Anaerobe processen in transportstelsels; stank en aantasting*

1. Inleiding
De zuivering van huishoudelijk (stedelijk)
afvalwater in Nederland vindt veelal plaats
op regionale rioolwaterzuiveringsinrich
tingen. Hiermee hangt samen, dat voor het
transport van het afvalwater uitgebreide
transportsystemen nodig zijn.
Door lange verblijftijden en een slechte
natuurlijke beluchting van het afvalwater
in deze systemen treden rottingsprocessen
op, waarbij stankstoffen en/of beton
agressieve stoffen kunnen worden gevormd.
In dit kader zijn een aantal biochemische
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processen in afvalwater beschouwd, waarbij
de zwavelwaterstofvorming bijzondere
aandacht heeft gekregen.
Naast de vorming van zwavelwaterstof in
afvalwater zijn aspecten als ontwijking uit
afvalwater, stankhinder en betonaantasting
behandeld.
■Tot slot zijn een aantal maatregelen om
stankhinder en/of betonaantasting door
zwavelwaterstof te voorkomen of te be
perken nader beschouwd.
/
2. Biochemische processen
In afvalwater vindt door bacteriële activi
teiten afbraak van organische stof plaats.
De energie, die hierbij vrijkomt, wordt
gebruikt voor de synthese van nieuw cel
materiaal en ter dekking van de zogenaam
de onderhoudsenergie van de bacteriën.
In de afbraakprocessen wordt de organische
stof geoxydeerd. De oxydatieprocessen
kunnen plaatsvinden onder aerobe en onder
anaerobe omstandigheden. Onder aerobe
omstandigheden, met andere woorden bij
aanwezigheid van zuurstof, wordt geoxy
deerd met zuurstof en ontstaan uiteindelijk
kooldioxyde en water. Wanneer de org. 
fcische stof stikstof, zwavel of fosfor bevat
ontstaan hieruit uiteindelijk respectievelijk
nitraat, sulfaat en fosfaat.

* Bewerking van de op het NVA — symposium
Rioolstelsels: aantastings en stankproblemen —
d.d. 25 april 1979 te Utrecht gehouden voordracht.
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Onder anaerobe omstandigheden, met
andere woorden bij afwezigheid van zuur
stof, kunnen respectievelijk nitraat, sulfaat,
geoxydeerde organische stof en kool
dioxyde optreden als oxydatiemiddelen.
Uit de organische slof ontstaan o.a. kool
dioxyde, lagere vetzuren, alcoholen en
methaan. De oxydatiemiddelen worden bij
deze reacties omgezet in stikstof, ammo
niak, zwavelwaterstof, gereduceerde orga
nische stof en methaan. Wanneer de
organische stof stikstof, zwavel of fosfor
bevat ontstaan hieruit respectievelijk
ammoniak, zwavelwaterstof en fosfaat.
In schema:
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COs + H2O
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CH.
organische N ^ NH:j
organische S *■ HsS
De reactieprodukten van zowel de aerobe
als de anaerobe afbraakprocessen zijn of
niet betonagressief of komen in zodanig
lage concentraties voor in het afvalwater,
dat niet behoeft te worden gevreesd voor
directe aantasting van beton. Wanneer
echter bepaalde reactieprodukten ontwijken
naar de lucht boven het afvalwater kan
stankhinder en/of betonaantasting
optreden.
Het zwavelwaterstofgas (H2S), bepaalde
gereduceerde organische stoffen (o.a.
mercaptanen) en lagere vetzuren, eind
produkten van het anaerobe afbraakp roces
kunnen bij ontwijking uit het afvalwater
stankhinder geven.
In de praktijk is gebleken, dat stankhinder
meestal wordt veroorzaakt door het
zwavelwaterstofgas ('rotte eieren' lucht).
Het uit het afvalwater ontweken zwavel
waterstofgas kan bovendien leiden tot
ernstige betonaantasting.
Op vochtige beton en bij aanwezigheid
van voldoende zuurstof kan het zwavel
waterstof door bacteriën worden omgezet
in zwavelzuur en aldus een zeer sterk
agressief milieu vormen. Uit onderzoe
kingen van onder meer de Commissie
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Afb. I  Schematische weergave van de zwavel
waterstofvorming in afvalwater als functie van
de tijd.

Uitvoering Research [2] alsmede van het
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen en DHV Raadgevend Ingenieurs
bureau [4] is gebleken, dat de meeste
schadegevallen worden veroorzaakt door
zwavelwaterstof/zwavelzuurvorming.

