Cadmiumcalamiteiten op de Maas:een triest record
in november 1988

1. Inleiding
Cadmium is een zwaar metaal met een
sterk toxische werking. De drinkwaternorm bedraagt 1/t/g/l. Na een aanvankelijke, sterke verbetering van de cadmiumsituatie in de Maas tussen 1978 en 1985,
is in de jaren daarna weer een verslechtering opgetreden. Zowel de totale jaarvrachten als het aantal afzonderlijke
calamiteiten nemen weer toe. Zo ligt de
jaarvracht bij Lijsden (1986/87) weer in
dezelfde orde van grootte als die in de
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Rijn bij Lobith (1984/85): orde 15 ton/
jaar. Vanwege de veel lagere jaarafvoer is
de Maas daarmee qua optredende concentraties echter veel zwaarder belast.
In 1988 heeft deze ontwikkeling zich
doorgezet. Na een reeks opeenvolgende
calamiteiten in de periode van 4-12 maart,
waarbij een piekconcentratie werd bereikt
van meer dan 20 fig/l (Eijsden) en een
reeks calamiteiten in de periode van juni
tot augustus werd op 21 november een
absoluut record gevestigd, toen vanuit het
meetstation Hijsden een cadmiumgolf met
een piekconcentratie van 100 /ug/\ werd
gemeld. Deze golf bevatte naar de eerste
inschattingen een vracht van ca. 500 kg.
Direct na de melding is door DBW/RIZA
een bcmonsteringsprogramma opgestart
voor het volgen en bewaken van de
calamiteit. Daarbij werd tevens gebruik
gemaakt van een stationair calamiteitenmodel voor het voorspellen van het verloop van de calamiteit langs de rivier en
de daardoor gevoede kanalen. Dit betreft
zowel het RIWA-model als het DBW/
RIZA-model, die vergelijkbare resultaten
geven. Dit alles gebeurt in nauw overleg
met de regionale Rijkswaterstaat-Directies
Limburg en Benedenrivieren, die vervolgens alle belanghebbende instanties op
de hoogte hebben gebracht en beheersmaatregelen voor de waterhuishouding
hebben genomen.
In het verleden is reeds meermalen
gebleken dat het volgen van calamiteiten
op de Maas, voor wat betreft het voorspellen van het aankomsttijdstip en het te
verwachten piekniveau bij verder stroomafwaarts gelegen locaties, een moeilijke
zaak is. Oorzaken hiervoor zijn het grillige
afvoergedrag van de rivier en, met name
voor cadmium, de interacties met het
rivierslib (adsorptie). Daarom is daags na
de melding uit liijsden een aanvullend

Samenvatting
Na een sterke verbetering van de cadmiumsituatie in de Maas tussen 1978 en
1985 is deze sedertdien weer duidelijk verslechterd. Na een reeks calamiteiten in
de eerste helft van 1988 werd op 21 november van dat jaar een record-calamiteit
geconstateerd, waarbij de cadmiumconcentratie opliep tot 100/«g/l, honderdmaal
de drinkwaternorm.
Naast een kort overzicht van de aanpak van de door Rijkswaterstaat direct na de
melding opgestarte bemonsteringscampagne, van de berichtgeving en genomen
beheersmaatregelen, gaat het artikel in op:
1. Het verloop van de calamiteit op de rivier.
2. Een evaluatie van de bruikbaarheid van stationaire calamiteitenmodellen voor
de betrokken gebeurtenis, met speciale aandacht voor de invloed van slib.
3. Biologisch onderzoek naar de acute toxische effecten op aquatische
organismen.

bemonsteringsprogramma voor het looptijdenonderzoek opgestart. Voorts is deze
gelegenheid aangegrepen om onderzoek
te doen naar acute toxische effecten van
cadmium op aquatische organismen.
In dit artikel wordt verslag gedaan van de
op dit moment beschikbare resultaten van
de bemonstering, die plaatsvond in de
periode 20/11 tot ca. 12/12, en over de

belangrijkste beheersmaatregelen die in
die periode genomen werden.
De toelevering van de verschillende basisgegevens (on-line afvoeren en dergelijke)
en van informatie over de berichtgeving
en genomen beheersmaatregelen is verzorgd door de Directie Limburg.
Verder heeft Directie Benedenrivieren het
meetvaartuig ms. 'Schulpegat' ter

