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Kwaliteitsaspekten hebben bij deproduktie en transport van
drinkwater een grote betekenis. Het drinkwater moet tijdens
de distributie overgrote afstanden worden vervoerd en maakt
daar lange verblijftijden door. Drinkwater moet ook dan hy-
giënisch betrouwbaar blijven. Ziekteverwekkende bakterièn en
virussen mogen niet aanwezig zijn, de omstandigheden moe-
ten zodanig worden gekozen, lage temperatuur en lage gehal-
ten assimileerbaar organisch stof, dat drinkwater nietgroei-
bevorderend werkt op aanwezige tnikroben. Ongewenste or-
ganische en anorganische stoffen moeten tijdens het zui-
veringsproces worden verwijderd. De wel gewenste stoffen,
zoals spore-elementen, moeten in de juiste /concentratie aan-
wezig blijven.

iVrtixtikel 4 van het Waterlei-
dingbesluit stelt dat drinkwater dat door het
waterleidingbedrijf aan anderen ter be-
schikking wordt gesteld geen eigenschappen
mag hebben waardoor het voor de gezond-
heid nadelig kan zijn. Zuiveringsmethoden,
maar ook de omstandigheden waaronder het
transport plaatsvindt zullen dus zodanig ge-
kozen worden dat anticiperend op een even-
tuele negatieve kwaliteitsbeïnvloeding toch
op het punt van aflevering voldaan kan wor-
den aan de normen van het Waterleiding-
besluit. De normen zijn sinds de invoering
van het nieuwe Waterleidingbesluit vast-
gelegd in een viertal bijlagen bij dat Besluit.
Tabel 1 geeft een overzicht van de maximaal
toelaatbare koncentratie (MTC) van een

parameter

arseen
cadmium
cyaniden
chroom
kwik
nikkel
lood
antimoon
seleen
bestrijdingsmiddelen

waarde, mikrogram
per liter

50
5

50
50
1

50
50
10
10

0,1
polycyclische aromaten 0,2

MTC: maximaal toelaatbare concentratie.

Tabel 1 — MTC-waarden van toxische stoffen in drinkwater

aantal potentieel toxische stoffen in drink-
water.
In Nederland worden goede en betrouwbare
zuiveringstechnieken toegepast. Gekoppeld
aan de wettelijk vereiste kontroles levert dat
de zekerheid dat een goede kwaliteit drink-
water aan het distributienet wordt afge-
leverd. De verwachting is dan ook dat het in
dezelfde konditie bij de konsument zal ar-
riveren. De ervaring heeft geleerd dat deze
doelstelling bijna altijd gehaald wordt.

Kwaliteitskontrole versus
milieuvervuiling

Onder invloed van de toenemende milieu-
vervuilingsproblematiek is in dat Waterlei-
dingbesluit inmiddels een analysepakket li-
chaamsvreemde stoffen opgenomen. Een re-
gelmatig onderzoek naar de aanwezigheid
van organische mikroverontreinigingen zo-
als gechloorde verbindingen, polycyclische
aromaten en bestrijdingsmiddelen behoort
nu tot het routine-onderzoek van het drink-
waterlaboratorium. Dit deel van het analy-
seprogramma hoeft niet in het distributie-
gebied uitgevoerd te worden. Grondwater-
verwerkende bedrijven doen deze metingen
in het ruwe grondwater. Bedrijven die op-
pervlaktewater verwerken zijn verplicht het
ruwe water zowel als het gezuiverde eind-
produkt te onderzoeken op de aanwezigheid
van organische mikroverontreinigingen. Bij
deze nieuwe geïntroduceerde klasse van te
onderzoeken mikroverontreinigingen is men
uitgegaan van het principe dat een uitvoe-

rige kwaliteitskontrole op het moment van
de introduktie in het distributienet voldoen-
de waarborg is, dat de konsument niet wordt
gekonfronteerd met chemische verontreini-
gingen. Daaraan ligt de gedachte ten grond-
slag dat het drinkwater zich verplaatst in
een langgerekt maar hermetisch gesloten
verpakking. Een afleveringskontrole bij de
bron wordt daarom voldoende geacht.
Inmiddels is deze gedachte enigszins achter-
haald. De milieuvervuiling heeft als gevolg
gehad dat niet alleen bronnen van drink-
water: diep grondwater en oppervlaktewa-
ter, verontreinigd kunnen raken. In de bo-
dem aanwezige chemische afvalstoffen kun-
nen ook bepaalde leidingmaterialen pene-
treren en het langsstromende drinkwater
vervuilen. Oplosmiddelen, zoals verfver-
dunners en ontvettingsmiddelen, bijvoor-
beeld tri, tetra of per, die met regelmaat aan-
getroffen worden in vervuilde grond kunnen
relatief gemakkelijk door de wand van som-
mige typen kunststofleidingen dringen. Het
drinkwater voldoet dan niet meer aan de
wettelijke normen. De praktijk is dan dat een
leiding wordt aangelegd die wel betrouw-
baar is. In het kader van bodemsanerings-
operaties zijn met de waterleidingbedrijven
daarover afspraken gemaakt. Onmiddellijk
na het bekend worden van een nieuw ver-
vuilingsincident inspekteert het betrokken
waterleidingbedrijf het ter plaatse aanwe-
zige leidingnet en kontroleert het drink-
water op de aanwezigheid van de bodemver-
vuilende stoffen.

