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SchoneMaasalleen
mogelijk door
samenwerking
Jaarlijkswordtcirca450miljoen kubiekemeterMaaswatergebruiktahgrondstofvoordeproductie
vandrink-enindustriewarer.WaterwinningbedrijfBrabantse Biesboschismetjaarhjks circa 175 miljoenkubiekemeterdegroocsreouttrekkcrvanMaaswater.HetMaaswaterdientalsgroudsto/voorde
provinciesNoord-Brabant,ZeelandenZuid-Holland.WBBstreeft medenamenshaarafnemers(Delta,WBEenWNWB)enanderebelanghebbendennaareenschoneMaas.Eenecologischgezonde'
Maasbiedtdebestegarantievooreenduurzamedrinkwatervoorziening voormiljoenenmensen.
InopdrachtvanWBBverzorgdeKiwaop7
junieenworkshopmetalstitel'Watwetenwe
(nogniet)vandeMaaswaterkwaliteit?'.Met
30experts/vertegenwoordigers vanuitde
InternationaleCommissieBeschermingMaas
(ICBM),dewaterbeheerders,dewaterleidingbedrijven uithetNederlandsenBelgisch
Maasstroomgebied enNederlandsRijnstroomgebied,VewinenKiwaisgediscussieerdoverorganische microverontreinigingen,'earlywarning',bestrijdingsmiddelen en
humaanpathogènemicro-organismen.
Lambert vanBreemen (Kiwa)opendede
workshop meteen terugblik opdeactiviteiteninhetMaasstroomgebied. Dediversiteit
ingebruiksfuncties vandeMaasbepaaltde
noodzaakvaneengemeenschappelijk doel,
zoalsvastgelegd inhetMaasactieprogrammavanICBM: hetbehoudende verbetering
vandekwaliteitvandeMaas,metbijzondereaandacht voordefysisch-chemischeende
ecologischekwaliteit,dedrinkwatervoorzieningenhetoverige watergebruik.
Ditbetekent eengezondeenschone
Maas.Devraagis:hoeschoon?Vanbelangis
datdewater(leiding)bedrijven naarde
waterbeheerders kwantificeren waaraande
Maaswaterkwaliteirmoetvoldoen. De
waterbeheerders krijgen daardoor handvattenomdekwaliteitsdoelstellingen tekwalificeren entekwantificeren. Eenwaterkwaliteitstoets maakt hetmogelijk vasttestellen
waarwelkesaneringen nodigzijn inhet
Maasstroomgebied omde gebruiksfunctie
drinkwater veiligrestellenentegaranderen.
TheoNoij(Kiwa)behandeldehetthema
organischemicroverontreinigingen. Hierbij
H2O

gaathetomenkeletienduizenden ongewenste,niet-natuurlijkestoffen, waarvanerdagelijks nieuwebijkomen.Hetgrootstegedeelte
betreft onbekendestoffen eneenaantalisuit
gezondheidskundigoogpunt ongewenst.
Maaswaterstaatvoortdurend blooraan
bedreigingen doordirecteendiffuse emissiesvanorganische microverontreinigingen.
Ditmaakthetnoodzakelijk eengoed overzichttehebbenvandeorganische verbindingen ofgroepenvanorganischestoffen die
inhetMaasstroomgebied voorkomen endie
openigerleiwijzeviaemissieinhetMaaswaterterecht kunnen komen.Dekoppeling
vangezondheidskundige aspectenende
(on)mogelijkheid vanverwijdering inde
bestaandecomplexe zuiveringssystemen
zijn bepalend indeprioriteitsstelling inwelkematedeverontreiniging vanhetMaaswatermetdergelijke organische microverontreinigingen voorkomen moet worden.

stoffen ditzijn,zijn vooraldeemissiebronnenvanbelang.Opbasisvaneeninvenrarisatievandezebronnen inhetgeheleMaasstroomgebied kangericht onderzoek
plaarsvinden in afvalwater.
AlstweedesprekergafAdJeuken(RIZA)
eenexposéover'earlywarning'.Deuitrusting vandemeetstations inNederland door
dejaren heenvielveelalsamen metmeer
kennisoverdewarerkwaliteit.HetRhine
Basinprogramma -eensamenwerkingop
hetgebiedvaninstrumentontwikkeling tussenRIZA,WRKendeuniversitaire wereldspeeldehierbij eenbelangrijke rol.
Nederland isopeenpunr beland waarop
de'grijpbare' (bekende) waterkwaliteitsproblemen ondercontrolezijn.De'ongrijpbare'
(deelsonbekende)problemen zijn echter
nietondercontroleendienen daaromopgelostworden.
Deinzet van'breedspectrum' moniroringishierbij vangrootbelang.Eengoed
voorbeeld vanhetgebruik hiervan isde
totaal-effluentbeoordeling (TEB).BijTEB
wordenstapsgewijs eenaantal bioassays
(vanacutetoxiciteit totgenotoxiciteit) toegepast omdemilieubezwaarlijkheidvan
effluentmonsters vast testellen.
Sindsdejaren tachrigworden elektronischebiomonitoren als'earlywarning'ingezet,waarbij deactiviteitvan organismen
automatisch wordr geregistreerd.

