Resultaat NVA-symposium 'Samenwerken aan een schone Maas'

Regionaal Maas-overleg gaat in oktober van start

Op voorstel van de heer P. Siegers van de
Waalse Commissie voor de Waterhuishouding zullen in oktober a.s. vertegenwoordigers van Waalse, Limburgse (en
misschien ook Brabantse) instanties die
met de kwaliteit van het Maaswater te
maken hebben, hun gegevens bijeen
brengen met het doel oplossingen te
zoeken voor de maar steeds voortgaande
verontreiniging van de rivier.
Dat was de slotconclusie van het NVAsymposium 'Samenwerken aan een
schone Maas', dat op 14juni jl. te
Maastricht werd gehouden.
De suggestie was oorspronkelijk afkomstig
van dr. ir. H. II. Tolkamp, hoofd afdeling
kwaliteitsbeheer van het Zuiveringsschap
Limburg. De wijze waarop de heer Siegers
erop inhaakte was tekenend voor de
positieve sfeer op dit symposium. Ook van
Waalse zijde toonde men graag tot praktische afspraken te willen komen; de
Waalse milieubeschermers en de Waalse
industrie steunden het voorstel. Op deze
wijze zouden Belgen en Nederlanders in
de regio's wel eens gemakkelijker tot
praktisch overleg kunnen komen dan
vertegenwoordigers van de nationale
regeringen in de befaamde Maascommissie Biesheuvel-Poppe, al zal men
nooit helemaal om Brussel en Den Haag
heen kunnen.

P.Siegers, Waalse Commissie voor deKater/mis
houding.

Wallonië drinkt grondwater
De heer Siegers was de eerste spreker. Hij
maakte duidelijk dat de kwaliteit van het
Maaswater als bron voor de drinkwatervoorziening in Wallonië veel minder
belangrijk is dan in het Antwerpse en de
Rijnmond. Slechts 60.000 Walen drinken
gezuiverd Maaswater; voor de rest wordt
geput uit het grondwater.

omvang en aard waarmee het ecosysteem
Maas weg weet zonder dat het systeem
zelf wordt aangetast (het duurzaam
gebruik), is de richting waarin we het de
komende jaren met elkaar moeten zoeken.
Afvoer warmte
De Maas wordt nu intensief gebruikt voor
koeling. Door de lozing van verwarmd
water treedt een temperatuurschok op; de
temperatuur van de rivier stijgt en de
maximale hoeveelheid zuurstof opgelost in
het water neemt af. Dit vermindert de
kansen voor het uitkomen van visbroed en
het opgroeien van jonge vissen zoals
Salmoniden.
In de toekomst zal het Maaswater daarom
spaarzamer als koelwater moeten worden
gebruikt.

Ir. M. de Water, hoofdingenieur-directeurRijkswaterstaat,directie Limburg.

Dat wordt echter ook meer en meer
bedreigd, mede door de structuur van de
bodem die barsten in de beschermende
lagen vertoont waardoor bodemverontreinigingen de kans krijgen naar de
grondwatervoorraden te zakken. Er is
zelfs Scheldewater naar die lagen doorgesijpeld en de kwaliteit van het Scheldewater is alom bekend!
Lr is in België net als in Nederland een
vergunningstelsel voor het lozen van
industrieel afvalwater. Daarvoor zijn 49
industriële sectoren vastgesteld, met
normen per produktie; de vergunningen
zijn afgestemd op het kwaliteitsdoel van
het rivierwater.
Wat de waterwinning betreft heeft thans
elke winning een vergunning nodig en
daar moet voor betaald worden, ook door
de 139waterleidingbedrijven in Wallonië.
Bedreigde Maas
Ir. M. de Water, hoofdingenieur-directeur
Rijkswaterstaat, directie Limburg, gaf een
schets van de bedreigingen van de Maas.
Len overmaat aan afbreekbare stoffen
geven een overbelasting te zien van het
zelfreinigend vermogen van de rivier.
Daarnaast worden zowel extra voedingsstoffen, zoals fosfaten en stikstofzouten, en
vergiften zoals zware metalen, PAK's en
PCB's toevertrouwd aan de Maas waardoor het ecosysteem uit balans geraakt.
Naast de natuurfunctie is daardoor de
levering van drinkwater in gevaar en
dreigt zelfs de scheepvaart in het gedrang
te komen.
Van een duurzaam gebruik is dus geen
sprake.
Vermindering van de afvalstroom tot een

