Watervoor de fabricage van geïntegreerde schakelingen bij
Philips Semiconductors Nijmegen
Voordracht uit de 49e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Niet alleen drinkwater?!', gehouden op 10januari 1997aan de TU Delft.

Inleiding
Philips Semiconductors te Nijmegen is
een van de grootste Europese productiecentra van halfgeleider-elementen. Op de
Nijmeegse plant bevinden zich momenteel
vier productielijnen voor geïntegreerde
schakelingen, ook wel chips genoemd, en
een lijn voor transistoren en dioden. De
chips-industrie maakt momenteel wereldwijd een enorme groei door. Deze hangt
nauw samen met de stormachtige ontwikkelingen van de informatietechnologie,
terwijl er daarnaast steeds meer
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toepassingsgebieden voor chips komen.
De algemene verwachting is, dat de groei
het komend decennium zal aanhouden.
Geïntegreerde schakelingen worden steeds
complexer en geavanceerder. De productie
ervan vereist een hoogwaardige technologie
en wordt gekenmerkt door een steeds
toenemende innovatiesnelheid.
Bij de productie van chips is hoogzuiver
water een van de meest elementaire
bedrijfsstoffen. Voor deze industrie is de
beschikbaarheid van water in de gewenste
hoge kwaliteit en in groot volume tegen
redelijke kosten cruciaal. Bij de keuze van
nieuwe productielocaties is de beschikbaarheid van water dan ook in toenemende
mate een criterium van importantie
geworden.
De steeds verder voortschrijdende miniaturisatie (kleinere afmetingen op de chips)
in combinatie met de toenemende
complexiteit van de schakelingen maakt,
dat nieuwe processen steeds hogere eisen
stellen aan de zuiverheid van media zoals
water. Terwijl hoogzuiver water meer en
meer het reinigingsmedium wordt, groeit
bovendien het aantal reinigingsbewerkingen
tijdens het fabricageproces van chips.
Kortom, in haar concurrentie met andere
chipsfabrikanten, zalPhilips Semiconductors
de komende jaren een steeds grotere

Samenvatting
Philips Semiconductors Nijmegen neemt momenteel circa 1miljoen m 3 drinkwater
per jaar af van NUON. Vanwege de zeer strenge kwaliteitseisen voor de fabricage
van geïntegreerde schakelingen ('chips') wordt het drinkwater bij Philips voorbehandeld in een uitgebreide 'waterzuiveringsfabriek' met onder meer diverse
membraanfiltratie- en ionenwisselingsprocessen. Door een combinatie van allerlei
efficiëntie-acties is Philips Semiconductors Nijmegen in staat gebleken het waterverbruik per hoeveelheid geproduceerd silicium oppervlak (met de chips erop)
aanzienlijk terug te brengen. Door de uitbreiding van de productiecapaciteit van
Philips Semiconductors Nijmegen in combinatie met de introductie van nieuwe
geavanceerde processen zal het waterverbruik in de komende jaren evenwel groeien
tot mogelijk 2 miljoen m 3 per jaar.
Door de beperkte (grondwaterwin)vergunningscapaciteit van NUON en Philips zijn
NUON en Philips Nijmegen gezamenlijk een onderzoek gestart naar alternatieve
bronnen. Rechtstreekse inname van voorgezuiverd water, afkomstig van het MaasWaalkanaal lijkt veelbelovende perspectieven te bieden. Philips mag nochtans geen
nadelen ondervinden van het hogere gehalte van o.a. metalen, aanwezig in het
kanaalwater. Hiervoor dient nog een oplossing gevonden te worden.

