Effecten van milieuverontreiniging op de waterkringloop,
gezien door de bril van de chemische industrie
Voordracht uit de 41ste vakantiecursus in drinkwatervoorziening. 'Effecten van milieuverontreinigingen op de waterkringloop',
gehouden op 5en 6januari 1989 aan de TU Delft.

In het kader van de kringloopprocessen
van water en van het effect dat milieuverontreinigingen daarop hebben, beperk
ik mij in deze uiteenzetting tot een
beschouwing van water als grondstof.
Ook dan is het geen eenvoudige taak om
vanuit het gezichtsveld van de chemische
industrie een uiteenzetting te geven over
de problematiek van drinkwaterbereiding.
Dat komt ten eerste omdat een uitsluitend
Nederlandse industriële visie niet afdoende is. Het water in Nederland, en met
name het oppervlaktewater, wordt ook
beïnvloed door buitenlandse industriële
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activiteiten. Ik zal trachten die zo veel
mogelijk bij mijn uiteenzetting te
betrekken, al ben ik daar niet officieel
toe gemachtigd.
Een tweede probleem is, dat de beïnvloeding van waterkwaliteit niet uitsluitend het gevolg is van de industriële
activiteit zelf, maar van het gebruik van de
vervaardigde Produkten. Weliswaar heeft
de producent daarbij ook een rol en een
verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld
tot uiting komt in de goedkeuringsprocedures, de verplichte etikettering en
verdere informatieverschaffing en het
omgaan met retouren van de emballage;
maar bij de beoordeling van de zinvolheid
van dat gebruik, ontkomt men niet aan
maatschappelijke afwegingen waarbij
anderen dan u en ik partij zijn. En tenslotte zijn wij allen, als burgers, betrokken
bij de afwegingen tussen enerzijds de
inspanningen die noodzakelijk zijn om een
goede drinkwatervoorziening te garanderen en anderzijds de effecten, die dit op
onze economie, onze welvaart kan
hebben.
Het is daarom ook geenszins mijn bedoeling u te willen overtuigen dat of de
ene, of de andere partij 'gelijk' heeft.
Zulk een uiteenzetting acht ik zinloos.
Wel is het mijn bedoeling u met een
aantal aspecten te confronteren die

gebruikt dienen te worden bij de continue - afwegingen die wij op alle
onderwerpen met betrekking tot welvaart
en welzijn steeds moeten maken. Als ik u
daarbij dan toch gegevens toon die de
inspanning van de industrie in het
algemeen, en die van de Nederlandse
chemische industrie in het bijzonder,
weergeven, dan wil daar nog niet mee
gezegd zijn dat wij het nu wel welletjes
vinden. Wel dienen ook deze gegevens bij
afwegingsprocessen te worden betrokken.
Laat ik u allereerst iets zeggen over de
chemische industrie in ons land. Binnen
het bedrijfsleven is het gebruikelijk, de
activiteiten van een bedrijfstak aan de
hand van een aantal kengetallen te
schetsen (afb. 1).
In 1988 is de omzet van de chemische
industrie weer gestegen.
Naast de hier vermelde gegevens is het
goed te weten dat de chemische industrie,
samen met de agrarische industrie, de
belangrijkste bijdragen aan onze positieve
handelsbalans geven. Minstens zo belangrijk is echter dat de circa 100.000 medewerkers van de bedrijfstak samen met nog
aanzienlijk meer medewerkers van toeleverende bedrijven een wezenlijk deel
van de technologische vernieuwing in ons
land voor hun rekening nemen.
De chemische industrie in ons land wordt
voorts gekenmerkt door overwegend grote
produktie-installaties; onder meer het
gevolg van het feit dat veel ondernemingen en installaties betrekkelijk jong
respectievelijk nieuw zijn.
Deze industrie nu heeft behoefte aan
grote hoeveelheden water voor verschillende facetten van haar activiteiten
(afb. 2).
De belangrijkste daarvan zijn proceswater,
water voor energie-doeleinden en water
voor algemene bedrijfshuishoudelijke
zaken. Deze waterstromen worden in
verschillende mate tijdens het gebruik
vervuild.
Dat geldt het minst voor water voor
energic-opwekkingsdoeleinden; met uitzondering van barometrisch afvalwater
voor vacuüm-opwekking. Sterker gezegd:
op dit gebied is de industrie zelf uiterst
kritisch voor wat betreft de kwaliteit van

Aß. 1 - Nederlandse chemische industrie.

