De gevolgen van de te zoute Rijn

Voordracht uit de 43e vakantiecursus in drinkwatervoorziening Technische maatregelen voor kwaliteitszorg voor grondstof en eindprodukt",
gehouden op 10en 11 januari 1991aan de TU Delft.

Heden
Belang van zout voor de drinkwatervoorziening
In dit artikel wordt met zout specifiek
keukenzout (NaCl) bedoeld.
Al vele decennia houdt dit zout (speciaal
dat in de Rijn) de gemoederen in Nederland bezig, waarom eigenlijk?
Hiervoor zijn twee aspecten te noemen:
de land- en tuinbouw die door het zout in
het oppervlaktewater opbrengstderving
leidt, en de drinkwatervoorziening. In dit
artikel wordt alleen op dit laatste aspect
ingegaan.
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De normstelling voor chloride en natrium
met de bijbehorende achtergrond
verklaart waarom de drinkwaterbedrijven
die oppervlaktewater als grondstof
gebruiken, problemen hebben met het
zout.
Voor chloride is de norm op 150 mg/l (als
jaargemiddelde) gesteld. Het chloridegehalte in water is belangrijk vanwege het
effect op de corrosie van metalen
leidingen. Deze corrosie heeft twee
gevolgen, ten eerste direct technischeconomisch, omdat leidingen eerder

Samenvatting
Al vanaf het begin van de lozingen van de kalimijnen in 1930, geeft het zoutgehalte in de Rijn problemen voor de drinkwatervoorziening. Sommige bedrijven
werden in de loop van de tijd genoodzaakt over te schakelen op de Maas als bron,
andere konden bijmengen met duinwater.
Ondanks het bereiken van een akkoord over de nieuwe Nederlandse voorstellen
om uit de impasse in het Rijn-zoutoverleg te komen is de uitvoering van het
gewijzigde Rijn-zoutverdrag nog altijd niet zeker gesteld (ratificatie!). De 3e fase
van het oorspronkelijke verdrag wordt definitief niet uitgevoerd. Uit milieuoverwegingen zal in de toekomst minder natuurlijk duinwater worden gewonnen.
De drinkwaterbedrijven van Noord-Holland, die bijna volledig afhankelijk zijn van
de Rijn en het IJsselmeer, zullen daarom in de komende jaren met grote
problemen worden geconfronteerd.
Het hoge zoutgehalte geeft ook indirect nog problemen. De NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, die voornamelijk het IJsselmeer als bron gebruikt,
wil het drinkwater centraal gaan ontharden. Het hoge natriumgehalte maakt
ontharding onmogelijk, zonder toepassing van zeer dure ontzouting met
membraan-filtratie.

bedraagt slecht 40 kg C l / s . Door de
verschillende zijrivieren wordt hier zo'n
125 kg C l / s aan toegevoegd. Diverse
Duitse industrieën, mijnen en afvalwaterzuiveringsinstallaties lozen gezamenlijk
± 75 kg C r / s . De grootste 'punt'lozing
vindt plaats bij de kalimijnen in de Elzas:
± 115kg CT/s.
De kalimijnen (officieel: Mine de Potasse
d'Alsace SA) hebben twee produktieeenheden, de mijnen Amélie' en 'MarieLouise'. Als eindprodukten leveren de
kalimijnen kalium voor de kunstmestindustrie en strooizout.
De grondstof uit de mijnen heet silviniet
en bevat 25% KCl (kaliumchloride), 60%
NaCl (natriumchloride, keukenzout) en
15% slib. Met behulp van flotatie en
thermische processen wordt het kaliumzout, dat wordt gebruikt voor de kunstmestindustrie, afgescheiden van het

moeten worden vervangen, en indirect
voor de volksgezondheid omdat door
corrosie meer metalen in het drinkwater
oplossen.
Teveel natrium geeft een vergrote kans op
verhoogde bloeddruk. De norm voor
natrium is op 120 mg/l gesteld. De streefwaarde volgens de VEWIN ligt zelfs op
90 mg/l.
Hoe ernstig is de zoutsituatie nu eigenlijk?
De chloridevracht van de Rijn bij Lobith
is gemiddeld 356 kg/s. Dit betekent dat bij
een gemiddelde afvoer van 2.200 m 3 /s het
chloridegehalte al 162 mg/l bedraagt.
Grote delen van het jaar is de afvoer
echter minder dan dit langjarig gemiddelde, zeker in drogere jaren.
Waar komt hetzout vandaan?
De natuurlijke belasting van de Rijn