Achtergrond normstelling
Drinkwaterkwaliteitskriteria moeten meet-
baar zijn. De interpretatie van dergelijke me-
tingen vereist de aanwezigheid van normen.
Normen kunnen langs meerdere wegen tot
stand komen.
a De zuivere wetenschappelijke benadering,

vanuit de kennis die er bestaat over de af-
zonderlijke stoffen en hun inwerking op de
mens.

b De natuurproduktbenadering, gebaseerd
op de wens tot behoud van een zo zuiver
mogelijke kwaliteit, waarbij iedere ver-
ontreiniging geweerd moet worden.

Omdat vanuit een enkel drinkwaterpomp-
station grote aantallen mensen gelijktijdig
worden voorzien van drinkwater kan men
gezondheidstechnisch niet uitgaan van een
norm die zou moeten gelden voor één ge-
zond 'standaard' individu. De maximaal toe-
laatbare koncentratie van stoffen in drink-
water zullen beschouwd moeten worden in
relatie tot de effekten van die stoffen op een
heterogene populatie. Om ook het meest



kwetsbare deel van de populatie in bescher-
ming te nemen, zwangeren, zuigelingen, zie-
ken en ouderen, worden bij het vaststellen
van de normen aanzienlijke veiligheidsfak-
toren ingekalkuleerd.
De mens wordt altijd bedreigd door de kans
om vergiftigd te worden. Om in leven te blij-
ven moeten voedsel, water en zuurstof wor-
den opgenomen. De mens neemt gedurende
zijn levensperiode van ca 25000 dagen 10 ton
droge stof tot zich en 50 ton water. In dat
pakket komen stoffen voor, van natuurlijke
en synthetische oorsprong, die lichaamspro-
cessen kunnen verstoren. De ernst van de
vergiftiging is afhankelijk van het type stof,
de hoeveelheid, de wijze van blootstelling,
maar ook van de gezondheidstoestand van
het individu.

Vele metalen hebben een nuttige funktie in
het lichaam, mits ze in kleine hoeveelheden
worden opgenomen.
Ijzer, mangaan, zink, molybdeen, kobalt, va-
nadium, chroom, nikkel en tin zijn noodza-
kelijk om in leven te kunnen blijven. Te veel
leidt tot schade. Drinkwater zal zodanige
hoeveelheden van deze metalen mogen be-
vatten dat, rekening houdend met de relatief
grote vochtopname per dag, de ADI (Accep-
table Daily Intake) niet wordt overschreden.
Daarbij moet rekening worden gehouden
met de gelijktijdige bijdrage vanuit de voe-
ding. Onderscheid moet gemaakt worden in
akute vergiftiging en chronische vergif-
tigingsverschijnselen. Om de effekten van
een te hoge blootstelling te vermijden wordt
een zogenaamde No-Effect-Level bepaald
(NEL). Dat is de maximale koncentratie van
een stof waarbij nog geen gevolgen waar-
neembaar zijn voor een populatie. Vertaling
in een norm houdt in dat daarop een veilig-
heidsfaktor van 100 in mindering wordt ge-
bracht zodat een maximaal toelaatbare kon-
centratie van NEL/100 ontstaat.

Voeding Lucht Drinkwater
stof ADI MAC MTC

arseen 50 0,5 50
cadmium 1 0,05 5
kwik 0,7 0,05 1
DDT 5 1 0,1
Lindaan 10 0,5 0,1
Dieldrin 0,1 0,2 0,1
ADI: Acceptable Daily Intake; mikrogram
per kg lichaamsgewicht
MAC: Maximaal Aanvaardbare Concentra-
tie; mikrogram per liter lucht
MTC: Waterleidingbesluit; mikrogram per
liter drinkwater.

Tabel 2 — Verschillende normtelstels

Voor stoffen die verdacht worden van eigen-
schappen die op de langere termijn erfelijke
afwijkingen of kanker kunnen veroorzaken
geldt een andere benadering. Deze stoffen
moeten uit het milieu geweerd worden; in-
dien dat niet meer mogelijk is zal een zoda-
nige veiligheidsfaktor in de normstelling
moeten worden verdiskonteerd dat het uit-
eindelijke effekt van de blootstelling ver-
waarloosbaar is.
In tabel 2 worden voor een aantal toxische
stoffen de normen genoemd zoals deze gel-
den in de voedingsleer, ingeademde lucht en
het drinkwater.