Bron: Jaarverslag VNCI 1987

het te gebruiken water. Wel is de temperatuurstijging van het gebruikte koelwater
van belang, met name voor bepaalde
ecosystemen. De industrie tracht
overigens om een veelheid van redenen
waaronder ook milieu-overwegingen, het
gebruik van energie continu te beperken.
Aß. 3 -Energieverbruik Nederlandse chemische
industrie.
inPJ
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Omzet
Export
Investeringen

1985

1986

1987

46,2
34,9
2,5

39,3
29,0
2,8

39,5
29,2
3,3

15,6
20,5
19,8

107
104
120
131
131
140

547
485
535
534
536
555

liron: Jaarverslag VNCI 1987

Deze energiebezuiniging per ton produkt
is gerealiseerd lang na de eerste energiecrisis van 1973. Beschouwt men het
energieverbruik sinds 1970, dan is per
eenheid produkt de benodigde hoeveelheid energie meer dan gehalveerd.
Uit het overzicht (afb. 3) ziet u, dat in ons
land een toenemende produktie in de
laatste jaren gepaard ging met het
constant houden van de daarbij benodigde
energie; hetgeen op zichzelf geen geringe
prestatie vormt. Proceswater, schoonmaakwater en water, gebruikt voor
vacuümopwekking vormen belangrijke
'dragers' van vervuiling. De industrie, die
de daarmede verbonden problemen moet
beheersen, is allereerst voor de vraag
geplaatst of de hoeveelheden hiervan
beperkt kunnen worden (afb. 4).
Uit het gebruik van water door de
chemische industrie in 1981 en 1986 ziet
Aß.

4.

Bron: Jaarverslag VNCI 1987

1981
Grondwater
waarvan brak/zout
Oppervlaktewater
waarvan brak/zout
Leidingwater
Produktie-index

1986

58.464
57.708
18.452
16.403
2.806.649 3.321.881
1.183.628 2.236.628
65.494
85.613
107
708

Aß. 2.
PROCESVOERING

(1987 als °/o van
totale industrie)

Produktie-index
1980 : = 100

PROCESWATER

ENERGIEOPWEKKING

KETELWATER
KOELWATER
VACUÜMOPWEKKING

ALGEMENE BEDRIJFSVOERING

SCHOONMAAKWATER
BLUSWATER
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u datdehoeveelheid grondwater - veelal
voor koeldoeleinden bij stijgende produktie - redelijk constant is gebleven,
terwijl dehoeveelheid oppervlaktewater,
eveneens voor energetische doeleinden
circa 20% isgestegen. Daarbij wordtin
toenemende mate van zout/brak oppervlaktewater gebruik gemaakt, dankzijde
gunstige ligging van onze industrie in de
onmiddellijke nabijheid van open zee.
De hoeveelheid leidingwater, gebruikt
voor proceswater, ismet 30% toegenomen, geheel indepas met de toename
van de produktie.
Uit deze overwegingen kunt u opmaken
dat dechemische industrie een groot
gebruiker van water zal blijven. Chemie
en drinkwaterbedrijven betrekken dus,
samen met vele andere bedrijfstakken,
hun grondstof uit dezelfde bron.
In sommige gevallen zelfs naelkaar, zoals
bij dedrinkwaterbereiding uit oppervlaktewater. Filosofieën over mogelijke
scheiding van deze stromen, bijvoorbeeld
door middel van een gigantisch riool
parallel aan deRijn, wil ikopdit ogenblik
liever buiten beschouwing laten.
De vraag rijst dan inhoeverrede
chemische industrie - endeindustriein

Aantal
Capaciteit

problematiek omdat delocatie vande
desbetreffende bedrijven indeBotlek, aan
brak water zijn gelegen.
Heeft nueen enander succes gehad? Zeer
zeker, zoals indevolgende afb. zichtbaar
is (afb. 6).

Afb. 6- Overzichtlozingen zware metalen chemische
industrie (en kunstmestindustrie).

A/b. 7-Nederlandse chemische industrie.
Kosten waterzuivering.

