VoorbeschouwingAquatech '90

Milieuproblematiek wordt door watertechnologie goed opgepakt op
grootste watervakbeurs
Een week nadat de Firato in het
Amsterdamse RAI-complex is afgelopen,
begint in dezelfde tentoonstellingsruimten
een minstens zo belangrijke expositie:
Aquatech '90. En hoewel er aanzienlijke
verschillen zijn tussen de beide beurzen, is
er toch ook een opvallende overeenkomst:
tijdens de beide evenementen kunnen
vele nieuwe geluiden worden gehoord.
Wat er aan nieuws op de tentoonstelling
wordt gepresenteerd, kunt u lezen in het
volgende week verschijnende beursnummer van H 2 0 . Ook aan het nieuws,
dat ter sprake komt tijdens de vele
congressen, die parallel aan de beurs in
het RAI-congrescentrum worden
gehouden, besteden we later in deze
kolommen nog aandacht.
Hier bespreken we kort de ontwikkelingen in de waterwereld die de aandacht
vragen van de politiek, de betrokken
bedrijfstakken en diensten en de industrie.
Ontwikkeling
Vanaf de eerste Aquatech-beurs, nu
23 jaar geleden, heeft de beurs een groei
laten zien. Dit jaar is de 13e editie van de
beurs groter dan ooit, en voor het eerst
heeft het aantal standhouders de magische
grens van 500 doorbroken.
Dat suggereert, dat de vraag groot is.
Die ruim vijfhonderd exposanten moeten
immers hun produkten kwijt. Maar aan
wie?
Afnemers
Wie zijn eigenlijk de afnemers van de
produkten die op Aquatech worden
gepresenteerd? Wie houdt zich in
Nederland (en daarbuiten) professioneel
bezig met water? Dat zijn achtereenvolgens de drinkwaterbedrijven, de waterschappen, de zuiveringsschappen, de

provinciale diensten voor water (en
milieu), de gemeenten (riolering!) en ook
vrijwel alle takken van de Nederlandse
industrie. En binnen vrijwel iedere hier
genoemde sector heeft men te maken met
nieuwe ontwikkelingen in beleid en
nieuwe visies.
Vanzelfsprekend
De belangrijkste factor in dat nieuwe
beleid en die nieuwe visies is de
toegenomen aandacht voor het milieu.
Het milieu bestaat weliswaar al heel lang,
maar nog nooit eerder heeft het zoveel
pennen in beweging gebracht als juist nu;
niet alleen van milieu-activisten en
journalisten, maar ook van politici en
beleidsambtenaren.
In het verleden vond iedereen het