Scheepvaart
De Maas heeft een belangrijke scheepvaartfunctie. Voor de toekomst zijn er nog
mogelijkheden aanwezig voor een verdere
uitbouw hiervan zonder dat andere
functies in het gedrang komen. Met name
wordt gekeken naar een vergroting van de
toegestane diepgang. Door afvallozingen
is de baggerspecie die bij het onderhoud
van de vaarweg vrijkomt sterk vervuild.
Dit geeft grote bergingsproblemen.
Door vermindering van de afvoer van
afvalstoffen en warmte en het treffen van
een aantal inrichtingsmaatregelen met
behulp van aanwezige natuurlijke
processen krijgen we een situatie waarin
de recreatie-, natuur- en drinkwaterfunctie
van de Maas zich kunnen ontwikkelen en
waarbij ook de scheepvaart op de Maas
verbeterd kan worden.
Openhartig
De Waalse mevrouw Catherine Hallet die
namens Inter Environment Wallonië
sprak, gaf een openhartige visie op de
situatie. Praktisch alle waterlopen in
Wallonië zijn vervuild. Het aantal zware
industriële vervuilers neemt af als gevolg
van sluiting of betere zuivering. Het
gehalte aan nitraten en fosfaten in de
wateren van het stroomgebied van de
Maas neemt toe, de pesticiden belasting is
nog niet onderzocht. Er moet nog veel
gebeuren om Wallonië milieubewust te
maken.
De landbouwers zelf willen er niet
van weten dat zij een niet onaanzienlijke
bijdrage leveren aan de verontreiniging
van het milieu. Er is dus een bewustwordingscampagne nodig, maar Wallonië
wacht op Brussel. Als er strenge EGnormen zouden komen, zouden die
gemakkelijker door het Waalse bestuur
worden ingevoerd, dan nationale
Belgische normen, zo luidde haar
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Catherine Hallet, InterEnvironment Wallonnië.

kennelijk op ervaring stoelende
verwachting.
Huishoudelijk afval
Het huishoudelijk afvalwater wordt in
Wallonië nog slechts voor een derde
gezuiverd, voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd. Vorig jaar is er in dit
gewest een miljard frank geïnvesteerd
voor beter en meer zuivering van afvalwater. Dank zij nieuwe wetten komt er nu
meer geld voor dit doel. Per huishouden
gaat men thans 8 frank per m 3 drinkwater
extra betalen voor rioolwaterzuivering,
met een minimum van 800 frank per
gezin.
Mevrouw Hallet constateerde dat er te
weinig controle is op de lozing van afvalwater op de rivieren. Het zelfreinigend
vermogen van de Maas en haar zijrivieren
is tot nul gereduceerd. Het toerisme
draagt ook een flinke steen bij aan die
vervuiling van de rivieren. Lr is regelgeving nodig: kampeerders, vissers en
kanovaarders verontreinigen de rivieren
op een ontoelaatbare wijze. Ze was zo
hoffelijk om niet te suggereren dat
Nederlanders vermoedelijk een niet
onbelangrijk aandeel in die toeristische
verontreiniging hebben.
Limburgse waterzuivering
Dr. ir. H. H. Tolkamp gaf een uitgebreid
overzicht van de situatie van de waterzuivering in Limburg.
In Limburg is in de afgelopen 15jaar ca.
500 miljoen gulden geïnvesteerd in de