3. Zwavelwaterstof
3.1. Vorming van zwavelwaterstof
in afvalwater
Zwavelwaterstof ontstaat uit organische
zwavel, dat vooral in eiwitten voorkomt en
uit sulfaat. Zodra het afvalwater zuurstof
loos is geworden, hoopt zich de uit
organische stof gevormde zwavel op.
Wanneer het afvalwater reeds een zekere
mate van aanrotting heeft bereikt, met
andere woorden, wanneer naast de zuurstof
ook het nitraat is verbruikt, komt de
vorming van zwavelwaterstof uit sulfaat op
gang (afb. 1).
Uit afb. 1 blijkt, dat bij langere verblijf
tijden het merendeel van de zwavelwater
stof wordt gevormd uit sulfaat.
Huishoudelijk afvalwater bevat doorgaans
50  100 mg sulfaat/'liter; hieruit kan
maximaal 1530 mg zwavelwaterstof
worden gevormd.
Neemt men verder aan, dat uit eiwitten
maximaal 5 mg/l wordt gevormd, dan
kunnen zwavelwaterstofgehalten van
20  35 mg/l afvalwater ontstaan; deze
(hoge) gehalten worden in de praktijk
waargenomen.
Bij de zwavelwaterstofvorming in afval
watertransportleidingen spelen de volgende
factoren een belangrijke rol [3]:
— het eiwit en het sulfaatgehalte van het
afvalwater;
— de temperatuur van het afvalwater. Uit
in Nederland uitgevoerde onderzoekingen
is gebleken, dat de vorming van zwavel
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waterstof pas goed op gang kwam bij
temperaturen boven ca. 15 °C [8];
— de mate van aanrotting van het afval
water.
De vorming van zwavelwaterstof uit sulfaat
komt pas op gang wanneer naast de
zuurstof ook het nitraat in het afvalwater
is verbruikt;
— de stroomsnelheid van het afvalwater.
Uit diverse onderzoekingen is gebleken,
dat de zwavelwaterstofvorming uit sulfaat
voornamelijk plaatsvindt in slibafzettingen
en bacterieslijmlagen op de bodem en de
wand van transportleidingen. E r zijn aan
wijzingen, dat bij stroomsnelheden boven
La. 1,2 m/sec. de zwavelwaterstofvorming
beperkt blijft;

»

— de pH van het afvalwater. De vorming
van zwavelwaterstof uit sulfaat verloopt
optimaal bij een pH tussen 6 en 9.
Er bestaat een duidelijk verschil tussen de
mate van zwavelwaterstofvorming in pers
leidingen en in vrijvervalleidingen. In vrij
vervalleidingen bestaat meestal nog een
zekere mate van natuurlijke beluchting,
waardoor het afvalwater minder snel aanrot
en de zwavelwaterstofvorming minder
groot is.
Indien men aan de zwavelwaterstofvorming
in transportsystemen wil rekenen, kan
gebruik worden gemaakt van empirische
formules, betrekking hebbend op pers
leidingen en vrijvervalleidingen.
Voor p ersleidingen bestaan de volgende
^formules:
De formule van Pomeroy [5]:
1 + 0,04 d
C . = k x l x BZV x [

r

]x

d

1,07(1' 20)i
waarin:

C, = toename HüSgehalte in de pers
leiding (mg 1)
k = konstante
t = verblijftijd afvalwater in de persleiding
(min)
BZV = Biochemisch Zuurstof Verbruik
(mg/l)
d = diameter persleiding (cm)
T = temperatuur afvalwater (° C)
De formule van Pomeroy is afgeleid uit
waarnemingen in persleidingen, waarin de
omstandigheden voor zwavelwaterstof
kvorming min of meer optimaal waren.
'Boon & Lister wijzigden de formule van
Pomeroy op basis van zwavelwaterstof
metingen in diverse persleidingen [1]. Zij
hanteren het chemische zuurstofverbruik
(CZV) in plaats van de BZV, terwijl voor
de konstante k een lagere waarde wordt
aangenomen.

