ACTUALITEIT

Aakwa mascotte
voor diffuse
bronnen-beleidin
Zuid-Holland
Insamenwerking methetZuiveringsschapHollandseEilandenenWaardenenhetWaterbednjfEuropoort heejtRijkswaterstaat directie
Zuid-Hollandeenvoorlichtingsfilm over diffuse
bronnenlatenmaken.Doelhiervanishetbegrip
diffusebronnenvooreenbrederpubliek duidelijkertemaken.Directeaanleidingvoorhetprojectvormdedemogelijkheid ominhetWeizigt
Natuur- enMilieucentrumteDordrechthet
onderwerpdiffusebronnentepresenteren.Hoe
communicatiebijdeuitvoeringvanherdiffuse
bronnen-beleidaandehandvandevoorlichtingsjilmistoegepast,beschrijvenSophiaDingenouts-KoopsenRemcoBosmavanRijkswaterstaatdirectieZuid-Holland.
Diffuse bronnen wordeninde4deNota
Waterhuishouding apart besproken, waarbij
dehoofdgroepen landbouw,bouw,industrie,
stedelijk afvalwater, scheepvaarten offshore
wordenonderscheiden.Deveroorzakersvan
diffuse bronnen zijn integenstellingtot
puntbronnen nietdirect totéén rechtspersoonteherleiden,waardoorinhetbeleid
gewerktwordtmeteenindirecte benadering
vandoelgroepenenprobleemstoffen. Tot
2000zijn devolgendespeerpunten genoemd
inhetactieprogramma:emissiebeperkingin
delandbouw, milieuvriendelijke bouwmaterialen inde(ver)nieuwbouw,schone bedrijfsvoeringindebinnenvaart, milieuvriendelijkescheepsverven,afvalinzameling inde
beroeps-enrecreatievaart, niet-chemische
onkruidbestrijding inhetstedelijkgebieden
verminderingvanemissiesnaardelucht
(beperkingatmosferische depositie].Bijde
aanpakwordtgebruikgemaaktvandemaatregelenmix'informeren, stimuleren enreguleren'.HetRIZAheeft demaatregelen inhet
rapportGebiedsgerichtemissiebeleid: uitwerkingvoorbouwmetalen (rapport
2000.054)verder uitgewerkt onderdeterm
toolbox.Deredendardenadrukindeaanpak
vandediffuse bronnen-problematiek zo
sterkopinformeren enstimuleren ligt,ishet
feitdatveeldiffuse bronnen metdehuidige
wetgevingmaar beperkt kunnen worden
aangepakt.

Aakwa in actie
Omresultaten tekunnen boeken inde
aanpakvandediffuse bronnen ishet belang40
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rijkdatdebetrokkenen zichbewust worden
vanhetprobleem.Omdat de consumenten
eenbelangrijke groepvormenindeaanpak
vandediffuse bronnen richthetthemazich
ooktothen.InhetWeizigtNatuur-en
Milieucentrum teDordrecht iséénvande
thema'sdiebehandeld worden,het belang
vaneengoedewarerkwaliteit, waarbijook
het themadiffuse bronnen wordt betrokken.
Vanwegehetabstracreniveau vandit onderwerpendebelevingvandedoelgroep,van
jongtotoud,iseenaansprekendeen toegankelijke presentatievereist.Gekozen isomdit
tedoenmetbehulp vaneeneducatieve film
meteengeanimeerde hoofdpersoon Aakwa.
Aakwasymboliseert dekwaliteit vanhet
water.
Gekozenisvooreenvriendelijkeen'aaibare'animariefiguur indevormvaneen
watermannetje meteenvisinzijn buikdie
detoestand vandewaterkwaliteit symboliseert.Aakwavertelthetverhaaloverdediffuse watervervuilers zonderdaarbij betweterigovertekomen.Opdezewijze wordt
getracht dejeugd aantesprekenen bewust
temaken vanhunbijdrage aandewatervervuiling.Tevenswordtgehoopt opeen uitstralingvandeopgedanekennis doorde
jeugd naardeouders.Vanzelfsprekend heefr
deeducatieve film maareenbeperkte uitwerkingenzalmogelijk aanvullinggezocht
worden dooreennogoptestellen lespakket
diffuse bronnen,waarinAakwaookeenrol
zalspelen.Daarnaastzaldefilmookop
anderelocatiesenvooreenander publiek
wordengebruikt.Hierbij kanonder andere
gedachtwordenaandeWereldhavendagen
teRotterdam.

