SchoonhavenslibdooreenschoneRijn

1. Inleiding
De grootste haven van de wereld, Rotterdam,
ligt in de Nederlandse delta, daar waar Rijn
en Maas gedeeltelijk samenvloeien en hun
laatste kilometers afleggen op weg naar de
Noordzee. In de haven ontmoeten zoet en
zout water elkaar onder invloed van eben
vloed. In dit overgangsgebied sedimenteren
grote hoeveelheden zwevend stof, afkomstig
uit de zoete rivieren en uit de zoute zee.
Jaarlijks moet er 23 miljoen m 3slib uit de
vaarwegen en havens gebaggerd worden.
Hiervan iseen belangrijk deel in meerof
mindere mate verontreinigd, omdat het water
van de Rijn en van de Maas verontreinigd is.
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Ongeveer 10 miljoen m3van dit slibis
zodanig verontreinigd dat de Nederlandse
regering storten op zee,de berging welke
technisch en economisch de voorkeur heeft,
om milieuhygiënische redenen verboden
heeft. Er isook geen enkele locatie op land
beschikbaar om gedurende velejaren zoveel
slib op te bergen. De havenautoriteiten van
Rotterdam moeten een oplossing zoeken
voor het subprobleem, omdat - dat zal
duidelijk zijn - dichtslibben van de haven
onacceptabel is.Er zal altijd gebaggerd
worden.
Als oplossing voor de korte en middellange
termijn heeft de gemeente Rotterdam samen
met de Rijksoverheid een zeergrote deponie,
de Slufter, gebouwd. De capaciteit hiervan is
ongeveer 150.10 6 m 3 en voldoende tot
omstreeks het jaar 2000.
In de Slufter wordt verontreinigde baggerspecie geborgen. Voor de zwaarst verontreinigde specie isdaarnaast nogeen veel
kleinere deponie beschikbaar met een
capaciteit van circa 1,5 miljoen m 3 ; de
zogenaamde papegaaienbek.
In het kader van het lange-termijnbeleid van
de berging van dit verontreinigde havenslib
wordt ernaar gestreefd omomstreekshetjaar
2000 een zodanige verbetering van de slib-

Samenvatting
In de havens en vaarwegen rond Rotterdam moet jaarlijks ca. 23 miljoen m 3
onderhoudsspecie worden gebaggerd. Circa 10miljoen m3daarvan iszodanig
verontreinigd dat vanuitmilieu-eisen specialebergingsvoorzieningen noodzakelijk zijn.
In dat verband isrecent de grootschalige bergingslocatie de Slufter gereedgekomen:
een schiereiland aan de Maasvlakte met een bergingscapaciteit van 150 miljoen m3.
De realisatiekosten bedroegen ca. 200 miljoen gulden. Rotterdam wilvoorkomen dat
in de toekomst een 2e Slufter noodzakelijk isdoor de verontreiniging vande Rijn sterk
terug te dringen door te trachten saneringsafspraken te maken met de lozersvan de
verontreinigde stoffen, of indien dat noodzakelijk isdoor middel van gerechtelijke
procedures.
Hiertoe isde gemeente Rotterdam in 1985 gestart met het project onderzoek Rijn
(POR).
De eerste fase isinmiddels afgerond en leidde tot de volgende resultaten:
1. Een inventarisatie en identificatie van puntbronnen van cadmium, lood, zink,
chroom en koper door middel van metingen op de Rijn in Nederland, Duitsland,
Frankrijk en Zwitserland. Daarbij werden zestien puntbronnen geïdentificeerd met
sterk verhoogde concentraties van één of meer metalen.
2. De ontwikkeling van methodes vooronafhankelijke momentane vrachtbepaling
van puntbronnen.
3. De opstelling vaneen globalebalansvoorherkomst entransport vanzware metalen
in het Rijnstroomgebied. Het aandeelvandiffuse bronnen indeverontreinigingvande
baggerspecie blijkt gemiddeld 20 à 30% te zijn.
4. De verontreinigingvandeRijn isinhetrecente verleden sterk afgenomen, de laatste
paar jaar evenwel treedt nauwelijks nogverbetering op. Voor schone baggerspecie
(naar huidige maatstaven) iseen verdere reductie van puntbronnen en diffuse bronnen
met ten minste ca. 7 5 % noodzakelijk.
5. Uit het juridisch onderzoek naar de aansprakelijkheid van lozersvoor de schade
blijkt dat de perspectieven van de Gemeente Rotterdam voor een goede afloop van
eventuele civielrechtelijke verhaalprocedures gunstig zijn.
Inmiddelsisde2efase vanhetonderzoek tothalverwegegevorderd.Doelvandeze fase
is de optimalisering van de vrachtbepalingsmethodieken; het aan de hand van
4 onafhankelijke momentane vrachtbepalingen selecteren van kwantitatief belangrijke
lozers uit een groep van ca. 40;verbetering van de zware metalen balansen en verder
onderzoek naar dejuridische positie.