gewoon dat er water uit de kraan kwam
als je die opendraaide. Het was vanzelfsprekend, dat je afvalwater loosde op
sloten of plassen of rivieren, want het
water had immers een 'zelfreinigend
vermogen'.
Dat was in de tijd, dat er nog sprake was
van een evenwicht.
Daarna kwam de periode, dat zorg voor
het milieu voorbehouden was aan een
enkeling, die begreep dat het evenwicht
werd verstoord. Maar die enkeling
(geitewollen sokken, sandalen, T-shirt en
een macrobiotische baard c.q. vlechtjes
met madeliefjes) werd niet echt serieus
genomen. De milieubeweging werd in de
jaren zestig en zeventig geassocieerd met
kabouters en provo's.
De afgelopen tien jaren hebben echter een
enorme verbreding in het milieubewust
denken gebracht: het milieu is ieders
verantwoordelijkheid.
Overheid
Ook de overheid heeft zich de afgelopen
tien jaar in toenemende mate met grote
ijver gestort op het milieu. Vooral de
milieuministers Winsemius en Nijpels
hebben er veel aan gedaan om een
consistent milieubeleid van de grond te
krijgen, een lijn die door de huidige
milieuminister Alders krachtig wordt
voortgezet. Er waren twee belangrijke
factoren die dat noodzakelijk, maar ook
mogelijk maakten. Er kwamen steeds
meer gegevens beschikbaar over de
achteruitgang van het milieu (water,
bodem en lucht) door structurele
problemen (zure regen, overbemesting,
industriële lozingen), culminerend in het
RIVM-rapport 'Zorgen voor Morgen'
(1988) waarin alles op een rijtje werd
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gezet. De tweede 'stimulerende' factor
vormden de rampen van Tsjernobyl en
Sandoz, die ernstige twijfel opriepen over
de beheersbaarheid van kerncentrales en
van grote industriële complexen in het
algemeen.
Structurele problemen vragen om
structurele oplossingen en die hebben de
neiging nogal wat overleg en tijd te vergen
willen ze niet al te zeer het karakter van
de compromissen laten zien. Incidenten
daarentegen vragen om een ad-hocoplossing. Maar de omvang van de
'incidenten' Tsjernobyl en Sandoz joeg alle
betrokkenen danig de schrik in de benen.
Daardoor kreeg ook de structurele aanpak
een stevige duw in de rug. De discussie
over de locaties voor nieuwe kerncentrales
in Nederland werd na Tsjernobyl
opgeschort. Sandoz leverde in eerste
instantie het Rijn-actieprogramma RAP
op, en later ook nog het Noordzeeactieprogramma NAP. En hoewel het RAP
duidelijke elementen bevat die een ramp
als bij Sandoz moeten voorkomen, gaat
het toch aanmerkelijk verder: het beoogt
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een wezenlijk schonere Rijn op te leveren,
waarbij de hartekreet luidt: 'De zalm terug
in de Rijn.'
Nota's
De schrik van Tsjernobyl en Sandoz, in
combinatie met de gegevens uit
'Zorgen voor Morgen' leidde tot een
versnelling in het milieubeleid, die zich
uitte in het verschijnen van een groot
aantal nota's: het Nationaal Milieubeleidsplan NMP, de Structuurnota
Landbouw, het Plan van aanpak
beperking ammoniakemissies van de
landbouw, de Derde Nota Waterhuishouding, het Natuur-beleidsplan NBP.
En hoewel die nota's allemaal redelijk in
eikaars verlengde liggen, blijven er toch
nog wel problemen over.
Een belangrijk uitgangspunt in al die
nota's is het begrip 'duurzaamheid' dat in
het Hrundtland-rapport 'Our common
future' uit 1987 was geïntroduceerd.
Maar er is nogal wat verschil tussen het
idee van een duurzaam milieu uit het
NMP en de duurzame landbouw die in de

Structuurnota wordt gepropageerd.
Langzamerhand groeit er nu enige wrevel:
het grote aantal geproduceerde nota's
blijkt niet te worden gevolgd door de
bepleite maatregelen. Wel woorden maar
(nog) geen daden dus.
Van sectoraal naar integraal
Rekening houden met het milieu betekent
voor de waterbeheerders dat ze verder
moeten kijken dan de traditionele
aspecten waterkwantiteit en -kwaliteit.
De Derde Nota Waterhuishouding gaat
nog wat verder: iedereen moet rekening
houden met iedereen. Alle belangen van
een watersysteem moeten tegen elkaar
worden afgewogen. Daarbij worden aan
de verschillende belangen verschillende
waarden of prioriteiten toegekend, maar
het ecologische belang telt in de Derde
Nota zwaar.
Dat brengt met zich mee, dat de waterbeheerders zich meer dan in het verleden
rekenschap zullen moeten geven van de
ecologische gevolgen van hun handelen.
Daar moeten ze dus ook de kennis en
kunde voor in huis hebben.
Herstel van ecologische waarden
Ecologisch waardevolle gebieden of
systemen moeten worden hersteld.
Maar wat is dat eigenlijk? Op welke
situatie uit het verleden moet men zich
richten? Wat is de referentietoestand?
Het antwoord op die vraag is voor ieder
gebied weer anders. Bepaalde aanpassingen uit het verleden laten zich nu
eenmaal niet zomaar terugdraaien, nog
afgezien van de vraag of men dat wel zou
willen (Afsluitdijk, Deltaplan). Maar er
zijn in het verleden ook kanalen gegraven
die nu voor de scheepvaart geen dienst
meer doen en waar eenvoudige ingrepen
een aanzienlijke verbetering voor de
natuurwaarden mee kunnen brengen.
Er zijn cultuurtechnische werken
uitgevoerd die wateroverlast voorkomen,
maar ook veel water onbenut laten
wegstromen ten nadele van de grondwaterstand. In andere gebieden is het
herstel direct gekoppeld aan de
vermindering van de belasting met
verontreinigingen (bestrijdingsmiddelen,
zware metalen, maar ook nutriënten).
In die gevallen is het herstel ook een
complexe zaak, omdat het dan niet alleen
gaat om directe belasting van het bewuste
water, maar ook om diffuse lozingen uit
de landbouw, zure depositie, en aanvoer
van gebiedsvreemd water van een
volstrekt ander karakter dan wat natuurlijk
zou zijn. Die complexe situaties vragen om
een geïntegreerde aanpak, waarin alle
aspecten goed kunnen worden gewogen.
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verwijdering van het nitraat bij de
zuivering.

