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50jaarRIWA:verleden,heden
entoekomst
M. GAST, WRK/RIWA
P. BEEMSTERBOER, RIWA

Op 15JU1112001 washet50jaargeleden datdeRIWAwerdopgericht,hetsamenwerkingsverband
vandrinkwaterbedrijven dierivierwatergebruiken alsbronvoordedrinkwaterbereiding. De RIWA
heeft inaldiejarengestredenvooreengocdekwaliteit vanhetwaterindegroterivieren,oorspronkelijkalleenvandeRijn, laterookvan deMaasendeSchelde.Toenhetnogergslechtgesteldwasmet
dekwaliteitvan hetwater,opereerdedeRIWAalseen actiegroepdievaakdesteunzochtvande
publiciteit endepubliekeopinie.Nu hetveelbctergaar,isdeRIWAecuwaakliondgcwordciidie
kijktofdeaandacht nietverslapt. Bovendien probeertzeeensteedsgroterdeelvan destoffen 111 het
watertemetenen bacteriën,virussen enandereziekteverwekkersoptesporen.
Grondwater isvanoudsdemeestgewilde
bronvoordedrinkwatervoorziening. Ingeheel
Nederland werddanookgrondwater benut,
behalveopdieplaatsen waarhetteveelzout
bevatte,zoalsinhetwestenvanhetland.
Amsterdam,DenHaagenanderestedenin
Noord-enZuid-Hollandgebruikten inhet
beginhetgrondwater indeduinen,maarRot-

terdamonttrokvoorhaar drinkwaterbereiding
alvanaf1874Rijnwater aandeNieuweMaas.
Toenaandeduinenmeerwaterwerdonttrokkendanderegenerjaarlijks aantoevoegde,begonnenzeaandebovenzijde teverdrogen,terwijldewinputten aandeonderzijde
zoutgtondwater aantrokken.
Plannenomhetduinwater kunstmatig

De oprichters
Eenorganisatiekannietbestaanzonderpersonendiehetbelang inzien
vaneenbepaaldonderwerpojvaneenbepaaldeactiviteito/vormvan
samenwerkingendaarhunschoudersonderwillenzetten.Inditende
volgendekaderswordenenkelemarkantefigurenbelichtdieindeafgelopen50jaarvoordeRIWAvanbijzondere betekeniszijngeweest.
Opvrijdagochtend 15juni 1951 kwameninhethoofdgebouw vande
HaagseDuinwaterleidingenkelehetenbijeenomteberaadslagenover
demanierwaaropdeverontreinigingvandeRijnkonwordentegengegaan.Debijeenkomst waseeninitiatiefvanCotnelisBiemond,sinds
1937ditecteurGemeentewatetleidingenAmsterdam.Deanderenwaren
ArnoldGurck(directeurDuinwatetleidingDenHaag),JacobusBijket
(adjunct-directeurDrinkwatetleidingRotteidam)enSijbtenKramet
(adjunct-ditecteut Provinciaal WatetleidingbedrijfNoord-Holland).

aantevullenmettivietwatetwerdennade
TweedeWereldoorlogvooruitvoetinggereedgemaakt.In1955begondeHaagse Duinwaterleidingmethetinfiltreren vanwateruitdeLek
bijBergambachtindeduinen bijScheveningen.In1957gingdeWRK-IinJutphaas(nu
Nieuwegein)inbedrijfenwerdRijnwatergeïnfiltreerd indeAmsterdamseWaterleidingduineneninhetNootd-HollandsDuinreservaat.
DekwaliteitvanhetRijnwater vormde
echteteenprobleem.Industrieën ensteden
loosdenhun afvalwater ongezuiverdopde
rivier,terwijl erindeElzasgrotehoeveelheden
afvalzout inwerdengedumpt.
In1934begondeRotterdamseDrinkwaterleidingpoedervormigeactievekooltedoseten
omdesmaakvanhetdrinkwater tevetbeteren.
NadeTweedeWereldoorlogkonmendeRijn
zwaarverontteinigd noemen.Hethogegehalteaanchlorideenfenolen hadeenzeernegatieveinvloedopdekwaliteitendesmaakvan
hetuitderiviergewonnen drinkwatet.
OpNederlandsinitiatiefvondin 1950een
eetsteoverlegplaatstussendetivietbeherende
instantiesvandeRijnoeverstaten (Duitsland,
Frankrijk, Luxemburg,ZwitserlandenNederland).DitleiddetotinstellingvandeInternationaleCommissieterBeschermingvande
Rijn(IKSR),diein 1963doorhetVetdragvan
Bernwerd geformaliseerd.
Deoprichting vandeRIWA
Op15juni 1951 kwamendedirecteuren
vandewaterleidingbedrijven vanAmsterdam,