1975
Cadmium
Nikkel
Lood
Kwik
Chroom
Koper
Zink
v. DL* waterkwalii

Een duidelijk idee van dekosten is daarbij
niet aan tegeven, omdat een groot aantal
van die kosten zijn opgenomen inhet
totaalpakket van nieuwe produktieinvesteringen. IndeBRD zijn deze wel
als zodanig geïdentificeerd; over 1987
bedroegen zij DM 2,25 miljard. Voor
zover ze wel afzonderlijk kunnen worden
geïdentificeerd, laat afbeelding 7iets van

26,3
13,8
43,3
4,65
200
23,9
413

338.106

Investeringen 1980t/m 1983
(waarvanandere dan
biologische technieken

1990
5,0
2,7
5,6
0,26
17
6,1
42

70.106)
250.106

Operationale kosten 1984
Bron: IMP 1985-1987
Bron:CBS

kosten voor deNederlandse chemische
industrie zien.
Daarbij moet worden opgemerkt dat deze

il van Net crland

Afb. 8-Gehalte van enigegehalogeneerde verbindingen inde Rijn bij Lobith(in mg/l).

Afb. 5-Biologische zuiveringscapaciteit
chemische industrie.
1975

De metaaldelen, kunnen voorzover zeniet
aan het slib van biologische installatiesof
tijdens een bepaalde voorbewerking
adsorberen, echter niet met add-on
technieken worden verwijderd alhoewel
voor zeer kostbare metalen thans wel
degelijk technieken worden ontwikkeld.
Hier iseen proceswijziging absoluut
geëist. Indelaatste jaren zijn opditgebied
een aantal grote investeringen aangegaan,
met name voor wat betreft de vermindering van decadmium- en chroomlozingen.
Met deze plannen zijn honderden
miljoenen guldens gemoeid. Overigens
zullen deze proceswijzigingen weinig
effect hebben opde drinkwater-

1985

7

22

310.500

2.535.400

i.e.

Tetra
Chloroform
1,1,1 Trichloorethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen

1976

1980

1986

1,17
66,5
2,2
0,56
0,34

1,0
4,5
0,1
0,23
0,26

<0,1
1,5
<0,1
0,1
0,14

Bron: Jaarverslag VNCI1987

Bron: Devermindering vande vervuiling vande Rijn |l)r. K.G.Malle, in H 2 0 |

het algemeen - het gebruikte water weer
kan zuiveren. Dat daarbij onvermijdelijk
de vraag: 'Hoe schoon isschoon?' aande
orde komt is duidelijk.
De eerste inspanningen ophet gebied van
afvalwaterzuivering hadden betrekkingop
het biologisch afbreekbare gedeelte vande
vervuilingsvrachten. Inons land heeft de
chemische industrie voor meer dan
2'/2 miljoen inwonerequivalenten aan
zuiveringscapaciteit geïnstalleerd (afb.5).

Afb. 9-Druisinwaste water.

Naast deeerder genoemde maatregelen
ter vermindering van de benodigde
hoeveelheden water heeft dit ertoe geleid
dat dechemische industrie, naast een
lozing opopenbare zuiveringsinstallaties,
nog slechts inzeer beperkte mate
ongezuiverd afvalwater loost endan wel
op zout ofbrak water. Daarnaast zijn
steeds meer aanvullende zuiveringsstappen genomen, met name op het
gebied van aldan niet gechloreerde
organische stoffen inhet afvalwater.
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kosten slechts een gedeelte van de
algemene milieukosten van de bedrijfstak
weergeven. Wat u bij deze inspanningen
interesseert, zijn de verminderingen in de
lozingen van op zichzelf zeer kleine
hoeveelheden bestrijdingsmiddelen, in het
algemeen gechloreerde koolwaterstoffen.
De gehaltes van een aantal van deze
gechloreerde koolwaterstoffen in de Rijn
bij Lobith geven aan, dat ook hier
substantiële verminderingen hebben
plaatsgevonden (afb. 8).

Governmental Policy

Indien daarbij de belasting van het afvalwater afkomstig is uit één bepaalde
puntbron dan kan, met speciaal voor dit
doel ontworpen technieken, het gehalte
van de betrokken stof zeer aanzienlijk
worden gereduceerd. Een goed voorbeeld
daarvan is de reductie van drins in het
afvalwater van Shell Pernis (afb. 9).
In het algemeen kan worden gezegd dat
reductie van de gehaltes van bepaalde,
ook gecompliceerde stoffen, zeer wel is te
realiseren. De vraag daarbij blijft natuurlijk, tot aan welk gehalte, met andere
woorden, hoe schoon is noodzakelijk en
verantwoord?
Om die vraag te kunnen beantwoorden
dienen we twee andere grootheden in de
beschouwing te betrekken:
- Hoe schoon dient ons drinkwater te
zijn.
- Wat zijn de kosten en inspanningen van
de drinkwaterbedrijven ten aanzien van
die van de emittenten, of anders waar ligt
het optimum van de zuiveringsinspanning.
In deze beschouwing worden de voor
drinkwater geldende normen niet ter
discussie gesteld maar als uitgangspunt
aangenomen. Bij dat laatste dienen we