behoefte hebben aan water van een uitzonderlijk schone kwaliteit.
In het licht van de nationale en Europese,
waterhuishoudkundige en politieke
ontwikkelingen, waarbij schoon drinkwater
steeds minder gemakkelijk bestemd zal
worden voor industriële toepassingen, is
de toenemende behoefte van Philips aan
schoon water een moeilijk probleem,
waarvoor wellicht een niet conventionele
oplossing gevonden dient te worden.
NUON Zuid-Gelderland en Philips hebben
daartoe in samenwerking met DHV-Water
een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om Philips van proceswater te voorzien uit gezuiverd oppervlaktewater,
afkomstig uit het Maas-Waalkanaal.
Huidige situatie watervoorziening
Philips
In afbeelding 1zijn de diverse waterstromen binnen Philips Semiconductors
aangegeven. Voor de productie neemt
Philips jaarlijks momenteel ruim 1 miljoen
m 3 drinkwater van NUON in, terwijl daar-

naast ca. 0,5 miljoen m 3 grondwater wordt
opgepompt. Het ingenomen water wordt
bij Philips in hoofdzaak gebruikt bij de
productie van chips. Hier zijn de zuiverheidseisen verreweg het hoogst. Daarnaast
zijn er nog enkele andere toepassingsgebieden, waar we hier niet verder op
zullen ingaan.
Tabel I geeft een beeld van de kwaliteit
van het drinkwater, zoals Philips dit
inneemt (via pompstations Heumensoord
en Nieuwe Marktstraat).
TABEL I - KwaliteitdrinkwateringenomendoorPhilips
SemiconductorsNijmegen (belangrijksteparameters).
Parameter
Chloride
Nitraat
Sulfaat
Carbonaat
Silicaat
Na

Ca
Fe
TOC
Coli 37/44

Max. niveau
84 mg/l
28
59
145
14
73
48
0,1
0,3
1000/1

DRINKWATER
1 0 min m3l\

DEMIWATER BEREIDINGSINSTALLATIES PHILIPS

Afb. 1-Huidige watervoorzieningPhilips
SemiconductorsNijmegen.

Anionen/
Katonen

RO-2

T&D
MOS-2
CICN

MOS4YOU

Grotechloride
afvalstroom
tg.v. regeratie
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Het door NUON geleverde drinkwater
wordt bij Philips Semiconductors door
twee verschillende demi-installaties verder
gezuiverd en aldus geschikt gemaakt als
hoogwaardig water voor de vervaardiging
van halfgeleiderelementen. In afbeelding 2
is de demi-installatie van de MOS-3 chipsfabriek weergegeven.
Globaalvinden devolgendezuiveringsstappen
plaats[IJ:
a. Filtratie. Hier worden grotere en
middelgrote deeltjes uit het water verwijderd.
b. Omgekeerde osmose. Met membraanfiltratie (ultrafiltratie en reverse osmosis)
worden kleinere deeltjes, organische
verbindingen en ook zouten en ionen uit
het water verwijderd. Het 'halfschone
water' uit het omgekeerde osmose proces
wordt permeaat genoemd.
c. Vacuüm ontgassing. De in het water
aanwezige gassen als zuurstof en koolzuur,
maar ook vluchtige organische verbindingen worden hier nagenoeg geheel verwijderd.
d. Ionenwisseling. Het water wordt geleid
via mengbedden voorzien van ionenwisselaars. Hier worden ongewenste metaalionen en anionen verwijderd. Regelmatig
moeten de mengbedden met wisselaars
geregenereerd worden. Regeneratie vindt in

het algemeen plaats met NaOH en HCl.
e. UV belichting. Hiermee kunnen grotere
organische moleculen worden gekraakt.
Bovendien worden nog aanwezige microorganismen gesteriliseerd.
f. Ultrafiltratie. Tenslotte wordt het water
voor levering aan de productie nogmaals
over membranen gefiltreerd om microorganismen als bacteriën en pathogenen in
te vangen.
Zoals hierboven reeds genoemd, gebruikt
Philips bij de bereiding van demiwater uit
drinkwater chemicaliën voor het regenereren van de ionenwisselaars. Philips loost
de bij de demiwaterbereiding gegenereerde
concentraatstroom. De omvang van de
lozingen wordt geheel bepaald door de

kwaliteit van het ingenomen water en de
toegepaste membraantechniek. Momenteel
doet zich het probleem voor, dat Philips
de lozingsnorm voor chloride begint te
naderen. De vergunningverlenende
instantie, i.e. het Zuiveringsschap Rivierenland, hanteert een strenge lozingsnorm
voor chloride in het perspectief van het z.g.
Rijnverdrag.
Ontwikkelingen demiwaterkwaliteit en
verbruik bij Philips
In tabel II is een overzicht weergegeven
van de kwaliteitseisen van het demiwater,
zoals dat in de loop der tijd bij Philips
voor de productie van chips wordt ingezet.
De nieuwste fabriek, MOS4YOU, produ-