Tabel1:

DemascotteAakwa.

De Aakwa-film
Indefilm wordenzesitemsvanhetdiffuse bronnen-beleid besprokendie'inenom
herhuis'spelen.Gekozenisvoor herkenbaarheid indeeigenomgevinginplaatsvan

Onderwerpeninde/dminrelatietothetdiffuse bronnen-beleid.

onderwerp film

bestrijdingsmiddelen indetuin

zinkendakgotenenzinkenemmers

behoort bijspeerpunt vanhet beleid
landbouw

duurzaambouwen/
uitloogbarebouw
metalen
gebruikkoperhoudende anti-fouling scheepvaart/verkeer
doorderecreatievaart
envervoer
luchtvervuilingdoorgeverfden
atmosferische
nathoutindeopenhaard
deposities
uitspoelenverfkwastenin
duurzaam bouwen/
degootsteen
consument
uitlogingdoortoepassenoeverduurzaam bouwen/
beschoeiingdieverduurzaamdis
waterbouw
metgewolmaniseerdezouten
verkeerenvervoer
wassenvanautosopstraatin
relatietotgescheiden rioolsystemen

alternatiefgenoemd in film

niet-chemische onkruidbestrijdingzoalsschoffelen, borstelen
ofbranden
gecoatezinkendakgotenof
kunststof
hardescheepsvervenincombinatiemeteenborstelbaan
droogonbehandeld hout

niet-geïmpregneerdhout,
kunststofofbeton
gebruikmakenvanspeciale
wasplaatsen

volledigheid vandediffuse bronnen-problematiek.Voorveelmensenzalhethun eerste
confrontatie zijn methetthema diffuse
bronnen enzaleenbehoorlijk deelvande
informatie eenherkenningmoeten oproepenalvorensdetweedestapgenomen kan
wordeninhetproces.
Defilmstart mettweekinderen dieeen
doordiffuse verontreiniging hevigverzwakteAakwavinden aandewaterkant.Nadatze
metelkaarkennishebbengemaakt enduidelijk isgewordendatdevadervandekinderenverantwoordelijk isvooreendeelvande
diffuse verontreiniging, nemen zeAakwa
meenaar huis.Daarvindtde confrontatie
metdevaderplaatsenworden verschillende
thema's belichtineendiscussietussenvader
enAakwa.Dediscussiekanalsde hoofdlijn
vanhetverhaalworden beschouwd die
enkelemalenonderbroken wordtdoor uitstapjes,waarin ééndiffuse bron specifiek
wordtbelicht.Uitdediscussietussende
vaderenAakwablijkt datvader dacht
milieubewusr bezigtezijn,maardoor zijn
onwetendheid tochaanzienlijk bijdraagt
aandediffuse verontreiniging.Aanheteindevandefilm isvaderovertuigd van zijn
bijdrage aandediffuse bronnen-problematiekenbelooft beterschap.Aakwaisdandermategoedopgeknapt datdezeweer terug
naarhetwater wordtgebracht.Inbijgaande
tabelstaan alleonderwerpen weergegeven
zoalsdieindetien minutendurendefilmte
zienzijn.Tevensisindietabeltevindenbij
welkonderdeelvanhetbeleiddezeonderwerpen behorenenwelkealternatieven
daarvoormogelijk zijn.