A/b. 1-Situeringrelevante locaties langs de Maas.
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beschikking gesteld voor het verrichten
van bemonsteringen.

gebonden was als gevolg van adsorptie.
In afb. 2a zijn overigens totaalconcentraties weergegeven. Het verloop van de
concentratiepiek geeft een sterke daling
vanaf Eijsden te zien. Enerzijds is dit een
gevolg van dispersie, waardoor de golf
inzakt. Anderzijds treedt er onderweg een
fors verlies aan cadmium op, zoals bij het
looptijdenonderzoek nog nader zal blijken.
Vanwege de lage afvoeren tot aan 30/11
(afb. 2b) waren de looptijden aanvankelijk
relatief groot, zodat de eerste cadmiumgolf
pas op 1/12 in Keizersveer aankwam.
Deze ging gepaard met een piekje van
slechts 1,5 fig/l. Daarna kwamen echter
twee hogere pieken langs, waarbij op 7/12
de maximale piek van 20 fig/l werd
bereikt. Zoals ook bij het hierna te
behandelen looptijdenonderzoek wordt
bevestigd, hebben de laatste twee golven

2. Verloop van de calamiteit van
21 november
In afb. 2a is het verloop van de (gemeten)
cadmiumconcentratie in de tijd weergegeven voor verschillende locaties langs
de rivier (zie afb. 1). Dit betreft metingen
van de zware metalenmonitoren te
Eijsden en Keizersveer, aangevuld met de
resultaten van de in het kader van de
calamiteit genomen watermonsters, die
werden geanalyseerd in het laboratorium
van DBW/RIZA te Lelystad. Uit de
monsteranalyses is de indruk opgedaan
dat bij Eijsden het cadmium overwegend
in opgeloste toestand in het water
aanwezig was, terwijl dit verder benedenstrooms in verhouding meer aan het slib

betrekking op slibgolven, die door de op
30/11 plotseling intredende afvoergolf
werden gegenereerd. Dit is ook te zien
aan de in dezelfde periode sterk
oplopende troebelheid te Keizersveer
(afb. 2b). Dit levert tevens een verklaring
voor het grote verlies aan cadmium in de
beginfase.
Een bijzonder probleem in de berichtgeving en het uitvoeren van de bemonsteringen was het voorspellen van aankomsttijdstippen op de verschillende
locaties met het calamiteitenmodel.
De moeilijkheid was daarbij het juist
inschatten van de representatieve
(constante) afvoer die ingevoerd moet
worden in het calamiteitenmodel. Met de
gemiddelde afvoer over de periode van de
golf in Eijsden (over 21 en 22/11
gemiddeld ca. 95 mVs) kon het aankomst-

Afl>. 2 -Resultaten van debemonsteringvoorverschillende locaties langs de Maas.
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Gemeten en voorspeld (model)verloop van de cadmiumconcentratie in de tijd. met daarbij de drinkwaternorm van 1//g/l. De looptijd ten opzichte van Eijsden geldt voor het begin van de golf aldaar
I

_
J500

I

•

I

I

I

1

I

I

I

I

1

1

1

1

i

!

1

i

Q

'

i

i

i

Borgh.

TîV S

„
/

^ \

/

/

(b)
•••

Troebelheid

_
—

Be M e l d

SirÏJken s!iiw e n :

H>00

i

Roermond

Sambeek

„

, - ' " '

Lttb

-

'

Keiier

L.

600-

/sM\ J

JÏ00

-

400 -

200-

i
i
i \ /
^ r ~"-"r
1
1
1
i
i .... i . .
o
I
Verloop van de Maasafvoer in de tijd voor enkele locaties, het stuwbedrijf, en het verloop van de troebelheid te Keizersveer.