geregeldinformeren. OmdatNedetlandnietsaandeRijnsanering kon
bijdragen, maareruitsluitend vankonprofiteren, lagdatoverleg
gevoeligenwerddeRijnbedrijven stetkafgeraden zélfmetDuitseen
Franseoverhedencontactteleggen.Eenvastegastweidhet RijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening (Krul),datalvanaf1927contacthad
metDuitsewatetbedrijvenoverdeslechtereukensmaakvanhet
tivietwatet enin 1933 opbezoekwasgeweestbijdeFtansewatetstaat
endekalimijnen.Toendeeetstebijeenkomst in1951 om12.40uur
doorvoorzittetGutckwerdafgesloten wasnognietdenaam,maatal
wéldeessentievandeRIWAgeformuleerd. Dieessentiestaat vijftig
jaatlateinogaltijd overeind. *
Driemannenvanheteersteuur:vlier.CornellsBiemond,ArnoldGurckenSijbrenKramer
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Kernpuntvanhetovetlegvotmdehetbesluittotgezamenlijke activiteitenvoordeRijn(meten,bijzonder onderzoekenpubliciteit).Een
anderkernpunt washetleggenvancontactmetandereinstanties.Zo
hadRijkswaterstaat (DeGtaaff) op11juli 1950aandewieggestaanvan
deInternationaleRijncommissie enzoudeRijnbedrijven daarover
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Rotterdam, Noord-Holland (PWN)en Den
Haagvoor het eerst bijeen onder de naam
Rijncommissie, diealsnel werd veranderd in
Rijncommissie Waterleidingbedrijven om verwisselingmet de IKSRte voorkomen.Zebesloten "om gezamenlijk het probleem van deverontreiniging van de Rijn te bestuderen en om

samen alséén deRegeringvan advies te dienen
bij haar verderestappen om dit euvel zoveel
mogelijk regen te gaan".
Opdat moment startte een werkwijze die
de afgelopen 50jaar steeds isgevolgd, namelijk
om ingezamenlijk overleg:
dekwaliteit van het rivierwater te meten;
meetmethoden te(doen)ontwikkelen om
meer stoffen te kunnen bepalen;

Expert met internationale erkenning

specialeonderzoeken te doen;

Inoktober 151(34werd directeur KoosBijker
van deRotterdamse Drinkwaterleiding
(DWL)binnen deRIWAvoor het eerst vergezelddoorJoopRook,het kersverse hoofd
vanzijn Scheikundige en Bacteriologische
Dienst.

Onderzoekermetvisie
JoopRook

Vanwege plannen om in de
toekomst Maasin plaats van
Rijnwater te
gaan onttrekken,wasDWL
datjaar begonnen met metingen in deMaas.
DeeersteRIWA-

rapportages
daarover werden
opgesteld door Rook,diealsnel begon te
wijzen opdeverslechterende Maaswaterkwaliteit (smaak,olie,fosfaat, stikstof, fluoride, vissterften] en waarschuwde voorde
toenemende industrialisering langs de
Maas in Belgiëen Limburg. Hij vonddat de
waterbedrijven kwaliteitsnormen voorde
Maas moesten opstellen om daarmee acties
tegen deverontreiniging tevoeren.
Rookwaseen actieflidvan de Werkgroep
Chemici,die in 1965wasopgestart en waarvan hij begin 1973voorzitter werd.Hij zou
tot 1981 voorzitter van dewerkgroep blijven,met een onderbreking in 1975en 1976
vanwegezijn promotie.Die promotie was
een direct gevolgvan een ontdekking die
hem internationale bekendheid bracht,
namelijk deontdekking van de vorming
van trihalomethanen bij dechloring van
(drink)water.Zijn eerstepublicatie hierover
in'Water Treatment and Examination' uit
1974onder detitel 'Formation of haloforms
during chlorination ofnatural waters',
wordt nogaltijd regelmatiggeciteerd. Door
onder meer deze ontdekking beweesRook
een creatiefonderzoeker tezijn, een eigenschapdie,naast zijn bekendheid, voorde
ontwikkeling van deRIWAvan groot
belang isgeweest.
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contact tezoeken met collega-drinkwaterbedrijven in het Rijnstroomgebied;

