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Detransparantievan
debenchmark
Eindvorigjaar isopwateuforischewijzedederdebenchmarkvandedrinkwaterbedrijven
('WaterinZichtzoo3'Jgepresenteerd.Deze
kenschetstedekwaliteitvanhetAmsterdamse
drinkwateralshetbesteinNederland, maar
tegelijkertijd moestendegastenvanhetprestigieuzeAmstelHotel,voorzienvandrinkwater
uithetAmsterdamseWeesperkarspel,stante
pedeelderswordenondergebrachtvanwegeeen
vastgesteldeaanwezigheidvanlegionellabacterié'ninhettapwater.TonGravelandbekritiseert
onderstaandzoweldegevolgdemethodiekinde
benchmarkahhetoptredenvanLegionella
tegendeachtergrondvandevraagofhet
beschrevenveiligekwaliteitsbeeldvoorde
bestuurderendeklantdaadwerkelijk waargemaaktwordt.
Dewaterkwaliteit vanalleproductielocatiesvaneenwaterleidingbedrijf worden
tenbehoevevanonderlinge vergelijkbaarheidindebenchmark uitgedrukt inéén
getal:deWaterkwaliteitsindex (WKI)per
waterleidingbedrijf Hierbij zijn devolgende
factoren vanbelang:wettelijke notmen,
plaatsvanmonstername,aantalenkeuze
vandeparameters,gemetenwaardenende
relatietussendewaterkwaliteitsindex ende
kostenperkubieke meter.

Wettelijke nonnen
Deopstellersvan'WaterinZichtZ003'
lijken ernietvanopdehoogtetezijndatde
wettelijke normenslechtseenbeperktbeeld
vandewaterkwaliteit gevenendathet om
maximalegrenswaardengaatdieniet
mogenwordenopgevuld.VolgensdeopstellerszoueenWKIvan 1,0ideaalzijn.Degegevensindebenchmark roepen ten onrechte
eenbeeldopvaneenzwaaroverdrevenveiligedrinkwaterkwaliteit. Ookgeeft debenchmatkeenonjuisteboodschapaf,datde
drinkwaterkwaliteit deaanstaande decennia
geenaandacht behoeft endatkan worden
bezuinigdopdekostenvanzuivering,analysesendeskundigheid. Hetkanechtersoms
veiligerzijn geeninformatie teverstrekken
danmisleidende informatie.
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Plaats van de monstername
VolgensdeWaterleidingwet dienteen
waterveiligtezijn omtedrinkenente
gebruiken.Ditbetekentpersaldodat niet
alleenhetwatervanafdeproductielocatie,
maar vooralhetwateruitdetapkraan ofbijvoorbeeld uitdedouchekop bijdeconsuS 1 u . n jt

mentbepalend isvoordeveiligheidvande
consument.Uitderapportagewordt niet
duidelijk vanwelkmonsterpunt perproductielocatiedewaterkwaliteit in beschouwing
isgenomen.Veelklantengaanerlogischerwijzevanuitdathet waterleidingbedrijf
daarvoordemoreleverantwoordelijkheid tot
aandetapkraanendejuridische verantwoordelijkheid totaande hoofdkraan
draagt.Watmoetdeeigenaar immers metde
waterkwaliteit alseen temperatuurverhogingtot37°CtotgroeivanLegionellaleidt?