v

v
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Registration

echter te bedenken dat niet alleen de
industriële lozers de gehaltes aan
ongewenste stoffen bepalen, doch ook de
gebruikers. Daarom kom ik hier later weer
op terug. Overigens moet worden gesteld
dat de vermindering van belasting van het
oppervlaktewater natuurlijk niet alleen
wordt gerechtvaardigd door de noodzaak
er te zijner tijd goed drinkwater van te
maken. De gewenste eco-situatie van
rivieren en zeeën maakt de zuiveringsinspanning eveneens imperatief. Ook daar
zullen we echter niet aan de vraag: 'Hoe
schoon is schoon?' ontkomen.
Een bijzonder aspect van de industriële
belasting van het oppervlaktewater
vormen de zogenaamde calamiteuze
lozingen. De brand bij Sandoz is daarvan
Bron: Tebodin, Posl-Sandoz-Evaluatie, oktober 1987
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een duidelijk voorbeeld. De industrie kan
hiertegen tweeërlei maatregelen nemen te
verdelen in repressieve en preventieve,
bedrijfsinterne maatregelen:
- het bouwen van bufferopvang voor
onder meer bluswater, een fysieke
maatregel dus;
- en het verbeteren van de gehele
beheersstructuur, een organisatorische
maatregel.
Voor wat betreft het eerste is ook in
Nederland na Sandoz een inventarisatie
uitgevoerd naar de bedrijven, die in geval
een brand met overmaat aan bluswater
wordt bestreden, vervuiling van het
oppervlaktewater zullen veroorzaken.
Daarbij is overigens niet gekeken naar de
kans dat een dergelijke brand zou
ontstaan, noch naar de vraag welk
ecologisch effect die belasting met zich
mede zou brengen. Ook de vraag of daarbij de grondstof voor drinkwaterbereiding
in het geding zou zijn, is niet in
beschouwing genomen. Veel bedrijven
binnen de Nederlandse chemische
industrie zijn, zoals u weet, in de Botlek,
of elders in de onmiddellijke nabijheid
van open zee gesitueerd en zijn uit dien
hoofde voor u niet van groot belang
(afb. 10).
Waar nodig, worden binnen dergelijke
bedrijven bluswateropvang-capaciteiten
geschapen, zoals die overigens reeds
waren voorzien in een van vóór Sandoz
stammende richtlijn voor opslagfaciliteiten
van bestrijdingsmiddelen. Belangrijker
voor u overigens is dat soortgelijke
maatregelen binnen de chemische
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industrie indeBondsrepubliek alom
worden genomen.
Echter, ook indien men over deze
faciliteiten beschikt, bestaat ernog geen
'fool-proof-operatie. Hik hanterenvan
chemische stoffen, tijdens produktie,
vervoer ofopslag, moet zoworden
beheerst datkans opongelukken verregaand moet worden geminimaliseerd.
Terzijde dient devraag teworden gesteld
of, maatschappelijk gezien, optimale
beheersing van ditrest-risico niet beter
gestalte kan krijgen indoor ofvoor de
waterleidingbedrijven tenemen maatregelen zoals selectieve inname en
verdere voorzuivering.
Bovengenoemde bedrijfsinterne maatregelen zijn overigens geheel inlijn met
andere, ophetmilieu gerichte beheersactiviteiten binnen deindustrie. Hiervoor
zijn indelaatste jaren in Nederland
nieuwe organisatorische instrumenten
ontwikkeld, diemeestal worden samengevat onder hetbegrip bedrijfsinterne
milieuzorg. Deeerdere ervaringen,die
bedrijven ophetgebied van intern
veiligheidsbeleid hadden opgebouwd,is
hierbij benut. Bedrijfsintern, geïntegreerd
milieubeleid kan alsvolgt worden
gekarakteriseerd (afb. 11).
In samenwerking met deoverheid - in dit
geval VROM - heeft het Nederlandse
bedrijfsleven deze gedachten nader uitgewerkt. Aan dehand van eentiental
proefprojecten ismen gekomen tot het
identificeren van devolgende, essentieel
geachte onderdelen van eenmilieuzorgsysteem (afb. 12).

