Toxicologische aspecten van
drinkwatervoorziening;conclusies
Voordracht gehouden tijdens de 33e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Toxicologische aspecten',
die op 8 en 9 januari 1981 aan de T H Delft werd gehouden.

hebben voor zouten, ionen, polaire en
apolaire organische stoffen dan asymmetrische membranen.
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De bedoeling van deze laatste lezing in de
vakantiecursus 'Toxicologische aspecten
van drinkwater' is: het gehele veld nog
eens te overzien vanuit het gezichtspunt
van de waterleidingbedrijven. Dit element
is in verschillende lezingen al min of meer
expliciet aan de orde geweest. Ik wil
proberen het nog eens te belichten in de
vorm van een zeer globale samenvatting
van de voorafgaande lezingen en daaraan
nog enkele opmerkingen verbinden.
Het probleem is, dat wij leven in een
wereld waarin de bron waaruit wij drink-
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- het veiligstellen van de bronnen voor
de grondstof.
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zuivering tot een eindprodukt dat aan de
gestelde kwaliteitsnormen voldoet
- de levering van het eindprodukt aan
de bevolking.
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en daarvan afgeleid het vaststellen van de
kwaliteitsnormen waaraan de grondstof
moet voldoen, daarbij uitgaande van de
mogelijkheden van de thans gangbare
zuiveringsmethoden

water moeten bereiden in toenemende
mate is en wordt verontreinigd. Als gevolg
van de industriële activiteit die ons een
ongekende welvaart heeft gebracht, komen
er steeds meer produkten en afvalstoffen
in het water terecht die schadelijke effecten
(toxische, mutagene, carcinogene) voor de
mens kunnen hebben wanneer hij ze via
het drinkwater opneemt. In de laatste jaren
hebben wij ervaren, dat niet alleen het
oppervlaktewater maar ook het zo veilig
gewaande grondwater aan zulke verontreiniging bloot staat.
Daarbij komt nog dat wij, in de mate
waarin wij beter kunnen meten, steeds
meer schadelijke of verdachte stoffen
vinden.
De aanpak van het probleem zal moeten
verlopen in de fasen die Trouwborst heeft
genoemd:
1.
2.
3.
4.

herkennen
evalueren
bestrijden
voorkomen

Dit houdt helaas in, dat er altijd een
element van 'achter de feiten aanlopen'
inzit. Het verkrijgen van greep op de
problemen door het voorkomen van verontreinigingen zal pas in laatste instantie
en dan waarschijnlijk moeizaam bereikt
kunnen worden, zo het al ooit realiseerbaar is.
Idealiter zou de taakverdeling bij deze
aanpak tussen overheid en waterleidingbedrijven respectievelijk bedrijfstak moeten
zijn dat de overheid zorgdraagt voor:
- de normstelling
het vaststellen van de kwaliteitsnormen
waaraan het eindprodukt drinkwater moet
voldoen