Uit een onderzoek van de Stichting Toege
past Onderzoek Reiniging Afvalwater [8]
is gebleken, dat in het algemeen zowel de
formule van Pomeroy als van Boon &
Lister onder Nederlandse praktijkomstan
digheden te hoge waarden geven (Pomeroy
tot ca. 10 maal; Boon & Lister tot ca.
5 maal).
In de formule van Thistlethwayte wordt de
zwavelwaterstofvorming mede afhankelijk
gesteld van het sulfaatgehalte van het
afvalwater [9]. Deze formule is niet
getoetst onder Nederlandse praktijk
omstandigheden.
Opgemerkt dient te worden, dat met de
voormelde formules een gemiddelde toe
name van de zwavelwaterstofconcentratie
wordt berekend; in de praktijk treden
echter sterke fluctuaties op.
Voor vrijvervalleidingen bestaan soortge
lijke formules als voor persleidingen [6].
In vrijvervalleidingen vindt in tegenstelling
tot in persleidingen nog een zekere mate
van natuurlijke beluchting plaats. De
remmende werking hiervan op de zwavel
waterstofvorming is moeilijk te schatten.
De uitkomsten van deze formules dienen
dan ook met grote voorzichtigheid te
worden gehanteerd.
3.2. Ontwijking van zwavelwaterstof
uit afvalwater
De ontwijking van zwavelwaterstof uit
afvalwater wordt vooral bepaald door de
volgende factoren:
— de turbulentie van het afvalwater.
Plaatsen met veel turbulentie zijn o.a.
putten met overstorten, verdeelwerken,
zandvangers;
— de zuurgraad van het afvalwater. Het
Afb. 2  Sulfidevorm in p rocenten van het totale
sulfidegehalte als functie van de p H.
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Alleen het H2S kan ontwijken uit het
afvalwater.
Bij een lage zuurgraad (pH) ligt het even
wicht ver naar links en is het HüSgehalte
hoog.
Het verband tussen de pH en de gehalten
aan H2S, H S " en S' is weergegeven in
afb. 2.
Uit afb. 2 blijkt, dat bij een pH van ca. 6
het sulfide vrijwel uitsluitend als zwavel
waterstof voorkomt.
Daarentegen is bij een pH van ca. 9 vrijwel
geen sulfide in de vorm van zwavelwater
stof aanwezig.
3.3. Stankhinder door zwavelwaterstof
Uit metingen in rioollucht is gebleken, dat
het zwavelwaterstof in vergelijking met
andere stankstoffen in hoge concentraties
voorkomt, terwijl de geurdrempel laag is.
Onder de geurdrempel wordt verstaan de
laagste concentratie van een geurstof, die
door 50 % van een reukpanel nog juist kan
worden onderscheiden van geurvrije lucht.
Voor zwavelwaterstof worden in de
literatuur geurdrempels van 0,01 tot
0,1 mg/m 3 genoemd. Door ontwijking van
H2S uit de afvalwaterfase naar de gasfase
kunnen in slecht geventileerde ruimten
HaSgehalten van tientallen en zelfs hon
derden milligrammen per m:i ontstaan.
Het zal duidelijk zijn, dat in de omgeving
van dergelijke ruimten de geurdrempel
vele malen kan worden overschreden.
3.4. Betonaantasting door zwavelwaterstof I
zwavelzuur
Op vochtige betonoppervlakken kan het
uit het afvalwater ontweken HjS door
bacteriën worden omgezet in zwavelzuur.
Hierdoor kunnen zwavelzuurgehalten tot
ca. 7 % ontstaan; de pH kan dalen tot
waarden beneden 1 [7].
Voor de omzetting van zwavelwaterstof in
zwavelzuur dient aan de volgende voor
waarden te worden voldaan:

— het betonoppervlak moet vochtig zijn,
hetgeen vaak het geval is in slecht geven
tileerde ruimten;
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— er moet uiteraard zwavelwaterstof
aanwezig zijn;

/HS
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zwavelwaterstof in afvalwater is in ionen
gesplitst volgens de evenwichtsvergelijking:
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— de pH moet liggen tussen 0,5 en 8,5.
Verse beton heeft een pH van ca. 11; er
moet dus eerst een pHverlaging optreden,
alvorens de zwavelzuurvormende bacteriën
zich kunnen ontwikkelen. De pH daalt van
ca. 11 tot ca. 8,5 door binding van CO2
uit de lucht aan het beton; dit is een
tamelijk langzaam proces.