Afb. 1-Dekalimijnen inde Elzas(foto: RoelDijkstra).
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keukenzout en het slib. Van dit overgebleven keukenzout en slib (in vaste én
opgeloste vorm) wordt een klein gedeelte
tot strooizout verwerkt (max. 14 kg Cl /s).
De rest wordt in vaste vorm opgeslagen in
zoutbergen (max. 56 kg CL/s) of in
opgeloste vorm naar de Rijn afgevoerd
(max. 115kg Cl"/s).
De bruto-zoutproduktie van de kalimijnen
bedraagt op dit moment ± 40.000 ton per
dag. In de komende jaren wordt de
produktie langzaam afgebouwd naar
34.000 ton per dag in 1998. Naar
verwachting wordt in dat jaar de mijn
'Marie Louise' gesloten. De produktie van
de mijn 'Amélie' bedraagt dan nog
13.300 ton per dag tot 2.004, waarna
hopelijk ook deze mijn wordt gesloten.
'Rijnzout'in Nederland
Van de 18 Al(iljoen) ton zout die per jaar
bij Lobith Nederland binnenkomt, stroomt
15 Mton via de grote rivieren naar de
Noordzee en 3 Alton via de IJssel naar het
IJsselmeer. Bij het waterwinstation van de

NV Watertransportmaatschappij RijnKennemerland (WRK) in Nieuwegein,
waar voor de drinkwaterproduktie water
wordt ingenomen vanuil de Lek, treden
regelmatig grote normoverschrijdingen op
van het chloridegehalte (zie afb. 3).
Voor het IJsselmeer is de situatie nog
ernstiger. Naast de 3 Alton zout die via de
IJssel toestroomt, wordt er ook nog door
de Wieringermeer en de andere aanliggende - laaggelegen - polders kwelwater
met een hoog zoutgehalte uitgeslagen op
het IJsselmeer; dit 'levertnogeens 1,8 Mton
op'. In de chloridemetingen van het pompstation Andijk is dit duidelijk te merken:
zelfs in de relatief natte jaren wordt de
chloridenorm nog bijna voortdurend overschreden (zie afb. 4). In de droge jaren
geldt dit ook voor het natriumgehalte.
Verleden
Geschiedenis
In 1931 begonnen de problemen met het
zout in de Rijn. Dr. Heymann - toenmalig
Hoofd Laboratorium bij GemeentewaterAfb. 2 - Chloridevracht
van deRijn bij de DuitsNedcrlandsegrens
1885-1985 (jaargemiddelden).
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Afb. 3 -Jaarlijkse aanvoerkeukenzoutviade Rijn ennaarhetIJsselmeer.
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leidingen Amsterdam - ontdekt bij een
bezoek aan een buizenfabrikant toevalligerwijs dat de kalimijnen een pijpleiding
aan gaan leggen om hun afvalzout in
opgeloste vorm in de Rijn te storten. In
Nederland wordt alarm geslagen en
navraag gedaan bij de Franse regering.
Het antwoord luidt: 'De voorgenomen losing
zal geeninvloed hebben op dehardheid van
hetRijnwater'. Over het chloridegehalte
wordt niets gezegd.
Na een lange reeks van dergelijke
incidenten wordt in 1950 de 'Internationale Commissie voor Bescherming
van de Rijn tegen Verontreinigingen'
(IRC) opgericht. Zij stelt een chloridenorm op, waaraan het Rijnwater bij Lobith
zou moeten voldoen:
- gemiddelde zoutvracht < 225 kg CL/s
- max. chlorideconcentratie
< 250 mg/l
In 1972 vindt de Ie ministersconferentie
in het kader van de werkzaamheden van
de IRC plaats in Den Haag. Door Frankrijk wordt hier de toezegging gedaan dat
uiterlijk 1januari 1975 een zoutopslag in
de Flzas zal plaatsvinden ter beperking
van de lozing met 60 kg CL/s. Pas op de
4e ministersconferentie in 1976 te Bern
komt het tot een 'Rijn-zoutverdrag': de Ie
fase, welke vóór juni 1978 van start zal
gaan, houdt een lozingsvermindering van
20 kg CL/s in. De 2e fase, die in januari
1980 moet ingaan, behelst een lozingsvermindering van totaal 60 kg Cl /s.
De kosten van het tegenhouden van het
zout, worden volgens een verdeelsleutel
over de Rijnoeverstaten verdeeld:
Frankrijk
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Afb. 4 - Chloride- ennatriumgehalte bijinlaat WRK VII
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Afb. 5- Chloride- ennatriumgehalte reinwaterproduktiebedrijfAndijk.

