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V E R S L A G IÓE A R B E I T S T A G U N G V A N D E IAWR

Waakzaamheidrondde
Rijnblijft nodig
InStuttgart vondop11 en 12nieijl de16cArbeitstagungvandeIAWR,hetsamenwerkingsverband
vandedrinkwaterbedrijven inhetstroomgebiedvandeRijn, plaats.Vice-presidentMaartenGast
maakteonderstaande impressievanditcongres.
Toendekwaliteit van hetwater inde
Rijn nadeTweedeWereldoorlog steeds
slechter werd,hebben de drinkwaterbedrijveneerst regionaalhunkrachten gebundeld
omeenadequaat kwaliteitsbeheer teeisen.
Zoontstonden inNederland deRIWA,in
noord-Duitsland deARW(Arbeitsgemeinschaft derRhein Wasserwerke]eninzuidDuitsland enZwitserland deAWBR(Arbeitsgemeinschaft WasserwerkeBodenseeRhein).
Degrotevissterfte indeRijn in1969 was
deaanleidingomeenoverkoepelende organisatieopterichtendiehetgehele stroomgebied vandeRijn afdekte,vandebovenloopindeZwitserealpen totdeNederlandse
delta.Zoontstond injanuari 15170 deIAWR,
directegesprekspartner vande InternationaleRijn Commissie,maar ookvandevele
chemische multinationals zoalsCiba-Geigy,
Sandoz,BASF, HoechstenBayer,diehun
hoofdzetels langsdeRijn enhaar zijrivieren
hebben.

Voorbeeldfunctie
Indeafgelopen 30jaar isveel bereikt.
Velevissoorten zijn teruggekeerd.De
beheersingvandegrote afvoergolven diein
deafgelopenjaren totzeerhoge waterstanden hebbengeleid,heeft dezorgoverde
kwaliteit vandeeersteplaats verdrongen.
Desanering vandeRijn iswereldwijd
een voorbeeld vansuccesvol kwaliteitsbeheer.

Waakhond
DerolvandeIAWRisveranderd vandie
vaneengevreesdeactiegroep indievaneen
waakhond, dienauwlettend indegaten
houdt ofniet wordt ingeboet ophetbereikte
resultaat. Ookblijft deIAWRactiefinhet
ontwikkelen vanmeetmethoden voordie
stoffen dienognietinwater kunnen
wordengemeten, hetonderzoeken van
steedsweer nieuwegroepen stoffen, diein
het water blijken voortekomenenhet
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testen van meer algemene,vaak biologische
parameters ophunbruikbaarheid voorde
kwaliteitsbewaking.
OpdeArbeitstagung worden betrokkenenengeïnteresseerden geinformeerd over
derecenteactiviteiten vandeIAWR.

ookoverlangereperioden. Het bevateen
intetessante vergelijking van deRijn
met deDonau endeElbe,met velegegevensdiezeldengebundeld tevinden
zijn.

Klimaatverandering
Prof dr.Hartmut Grassluit Hamburg
sprakinzijn redeoverdeinvloed van wijzigingen inhetklimaat ophetkarakter vande
Rijn.VolgensGrasslissprakevaneen
klimaatveranderinggezien destijging van
degemiddelde temperatuur inde afgelopen
eeuwmetééngraad.Hierdoor isdesneeuwgrens 200meter hoger komen teliggen, zijn
kleineglersjers verdwenen enzijn degrote
gletsjers 500meter korter geworden.
Deafvoergolven bij regen worden
groter, omdat minder neerslagalssneeuw
blijft liggen.Deafvoeren indenazomer
worden steedsgeringer omdat erminder
smeltwater is.

Nieuwe uitgaven
Deze 16eArbeitstagung werd inStuttgartgehouden,dehoofdzetel vandeBodenseeWasserversorgung, eengroot regionaal
drinkwaterbedrijf datdrinkwater, bereiduit
deBodensee,toelevert aan3,5miljoen inwonersverdeeld over 175gemeenten ineen
wijde kringomStuttgart. Tergelegenheid
vandezeTagunggafdeIAWRtweenieuwe
publicatiesuit:
Rheinthemen nr.2,samengesteld door
hetTechnologiezentrum Wasserin
Karlsruhe,welkeeenoverzichtgeeft van
allezuiveringsmethoden toegepastin
het Rijnsttoomgebied.Voor technologen
enandereontwerpers een uniek document;
enRheinbericht '96-98,opgesteld door
het secretariaat vandeIAWR,dateen
beeldend verslaggeeft vandekwaliteitsontwikkeling indelaatstejaren, maar

In 1540kon men bij Baseldoor deRijn
lopen.Deomliggendegebieden ledenonder
grotedroogte.Baselverkochrzijn water
tegen woekerprijzen. Komtdie tijd terug?
VolgensGrasslniet.Erwordtnuoveralin
Zwitserland water opgeslagen.Zo'n lage
Rijnafvoer zalniet terugkomen. Welzullen
erlangeperiodenzijn datscheepvaart
vanuit Rotterdam totBaselniet meermogelijk is.Zwitserland bezit hetwaterslot van
deEU,hoewelheterzelfniet toe behoort.
Hetzaldaarom steeds meer macht krijgen
tenopzichte vandeEU.

De kaderrichtlijn voor water
Devaststelling vandeEuropese kaderrichtlijn voorwater vindt ditjaar plaats.
Duidelijk isdatdeaanpakvan desanering
vandeRijn een voorbeeld voordeopzet van
dezerichtlijn isgeweestennogsteedsis.