H2Ü (13) 1980, nr. 24

Bij een pH beneden ca. 8,5 ontwikkelen
zich de bacteriën Thiobacillus thioparus en
Thiobacillus denitrificans. Beneden een
pH van ca. 6 komt de zwavelzuurvormende
bacterie Thiobacillus thiooxydans tot
ontwikkeling; deze bacteriesoort geeft een
intensieve zwavelzuurvorming;
— er moet zuurstof aanwezig zijn; de
zuurstof is nodig voor de oxydatie van
H2S in H2SO+. De energie, die bij deze
reactie vrijkomt wordt gebruikt voor de
synthese van nieuw celmateriaal en ter
dekking van de zogenaamde onderhouds
energie van de bacteriën;

«

 er moet koolzuur aanwezig zijn; kool
uur is een bouwstof voor de bacteriën;

— er moeten minerale zouten (ammoniak
en fosfaat) en sporeelementen aanwezig
zijn, bouwstoffen voor de bacteriën.
Ammoniak, mede een eindprodukt van het
anaerobe afbraakproces, ontwijkt uit het
afvalwater; fosfaat en sporeelementen
komen vrij uit de cement van het beton;
— de temperatuur moet voldoende hoog
zijn. Problemen met H2S/H2S04aantasting
doen zich vooral voor in landen met een
warm klimaat (o.a. Afrika, Midden
Oosten).

Al deze factoren hebben hun invloed op
de mate van zwavelzuurvorming. Wanneer
alle factoren, met uitzondering van één
factor, optimaal zijn, dan wordt de snel
heid van zwavelzuurvorming bepaald door
• d e niet optimale factor (beperkende factor).
^Jit onderzoekingen van onder meer
Schremmer [7] is gebleken, dat de snelheid
van zwavelzuurvorming bij H2Sgehalten
boven enkele milligrammen per m 3 lucht
nauwelijks afhankelijk was van het H2S
gehalte; bij deze concentraties was het
H2Sgehalte dus geen beperkende factor.
In praktijkonderzoekingen in Nederland
zijn soortgelijke ervaringen opgedaan.

4. Voorkomen van stankhinder en/of
betonaantasting door zwavelwaterstof
4.1. Algemeen
Er bestaan meerdere methoden om stank
hinder en/of betonaantasting door zwavel
waterstof te voorkomen. Deze methoden
kunnen in de volgende categorieën worden
ingedeeld:
1. Voorkomen van de vorming van zwavel
waterstof in transportleidingen.
2. Voorkomen van het ontwijken van
zwavelwaterstof uit afvalwater.
3. Voorkomen van de verspreiding van
zwavelwaterstof in de buitenlucht (stank
bestrijding).
4. Voorkomen van de omzetting van
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zwavelwaterstof in zwavelzuur op beton
(corrosiebestijding).
De methoden uit de categorieën 1 en 2 zijn
tot dusver vrijwel steeds toegepast ten
behoeve van stankbestrijding. De methoden
uit categorie 3 hebben uitsluitend betrek
king op stankbestrijding; de methoden uit
categorie 4 uitsluitend op corrosiebestrij
ding.
Indien een methode geschikt is voor stank
bestrijding, in dit geval voor 'zwavelwater
stofbestrijding', betekent dit nog niet, dat
deze methode eveneens geschikt is voor
corrosiebes tri j di ng.
In het geval van stankbestrijding zijn rest
concentraties aan H2S in rioollucht van
enkele milligrammen per m 3 lucht in het
algemeen niet bezwaarlijk; door verdun
ning in de buitenlucht wordt de geur
drempel al vrij snel onderschreden.
Restconcentraties aan H2S van enkele
milligrammen per m 3 kunnen uit het oog
punt van betonaantasting nog wel bezwaar
lijk zijn (zie sub 4.4.).

stofvorming uit sulfaat vindt plaats,
wanneer bovendien het nitraat is uitgeput.
Door zuurstof of nitraattoevoeging aan
het afvalwater kan dus de zwavelwaterstof
vorming worden beperkt. Nitraattoevoe
ging is een dure methode en wordt daarom
weinig toegepast.
Zuurstof injectie in het begin van pers
leidingen wordt — met name in E ngeland
— reeds veelvuldig toegepast.
Ten aanzien van de toepasbaarheid van
deze methode onder Nederlandse praktijk
omstandigheden bestaan echter nog veel
onzekerheden.
Met betrekking tot de voormelde drie
methoden kan worden opgemerkt, dat:
— de methoden 1 en 2 zowel uit het
oogpunt van stankbestrijding als corrosie
bestrijding vaak niet het gewenste effect
zullen geven;
■— de in methode 3 genoemde zuurstof
injectie goede perspectieven biedt voor
bestrijding van stankhinder en betonaan
tasting.