Ogenschijnlijk wordt hiermee het principe
van 'de vervuiler betaalt' doorbroken. Dit
is echter niet het geval. Alleen bij het zout
hebben de Rijnoeverstaten afgesproken
de maatregelen bij de Franse kalimijnen
gezamenlijk te betalen omdat dit de enige
plaats in het Rijnstroomgebied is waar het
zout in vaste vorm vrijkomt en dus
(eenvoudig) tegen kan worden gehouden.
Ondertussen heeft de Drinkwaterleiding
Rotterdam, vanwege de zoutproblematiek,
plannen ontwikkeld om het water uit de
Maas te betrekken via bekkens in de
Biesbosch. In 1973 worden deze in
gebruik genomen. Ook de Duinwaterleiding Den Haag dat sinds 1955 het
duinwater aanvult met Rijnwater uit de
Lek bij Bergambacht, maakt plannen om
uit te wijken naar de Maas. In 1983 gaat
de inname aan de Andelse Maas in
bedrijf.
In Frankrijk (èn Duitsland) wordt 'gekibbeld' over het hoe en waar van de
toegezegde zoutopslag voor de Ie fase van
het Rijn-zoutverdrag. Injecteren in de
ondergrond van de Hlzas op een voorgestelde lokatie stuit op bezwaren van de
plaatselijke bevolking en bij keuze van een
andere lokatie op Duitse bezwaren;
vervoer per trein of schip naar de
Noordzee blijkt te kostbaar en opslag in
oude mijnen is door het hoge vochtgehalte
van het afvalzout niet mogelijk. Uiteindelijk gaat de Ie fase op 5 januari 1987, ruim
8 jaar later dan gepland, van start: de
kalimijnen gaan 15 kg CF/s bovengronds
opslaan in zoutbergen met grondwaterbeschermingsfolie en drainage, en er
wordt geen gebruik gemaakt van een
lozingsvergunning van 5 kg Cl /s voor een
sodafabriek. De 2e fase (een verdere
lozingsvermindering met 40 kg CF/s) zal
uiterlijk 5 januari 1989 aanvangen.

- provincie Noord-Holland
- gemeente Amsterdam
- Hoogheemraadschap Delfland
- Hoogheemraadschap Rijnland
- Hoogheemraadschap Schieland
- Zuiveringsschap Rivierenland
- VEWIN
- RIWA
- NV Watertransportmaatchappij
Rijn-Kennemerland
- Stichting Reinwater
in Frankrijk om de kalimijnen te dwingen
hun zoutlozingen op de Rijn te verminderen. Ter illustratie van het moeizame verloop:

Zoutprocessen
Al sinds 1981 procederen 10 Nederlandse
partijen, te weten:

Aß. 7-Zoutbergen met
grondzeaterbeschernungsfolie.

Afl. 6-DeRijn: 60jaar tezout.

