Duitse waterleidingbedrijven voelen zich door Brussel gebruikt
teruitvoering van het Europees milieubeleid

De Duitse waterleidingbedrijven voldoen
aan hun leveringsverplichtingen, de
kwaliteit van het geleverde drinkwater
blijft royaal onder de gestelde normen,
onze bedrijfstak opereert in vergelijking
met andere landen in Europa en de
wereld op een zeer hoog niveau, maar
nochtans staan we voor een dilemma: de
eisen die de overheid ons stelt worden
steeds hoger door verscherpte en nieuwe
normen, terwijl onze grondstof voor een
deel steeds meer problemen gaat geven.
Met die klacht opende dr Gerhard Stuber
als voorzitter van de BGW, de Duitse
VHWIN, de Wasserfachliche Aussprachetagung op 11 april jl. te Berlijn.
En hij schoof de schuld voor die
verscherpte en nieuwe normen in één
adem door naar de Europese Commissie
in Brussel, die bij de uitvoering van haar
milieubeleid gebruik maakt van het feit,
dat de openbare drinkwaterbedrijven
trouwe uitvoerders van de wet zijn, zonder
overigens de juistheid van die verscherpte
en nieuwe normen te willen aanvechten.
Al wilde hij wel kwijt, dat vele van de
normen geen basis hebben in de bescherming van de volksgezondheid.
Wanneer er geen openbare drinkwatervoorziening was die afhankelijk was van
de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater, dan zou het wel eens slecht
gesteld kunnen zijn met het water in de
Bondsrepubliek, zo zei dr Stuber.
Dankzij de openhartigheid waarmee de
BGW de pers tegemoet treedt, ook als het
over de verontreiniging van de bronnen
gaat, is de vraag van de BGW om vertrouwen in de kwaliteit van het drinkwater
van de Duitse waterleidingbedrijven
acceptabeler geworden, zo vervolgde de
voorzitter van de BGW. Tegen deze
achtergrond moet het mogelijk zijn om bij
de pers begrip te vragen voor het feit dat
er geen sprake is van gevaar voor de
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GetsenwasserlevertTafelwater
OpdestandvanGelsenwasser, hetgrootste (enparticuliere) waterleidingbedrijf vanEuropa,op
Wasser Berlintrok eenuitstalling vanflessen deaandacht.Onder hetmerk BlauGrün - dehuiskleuren vanGelsenwasser - heeft het bedrijf sinds kortTafelwasser beschikbaar. Ophetetiket
staat dat het'Naturbelassenes Trinkwasser ausden Halterner Sanden - kohiensaureverzetzt -'
is.Dusgewoon leidingwater metprik,zoals bijons inLimburg HerschivanLimburgsleidingwater het merk Hebron maakt. Deflessen zijnalleen nogte koop indekantinesvan
Gelsenwasser, 'om uittetesten hoedeconsument er op reageert;er blijkteen marktvoor
tafelwater tezijn,duswaarom zouden wijdaar nietinspringen?',zegt men.Enjewordt natuurlijk
ook nietvoor nikshetgrootste waterleidingbedrijf vanEuropa!

volksgezondheid wanneer het pesticidegehalte in het drinkwater incidenteel
boven de norm komt. Daarbij moeten de
waterleidingbedrijven erop wijzen, dat een
verbod op het gebruik van ongewenste
pesticiden niet alleen in het belang is van
de openbare drinkwatervoorziening, maar
van het milieu als geheel. In geen geval
mag de indruk ontstaan dat de waterleidingbedrijven het probleem proberen te
verdoezelen.
Afremming watergebruik
Tal van bedrijven houden bij hun
planning rekening met een stijging van
het watergebruik. Intussen verschijnen er
voortdurend berichten over het sluiten
van waterwinningen wegens verontreinigingen. Door het combineren van

Laboratoriumopstellingen maaktenhetJeBerlijnsejeugdmogelijk zelfproeven met
drinkwaterte nemen.

deze informatie is bij menig politicus en
meningsvormer het idee ontstaan, dat er
opgeroepen moet worden tot afremming
van het drinkwatergebruik. De noodzaak
daartoe mist echter iedere grond, zo zei dr
Stuber, want het watergebruik in de
Bondsrepubliek stagneert al jaren. Het
watergebruik in 1988 ligt op het niveau
van 1980, vooral veroorzaakt door de
verminderde vraag van de industrie die
immers niet alleen het drinkwater moet
betalen maar daar nog eens een afvalwaterzuiveringsheffing overheen krijgt
opgelegd.
Het thema: waterbesparing is een geliefd
thema bij alle politieke partijen. Er is
echter voldoende water in de Bondsrepubliek. Het schort 'm alleen aan de
kwaliteit van het ruwe water. Daarom zou

