Bodemverontreiniging, consequenties voor waterleidingbedrijven

1. Inleiding
Dat bodemverontreiniging gevolgen kan
hebben voor de waterwinning is reeds lang
bekend. Hierbij werd van oudsher voornamelijk gedacht aan verontreiniging door
olie en olieprodukten. Onderzoek op dit
gebied wordt gecoördineerd door de COOW
(Contact Olie-industrie Openbare Watervoorziening). Omtrent de voortgang van
dit onderzoek is regelmatig in dit tijdschrift gerapporteerd. In 1976 werd voor
het eerst tri (trichloorethyleen) in drinkwater aangetroffen. Naar aanleiding van
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deze bevinding is een onderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten kort geleden
door dr. Trouwborst [1981] eveneens in dit
tijdschrift zijn gepubliceerd. Tevens deed
de VEW1N in 1977 een schrijven naar de
waterleidingbedrijven uitgaan waarin aanbevelingen werden gedaan om het onttrokken grondwater regelmatig op de aanwezigheid van een groot aantal parameters
te onderzoeken.
Ook de kwaliteit van het gedistribueerde
drinkwater kan onder invloed van bodemverontreiniging worden bedreigd; hierbij
kan gedacht worden aan benzine. Daarom
wordt aanbevolen in de omgeving van
benzinetankslations geen kunststof leidingen
toe te passen. Ook andere stoffen (tolueen,
xyleen, methylbromide) kunnen zich echter
door kunststof leidingen bewegen.
De aantasting van de kwaliteit van het
grondwater en van het gedistribueerde
drinkwater door bodemverontreiniging
heeft de drinkwaterbedrijven voor grote
problemen geplaatst. Om inzicht te verkrijgen in de problemen die hierbij in het
geding zijn en in de bereikte oplossingen,
heeft de VWN Contactgroep Wateronderzoek en Waterzuivering (CWW) op 12
maart jl. in het Speurwerklaboratorium van
het KIWA in Nieuwegein een bijeenkomst
georganiseerd, met als thema 'Bodemverontreiniging, consequenties voor waterleidingbedrijven'. Op deze bijeenkomst
hebben vertegenwoordigers van bedrijven,
die met deze problematiek zijn geconfronteerd (geweest), gesproken over hun
ervaringen. De laatste lezing gaf enige
achtergronden van de bestandheid van
kunststofleidingen tegen chemicaliën.
In dit verslag van de bijeenkomst zullen
de lezingen in het kort worden samengevat. Tenslotte zullen de algemene

plaatse van het puttenveld gecompliceerd.
Het was daardoor niet eenvoudig om geohydrologische berekeningen uit te voeren.
Deze berekeningen dienden om te bepalen
hoeveel putten nodig waren en met welk
debiet het grondwater moest worden onttrokken om de verontreiniging te onderscheppen teneinde de drinkwatervoorziening veilig te stellen. Er is sprake van
geweest om 8 interceptieputten te plaatsen,
opgesteld in twee rijen, met een totaal
debiet van 800 m 3 /h. Op dit moment blijkt
dat 2 interceptieputten met een totaal
debiet van 150m 3 /h voldoende zijn om
het verontreinigde grondwater te onderscheppen.
Benzine bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen, waarvan de verschillende
componenten in verschillende mate oplosbaar zijn in water. Benzine kan zich dus
niet als benzine door een watervoerend
pakket verplaatsen. Alleen de best oplosbare componenten kunnen over een afstand
worden aangetoond. Zo bevat het grondwater onttrokken op een afstand van 125 m
van het benzinetankstation praktisch alleen
benzeen.
Zo snel mogelijk na het bekend worden
van de benzinelekkage is begonnen met de
sanering. Hiertoe is een ca. 5 m diepe put,
met een diameter van 150cm, geplaatst.
Het aan deze put onttrokken mengsel van
grondwater en benzine wordt door verschillende in serie geplaatste olie-afscheiders geleid. In totaal is op deze wijze tot
nu toe 10.000 1 benzine teruggewonnen.
Na circa een half jaar is de gehele installatie geautomatiseerd. Een groot probleem
hierbij was dat de installatie explosievrij
(vonkvrij) moest zijn. Achteraf gezien is
de plaatsing van één ondiepe put onvoldoende en wordt een uitbreiding van het
terugwinsysteem overwogen.
Naast het grondwater is ook de bodem
verontreinigd. Overwogen wordt de grond