waterzuivering. De komende tien jaren zal
nog eenzelfde investering nodig zijn voor
de op stapel staande maatregelen. Tot op
dit moment zijn in de 17jaar dat het
Waterschap Zuiveringschap Limburg
WZL actiefis ca 10nieuwe RWZI's
gebouwd, een tiental kleinere installaties is
reeds opgeheven of dit zal binnen enkele
jaren het geval zijn, en diverse installaties
zijn gerenoveerd en uitgebreid. Momenteel beheert het Zuiveringsschap 22 installaties, 320 km persleiding, 135 km vrijvervalriool, 136 pompgemalen en 6 bergbezinkbasins.
Dit heeft geleid tot de sanering van 2,75
miljoen i.e.'s ofwel 93%van de geproduceerde vervuiling, die sedertdien niet
meer op oppervlaktewater worden
geloosd maar worden gezuiverd.
In Limburg produceert de bevolking ca
1,1 miljoen i.e. en de industrie ca
1,86 miljoen i.e. In totaal vindt er op dit
moment nog een ongezuiverde lozing
plaats van ca 208.000 i.e. Hiervan gaat
70.000 i.e. direct, ongezuiverd op oppervlaktewater, 138.000 i.e. via de rwzi's als
restlozing. Daarnaast wordt er nog ca.
75.000 i.e. direct op rijkswater geloosd, al
dan niet via een rwzi.
De aanpak van de zware metalenlozingen
in Limburg biedt soortgelijke resultaten.
Wordt er in 1978 nog ca 62.000 kg zware
metalen geloosd op Limburgs oppervlaktewater, in 1980 is dit al verminderd tot
ca. 51.000 kg in 1990 zal dit dalen tot
18.000 kg, waarvan 15.000 via rwzi's en
slechts 3.000 kg rechtstreeks op
provinciaal oppervlaktewater. Daarbij
wordt voorbijgegaan aan de bijdrage van
rioolwateroverstorten e.d. Op rijkswater
komt daar nog eens 5.300 kg bij (vooral
via de rwzi's).
Zuurstofhuishouding
Qua zuurstofhuishouding heeft deze aanpak eveneens opmerkelijke resultaten
gehad. Uitgedrukt in de zogenaamde
IMP-index op basis van het zuurstofverzadigingspercentage, het biochemisch
zuurstofverbruik en het ammoniumstikstofgehalte is in 1976 van de ca 200
onderzochte punten in de beken in
Limburg de kwaliteit van 40% goed tot
zeer goed, en van 34% slecht tot zeer
slecht. In 1989 is dit gestegen respectievelijk gedaald naar 80% goed tot zeer goed
en ca 2% slecht tot zeer slecht.
IIet multifunctioneel gebruik dat de mens
van de Maas wil en moet maken vereist
een versnelde en geïntegreerde aanpak
van de problematiek van de Maaswaterkwaliteit. De eerste schoonmaak langs de
benedenloop heeft plaatsgevonden. In het
lopende jaar wordt de bouw van de laatste
I.imburgse rioolwaterzuiveringsinstallatie

in Gennip voltooid, terwijl dit jaar en
volgend jaar de laatste ongezuiverde
lozingen van Sittard en Geleen zullen
worden aangesloten op de zuiveringsinstallaties Susteren en Hoensbroek. Met
name aan de midden- en de bovenloop
moet er op korte termijn echter nog veel
meer gebeuren. Sanering van ongezuiverde lozingen alsmede de bouw van
zuiveringsinrichtingen tussen de reeds
bestaande verzamelriolen en de Maas of
haar zijrivieren is nog maar nauwelijks van
de grond gekomen en verdienen prioriteit
van onze zuiderburen.
Maar ook in het Nederlandse zijn we nog
niet klaar. Direct op de weg van de
waterkwaliteitsbeheerders ligt de aanpak
van de defosfatering en de denitrificatie
op de zuiveringsinstallaties ter beperking
van de nutriëntenvrachten naar het oppervlaktewater. Maatregelen die passen in
het West-Europees streven naar
vermindering van de belasting van de

Dr.ir.II. H. Tolkamp, hoofdafdeling waterkwaliteitsbeheer Waterschap Zuiveringsschap Limburg.