ad 1. herkennen
Hierbij treedt op de voorgrond de behoefte
aan goede analysemethoden. In principe
ligt deze behoefte verschillend voor de
overheid en de bedrijfstak. Bij de taak van
de overheid valt het accent op de herkenbaarheid en meetbaarheid van individuele
stoffen teneinde hun effecten te kunnen
onderzoeken.
De bedrijven hebben allereerst behoefte
aan snelle, eenvoudige 'monitoring' methoden waarmee de kwaliteit van de bron
bewaakt, de effecten van de zuivering
gecontroleerd en de kwaliteit van het
eindprodukt getoetst kunnen worden.
Overigens zal er voor dit laatste aspect
vaak sprake zijn van een hanteren van
dezelfde methoden door overheid en bedrijven, zeker wanneer de definitie van de
normwaarden gebonden is aan de hantering
van een bepaalde analysemethode.
In de bedrijfstak neemt al jarenlang de
ontwikkeling van methoden een belangrijk
deel van de speurwerkactiviteiten in beslag.
De mogelijkheden van de laboratoria van
de bedrijven zullen ook steeds verder uitgebreid moeten worden. Met name speelt
dit nu bij de grondwaterbedrijven, die tot
voor een aantal jaren hebben kunnen
volstaan met een beperkt scala van
methoden.
ad 2. evalueren
Het is een duidelijke overheidstaak op
basis van onderzoek van effecten te komen
tot een normstelling voor de toelaatbare
gehalten. Zoals Zielhuis nadrukkelijk heeft
gesteld is dit in feite een twee fasen
procedure, waarbij een gezondheidskundig
advies, gebaseerd op dosis-effect onderzoek
uitgangspunt is voor een beleidsbeslissing.
Dit is een keuzeproces, waarbij ook andere
factoren mede beschouwd worden. Bij
deze afweging, ook al loopt het gehele
proces nog niet zo duidelijk, zouden ook
de waterleidingbedrijven partij kunnen zijn.
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Zoeteman heeft een aantal hoofdpunten
van dit onderzoek vermeld.
Als resultaat ontstaan zo uiteindelijk normen, die voor toxische stoffen het karakter
hebben van bovengrenzen. Voor mutagene
stoffen kunnen, zoals Koeman heeft laten
zien, geen dosis-effect relaties worden opgesteld, zodat de norm hiervoor moet zijn:
geen toename. Afhankelijk van het werkingsmechanisme zal een norm voor
carcinogene stoffen ofwel een bovengrens
zijn ofwel de eis van geen toename.
ad 3 en 4. bestrijden en voorkomen
De taak van de overheid is hierin: veiligstellen van de kwaliteit van de bron door
regulering van de emissie van verontreinigingen.
Voor het oppervlaktewater zijn hier de
instrumenten het tot stand brengen van
wettelijke regelingen voor zover het nationale aangelegenheden betreft en internationale verdragen ten aanzien van de
grensoverschrijdende rivieren. Het is u wel
bekend hoe moeizaam met name de laatstgenoemde zaken verlopen.
Voor het grondwater staan er wettelijke
regelingen op stapel waarvan verwacht
mag worden dat zij mettertijd tot resultaten zullen leiden.
Hangende al deze ontwikkelingen blijft er
ook voor de bedrijven nog volop ruimte
voor activiteiten, gericht op de bescherming
van de kwaliteit van de grondstof, zowel
van het oppervlaktewater als van het
grondwater. Zo vereist de bescherming
van de waterwingebieden op dit moment
ook van de bedrijven initiatieven, met
name naar de lagere overheden toe. Het
recente rapport van de Commissie Bescherming Waterwingebieden kan daarbij
uitgangspunt zijn.
Voor het overige ligt hier voor de bedrijven vooral de taak van het volgen van
de kwaliteit van de bron. Voor het oppervlaktewater betekent dat een uitvoerige
(Van de Meent heeft hiervan een overzicht gegeven) analyse en een zodanige
inrichting van het bedrijf dat er tijd is
voor die analyse en voor het nemen van
maatregelen op basis van de uitkomsten
daarvan.
Voor het grondwater houdt dit in een
inventarisatie van de bedreigingen van de
waterwingebieden en het opzetten van een
systeem van bemonstering en analyse, gebaseerd op locale geohydrologische kennis,
dat vroegtijdige waarschuwing kan geven
over het voortschrijden van de verontreiniging uit reeds aanwezige bronnen
(Van der Laan).
Het zwaartepunt van de bestrijding ligt bij