aspecten, die tijdens deze voordrachten aan
het licht kwamen, worden genoemd.
2. Bedreiging van de grondwaterwinning
door benzine (ir. W.A. J.Roefs,
GEB Eindhoven)
In november 1979 werd op een afstand
van het puttenveld, die overeenkomt met
een gemiddelde reistijd van 4,5 à 5 jaar,
een geval van bodemverontreiniging door
benzine ontdekt. De verontreiniging zelf is
van veel oudere datum. Door deze verontreiniging werd de kwaliteit van het
water, dat door enkele putten aan het
middeldiepe pakket (25 à 80 m-mv) wordt
onttrokken, bedreigd. De omvang van de
verontreiniging werd, na het plaatsen van
aanvullende waarnemingsputten, organoleptisch (met behulp van reuk) vastgesteld.
Vervolgens is getracht de omvang met
behulp van chemische analyses vast te
stellen. Hierbij werden problemen ondervonden op het gebied van de monsterneming, de houdbaarheid en de verzending
van de monsters en de chemische analyse
zelf. De analyseresultaten zijn in tabel T
samengevat. De variaties in de concentraties
spreken wat dit betreft voor zichzelf. Aanvankelijk werd de concentratie van 'benzine' in het water met behulp van een
infrarood analyse bepaald. Met behulp van
deze methode werden voortdurend concentraties van enkele honderden /xg/1gevonden, zelfs in het water afkomstig van
onverdachte putten. Een spectrometrische
analyse gaf veel te hoge concentraties.
Voorlopig wordt aangenomen dat vooral
voor lage concentraties een gaschromatografische analyse de meest representatieve
resultaten levert, zowel wat betreft de
hoogte van de concentratie als wel de
verdeling over de putten.
Door de aanwezigheid van leemlagen met
een locale omvang is de geohydrologie ter

TABEL I - Concentratie 'olieachtigen' in ßgjl in de aangegeven putten en peilbuizen op verschillende
data bepaald met behulp van verschillende analysemethoden.
Analysemethode
infrarood
Datum

gasenromatografie

79-11-20 79-12-10 79-12-18

put nr. (middeldiepe pakket)
26
35
440
260
36
460
260
39
40
450
170
46

80-20-06 80-03-04 80-03-19 80-03-26

360

150
3,2
3,8

<0,1
<0,1

0.7

<0,1

specirometrie
80-05-27 80-08-19 80-05-30
<0,1
<0,1

150

<0,1

put nr. (diepe pakket)
159
280
peilbuis nr. (middeldiepe pakket)
1936
1937
1941

30
22
2,7

250
250

300

24000
6000
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met water te wassen. Bij een proefwassing
bleek dat de benzine onvoldoende van de
leem is te scheiden. Inmiddels is de installatie verbeterd en worden voorbereidingen getroffen om opnieuw een experiment uit te voeren.
De grondwaterspiegel bevindt zich ter
plaatse van het benzinetankstation op 2 à
2,5 m-mv. Hierdoor is er geen contact
geweest tussen de benzine en de aanwezige
drinkwaterleidingen. Het ter plekke gedistribueerde water is gaschromatografisch
onderzocht; hierbij is geen verontreiniging
geconstateerd.

3. Gevolgen van bodemverontreiniging
voor de bedrijfsvoering van een waterleidingbedrijf (drs. J.van der Laan, WMN)
In juni 1976 werd het waterleidingbedrijf
op de hoogte gesteld dat het in de stad
Utrecht gedistribueerde drinkwater tri
bevatte. Op dat moment kwamen onmiddellijk een aantal vragen aan de orde:
a waar komt de verontreiniging vandaan?,
b hoe wordt weer betrouwbaar drinkwater
geleverd?, c hoe kan de verontreiniging
worden bepaald en d hoe vindt de informatie naar builen plaats? Deze punten zijn
nog eens overzichtelijk in afb. 1 samengevat.
Uit het onderzoek bleek al snel dat het
met tri verontreinigde water afkomstig
moest zijn van één van de drie pompstations die de stad Utrecht van water
voorzien. Hierbij bleek al onmiddellijk een
probleem: het bedrijf beschikte zélf niet
over de benodigde apparatuur om de
chemische analyses uit te voeren. De uitvoering van de analyses moest daarom
worden uitbesteed, waardoor het enige
dagen tot een week duurde voordat de
resultaten bekend werden. Dit kwam een
slagvaardig beleid niet ten goede.
Al spoedig bleek dat de verontreiniging
afkomstig was van het pompstation Soestduinen. Het pompstation Soestduinen telt
ongeveer 150 putten die zijn aangesloten
op een centraal zuigsysteem. Het op deze
wijze onttrokken water wordt zonder enige
zuivering gedistribueerd. Om na te gaan
welke putten waren verontreinigd, zijn de
verschillende secties van het zuigsysteem
bemonsterd en geanalyseerd. De resultaten
van deze analyses gaven aan dat de bron
van de verontreiniging in het zuid-westelijk
gedeelte van het puttenveld gezocht diende
te worden. De winning in dit gedeelte is
toen gestaakt.
Tegelijkertijd was de afdeling Inspectie
gestart met een inventarisatie van de bedrijven gelegen rondom het puttenveld.
Aanvankeüjk had deze inventarisatie weinig
succes aangezien verschillende bedrijven
van eigenaar en/of bestemming waren
gewisseld. Na informatie bij de gemeente