HANDEL & INDUSTRIE

Drinkwaterbuizen
zonderreukofsmaak
ERIKSbvuitAlkmaarverkooptsindskortFusiothermbuizenenfimngai, dieuitermate
geschiktzijnvoorhettransport vandrinkwater.
Hetmateriaalwaaruitdebuizen^emaaktzijn,
PP-R,geeftvrijwelgzcnreuk-ensmaakstoj'en
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ERIKS heeft verschillende Fusiothermbuizen vanproducentAquatherm opvoorraad.Hetbedrijfkanookhet aftaklaszadel
leveren,eenfitting dieachterafaansluitingenopeenbestaande leidingkanmakenof
voorprefab doeleinden.Deaansluitingen
wordengemaakt viahetmoflas- en/ofelektrolasprocedé,waardooreendichte verbindinggewaarborgd wordt.

Sophia Dingenouts-Koops en
Remco Bosnia
Rijkswaterstaat directie
Zuid-Holland

Vertegenwoordiging
BuderusGuss
IndeuitgavevanH 2 0 vanznovember2001
werdmeldinggemaaktoverdevertegenwoordiging inNederland vanBuderusGussuithet
DuitseWetzlar.ODSuitBarendrechtzoude
buizenvandezeJinnaverkopen.Ditissinds
kortniet langerjuist.
Weliswaarzijn hierover onderhandelingengevoerd,maarODS steldevastdat aan
Buderusvoorhaar nodulairgietijzeren buizenalleenhetKiwa-certificaat isverleend
voordebuizendiebesremd zijn voor afvalwatetendathetDuitsebedrijfniet beschikt
ovethetvereisteKiwa-certificaat vootdrinkwaterbuizen.
DitvormdevoorODS aanleidingomde
samenwerkingmetBuderus tebeëindigen.
SamsonRotatinguitBunschoten houdt
daarom deexclusieve vertegenwoordiging
vandeBuderus nodulairgietijzeren buizen
voordrink-enafvalwater. t[

DeFusiotherm-buizenvanPP-R.

Rectificatie
InhetartikelAfbraak rertiarbutylalcoholinbiologischewaterzuivering'inHzOnr.1 van 11
januarijl.(pagina48)isdetekstindetabelverschoven.Hierbijstaatdejuistetabel.Voormeer
informatie overhetartikelkuntubellenmetBRCCMilieugroep:(050)5777850.
Tabel2.

reactor

zoet

Voormeerinformatie:(oio)4026437.

Voormeerinformatie:Productgroep kunststof
leidingsystemen(072)514 1399.

af

Conclusie
Voorcommunicatieeneducatieoverdiffuse bronnenisvoldoendetijd nodig,waarbij
hetbelangrijk isdataangeslotenwordtop
hetkennisniveau vandedoelgroep.Voorveel
Nederlanders iswaterkwaliteitenzekerdiffuse bronnen eenabsrractbegrip.Inzettenop
toegankelijke enafgebakende informatiestromen isdaarbij zeeressentieel. Hierbij
geldtdathetinhoudelijk betersimpelen
beperktgehouden kanworden,waarbijmeer
aandachtgeschonkenzalmoetenwordenin
detoonenwijzevanpresentatie.Ditveteist
eenmultidisciplinaire insteekmetdenodige
creatieveenergiedieinditsamenwerkingsprojectgoednaarvorenisgekomengeziende
eerstereactiesvandedoelgroep. ^

Daarnaastzijn kogelkranen, vrijstroomafsluiters enrapkranen opgenomen inhet
programma. Hierbij zijn deaansluitingen
gemaakt vanheteerdergenoemdePP-R,de
bewegendeonderdelen vanmessing.Het
Fusiotherm-systeem isgoedgekeurd door
ondermeer hetKiwa,DVGWéndoorGreenpeace. <f

zoet

Deverwijderingscapaciteit(ïolog)van processentoegepastbijdebehandelingvanoppervlaktewater
voordeverwijderingvanmicro-organismen.
TBA-iniluent

adaptietijd

TBA- verwijdering

TBA-slibbelasting

(mg/1)

(dag)

M

(kgTBA/kgDS.dag)

170
190

11

100*

0,04 (max. 0,07)

28

100*

0,06 (max. 0,10)

w

85-90

0,05 (max. 0,07)

85-90

0,04 (max. 0,07)

zout

270

zout

210

M

*DetectielimietvoorTBA-effluent analyseiscirca3 mgTBA/1.
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