S T I C H T I N G REINWATER H O U D T VINGER AAN DE POLS

'Luikse'problemen met
deMaas
DewaterkwaliteitvandeMaasrondLuikverbetert,maardesituatieisnogabsoluutniettevergelijkenmetdieinNederland.HetrioolstelselvanLuikzalaangepastwordenaandehuidigenormenener
komendriewaterzuiveringsinstallaties, maarderealisatiehiervankannog 15,rrwgelu'kzcljs30Jaar
vegen.TotdieconclusiekomenMaredeRoovenFre'déYiqueMindcrhoudvanstichtingReinwater.
Na deeerstejaren actiegevoerd tehebbenrond deRijn en na bemonsteringen van
deMaas,Scheldeen Eems,zijn vrijwel alle
pijlen vandestichtingReinwater sinds1995
gericht opdeMaasendan voornamelijk het
Belgischedeelofbetergezegdhetdeelin
Wallonië.InWalloniëisdriekwart vande
bevolkingaangesloten opderiolering, maar
slechts ongeveer eenderde vanhet geloosde
afvalwater wordt daadwerkelijk gezuiverd.
Bovendien zijn verschillende rioleringen in
slechte staat.DeEuropeseUnieheeft enkele
richtlijnen opgesteld om de waterverontreiniging teverminderen ende waterkwaliteit
teverbeteren. Eéndaarvan isde stedelijke
afvalwaterrichtlijn: in2005moeten alle
agglomeraties indeEuropese Unie met
meer dan 2000inwonerequivalenten voorzienzijn vaneenopvangsysteem eneen
waterzuiveringsinstallatie. Deinwonerequivalent iseenmaat voordegeloosde hoeveelheid vuil,afgeleid aan dehand vandedagelijkse vracht vuildieéénpersoon veroorzaakt.InWalloniëmoeten zevengrotezuiveringsinstallaties gebouwd worden:driein
deagglomeratie Luik,drieinde agglomeratieCharleroienéén indesradNamen.
DeWaalseregeringheeft beloofd om
voordeagglomeratie eind 2000aandeEuropesenormen tevoldoen."Datlukt absoluut
niet",volgensdewoordvoerders vanReinwater.Verantwoordelijk voorde afvalwaterzuiveringin LuikistegenwoordigAIDE,oftewel
deAssociation Intercommunale pourle
Demergementet1'epurationdescommunes
delaprovincedeLiège.Beginditjaar ontvingenMindcrhoud enDeRooydeeerste informatievanAIDE. Daaruit bleekdaterpas
sinds tweejaareenkleine waterzuivering
werkt inhetzuidoostelijke deelvande
agglomeratie Luik,aandekant dusvande
rivierenOurthe enVesdre.Duidelijk werd
ookdat het bestaande rioolstelseldebouw
vaneencentrale waterzuiveringbijna onmogelijk maakt.VroegerkoosLuikineersre
instantie voordekortsteroute naar deMaas.
Het rioolstelselzieterdanookheelanders

uitdan ineendoorsnee-stad in Nederland.
"Bijkomende problemen vormen de
harde,vaakrotsachtige bodem endeenorme
verdunning van het rioolwater door regenwater,beekwater engrondwater". Inde
WaalseMaasregio heeft menin het verleden
veellastgehad vanoverstromingen. Het
stelsel vanwateropvang en pompstations
dat ter bestrijding vande hoogwaterproblemen isgebouwd, zorgt vooreenextracomplicatie bijdeaanlegvan rioleringen.De
rotsachtige bodemzorgt voorextra kosten
en eenlangere bouwduur voordezuiveringsinstallaties enderiolering.
MarcdeRooyverwachtzelfdat alle
benodigdewerkzaamheden pasover20tot
30jaar afgerond zullen zijn. Eind ^99 wilde
AIDEhetonderzoek naar debeste oplossingen klaar hebben.Omdat definanciële positievanLuikuitermate slecht is,zalhetgeld
vandeWaalseoverheid moeten komen.Desondanks kandestichtingReinwater geen
juridische procedure tegendegemeente
Luikbeginnen voordat determijn van1
januari 20or verstrekenis.
Destichtingonderzocht ookeen bedrijf
inhet Luikse,dat redelijk representatiefis
voordesituatie indeomgeving.Het gaat
om UCA, Union CuivreetAlliages,aande
zuidoever vandeVesdre.In 1986verrichrte
Reinwater eeneersteonderzoek bij dit
koperproducerende bedrijf Sinds begin
jaren90neemtReinwater tegelmatig monstersvan het afvalwater vandit bedrijf Per
jaar stroomt vanuit UCAtussende20en40
ton koperdeMaas in.Bijeen vergelijkbaar
Nederlands koperproducerend bedrijf
bedraagt deuitstoot 'slechts'300kilo. UCA
moet volgensdemeest recente lozingsvergunning deemissiemet90procent verminderen tot circadrieton."Afgelopen juni
hebben webijhet bedrijfopnieuw monsters
genomen.Denorm werd toen nogmeteen
factor drieoverschreden. Inprincipeishet
mogelijk omeenproceduretegendit bedrijf
tebeginnen", aldus MarcdeRooyen
Frédérique Minderhoud.

Eenderdeonderzoek verrichtte stichtingReinwateropeen bedrijfsterrein bovenstrooms,dus aandezuidwestkant vanLuik.
Vanafhet terrein werd in 1989eengrote
hoeveelheid cadmium indeMaasgeloosd.
Nu staan hier enkele afvalverwerkende
bedrijven.Delozingen vanafdezepercelen
naar deMaasblijken sterk verminderd.Wel
loogtdevervuilde bodemzware metalen uit
naardeMaas,aldusdeRooy.

Evaluatie
Deomslagin hetWaalsedenken ten
aanzien van(water)verontreiniging voorkomt in iedergevaldat deproblemen van
vroeger terugkomen. Devervuilingvande
Maasdooreenslecht rioolstelselenhet ontbreken van waterzuiveringsinstallaties

DeriolenmLuikzijn^jrootomookhetwatervan
diversebeekjesoftekunnenvoeren.

wordt aangepakt.Maar het gaat welveel tijd
kosten.Voorlopig kanstichting Reinwater
echtergeenjuridischeprocedures beginnen.
MarcdeRooyenFrédérique Minderhoud
zinspelen welopandere(vooralook)leuke
actiesdieertoemoeten bijdragen dat de
Maaswatsneller dandeWalennu van plan
zijn, eenechrschone rivierwordt."DeMaas
isbeter aan tepakken dandeRijn.Hetiseen
kleinschaliger stroomgebied. Bovendien
staan langsdeMaas(behalvedan bijLuik)
weiniggrotechemische bedrijven", aldusde
beidewoordvoerders vanReinwater."De
Maaswordt deschoonste rivier,een voorbeeld voordeRijn", f
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