kwaliteit te bereiken dat alle slib zonder
bezwaren voor het milieu op zee kan worden
geborgen en/of grootschalig nuttig gebruikt
kan worden. Dit beleid isgebaseerd op het
feit dat de uiterst kostbare berging van het
slib in de speciaal daartoe aangelegde
deponieën niet tot in lengte van jaren kan
worden voortgezet. De aanleg van de
'Slufter' heeft ongeveer 200 miljoen gulden
gekost. Als na 2000 de Slufter naar
verwachting vol is,zal het onderhoudsbaggerwerk zonder stagnaties gecontinueerd
moeten worden.
Hoewel de kwaliteit van het slibeind jaren
zeventig, begin jaren tachtig verbeterde,
blijkt deze verbetering nagenoeg tot stilstand
te zijn gekomen.
Het niveau dat thansisbereikt enwaar,alsop
dezelfde voet wordt doorgegaan, nauwelijks
nog verbetering in iste verwachten, maakt
het niet mogelijk, dat de specie zonder meer
grootschalig kan worden hergebruikt of op
zee gestort. Om het Rotterdamse probleem,
veroorzaakt door de verontreinigingen in het
slib, op te lossen is veelverder gaande
sanering noodzakelijk.
Een concrete uitwerkingvanhet Rotterdamse

