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Het RIWA-Maasmeetnet isprimair opgezet voor het signaleren van waterkwaliteitstrends en de toetsing van de meetresultaten
aan waterkwaliteitscriteria, bijvootbeeld de
grenswaarden van het RIWA-Maasmcmorandum1.'.DeRJWAhoudt namelijk voldat bewakingsmeetnetten een overheidstaak zijn. Mede
op haar aandringen iskortgeleden eindelijk

50jaarMaaswaterkwaliteiteenoverzicht

een internationaal waarschuwingssysteem
voot deMaas tot stand gekomen (20jaat latei
dan voor deRijn!).Voorhet localiseten van permanente vetontteinigingsbronnen is het
RIWA-Maasmeetnet metzesmeetlocaties (situatie 2002)vooreen riviervan900 kilometer
lengte tegrofmazig. Om dit te ondervangen
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tabel i l

aan demonding soms dagen- of wekenlang
slechts 30à50kubieke meter per seconde
afvoert. (Inhet extreem drogejaar 1976
bedroeg dejaargemiddclde afvoer in Keizersveer

DebovenloopvandeMaasbijSedan(F).

zelfs maar 119kubieke meter pet seconde!).
Deontwikkeling van de afvalwatetbehandeling isdus van cruciaal belang voor deMaaswaterkwaliteit. Afbeelding 2toont de ontwikkeling van dezuivcringsmspanning in het
Nederlandse Maasstroomgcbied en maakt de
grote verschillen tussen devijf Maasregio's
zichtbaar: Duitsland en Nederland zijn de
onbetwiste koplopets,maar in Frankrijk,
Vlaanderen en Wallonië isde komendejaren
nog veelwerk aan de(afvalwater)winkcl. Volgens deEU-afvalwaterrichtlijn moet deze klus
uiterlijk 2005zijn geklaard. Ofdit voorWalloPP"' ^ ^
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niëhaalbaar ismoet worden betwijfeld, maar
deWaalseregering isin iedergevalvan goede
wil (streefcijfer 2005:70procent zuivering in
awzi's met nutriëntenverwijdering). Het inhalen vanzijn geweldige achterstand (in feite
moet m vijfjaar worden bereikt waar Nederland 25jaar overdeed) kostWallonië ruim één
miljard euro,eenzware aderlaring voor een
economisch zwakke regio.
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Ook lozingen van industrieën en
(kern)centrales zijn deafgelopen 25jaar verminderd door onder meer:

NEDER LAND

Den Haag

debouw van industriële awzi's (inbedrijfstellingvan DSM-awziin 1978vormde een
mijlpaal inNederland),
dewet- en regelgeving (strengereemissienormen, uitbannen van stoffen alsPCB's
en vuile productieprocessen als chlooralkali-elektrolyse),
modernere productietechnologie
en de stillegging van verouderde installa-

BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND

FRANKRIJK

Afb. v.

Hetstroomgebiedvan deMaas(metdebelangrijkste onttrekkingspuntenenmeetpunten vanRIWA-Maas)

Tabel 1:

RIWA-Maasdatabase(hoojdlocatiesmetomvangrijk meetprogramma vetgedrukt).

locatie

Maasperiode
kilometer

Remilly(F)
340
Agimont/Hastière (B) 490

Tailfer(B)
Namêche(B)
Luik(B]
Eijsden (NL]
Heel(NL)
Belfeld(NL)
Heusden(NL)
Keizersveer(NL)
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H20

32002

520
540
600
615
690
715
845
865

1975-2000
1973-1988
1983-nu
1976-nu
1973-nu
1976-nu
m.i.v.2002
1988-2000
1971-1988
1971-nu

ligging/bijzonderheden

stroomopwaarts monding Chiers
grens Frankrijk-België
onttrekkingspunt BIWM
stroomafwaarts monding Sambre
stroomopwaarts aftakkingAlbertkanaal
grens België-Nederland
onttrekkingspunt WML
stroomafwaarts monding Roer
nabij onttrekkingspunt DZH
nabij mondingMaasenonttrekkingspuntWBB