4.2. Voorkomen van de vorming van
zwavelwaterstof
Met behulp van de volgende methoden
kan zwavelwaterstofvorming in transport
leidingen worden voorkomen of beperkt:

4.3. Voorkomen van het ontwijken van
zwavelwaterstof uit afvalwater
Het ontwijken van zwavelwaterstof uit
afvalwater kan als volgt worden voor
komen:

1. verwijderen van de bacterieflora.
Het merendeel van de zwavelwaterstof in
transportleidingen wordt gevormd in
bacterieslijmlagen en slibafzettingen op de
wand en bodem van de leidingen. Bacterie
slijmlagen en slibafzettingen kunnen
worden beperkt door:

1. oxyderen van H2S.
Het zwavelwaterstofgehalte kan worden
gereduceerd door toevoeging van oxydatie
middelen zoals chloorbleekloog en water
stofperoxyde.
Deze oxydatiemiddelen worden nabij de
uiteinden van de transportleidingen aan het
afvalwater toegevoegd.
Uit praktijkonderzoekingen is gebleken, dat
aldus 80  95 % van het H2S in het afval
water wordt geoxydeerd.
De restconcentratie aan H2S kan in het
geval van stankbestrijding meestal worden
geaccepteerd, doch is in veel gevallen nog
te hoog om betonaantasting te voorkomen.

— periodiek mechanisch reinigen van
transportleidingen met bijv. schrapers, hoge
drukspuiten etc;
— toepassen van hoge afvalwatersnelheden.
Gedacht wordt hierbij aan het regelmatig
in bedrijf stellen van regenwaterpompen
tijdens droogweerperioden.
2. verkorten verblijftijd van het afvalwater.
Naarmate de verblijftijd korter is zal het
afvalwater minder sterk aanrotten.
Door toevoeging van suppletiewater (opper
vlaktewater, bronwater) in transportsyste
men kan de verblijftijd worden verkort.
Anderzijds kan bij de aanleg van nieuwe
leidingen, welke veelal worden gedimen
sioneerd voor het jaar 1990 of later, een
gefaseerde aanleg worden overwogen.
Op deze wijze wordt voorkomen, dat lange
verblijftijden optreden in onderbelaste
leidingen.
3. aëroob houden van het afvalwater.
De zwavelwaterstofvorming uit eiwitten
komt op gang, wanneer de zuurstof in het
afvalwater is verbruikt; de zwavelwater

2. fixeren van H2S.
Het zwavelwaterstofgehalte kan eveneens
worden gereduceerd door fixatie van de
zwavelionen met twee of driewaardige
ijzerzouten. Ook een pHverhoging tot
boven 8,5 geeft een aanzienlijke reductie in
het zwavelwaterstofgehalte (zie afb. 2).
3. vermijden van turbulentie van het
afvalwater.
Door de turbulentie van het afvalwater
zoveel mogelijk te vermijden, kan de emissie
van zwavelwaterstof aanzienlijk worden
beperkt. In veel gevallen kan hierdoor
stankhinder worden voorkomen. Het rest
gehalte aan zwavelwaterstof zal echter in
veel gevallen nog te hoog zijn om beton
aantasting te voorkomen.
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4.4. Voorkomen van de verspreiding van
zwavelwaterstof in de buitenlucht
Verspreiding van zwavelwaterstof in de
buitenlucht kan worden voorkomen door
de rioollucht af te zuigen en te behandelen.
De navolgende methoden worden reeds
veelvuldig toegepast:
1. fysische behandeling.
De rioollucht wordt hierbij geleid door een
filter met bijv. actieve kool, waaraan het
zwavelwaterstof wordt geadsorbeerd.
2. chemische behandeling.
Het zwavelwaterstof in rioollucht kan
chemisch worden geoxydeerd in o.a. een
waterstofperoxyde- of chloorbleekloog} wasser.
3. biochemische behandeling.
Het zwavelwaterstof wordt hierbij door
bacteriën in bijv. een biowasser of een
bodemfilter omgezet in niet riekende verbindingen. In bepaalde gevallen kan de
afgezogen lucht worden geleid in de beluchtingstank van rioolwaterzuiveringsinrichtingen, waarbij eveneens een biochemische omzetting plaatsvindt.
4. verbranding.
Verbranding is een zeer rigoreuze methode
van H^S-verwijdering in vergelijking met
de drie voorgaande methoden. Het HaS
wordt evenwel volledig verwijderd.
4.5. Voorkomen van de omzetting van
H2S in HtSO*
Betonaantasting kan worden voorkomen
door de omzetting van zwavelwaterstof in
^zwavelzuur te voorkomen.
Essentieel hierbij is, dat op het betonoppervlak een ongunstig milieu voor de zwavelzuurvormende bacteriën wordt gecreëerd.
Dit is mogelijk-door:
1. ventilatie.
Door een goede ventilatie van de ruimten,
waar H2S ontwijkt, kan condensatie op
het betonoppervlak worden voorkomen.
De zwavelzuurvormende bacteriën ontwikkelen zich niet op droog beton.
2. sproeien van wanden.
Een nog weinig toegepaste methode is het
regelmatig schoon spuiten van wanden met
water. Zwavelwaterstof en eventueel gevormd zwavelzuur worden hierbij steeds
verwijderd, waardoor het milieu voor de
zwavelzuurvormende bacteriën ongunstig
blijft.