spreekbuis naar buiten toevormen.Verder
stelde men zich tot doelom met andere
samenwerkingsverbanden te komen tot een
spreekbuis op internationaal niveau.
Uitbreiding werkterrein en samenwerking
Het voorbeeld van deNederlandse waterleidingbedrijven vond in Duitsland vrij snel
navolging.Zo werd in 1957door Noord-Duitse
Rijnwaterbedrijven deARW(Arbeirsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke) opgericht.
In 1968kwam deAWBRtot stand, de
Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee
Rhein, waarin zich bedrijven in het bovenstroomse gebied van deRijn (Zwitserland,
Liechtenstein, Oostenrijk, Zuid-Duitsland,
Frankrijk) verenigden.

overlegrevoeren met beherende instanties
en direct contact te leggen met de grote
vervuilers.
Behalvehet onderzoek opelkaar afstemmen, konden de bedrijven zoeen gezamenlijke

Aft,.

HetstroomgebiedvandeRijn.

Eind 1968leiddedesamenwerking tussen
deRIWAen deARWtot de instelling van een
internationaal waarschuwingssysreem voor
calamiteiten op deRijn, met het innamestation van deWRKteNieuwegein als centrale
meldplaats.
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Op 23januari 1970verenigden RIWA,ARW
enAWBRzich in deIAWR(Inrernationale
Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im
Rheineinzugsgebiet). Hiermee werden degezamenlijke belangen van alle drinkwaterbedrijven in het geheleRijnstroomgebied door één
koepelorganisatie afgedekt.
Tijdens het eersteIAWR-congresin 1970in
Horgen (beginpunt Rijn) drong men viaeen
gezamenlijke resolutie bijde Rijnoevcrstaten
aan op spoedmaatregelen ter verbetering van
de kwaliteit van het Rijnwater. Het tweede
IAWR-congres in 1971 teRotterdam (eindpunt
Rijn) leidde tot een brandbrief aan de Raad van
Europa met dezelfde boodschap.In 1973verscheen het eersteRijnmemorandum van de
IAWR,waarin dedrinkwaterbedrijven hun
eisen ten aanzien van degewenste Rijnwaterkwaliteit op papier zetten en kenbaar maakten.
De Maas in beeld
Vanwegedetoenemendevervuilingvande
Rijn wildeRotterdamzijn wateronttrekking van
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deRijn naardeMaasverplaatsen. Hiertoewerd
deN.V.WaterwinningbedrijfBrabantseBiesbosch(WBB)opgericht metalstaak indeBiesboschgrotewaterbekkens terealiseren,dievoor
deMaasbedrijven dezelfde functie vervullenals
deduinen voordeRijnbcdrijvcn (voorraadvorming,kwaliteitsverbeteringen kwaliteitsegalisatie).DeWBBwerd in 1973inbedrijfgesteld.

alsbron voor een deelvan haar drinkwater en
ging daarom in 1974samenwerken met de
RIWA.
Alsgevolg van dezeuitbreiding werd de
naam van deRIWAeen aantaljaren later veranderd inSamenwerkende Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven, met behoud van de afkortingRIWA.

Ook Den Haagging over opde inname van
Maaswater en koosvooreen innamepunt bij
Brakel aan een zijtak van deMaas,deAndelse
Maas.In 1976werd voor het eerst Maaswater
ingenomen en naar deduinen bij Scheveningen getransporteerd.

Detoetreding in 1999van het eersteScheldebedrijf deVlaamseMaatschappij voor
Watervoorziening, leiddeopnieuw tot naamsverandering.Tegenwoordig sraarRIWAvoor
'Vereniging van Rivierwaterbedrijven'.

Doordezeontwikkelingen werd het werkterrein van deRIWAuitgebreid met deMaas.
In 1973trad dedrinkwatervoorziening van
Antwerpen (AWW),alsinds 1955Maaswateronttrekker aan hetAlbert- en Netekanaal, als
eersteBelgischebedrijf toe tot deRIWA.
Vanaf1973gebruikte ook de Brusselse
Intercommunale Watermaatschappij deMaas

Dehuidigehoo/dmeldpuntenvoordeRijn(Bron:IKSR, Kobiem).