Afbeelding 3illustreert de milieu-effecten
van delaatstgenoemde aspecten:de stillegging
van de verouderde SENA-kerncentralein het
FranseChooz resulteerde in 1992in een daling
van het tritiumgehalte in het Maaswater tot
het natuurlijke achtergrondniveau. Na het
opstarten van tweenieuwe kerncentrales in
Chooz in 1997en 1998steeg het tririumgehalte
weliswaar aanzienlijk, maar bereikte bij lange
na niet meer het oude niveau,ondanks dat de
nieuwe centrales tienmaal meer elektriciteit
opwekken dan deoude!Ookdereguliere lozingen van deoverige kerncentrales in het Maasstroomgebied (Tihange in BelgiëenJülich in
Duitsland) vormen geen probleem meer voor
de drinkwaterproduktie.
Lastbut not least resten nogde diffuse
lozingen, dievoornamelijk (maar niet uitsluitend!) voor rekening vandelandbouw komen.
Het besefneemt toedat het aanpakken van diffuse lozingen (vooralvan bestrijdingsmiddelen,meststoffen enpathogène organismen) lastiger isdan het saneren van
puntlozingen.Maarookdezeklus moet
worden geklaard, wilhet ideaal vanRIWAMaas werkelijkheid worden:Maaswater dat zó
schoon isdat een normale behandeling (dat
wilzeggen bezinking, vlokvorming, zandfiltratie ofvergelijkbare processen) volstaat om
goed en betrouwbaar drinkwater te bereiden.
Alsdit wordt bereikt, komt ookeen ander ideaal binnen handbereik, namelijk een gezond
en duurzaam Maas-ecosystecm.
M a a s - q u o vadis?
Algemeen beeld
Deontwikkeling van de Maaswaterkwaliteit heeft tweedimensies,ruimte en tijd. Voor
deruimtedimensie geldt alsvuistregel voor de
meeste waterkwaliteitsparameters:deMaas is
van haar bron tot vóótdemonding van de
Sambte(meetpunt Tailfer) het schoonst, takelt
vervolgens tot deBelgisch-Nederlandse grens
(meetpunt Eijsden) kwalitatiefafen herstelt
zich weer enigszins tot haar monding (meetpunt Keizersveer).Voorde tijdsdimensie geldt
een analoge vuistregel:in de heleMaas,van
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bron tot monding,ging de waterkwaliteit
sinds i960achteruit, bereikte omstreeks 1970
eendieptepunt en verbetert sindsdien geleidelijk. Hiermee zijn meteen de twee meestgesteldevragen vanjournalisten beantwoord (deeersteauteur ishoofd voorlichting van de
grootsteonttrekker vanMaaswater):
•
•

Waar isdeMaas het viest?
IsdeMaas in de afgelopen periode viezer
geworden?

Voordedeskundige H 2 0-lezersgaan de
hiervoor gegeven antwoorden ongetwijfeld te
kort doordebocht, daarom worden nu de
belangrijkste kwaliteitsveranderingen in het
Maaswater gedetailleerd geschetst.
Zuurstojluiishouding
Tussen 1953en 1970nam debelasting van
deMaas met zuurstofbindende stoffen
(afbreekbare organische stoffen en ammonium) zorgwekkend toeen het zuutstofgehalte
ging,zij het minder ernstig, achteruit. Zoverdubbelde in Keizersveer het gemiddelde BZVgehalte en dat van ammonium verdrievoudigde2).Opmerkelijk genoeg had Keizersveer in
die periode een slechtere zuurstofhuishouding
dan Eijsdcn (mogelijke verklaring: Wallonië
had veellagere rioleringsgraad en tragere
industriëlegroeidan Nederland).Dit beeld
veranderde na 1970ingrijpend, vooraldoor de
bouw van steeds meer awzi's in Limburg en
Noord-Brabant: desituatie in Eijsden verslechterde vanjaar totjaar,diein Keizersveer verbeterde continu en is tegenwoordig even gunstig
alsinTailfer (gemiddelde 0,-verzadiging 90
tot 100procent, minima zelden onder 80procent).Extreem lagezuurstofverzadiging (minder dan 50procent) komt in Eijsden daarentegen nog regelmatig voor en betekent een ware
aanslagophet Maas-ecosysteem. Dit isbevestigd in RIWA-onderzoek indejaren 1983-1997
naar de macrofauna in het traject Tailfer-Keizersveer.BijTailfer werd de meest diverse faunasamenstelling gevonden, waaronder ongeveer 25procent karakteristieke tiviersoorten.
BijEijsden werden tot 1994alleen soorten
gevonden diezeer tolerant voor organische
verontreiniging zijn (ongevoelig voor lage
zuurstofgehalten), zoals waterpissebedden,
wormen en bloedzuigers.TeKeizersveer was
desituatie in ecologisch opzicht weer enigszins herstekM.Desituatie te Eijsden zal pas
verbeteren alsde riolen van Luik(en talloze
andere Waalsesteden) ineen moderne awzi
uitkomen in plaats van indeMaas.
Nutriënten
Fosfor en stikstofzijn essentiële voedingsstoffen vooralle planten, dus ookvoor algen.
Eenovermaat vandezestoffen in het water kan
leiden tot massale algengroei,vooral in meren,
gestuwde rivieren en andere min ofmeer stil-
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A/b.3a:
b:

Verbeteringafvalwaterbehandeling inhet NederlandseMaasstroomgebied
Afvalwaterbehandeling inhetMaasstroomgebied (situatieeind1999)
(Bronnen:CBS,Agencedel'Éau Rhm-Meuse,MinistèredelaRégionWallonne/DGRNE, VlaamseMilieu
Maatschappij,Niersverband, WasserverbandEi/el-Rur).

staande wateren.Tijdens een algenbloei kan
overdageen schadelijke oververzadiging met
zuurstofen 'snachtsjuist zuurstofgebrek ontstaan.Na het afsterven vande algen kan de

afbraak van organisch materiaal eveneens tot
zuutstofgebrek leiden.Daarnaast krijgen in
eutrofe wateren vaakcyanobacteriën ('blauwalgen')deoverhand, dietoxinen kunnen uitH 2 O a 3-2001 23
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scheiden envaakgeur- en smaakproblemen
veroorzaken. IndeMaas,eengestuwde rivier
met een hoge nutriëntenbelasting, treedt
'szomers regelmatig massale algenontwikkchng op.Herstelprogramma's voor geêutrofieerde wateren (bijvoorbeeld de randmeren
van hetIjsselmeer) mikken doorgaansop
beperking van hetfosfaatgehalte, omdat verlaging van destikstofbelasting tothetvereiste
minimumniveau onhaalbaar is.Ookvoorde
Maas heeft een lagere fosfaatbelasting prioriteit boven reductie vande stikstofbelasting.

• Tailfer • Eijsden

*

E 0,6

• *

Keizersveer

•

O 0,4

...•

0,2

• • • • • • • • • • • • • • • ; •
Tot 1975nam defosfaatbelasting vande
Maas enorm toeendaalde inKeizerveer in25
jaar weer naar hetniveau van i960. Afbeelding
4toont hetafwijkende ontwikkelingspatroon
in Eijsden enKeizersveer sinds 1985(constante
daling fosfaatgehalte inKeizersveer versus
stagnerende situatie inEijsden) datalsvolgtte
verklaren is:
•
•
•

1960
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Afb.4:

OrthofosfaatgchaluMaas 1963-2000(jaargemiddelden met voortschrijdendvijjjarengemiddelde).

Afo. 5:

Cadmium^ehalteMaas1971-2000(jaargemiddelden met voortschrijdendvijjjarengemiddelde).

verbetering afvalwaterbehandeling
stroomafwaarts Eijsden (afb. 3a),
eerder verbod wasmiddelenfosfaten in
Nederland daninBelgië,
fosfaatlozing van twee tonperdag door
kunstmestproducent SociétédePrayon40
kilometer stroomopwaarts Eijsden (=één
derde van totale fosforbelasting Maas),
ondanks toepassing BAT(BestAvailable
Technology).