In december 1980 wordt de kalimijnen
een ongewijzigde verlenging van de
lozingsvergunning verleend tot
31 december 1981.De Nederlandse
partijen dienen op 18 februari 1981 een
bezwaarschrift in bij het Tribunal
Administratif de Strasbourg. Vervolgens
trekt de Prefect du Haut-Rhin de bewuste
lozingsvergunning op 18 maart 1981 in,
en verleent direct een nieuwe met een
geldigheid tot 31 december 1990, waarin
de lozingsbegrenzingen nog veel ruimer
zijn gesteld. Op 6 mei 1981 wordt een
aangepast bezwaarschrift ingediend. Het
Tribunal Administratif maakt op 27 juli
1983 het vonnis bekend, waarin zowel de
lozingsvergunning van 22 december 1980
als van 18 maart 1981 wordt vernietigd.
Het Franse vonnis heeft tot gevolg dat de
lozingen van de kalimijnen met terugwerkende kracht vanaf 22 december 1980
illegaal zijn. Op 4 augustus 1983, enkele
dagen na het vonnis, verleent de Prefect
du Haut-Rhin de kalimijnen ongevraagd
een nieuwe vergunning om de zoutlozingen vrijwel ongewijzigd voort te
zetten. Ook tegen deze nieuwe vergunning
wordt door de Nederlandse partijen
bezwaar ingediend bij het Tribunal
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Administratif, terwijl de kalimijnen in
september tegen het vonnis van 27 juli
1983 in beroep gaan bij het Conseil d'Etat
in Parijs
Op dit moment lopen er nog een aantal
procedures:
- Een strafklacht van de 10 Nederlandse
partijen tegen de kalimijnen vanwege de
overtreding van wettelijke voorschriften.
Deze is in 1983 ingediend te Mulhouse en
uiteindelijk in 1988 door het Hof in Parijs
ontvankelijk verklaard. Het Hof heeft een
nader strafrechtelijk onderzoek gestart
door een rechter van instructie.
- Een beroep van de kalimijnen bij het
Conseil d'Etat te Parijs tegen de vernietiging van een lozingsvergunning van
1985 door het Tribunal Administratif de
Strasbourg in 1989.
- Een beroep van de 10 Nederlandse
partijen bij het Tribunal Administratif de
Strasbourg tegen de nieuwste lozingsvergunning van 1989.
Vervolg Rijn-zoutverdrag
Op de op 11oktober 1988 in Bonn
gehouden 9e ministersconferentie presenteert Frankrijk de plannen voor de
uitvoering van de 2e fase per 5 januari
1989. Verder stelt Frankrijk voor in
januari 1989 het overleg over de 3e fase
van het Rijn-zoutverdrag (sanering van
andere zoutlozingen) te laten beginnen.
Minister Smit-Kroes deelt echter mee, dat
Nederland niet akkoord gaat met het
Franse voorstel omdat ' de verontreiniging door chloride niet meer dezelfde
relatieve betekenis heeft in vergelijking tot
de prioriteit die tegenwoordig aan
bepaalde andere vormen van verontreiniging van de Rijn is toe te kennen'.
Bovendien vindt de minister het onaanvaardbaar dat Nederland mee moet
betalen aan de kosten van zoutopslag,
terwijl het opgeslagen zout in een later
stadium mogelijk toch nog zal worden
geloosd.
Als gevolg hiervan is het Rijn-zoutverdrag
opgeschort en is het aan Nederland om
een nieuw voorstel te doen voor de 2e
fase.
En nu verder
Nederlands voorstelvoor 2efase
In het voorjaar van 1989 vindt intensief
overleg plaats tussen de ministeries van
V &W, VROM en de VEWIN/RIWA
alsmede de provincie Noord-Holland over
een goedkopere en toch nog doeltreffende
invulling van het Rijn-zoutverdrag. Om
het zoutverdrag te redden verklaren de
betrokken waterleidingbedrijven en de
provincie Noord-Holland zich uiteindelijk
bereid f20 miljoen mee te betalen. Een

Aß. 8 - Chloridegehalte
bij Lobithbijuitvoer2e
fasevolgens Nederlands
voorstel (simulatie van
gehalten in 1983).
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Afb. 9- Uitslagkwelwater Wieringermeer nuen
met afleidingnaarWaddenzee.

gebaar zonder precedent dat wordt
gedaan omdat de zoutnood bij de waterleidingbedrijven hoog is gestegen en
omdat men zich realiseert dat mislukken
van het Rijn-zoutverdrag negatieve
effecten zal hebben voor de gehele
verdere sanering van de Rijn.
Op 4 mei 1989, tijdens de 11e ministersconferentie in Den Haag, presenteert
Nederland een nieuw voorstel:
- gereguleerd (discontinu) tegenhouden
van het zout bij de kalimijnen, kosten
ƒ 140 miljoen;
- afleiden van het zoute uitslagwater van
de Wieringermeer naar de Waddenzee,
kosten ƒ 30 miljoen.
Het discontinu tegenhouden bij de kalimijnen wordt gestuurd aan de hand van
het debiet en het zoutgehalte bij Lobith.
Met terughouden wordt gestart als de
actuele chlorideconcentratie bij Lobith de
grenswaarde van 200 mg/l overschrijdt en
de afvoer - volgen voorspellingen van
Rijkswaterstaat - in de komende 4 dagen
daalt. Het terughouden wordt weer
gestopt, zodra de chlorideconcentratie
weer onder de 200 mg/l daalt en voor de
komende 4 dagen een toenemende afvoer
wordt voorspeld. Het tegengehouden zout
wordt opgeslagen in nieuwe, goed van het