L o o p t i j d t.o.v.
E i j s d e n (dg)

-1

1
20

Datum

1988

11

0

1

2

3

4

1

1

1

1

1

21

22

23

24

5

6

1
25

7

1
26

1
27

8

9

10

!

1

1

28

29

30

1...-

--I---- ' i

11

1
1

12

13

I

1
2

14

I
3

15

1
4

1'

1

16

1
5

1

17

1
6

18

1
7

!

!

19

1
8

1
9

"V'Ó"

20

21

1
10

11

12

12

i

25

H 2 0 (22) 1989,nr.1

tijdstip in Stcvcnsweert nog redelijk nauwkeurig worden voorspeld. Het schatten
van de afvoer tot I.ith en Keizersveer
kwam echter niet verder dan een afbakening tussen 95 mVs en 125 m 3 / s,
waardoor bijvoorbeeld het aankomsttijdstip in Lith varieerde met maar liefst twee
dagen. In dit probleem zou verbetering te
brengen zijn door het ontwikkelen van
een dynamisch calamiteitenmodel.
Een verder probleem is in dit verband dat
de na-ijlende, en tevens grootste (slib)golf
in Keizersveer net zo goed veel later had
kunnen optreden. Dat zou vanuit het oogpunt van signalering problemen kunnen
opleveren, omdat men dan minder
bedacht zal zijn op een dergelijke
cadmiumgolf, vanwege het feit dat er in
zo'n geval geen melding vanuit Eijsden
komt en er vervolgens tot Keizersveer
geen meetpunt is.

worden ingevoerd. Voor het juist voorspellen van de piekconcentratie diende
vervolgens een 'afbraakcoëfficiënt van
17%/dag (op te vatten als een sedimentatieterm) te worden ingevoerd. Len dergelijke kalibratie voor Lith en Keizersveer
resulteerde in een afvoer van 119 mVs en
een afbraakcoëfficiënt van 22%/dag.
De gevonden afvoeren vallen dus inderdaad binnen de range van 95-125m 3 /s die
tijdens het volgen van de calamiteit was
aangehouden. Uit afb. 2a blijkt nu
duidelijk hoe de na 1/12 opgetreden
pieken bij Keizersveer niet meer in direct
verband staan met de oorspronkelijke
calamiteit. Om dit soort pieken te kunnen
voorspellen, zal dus in ieder geval de
interactie met het slib in relatie tot het
afvoerverloop in het calamiteitenmodel
moeten worden ingebracht.

In verhouding tot voorgaande problemen
is het schatten van de dispersiecoëfficiënt
een relatief ondergeschikt probleem.

Len curieuze excercitie is vervolgens het
bepalen met het model van de wijze
waarop de beschouwde cadmiumvracht
geloosd zou kunnen zijn. Uitgaande van
dezelfde afvoer en afbraakcoëfficiënt als
hiervoor genoemd, zou volgens het model
een momentane lozing op korte afstand
bovenstrooms van Lijsden moeten hebben
plaatsgevonden om in Eijsden de gemeten
golf te krijgen. Afhankelijk van de gekozen
dispersiecoëfficiënt varieert deze afstand
ruwweg tussen de 10 en 20 km. Er zou
volgens die berekening dan ca. 700 kg
cadmium geloosd moeten zijn. Hierbij
moet bedacht worden dat het aannemen
van een momentane lozing het meest
stroomopwaarts gelegen lozingspunt
oplevert, omdat een meer gespreide lozing
nog dichter bij Lijsden zou moeten
hebben plaatsgevonden om de gemeten
golf bij Eijsden te krijgen.