Grote incidenten
Grote rampen bleken nodigom het belang
van dekwaliteit van het rivierwater in zijn
volleomvang onder deaandacht vande verantwoordelijke overheden te brengen. Toen in
de vijftiger jaren achtereenvolgens het vissen
naar steur enzalm in deRijn werd gestaakt,
kreegdit verschijnsel nog relatiefweinig aandacht.Door de verschijning van het boek
SilentSpring van Rachel Carson m 1962werd
een bredelaagvan debevolkingzich echter
bewust van degevaren van milieuvervuiling.
In 1969veroorzaakte het insecticide endosulfan een massale vissterfte in de Rijn vanaf
Bingen.AlleRijnwaterbedrijven staakten
gedurende tweeweken de inlaat van rivierwarer.Debedreiging vande volksgezondheid
doordeze lozing kreeggrote aandacht in de
pets.Opdat moment werd de kwetsbaarheid
van dedrinkwatervoorziening uit Rijnwater
pas voor het eerstecht duidelijk. Nationaal en
internationaal vetanderde het denken over de
aanpak van de watervervuiling. Dit leidde
mede tot het aanvaarden vandeWet verontreinigingoppervlaktewater in het Nederlandse
parlement, waarmee in 1970een wettelijk fundament werd gegeven aan de bestrijding van
waterverontreiniging.
Indecember 1976ondertekenden de Rijnoeverstaten in Bonn het Rijnchemieverdrag en
het Rijnzoutverdrag. Inartikel 11 van de beide
verdragen kreegdeIKSRde opdracht een waarschuwingssysreem uit tewerken voor incidenteleRijnverontreinigingen. Met zes meldpunten langs deRijn en twee langs de Moezel
kwam in 1980deInternationaler Warn- und
Alarmdienst 'Rhein' tot stand.
Hetjaar 1986waseenechtrampjaar. In
april vond het ongeval plaats met dekernreactor bijTsjernobyl. Radioactievestoffen kwamen terecht in deatmosfeer en werden verspreid overgrote delen van Europa. Gedurende
enkele weken wasde radioactiviteit in de Rijn
en deMaas sterk verhoogd, tot maximaal een
factor 100boven normaal.
H20
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Op ï november vond een grote brand
plaats bij het chemieconcern Sandoz in Basel.
Met het bluswater kwamen grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen indeRijn terecht,
waardoor al het leven inderivier werd gedood.
Debeelden van tonnen dodevissendieuit het
water werden gehaald, gingen de gehele
wereld over.Het ecosysteem van deRijn leek
in één klap tezijn vernietigd. De bevoegde
ministers van deRijnoeverstaten reageerden
onmiddellijk. Medio december werd niet
alleen besloten tot eengroot aantal maatregelen inzake de veiligheid van industriecomplexen, alarmering, onderzoek en herstel,
maar ook voor deafhandeling van schade en
aansprakelijkheidskwesties. De Internationale
Rijncommissie kreegdeopdracht het Rijn
ActieProgramma teontwikkelen tot herstel
van het ecosysteem in de Rijn.

DeRIWAopbezoekbijdekalimijnenop5november1993. V.I.n.r. ir.J. Hcujkens(EWR),ir.J.Hieter(DZH),ir.M. Gajt
(GWA),drs.G.Oskam(WBB), ir.H.Vliegen(WML)enir. W.Visscber(WOB).

Decommotie over Sandoz gafookeen
impuls aan het chemisch-analytisch onderzoek naar organische microverontreinigingen.

men in rivieren alsdeRijn en deMaas.

relatieflage concentraties waarin zij voorko-

Nieuwe analysemethoden werden ontwikkeld,
waardoor meer stoffen konden worden gemeten dan in het verleden, inhet bijzonder in de

Dit leidde in 1987meteen tot nieuwe,zo
mogelijk noggrotere, commotie toen het laboratorium van Gemeentewaterleidingen