TABEL II - Overzichtkwaliteitseisen demiwaterbijPhilips SemiconductorsNijmegen en Semidemiwaterguidelines
(VLSI/VLSItechnologie).
Parameter
Geleidbaarheid
Na (ppb)
Fe (ppb)
Opgelost SiO, (ppb)
TOC (ppb)
Opgeloste gassen (ppb)
Bacteriën
Deeltjes
> 1,0 urn
> 0,5 (im
> 0,3 am
> 0,1(im

1972
Anion/Kation
<0,080 uS

1987
MOS-3
< 0,056

<40

<8
<20
<20
< 10 KVE/1

-

< 5000/1
< 500/1

SEMI/VLSI
Guidelines
< 0,055
< 0,005
< 0,002
<1
<5

-

Detectie
Limiet
0,055
0,05
0,1
0,25
5

0

1

< 10/1

1

< 10/1
<200/1
< 100/1

Aß. 2 -Schematisch overzichtdemi-installatieMOS-3fabriek PhilipsSemiconductorsNijmegen.

i&ßwp p PffB,rjjflir,

1995
MOS4YOU
< 0,055
<0,1
S 0,1
<5
<5
< 10
< 3KVE/1

WW
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ceert chips in de meest recent ontwikkelde
processen. Duidelijk uit het overzicht
blijkt, dat de specificatie strenger is geworden voor alle mogelijke contaminanten.
Tevens blijkt uit de SEMI-standaard
kolom, dat dit state-of-the-art is en vrijwel
is opgelegd [2].
Tabel III laat het demiwater-jaarverbruik
van de Nijmeegse fabrieken zien over de
periode 1992-1998. In deze periode is de
productie aanzienlijk toegenomen. Chips
worden geproduceerd op schijven silicium.
TABEL III - Demiwaterverbruik PhilipsNijmegen, per
productgroep en totaal (uitgedrukt in m3/jaar).
T&D
MOS-2
Totaal
Jaar
CICN
MOS-3 MOS4YOU Plant
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

515.000
573.000
593.000
622.000
651.000
660.000
660.000

359.000
337.000
317.000
286.000
284.000
438.000
438.000

182.000
375.000
635.000

874.000
910.000
910.000
908.000
1.120.000
1.473.000
1.733.000

Wanneer we het totale oppervlak aan
siliciumschijven met daarop de chips in
aanmerking nemen, dan blijkt uit afbeelding 4, dat het waterverbruik per hoeveelheid silicium (1992 is gekozen als referentiejaar) aanzienlijk is afgenomen vóór de
grote uitbreiding van MOS-3 en de komst
van MOS4YOU (in 1996). Immers, voor de
extra productiecapaciteit is een derde demiinstallatie in bedrijf genomen. De verwachting is ook hier, dat het demi-waterverbruik per geproduceerde hoeveelheid chips
een significante daling te zien zal geven,
naarmate de productie in MOS-3 en
MOS4YOU verder zal stijgen. Niettemin
zal de totale behoefte aan demiwater de
komende jaren verder oplopen. Een eventueel nieuw op te starten productiefaciliteit
zal die behoefte direct een grote impuls
geven.

Afb. 4 -Demiwaterverbruik Philips SemiconductorsNijmegen inrelatie totproductieniveau (voorkomstMOS4YOU
enuitbreidingMOS-3).