grondwater geïsoleerde zoutbergen en zal
pas nâ 1998 in de Rijn worden geloosd.
Hierbij zal rekening worden gehouden
met de benedenstroomse belangen.
Voor de afleiding van het zoute kwelwater
van de Wieringermeer naar de
Waddenzee wordt het kwelwater, dat nu
nog via de beide gemalen Lely (bij
Medemblik) en Leemans (bij de afsluitdijk) wordt uitgeslagen op het IJsselmeer,
allemaal naar gemaal Leemans gebracht,
gedeeltelijk met tussengemalen. Bij
gemaal Leemans wordt het zoute water
door de Zuiderhaven, via een bergboezem
of een open of gesloten leiding, naar de
Voorhaven (Waddenzee) geleid [lit.4].
Tijdens de ministersconferentie op 4 mei
1989 gaat de Duitse delegatie niet
akkoord met het Nederlandse plan. Zij wil
niet meebetalen aan het Nederlandse
probleem van de Wieringermeer.
Op 12 december 1990 stemt de Duitse
delegatie tijdens een IRC-vergadering
alsnog in met het Nederlandse voorstel
voor de 2e fase inclusief de Wieringermeer, onder voorbehoud van instemming
door het Duitse ministerie van Financiën.
Een 3e fase van het Rijn-zoutverdrag,
sanering van andere zoutbronnen langs de
Rijn, is definitief van de baan.
Op 8 april 1991 kondigt de Duitse minister
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Afb. 10 - Watervoorziening PWN boven het
Noordzeekanaal.
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van Financiën aan akkoord te gaan met
het Nederlandse voorstel op basis van de
verdeelsleutel zoals deze al in 1976 was
afgesproken. Op 19 september 1991 vindt
in Brüssel de definitieve ondertekening
van de overeenkomsten van het Rijnzout
en de Wieringermeer plaats en is in
beginsel de weg vrij voor de zo dringende
uitvoering.
Situatie Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Op het produktiebedrijf Leyduin van
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
(GWA) wordt geïnfiltreerd Rijnwater en
duinwater gewonnen en gezuiverd tot
drinkwater. Door een groot aantal maatregelen lukt het nog steeds om aan de
chloridenorm van 150 mg/l als jaargemiddelde te voldoen.
Leyduin krijgt ruwwater aangevoerd vanaf
de WRK I/II bij Nieuwegein. Door de
stuwen in de Nederrijn ligt het zoutgehalte
hier gemiddeld lager dan bij Lobith.

Daarnaast wordt in Nieuwegein het
ingenomen Rijnwater bij dreigende
normoverschrijding aangevuld met een
hoeveelheid grondwater met een lager
chloridegehalte (van origine een
calamiteitenvoorziening). Hiertoe is het
afgelopen jaar een aantal extra grondwaterwinputten operationeel gemaakt.
In de 'Waterleidingduinen' werd in 1990
60 Mm 3 van dit water geïnfiltreerd en
teruggewonnen. Daarnaast wordt in de
duinen zelf nog een hoeveelheid natuurlijk
grondwater gewonnen en bijgemengd.
In 1990 was dit 4,5 Mm 3 ondiep en
4 Mm 3 diep grondwater.
Situatie NV PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland
De PWN voorziet het deelvoorzieningsgebied boven het Noordzeekanaal met
behulp van vier produktiebedrijven. Drie
in de duinen gelegen produktiebedrijven
in Bergen, Castricum en Wijk aan Zee en

Afb. 11 - Drinkveatcrproduktiebedrijf Andijk aan hel IJsselmeer.