Een Rijntandem
ToenCornelis Biemond zijn RIWA-voorzitterschapop 24februari 1965overdroeg aan Henk
Boschvan het Haagse Duinwaterbedrijf werd hij vergezeld door Cornelis van der Veen,die hem
datjaar was opgevolgd alsdirecteur van Gemeentewaterleidingen. In 1969vond deRIWA,door
depubliciteit rond deendosulfanaffaire, een vice-voorzitter noodzakelijk en men besloot dat
Vander Veendie taak zou vervullen. Op 1januari 1971,eenjaar na deoprichting van een internationale organisatie van Rijnwaterbedrijven (IAWR),ruilden devoorzitters van plaats en werd
Vander VeenRIWA-voorzitter.
Om meer druk tekunnen uitoefenen opdeRijnsanering besloot
men een fulltime secretaris voor
Rijnzaken indienst te nemen. Op
1maart 1973werdJur Huizenga in
diefunctie benoemd. Zijn achtetgrond alsvoormaligsecretaris van
deInternationale Rijncommissie
maakte hem ook bijzonder
geschikt alsGeschäftsführer van
het internationale IAWR-verband.
DeIAWRwerd na haar oprichting
in 1970hét pressiemiddel voor de
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zonder noemenswaardige afbraak de afvalwaterzuiveringsinstallatie van BASF passeetde en
evenmin werd tegengehouden tijdens de duinpassage en het bereidingsproces van Gemeentewaterleidingen. Bentazon zat dus in het
drinkwater, weliswaat in kleine hoeveelheden,
maar boven deEU-grenswaarde van0,1pg/1.
De impact van dieontdekking bleek groot,
want door de negatieve publiciteit zagenBASF
en andete chemische multinationals indat zij
zich dit soott lozingen structureel en incidenteel niet meet konden permitteren. Tegelijk
besefte dedrinkwatersector dat in de productiebedrijven een nog bredere barrière moest
worden opgebouwd tegen dit soort, tot dusverre niet temeten, stoffen.
Het Rijn ActieProgramma werd geïntensiveerd en met nieuw elan door de Rijnoeverstaten aangepakt. Hieraan werd een duidelijke en
aansprekende doelstelling verbonden: terugkeervan dezalm indeRijn in2000.
Permanente ellende

DrukuitoefenenopdeRijnsanering:
JurHuizemja(1.)enCornelisvanderVeen(r.)

Rijnsanering, wat een toename vanIAWR-activiteitentot gevolg had:tot 1975werd jaarlijks
een internationaal congres georganiseerd (daarna tweejaarlijks), vanaf 1971 verschenen Rijnverslagen en in mei 1973publiceerde deIAWReen memorandum met grenswaarden. DeRIWA
spande in 198t met negen andete instellingen een administratieve procedure aan tegen de vergunningen tot zoutlozing in de Elzas.Alsgeen ander gebruikte VanderVeen indietijd de
media om op tactische wijze druk uit teoefenen, terwijl Huizenga zijn gedegen kennis van
Rijnzaken inbracht. Indieperiode tot het eind vandejaren '80,waarin deRijn voor iedereen
zichtbaat zijn diepste dieptepunten bereikte, waren deze tweezeergoed opelkaar ingespeeld.
Aan het herstel van deRijn, waaraan nogaltijd wordt gewerkt, heeft die tandem zonder twijfel
zijn bijdrage geleverd.

LÜ

Amstetdam ontdekte dat BASF in Ludwigshafen alvanaf1970het bestrijdingsmiddel bentazon opdeRijn loosde.Het bleekeen stofdie