1. Herkomst van de verontreiniging:
— pompstation(s)
— kruisverbinding
— penetratie in de leidingen van buitenaf
2. Levering van betrouwbaar drinkwater
— aanvoer van elders
— eliminatie van de verontreiniging
— toelaatbare concentratie (noodgevallen)
3. Chemische analyse van de
vcrontreiniging(en):
— uitbesteden
— zelf doen in eigen laboratorium
4. Informatie:
— inspectie van de volksgezondheid
— gemeenten
— pers
5. Verder onderzoek:
— plaats van de verontreiniging
— mogelijkheden voor de zuivering
— gedrag in de bodem
— stroombeeld van het intrekgebied en
aanwezigheid van afdichtende kleilagen
— inventarisatie van mogelijke
verontreinigingsbronnen
— wachtposten op strategische punten
— uitgebreider chemisch onderzoek
van het grondwater
Afb. 1 - Aandachtsvelden na het constateren van
een verontreiniging.

(afd. Hinderwet) bleek dat inderdaad tenminste éénmaal, in september 1974, in de
omgeving van de putten, waar de verontreiniging was geconstateerd, tri was
geloosd.
Vervolgens zijn de putten in de omgeving
van het vermoedelijke lozingspunt individueel bemonsterd en geanalyseerd. Bij
deze analyse werden slechts sporen tri
gevonden. Het vermoeden rees dat het met
tri verontreinigde grondwater niet op de

diepte van het putfilter aanwezig was,
waardoor na het korte afpompen voor de
monsterneming ander water werd onttrokken. Inderdaad bleek na langer pompen
dat het water afkomstig van slechts
4 putten met 200 à 5000 /xg/1tri was verontreinigd. Door de put voor de monsterneming slechts gedurende korte tijd af te
pompen was blijkbaar nog geen stationaire
situatie ontstaan en was het monster niet
voldoende representatief voor de normale
bedrijfssituatie. De betrokken putten waren
een half jaar tevoren ook al bemonsterd,
waarbij de gebruikelijke parameters waren
bepaald. Hierbij werd geen enkele aanwijzing voor een mogelijke verontreiniging
van het watervoerend pakket gevonden.
Het buiten werking stellen van deze putten
biedt geen oplossing voor het probleem.
Afhankelijk van de situatie op het puttenveld zal het verontreinigde water na kortere
of langere tijd door andere putten worden
onttrokken. Daarom werden de bewuste
4 putten van de zuigleiding losgekoppeld
en als interceptieputten bedreven.
Om meer informatie omtrent de verbreiding
van het tri te verkrijgen werd tussen de
putten en het vermoedelijke lozingspunt een
proefboring uitgevoerd. In tegenstelling met
wat de hoge dichtheid van tri (1,47) doet
vermoeden, bleek het tri zich te bevinden
boven de bovenzijde van de putfilters,
namelijk op een diepte van 13tot 23 m-mv.
Op deze diepte is vervolgens het filter
gesteld en is de put vanaf 1dec. 1976 als
interceptieput bedreven. Afb. 2 toont het
effect van de interceptieput (pompput 29)
op de kwaliteit van het door de vier
produktieputten onttrokken grondwater.
Hieruit blijkt dat deze put zijn functie
zodanig goed vervult dat de putten in de
zuigleiding in april 1977 weer in de normale bedrijfsvoering konden worden opgenomen.
De ervaringen met de verontreiniging in
Zeist zijn door Van Dam, Jonkman, Van

Afb. 2 - Effect van de interceptieput, pompput 29, op de kwaliteit van het door vier produktieputten in tak 29 onttrokken grondwater.
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der Laan en Speyer [1979] uitgebreid in
dit tijdschrift besproken.
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TABEL II - Samenvatting van op verschillende locaties gevonden stoffen in het drinkwater en van de
verontreiniging in de bodem.
Locatie
2

