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Meetstations langs Rijn en Maas registre·
ren steeds minder vaak verontrustend
hoge concentraties van milieugevaarlijke
stoffen. De kwaliteit van het rivierwater
verbetert sterk, zelfs de zalm keert weer
terug. Wetgevin~ beleid en een groeiend
milieubewustzijn dragen natuurlijk bij aan
deze vooruitgang. Moor zonder de ontwikkeling van high-tech waterzuiveringstechnieken was het nooit zover gekomen.
et op- en overslagbedrijf Nederlandse Benzol Maatschappij (NBM) in
de Botlek nam in augustus verleden jaar een biologische waterzuiveringsinstallatie in gebruik om oliën, alehoholen en organische oplosmiddelen uit haar
afvalwater te verwijderen. En niet zonder
succes. De lozing van verontreinigingen op
het oppervlaktewater nam fors af. Het bedrijf loost nu, afhanke lijk van het soort verontreiniging, 95 tot 99 ,9% minder vervuilende componenten [1].
De organisatie voor Economische Samenwerking en ontwikkeling (OESO) is begonnen met een inventarisatie van de nationale
milieuprestaties. Onlangs verscheen het
OESO milieurapport over Duitsland, inclusief de voormalige DDR. De samenstellers
van het rapport constateren dat er nocr van
alles mis is, maar concluderen daarnaas~ ook
dat de Rijn schoner wordt en de lucht in het
Roergebied 'opklaart' [2].
Eind 1987 heeft Nederland samen met de
Rijnoever- en Noordzeestaten afgesproken
om m de penode van 1985 tot 1995 de lozina
van milieugevaarlijke stoffen substantieel t~
~erminderen. De afspraken zijn vastgelegd
m het zogenaam Rijnactieplan (RAP) en
Noordzeeactieplan (NAP). In 1990 inventanseerde het R ijksinstituut voor de Zuivering
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van Afvalstoffen (RIZA) de tussenstand [3).
De evaluatie toont duidelijk aan dat de reductiedoelstellingen op schema liggen. Zo
zijn lozingen van olie. PAK's . organische halogeenverbindingen , benzeen en metalen met
50% of meer afgenomen ten opz1chte van
1985.
Genoemde voorbeelden illustreren dat we
op de goede weg zijn. Dankzij de aanschaf
van 'eigen ' waterzuiveringsinstallaties lozen
industrieën aanzienlijk minder verontreJmgingen op de grote rivieren. Met de waterkwaliteit van de binnenwateren 1s het mmder
goed gesteld. Landbouw en de kleine, via het
rioollozende, industrieën geven daar nog de
nodige zorgen. Toch doen zuiveringsschappen en waterschappen er alles aan om ook
hier tot kwaliteitsverbetering te komen. Aan
de beschikbare technieken zal het niet ligaen want daar geldt 'de sky is the limit' , zo
~ch;eef het Milieu Magazine in haar aprilnummer.
In dit Chemisch Magazine staan cl_e waterzuiveringstechnieken centraal. Het thema
aeeft een overzicht van de meest gebru1kte
~uiveringsprincipes: biologische, chemische
en fysische methoden passeren de revue.
Deskundigen van TNO, LU Wagemngen en
RIZA beschrijven werkmgsphnc1pes, vooren/of nadelen en nieuwe ontwikkelingen. De
trend lijkt te worden: ·installaties op maat'
waarin combinaties van verschillende technieken het schoonste afvalwater opleveren.
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