De laagste fosfaatbelasting wordt zoals
verwacht inTailfer aangetroffen, maar ook
daar isdeMaasalduidelijk geëutrofieerd en
doen zich algenproblemen (extreem hoge
chlorofylgehalten totbijna 300ug/1bijlage
afvoer) voor. Herstel vandeMaas ligt pasdan
in hetverschiet, alshetgemiddelde orthofosfaatgehalte totminder dan0,05mg/l daalt.
Daarvoor issanering van allecommunaleen
industriële lozingen nodig én reductie van diffuse emissies uitdelandbouw.
Voordestikstofbelasting isvooral nitraat
belangrijk, zowat deenige kwaliteitsparameter diedoor dejaren heen overal,van Tailfer
(laagste belasting) totKeizersveer (hoogste
belasting),vrijwel continu verslechterde.
Bronnen zijn onder anderedeconventionele
biologische awzi's (zetten ammonium omtot
nitraat, zonder daaropvolgende denitrificatiestap)endiffuse emissies uitdelandbouw.In
Nederland worden conventionele awzi's sinds
tienjaar intoenemende mate uitgebreidmet
denitrificatie endit begint vruchten afte werpen (integenstelling totTailfer enEijsden lijkt
in Keizersveer rond 1993eentrendbreuk opte
treden).Gelet opdedrinkwaternorm (11,2
mg/l N)endeVEWIN-aanbeveling(5,6mg/l
N)ishethuidige niveau vandenitraatbelasting vandeMaas niet zorgwekkend voorde
drinkwaterwinning.
24
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Zouten
Dezoutbelasting vandeMaasissinds i960
nauwelijks veranderd enligt, zeker vergeleken
met deRijn,opeen vrij laag niveau.Zo
schommelt hetchloridegehalte inEijsden en
Keizersveer gemiddeld rond 40-50mg/len
gehalten van meer dan 100mg/l komen niet
voor. Het zoutgehalte iséénvandeweinige
kwaliteitskenmetken waaropdeMaas
tegenwoordig beter scoort dan deRijn,dit in
tegenstelling totdesituatie rond 1970toende
Maasinbijna alleopzichten hogei scoorde.
Dehardheid vanhetMaaswater blijkt de
afgelopen tienjaar zowel inEijsden alsin
Keizersveer licht tedalen, terwijl in Tailfer
juist sprake isvan een lichte toename. Een
mogelijke verklaring isde verminderde
calciumlozing vandeSolvay-sodafabrieken aan
deBeneden-Sambre.Met eengemiddeldevan
circa 1,8mmol/1(io°D)valt Maaswater inde
VEWIN-klasse'gemiddelde hardheid' (8-i2°D),
zodat hetbij dedrinkwaterbereiding nietpet
semoet worden onthard.

Anorganische stoffen

Hier zijn naast bromide enfluoride vooral
dezware metalen van belang, één vande paradepaardjes vandeMaassanering (afbeelding 5).
Sinds hetbegin van demetingen 30jaar geleden zijn degehalten enorm afgenomen (de
meest toxische metalen cadmium, kwiken
lood bijvoorbeeld meteen factor 10tot50). Bij
devigerende drinkwaternormen zijn zware
metalen voordeRIWA-Maasbedrijven volstrekt irrelevant, warehetniet datdeMaaseen
uitstekend geheugen heeft: bijhoge waterafvoer worden destuwen gestreken, destuwpanden schoongeveegd endeuiterwaarden overstroomd, met alsgevolg:een slibgolfvan zwaar
gecontamineerd sediment datlanggeledenis
afgezet. Een eenvoudige remedie hiervooris
het sluiten vandewaterinlaat bij hoge troebe-