1

4. Beïnvloeding van de waterkwaliteit in
het distributienet door bodemverontreiniging: case studies in het voorzieningsgebied
van de Drinkwaterleiding Rotterdam
(drs. B. G. van der Heijden, DWL)
Behalve aan de verontreiniging van de
bron is ook aan de verontreiniging van het
water tijdens distributie in de afgelopen
jaren veel aandacht besteed. Het voorzieningsgebied van de DWL bevat 1100 km
kunststof leiding en 100.000 kunststof aansluitpunten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de DWL in een aantal gevallen
geconfronteerd is geweest met kwaliteitsveranderingen tijdens distributie.
In tabe'1II is een aantal van de geconstateerde gevallen samengevat. Opvallend is de
verscheidenheid in locaties: verontreiniging
wordt gevonden zowel op plaatsen waar in
de omgeving een mogelijke bron kan
worden aangewezen (benzinestation, drukkerij), als op plaatsen die volledig onverdacht zijn (straat, rozenperk). Uit tabel II
blijkt ook de grote verscheidenheid van
stoffen die reeds zijn gevonden.
De aanleiding voor het onderzoek werd
gevormd door enerzijds de melding van
smaakklachten, die in alle gevallen aan een
bodemverontreiniging door olie of olieprodukten kan worden toegeschreven,
anderzijds het optreden van lekkage. Enige
problemen, die bij de uitvoering van een
dergelijk onderzoek optreden zijn monsterneming, interpretatie en analyseprogramma.
Zo is het oliegehalte in de grond bij
locatie 1waarschijnlijk aan de lage kant.
De interpretatie van de resultaten wordt
zeer bemoeilijkt door de sterk wisselende
concentraties van de verontreiniging in het
drinkwater. Dit wordt veroorzaakt door de
periode van stilstand voor de monsterneming, de tijd van doorstroming alvorens
het monster wordt genomen, de plaats van
aantasting van de leiding door de verontreiniging ten opzichte van het monsterpunt, de hoogte van de grondwaterstand
etc. Aangezien niet bekend is door welke
stoffen de leiding is aangetast is voor de
keuze van een analyseprogramma veel
ervaring en een goede 'feeling' noodzakelijk.
Momenteel wordt door de DWL de volgende gedragslijn gevolgd: op iedere
klacht, ook schijnbaar onbelangrijke, wordt
gereageerd. Indien sprake is van verontreiniging worden de problemen zo snel
mogelijk afgebakend. Er wordt direct gezorgd voor vervangend drinkwater. In de
praktijk betekent dit vervanging van de
bestaande door een metalen (koperen)
leiding. Achteraf wordt getracht de ver-

3
a

drinkwater
olie (mg/l)
benzeen (,ug/l)
tolueen (/jg/1)
xylenen (/tg/l)
hogere aromaten (/tg/1)
trichloorethaan
PCA (ng/1)

b

c

d

1.1
39
54
36

21
47
56

+
140-200

74 38 80

e:
3.
4.
a:
b:

ontreiniger op te sporen en de kosten zo
mogelijk te verhalen.
Deze activiteiten worden gecoördineerd
door de Werkgroep Bodemverontreiniging.
Voorzitter van deze werkgroep is de
milieucoördinator van de gemeente Rotterdam; leden zijn DCMR (Dienst Centraal
Milieubeheer Rijnmond), DWL, GG + G D
(Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst), ROTEB (Reinigingsdienst,
Ontsmettingsdienst, Transportbedrijf en
Bedrijfswerkplaatsen), Gemeentewerken,
Grondbedrijf en Ruimtelijke Ordening/
Stadsvernieuwing. Doelstellingen van deze
werkgroep zijn a het opsporen van (illegale) stortplaatsen, b het adviseren van
B en W en c het coördineren van activiteiten op het gebied van de bodemverontreiniging.
Een ander probleem wordt gevormd door
de normstelling: wat is een 'schone' grond
of wanneer is een grond na sanering
'schoon'. Daartoe is met betrekking tot
olie onderzoek uitgevoerd op een parkeerplaats van de DWL en op het terrein van
de DWL tussen twee reinwaterreservoirs
op Kralingen, juist ten zuidwesten van de
Van Brienenoordbrug. De resultaten zijn
TABEL III - Concentraties van verschillende
stoffen op verschillende diepten in de bodem.
1
olie

Locatie
2
olie
lood

PCA's

mg/kg
mv
40 cm-mv
80cm-mv

b

0,01
0,1
0,8
0,2
290
0,2-20,5

52 3440
40 10

Locatie:
1. Garagebedrijf met benzinestation.
Straat in Rotterdam,
voor gevel
5 m uit gevel
8 m uit gevel
11 m uit gevel

diepte

a

0,01

tri (jug/l)

grond
ol!e (mg/kg)
tri (mg/kg)

4

e

46
36
24

96
37
27

86
32
4

locatie 1: parkeerterrein DWL.
locatie 2: bodem tussen reinwaterreservoirs
op Kralingen.

0,22
0,07
0,06

naast boom
Drukkerij bij garage.
Rozenperk bij flat.
bij DWL leiding
op 1m afstand van DWL leiding

in tabel III samengevat. Dit onderzoek
heeft geresulteerd in de volgende norm:
niet door olie verontreinigde grond bevat,
in stedelijke agglomeraties, minder dan
100mg olie per kg droge grond. Bij deze
concentratie mag verwacht worden dat
geen aantasting van kunststof buizen zal
optreden.
Tot nu toe zijn de problemen gevonden
naar aanleiding van smaakklachten dan
wel van lekkages. In de toekomst zal op
dit gebied een preventief gericht beleid
worden gevoerd. Hiermee zal worden begonnen door een inventarisatie van plaatsen
waar bodemverontreiniging kan optreden:
benzinetankstations, garages, drukkerijen,
schilderswerkplaatsen, chemische wasserijen, laboratoria etc. Momenteel worden
door de DWL praktijkgerichte migratie
experimenten voorbereid. Doel van deze
experimenten is a het bepalen van absolute
en relatieve migratiesnelheden van groepen
stoffen, b het bepalen van de onderlinge
beïnvloeding van stoffen tijdens deze
migratie, c het nader onderbouwen van
normen, onder andere de reeds genoemde
100mg olie per kg droge grond en d het
ontwikkelen van een analyseprogramma op
het gebied van verontreiniging.