Noordzee. Willen deze maatregelen echter
het gewenste effect sorteren dan dient
tegelijkertijd de sanering van de nog
bestaande ongezuiverde puntlozingen in
het stroomgebied te worden aangepakt.
Fosfaten
In het kader van de internationale
afspraken in Rijn- en Noordzeeverband is
er een bestuursakkoord gesloten tussen
het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en
de Unie van waterschappen inzake
fosfaatbeperkende maatregelen. Daarnaast
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ziet het er naar uit dat op termijn
eveneens eisen te verwachten zijn inzake
stikstofbeperkende maatregelen.
Ten aanzien van fosfaat betekent dit dat
op grote installaties (met meer dan
100.000 i.e.) een effluentkwaliteit
gevraagd wordt met minder dan 1mg F / l ,
en voor kleinere installaties (kleiner dan
100.000 i.e.) een grenswaarde van 2 mg
P/L Hiervan mag worden afgeweken
worden wanneer het defosfateringsrendement van de rwzi's in het beheersgebied tenminste 75% bedraagt. Concreet
zou dit kunnen betekenen dat er op de
16 grootste rwzi's in Limburg zal worden
gedefosfaieerd na 1995. Momenteel wordt
onderzocht welke methoden hiervoor het
meest geschikt zijn. De kosten die hiermee naar verwachting gemoeid zullen zijn
bedragen naar schatting ca f 12,- per i.e.,
f 3 6 . - per gezin.
Wanneer na 1998 ook 75% van de aangevoerde stikstof moet worden verwijderd
door middel van denitrificatie, vergt dit
een bedrag van naar schatting ca f 11,-per
i.e., f 3 3 , - per gezin.
Het rendement van deze maatregelen op
de fosfaatvrachten die de Maas transporteert zal, afhankelijk van de afvoer van
de Maas leiden tot een reductie van de
fosfaatvracht van 5-15% en van 5-7% van
de stikstofvracht.
Overstorten
Maar niet alleen defosfatering en denitrificatie behoren tot het nieuwe beleid. Ook
de aanpak van de overstortproblematiek
in de regio verdient de aandacht van met
name de gemeenten. Geschat wordt dat ca
de helft van de ca 800 gemeentelijke rioolwateroverstortpunten (de nooduitlaten
van gemeentelijke stelsels) vaker dan de
toegestane frequentie werkt. Om op dit
punt aan de huidige norm van 6 of 10x
per jaar (gemiddeld) te kunnen voldoen
dienen nog vele gemeenten extra berging
in of naast het stelsel te bouwen. Het
WZL is met name de laatste jaren in
intensief overleg met de gemeenten
getreden om te bevorderen dat deze
gemeenten zo spoedig mogelijk hun basisrioleringsplannen actualiseren en volledig
tot uitvoering brengen, en tevens aanpassen aan de hedendaagse eisen.
Dit heeft er toe geleid dat een aantal
gemeenten alsnog bereid is gebleken om
tijdig, dat wil zeggen voor het einde van
de planperiode van het Waterkwaliteitsbeheersplan Limburg van het WZL in
1991, hun ongezuiverde lozingen op te
heffen en te zorgen voor voldoende
berging in de rioolstelsels. Hierbij gaat het
in totaal om nog ca 11.000 i.e. en ca
10.000 m3 rioleringsberging. Na 1992 zal
er dan nog ca 4.000 i.e. gesaneerd moeten

worden en ca 145.000 m 3 berging moeten
worden gebouwd door de gemeenten. Het
WZL zal hierbij voortdurend druk op de
betreffende gemeenten blijven uitoefenen
om dit gerealiseerd te krijgen.
Regionale Maascommissie
De heer Tolkamp besloot zijn betoog met
de eerder gememoreerde suggestie tot de
oprichting van een Regionale WaalsLimburgse Maascommissie. Behalve de
Maaswaterkwaliteit zou deze commissie
vooral ook aandacht moeten hebben voor
de kwaliteit van de in het stroomgebied
gelegen zijlopen van de Maas, daar ook
deze zijlopen verantwoordelijk zijn voor
de watervoering van de Maas en daarmee
ook voor een belangrijk deel van de vuilvrachten die door de Maas worden
getransporteerd.
Waalse industrie
Namens de Waalse Vereniging van
Ondernemingen sprak de heer Malengreaux. Hij begon te wijzen op het natuurlijke zelfreinigende vermogen van een
rivier als de Maas. In Vlaanderen wordt
het oppervlaktewater veel ernstiger
vervuild dan in Wallonië en landbouw en
veeteelt zijn ook als vervuilers niet te
veronachtzamen. Voorts vertonen de
industriële afvallozingen in Wallonië de
afgelopen tien jaren een aanzienlijke
daling. De publieke opinie roept om
De lieerMalcngreaux, Waalse vereniging van
Ondernemingen.