DeberoemdewatervalvanSchafflnaiisendichtbijdebronvandeRijn.

Namens hetdirectoraat-generaal Milieu van
deEUgafdr.Helmut Blöcheen overzicht
vandedoelstellingen diedeEuropese
Commissie met dezerichtlijn wil bereiken:
uitbreiding vanderichtlijnen voor het
watetbeheet totallewateren,bereiken van
eengoedekwaliteit opeenvastgesteld tijdstip, waterbeheer opbasisvan stroomgebieden,vaststellen vangrenswaarden voor
emissiesenimmissies,eenprijsstelling voor
water dieeenzorgvuldige omgang ermee
bevordert, betrekken vandeburgers bij
planning en besluitvorming en een strakkerewet-en regelgeving.
Blöchgafookaanwat de kaderrichtlijn
niet beoogt:geeningreep indeeigendomsstructuren, geen introductie van marktwerking,geen verdelingvan waterbronnen,
geenverlaging vandemilieueisen in het
bestaande waterbeheer engeenafbraak van
bestaand recht.
Uit ptaktische overwegingen zalher
Rijnsrroomgebicd in het kader vandeze
richtlijn indelenwordengeknipr.Indeze
nieuweopzetzullen RIWA,ARWenAWBR
dedrinkwaterbelangen behartigen, met de
IAWRals integrerend kader.

Liberalisering
Dewijze waarop inZwitserland,DuitslandenNederland metdeliberalisering van
denutsvoorzieningen in het algemeen en
het drinkwater in hetbijzonder wordt
omgegaan, ontbrak niet opdeagenda.
Deverschillen inuitgangsituatie zijn
groot:
land

aantal
inwoners
Zwitserland 7miljoen
Duitsland
80miljoen
Nederland
16miljoen

aantaldrinkwaterbedrijven
3.000
6.000

DeontwikkelingdiedeNederlandse
drinkwatersectot dootgemaakt heeft inde
periode 1950-2000door detotale levering
met eenfactor 5 telaten stijgen, maar het
aantal bedrijven met eenfactor rote laten
dalen, isinZwitserland en Duitsland
achterwegegebleven.Slechtshiet endaar
zijn grotere regionale bedrijven ontstaan.
InDuitsland isinmiddels deenergiemarktgeheel vrijgeworden. Deenergiebedrijven zijn nu zeeractiefbezig waterleidingbedrijven in handen tekrijgen om
zoveelmogelijk klanten aanzich tebinden
enom meer mogelijkheden tehebben omde
verliezendiemen lijdt door de prijsdumping indeenergiesector te compenseren.
InZwitserland moet het rendement van
deondernemingen worden opgevoerd.En

EenvandevelestuwenindeRijn,hierbijhetDuitseIjfezheim.
overheidsbedrijven wordengeacht sowieso
inefficiënt tewetken.De Oostenrijkse
minister-president Schüssel wetd indeze
geciteetd:"Overheidsbedrijven zijn uitde
steentijd daterende geldvernierigingsmachines".
In beidelanden ontbreekt een duidelijke
stellingnamevanregeringen parlement
overdepositionering vandewatetleidingsector,zoalsdat inNederland hetgevalis.
Meteenmengeling vanafgunst en bewonderingwordrdaarnaargekeken.IsNederland toch weergidsland?
OokinNederland isde ontwikkeling
echterzekernier ten einde.Verderevergroting vandedrinkwatetbedrijven tekentzich
afomefficiencywinst teboeken.Het integralewaterbeheer vraagt om intensiveting
vandesamenwetkingmetdeafvalwatersectot.
De'multi-utilities' bieden zekereen
goedemogelijkheid omdekennis enervaring opwatergebiedopde buitenlandse
markt aan tebieden.Met hun bod opaandelenvan provincies engemeenten inde hand
dwingen zijNederland tot dekeuze tussen
principeengeld.

Recent onderzoek
Heronderzoek naar stoffen in water
blijft vorderingen maken ennieuwe inzichten verschaffen. Opdetweededagwerd
zoweldoor beheerders, onderzoeksinstitutenalschemischebedrijven verslaggedaan
vanderesultaten van recent onderzoek met
bettekking tot oestrogènesroffen, genees-

middelen,genetische toxiciteit en bacteriën,
virussen en parasieten.
Uit het onderzoek kwamengeen alarmerende resulraten naar voren.Welblijft de
Rijn devergaarbak vanalleswat incontact
komt met afval-, grond- ofoppervlaktewater Zijn dezesroffen oforganismen niet in
eeneerder stadium afgebroken ofvastgelegd
insediment, dan vindt menzealtijd, zeker
indebenedenloop vanderivierterug.Een
voorbeeld ishet btedepalet van geneesmiddelen.Oplettendheid voorde mogelijkheden
vandoordringen indrinkwater blijft voortdurend geboden.Waakzaamheid met
betrekking tot toename van ongewenste
stoffen en organismen eveneens. Duidelijk
isdat dedtinkwaterbedrijven vanuit hun
verantwoordelijkheid voordevolksgezondheid blijven onderzoeken enmeten. Ç
MaartenGast,vice-presidentIAWR

Post
Nogniet allepostkomt ophetjuiste
adresbinnen. Heeft u post voorderedactievanH,0,stuur diedan naar:
Redactie H 2 0
t.a.v.Peter Bielars
Postbus 122
3100AC Schiedam
Het telefoonnummer vanderedactieis:
(010) 427 41 65

Herfaxnummer luidt alsvolgt:
(010) 473 26 40
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