5. Beïnvloeding van de waterkwaliteit in
het distributienet door bodemverontreiniging: case studies in de Krimpenerwaard (ir. W.P. Nelisse, GWM)
In de afgelopen 1,5 jaar is in de Krimpenerwaard veel aandacht besteed aan vier
gevallen van bodemverontreiniging; drie
gevallen waarbij woningbouw is gerealiseerd op terreinen die eerder bouwrijp
gemaakt waren met bouwafval en huisvuil
(Lekkerkerk, Stolwijk en Krimpen aan de
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Lek) en een geval van een bedrijfsterrein
van een chemische industrie (Krimpen aan
de IJssel).
Het onderzoek in de Krimpenerwaard is
verricht door een projectgroep waarvan
steeds deel uitmaakten: de gemeenten met
hun technische diensten, Provinciale Waterstaat, Regionale Inspectie van de Volksgezondheid, Hoogheemraadschap voor de
Krimpenerwaard, Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening en het waterleidingbedrijf. In voorkomende gevallen werden
ook het Energiebedrijf, Rijkswaterstaat en
de Arbeidsinspectie ingeschakeld.
Het onderzoek werd in een vijftal fasen
uitgevoerd:
a. inventarisatie. Dit omvatte bijvoorbeeld
het ondervragen van mensen die bij het
storten betrokken waren, enquête bij bewoners omtrent klachten of lekkages,
onderzoek met behulp van oude en
nieuwe perspublicaties;
b. onderzoek met de metaaldetector. In
Lekkerkerk werden op deze wijze vrijwel
alle concentraties van vaten gelocaliseerd;
c. organoleptisch onderzoek (snuffelonderzoek). Hierbij werden grondmonsters, afkomstig van zeer ondiepe grondboringen,
op reuk in klasse en intensiteit ingedeeld.
Dit onderzoek gaf een goed inzicht in de
omvang van de verontreiniging. Het spreekt
vanzelf dat dit type onderzoek onder
streng medisch toezicht dient te staan;
d. kwantificering van de verontreiniging
door onderzoek van bodem en grondwater
op plaatsen waar, als resultaat van voorgaand onderzoek, hoge concentraties waren
te verwachten;
e. proefontgraving. Bij kleinere projecten
een gedeeltelijke of volledige ontgraving.
In Lekkerkerk heeft het waterleidingbedrijf
naast de werkzaamheden in de projectgroep, ook zelf onderzoek uitgevoerd. Dit
onderzoek omvatte de volgende onderdelen:
a. inspectie van het hoofd- en dienstleidingnet op een aantal punten waar
sprake zou kunnen zijn van verontreiniging.
Hierbij werden geen aantastingen van de
leiding gevonden. Wel was dit het geval
na een lekkage;
b. een laboratoriumonderzoek naar de
migratie van xyleen door ZPE en PVC
leidingmateriaal. Dit onderzoek toonde de
gevoeligheid van ZPE voor deze verontreiniging duidelijk aan. In afb. 3 wordt het
resultaat van een van deze experimenten
getoond;
c. onderzoek van het in de wijk afgeleverde water nadat het 8 à 10 uur had stilgestaan in de dienstleidingen. Dit onderzoek op aromaten werd periodiek herhaald. Medio april 1980 werd in twee
monsters een geringe verhoging geconstateerd. Nader onderzoek gaf aan dat in één
van de woningen de verontreiniging zeer
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Afb. 3 - Concentratie van xylenen, in ngfl, in met water gevulde kunststof buizen als functie van de
tijd. De buizen bevinden zich in een vat dat voor de helft is gevuld met zuiver xyleen. Eén buis
bevindt zich in de vloeibare xyleen, de andere boven het vloeistofoppervlak, waar de ruimte
verzadigd is aan xylenen damp.

ernstig was (100 à 200 fig/1 tolueen en
xyleen).
Achteraf bleek de dienstleiding alleen ter
plaatse van de aansluiting op de hoofdleiding vrijwel geheel verweekt en sterk
gezwollen. Doordat het overige gedeelte
van de dienstleiding nog geheel gaaf was,
kon deze verontreiniging bij eerdere bemonsteringen niet worden opgespoord.
Deze bemonsteringen waren juist gericht
op het opsporen van een mogelijke aantasting van de dienstleidingen, waardoor
met een klein monstervolume moest
worden gewerkt.
Bij de verontreiniging in Stolwijk werd
door de gemeente vrijwel dezelfde groep
ingeschakeld die het onderzoek in Lekkerkerk begeleidde. Hier werd ook een vrijwel
identiek onderzoekprogramma uitgevoerd.
De omvang van de verontreiniging was
hier veel beperkter. Wel was naast een
verontreiniging door tolueen en xyleen ook
sprake van een verontreiniging door zware
metalen. Tijdens de onderzoekfase heeft
het waterleidingbedrijf regelmatig het
stagnante water geanalyseerd. Tijdens de
ontgraving is het leidingnet geïnspecteerd.
Bij dit onderzoek zijn geen afwijkingen
waargenomen.