2. in huishoudelijk afvalwater worden
zowel onder aerobe als onder anaerobe
omstandigheden in het algemeen geen
direct betonagressieve stoffen gevormd;
3. in huishoudelijk afvalwater worden
onder anaerobe omstandigheden stankstoffen gevormd. Stankhinder wordt meestal
veroorzaakt door zwavelwaterstof; dit
zwavelwaterstof wordt gevormd uit eiwitten, doch in hoofdzaak uit sulfaat;
4. in riolen, putten, verdeelwerken, etc.
kan het zwavelwaterstof ontwijken naar de
lucht boven het afvalwater en vervolgens
op vochtige beton worden omgezet in
zwavelzuur. Door hoge zwavelzuurgehalten
kan ernstige betonaantasting optreden;
5. vanwege de lage H2S-concentraties ,die
moeten worden bereikt in rioollucht om
betonaantasting te voorkomen, zijn de
methoden om stankhinder te voorkomen
niet steeds geschikt om betonaantasting
door H2S/H2SO4 te voorkomen.
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My home is my castle ?
Rechterlijke uitspraken op het terrein
van de inspectie van
(drinkwater-) installaties zijn uitermate
zeldzaam. Gebrek
aan jurisprudentie
heet dat in het
juridisch jargon.
Vandaar ook dat de
schrijver van dit
rubriekje met genoegen melding maakt van een tweetal
recente vonnissen in kort geding van de
President resp. de Vice-President van de
Rechtbank te Maastricht van 12 juni resp.
15 juli 1980.
Beide zaken betroffen een geschil tussen de
NV Waterleiding Mij Limburg en een
eigenaar/bewoner van een aangesloten
perceel. Wal was het geval ?
Een zekere heer Van Keulen is eigenaar/
bewoner van een winkelpand met bovenwoning te Simpelveld, dat in 1979 op het
leidingnet van de WML was aangesloten.
De aansluiting was door de WML — naar
goed gebruik — voorzien van een keerklep.
De heer Van Keulen weigerde zijn medewerking aan controle binnenshuis door de
WML of deze vorm van beveiliging, waar
de aansluiting mede een bedrijf betrof, wel
voldoende was. De heer Van Keulen zag
de noodzaak van deze controle, voor het
verrichten waarvan het woninggedeelte van
het aangesloten perceel moest worden betreden, niet in en beriep zich op het grondrecht (artikel 172 Grondwet) dat het
binnentreden in een woning tegen de wil
van de bewoner verboden is, behoudens
bijzondere met name in de wet genoemde
gevallen. Artikel 15 van het Waterleidingbesluit * kan niet als een zodanig geval
worden beschouwd, nldus (de advocaat
van) de heer Van Keulen.
De WML was het met deze zienswijze apert
oneens en vroeg aan de President van de
Rechtbank te Maastricht om Van Keulen
te bevelen zijn keurmeesters voor controle
toe te laten in het bewuste pand. De
President wees deze vordering toe, na —
in hoofdzaak — te hebben overwogen:
— dat de levering van water door eiseres
* Artikel 15 Waterleidingbesluit:

"5. Conclusies
Het voorgaande kan als volgt worden
samengevat:
1. in huishoudelijk afvalwater komen in
het algemeen geen direct betonagressieve
stoffen voor;

1. 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.
2. Degene aan wie de in het voorgaande lid
bedoelde leidingen en toestellen toebehoren, is
gehouden bij de uitoefening van dit toezicht medewerking te verlenen.