schone technologieën en afvalwaterzuiveringsinstallaties. De industrie krijgt
altijd de schuld van elke troebeling in het
water. Maar de Maas is een turbulente
stroom met een grote opwerveling van
bodemslib en daarom lijkt de troebelheid
van het water soms erger dan het is.
De heer Malengreaux had twee kollega's
meegenomen om te laten zien wat Waalse
industrieën doen om de verontreiniging te
beteugelen: de staalwalserij CockerillSambre in het Luikse getroost zich grote
moeite om onder de normen van de wet
te komen. En dat lukt dankzij grote
investeringen (drie miljard frank in de
komende vijfjaar) royaal. Ook Hydrometal Engin die cadmium loosde, heeft
een tiental miljoen franken geïnvesteerd
om 'een gerust geweten' te kunnen
hebben.
Limburgse industrie
Dr. ir. F. Dijkstra van de Centrale Veiligheids- en Milieudienst van DSM Limburg
schetste de relatie van het Limburgse
bedrijfsleven met de Maas.
Het van kracht worden van de Wet
verontreiniging Oppervlaktewateren heeft
er toe geleid dat de lozingen van afvalstoffen op het oppervlaktewater drastisch
zijn verminderd. Hiervoor zijn twee
oorzaken:
Heffingen
Door de hoogte van de heffing werd het
voor veel bedrijven, als het gaat om zuurstofbindende stoffen (CZV en Kj-N) aantrekkelijk maatregelen te nemen, hetzij bij
de bron, hetzij door, maar meestal in
combinatie met, de bouw van zuiveringsinstallaties. Hoewel de heffing per
vervuilingseenheid globaal gesproken
overeenkomt met zuiveringskosten voor
huishoudelijk afvalwater, kunnen veel
bedrijven zelf zuiveren tegen lagere
kosten doordat specifieke afvalstromen in
een bedrijf met toegesneden technieken
kunnen worden behandeld. Als de afvalstroom enige omvang heeft, is dit meestal
goedkoper dan laten zuiveren in een
installatie van een regionale waterkwaliteitsbeheerder.
De daling van de lozing van zuurstofbindende stoffen in Nederland is gegeven
in tabel I, de situatie in Limburg in
tabel II. 'fabel III geeft het aantal en de
capaciteit van biologische zuiveringsinstallaties bij de bedrijven in Nederland
en Limburg. Geconstateerd kan worden
dat een belangrijke reductie is gerealiseerd.
Vergunningen
Een tweede oorzaak is het in Nederland
gevoerde vergunningenbeleid. Dit heeft
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TABEL I - Produktie en lozing van zuurstofbindende
stoffen in Nederland (in miljoenen v.e.).
1969

1980

1985

1990

Huishoudens
Bedrijven

12,5
33,0

14,3
13,7

14,5
9,8

14,9
9,8

Totaal
Geëlimineerd

45,5
5,5

28,0
12,6

24,3
14,5

24,7
17,0

Belasting
oppervlaktewater

40,0

15,4

9,8

7,7

TABEL II - Lozing op oppervlaktemater in Limburg
(Rijk en provincie).
Zuurstofbindende stoffen:
Produklie
Lozing 1985
1989

circa 3.000.000 v.e.
483.000 v.e.
283.000 v.e.

TABEL III - Biologische zuwenngs- en voorzuiveringsinstallaties van bedrijven.

Dr. ir. F. Dijkstra, projectmanager Centrale Veiligheidsen Milieudienst DSM.

vooral invloed gehad op de lozing van
zware metalen. Tabel IV en V laten enkele
gegevens zien over de afgelopen jaren in
Nederland resp. Limburg. De laatste dient
men te bezien in relatie tot de vracht op
de Maas (tabel VI). Ook hier zijn de
reducties bereikt door maatregelen bij de
bron (betere spoeltechnieken in de
galvanische industrie) door de bouw van
zuiveringsinstallaties. Kosten zijn soms erg
hoog.
Bij DSM wordt momenteel een installatie
in bedrijf genomen voor de verwijdering
van vanadium uit het afvalwater van de
Rubberfabriek (vanadium wordt hier
gebruikt als katalysator).
Hoewel zeer veel onderzoek is uitgevoerd
naar allerlei alternatieven blijkt de
chemische eenvoudige methode: neerslaan met loog, op dit moment de enige
die praktisch uitvoerbaar is.
Probleem is echter dat niet alleen
vanadium maar ook aluminium, de andere
katalysatorcomponent, neerslaat. Daarbij
ontstaat een moeilijk te ontwateren,
volumineus hydroxide-slib dat eveneens
moeilijk is af te voeren. Dp dit moment is
er geen andere uitlaat dan de C-2-deponie
van de AVR bij Rotterdam. Weliswaar
wordt de Maas ontlast van een hoeveelheid vanadium, maar met een voor het
slib onbevredigende, dure oplossing.
Maatregelen in de toekomst
Op grond van het overheidsbeleid in
Nederland zoals dat is vastgelegd in het
NMP en de Derde Nota Waterhuishouding mag verwacht worden dat de
industrie geconfonteerd zal worden met
strengere eisen en stringentere
vergunningsvoorwaarden, resulterend in
hogere kosten, hetzij als gevolg van

1985

Nederland

Limburg

Aantal
Capaciteit (v.e.)
(gezuiverd via
walerkw.beheerders
(v.e.)