streven naar verbetering van de slibkwaliteit,
ishet Project Onderzoek Rijn (POR).
2. Projectopzet
Het project POR tracht dedoelstelling vande
gemeente Rotterdam: schoon havenslib rond
het jaar 2000, in eerste instantie door
onderzoek en overleg te realiseren. In het
kader van het project worden twee grote
onderzoeken verricht: een technisch en een
juridisch onderzoek.
Het technisch onderzoek richt zich op een zo
volledig mogelijke inventarisatie van de
puntlozingen (op de Rijn en haar zijrivieren)
en diffuse bronnen en het berekenen van de
bijdragen van deze bronnen aan de
verontreiniging van het slibin het
Rotterdamse havengebied.
Het juridisch onderzoek moet inzicht
verschaffen in wet- en regelgeving en
jurisprudentie in binnen- en buitenland, die
van toepassing zijn op de POR-zaak.
Het onderzoek isopgezet indrie fasen:
Fase I isinmiddels afgerond en Fase IIzal
eind 1988 afgerond worden. Fase Idroegeen
verkennend karakter, terwijl in Fase IIen III
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het onderzoek daadwerkelijk gestalte moet
krijgen.
Dit artikel schetst globaal de opzet van POR
en de doelstelling en doet verslag van de
resultaten van met name het technisch
onderzoek in Fase I.
3. Strategie
In verschillende fasen van het project zal op
grond van lozingsgegevens getracht worden
tot overleg te komen met de desbetreffende
lozers met het doelde saneringsinspanningen
te verhogen.
Indien overleg blijvend wordt afgewezen of
niet tot de gewenste resultaten leidt, zal
tenslotte tot een proces worden overgegaan.
Centrale vraagstelling in het overleg ishet
tempo waarin de saneringen plaatsvinden.
Een belangrijk instrument in het havenslibbeleid in het algemeen maar inhet bijzonder
in de onderhandelingen met de lozers, isde
normstelling. Thans wordt hieraan door de
Nederlandse regering in het kader van de
Wet bodembescherming invulling gegeven
voor de droge en natte bodems, waaronder
sediment. In het verlengde hiervan wordt een
indeling van het havenslib in kwaliteitsklassen door de regering in overleg met de
gemeente Rotterdam opgesteld. Op basis
van kwaliteitscriteria zaleen zogenaamde
klasse 1-baggerspecie, welke op zee geborgen kan worden, worden gedefinieerd.
De ontwikkelingen zijn veelbelovend en naar
verwachting zal de herziene indeling nogdit
jaar van kracht kunnen worden.
Een indeling van het slib in kwaliteitsklassen
op basis van kwaliteitscriteria biedt het
voordeel dat, indien de kwaliteitsverbetering
van het slib zich manifesteert tussen nu en
2000. een zo optimaal mogelijk gebruik kan
worden gemaakt van de de gemeente
Rotterdam ter beschikking staande
deponieèn.
4. Technisch onderzoek
Het onderzoek isbeperkt tot de vijf metalen
cadmium, chroom, koper, lood en zink.
Andere verontreinigingen zijn in Fase Iom
praktische, organisatorische en financiële
redenen niet in het onderzoek betrokken.
Thans ishierin voorzien door in Fase II een
vooronderzoek door middel van literatuurstudie te verrichten, naar organische microverontreinigingen in het Rijnstroomgebied
(puntlozingen en diffuse bronnen).

Afb. 1 iseen illustratie van het verloop van
cadmiumconcentraties die op de rechter
Rijn-oever zijn gemeten.
De pieken geven een puntlozing van
cadmium aan; de onderbroken lijn geeft de
achtergrondconcentratie inde Rijn weer.
De identificatie in Fase Ivond plaats in de
Rijn, bovenstrooms van Arnhem, tot aan
Rheinfelden in Zwitserland.
In totaal zijn van 21 zijrivieren (beken) en
75 locaties monsters genomen. Een locatie
betreft één of meerdere puntlozingen vaneen
bedrijf of van een stedelijke zuiveringsinstallatie. Er werden 120van zulke
puntlozingen bemonsterd. Van 15van de
75 locaties kon degebruiker vande puntlozing
niet worden vastgesteld, terwijl in 3 gevallen
méér dan één bedrijf mogelijk gebruiker was.

4.1. Resultaten van FaseI vanhet Technisch
Onderzoek
4.1.1. Identificatie van puntlozingen
De identificatie van puntlozingen onder het
wateroppervlak van cadmium, chroom,
koper, lood en zink is'uitgevoerd door
monstername volgens het zogenaamde
'Fliessende-Welle'-principe.
In deze procedure worden veranderingen in
het zelfde waterpakket geregistreerd door
middel van monstername vóór een puntlozing en in een puntlozing c.q. er vlak na.
De monstername geschiedt zodanig dat
steeds hetzelfde waterpakket wordt
bemonsterd.
Dit betekent voor de praktijk dat bepaald
wordt op welk tijdstip na monstername vóór
de puntlozing een monster inof vlak na de
puntlozing moet worden genomen.
Dit tijdstip wordt bepaald door de
stroomsnelheid van het water.

Van de 15 niet geïdentificeerde lozerswaren
er 8 die geen verhoging voor eén van de
vijf metalen in de lozing hadden. Van de
60 locaties die wel of slechts ten dele
geïdentificeerd konden worden waren er 53
die van één of meerdere metalen in het
lozingswater in één of meerdere puntlozingen een concentratie hadden die een
factor 2 hoger lag dan de achtergrondconcentratie. Bij 16 locaties werd een sterk
verhoogde concentratie van één of meerdere
metalen geconstateerd in het lozingswater.