de zuiveringstaak van de waterleidingbedrijven. Voorwaarde daarbij is, dat in
het zuiveringsproces geen andere schadelijke stoffen worden toegevoegd of ontstaan. Over de verwijdering van verschillende groepen van stoffen met behulp van
de diverse zuiveringstechnieken bestaat
reeds een omvangrijke kennis. Graveland
heeft onderstreept dat op dit gebied het
boeken van vooruitgang in de eerste plaats
afhankelijk is van het beter kunnen herkennen, d.w.z. van de ontwikkeling van
analysetechnieken.
Hoewel terecht bij de normstelling voor
de kwaliteit van de grondstof het zuiveringsvermogen van de gangbare technieken
uitgangspunt is, is het toch van belang
nog in ontwikkeling zijnde methoden op
hun merites te beschouwen, zoals Schippers
dit voor de hyperfiltratie heeft gedaan.
Het is duidelijk, dat er niet één middel
tegen alle kwalen is.
Het punt waarop het eigen handelen van
de bedrijven bij de zuivering zorgen kan
geven, is dat van de desinfectie met chloor,
in verband met de vorming van trihalomethanen, zoals door Kruithof is toegelicht. Behalve het bestuderen van alternatieve desinfectiemiddelen zou het toch nog
wel eens interessant kunnen zijn de mogelijkheden van de klassieke langzame zandfiltratie voorzien van een nooddesinfectie
met chemische middelen te toetsen.
Voor zover het schadelijke eigen handelen
betrekking heeft op de gebruikte hulpstoffen zullen mijns inziens de door Poels
beschreven procedures afdoende garanties
kunnen geven.
Tenslotte is er dan nog de distributietaak
van de bedrijven. De goede kwaliteit van
het eindprodukt van de zuivering moet
daarbij bewaard blijven door een 'hygiënische verpakking' die het tegen invloeden
van buitenaf beschermt.
Deze bescherming is niet altijd voldoende.
Problemen doen zich bijvoorbeeld voor
door de aantasting van rubber, van PVC
en PE door aardolieprodukten (benzine,
afvalolie). Recent is in de aandacht gekomen de doordringbaarheid van plastic
buizen voor andere organische verbindingen
als methylbromide.
Al is het dan zo, dat er in ons vak telkens
weer nieuwe leidingmaterialen met enthousiasme zijn geïntroduceerd vanwege
hun gunstige eigenschappen, toch blijft het
een vereiste gevaarlijke situaties in de
bodem te onderkennen om een juiste keuze
te kunnen doen uit de beschikbare materialen. Overigens is dit probleem niet
nieuw, het is recentelijk weer eens geaccentueerd.
Dat ook de afgifte van schadelijke stoffen

uit het leidingmateriaal zelf aan het water
een probleem kan zijn, is u bekend. Ik
behoef slechts te noemen de loden buizen
en de PVC leidingen. Ook hiervoor geldt
mijns inziens dat het door Poels beschreven systeem van positieve lijsten tot een
sluitend geheel van voorzorg kan leiden.
Als kanttekening bij het onderwerp van
deze vakantiecursus wil ik nog opmerken
dat wij ons als bedrijven goed bewust
moeten zijn van de sfeer, waarin deze hele
problematiek leeft bij de bevolking, actiegroepen en in de media.
Abel Wolman zei er in 1976 van: 'instead
of succumbing to despair, the worker in
the field will have to maintain an equilibrium between the real, the hypothetical
and even the hysterical'. Het is ook
gezondheidszorg rekening te houden met
het bestaan van dergelijke extreme emoties.
Ik denk, dat wij als bedrijven er alles aan
moeten doen om vertrouwenwekkend te
zijn en - onze reputatie voortzettend te blijven.
Primair door onze daden, waarbij ik denk
aan
- alle signalen oppakken
- op basis van grondige feitenkennis de
zaken in hun werkelijke proporties brengen
- vervolgens adequate maatregelen nemen.
Secundair door onze woorden, de manier
waarop wij naar buiten treden.
De tijd is voorbij, dat iemand van ons nog
zou kunnen zeggen - laat staan denken - :
'dat kan bij ons niet gebeuren'. Wij zullen
nuchter en open moeten vertellen wat er
aan de hand is. Wil dat gehoord worden,
dan moet er wel een sfeer van vertrouwen
bestaan. Het zal zeer moeilijk zijn, zo'n
sfeer te creëren op het moment dat er een
incident is, tenzij daaraan reeds eerder is
gewerkt in de tijd dat er geen problemen
zijn. Hier ligt een belangrijk argument voor
het systematisch werken aan onze public
relations.
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