Ook in Krimpen aan de Lek is weer
gestart met dezelfde onderzoekprocedure
als in Lekkerkerk en Stolwijk. De resultaten
van de metaaldetectie, het organoleptisch
onderzoek en de chemische analyse stemden
niet met elkaar overeen. De aanwezigheid
van vaten wordt onwaarschijnlijk geacht,
eerder wordt gedacht aan het storten van
los materiaal. Daarom wordt hier getracht
de verontreiniging te verwijderen, door met
behulp van een drietal putten het verontreinigde grondwater te onttrekken en de
sloten door te spoelen. Bij twee putten
lijkt dit goed te lukken, bij de derde put
minder. Hier zal een proefontgraving
worden uitgevoerd.
Het geval van bodemverontreiniging te
Krimpen aan de IJssel is duidelijk anders
dan de bovengenoemde gevallen. Het
betreft hier een fabrieksterrein waar sinds
de eeuwwisseling chemische bedrijven
hebben geopereerd. Het gehele fabrieksterrein is zodanig verontreinigd dat in de
drinkwaterlevering provisorisch moet
worden voorzien met een bovengrondse
leiding. De bodemverontreiniging langs een
tweetal mogelijke leidingtracé's was zo
ernstig dat ook de aanleg van metalen
leidingen door het waterleidingbedrijf als
onjuist is beoordeeld. Gietijzeren en loden
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leddingen elders op het terrein functioneren
overigens nog uitstekend.

6. Kunststof leidingmateriaien in relatie
tot bodemverontreiniging (ir. S. Birkenfeld,
KIWA)
Kunststof buizen en hulpstukken, die in
Nederland gebruikt worden voor het
transport van drinkwater, zijn voornamelijk
vervaardigd uit thermoplastische kunststoffen. Echter is de tendens aanwezig, om
glasvezelversterkte thermoharde kunststoffen voor deze toepassing te gebruiken.
Als thermoplastische kunststoffen worden
gebruikt: ongeplasticeerd Polyvinylchloride
(uPVC), lage dichtheid polyetheen (l.d.PE)
ook wel genoemd zacht polyetheen (ZPE)
en hoge dichtheid polyetheen (h.d.PE) ook
wel genoemd hard polyetheen (HPE).
De bestandheid van kunststoffen tegen
chemicaliën is afhankelijk van de chemische
samenstelling en de structuur van de kunststof. Globaal kunnen de op het polymeer
inwerkende stoffen verdeeld worden in
fysisch actieve stoffen en chemisch actieve
stoffen. Fysisch actieve stoffen doen het
polymeer 'zwellen' en kunnen zelfs het
polymeer doen 'oplossen'.
De bestandheid van een polymeer tegenover een fysisch actieve stof kan bij benadering beoordeeld worden, wanneer men
de polariteit van de beide stoffen kent.
Algemeen geldt, dat niet polaire polymeren
in een niet polaire stof zwellen of oplossen,
terwijl zij tegenover polaire stoffen bestand
zijn. Voor polymeren met polaire groepen
geldt het tegenovergestelde. PVC bijvoorbeeld is bestand tegen alkanen zoals butaan,
pentaan etc. maar zwelt daarentegen op in
aceton, benzeen, cyclohexanon etc.
De bestandheid van polymeren tegenover
fysisch actieve stoffen is echter ook van
andere factoren afhankelijk, in het bijzonder van de fysische structuur van het
polymeer; bijvoorbeeld lage dichtheid
polyetheen (ZPE) zwelt circa 6 maal zo
sterk op in benzeen als hoge dichtheid
polyetheen.
Chemische actieve stoffen reageren met het
polymeer. Opmerkelijk is, dat kleine
chemische veranderingen in de opbouw
van het polymeer tot grote veranderingen
in de fysische eigenschappen aanleiding
geven. De bestandheid van polymeren
tegen chemisch actieve stoffen kan nadelig
beïnvloed worden door mechanische
belasting.
Het gedrag van kunststoffen ten aanzien
van mogelijke bodemverontreiniging is
moeilijk te voorspellen. Veelal zijn deze
verontreinigingen in een geringe concentratie aanwezig, terwijl de meeste gegevens
in de literatuur juist betrekking hebben
op hoge concentraties van de veront-
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FABEL IV - Globale cla:isificatie van een aantal kunststoffen tegen inwerking van chemicaliën
in hoge concentraties.
PVC
sterke oxydatiemiddelen
alifatische koolwaterstoffen
alcoholen
ketonen
esters
aromatische koolwaterstoffen
(benzeen, tolueen, xyleen)
halogeen koolwaterstoffen
zuren
anorganische zouten
basen