Vandenaarschatting 10.000(deelsnog
onbekende)stoffen indeMaaszijn eenpaar
honderd toxicologisch relevantenmogelijk
honderd inherdrinkwater aanweziginlage
totzeerlageconcentraties.

Toepassingvanmetnamebioassaysis
vaakspecialistischenomvangrijk werken
dusnietzonder meervoor waterkwaliteitsbewaking terealiseren.Eenflinkaantalslagenmoetwordengemaakt omtoroperarioneletoepassingen tekomen.Wiegaatdit
doen?Wieheeft hierbij belang?
Hetisnoodzakelijk datindetoekomst
meerenmeerwordtsamengewerkt. Hetligt
voordehand datdebelanghebbendenwater(leiding)bedrrjven, Kiwa,RIZA,Belgischeinstanties-hiervoorgezamenlijk initiatievennemen,aldusJeuken.

Voorhetbewakenenbeoordelen vande
chemischewaterkwaliteit vandeMaas zijn
rweesporenteonderscheiden:destofspecifiekeaanpak(anticiperend monitoren)en
het monitoren vanonbekende stoffen (veiligstellen waterkwaliteit onbekende stoffen).

AlsderdeinleiderbehandeldeAndré
Bannink (Vewin)hetonderwerp bestrijdingsmiddelen. Denoodzaakvanhet
gebruik vandezemiddelenishelder.Bestrijdingsmiddelen komeninhetmilieu terecht
enuiteindelijk inhetgrondwater.

Bijdeonbekendestoffen zijn vooralde
meerpolaire,endaarmee genotoxicologisch
relevantere,organischestoffen van belang
omtemonitoren.Voorhetvaststellen welke

Viabeleid tracht men ietstedoentegen
hetgebruikvanbestrijdingsmiddelen.De
doelstellingen uithetMJP-Gomhetgebruik
vanmiddelen terugtedringenzijn tendele

Wat weten we van wat we weten?
Gezondheids kundige betekenis bekende stoffen

RIWAinventarisatie organische stoffen 1999:
36 toxicologisch relevant, waarvan
19 (mogelijk) in drinkwater
388 frequent in '94-'98
1328 stoffen in Ryn
en Maas

Ca. 30% g e e n
tox-d ata

gehaald.Watiniedergevalgeensuccesis
geworden ishet voornemen de afhankelijkheidvanchemischemiddelen aftebouwen.
Mogelijk dat het Lozingenbesluit OpenTeeltendaarin veranderingkanbrengen.Het
begrip'landbouwkundige onmisbaarheid'
inhet toelatingsbeleid vandeoverheidzal
ditechter tegenwerken.Gerichtejuridische
proceduresvanVewintonen aandat hettoelatingsbeleid onvoldoende rekening houdt
metdebelangenvandedrinkwatersector.
Eenwaterbedrijf moet aantonen of
bestrijdingsmiddelen aanwezigzijn inde
grondstof IndeKaderrichrlijn Waterwordenprioritaire stoffen genoemd waarvande
emissiebinnen 20jaar moetzijn beëindigd.
Monitoringsresultaten en gezamenlijke
inspanningen vanRIWAenVewin hebben
ertoegeleiddatenkelein het Maaswater
voorkomende bestrijdingsmiddelen inde
lijst zijn opgenomen.Ditonderstreept het
belangvanmonitoren.Meruitkomsten van
monitoren vanbestrijdingsmiddelen kunje
hetbeleidbeïnvloeden, maarhet beleid
beïnvloedt ookhet meetprogramma.
Actueelzijndemetabolieten vanbestrijdingsmiddelen.InhetWaterleidingbesluitis
opgenomendatalleendehumaan-toxicologischrelevantemetabolietenmoetenvoldoen
aandenormvoorbestrijdingsmiddelen van
0,1ug/1.Betekentditdateen waterleidingbedrijfeerstonderzoekmoetverrichtennaar
dehumaan-toxicologische relevantievaneen
metabolietvoordatmenonderzoekgaardoen
naardeaanwezigheid ervanindeMaas?
Alslaatstesprekerbehandelde Gertjan
Medema(Kiwa)het thema'humaan pathogènemicro-organismen'. Hoeweleen uitbraakvanpathogènemicro-organismen via
drinkwater inNederland alsinds 1981 niet
meerisvoorgekomen,gevendeervaringen in
het buitenland aandatdedreigingcontinu