210
7.540.000

16
1.412.000

7.575.000

550.000

TABEL IV - Lozing aan zware metalen door industrie
in Nederland op oppervlaktewater en riolering.

1975
1980
1985**
1990 (prognose)
1995 (prognose)

In v.e*

H g : t/i)

Cd( t/i)

2.394.000
1.232.000
575.000
311.000
186.000

4,8
0,7
0,7
0,6
0,6

30
19
16
5
2

* Hg, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, uitgedrukt in v.e.
(1kg = 1v.e., IIg en Cd: 0,1 kg = 1v.e.).
** difusse bronnen: 695.000 v.e.
Bron: 3e nota waterhuishouding.
Tabel V - Zware metalen in Limburg (in t/j).

1980
1985
1989

Op installaties
van het W'/.L,
vanuil bedrijven

Totale lozing in
in Limbuurg (Rijk
en Provincie)

21,8
9,7
7,5

32,1
24,0

'TABEL VI - Vracht op de Maas aan zware metalen
bij liysden (ton/jaar).
1972

1985

1,7
30
69
79
278
35
1.700

0,9
8
11
66
114
51
1.063

0,7
14
120
79
107
41
921

2.193
2,5x10"
in v.e.
( 3 e n o t a W'HH)

1.344
1,4x10"

1.283
1,4x10"

Kwik
Cadmium
Chroom
Koper
Lood
Nikkel
Zink

1987

Centrale Veiligheids- en Milieudienst.

maatregelen in het bedrijf, hetzij als
gevolg van stijgende heffing. De industrie
zal hier op reageren, misschien in eerste
instantie met zuiveringsinstallaties, maar
verwacht mag worden dat dit vervolgens
zeker zal leiden tot maatregelen bij de
bron: nieuwe processen met minder CZV-

produktie, minder zware metalen in het
afvalwater enzovoort.
Hen voorbeeld is de produktie van
polyetheen met zogenaamde ZieglerNaftakatalysatoren: TiCl,-All-Alkylen.
De eerste processen gebruikten grote
hoeveelheden katalysator per ton
polyetheen. Deze moesten worden
uitgewassen en werden met het afvalwater
geloosd. Kleine resten bleven in het
polyetheen achter. Katalysatorfabrikanten
hebben kans gezien de activiteit van hun
Produkten dermate te verhogen dat
uitwassen geheel achterwege kan blijven
en dat nu zonder uitwassen minder
katalysatorresten in het produkt achterblijven dan vroeger met. Dergelijke
ontwikkelingen zullen zich op veel
plaatsen in het bedrijfsleven voordoen.
Een andere belangrijke ontwikkeling is
het opzetten van milieuzorgsystemen.
Handhaving en controle van de huidige
omvangrijke milieuwetgeving door de
Overheid zijn haast onuitvoerbaar
geworden als dit nog op de klassieke wijze
zou gebeuren. De gedachte is, dat controle
op wat grotere afstand kan gebeuren bij
bedrijven die een goed functionerend
intern systeem hebben waarbij de aandacht voor milieu-aspecten verzekerd is
en controle zelf wordt uitgevoerd, aldus de
heer Dijkstra.
Discussie
In de discussie aan het slot van dit
geanimeerde en zo vruchtbare symposium
vroeg de directeur van de Antwerpse
Waterwerken, ir. G. Merckx, met zijn
jaarlijkse onttrekking van 150 miljoen m 3
Maaswater aan het Albertkanaal een niet
te verwaarlozen belanghebbende, aandacht voor de verontreiniging door diffuse
bronnen zoals van pesticiden en landbouw. Ten aanzien van de puntlozingen
was hij, zeker na het horen van de uiteenzettingen ook van de Waalse industrie,
wel optimistisch, maar waar moeten we
straks met het slib naartoe, zo vroeg hij
zich af.
Dagvoorzitter ir. Van Wijnbergen,
voorzitter van WZL, kon hem direct doorverwijzen naar een ander symposium
namelijk over slib in het Haus der
Techniek.