Een voortdurende bron van zorg voor de
RIWAwaren dezoutlozingen door de Franse
kalimijnen in deElzas.In 1904waren in de
Elzas zoutlagen ontdekt. Bijde start van de
zoutwinning in 19mwerd het afvalzout nog
opgeslagen in oudere mijnschachten, maat
vanaf 1931kregen dekalimijnen vergunning
om her opdeRijn te lozen.Aleenjaat later
protesteerde Nederland tegen die lozing, maar
tevergeefs. In f972zegde deFranse regering toe
een deelvan het zout op teslaan.Enkele tuinders begonnen in 1974een civielproces om
hun zoutschade vergoed tekrijgen. In 1980was
Frankrijk zijn toezegging nog altijd niet nagekomen.Toen alsklap opde vuurpijl de
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lozingsvergunning van de kalimijnen werd
verlengd, leek demaat vol.Tien Nederlandse
instanties,waaronder deR1WA,startten op
18februari 1981 een administratieve procedure
tegen devergunning tot lozing.Zo begon een
langdurige strijd van herhaalde nietigverklaring van telkens weer nieuwe lozingsvergunningen. In 1991legdendeministers vast dat
het chloridegehalte aan degrens bij Lobith de
200mg/l niet mocht overschrijden. Het teveel
wordt sindsdien opgeslagen.
Dezoutproblematiek eindigt binnenkort
alsdezoutwinning in de Elzas wordt gestaakt.
Het zout moet nu zodiep worden weggehaald,
dat opdewereldmarkt niet meer kan worden
geconcurreerd.
Het beleid nu
Her huidige beleid isdeweerslag van
actiesdiedeafgelopen tienjaar zijn ingezet. De
activiteiten ter bescherming van de Noordzee
hebben ertoegeleiddat deNoordzeestaten de
aanvoer van milieugevaarlijke én van eutrofiérende stoffen via rivieren en estuaria naar de
Noordzee belangrijk reduceren. Terugdringen
van eutrofiërende stoffen isalleen mogelijk als
derioolwaterzuiveringen in het Rijnstroomgebied worden voorzien van zuiveringstrappen
diezowelstikstofals fosfor vergaand elimineren.Dit heeft technisch en financieel grote
implicaties gehad.
Effectuering van het Rijnzourverdrag
heeft niet alleen dezoutbelasting van de Rijn
door deFranse kalimijnen reruggebracht. Op
basisvan hetzelfde verdrag isde uitslag van
het water van deWieringermeer verlegd van
het IJsselmeer naar deWaddenzee. Het gemiddeldechlondegehalte inzowelRijn alsIJsselmeer lag in 2000onder de 100mg/l.
Halverwege dejaren tachtigwerd met de
Amestest geconstateerd dat de mutageniteit
in het Rijnwater tien keerzo hoog wasals
in het Maaswater. Eenaannemelijke verklaring wasniet direct voorhanden.Toen de
RIWAhierop deaandacht vestigde,ontstond in
wetenschappelijke kringen veeldiscussie over
dewaarde van detest.Toch isde mutageniteit
in beiderivieren, vermoedelijk alsgevolg van
diediscussie,beduidend afgenomen.
Dediscussieover hetgebruik van
bestrijdingsmiddelen gaat onverminderd door.
Directelozingen komen niet meer voor, maar
door de toepassing inde land- en tuinbouw en
bij het beheer van deopenbare ruimten, komen
bestrijdingsmiddelen alsdiffuse belasting
overal ingrond- en oppervlaktewater terecht.
Anderebestrijdingsmethoden en beheerstechnieken endeontwikkeling vangoed afbreekbaremiddelen moeten uitkomst bieden.

Nieuw in beeld kwamen oestrogène stoffen,geneesmiddelen en ziekteverwekkende
organismen, zoals Giardia en Cryptosporidium.
Na degrote besmetting in Milwaukee(USA),
waarbij 400.000mensen ziekwerden, isduidelijk dat het zuiveringssysteem ziekteverwekkende organismen zal moeten tegenhouden.
Geneesmiddelen en hormoonachtige stoffen horen evenmin in drinkwater thuis.Maar
het iswelvan belang te weten ofzedoor hun
chronische aanwezigheid in oppervlaktewater
(in lageconcentraties) invloed uitoefenen op
het aquatisch milieu en alles watdaarin leeft.
DeRIWAheeft zichde afgelopen jaren
steeds beijverd om onderzoek tedoen naar de
complexewereld van oorzaken en effecten die
achter chemische stoffen enorganismen in
algemenezin schuilt. Sinds 2000worden
belangrijke rapporten ook in het Engels uitgebracht,zodat vanderesultaten breed kennis
kan worden genomen.