3. Looptijdenonderzoek
Voor het looptijdenonderzoek zijn bij Lith
en Keizersveer in de periode van 29/11
tot ca. 12/12 aanvullende watermonsters
genomen. Verder zijn in de periode 29/11
tot 3/12 bij Lith (centrifuge)slibmonsters
verzameld met het meetvaartuig ms.
'Schulpegat', met oog op het onderzoek
naar de interacties tussen cadmium in de
waterfase en het slib. In de periode 30/11
tot 12/12 zijn ook bij Keizersveer
dergelijke slibmonsters verzameld.
De resultaten van deze bemonsteringen
zijn echter nog niet beschikbaar, zodat in
het volgende alleen wordt ingegaan op de
kalibratie van het calamiteitenmodel op de
reeds beschikbare meetgegevens.
In de eerste plaats betreft dit de kalibratie
op de gemeten golf te Stevensweert
(zie afb. 2a). Ingevoerd werd de gemeten
golf te Lijsden, die eveneens in afb. 2a
(model) staat weergegeven. Om het doorkomsttijdstip van de piek juist te voorspellen moest een afvoer van 96 mVs

4. Biologisch onderzoek
Er is biologisch veldonderzoek verricht
naar acute toxische effecten van de
calamiteit op aquatische organismen in de
Grensmaas bij Stevensweert. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden tijdens en

Stuw inJeMaasbijRorgharen, bovenstrooms bij hoge afvoer.

direct na de passage van de cadmiumgolf
in de periode 23/11 tot en met 25/11.
Uit dit onderzoek zijn tot nu toe geen
schokkende effecten naar voren gekomen,
wat onder meer te wijten kan zijn aan het
gegeven dat de meest gevoelige organismen toch al niet meer in de Maas voorkomen, terwijl daarnaast onvoldoende
bekend is over de nulsituatie van voor de
calamiteit. Nader onderzoek richt zich nu
vooral op dit laatste punt.
5. Signalering, berichtgeving en
beheersmaatregelen
Het Berichtencentrum van DBW/RIZA in
Lelystad verzorgt de signalering en
bewaking van de calamiteit, mede door
aanvullende bemonsteringsprogramma's.
De relevante informatie wordt doorgegeven aan de regionale directies, die
verdere acties ondernemen.
Naar instanties buiten Rijkswaterstaat zijn
bij Directie Limburg onder meer de
volgende berichten uitgegaan:
- Melding van de calamiteit bij de
Belgische autoriteiten op 21 november,
mede met het oog op de Belgische
kanalen.
- Melding van de calamiteit bij de watergebruikers langs de Maas in Nederland,
waaronder DSM en het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch op
21/22 november.
- Een in overleg met DBW/RIZA opgesteld persbericht op 22 november.
Door Directie Limburg zijn verder onder
meer de volgende beheersmaatregelen
genomen:
- Het instellen van beperkt schutbedrijf
op de Limburgse en Brabantse kanalen op
23/11 om enige bergingsreserve te
vormen. Verder werd ook de voeding van
het Peelkanaal vanuit de Noordervaart
stilgezet. De peilen op de betrokken
kanaalpanden stegen hierdoor met enkele
dm. Aanvoer via Panheel (Kanaal
Wessem-Nederweert) was niet mogelijk
vanwege de cadmiumgolf op de Maas.
- Het knijpen van de wateraanvoer uit
Lozen (België) via de Zuid-Willemsvaart
bij Sluis 16 (zie afb. 1) met ingang van
24/11. De aanvoer werd zodoende teruggebracht van normaal ca. 5 mVs tot 1 mVs
bij het ingestelde schutbedrijf. Met het
calamiteitenmodel was berekend dat de
golf, met een piek van enkele tientallen
mg/l daar op 24/11 aan zou komen en tot
ca. 26/11 zou duren.
Op 28/11 zijn alle beperkingen opgeheven
en was de situatie op de kanalen weer
normaal. De nadelige effecten in de
Brabantse en Limburgse kanalen zijn door
• Slot oppag. 35