Al met al kan hierdoor de behoefte aan
water voor de bereiding van demiwater
oplopen tot ca. 2 miljoen m 3 op jaarbasis.
Waterbesparingsmogelijkheden bij
Philips
Afbeelding 4 toont aan, dat productieverhoging heeft geleid tot een relatief lager
waterverbruik per geproduceerde hoeveelheid silicium (met daarop de chips).
Bovendien kan de chipsindustrie zelf via
een pakket van maatregelen werken aan
een verdere verlaging van het waterverbruik. In het kort worden hier de mogelijke opties genoemd.
a. Verlagingvan hetwatergebruik inhet
fabricageproces
Het fabricageproces van chips biedt weinig
mogelijkheden. Het is zoals reeds gememoreerd veeleer zo, dat door toename van
het aantal bewerkingen het waterverbruik
juist verder zal stijgen. Er zijn evenwel
enkele procesbewerkingen, zoals het zagen
van de chips uit de plakken, waar in plaats

Totaledemiwaterverbruik Philips SemiconductorsNijmegen.

van demiwater een lagere kwaliteit water
zou kunnen worden ingezet.
b. Verbeterdeprocesapparatuur
In principe zijn er twee belangrijke
besparingsmogelijkheden aanwijsbaar.
Deze verbeteringen moeten echter door de
fabrikanten van de reinigingsapparatuur
worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
Allereerst is dat een substantiële vermindering van de 'zero-flow', de constante doorstroom van procesbaden in stand-by situatie (niet-productie toestand). Daarnaast
dient er een aanpassing te komen van het
design van de procestanks (volume tank in
relatie tot het plakoppervlak met de chips
erop).
c. Regeneratievan demiwater voorhet
fabricageproces
Een van de meest voor de hand liggende
opties, die de inname van schoon water
(zoals drinkwater) drastisch kunnen
reduceren zonder het feitelijke gebruik in
het fabricageproces te beïnvloeden, is de
regeneratie van het gebruikte demiwater.
Immers, het water is niet sterk vervuild en
lijkt redelijk eenvoudig weer 'op specificatie' te brengen.
Hoewel het technologisch steeds beter
mogelijk wordt regeneratie daadwerkelijk
te gaan toepassen , zijn er nog talrijke
problemen. Zo is het nog steeds uitermate
moeilijk TOC op een acceptabel niveau te
brengen. De huidige technieken zijn wat
dat betreft niet echt overtuigend. Uit een
Amerikaanse studie [3] blijkt een lineair
verband te bestaan tussen het TOC-gehalte
van het water en de z.g. defect dichtheid
van de chips. Deze laatste kan zelfs leiden
tot productie-uitval. Een ander belangrijk
probleem van regeneratie, met name in
bestaande fabrieken, is de moeilijke
implementatie en de vermindering van de
flexibiliteit in de productie. Alle gebruikte

H 2 0 (30) 1997,nr. 7

213

waterstromen moeten goed in kaart
worden gebracht, van elkaar gescheiden en
voorts dient er een strikte discipline te
worden doorgevoerd om menselijke fouten
uit te sluiten, dit met het oog op de grote
productierisico's.
Het is daarom niet verwonderlijk, dat
de meeste chipsfabrikanten zeer terughoudend zijn. Zelfs in nieuwe fabrieken
wordt regeneratie pas doorgevoerd,
wanneer er voldoende zekerheid bestaat,
dat de productie er niet onder zal lijden.
Desondanks zal regeneratie van demiwater
steeds belangrijker worden als optie om de
in te nemen hoeveelheid schoon water
drastisch te beperken.

Om Philips van water van een kwaliteit
vergelijkbaar met die van drinkwater te
kunnen voorzien is voorzuivering door
NUON noodzakelijk. In afbeelding 6 is de
voorgestelde voorzuivering afgebeeld.

INNAME

TABEL IV - Grootsteafwijkingdrinkwatervs
ongezuiverdkanaalwatermaximale niveaus.