Recent succes
Eensucces voor RIWAen IAWRin 2001was
dat deInternationale Rijncommissie in de
doelstellingen van het programma 'Rijn 2020'
heeft vastgelegd dat het Rijnwater van een
dusdanige kwaliteit moet worden dat er met

natuurlijke zuiveringsmethoden drinkwater
van kan worden bereid.Dit streven, dat al in
1973in het IAWR-memorandum werd
omschreven, vond men zelfs bij de herziening
in 1995nog te hooggegrepen.Toch lijkt het
denken over deonrwikkeling van de Rijn als
ecologisch watersysteem zover tezijn voortgeschreden dat dezedoelstelling nu door de
ministers van deRijnoeverstaten is bckrach-

De toekomst van de RIWA
Oppervlaktewater wordt belangrijker als
bron voor dedrinkwatervoorziening. Grondwater isbeschikbaar in relatiefbeperkte hoeveelheden, dieeen strijdpunt vormen voor
gebruikers (drinkwaterbedrijven, industrieën,
landbouw) en beschermers (milieudiensten,
natuurbeheerders).Daarentegen isde afvoer
van degrote rivieren inonze regio's zo groot
dat zij een vrijwel onuitputtelijke bron zijn
voorde drinkwatervoorziening.
Het van kracht worden van de EU-Kaderrichthjn Water op 22december 2000luidde een
nieuw Europees waterbeleid in. Uitgangspunt
isdebenadering per stroomgebied waarbij
grond- en oppervlaktewater m onderlinge
samenhang worden gezien, zowel in kwantitatiefalskwalitatiefopzicht. Over politieke en

Spaarbekkens en Maasactiviteiten
Toen het Waterwinningbedrijf Brabantse
Biesbosch (WBB)in 1973deeerste twee van
zijn drie spaarbekkens met de bijbehorende transportleidingen had voltooid,
stroomde voor het eerst voorgezuiverd
Maaswater vanuit deBiesbosch naar Rotterdam en werd het bedrijflid vande
RIWA.In de 25jaar diedaarop volgden,
leverdeWBB behalve 3,5miljard kubieke
meter water naar zijn klanten ook twee
onvermoeibare pleitbezorgers voor een
PietKnoppert(I.)draagtzijnRIWA-verantwoordelijkheden
schone Maas aan deRIWA:Piet Knoppett
overaanGijsOskam(r.)
enGijs Oskam.
Knoppert,degeestelijke vadervan het Biesbosch-spaarbekkenproject en eerstedirecteur van
WBB,wasvan 1973tot zijn pensionering in 1988lid van het RIWA-bestuur.In 1984volgde hij
Henk Bosch,directeur van deDuinwaterleiding Den Haag,opalsvice-voorzitter van deRIWA
belastmet Maaszaken. Het isaanPietKnoppert tedanken dat deRIWAindepioniersfase van
haar Maasactiviteiten voluit kon putten uit het rijkeWBB-arsenaalaan deskundigheid op het
gebied van met name waterkwaliteit, hydrologie en hydrobiologie.Dezekoers werd door Gijs
Oskam,zijn opvolger alsdirecteur vanWBB en vice-voorzitter van deRIWA,voortgezet tot aan
zijn pensionering in februari 1999.Oskam, sinds 1973hoofd van het WBB-laboratorium, had
toen alruimschoots zijn sporen binnen deRIWAverdiend, onder meer alsvice-voorzitter van
deWerkgroepWaterkwaliteit en voorzitter van debaanbrekende Werkgroep Kerncentrales.Als
voorzitter Maaszaken van deRIWA(1989-1995)spande hij zich met name in voor
het doorbreken vandeinternationale politieke impassebij deMaassanering.Deoprichting van
deInternationale Maascommissie in 1995isdan ook mede aan zijn inzet tedanken en kan als
kroon opzijn werk worden beschouwd.«
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Samenwerking
voor de Maas
Door het lidmaatschap vande Rotterdamse
Drinkwaterleiding (DWL),die beginjaren
'60opzoekging naar een minder verontreinigde bton dan deRijn, kwam voor deRIWA
ookdeMaas inbeeld alsmogelijke drinkwaterbron.Vanwegedeslechter wordende
waterkwaliteit endetoenemende industrialisering langsdeMaas wildedeRIWAgraag
overlegstarten met Belgische bedrijven en
daarmee waterkwaliteitsgegevens uitwisselen.Na dit in 1967nog te hebben afgeraden,
vanwege mogelijke negatieve invloed opde
instelling van een Internationale Maascommissie,gafRijkswaterstaat eind 1970fiat
voor het leggen van contact met deI.V.AntwerpseWaterwerken (AWW),dat toen als
enigebedrijfdrinkwater uit deMaas bereidde.Reedsvanaf1955onttrok deAWWwater
aan hetAlbertkanaal en hetNetekanaal, die
door deMaas worden gevoed.
Decontacten leiddenalsneltoteengastlidmaatschap vandeAWWin april 1973.Nog
datzelfdejaar bepleittedirecteur-generaalJan
Dirickxdeprioritairestoffenlijsten vande
Rijn ooktoetepassenopdeMaasen weesop
dekoelwaterproblemen vanderivier,veroorzaaktdootdekerncentrale inTihange.Verder
opperde hij tegaansamenwerken met de
BrusselseIntercommunale Watermaatschappij(BIWM),diemedio 1973bijTailfer was
gestart met deonttrekkingvan Maaswater.
NaDirickx'schriftelijke voorspraak besloot
directeur-generaalAlbertAchtenvan de
BIWMin 1974om,voorlopigzónder toetreding,metdeRIWAtegaansamenwerken.De
deelnamevan detweeBelgische bedrijven
maakte het mogelijk om ooklangsdeMaas
een internationaal meetnet optezetten,
waarvandeeersteresultaten werdengepubliceerd inhetjaarverslagover t973.Desamenwerkingzou achtjaar laterleiden toteen
uniekMaasonderzoek vanbron tot monding
en toteenmemorandum overderisico'svoor
dewaterkwaliteit doorhetverrijzen van
nieuwe kerncentrales langsdeMaas. f