De verhoging van de concentratie in het
monster in of vlak na de puntlozing
(lozingsconcentratie) vaneenbepaald metaal
ten opzichte van de concentratie in het
monster vlak vóór het lozingspunt
(achtergrondconcentratie) iseen bewijs dat
de desbetreffende lozer het bewuste metaal
op dat moment loost. Verder kan identificatie
van puntlozingen plaatsvinden na analyse
van watermonsters diebestaan uit onverdund
afvalwater. Dit ishet gevalalsde lozing

Van de 60 voorlopig geïdentificeerde
locaties liggen er 4 in Zwitserland, 5in
Frankrijk, 50 in de Bondsrepubliek
Duitsland en 1 in Nederland. De nog niet
geïdentificeerde lozers liggen allen in de
Duitse Bondsrepubliek.
4.1.2. Kwantificering van puntlozingen
De methoden voor de onafhankelijke
kwantificering van puntlozingen zijn

Afb. I - Verloop van cadmiumconcentraties op derechter Rijnoever.

Rechter

Rijn-oever

109-

8

£ 3

76-

0)

%
%

Het onderzoek in de Fase Iheeft zich
beperkt tot:
—het vaststellen vandevannature aanwezige
gehalten in de rivier van de vijf metalen door
middel van literatuuronderzoek;
—het identificeren vandepuntlozingen door
middel van onderzoek en metingen;
—het ontwikkelen van de onafhanelijke

boven water plaats vindt (pijp in de oever,
open kanaal) en vanaf land bereikbaar is.

kwantificeringsmethoden voor de bepaling
van de geloosde vrachten;
—het schatten van de omvang van de diffuse
bronnen;
- het verrichten van een inventariserende
bureaustudie om te komen tot de
ontwikkeling van een instrumentarium dat
nodig isom de bijdrage van de verschillende
bronnen aan de verontreiniging van het
havenslib te berekenen. Hiertoe zijn voorde
vijf metalen globale balansen opgesteld.
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Afb. 2 - Het meetschip 'Onrust' voerde hei 'Fliessende-Welle'-onderzoek uit.

gebaseerd op voorschriften die zijn
ontwikkeld door het Waterloopkundig
Laboratorium (WL). De onafhankelijke
kwantificering kan plaats vinden door het
bepalen van een momentane vracht en deze
vrachtbepaling voldoende keren te herhalen
om te komen tot een gemiddelde vracht met
een bepaalde nauwkeurigheid. De periode
waarover een gemiddelde wordt bepaald kan
bijvoorbeeld eenjaarzijn.Met onafhankelijk
wordt bedoeld dat de vrachtbepaling zonder
medewerking van de lozer uitvoerbaar moet
zijn. De onafhankelijke kwantificering van
een puntlozing begint dus met het
ontwikkelen van de momentane vrachtbepaling. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen een directe en indirecte momentane
vrachtbepaling.

Afb. 4 - De watermonsters worden genomen met behulp vaneenspeciaal voor ditdoel
ontwikkelde meetvis.

De indirecte momentane vrachtbepaling
wordt uitgevoerd bij puntlozingen die onder
het wateroppervlak plaats vinden. De door
het WL ontwikkelde theoretische
voorschriften zijn inFase Ivanhet Technisch
Onderzoek voor het eerst in praktijk
uitgetest, waarbij de meeste aandacht is
gegeven aan de indirecte vrachtbepaling,
omdat deze het moeilijkst isuit te voeren.
Het testen was gericht op het opdoen van
praktijkervaring en het eventueel
aanbrengen van wijzigingen op de
theoretische voorschriften en op het
verkrijgen van inzicht in de nauwkeurigheid
van de methoden en de effecten van
verschillende foutenbronnen op de
nauwkeurigheid.

