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JAARVERGADERING VAN DE AWBR

Zorgen overde
waterkwaliteit inde
bovenloopvandeRijn
SindsdebestrijdingvandeverontreinigingvandeRijnhaarvruchtenbegonofte werpen,werddeze
aanpakeenvoorbeeldvoorEuropaenvoordestroomgebiedenopanderecontinenten.'Riverbasinmanagement'werdeen begripdatalséénvan defundamenten vandeEuropeseKaderrichtlijn Wateris
gehanteerd.Dedrinkwaterbedrijven stichttenvanaf15150eenaparteorganisatieomdevervuiling
vanderivierenaandeorderestellen:voorhetRijnstroomgebicd inNederlanddeRIWA(-Rijn),in
hetgebiedvanLobithtotaandemondvandeNeckardeÄWReninhetgebiedvandeoorsprongtot
enmetdeNeckarmondingdeAWBR(Arbcitsgemeinschajt WasserwerkeBodensce-Rliemj.Dezelaatstetelt/o leden:31waterbedrijven inzowelDuitsland alsZwitserland,drieuitOostenrijk, tiveeuit
LiechtensteinendrieuitFrankrijk, diesamenrondtienmiljoen mensenvandrinkwatervoorzien. Op
17junijl. hielddeAWBRdejaarlijkse ledenvergadering.
Sinds 1950isveelbereikt:dekwaliteit
vanhetRijnwater isaanzienlijk verbeterd,
maarerzijn problemen overgeblevenen
nieuweontstaan dan welinbeeldgekomen.
TijdensdeAWBR-vergaderingbleekeen
algemeenpunt vanzorgtezijn dat inde
Kaderrichtlijn Waterhetbelangvande
drinkwatervoorziening weinig aandacht
krijgt endaardoorookdebeschermingvan
het wateralsbron vandedrinkwaterbereidingnaardeachtergrond verschuift. Wanneerbijvoorbeeld deBodenseealsbronvoor
dedrinkwaterbeteiding gebruikt wordt,
heeft datalsvoordeeldatdewaterkwaliteit
relatiefconstantis.Nadeelisechterhet
gevaardateenongeluk ineensdewaterkwaliteitverstoortenmennietofnauwelijks kan
uitwijken.Zulkeincidenten zijn niet denkbeeldig.Reedstweemaalstortteindeafgelopenjaren indedirecteomgevingeenvliegtuigneer:indeBodenseeeenkleinvliegtuig,
ervlakbij eenRussisch passagiersvliegtuig.
Opdezelfde gronden heeft deAWBRzich
altijd vetzet tegen eenoliepijpleiding langs
het meer,tegengtoteremotorboten ophet
meerentegeneenopslagplaats vooratoomafval indeomgeving.Tochwotdt devraag
naarnoodscenario's steedssterker.Watdoen
dewaterbeheerders ende drinkwatetbedrijvenwanneer eengroot vliegtuiginde
Bodenseestort?Grotemodelstudies moeten
debasisvotmenvooreenantwootd opdie
vraag.Eenvraagdiebedrijven aanderivier
diehun innamekunnen staken,zoalsde
WRK,niet hebben.
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Ookinentond deBodenseemoetgebaggetd worden.Bijhet zoekennaar verantwoordemethoden vootopslagenverwerkingvandedeelsverontreinigde bagger
komtstorten indeBodensee,aldan nietna
voorreiniging, inbeeld,omdat heteenrelatiefgoedkopeoplossingis.Debelanghebbendedrinkwaterbedrijven realiserenzich
datzijzelfde waterkwaliteitsaspecten van
zulkestortingen moetenonderzoeken dan
weldeinschattingvananderen nauwlettend
moeten controleten.
RondBaselbevindenzichzo'n 1000tetreinen waarop vroegerdoor chemische
bedrijven afval isgestort.Niemand weet
precieswatenhoeveel;debedrijven zelfniet
endeoverhedenookniet.Welkestoffen liggenetenwatisdeinvloeddiezij hebbenop
hetgrondwatet enhetwaterdatviade
bodem ofdirect indeRijn terechtkomt? In
Baselismengestart metonderzoekdat antwoord moetgevenopdezevragen,dieook
voordebenedenstrooms gelegen bedrijven
belangrijk kunnen zijn.

Kwaliteit van de Bovenrijn
Zout
Dekalimijnen indeElzaszijn in2002
definitiefgesloten naeengrotebrand. Het
chloridegehalte bij Karlruheligt nu onderde
50mg/l.Devrachtenzijn nogeenvijfde van
watzevtoegerwaren.Tussen Karlruheen
LobithkomenetnogweldiversezoutlozingenvanDuitsemijnen bij,maardebeginsituatie isnu veelbeter.

EDTA
Destrijd tegen EDTA,een complexvormerdiebijallerleiprocessen en producten
gebruikt wotdt, begint resultaat opteleveren.Degemiddeldegehalten indeBodensee
zijn afgenomen van3,0mg/l in 1990 naar0,9
mg/l in2004. IndeNeckar isdezeconcentratiegedaaldvan30 mg/l in 1990naar 10mg/l
i n 2004.

MTBE
Deaanwezigheid vanMTBE,eenantiklopmiddel inbenzine,vormreenprobleem.
Detoevoegingaanbenzinevermindert de
luchtverontreiniging, maar isslechtvoorde
waterkwaliteit.MTBElostgoedopin watet,
wordt nauwelijks biologisch afgebroken, is
weliswaar nietgiftig, maat hoortniet in
watet.Dediscussiehierover in Californie
looptvooropdieinEuropa.Vervangende
middelen,zoalsETBEenTAME,hebben
soortgelijke effecten opwatet.Dewerkelijke
oplossingmoetgezocht worden inveranderingvanhet kraakproces bijdebenzineproductie,ietswatechterdeprijs van benzine
(nogverder)verhoogt.
Medictjnresten
Hetonderzoek naarmedicijnen in het
rivierwater heeft iniedergevalopgeleverd
datdevtachtvancarbamacipine bij Karlsruhegereduceerd konwordenvan7000kg/jaar
naar 2000kg/jaar. Ditwashetgevolgvaneen
saneringvandelozingvaneen producent.
Derest isafkomstig uit delozingenvan
gezuiverd afvalwater. Ookanderemedicijnenenröntgencontrastmiddelenzijn aantoonbaar aanwezig,zij hetdateen licht
dalende tendens iswaaite nemen.
Bestrijdingsmiddelen
OokindeBovenrijn komen concenttatiepieken inhetRijnwatetvooralsdirect
gevolgvanhetgebtuikvan bestrijdingsmiddelen indelandbouw.BijKarlsruhe worden
iederjaarconcenttatiesvanglyphosaat,een
polair onkruidbestrijdingsmiddel, gemeten
tot0,3Lig/lenAMPA,een afbraakproduct,
ooktot0,3Lig/l.Ditisvetgelijkbaar metde
problemen dieinNederland toteen innamestopleiden.
Geziendeaardvandeproblemen waarvoormen aandacht heeft, isdeAWBRnog
steedseengoedepattnervandeNederlandse
drinkwaterbedrijven.«,"
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