Grensoverschrijdendsamenwerken:JanDirickx(1.)en
Alben Achten(r.).
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DeRIWA-sccties.

adminisrratieve grenzen heen moet een geïntegreerd beheer van stroomgebieden gaan
plaatsvinden.
Dein deRIWAverenigde rivierwaterbedrijven hebben belang bij het waterbeheer in
drie uiteenlopende stroomgebieden, namelijk
van deRijn, de Maasen deSchelde.Om goed te
kunnen inspelen opde Europese stroomgebiedsbenadering is besloren deorganisatie van
deRIWAaan tepassen.Met ingang vanZ002
worden binnen deRIWAdriezelfstandige secties onderscheiden voorRijn, Maasen Schelde,
verenigd in een koepel.Elkesectie behartigt de
drinkwaterbelangen in zijn stroomgebied:
kwaliteitsontwikkeling, onderzoek, rapportage,voorlichting en acnes. Per stroomgebied
worden dezeactiviteiten ontwikkeld, vastgesteld en gefinancierd. Elkesectiebenoemt zijn
eigen directeur en staf
DeRIWA-koepelbehartigt de algemene
belangen van de rivierwaterbedrijvcn, belasr
zich met gezamenlijk overleg(zowel onderling
als met deoverheid) enzorgt voor afstemming
met VEWINenBELGAQUA.
Binnen elk stroomgebied behartigen de
secties hun belangen in het overleg met de
nationale en internationale overheden.In het
Maasstroomgebied ligt het accentop het stimuleren van desanering vande ongezuiverde

20

•

afvalwaterlozingen. Medegezien de complexe
Belgischebestuursstructuur moet veel lobbywerk worden verzet.VoordeScheldegeldr een
soortgelijke doelstelling.
Inhet Rijnstroomgebied ligthet accentop
desamenwerkingmetdezusterorganisaties van
deRIWA,deARWen deAWBRSamen metde
VCI(VerbandderChemischen Industriee.V.),
waarin90procent vandeDuitse chemische
industrie isvertegenwoordigd, iseen meerjarig
onderzoeksprogramma afgesproken. Vanwege
degevorderdesaneringgaat het in het Rijnstroomgebied vooralom waterkwaliteitscontrole,(doen)ontwikkelen van nieuwe meetmethoden enonderzoek naar hormonale en
farmaceutische stoffen en deeffecten daarvan.
Uiteindelijk moet de kennis van de drinkwaterbedrijven in elkstroomgebied zijn afgestemd op het bewaken van de kwaliteit van het
rivierwater alsbron voor de drinkwatervoorziening.
In het algemeen isin desamenleving een
ontwikkeling gaande waatbij van de overheid
wordt gevtaagdgevaren tijdig te onderkennen
en maatregelen te nemen om de samenleving
te vrijwaren voordegevolgen.Die ontwikkeling zalde komende decennia een belangrijk
stempel zetten opdeactiviteiten van de
RIWA.«