FIJN ROOSTER

FIJNEZEEF

MEMBRAANFILTRATIE

-I

DRINKWATER

NUONwater

SNELFILTRATIE
UV-DESINFECTIE

SNELFILTRATIE
Philips
DEMI-INSTALLATIES

Alternatieve situatie watervoorziening
Philips: voorgezuiverd kanaalwater
Als gevolg van de beperkte grondwaterwinvergunningscapaciteit, die samenhangt
met de toenemende drinkwaterschaarste, is
het voor Philips Semiconductors van het
grootste belang, dat er andere bronnen van
schoon water beschikbaar komen. Onlangs
is NUON Zuid-Gelderland in samenwerking met DHV-Water een onderzoek
gestart naar de mogelijkheid om Philips
van proceswater uit gezuiverd oppervlaktewater, i.e. water afkomstig van het MaasWaalkanaal, te voorzien [4,5].
De in dit plan voorgestelde watervoorziening t.b.v. Philips Semiconductors is
weergegeven in afbeelding 5.

Afi. 5- VoorgesteldetoekomstigesituatiewatervoorzieningPhilips.

De voorzuivering omvat onder meer
membraanfiltratie, dit om een groot
gedeelte van de micro-organismen en de in
het kanaalwater aanwezige zware metalen
tegen te houden. De verwachting is echter,
dat het kanaalwater na voorzuivering
substantieel meer ionogene verontreinigingen bevat in vergelijking met de huidige
drinkwaterkwaliteit.
Consequenties inzet kanaalwater bij
Philips Semiconductors
Het is goed enkele mogelijk nadelige
consequenties voor Philips en NUON
nader te belichten.

KANAALWATER

3

1-2 mlnm 3 /j

1.0ml i m / j

l

_

VOORZUIVERING NUON

1
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Anion /
Katio 1

RO -1

RO- 2

i

RO -X

r

T&D
MOS-2
CICN

MOS-3

Ongezuiverd
Drinkwater
kanaalwater
Fe
4,7 mg/l
0,07 mg/l
Al
370
5
Ba
110
21
Cr
18
<1
Cu
8
<5
Pb
15
<5
Xi
9
<5
Zn
105
10
Cyanide
85
<5
Coli 44
150.000/1
52
Mogelijke probleemgebieden: # zware metalen.
#TOC.
Contaminant

GROF ROOSTER

d. Hergebruikvangebruiktdemiwatervoor
andere toepassingen
Het is natuurlijk veel eenvoudiger en
minder riskant om gebruikt demiwater
in te zetten voor minder kritische toepassingen (scrubbers, koelwater etc).
Philips heeft evenals veel andere chipsfabrikanten de afgelopen jaren deze mogelijkheden reeds in grote mate geëxploiteerd.

1. Niveau bepaalde contaminaties en mogelijk
effect opproductie bijPhilips
Een vergelijking van de specificaties van
het huidige drinkwater (worst case) en
het nogongereinigde kanaalwater leert (zie
tabel IV), dat er grote verschillen zijn.

MOS4YOU MOS-X

Afi. 6 - Voorgestelde
voorzuivering.