Aantal en keuzes van de
parameters
Vandeveletienduizenden verschillende
chemischeverbindingen envandeduizendenmicro-organismen,dieallein water
opgelostkunnen voorkomen,liggenernog
maarindeordevangroottevanvijfprocent
inhetanalytisch gezichtsveld.Daarom kan
alseerstebenaderinggoedmet somparameterswordengewerktvanalleorganischeen
anorganischestoffen entenslottewaar
nodigmetindividuelestoffen. Globaal
mogenwijaannemen,datvanalleverschillendechemischeverbindingen erindeorde
vangroottevan80procentorganischen20
procentanorganischzijn.Desomvande
hoeveelheden vanalleorganische stoffen
kanwordengeanalyseerd enuitgedtukt in
hetDOC-gehalte.Inprincipezijn aldeze
organischestoffen voedingsstof[nutriënt)
voorbiologischegroei,vanzowelpathogène
(ziekteverwekkende) micro-organismen,
zoalsbacteriën,alsookvanhogereorganismen,zoalspissebedden,zodathetvan
belangishetDOC-gehaltezolaag mogelijk
tehouden.
Uithetoogpuntvanbescherming tegen
metaalcorrosie isdeaanwezigheid vanenige
DOCgewenst,omdathumuszuren een
belangrijke bijdrage leverenindestrijd
tegencorrosievanonbekledegietijzeren leidingenendebruinkleuring vandrinkwater
tijdens distributie.Optimaal isdaarom inde
zuiveringtesttevennaareenDOCvan0,5à
1,5mg/l.Ruwoppervlaktewater heeft vaak
eenDOCvan334mg/l.Ruwgrondwater
heeft inWest-Nederland vaakeenDOCvan5
à 15mg/leninOost-Nederland eenDOC
van ï à3 mg/l.OnderhetDOC-gehalte kunnenooktoxischeorganischestoffen schuil
gaanenstoffen, diereuk,kleurensmaakin
hetwaterveroorzaken.Inzake individuele
toxischeorganischestoffen gaathetmeesta'
overmicrogrammen perliter.Dit betekent
dathetaantal toxischestoffen welgroot kan
zijn,maardat ingewichtuitgedruktdetoxischestoffen slechtséénoftweeprocent uitmakenendehumuszuten98procentof
meervanhet totaleDOC-gehike.

HetDOC-gehaltespeeltduszowelvoor
debiologischegroeipotentiealsookvoorde
toxicologischeveiligheidvandrinkwater een
dominanteenbepalenderol.Desteverbazingwekkender ishet temoeten constateren,
datdezeparameter inhet benchmarkrapportnietindebeschouwingen is betrokken.
Alseréénparameter isdiedenodige inzichtelijkheidentransparantie indedrinkwaterkwaliteitzoukunnen verschaffen, danisdat
hetDOC-gehalte.
Maarookveleanderevoorbeelden,ook
vananorganischestoffen, kunnen worden
genoemd.

Degemeten wiiarden
Eenwaterleidingbedrijfzalinhetalgemeenmeerdere,totweltienofmeer,drinkwaterproductielocaties omvatten.Tussen
dezeproductielocaties kunnen wereldenvan
verschilinchemischendaardoor ookin
microbiologisch opzichtbestaan.Het water
kanopdeenelocatierijkaan humuszuren
(DOC)zijn,opdeandererijkaan nitraat
en/ofaluminium, weeropeenandere rijk
aanzwaremetalenenopnogeenandere rijk
aanzoutenendaarnaastweinigvanandere
stoffen. Hetisookmogelijk, dateenlocatie
destrijd moetaanbinden tegenmeerdere
soortenverontreinigingen.Kortom,er kunnenzichtussenalleproductielocaties van
éénwaterleidingbedrijfgroteverschillen
voordoen.Hetsttevenomaldezeverschillendewatersoorten vandeverschillendelocatiesperwaterleidingbedrijf inééncijfer uit
tedrukken isomredenenvaneenvoudzeer
goedtebegrijpen.Daartoezijn ookin het
vetledenomdezelfde redenensteedsnieuwe
pogingengedaan.Hetmiddelen vangemetenwaardenistochsteedservarenalshet
mengenvandegerechtenvandeverschillendegangenvaneendiner ineen vijfsterren
restaurant totéénsoepje.Ditsmaaktnaar
allesentegelijk naarniets.Hetgeeft geen
enkelinzicht indekwaliteit vanhetre:-taurant,laatstaan indievaneenketenvanrestaurants.Hetisdaaromookniet verwonderlijk,datallesoepjesvandeverschillende
waterleidingbedrijven opdeschaalvanWKI
=0-1 onderlingnauwelijks verschillen.
Terugnaardegekozenmethodiek van
deinmiddels derdebenchmark.Door het
middelen vandegekozeneninviergroepen
ingedeeldekwaliteirsparameters perproductielocatieendaarna hetmiddelenvandeze
gemiddelde waardenvanalleproductielocatiesvanéénwaterleidingbedrijf totéén cijfer,wordthetonderscheidend vermogen
ernstigingeperkt.Eentransparantiediezo
hardnodigisomtewetenwatinelkeproductielocatiedezwakkepunten zijn.