één produktiebedrijf in Andijk aan het
IJsselmeer. In de duinproduktiebedrijven
wordt naast een beperkte hoeveelheid
natuurlijk grondwater (ca. 6 MmVj en
vanaf 1992 2 MmVj), voorgezuiverd
oppervlaktewater vanuit de twee oppervlakte-infiltratiegebieden (Castricum en
Kieftenvlak) en het diepinfiltratie-project
Watervlak, tot drinkwater gezuiverd.
Het voorgezuiverde oppervlaktewater
wordt aangevoerd vanaf het waterwinstation Prinses Juliana (WRK III) aan
het IJsselmeer. Het gebied boven het
Noordzeekanaal wordt derhalve met
vrijwel alleen IJsselmeerwater voorzien.
In afb. 4 is al aangegeven dat zelfs in
relatief natte jaren de chloridenorm in het
IJsselmeer bijna voortdurend wordt overschreden. In 1989 werden de plannen om
tot centrale ontharding over te gaan
opgeschort omdat het natriumgehalte dan
voortdurend boven de norm zou komen te
liggen. Met de uitvoering van het
gewijzigde Rijnzoutverdrag inclusief de
Wieringermeer wordt een zekere verlaging van het chloride- en natriumgehalte
verkregen, echter ruim onvoldoende om
centrale ontharding uit te kunnen voeren
én onder de natriumnorm te blijven. Dit
wordt onder andere veroorzaakt door het
definitief schrappen van de 3e fase van
het Rijn-zoutverdrag, waarmee een
aanzienlijk verdere reductie van de zoutbelasting van de Rijn zou worden gerealiseerd. In 1992 zal de duinwaterwinning in het kader van het herstel van
de natuurlijke waterhuishouding in de
duinen, verder worden verminderd naar
maximaal 2 MmVjaar, zodat ook geen
kwaliteitsverbetering meer wordt
verkregen door bijmenging. De PWN ziet
zich dan ook genoodzaakt vanaf 1995 tot
ontzouting met membraanfiltratietechnieken over te gaan. In de membraanfiltratie-installatie wordt een deel van de

Afb. 12- Natriumgehalte reumater Andijk na ontharding en na uitvoering 2e fase
inclusief Wieringermeer (gemiddeldjaar).
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totale reinwater-produktie vrijwel geheel
ontzout door het water onder hoge druk
door een membraan te persen waarbij het
zout achterblijft. Vervolgens wordt het
ontzoute water weer met de hoofdstroom
opgemengd. Deze geavanceerde en
gecompliceerde techniek is zeer kostbaar
en vraagt energie door de vereiste hoge
druk.
Alslange-termijnalternatief voor de
winning uit het noordelijk IJsselmeer
wordt ookgekeken naar het zuidelijk
IJsselmeer, omdat de algehele kwaliteit
hiervan beter is.Het zoutgehalte ligt hier
echter hoger dan in het noordelijk IJsselmeer door de zouteuitslagvanuit de
Flevopolders en de geringe doorspoeling.
Om het zuidelijk IJsselmeer geschikt te
maken voor de drinkwatervoorziening zal
een gericht waterkwaliteitsbeheer moeten
worden gevoerd. Het zoute uitslagwater
van de Flevopolders zou afgeleid kunnen
worden door de Oostvaardersdijk door te
trekken. In het beheersplan IJsselmeer,
dat dit jaar zalverschijnen, zou hiervoor
een eerste aanzet kunnen worden
gegeven.
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Bouw koolfiltergebouwen
WZHO-pompstations
Bergambacht en Lekkerkerk
vertraagd
In overleg met de Raad van Commissarissen heeft de directie van de WZHO
besloten de ingebruikname van het
nieuwe koolfiltergebouw bij drinkwaterpompstation C.Rodenhuis te Bergambacht uit te stellen. Debouw van een
koolfiltergebouw te Lekkerkerk, waarmee
kortgeleden was gestart, is stopgezet.
Fouten
De WZHO heeft hiertoe besloten omdat
bij de bouw van het koolfütergebouw te
Bergambacht constructie- en uitvoeringsfouten zijn gemaakt. Hierdoor zijn
scheuren en andere mankementen
ontstaan. Dit bleek bij een aantal proefnemingen.
Bijhet ontwerp voor het koolfiltergebouw

te Lekkerkerk zijn soortgelijke fouten
gemaakt.
Oplossingen
In overleg met deskundigen wordt
bekeken op welkewijze de gerezen
problemen kunnen worden opgelost en
hoe de schade tot een minimum kan
worden beperkt. In het ergste geval zal het
koolfütergebouw te Bergambacht wellicht
gedeeltelijk moeten worden vernieuwd.
Omdat de bouw in Lekkerkerk nog maar
net wasbegonnen zalde schade daar
aanzienlijk minder zijn.
Onderzocht wordt opwelke wijze de
schade,die in de miljoenen kan lopen, kan
worden verhaald.
De oplevering van de koolfiltergebouwen
in Bergambacht en Lekkerkerk kan nu pas
in de 2e helft van 1993worden verwacht.
(Persbericht WZHO)