Natuurpioduktbenadering
Voor een aantal van nature voorkomende
stoffen in het drinkwater heeft de wetgever
een bovengrens aangegeven. Het diepe
grondwater kan in de bodem verblijftijden
ondergaan van tientallen tot duizenden ja-
ren en de minerale samenstelling van het
grondwater is daardoor in evenwicht met de
omringende bodem. Afhankelijk van de bo-
demsamenstelling bevat het ruwe zuurstof-
loze maar natuurlijke grondwater meestal
veel te veel opgeloste metalen en is daardoor
ondrinkbaar. Pas na een zuiveringsproces
waarbij het overschot aan metalen wordt
verwijderd is het water konsumeerbaar te
maken. De grenswaarden die in tabel 1 wor-
den aangegeven mogen niet worden over-
schreden. Deze groep stoffen is toxikolo-
gisch bezien het meest schadelijk. Het pak-
ket omvat zware metalen, cyanide, bestrij-
dingsmiddelen en polycyclische aromaten.
Het valt daarbij op dat alle bestrijdingsmid-
delen gelijk worden behandeld. De grens-
waarde voor deze giftige stoffen bedraagt 0,1
mikrogram per liter, dat is praktisch gespro-
ken de aantoonbaarheidsgrens.
Niet alle bestrijdingsmiddelen zijn even gif-
tig voor de mens. Zou men toelating van ver-
ontreinigingsnivo's baseren op een zuiver
wetenschappelijk toxykologische benade-
ring, dan zullen vele afzonderlijke pestici-
den tot veel hogere koncentraties toegelaten
kunnen worden in drinkwater. Deze hogere
koncentraties zijn niet direkt schadelijk
voor de volksgezondheid. Kennelijk is het de
bedoeling van de wetgever geweest om te
streven naar een afwezigheid van welk be-
strijdingsmiddel dan ook in het drinkwater.
De wetgever heeft hier gekozen voor een hy-
giënische norm en geeft daarmee aan dat
goed en zuiver drinkwater dat zo'n belang-
rijke plaats inneemt in ons voedingspakket
extra beschermd dient te worden.
Een gevolg van deze benadering is dat een
waargenomen overschrijding van deze hy-

giënische norm niet onmiddellijk leidt tot
schade aan de gezondheid van de konsu-
ment.

Toezicht
Het waarborgen van deugdelijk drinkwater
vereist niet alleen van een eigenaar van een

. waterbedrijf dat voldoende goed drinkwater
wordt geproduceerd, maar houdt tevens in
dat preventieve maatregelen worden geno-
men ten behoeve van de bescherming van de
grondstof, dat de distributie probleemloos
verloopt en dat binnen een groot waterlei-
dingbedrijf voldoende hygiënische en we-
tenschappelijke kennis aanwezig is om plot-
seling optredende problemen het hoofd te
kunnen bieden. Een waterleidingbedrijf
moet kunnen beschikken over een goed uit-
gerust laboratorium waar het wettelijk voor-
geschreven wateronderzoek kan worden uit-
gevoerd. De zorg strekt zich ook uit tot de
binnenhuisinstallatie die volgens de instal-
latievoorschriften moet worden aangelegd.
Een waterleidingbedrijf beschikt over een
eigen inspektiedienst, die er voor moet wa-
ken dat de met zorg opgebouwde drink-
waterkwaliteit niet door de ondeskundig-
heid van één of meerdere aangeslotenen in
gevaar wordt gebracht.
Artikel 5 van de Waterleidingwet bevat een
aantal belangrijke bepalingen die van be-
lang zijn voor de verhouding tussen de In-
spektie van de Volksgezondheid en het wa-
terleidingbedrijf.

• Op schriftelijk verzoek van de inspekteur
binnen de bij dat verzoek gestelde termijn
in het belang van de volksgezondheid ge-
vraagde inlichtingen te verstrekken.

• Medewerking te verlenen aan een door de
inspekteur in het belang van de volks-
gezondheid in zijn bedrijfin te stellen on-
derzoek.

In de praktijk zal van deze bevoegdheden
zelden gebruik worden gemaakt. Meestal
worden in goed overleg tussen Inspektie, het
Ministerie en de Direktie van het waterlei-
dingbedrijfgeschilpunten doorgesproken.
Klachten van konsumenten worden groten-
deels opgevangen door de eigen inspektie en
kwaliteitsdienst van het waterleidingbe-
drijf. Een konsument die daarin geen ver-
trouwen heeft richt zich tot de regionale in-
spekteur van de milieuhygiëne. Deze kan na
eigen onderzoek eventueel een onafhanke-
lijk referentie-instituut inschakelen zoals
het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid
en Milieuhygiëne. Dit instituut kontroleert
ook regelmatig de kwaliteit van het drink-
water van alle waterleidingbedrijven in Ne-
derland. •