is.InNederland,hetDeltagebied vantwee
groteenfecaalsterkvervuilderivieren,zijn
pathogènemicro-organismen inhet oppervlaktewater aanwezigenmoetdezuivering
instaatzijndezeafdoende teelimineren.
IndenieuweWaterleidingwet iseen
meetverplichting opgenomen voorCryptosporidium,Giardia en'entero'-virussen.Ookis
aangegevendat andererelevante pathogenengemeten moeten worden.Erbestaan
meerdan roopathogène micro-organismen
dieviawateroverdraagbaarzijn.Metdehuidigekennis ishet mogelijk demeestkritischepathogenen voordezuiveringvan
oppervlakrewater teselecteren.Voorde
Nederlandsesituatiezijn het meest kritisch:
protozoa:Cryptosporidium,Giardiavirussen:enterovirussen,Norwalk-likevirussen,
Rotavirussen,HepatitisAenEvirusbacteriën:Campylobacter,E. coliO157.
Doordeontwikkelingvan moleculaire
typeringsmethoden ishet nu mogelijk om
(oö)cystenvanprotozoa uitwaterintedelen
inwelennietpathogène typen.
Kwantitatieve informatie isnodigover
hetvoorkomen vandemeestkritischelevendeeninfectieuze pathogenen indegrondstof UitRiwa-onderzoek inhetMaasstroomgebiednaarpathogènemicro-organismen en
indicatoren voorfecaleveronrreiniging blijkt
datbuitenlandse aanvoereengroter aandeel
heeft indegehaltespathogenen dandeemissiesinhetNederlandsedeelvanhet stroomgebied.Hetsaneringsbeleid vraagtomeen
internationale afstemming. Het nieuwe
beleidenregelgevingtenaanzienvandeveiligheidvandrinkwater maakthetnoodzakelijkomditonderwerp opdeinternationale
agendatezetten.
Deresultatenvanhetonderzoekgeven
aandarhetgehalteaanpathogènemicroorganismeninveeloppervlaktewateren

gekenmerktwordtdoorveellagegehaltesmet
somseenduidelijkhogerepiekeneenpositievecorrelatievertonenmetmetnametroebelheid.Hetzijnechterjuistdepiekendiede
dimensioneringvandezuiveringbepalen.
Doorgebruik temakenvankennisover
derivier(afvoer, troebelheid) wordt het
mogelijk meetprogramma's hier medeopte
richtenomdemaximalegehaltes in het
Maaswater vast testellen.
Naastdemeerthemaspecifieke conclusiesluidendesamenvattende conclusies van
delevendigverlopendediscussiesessies:
• Dewaterbeheerder is verantwoordelijk
voordebewakingvandekwaliteiten
kwantiteit vanhet Maaswater;
• Hetwarer(leiding)bedrijfisverantwoordelijk voordekwaliteitsbewakingvan
het intenemen Maaswater;
• Dedrinkwatersector is verantwoordelijk
voorhet aandragen van noodzakelijke
eisenvoordekwaliteit vanhetMaaswater;
• Eenactievebijdrage aanhet onderzoek
vandewater(leiding)bedrijven versterkr
dedraag-enslagkracht vandeInternationaleCommissieBeschermingMaas
endewaterbeheerders;
• Decollectieve belangenorganisaties van
dedrinkwatersector moeten actiefparticiperen in(inrer)nationale Maasorganisaties;
• Detriggervooronderzoek is afstemmingen(voor)kennisactiviteitenMaasstroomgebied;
• Succesvolintegraal waterbeheer isalleen
mogelijk dooronderkenningvanalle
gebruiksfuncties vanhet Maaswater;
• Deworkshopvormteengoedebasisvoor
eenjaarlijkse heroriëntatieen afstemmingvandeonderzoeksvragen, f
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