ling.
Resten nog twee anorganische probleemstoffen van voornamelijk industriële herkomst: bromide en fluoride. De aanwezigheid
van bromide inhetMaaswater lijkt opheteerstegezicht onschuldig (lage toxiciteiten geen
drinkwaternorm), maar bij ozonroepassingin
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nische halogeenverbindingen) iswéleen parameter diedirect gerelateerd isaan menselijke
invloeden,doordat natuurlijke vorming van
organische fluor-, chloor-, broom- ofjodiumverbindingen hoogst uitzonderlijk is. De ontwikkeling van het AOX-gchaltein het Maaswater isgrillig. Rond 1990had Tailfer
gemiddeld het hoogste gehalte (25-30 Mg/1),
gevolgd door Eijsden (circa20Mg/l)en Keizersveer(circa 15Mg/1)-Na de beëindiging van het
bleken met chloor in decellulosefabriek in het
WaalseHarnoncourt daalde het gemiddelde
AOX-gehaltein Tailfer gestaagen ligt nu bij
10pg/1.Indezelfde periode steeghet gehalte in
Eijsden aanzienlijk (jaargemiddelde 2000van
bijna 40 Mg/l),terwijl het gehalte in Keizersveer rond 15Mg/lbleefschommelen. Deenige
verklaringvoordit patroon iseen onbekende
emissiebron op het traject Tailfer-Eijsden.
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1995

FaecaleStreptococcen indeMaas1981-2000(medianen metvoortschnjdendgeometrischvijjjaren,gemiddelde).

het drinkwaterzuiveringsproces (ten behoeve
vanoxidatie,desinfectie en verwijdering
bestrijdingsmiddelen) wordt bromide omgezet
tot bromaat: een kankerverwekkende stof met
een strenge drinkwaternorm. Dit probleem
kan alleen bij degroorste industriële bron
(DSM-vestigingVenlo)worden aangepakt.
Het fluorideprobleem wordt veroorzaakt
door deSociétéde Prayon m her WaalseEngis.
Bijeen lozing van bijna zeven ton per dag (in
20or)ishet waarschijnlijk dat de Antwerpse
Waterwerken en deNederlandse Maasbedrijven in droogteperiodes met fluoridegehalten
boven dednnkwaternorm van 1,1 mg/l
worden geconfronteerd, terwijl hun zuiveringssystemen niet op fluorideverwijdering
zijn ingericht.Alleen inlaatsluiting rest dan
(indien mogelijk!) en de hoopop overvloedige
neerslag.
Organische stoffen
Debelasting met biologisch afbreekbare
organische verbindingen issinds het hoogtepunt van deMaasverontreiniging voorrdurend
gedaald (BZV-gehaltete Keizersveer van7,8
mg/l in 19651 naar minder dan 1 mg/l in 1990)

en verdween bijgevolg alrasuit de meetprogramma's.Desomparameter DOC(opgelost
organisch koolstof), dieookmoeilijk afbreekbareorganische stoffen omvat,geeft een ander
beeld tezien.Hetgemiddelde DOC-gehalte in
Keizersveer nam tussen 1974 en 1980aftot bijna dehelfr en schommelt sindsdien rond 3,5
mg/I.Hetzelfde gebeurde in Eijsden (zij het
dat de DOC-gchalten daar structureel 0,5-1
mg/l lager zijn dan in Keizersveer),terwijl in
Tailfer het DOC-gehaltesinds 1983 geleidelijk
aan met 30procent istoegenomen. De oorzaak
van dezeontwikkeling isonduidelijk, omdat
lastig teachterhalen is,welk DOC-aandeel
voor rekening komt van natuurlijke stoffen
(bijvoorbeeld humuszuren) respectievelijk
antropogene stoffen (weekmakers, complexvormers,detergenten). Inhet gunstigste geval
kan op hooguit tien procent van deDOC het
naamkaartje van debijbehorende organische
verbindingen wordengeplakt, maar er zijn
aanwijzingen (onder anderederelatieDOCMaasafvoer) dat deorganische belasting tegenwoordiggrotendeels van natuurlijke herkomst
is.
AOX(aan actievekool adsorbeerbare orga-