—: niet bestand
reiniging ten opzichte van de kunststof.
Enige informatie hieromtrent is in tabel IV
samengevat.
7. Slotbeschouwing
In de hier beschreven gevallen van bodemen grondwaterverontreiniging werd bij
vrijwel alle bedrijven een beroep gedaan
op het organisatie- en improvisatietalent
van het bedrijf omdat de betreffende problemen bij de normale bedrijfssituatie niet
of nauwelijks aan de orde komen.
Uit de hier beschreven gevallen van
bodem- en grondwaterverontreiniging
kunnen een aantal gemeenschappelijke
aspecten worden gedestilleerd.
Het chemisch onderzoek van grondwater
dient zich niet te beperken tot de macroparameters, die gewoonlijk worden bepaald, maar dient ook de analyse van
organische microverontreinigingen te omvatten. De VEWIN heeft aanbevolen het
onttrokken ruwwater regelmatig op de
aanwezigheid van organische en anorganische microverontreinigingen te onderzoeken.
Veelal ontstaan problemen bij de bepaling
van de mate en de omvang van de verontreiniging. Deze problemen liggen op het
gebied van de monsterneming, zowel van
water als van grond, de conservering, het
transport en de analyse zelf. Verschillende
analyse methoden laten bij de bepaling
van de concentratie van olie zeer uiteenlopende resultaten zien. Ook blijkt er vaak
geen duidelijk verband te bestaan tussen de
organoleptische eigenschappen van het
water en de resultaten van de chemische
analyse. Het is hierbij nog de vraag of de
drinkwaterleidinglaboratoria zich moeten
gaan toeleggen op de analyse van verontreinigingen in grondmonsters.
Interceptieputten, om de naar een puttenveld toe stromende verontreiniging te
onderscheppen, worden op verschillende
plaatsen toegepast en functioneren goed.
Ook wordt op dit moment een experiment
uitgevoerd om met behulp van putten ver-

PE

+
+

Glasvezel versterkt
epoxy
polyester
-T

+
+

+
+
+ : wel bestand

ontreinigde pakketten schoon te spoelen.
In alle gevallen wordt er de nadruk op
gelegd een preventief beleid te voeren,
door mogelijke bronnen van verontreiniging te inventariseren. Deze inventarisatie
zou zich zowel moeten richten op de
omgeving van puttenvelden, ter bescherming van de bron, als in stedelijke gebieden, ter bescherming van het distributienet. Het kan gewenst zijn om rond puttenvelden waarnemingsputten te plaatsen, om
op deze wijze vroegtijdig voor een mogelijke verontreiniging gewaarschuwd te
worden. Voor een goede keuze van de
plaats van de put en de positie van het
filter is een goed inzicht in de geohydrologische situatie rondom het puttenveld
noodzakelijk.
Aantasting van distributieleidingen door
verontreiniging komt tot uiting zowel in
de vorm van smaakklachten als in het optreden van lekkages. Smaakklachten zullen
veelal bij de laboratoria binnenkomen,
lekkages veelal bij de afdeling Distributie.
Voor sanering van dergelijke situaties is
een goede samenwerking tussen de genoemde afdelingen en de afdeling Inspectie
noodzakelijk. Er isniet altijd een verband
gevonden tussen het optreden van smaakklachten en de resultaten van chemische
analyse van het water. De gevonden gehalten aan verontreiniging in het drinkwater variëren zeer sterk. Ook is vaak niet
duidelijk op welke parameter moet worden
geanalyseerd. Tot nu toe zijn door de
DWL-Rotterdam 8 verontreinigingen in
het gedistribueerde water aangetoond. Het
verdient daarom aanbeveling dat de waterleidingbedrijven op korte termijn komen
tot standaard procedures inclusief het
analysepakket. Een probleem hiefbij wordt
gevormd door polaire verbindingen, zoals
alcoholen, ketonen, esters en organische
zuren. Op dit moment is hiervoor nog geen
standaardtechniek beschikbaar, zoals dit al
wel het geval is voor diverse groepen
apolaire verbindingen, zoals vluchtige lipofiele organische verbindingen ('headspace
G C ) , organoehloor, PCA's en olie.

274

Mededelingen

Aangetaste leidingen moeten snel worden
vervangen. Tijdens afsluiting moet gezorgd
worden voor vervangend drinkwater, bluswater, proceswater etc. Tevens is het
noodzakelijk belanghebbenden te informeren.
Door het optreden van verontreiniging van
drinkwater zijn een aantal beperkingen van
de toepassing van kunststof leidingen aan
het licht gekomen. Op dit moment bestaan
er nog geen aanbevelingen voor het gebruik van kunststofleidingen in gebieden
die verontreinigd kunnen zijn. Nader
onderzoek zal de mogelijkheden op dit
gebied moeten aangeven.