buffering van goede grondstof - en anderzijds hetaspect vanorganisatorische
monitoring. Gedeeltelijk wordt datbuiten
de industrie gedaan door de overheden,
die tal van meetpunten en alarmsystemen
in degrondstofstroom - lees deRijn aanbrengen. Maar ook de kwaliteitszorg
die waterleidingbedrijven dienen te
hebben voor hun eindprodukt verplicht
hen, systematisch enaan dehand van
vaststaande metingen en rapportages,
alsmede van controle enverificatie de
processen enprodukten te bewaken.
Het heeft dechemische industrieten
hoogste verwonderd datgewerkt wordt
onder eenstelsel van kwaliteitseisendie
- naar eigen zeggen van bedrijven - niet

water, niet alleen omdat daar eenserie
van maatregelen toepasbaar is gebleken,
maar vooral omdat wij,inonsland, zoalsu
beter weet danik, veel meer drinkwater
afkomstig uitgrondwater danuit oppervlaktewater gebruiken. Tenslotte speeltbij
de grondwaterproblematiek, respectievelijk hetprobleem van debelasting van de
bodem met milieu-vreemde stoffen of met
overdosering van stoffen ook het'lag'effect, detijd tussen oorzaak en gevolg.
Ik wil mij, wat ditaspect betreft, verder
richten ophetgebruik van bestrijdingsmiddelen. Hetgaat hier dus niet zozeer
om Nederlandse produktie, maar welom
het Nederlands gebruik. Vervuiling van
het grondwater tengevolge vanhet

i. 13.

Bron: H 2 0 (21) 1988, n

Aantal overschrijdingen

Parameter

Grenswaarde

Meldingswaarde 1

Arseen

50

/'g/i

5

(igl\

Cadmium
Cyaniden 2
Chroom
Kwik
Nikkel
Lood
Antimoon
Seleen
- Choline-esteraseremmers
en carbamaten 3
- Organochloorpesticiden 4

5
50
50
1
50
50
10
10

pg/\
^g/i
^g/i
P8/I
M/l
^g/i
M/i
MQft

1

M/l

0,5fxg/\
0,1\(tg/\

0,2 nql\
15

HQI\

Jaar van
onderzoek

van de
grenswaarde

van de
meldingswaarde

1982
1985
1982
1984
1982
1983
1982
1982
1985
1985

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

2
3
0

1983
1984

2
0

0
1

1
Een overschrijding van deze waarde moet aan deInspecteur voor deMilieuhygiëne gemeld worden.
2 Bepaald alstotaal cyanide.
3 Totale choline-esteraseremming alsparaoxon.
1 Afzonderlijk bepaald bijpositieve uitslag van debepaling van extraheerbaar organisch chloor (EOCI).

Afl>. 12- Overzicht uitmilieuzorg in samenspel.
Vastleggen ondernemingsmilieubeleid (schriftelijk);
Integratie van demilieuzorg indebedrijfsvoering;
* Organisatiestructuur
* Toedelen taken en verantwoordelijkheid
* Overlegstructuur
* Bedrijfsinterne instructies en procedures
Milieuprogramma;
Metingen enregistraties;
Interne controles;
In/externe rapportage;
Interne voorlichting/opleiding;
Verificatie van het gehele milieuzorgsysteem.
Bron:Milieuzorg in samenspel, iuni 1988

Mijns inziens betekenen deze ontwikkelingen voor andere maatschappelijke
groeperingen meer danalleen eensoort
geruststelling datdezaken onder controle
zijn. Hetisnodig om, inieder systeem,
zichtbaar temaken waar risico's liggenom
zo toteenmaatschappelijk optimumvan
beheersmaatregelen te komen.
Beschouwt men hetbedrijf waar u voor
verantwoordelijk bent, danzien wedaarin
ook enerzijds degedachte van buffering in hetgeval van drinkwaterbereiding de