Afgezien van de bestrijdingsmiddelen
hebben individuele organische microverontreinigingen in deloopderjaren een steeds
ondergeschikter belanggekregen (de ontwikkelingen bij de bekende boosdoeners uit het
verleden,zoals DDT,PAK'sen PCB's, lijken
sterk opdievan dezwaremetalen).Een hoopvol teken isverderdat demutageniteit van het
Maaswater de laatstejaren sterk gedaald is ten
opzichte van de periode 1981-19904).Niettemin
blijft waakzaamheid geboden mer betrekking
tot 'nieuwe' stofgroepen, zoalsxeno-oestrogenen en geneesmiddelen.
Bestrijdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelen zijn de afgelopen
tienjaar hétgrote knelpunt voorde Maaswaterbedrijven (vóórdietijd waren deanalysemethoden teongevoelig!).Afbeelding 6 toont
het verloop van deontwikkeling voorde vijf
belangrijkste probleemstoffen. Aldeze sroffen
zijn herbiciden voorde onkruidbestrijding,
waarbij atrazin, simazin en isoproturon grotendeels in de landbouw (vooral maïsen tarwe)en diuron en glyfosaat bijna uitsluitend op
verharde terreinen (bestrating,parkeer enbedrijfsterreinen) worden ingezet. Hun gehalten in het Maaswater zijn vrijwel overalzó
hoog (langdurig ofincidenteel hoger dan de
drinkwaternorm van 0,1 Mg/l)dat de waterleidingbedrijven geavanceerde en kostbare
zuiveringsmethoden (ozon,actieve kool,
membraanfiltratie) moeten gebruiken om
normoverschrijding tevoorkomen. In 1993
werd WBB tot delangste innamestop in zijn
30-jarige bestaan gedwongen omdat het diurongehalte in deMaas45dagen achter elkaar
meer dan 1Mg/lbedroeg.
Mededankzij deacriesvan WBB,RIWA,
VEWINen andere waterleidingorganisaties
zijn diuron, atrazin en simazin inmiddels in
Nederland en Duitsland verboden, maar
H 2 O s 3-2002 25
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typen menspathogene virussen.Uit een verkennend moleculair-biologisch onderzoek van
het RIVMisrecentgebleken dat ookeen aantal
infectieuze menspathogene virustypen in de
Maas voorkomen. Ook ten aanzien van deze
organismen iswaakzaamheid geboden, f
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komen nog steeds in het Maaswater voor,
omdat zij in Frankrijk en Belgiënog steeds
toegelaten zijn. InNederland gebruiken veel
gemeenten nu glyfosaat in plaats van diuron,
maar de waterleidingbedrijven komen hierdoor alleen maar van de regen in de drup
terecht (afbeelding 6) en proberen langsjuridischewegeenglyfosaatverbod afte dwingen.
Deenige werkelijke oplossing van het probleem
ishet gebruik van alternatieve, niet-chemische
onktuidbesttijdingsmethoden.
Vathogene micro-organismen
Deeerder beschreven afvalwatersituatie
heeft uiteraard ookeffect opdemicrobiologischewaterkwaliteit.Zoishetgehalteaan faecale
Streptococcen teKeizersveerdeafgelopen 20jaar
duidelijk afgenomen tot verbenedendeRIWA-

grenswaarde(5KVD/ml),terwijl ditgehalte te
Eijsden opeengelijk niveau,verbovendie
grenswaarde,isgebleven(afbeelding 7).
Sinds 1995isdoor RIWAveel onderzoek
verricht naar het voorkomen en de bronnen
van dezeer resistente pathogène parasieten
Cryptosporidiumen Giardia.Beideprotozoa bleken algemeen voor te komen in deMaas:de
hoogstegehalten worden gemeten te Eijsden.
In het algemeen zijn lozingen van (on)gezuiverd afvalwater en demest van landbouwhuisdieren de belangrijke bronnen van beide parasieten.VoorNederland isdebelangrijkste bron
echter debuitenlandse aanvoer alsgevolg van
het grote aantal ongezuiverde lozingen bovenstroomssi.Eenandere bedreiging voor deproductievan betrouwbaar drinkwater uit Maaswatet votmt het voorkomen van verschillende

advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in de hand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:
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• diepe boringen

• onderhoud

V _ _ r f * grondboorbedrijf

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

haitjema b.v.
iternet: www.haitjema.nl