35

H 2 0 (22) 1989, nr. 1

technische als in organisatorische
verbeteringen.
Maar ook de bedrijven die wel blijven
bestaan, maar waarin straks volgens het
provinciale plan een aantal andere bedrijven
zullen opgaan, zullen hun handen vol hebben
aan het opbouwen van een nieuwe
organisatie. Aan de ene kant een goede
gelegenheid om meteen een kwaliteitsborgingssysteem te introduceren, aan de
andere kant een geweldige komplicatie als
men dat inderdaad gelijktijdig zou willen
doen.
Een punt waarbij daarnaast stil gestaan moet
worden isde financiering van dergelijke
vernieuwingen en het scheppen van arbeidsplaatsen dat daar mogelijkerwijs voor nodig
is. De huidige politieke lijn - zeker op lokaal
niveau —isheel duidelijk alshet gaat om
prijsverhogingen van zaken zoals
woonlasten, waar de drinkwaterlevering een
onderdeel van uitmaakt. Verhoging van de
waterprijs voor 'ongrijpbare' zaken alseen
betere borging van de kwaliteit van het
drinkwater zal derhalve niet zonder
duidelijke motivering geaccepteerd worden.
In het vorengaande isnaar aanleiding van dit
project vooral ingegaan op de
gemeenschappelijke doelen die ermee
gediend worden. Dit zijn echter doelen die
waarschijnlijk pas op langere termijn
gerealiseerd kunnen worden, vandaar dat ze
in het kader van dit project ook
geïntroduceerd zijn als nevendoelstellingen.
Het hoofddoel wordt omschreven alshet
ontwerpen van een instrument waarmee de
regionale inspecteurs zich een beeld kunnen
vormen over de kwaliteitsborging van een
waterleidingbedrijf.
Dit isduidelijk bedoeld alsdoel op korte
termijn, eenvoudig omdat daar in de praktijk
behoefte aan bestaat. Te vaak lopen de
RIMH's tegen situaties aan waarbij normen
zijn overschreden, waarbij deze
normoverschrijdingen intussen wel weer
verholpen zijn, maar de oorzaken eigenlijk
nooit bevredigend worden verklaard.
Hierdoor wordt dan ook niet duidelijk ofdeoorzaken weggenomen zijn of niet.
Kortom als toezichthouder blijft de RIMH
zitten met de vraag, iser in het bedrijf van
alles, zowel technisch als organisatorisch,
structureel fout of niet?
Uit enkele inspectieonderzoeken iswel
gebleken dat er een uitgebreid onderzoek
voor nodig isom dit soort vragen te
beantwoorden. Het gevaar daarvan isweer
dat dit soort onderzoek door gebrek aan
menskracht, tijd en geld niet of in ieder geval
niet tijdig genoeg wordt uitgevoerd.
Als in dergelijke situaties teruggevallen zou
kunnen worden op systematisch
gerangschikte gegevens over zowel de

kwaliteit van de grondstof en het
eindprodukt drinkwater, alsde kwaliteitsborging dan zou naar mijn mening:
— Ten eerste een eventueel ingrijpen van de
regionale inspecteur niet meer aan de orde
komen omdat het bedrijf zelf op basis van de
beeldvorming uit deze gegevens de
knelpunten zou oplossen. Als dit oplossen
door andere (bijvoorbeeld vergunnings-)
problemen niet direct mogelijk zou zijn. dan
zou er samen met de regionale inspecteur
actie genomen kunnen worden in de richting
van de vergunningverlenende instanties.
— Ten tweede als het bedrijf desondanks in
gebreke zou blijven, dan kan de regionale
inspecteur zich sneller een beeld vormen,
waardoor hij efficiënter op kan treden.
Dit eerste is het meest belangrijke.
Tenslotte ishet zo dat naleving van de
wet(ten) niet bereikt wordt door handhaving
en toezicht, maar door verinnerlijking van
het in de wet bepaalde. Het streven van de
Rijksoverheid in het kader van het milieubeheer ismet name hieropgericht. In dit licht
wil ik mijn inleiding beëindigen met de
opmerking dat een dergelijk streven voor de
bedrijfstak nauwelijks meer behoeft te
worden verwoord. Zij geeft met betrekking
tot de drinkwaterkwaliteit alvele jaren blijk
van een grote mate van verinnerlijking.
Als zij daarmee doorgaat, zich de
maatschappelijke ontwikkelingen met
betrekking tot kwaliteitsborging eigen maakt
en de daarop gebaseerde borgingssystemen
gaat gebruiken, dan ben ik van mening dat te
zijner tijd kwaliteit geen tijd meer kost maar
tijd en dus geld opleven, zowel voor de
bedrijven alsvoor de inspectie.