Vooral het gehalte aan metalen als Al, Ba,
Fe en Zn is verontrustend hoog. Daarnaast
bevat het kanaalwater grote concentraties
cyanide en coli 44. In de productie van
chips zijn juist metalen en TOC contaminatie het meest risicovol. Natuurlijk zullen
de niveaus tengevolge van de voorzuivering
door NUON aanmerkelijk teruggebracht
worden, maar de verwachting is dat de
demi-installaties bij Philips meer effort
zullen moeten verrichten om deze contaminatie niveaus op een voor Philips acceptabel niveau te brengen. Met andere woorden er zal nog verdere studie en mogelijk
een uitgebreide proefneming nodig zijn.
2. Overschrijdinglozingsnormen
Zuiveringsschap
Kanaalwater bevat meer zouten dan drinkwater. Aangezien zouten in de voorzuivering niet worden verwijderd, betekent
dit, dat Philips bij overschakeling op
kanaalwater een grotere zoutvracht
inneemt, hetgeen via de concentraatstroom
van de demi-installaties weer geloosd zal
worden. Bij overschakeling op kanaalwater
wordt verwacht, dat de grotere zoutvracht
leidt tot het overschrijden van de lozingsnorm, o.a. voor chloride, toegestaan door
het Zuiveringsschap Rivierenland te Tiel.
Het lijkt in die situatie zinvoller het
concentraat uiteindelijk weer op het kanaal
te lozen in plaats van lozing via het riool.
Hiervoor dient echter vergunning verkregen te worden van Rijkswaterstaat
(Directie Limburg).
3. IntegralekostenvoorPhilips en NUON
Het spreekt natuurlijk voor zich, dat het
uiteindelijke kostenbeeld zowel voor
Philips als voor NUON acceptabel moet
zijn. Berekeningen uitgevoerd door DHVWater, laten zien, dat het inzetten van
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kanaalwater tegen een prijs, ongeveer
vergelijkbaar met die van het huidige
drinkwater, mogelijk moet zijn.
Conclusie
Ofschoon er bij Philips nog de nodige
reserve bestaat over de contaminatieniveaus van metalen en TOC, luidt de
belangrijkste conclusie van het onderzoek,
dat levering van voorgezuiverd kanaalwater
als voedingswater voor de demi-installaties
van Philips Semiconductors nodig is en
zowel technisch als financieel-economisch
haalbaar lijkt.
Het resultaat van deze studie kan om twee
redenen van groot belang zijn. Enerzijds
wordt door de voorgestelde aanpak de
huidige en toekomstige productiecapaciteit
van Philips Semiconductors gewaarborgd.
Anderzijds levert NUON in samenwerking
met diverse instanties aldus een bijdrage
om de industrie niet langer afhankelijk te
laten zijn van het schaarser wordende
drinkwater.
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Rapport watersportinrichtingen verschenen
Recent is het door de Commissie Integraal
Waterbeheer/CUWVO opgestelde rapport
'Watersportinrichtingen' uitgebracht.
Aanleiding voor het opstellen van het
rapport was het niet doorgaan van het
ontwerp Lozingenbesluit WVO watersportinrichtingen. Om het werk dat in het kader
van de voorbereiding al was gedaan niet
verloren te laten gaan en de uniformiteit
bij de vergunningverlening te waarborgen
is de onderhavige rapportage opgesteld.
Het rapport bevat naast de aspecten uit het
ontwerp-AMvB tevens een aantal nieuwe
aanbevelingen. Deze zijn met name gericht
op de meer diffuse vervuilingsbronnen.
Op dit moment heeft naar verwacht de
helft van de inrichtingen een WVOvergunning. Voor de andere helft is sprake
van een ongewenste gedoogsituatie. Om
aan deze situatie een einde te maken heeft
de Unie van Waterschappen aan de waterschappen geadviseerd direct na het

beschikbaar komen van deze rapportage de
achterstand met prioriteit weg te werken.
Bij het vaststellen van aanbevelingen voor
watersportinrichtingen is naast de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren ook de
Wet milieubeheer van belang. Beide kaders
vullen elkaar aan bij de bescherming van
de verontreiniging van het oppervlaktewater rondom watersportinrichtingen.
Indien de in dit rapport beschreven
(preventieve) saneringsmaatregelen en
aanbevelingen volledig worden uitgevoerd,
is er voor een groot aantal inrichtingen
geen directe lozing op oppervlaktewater
meer en vervalt de WVO-vergunningplicht.
De WM-vergunning heeft in die gevallen
een vangnetfunctie. Om deze reden is het
van belang dat het bevoegd gezag van de
WM, de gemeenten, kennis nemen van het
onderhavige rapport. Dit betekent dat het
rapport een bredere verspreiding dan
gebruikelijk heeft gekregen. Daarnaast zijn
met de VNG afspraken gemaakt om in de
daarvoor aanwezige kaders een presentatie
te houden.
De in het rapport aanbevolen maatregelen
zijn voor de watersport veelal niet nieuw.
Naar schatting beschikt de helft inmiddels
al over een WVO-vergunning, waarin deze
maatregelen zijn voorgeschreven. Deze
maatregelen zijn financieel draagbaar voor
de branche. Naast deze kosten heeft de
sector in de komende jaren te maken met
achterstallige kosten voor het verwijderen
van baggerspecie. Met de diverse overheden lopen reeds discussies over de vraag
hoe een en ander dient te worden
gefinancierd.
Verder is van belang te vermelden dat de
minister van VROM in het kader van de
MDW-operatie (marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit) bezig is met
het opstellen van een AMvB 'Besluit jachthavens milieubeheer'. Dit besluit is
bedoeld voor havens voor de plezier- en
recreatievaart met de daarbij behorende
voorzieningen. Met het ministerie van
VROM heeft afstemming plaatsgevonden,
zodat er geen tegenstrijdigheden zullen
optreden.
Exemplaren van het rapport zijn op te
vragen bij het secretariaat van de Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO,
postbus 20906, 2500 EX Den Haag,
telefoon 070-3518038.