zelf te controleren zijn ofdie slechts steekproefsgewijs indebedrijfsvoering worden
meegenomen. Ware eenintegralebeheersaanpak gebaseerd opkwaliteitsbeheer, zoals nubinnen onze bedrijfstak
wordt ingevoerd, ook binnen de drinkwaterbedrijven gangbaar, danhad de
gehele Bentazonaffaire nooit plaatsgevonden. Ook hier isoverigens duidelijk
geworden datindien eenprobleem op
onafhankelijke wijze wordt geïdentificeerd
de chemische industrie instaat en bereid
is hetprobleem inredelijkheid op te
lossen.
Ik heb u reeds gezegd datde industriële
lozingen slechts eendeel van de
problematiek vormen. Hetgebruik van
bepaalde chemische stoffen enprodukten .
draagt, zowel via diffuse lozing naarhet
oppervlaktewater alsnaar penetratie naar
het grondwater, bijaan uw problemen.
Ik acht overigens hetlaatste aspect van
veel groter belang dande problematiek
van devervuiling van het oppervlakte-

gebruik van stoffen enprodukten buiten
de agrarische sector isnaar mijn weten
van minder grote impact, temeer omdat
bijvoorbeeld deponieën van huishoudelijk
afval beter controleerbaar en beheersbaar
zijn. Toch zijn erzonder twijfel gevallen
van bodemverontreiniging die evenzeer
tot aantasting van grondwater kunnen en
zullen leiden. Inditopzicht mag ikniet
onvermeld laten datbinnen de industrie
nu opgrote schaal bodemonderzoek van
bedrijfsterreinen plaatsvindt. DeVNCI
heeft dan ook zeer duidelijk stelling
genomen tenfaveure van dergelijk, door
de bedrijven zelf uit tevoeren, onderzoek.
Waar blijkt dateen vervuilinghet
grondwater bedreigt, dient gesaneerd
te worden.
Terug naar hetgebruik van landbouwbeschermingsmiddelen, of bestrijdingsmiddelen. Umag naar eigen smaak de
beste terminologie kiezen.
In Nederland wordt, zoals uweet, circa
50 miljoen kg, met eenwaarde van circa
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f450.10 6 , voor land- en tuinbouw aangewend. In de landbouw bepaalt dit een
belangrijk gedeelte van de totale bedrijfskosten: 7 à 9%. Bij de tuinbouw is gezien de hogere waarde van de geteelde
Produkten - dit aanzienlijk lager.
De agrarische sector zelf draagt in
belangrijke mate bij aan de Nederlandse
welvaart en werkgelegenheid: circa
16 miljard is de jaarlijkse positieve
bijdrage aan onze handelsbalans.
Hoeveel van deze bijdrage en - in het
algemeen - van de opbrengst en waarde
van het landbouwareaal op de tocht komt
te staan bij het achterwege laten van
bestrijdingsmiddelen is niet eenduidig te
stellen, maar zeker is het dat het hier gaat
- ook in de landbouw - om een veelheid
van de kosten die deze middelen in het
totale kostenpakket vormen. Bij volledig
achterwege blijven van ontsmettingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen zouden,
volgens één bron, wij vier- à vijfmaal
zoveel moeten betalen voor landbouwprodukten. Als voorbeeld gelden de arme
zandgronden, die zonder deze grondontsmettingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen èn kunstmest bij lange na niet
zouden kunnen opbrengen van wat
vandaag de boeren nog net een acceptabel
inkomen achten. Niet voor niets vinden
we vandaag den dag de grootste grondwaterproblemen in die gebieden, die tot
aan het begin van deze eeuw, zich door
grote armoede kenmerkten.
In hoeverre heeft het gebruik van deze
middelen nu de kwaliteit van het
grondwater blijvend en onverhelpbaar
aangetast?
Het RIVM heeft in de afgelopen jaren
metingen daarnaar verricht. In een recente
publikatie (afb. 13) wordt aangegeven dat
in een enkel geval daarbij de grenswaarde
voor drinkwater werd overschreden.
Daarbij werd echter gesteld dal de
analyses niet volledig geweest zijn.
Uit een enquête onder 60 waterleidingbedrijven komt echter naar voren dat bij
19 bedrijven maximale concentraties van
bestrijdingsmiddelen boven 1//g/liter
werden geconstateerd (afb. 14).
Hoewel uit de publikatie niet duidelijk
blijkt of het hier om oppervlaktewater
danwei om bronwater gaat, moet worden
aangenomen dat hier wel degelijk van
belasting van het grondwater sprake is.
Nu spreken we hier van de gehaltes aan
bestrijdingsmiddelen die na een meestal
zeer uitvoerige keuring van overheidswege zijn toegelaten. Er is dus sprake van
een discrepantie tussen het overheidsbeleid inzake de toelating van bestrijdingsmiddelen en de kwaliteit die
leidingwaterbedrijven aan hun grondstof