Relatie waterkwaliteitsindex en
kosten per kubieke meter
Bijdeberekeningvandetotale kosten
perkubiekemeter wordtgeen onderscheid
gemaaktnaardekosten,dieworden
gemaakt omdewaterkwaliteit teverbeteren.
Ditbetekent indeonderlinge vergelijking,
dateenwaterleidingbedrijfdatzichinspant
deklant eenwaterteleverenmeteenzoveiligmogelijke kwaliteit, inzakekostenslechterscoortdaneenbedrijfdatzichuitsluitendrichtophetvoldoenaande minimale
wettelijke normen.Financiële besparingen
wordenhogergewaardeerddaneenbetere
waterkwaliteit. Hierdoorwordt een bestuurujkeimpulsgegenereerd ineenrichting,die
nietgunstigisvoordegezondheidvande
klant.

Alsvoorbeeld kanhiercentrale deelonthardingwordengenoemd.Dedoelstellingen
hiervanzijn steedsgeweest:
• volksgezondheid:minderzware metalen
engeenpathogènebacteriënvanparticuliereontharders inhet drinkwater;
• milieu:minderzwaremetalenen minderfosfatenoffosfaatvervangers in het
milieu,lager energieverbruik;
• comfort:geenketelsteen, grauwsluiers
inkledingofwittevlekkenopplanten.
Etenendrinken bereidmetzacht water
is smakelijker;
• financiën / economie:besparingen bijde
klant aanenergie,onderhoud,zeepen
wasmiddelen perhuishouden liggenvijf
tottienmaalhogerdandekostenaan
centtale deelontharding.

Indebenchmark wordtde methode
gevolgd,datdekostenperkubiekemeter als
gevolgvancentraledeelontharding voorhet
waterleidingbedrijf endusvoordeklant
wordenopgevoerd.Nietdemogelijke financiëlebesparingen voordeklant,ooknietde
grotevoordelenvoordegezondheid vande
klantennietdevoordelenvoorhet milieu.
Eenandervoorbeeld uitdepraktijk isdeverlengingvandelooptijd vankoolfilters teneindefinanciëlebesparingmogelijk te
maken.Hierdoor lopendeDOC-waarden op
enneemtdenagroeiendekansopLegionella
toe.Tegenzeerbeperktemeerkosten zouden
juist delooptijden vandeactieve koolfilters
moetenwordenverkortomhetDOC-gehalteteverlagenendekansopLegionellateverkleinen.Tegenoverdezekosten staanook
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hierweereenaantalaanzienlijke besparingen.Ookhierlevertde benchmarkrapportageeenonvolledigdusonjuist beeldopen
geeft eenverkeerdeboodschap af!