Milieufederatie wijst
overeenkomst Rotterdam en
Duitse chemie af
De overeenkomst die de gemeente
Rotterdam op 21 augustus 1991 in
Frankfurt met de Duitse chemische
bedrijven aan de Rijn heeft gesloten is
voor de Zuidhollandse Milieufederatie een
grote teleurstelling.
'De reducties voor de lozingen van
metalen van 33tot 67%in 1995 ten
opzichte van 1986liggen ruim onder de al
in 1988en 1990tussen Rijnoeverstaten
afgesproken reducties van 50tot70%.
Rotterdam ondergraaft hiermee de internationale overeenkomsten', aldus de
federatie in een reactie.
De federatie voegt eraan toe:'De voor
1995overeengekomen reducties maken
het vervolgens zogoed als onmogelijk nog
hoge reducties in de orde van 90%te
halen in 2000 die nodig zijn voor schoon
water en schone bagger. Een tweede
slufter in de Rijnmond is daarmee een

Rectificatie
In het artikel van F.E.Holtvoort in het
laatste nummer van H 2 0 is tabel II op
bladzijde 506 verkeerd afgedrukt.
Hieronder staat de verbeterde tabel
weergegeven.

feit. Nu Rotterdam voorlopig ook afziet
van schadeclaims isonduidelijk hoe
genoeg druk kan worden opgebouwd om
na 1995 nog een verdergaande schoonmaak van de Rijn te bewerkstelligen.'
(ANP)

Geen vrijstelling uitrijden
dierlijke mest op bloembollengrond
Minister Aldersheeft, mede namens zijn
collega van LNV het Landbouwschap
meegedeeld geen vrijstelling te verlenen
voor het uitrijden van dierlijke mest op
geïnundeerde bloembollengrond.
Het Landbouwschap had voor de maand
september vrijstelling willen krijgen voor
bloembollentelers die hun grond onder
water hebben gezet.Zij deden hierop
een beroep op artikel 28Wet Bodembescherming (Wbb).
De gevraagde vrijstelling kan volgens de
betrokken ministers niet onder de werking
van artikel 28Wbb vallen. In de brief aan
het Landbouwschap staat dat 'artikel 28in
dewet is opgenomen voor situaties waarin
zichin de praktijk problemen voordoen
met betrekking tot de reikwijdte van een
op die wet gebaseerde AMvB, bijvoorbeeld in gevallen waarin na inwerkingtreding van de AMvBblijkt, dat bepaalde
onder de AMvBvallende handelingen,
stoffen oftechnieken geen of in mindere
mate dan verondersteld verontreiniging of
aantasting van de bodem veroorzaken.
Afwegingen met betrekking tot het al dan
niet kunnen voldoen aan de in de AMvB
gestelde voorschriften, zoalsbij de
gevraagde vrijstelling van het uitrijverbod
inde maand september 1991,vallen niet
onder dit artikel en kunnen uitsluitend in
het kader van de totstandkoming van de
AMvB aan de orde komen'.
Daarnaast schrijft minister Alders aan het
Landbouwschap dat door de op
30 oktober 1990aangenomen motie van
de Tweede Kamer-leden van Noord,
Blauw en Huys over het uitrijverbod in
september duidelijk was dat het uitrijverbod voor bouw- en maïsland voor de
gehele maand september 1991 zou gaan
gelden (Persbericht min.v.VROM).

TABEL II - Gemiddeldezuiveringsresultaen rzozi Coevo'den in 1986, 1987 en 1988.
Influent m g/l
Effluent mg/l
BZV
N tot
P

1986

1987

1988

215
59
16

120
3
9

140
35
8

1986
3
17,1
7

1987
4
12,1
4,1

1988
6
10
3,5

zuiv.rend

%

1986

1987

1988

99
71
56

97
65
54

96
72
57