;——,

Alleen dan worden de maatregelen die in
de ene sector worden genomen niet
gefrustreerd door acties in andere
sectoren.
Bestrijdingsmiddelen
Een van de problemen waarmee zowel de
waterbeheerder als het drinkwaterbedrijf
te maken heeft, is dat van de bestrijdingsmiddelen. Dergelijke middelen worden in
grote hoeveelheden gebruikt in de landbouw. Veelal blijken ze slechter afbreekbaar te zijn in het milieu dan men altijd
had gedacht, zodat ze ook lang nadat ze
verspreid zijn, nog teruggevonden worden
in de bodem, het oppervlaktewater en het
ondiepe grondwater. Voor veel van die
middelen is bovendien niet precies
bekend welke afbraakprodukten er
ontstaan als de stof wel afbreekt in de
bodem. Sommige afbraakprodukten zijn
nog giftiger dan de oorspronkelijke stof.
Hen andere bron van bestrijdingsmiddelen
in het water is de lozing ervan door de
producent in het oppervlaktewater.
Bentazon was zo'n stof die enkele jaren
geleden de Rijnwaterverwerkende
bedrijven in de problemen bracht.
De analyse van dergelijke stoffen in het
water kost veel moeite omdat ze polair
zijn, en dus erg goed in het water
oplossen, maar er des te moeilijker uit te
verwijderen zijn. De waterleidingbedrijven
doen daarom uitgebreid onderzoek naar
de mogelijkheden om ook dergelijke
polaire stoffen bij de zuivering te kunnen
tegenhouden.
Nutriënten
Een te grote hoeveelheid aan voedingsstoffen leidt tot eutrofiëring van opper-

vlaktewater. In Nederland zijn de
afgelopen jaren vele projecten gestart om
die eutrofiëring tegen te gaan, en nog
steeds wordt daarbij gezocht naar
optimalisatie. Belangrijk is ook de
aandacht die nu geschonken wordt aan de
stikstofverwijdering op rioolwaterzuiveringsinrichtingen in het kader van
RAP en NAP. Een effect van de stikstofbelasting treffen we aan in de vorm van
nitraat in het grondwater. Met name de
effecten van de intensieve veehouderij van
de afgelopen decennia leiden nu tot
hogere nitraatgehalten. Naar verwachting
zullen veel grondwaterwinningen daar in
de toekomst mee te maken krijgen.
Omdat het nitraat al onderweg is, en niet
meer tegengehouden kan worden, zullen
oplossingen moeten worden gezocht in de