Legionella
AlsLegionellainhet leidingwater van het
AmstelHotelisaangetoond, mag redelijkerwijswordenaangenomen datzij eveneens
aanwezigisinhetgehele distributiegebied
vanhetwateruitWeesperkarspel.Vervolgensmagwordenaangenomen, dathetgeen
toevalligheid isdatditgebeurt inhetvoedingrijke(hoogDOC-gehalte]distributiegebiedvanWeesperkarspelennietin hetgroterevoedingarme (laagDOC-gehalte)
distributiegebied vanLeiduin.
Reedsvelejarengeleden isinreinwaterreservoirsaangetoond,datzeer voedingrijk
watercirca 15jaarna nieuwbouwleidt tot
eendikkeslijmlaag (biofilm) opde betonnen
wanden vandereservoirs.Doordezuurstof
uit hetopgeslagenwaterwerddeze biofilm
zodaniggeoxideerd,datdoorhet daarbij
vrijkomendezuurdekalkuitdeonderde
biofilm gelegencement werdopgelost.Dit
gingzodiephetbeton in,dathet betonijzer
werdbereiktengingcorroderen (betonrot).
Bruineroestvlekken opde reservoirwanden
enveelzandopdevloervandereservoirs
warendezichtbaregevolgen.Debiofilm zit
ookopdewanden vantransport- endistributieleidingeneninde binneninstallaties
totaandetapkraan endedouchevande
klant.Alsdoorhetjaar heende temperatuur
vanhetgeleverdewatertussendeuiterste
van2en23°Cwisselt,lijken deideale
omstandigheden aanwezigomLegionellate
mogen verwachten.
Hetisnietdebedoelinghiereenvolledig
mechanistisch modelvandegroeienhet
vrijkomen vanlegionellabacteriën te
beschrijven. Welisduidelijk dat naarmate
hetDOC-gehaltevan hetwater toeneemt,
eenbiofilm sterker kangroeien, waarin
Legionella,alofnietviaeentussenvorm,zich
beterkannestelenengedijen.Alsbovendien
dewatertemperatuur,zoalsineendoucheslangen-kopineenbadkamer,zichtussen
de20en y/C beweegt,zijn ongeveerwelde
optimalegroeicondities bereikt.Doorinde
zuiveringhetDOC-gehalteteverlagen tot
0,5à1,5mg/l kandezeproblematiek tegen
zeerbeperktemeerkosten redelijk eenvoudig
wordenopgelost.Alsreedseen biologisch
actievekoolfiltratie terbeschikking staat,
moet hetredelijk eenvoudigzijn de looptijd
vandekoolfilters tussentweeopeenvolgendereactivatieste verkorten.
Binnenoverlegstructuren,zoalsWater10 I H 2 0 | 42005

beleidinde21eeeuwenhetBTO(bedrijfstakonderzoek),lijken boven beschreven
samenhangen nu ookmeeraandacht te krijgen.Allemaatregelen dietotnu toe zijn
genomen,zijn vancuratieveaard,dat wil
zeggengevolgenbestrijdend, nadat eerst het
onheil reedsheeft toegeslagen.Beterzou zijn
preventieve maatregelen tetreffen, bijvoorbeelddoorhetDOC-gehalte(verder)teverlagen.Ditzoubovendienhet nevenvoordeel
hebben,datorganischestoffen nietalleenals
nutriënt, maarookalstoxischestoffen wordenverwijderd. Hierdoor kunnen detoxischestoffen endegroeivanmicro-organismen(bekendennogonbekend)gemetenals
koloniegetal,ondercontroleworden gehoudenzonderdateendesinfectie nodigis,bijvoorbeeld met behulp vanchloorofchloorverbindingen ofozonof waterstofperoxide
met allegevolgenvandien.Indestrijd tegen
Legionellawordtindepraktijk ookwelUVstraling,ingebouwd indemengkraan vande
douche,ophetkoudeaangevoerde water
toegepast.Hier isdedesinfectie uitsluitend
vankrachtindestralingszone.Daarnagaat
deslijmvorming endelegionella-groei,misschienzelfs versterkt,weergewoondoorals
denutriëntengehalten daarvoor toereikend
zijn.Ookdezemethode isderhalve niet
afdoende.Zelfsalsgeenofvrijwel geen
Legionella inhetkoudeaangevoerde water
kanworden aangetoond,kandaarna bij
hogeretemperatuur deslijmvormingende
Legionellawelsneltoenemen.Daaromis
monsternameuitdedouchekopzeeraan te
bevelen.Hetaantalslachtoffers aanLegionellaperjaar isnietbekend,omdatde
omschrijving vandedoodsoorzaak inNederlandonvoldoendeaandacht heeft.Hetwerkelijkeaantalslachtoffers zouweleensaanzienlijk hogerkunnen liggendan totnu toe
wordt aangenomen.