willen stellen. Die discrepantie is er
overigens evenzeer met de vergunningsvoorwaarden waaronder de chemische
industrie opereert, maar dan is men
langzamerhand wel gewend aan het
verschijnsel van later ontworpen aanvullende voorwaarden. Deze discrepantie
roept een aantal vragen op.
Daar is allereerst de vraag naar de
normstelling. Bij de eerder genoemde
bentazonaffaire werd wederom duidelijk
dat alhoewel de WHO-norm 25 //g/litcr
bedroeg, de Nederlandse wet - zich
baserend op een EG-richtlijn - slechts
0,1 ^g/liter acceptabel acht. Wij pleiten
niet voor een wijziging van de normAJb.14- Resultaten VEWIN-enquête
bestrijdingsmiddelen ingrond- en oppervlaktewater.
Aantal waterwinbedrijven geënquêteerd
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stelling, hetgeen door derden wel eens
wordt gesuggereerd. Ken dergelijke
normstelling kan in ons aller belang zijn.
Aan veiligheid is immers geen grens te
trekken. Van belang is dan wel dat een
dergelijke normering past in een totaal
van doelstellingen en afgewogen wordt

met de daarvoor benodigde inspanningen.
Zo niet, dan geraken we in situaties waar
wij als samenleving voor één bepaald
aspect van welzijn ons grote inspanningen
getroosten en daarbij andere aspecten, die
een veel grotere impact op ons welzijn
kunnen hebben, ongemoeid laten.
In de problematiek van veiligheid en
veiligheidsmaatregelen komen we deze
anomalie regelmatig tegen.
Ik kan hier ook niet voorbij gaan aan het
probleem van de analyses. Recente
publikaties van VEWIN stellen dat de
drinkwaterbedrijven niet in staat zijn de
benodigde analyses op hun eindprodukt
en hun grondstof uit te voeren. Een aantal
bestrijdingsmiddelen, die wel zijn toegelaten voor gebruik op de akker, zouden
niet aantoonbaar zijn in de zeer lage
concentraties die krachtens de huidige
drinkwaternormering in het eindprodukt
nog aanvaardbaar zijn. Daarbij moet
worden opgemerkt dat, bij de normstelling
voor drinkwater, uitgegaan is van de
gedachte dat bestrijdingsmiddelen er per
definitie niet in horen te zitten, en dat
derhalve gekozen is voor een aanvaardbare concentratie die overeenkomt met de
detectiegrens. Het is dan geen wonder dat
analyses problemen leveren.
Toch is de gedachte dat de industrie
methoden ter hand moet stellen om door
haar vervaardigde produkten op zeer lage
concentraties nog te kunnen detecteren,
een logische gedachte. Opgemerkt moet
worden dat de chemische industrie in
Nederland slechts op beperkte schaal
producent van bestrijdingsmiddelen is.
Binnen Nederland hebben wij daarmede
binnen de chemische industrie enige
ervaring opgedaan toen de noodzaak om
dioxinen op zeer lage concentratie aan te
kunnen tonen, actueel werd. Een bedrijf in
dit land heeft die methode toen ontwikkeld en vervolgens aan een commer-
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cieel bureau overgedragen. Het overdragen van dergelijke kennis kan echter
nog niet betekenen dat de chemische
industrie zelf de rationaal onderschrijft dat
Produkten slechts op hun detectieniveau
acceptabel zijn, ongeacht al het
toxicologisch onderzoek dat op andere
niveaus van aanvaardbaarheid zou wijzen.
Belangrijk in de gehele discussie - en
nogmaals, wij analyseren hier de grondstof, terwijl de normering betrekking heeft
op het eindprodukt - blijven de kosten die
gemoeid zijn met de thans geldende
normen voor goed drinkwater. Die kosten
zijn voor de chemische industrie, en voor
de samenleving in het algemeen, weinig
toegankelijk. In recente uitlatingen naar de
media is gesuggereerd dat hierdoor de
prijs van drinkwater met twintig procvent
zou stijgen. Aangenomen mag worden dat
zulks betrekking heeft op die gebieden,
waar drinkwater gemaakt dient te worden
uit oppervlaktewater en uit besmet
grondwater. Dit zal naar huidig inzicht,
nog niet de helft van de gehele Nederlandse produktie beslaan. Die kosten
zullen dan gerelateerd zijn naar de
huidige, beschikbare technieken.
Het RIVM heeft van die technieken
een overzicht gegeven (afb. 15).
Het is aan de waterleidingbedrijven om in
de maatschappelijke discussie aan te
geven welke precies haar inspanningen
dienen te zijn om uit de minder goede
grondstof het gewenste eindprodukt te
maken. Wij kunnen en dienen die
berekeningen niet te maken, maar ze zijn
wel nodig. Evenals het aan de chemische
industrie is om aan te tonen dat zij redelijkerwijs haar lozingen niet verder meer
zou kunnen beperken, of aan de landbouw
dat zij niet zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan opereren. Daarbij
houden de inspanningen, voor wat betreft
de chemische industrie, overigens niet op.
Voor haar is de belangrijkste vraag
natuurlijk of met behulp van door haar of
door anderen gefabriceerde vervangende
Produkten de agrarische sector blijven
opereren, zonder ernstige verstoringen
van economische aard of op het gebied
van grondstof van de waterleidingbedrijven.
De chemische industrie die juist groot
geworden is door Produkten te vervaardigen ter vervanging van traditionele
materialen zoals hout en staal, alsook de
zeer schadelijke produkten die vroeger in
de landbouw werden toegepast, ziet hier
zeker een uitdaging in.
De ontwikkelingsweg voor nieuwe
bestrijdingsmiddelen is echter uitermate
lang (afb. 16).
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Afb. 16- Ontwikkelingsgangvoornieuwe bestrijdingsmiddelen.