Voortvarende aanpak diffuse
bronnen problematiek in
Noord-Holland
Deverontreiniging van het Noord-Hollandse
oppervlaktewater door diffuse bronnen is
zo groot dat GS hebben besloten om de
personele en financiële inzet voor dit

project voorlopig nog te continueren.
Voor 1997 staat weer een aantal projecten
op stapel die de verontreiniging van het
oppervlaktewater door de zgn. diffuse
bronnen moet verminderen. Een van de
speerpunten is de recreatiescheepvaart.
De koperbelasting in sloten en vaarten is
namelijk voor ca. 20% afkomstig van de
recreatievaart. Te veel koper in het water is
schadelijk voor waterorganismen.
Een praktijkproef komende zomer in
Noord-Holland, Zeeland en Friesland moet
uitwijzen of mechanisch reinigen (met een
borstelmachine) een geschikt alternatief is
voor koperhoudende antifouling (aangroeiwerende verf).
Dit gebeurt in samenwerking met de
belangenorganisaties voor de recreatiescheepvaart zoals het KNWV.
Ook probeert de projectorganisatie Diffuse
Bronnen Noord-Holland de toelating van
koperhoudende antifouling in de handel
stop te zetten. Daartoe is een verzoek
ingediend bij het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, de organisatie die hierover moet beslissen. Uiterlijk
1-1-1998 neemt dit college een besluit
hierover.
Daarnaast gaan projecten lopen om
alternatieven voor koperen drinkwaterleidingen, bijvoorbeeld kunststof leidingen,
te stimuleren. Hiervoor zal overlegd worden
met o.a. installateurs, doe-het-zelf-branche.
Als gevolg van corrosie van de drinkwaterleidingen komt koper via het rioolstelsel
in het oppervlaktewater terecht. De koperbelasting hiervan bedraagt ca. 27%.
De landbouw is één van de belangrijkste
bronnen van bestrijdingsmiddelen en
meststoffen die via diffuse routes in het
oppervlaktewater terecht komen.
Onlangs is een overeenkomst gesloten
voor Noord- en Zuid-Holland tussen de
WLTO, de waterkwaliteitsbeheerders en
de projectorganisatie gericht op de vermindering van het gebruik en de emissie van
bestrijdingsmiddelen en meststoffen.
De maatregelen zijn onder meer een spuitvrije zone, kantdoppen op de spuitboom,
spuitverbod bij harde wind.
De projectorganisatie Diffuse Bronnen
Noord-Holland is in 1995 van start gegaan.
Dit samenwerkingsverband bestaat uit
overheidsinstanties die (in)direct betrokken zijn bij waterbeheer: provincie, waterbeheerders, Rijkswaterstaat, gemeenten
(o.a.Amsterdam), Inspectie milieuhygiëne.
Per project worden daarnaast de direct
betrokken (branche)organisaties erbij
gehaald. De stuurgroep wordt voorgezeten
door milieugedeputeerde De Zeeuw.
(Persbericht provincie Noord-Holland)