BGW had uiBerlijnvoordeschooljeugdeen spelklaarstaanmetvragen over
drinkwater.Leuk entoch speels.
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de aandrang tot watersparen door de
politici beter kunnen worden vertaald in
een oproep tot sparen, beschermen van de
natuurlijke bronnen, zoals grond- en
oppervlaktewater. Daarnaast is er natuurlijk nooit iets tegen een oproep tot
voorkoming van verspilling, of tot aanbeveling tot zinvol watergebruik. Daartoe
behoort het bestrijden van lekkende
kranen en de introductie van waterbesparende armaturen en stortbakken,
alsmede voorlichting over een wijs
watergebruik bij het tuinsproeien.
Tot zover enkele passages uit de jaarrede
van de voorzitter van de BGW, waarin
Nederlanders zich zeer goed konden
herkennen. BGW en VEWIN zitten dus
duidelijk op dezelfde lijn.
Het tentoonstellings- en congrescentrum
van Herlijn had ook dit keer weer een
groot aantal bezoekers (9.000) naar Berlijn
gelokt door naast een grote beurs over
water ook ruimte te bieden voor tal van
congressen van andere organisaties, zoals
BGW, IWSA, Ozon enz. (4.100 congressisten). Bovendien had men voor de
schooljeugd van de 'metropool aan de
Spree' zoals de persdienst van Wasser
Berlin schreef, een 'Info Schau: Wir und
das Wasser' ingericht. Op de scholen was
de afgelopen weken aandacht aan de
waterproblematiek gegeven en in
gezamenlijk overleg waren vragenlijsten
opgesteld die de jongelui van zo'n 12jaar
en ouder konden invullen door de tentoonstelling goed te bekijken. De Berlijnse
jeugd bleek die opdracht heel serieus op
te vatten en de stands van allerlei
organisaties op het gebied van natuur,
milieu en water (zoals de BGW) hadden
handen vol werk: 30.000 bezoekers.
De beurs zelf besloeg zes hallen met
een netto-oppervlakte van 8200 m2 met
157 standhouders uit 11 landen.

Nederlandse deelname aan de
tentoonstellingen
Nederlandwasopde tentoonstelling
Wasser Berlinvertegenwoordigd metde
volgendeexposanten:
Georg Fischer NV,Epe
Stork Servex BV,Dordrecht
Helden EuropeGroupings,Panningen
Kersten Kunststoffcoating BV,Brummen
HoustonWellScreen Europe BV,Almelo
Berson Milieutechniek BV,Nuenen
Norit NV,Amersfoort
Aande Envitec nam Nederland deelmet
eencollectieve inzendingvan405m2,
waarin devolgende bedrijven waren
vertegenwoordigd:
PielkenroodWaterTreatment,Assendelft
Polacel BV,Doetinchem
W.PoethenZonen BV,Tegelen
Stork Friesland BV,Gorredijk
AAFInternational BV,Amsterdam
Geho Pompen Holthuis BV,Venlo
Küpcke Industrie BV,Spijkenisse
DHVRaadgevend Ingenieursbureau,
Amersfoort
SmitTransformatoren BV,Nijmegen
Tebodin BV,Hengelo
Hubert Stavoren BV,Stavoren
OceanCombustion Service BV,Rotterdam
AmcoAstenBV,Asten.

ENVITEC
Tegelijkertijd werd in Düsseldorf een nog
veel grotere beurs gehouden, namelijk
Envitec, waarin water ook een rolletje
speelde. Maar liefst 734 standhouders uit
18landen exposeerden op een oppervlakte
van 27.000 m 2 , waarvan drinkwaterbereiding en afvalwaterbehandeling
slechts zo'n 20% uitmaakte; 12.000 bezoekers kwamen er op af.
De Envitec is een gigantische milieutechnische supermart waar de duizenden
bezoekers zich met moeite door de nogal
smalle paden een weg proberen te zoeken.
Ook in Düsseldorf had men een van de
zeven beschikbare hallen ingericht als

Ooklangs deRijn inDüsseldorftoerdhelpubliek opgeroepen omhetelfdegebod
inere Ie houden. Maar welpositievergestelddandieandere tien.

(gratis toegankelijke) Info-CenterUmwelt. En ook hier krioelde het van de
scholieren van het voortgezet onderwijs,
die te kust en te keur informatie konden
inwinnen, want het onderwerp milieu was
nogal breed opgevat. Men telde 35.000
bezoekers van wie velen doorliepen naar
de vakbeurs. Zo kon men zich bijvoorbeeld ook laten informeren hoe de
Bundeswehr gestalte geeft aan haar
opdracht (?) tot bescherming van het
milieu. Voor Nederlanders was ook de
goed bezochte stand van de Gemeente
Rotterdam in samenwerking met het
International Centre of Water Studies
interessant. Hier werd de havenslibproblematiek aan de orde gesteld.
Gelet op het standpunt dat de BGWvoorzitter in Berlijn had verwoord over de
noodzaak tot besparen op het drinkwatergebruik viel de stand van de milieudienst
van Lübeck in het Info-Center-Umwelt
op. Hier toonde men zeer duidelijk aan,
hoeveel liter deze waterbesparende
douchekoppen, kranen en stortbakken
daadwerkelijk opleveren. Het
demonstratiemodel was geleverd door de
desbetreffende industrie en handel en trok
ook veel belangstelling. De standhouder
wist te vertellen, dat deze extra-voorlichtingsinspanning niet wordt geleverd
omdat de drinkwatervoorziening in
Lübeck problemen heeft met verontreinigde bronnen of tekort aan
grondwater. Men ziet deze campagne als
een logisch onderdeel van de milieubeschermingsvoorlichting.
Het milieu is langzamerhand in Duitsland
een hot item geworden, waarvoor veel
wordt gedaan. Op de weg naar de Envitec
kon men overal posters zien hangen met
het opschrift: 11. Du Solst Deine Umwelt
Schützen. De Tien Geboden zélf hebben
de laatste jaren nog nooit zoveel publiciteit
gehad!

Lübeckdemonstreerde zvelke resultaten menkan bereiken methetgebruik van
waterbesparende kranen,douchekoppen en stortbakken.