Ook bij de beoordeling van een nieuw
produkt - zowel wat betreft de te volgen
procedures als het afwegen van de onderzoeksresultaten - ontkomen we niet aan
maatschappelijke keuzes.
Toch zijn er een aantal interessante
ontwikkelingen gaande, die naast nieuwe
produkten, zich ook richten op vermindering van de gebruikelijke dosering.
Dat geschiedt allereerst door die dosering
zelfkritisch te bezien. Voorts blijkt het
mogelijk actieve en niet-actieve bestanddelen van elkaar te scheiden om zo tot
een verminderde dosering te komen.
Dat is reeds geschied op het gebied van
dichloorpropaan/dichloorpropeen.
Een andere methode om tot vermindering
van dosering te komen, is het gebruik van
mengsels van bestrijdingsmiddelen en
lokstoffen, de zogenaamde feromonen.
Op dit gebied wordt in Nederland zowel
geëxperimenteerd alsook - zij het op
kleine schaal - geproduceerd.
Daarnaast is de chemische industrie actief
op het gebied van het verder ontwikkelen
van scheidingsmethoden, die ook voor de
vervaardiging van drinkwater belangrijk
kunnen zijn.
Samengevat kan het volgende gesteld
worden.
De chemische industrie is, en zal blijven,
een belangrijke gebruiker van water,
zowel van de grondstof als van het eindprodukt van de waterleidingbedrijven.
In zijn operaties loost de chemische
industrie, in zeer lage concentraties stoffen
die storend zijn bij de verwerking van
water tot goed drinkwater. De industrie
zet zich in deze lozingen zoveel als
verantwoord is, te beperken. Bij het
beschouwen van de inspanningen die de
chemische industrie èn drinkwater-

bedrijven zich moeten getroosten, dient
naar een maatschappelijk optimum te
worden gezocht. Binnen de chemische
industrie leeft de mening, dat het uitbreiden van zuiveringscapaciteit van
drinkwaterbedrijven daarin past.
De chemische industrie en de drinkwaterbedrijven dienen methodieken te ontwikkelen om incidentele lozingen en
verstoringen te kunnen beheersen.
Binnen de chemische industrie leeft de
mening dat drinkwaterbedrijven in deze
van de ervaringen van de chemische
industrie kunnen leren. Tenslotte dient de
chemische industrie zowel nieuwe
bestrijdingsmiddelen te ontwikkelen, die
in mindere mate een kostbare voorbehandeling van drinkwater nodig maken,
alsook nieuwe scheidingstechnieken te
ontwikkelen die een dergelijke voorzuivering effectiever en goedkoper
kunnen maken. Met beide zaken is de
chemische industrie doende.
• • •