• •
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Rioolschade in het vizier
De Stichting Platform Buitenriolering
Nederland - Stichting RIONED - houdt
op 25 januari 1989, vanaf 10.00 uur in
De Flint te Amersfoort een symposium
'Rioolschade in het vizier'.
In het programma zijn opgenomen de
opening van de reizende tentoonstelling
'Goed riool, schone zaak', en de introductie van de voorstudie NEN 3399, de
RIONED Schadecatalogus.
In kort bestek zal gedurende het ochtendgedeelte voor een belangrijk deel worden
ingegaan op bestuurlijke aspecten van de
rioleringsproblematiek, terwijl RIONED
gedurende de middag verslag zal
uitbrengen omtrent de stand van zaken
van in opdracht gegeven onderzoeksprojecten.
Nadere inlichtingen: Stichting RIONED,
Bouwstede, Galvanistraat 1, Hde,
Postbus 133, 6710 BC Ede,
telefoon 08380 - 3 1111.

Cadmiumcalamiteiten op de Maas: een triest
record innovember 1988
• Vervolg vanpag. 25.
deze acties tot een minimum beperkt.
De drinkwaterinname bij het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch is
gestaakt op 30/11 en in eerste instantie
weer hervat op 5/12, toen het erop leek
dat de calamiteit voorbij was. Op 7/12 is
de inname echter opnieuw gestaakt vanwege de slibgolf die toen inzette.
Op maandag 12/12 is de inname andermaal hervat.
Conclusie
De op 21/22 november bij Eijsden
geconstateerde cadmiumcalamiteit is qua
piekconcentratie de ernstigste die binnen
de beschikbare meetrecks is opgetreden.
De calamiteit heeft in totaal ruim drie
weken geduurd, voordat het cadmiumgehalte bij Keizersveer weer min of meer
beneden de drinkwaternorm gezakt was.
Zowel de piekconcentratie als de totale
vracht van de golf nam in eerste instantie
langs de rivier drastisch af, mede door een
sterke binding van cadmium aan het
rivierslib en de sedimentatie daarvan.
Een tijdens de duur van de calamiteit
ingetreden hoogwatergolf genereerde
echter enkele na-ijlende slibgolven, die de
cadmiumconcentraties vooral verder
benedenstrooms deden oplopen tot veel
hogere maxima dan bij de oorspronkelijke
golf.
Het volgen en voorspellen van een dergelijke calamiteit op de Maas stuit bij het
gebruik van stationaire calamiteitenmodellen voor opgeloste stof voor de
Maas op moeilijkheden, die het gevolg
zijn van het grillige afvoergedrag van de
rivier (looptijden) en van de sterke
interacties tussen cadmium en het rivierslib. Met name kan daardoor een naijlende slibgolf niet worden voorspeld.
Nader onderzoek naar de mogelijkheden
voor het ontwikkelen van een verbeterd
(eventueel dynamisch) calamiteitenmodel,
waarin in elk geval het slib zal moeten
worden meegenomen, is voorzien.
Verbetering van het model geeft echter
niet de garantie dat het verloop van de
calamiteit te allen tijde adequaat kan
worden voorspeld, zodat een grote waakzaamheid op de meetstations nodig blijft.
De in- en externe berichtgeving heeft naar
bevrediging gewerkt, zodat de diverse
watergebruikers op tijd adequate
maatregelen konden nemen, en de
nadelige effecten op de Limburgse en
Brabantse kanalen tot een minimum
konden worden beperkt.
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