Evaluatie
Evenalsdetweevoorgaande(in 1997en
2000)levertookhetderde benchmarkonderzoek(in2003)alsgevolgvandegevolgde
methodiekniethetbeoogdeinzichtomde
bedrijfsprocessen teverbeteren.Het geeft
vanwegedegehanteerdevisieopnormen,de
keuzevandeparameters endegekozen
rekenkundige bewerkingvandegemeten
waarden opdeverkeerdgekozen plaatsen
vanmonstername zelfseenvertekend beeld.
Hetrapport roeptnamelijk het misleidende
beeldop,datdedrinkwaterkwaliteit zeer
veilig,zonietoverdrevenveiligis.Zooverdrevenzelfs,datdeeerste 10 tot 20jaarer
nietechtnaardewaterkwalireit behoeft te
wordengekekenengecommuniceerd endat
opdegebieden vanzuivering,laboratoria en
deskundigheid financieel kan worden
bespaard.Ditoordeelleidterioedatook

andereelementen vanhetrapport oplosse
schroeven komen testaan.
Deindrukbestaatdatdetweevoorgaanderapporteneenaantalbestuurders,zoals
RadenvanCommissarissen, gedeputeerden
enwethouders,ertoehebbenverleiddirecteuren vanwaterleidingbedrijven tebenoemen,dietotaalvreemdzijn indedrinkwaterwereldenonvoldoendeaandacht hebben
voorhetkwetsbaregebeuren vaneenveilige
drinkwatervoorziening.Dezedirecteuren
hebbeninenkelegevalleneennieuweorganisatiestructuur ingevoerd,waarindedeskundigen opafstand vanhet bedrijfsoverleg
opdederdeofvierdehiërarchische laagofhet
laboratoriumzelfs l'uitendeorganisatie zijn
geplaatst.Hetzelfde verschijnsel iswaarte
nemen inontwikkelingslanden. Het laboratorium wordtdanvaakdiepindeorganisatie
vaneenafdelingProductiegeplaatst.Opdie
wijze kanhethoofd Productieervoorzorgen,
dathijalleendieanalyseresultaten uit het
laboratorium ontvangt,diehij wenst. Inhet
gevalvaninternationalesamenwerkingis
meestalheteersteadvieshethoofd vanhet
laboratorium inhetbedrijfsoverlegopte
nementeneindehetkwaliteitsbewustzijn te
bevorderenendewaterkwaliteit überhaupt
opdeagendate krijgen.
Dehuidigedrie benchmarkonderzoeken
lijken vooreenaantaldirecteureneen vrijbrieftezijngeworden omdefinanciëlescoringsdrift ruim baan tegeventenkostevan
dewaterkwaliteit endevolksgezondheid. In
ditkaderisreedseenaantal maatregelen
genomen,zoalsdegenoemdeverlengingvan
delooptijdvanactievekoolfilters metverhogingvanhetDOC-gehaltealsgevolg,
ondanksdedreigingvanonderandereLegionella.
Het isaantebeveleneerstmetnamede
waterkwaliteitsbenchmark rigoreusteverbeterenalvorensdevierdebenchmark het
licht tedoenzien.
Hetplan vanstaatssecretarisVanGeel
vanVROMomdebandmetdeaandeelhouderendeRaadvanCommissarissen strak te
houden omtevoorkomen dat afwegingen
vanfinanciëleaarddominant worden, lijkt
steedsmeerbitterenoodzaak. <f
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