Hardheid
Een neveneffect van de overbemesting
kan de verhoging van de hardheid zijn.
Stijgende sulfaatconcentraties kunnen
wijzen op de omzetting van nitraat in
stikstofgas onder invloed van bijvoorbeeld
pyriet. Daarbij komt naast sulfaat ook zuur
vrij. Dat kan worden geneutraliseerd door
kalk, als dat in de bodem aanwezig is,
maar dat leidt dan weer tot een
hardheidsverhoging. Aan die hardheid
hebben veel waterleidingbedrijven
inmiddels iets gedaan of ze zijn dat van
plan. Een van de meest gebruikte
methoden daarbij is de korrelreactor.
Maar niet ieder water is gelijk van
samenstelling, en ook bij die centrale
(deeHontharding kunnen problemen
ontstaan: er kunnen zich in bepaalde
omstandigheden juist meer kalkafzettingsproblemen voordoen. (De KIWA-stand in
het Aquaforum op de beurs schenkt
aandacht aan deze problemen.)
Een andere toepassing vindt de korrelreactor in de verwijdering van fosfaten uit
het afvalwater. Een proef met zo'n reactor
loopt al enige tijd in Westerbork.
Fosfaten
Er zijn naast de korrelreactor nog meer
methoden om fosfaat te verwijderen.
Chemische en biologische methoden,
magnetische methoden en natuurlijk het
'convenant'. In 1987 sloot de overheid met
de wasmiddelenfabrikanten een
convenant, een soort 'herenakkoord', voor
fosfaatvermindering in wasmiddelen.
Men kan vraagtekens plaatsen bij de
waarde van het convenant, maar in dit
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geval heeft het uitstekend gewerkt.
In Nederland wordt voor bijna 100%
fosfaatvrij gewassen, en fosfaatbevattende
wasmiddelen zijn vrijwel niet meer te
krijgen. De belasting uit wasmiddelen was
echter slechts een deel van de totale
belasting; het onderzoek naar effectieve
verwijderingsmethoden gaat dus gewoon
verder (maar nu aangevuld met nader
onderzoek naar het effect van de fosfaatvervanging in wasmiddelen).
Organisatie en reorganisatie
De genoemde milieuproblemen, maar ook
de daarop gerichte wetten en regelingen
hebben consequenties voor de organisatie
van het waterbeheer en de drinkwatervoorziening. Zo lijkt de Derde Nota
Waterhuishouding door zijn integrale
aanpak, te pleiten voor zogenaamde
'all-in'-waterschappen', schappen waarin
kwaliteits- en kwantiteitsbeheer zijn
verenigd. Andere vragen die zich voordoen gaan over de zuiveringsheffingen, de
rioolrechten en dergelijke: is het allemaal
voor de consument nog wel te begrijpen?
Waar komen de verschillen vandaan?
De riolering is een verantwoordelijkheid
van de gemeenten. Maar vele gemeenten
hebben moeite om de achterstand in het
onderhoud van die riolering in te halen.
De Brabantse gedeputeerde Jellema
pleitte dan ook dit voorjaar voor het
onderbrengen van aanleg en onderhoud
van de riolering bij grote waterleidingbedrijven, waarvan dan wel alle
gemeenten in het voorzieningsgebied
aandeelhouder moeten zijn. In het vorige
nummer van H 2 0 is een andere mogelijkheid besproken: rioolwaterzuiveringsbeheer en drinkwatervoorziening in één
hand.

In de drinkwatervoorziening is gedurende
de afgelopen tien jaren al sprake geweest
van een verregaande reorganisatie, die
ertoe leidde dat het aantal bedrijven van
ruim honderd is teruggebracht tot circa 55.
Naar verwachting zal dat aantal binnen vijf
jaar verder gereduceerd zijn tot misschien
zo'n 25. Die grote bedrijven kunnen beter
reageren op de grote problemen die hen
treffen. Ze profileren zich ook steeds meer
als milieubedrijven, zoals onder meer
blijkt uit het concept-Milieuplan dat
eerder dit jaar door de VEWIN werd
uitgebracht. Maar die grote waterleidingbedrijven zullen ook extra aandacht
moeten schenken aan hun toegankelijkheid en bereikbaarheid voor het publiek:
de afstand tot de consument wordt
immers ook groter.

Consument
Die consument brengt ons op het
belangrijkste verschil tussen de juist
afgelopen Hrato en de komende
Aquatech. Hoewel beide beurzen in wezen
vakbeurzen zijn, is de Firato de afgelopen
jaren in toenemende mate een publieksbeurs geworden, met veel show en
spektakel en rechtstreekse radio- en TVuitzendingen vanaf de beurs. Aquatech '90
heeft nog steeds het karakter van een
vakbeurs, waar vakgenoten elkaar
ontmoeten, ervaringen uitwisselen en
nieuwe dingen gaan bekijken. Voor de
exposanten is dat interessant, omdat een
belangrijk deel van de bezoekers beslist
over vaak kostbare investeringen,
waarover hij zich op de beurs kan laten
informeren!
Uit de noviteitenoverzichten in het beursnummer blijkt, dat de waterindustrie goed
inspeelt op de veranderingen in de waterwereld. Het is aardig als tijdens de
Aquatech-congressen problemen worden
besproken, waarvoor de oplossingen op
de tentoonstelling worden gepresenteerd.
Maar mogelijk is ook de belangstelling
van de consument dit jaar groter dan
voorgaande jaren, omdat juist de
afgelopen paar jaar de waterkwaliteit sterk
in het nieuws is geweest. Dat zou een
goede zaak zijn. Eén wandeling over
Aquatech '90 moet voldoende zijn om
iedere consument te overtuigen van de
zorg die er door schappen, bedrijven,
overheid en industrie wordt besteed aan
dat simpele produkt: water.
• • •