In memoriam ir. M.C.Brandes

Deze CWW bijeenkomst heeft duidelijk
laten zien hoe verschillende bedrijven
hebben gereageerd op problemen die voortvloeiden uit de verontreiniging van de
bodem en het grondwater. De gevolgen
betroffen zowel aantasting van het onttrokken grondwater alswel van het gedistribueerde drinkwater. Door eigen
onderzoek hebben de bedrijven de problemen kunnen oplossen. Het KIWA is
momenteel bezig met een onderzoek naar
de doorlatendheid van kunststof leidingmaterialen en zal de reeds verkregen en
nog te verkrijgen resultaten van onderzoek
evalueren. De verwachting is dat deze
activiteiten zullen resulteren in technische
richtlijnen en aanbevelingen, die van belang
kunnen zijn voor bedrijven die, helaas, nog
wel met deze problemen te maken zullen
krijgen.
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Op 31 mei overleed
geheel onverwacht
ir. M. C. Brandes.
Na het behalen van
het ingenieursdiploma
was ir. Brandes gedurende vele jaren als
ingenieur werkzaam
bij de Union Minière
du Haut-Katanga. Sedert 1966 was hij
verbonden aan het Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening.
Geruime tijd was hij plaatsvervangend
hoofd en speurwerkcoördinator van de
geohydrologische afdeling, later de hydrologische hoofdafdeling. In deze functies
heeft hij een belangrijk aandeel gehad in
de opzet en uitbouw van het geohydrologisch onderzoek door het Instituut.
In de laatste jaren wijdde ir. Brandes zich
weer geheel aan de zelfstandige uitoefening
van zijn vak, de geohydrologie - het vak
dat hij op zo uitnemende wijze beheerste.
Ook buiten het Instituut bekleedde ir.
Brandes vele functies. Een niet gering
aantal daarvan betrof KIWA speurwerkcommissies, waarin hij als voorzitter of lid
een grote inbreng had.
Met ir. Brandes is niet alleen een kundig
vakman, doch ook en vooral een beminnelijk mens heengegaan.

DDDLTDDD
Keuringsinstituut voor
Waterleidingartikelen KIWA NV
Overzicht van wijzigingen
KIWA-keur en KIWA-attest
Overzicht van wijzigingen in het eerste
kwartaal van 1981 van de lijst van fabrieken
die gerechtigd zijn tot het voeren van het
KIW A-keurmerk, respectievelijk het
KIWA-attestmerk.
2. Aftapkranen
Een en ander volgens Kwaliteitseisen nr. 11.
Vervallen is: 4. NV Inofer-Transmetal S.A.
te Mechelen, België (3).
(Idem in de rubrieken 11.3, 34a.5, 35a.3
en 46a.4.).

buizen van koper en kunststof volgens
Kwaliteitseisen nr.73.
Wijzigen: 1. OBO Bettermann OHG te
Menden, West-Duitsland (58).
Wijzigen: 2. Egli/Fischer & Co A.G. te
Zürich, Zwitserland (58).
b. Bevestigingsmaterialen voor koperen
pijpen volgens Kwaliteitseisen nr. 29, Ie
herziening.
Toevoegen: 5. OBO Bettermann OHG te
Menden, West-Duitsland (58).
10. Closets
a. Closetcorribinaties bestaande uit closetpot met aangebouwde stortbak en bijbehorende vlotterkraan volgens Kwaliteitseisen nr. 43.
Toevoegen: 17. Produits Céramiques de
Touraine te Selles sur Cher, Frankrijk (84).
13. Fittingen, koppelingen en onderdelen
voor soldeer- en schroefverbindingen
Een en ander volgens Kwaliteitseisen nr. 50,
Ie herziening.
Wijzigen: 6. Biginelli SPA te Omegna
(Nov.) Italië (67).
Toevoegen: 10. Firma Franz Viegener II
te Attendorn, West-Duitsland (11).
15. Fittingen van ongeplasticeerde
Polyvinylchloride
Een en ander volgens Kwaliteitseisen
nr. 54.
Wijzigen: 4. Durapipe Ltd te Cannock,
Engeland (88).
17. Gietijzeren buizen en hulpstukken
Een en ander volgens de Nederlandse
(ISO-)normen, zowel die met een speciale
asfaltering als de in steenkoolteer gedompelde.
Hulpstukken
Wijzigen: 7. BV Machinefabriek v/h
Rogier, Nerinx en Richter te Bergen op
Zoom.
Wijzigen: 10. Versteeg-Ensink BV te
Hardinxveld-Giessendam.
Toevoegen: 11. Fundiciones Metalicas te
Utebo, Zaragoza, Spanje (15).
20. Koperen pijpen

Een en ander volgens NEN 3262.
Toevoegen: 5. Everitube te Andancette,
Frankrijk (15).

a. Een en ander volgens Kwaliteitseisen
nr. 57.
Toevoegen: 13. Wednesbury Tube
Company te Bilston, Engeland.
14. Fabrika Barkarnih Cevi Majdanpek te
Majdanpek, Joegoslavië (89).

4. Bevestigingsmaterialen

21. Kunststof bekleding

a. Beugels van kunststof van waterleiding-

Uitwendige bekleding met PE van onder-

3. Asbestcement buizen

