoordigers van ingenieursverenigingen van
de meeste Europese landen en heeft vooral
bekendheid gekregen door het organiseren
van symposia over onderwerpen, die aan
het front van de zich ontwikkelende
chemische techniek staan en waarvan
nieuwe impulsen zijn uitgegaan.
Daarnaast heeft de stuurgroep milieu van
de federatie drie boekjes uitgegeven die
'the state of the art' beschrijven, nl.
— advanced waste treatment of liquid
effluents,
— desulphuristation techniques,
— thermal processes for wastes.
Het thans voor ons liggende boekje werd
geschreven door deskundigen uit enige
Europese landen en omvat onderstaande
hoofdstukken:
— A perspective of advanced treatment
technology, D. Anderson, England.
— Physico-chemical treatment of liquid
effluents, J. Bechaux, France.
— Adsorption by activated carbon,
H. J. Kämpf, Federal Republic of Germany.
— Membrane processes in the treatment of
liquid waste, G. V. R. Mattock, England.
— Biological nitrification and denitrification, A.van Haute and J.Hermans, Belgium.
— Removal of nitrogenous compounds
from waste water by physico-chemical
methods, A. van Haute and P. Stoldijk,
Belgium.
De kort gehouden tekst kan natuurlijk niet
een diepgaande theoretische en evenmin een
uitgebreide praktische beschouwing bevatten van de vele nieuwe werkwijzen voor
het reinigen van afvalwater.
Wel bevat het boekje bondig geformuleerde
beschrijvingen van enige moderne werkwijzen met een oordeel over de praktische
bruikbaarheid, de moeilijkheden en de
economie. De uitgebreide literatuurlijst
loopt tot 1977.
Doel van het behandelen van afvalwater is
uiteraard het tegengaan van de vervuiling
van het milieu, maar tegenwoordig wordt
het hergebruik van water steeds belangrijker. Dit aspect wordt in het boekje behandeld, maar uw recensent mist een beschouwing over uit het afvalwater terug te
winnen grondstoffen en het hergebruik
daarvan (recycling). Het boekwerk is aan te
bevelen voor hen, die een snel overzicht
willen hebben en de beginselen van het
vakgebied reeds beheersen.
E. F. Boon, Epse.
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