Afb. 3 - Lozingspluim, gemeten nahet varen vaneen dwarsprofiel.
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Bij de indirecte methode wordt een
vergelijking gemaakt tussen de vracht van
een stof in de rivier in een dwarse doorsnede
van de rivier vóór de puntlozing en de vracht
van een stof in een dwarse doorsnede in de
rivier in de lozingspluim. Na het lozingspunt
verspreidt het geloosde water zich door
mengingmet rivierwaterinderivieren vormt
een 'pluim'.
De vracht van een stofwordt bepaald door de
concentratie in de dwarse doorsnede en het
volume water dat per tijdseenheid door de
dwarse doorsnede stroomt.
Het produkt van beide gegevens geeft de
vracht.
Het verschil tussen de vracht inde dwarse
doorsnede vóórdepuntlozingendevrachtin
de dwarse doorsnede inde lozingspluim geeft
de bijdrage vandedesbetreffende puntlozing
aan de vracht van een stof in de rivier.
De positie en de vorm van de lozingspluim in
de rivier wordt bepaald met hulpvan direct
meetbare parameters, de zogenaamde gidsparameters waarmee ook het lozingspunt
wordt opgespoord. In de praktijk is hiervoor
altijd het Elektrisch Geleidingsvermogen
gebruikt. Op grond van de geometrie van de
pluim inde rivierwordendeoptimale posities
van de monsternamepunten bepaald.
De watermonsters worden genomen met
behulp van een speciaal voor dit onderzoek
ontwikkelde meetvis. De meetvis wordt
onder water in de juiste positie
gemanoeuvreerd; een pomp inde meetvis
pompt rivierwater van die plaats direct naar
het boord-laboratorium.
Bij het bepalen van de vracht spelen diverse
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lozingspijp isin Fase 1 nogweinig aandacht
besteed. Het spreekt voor zich dat dit in
principe eenvoudiger isdan de indirecte
vrachtbepaling.

foutenbronnen een rol. Er ontstaan fouten
bij:
—het kiezen van de positie van de monstername punten (integratiefout en positiefout);
—het meten van de stroomsnelheid van het
water (snelheidsfout);
—het analyseren van de concentratie van de
metalen in het watermonster (concentratiefout).

4.1.3. Zware-metalenbalansvan de Rijn
Het uiteindelijke doel van het onderzoek is
het verkrijgen van een nauwkeurige
beschrijving van de herkomst en het
transport van zware metalen in het
Rijnstroomgebied. In de eerste fase van het
onderzoek, de inventariserende studie, isop
basisvan de beschikbare informaie een eerste
oriënterende balans opgesteld.
Daarbij zijn ook nauwkeurigheidsaspecten
meegenomen, zodat kon worden aangegeven,
op welke wijze de balans kan worden
verbeterd in een volgende fase van het
onderzoek.

De totale fout in de indirecte momentane
vrachtbepaling wordt bepaald door een
combinatie van al deze fouten. In het
afgelopen onderzoek zijn bij twee vooraf
geselecteerde modellozingen deze bepalingen
uitgevoerd. De berekening van de
momentane vracht is geautomatiseerd.
Het daarbij gebruikte computerprogramma
werd door het WL ontwikkeld. Bij de twee
modellozingen zijn momentane vrachten van
verschillende metalen gemeten en isde
momentane vracht van enkele metalen
meerdere malen gemeten.
Een 4-tal bepalingen van de momentane
vracht van het metaal natrium leidde tot
vergelijkbare resultaten: 4.4, 3.4, 3.5 en
4.1 kg/sec. Deze bepalingen werden op
verschillende afstand van het lozingspunt
uitgevoerd. Ook van het metaal chroom
werden vergelijkbare resultaten gevonden:
110 en 150 mg/sec.
De bijbehorende totaalfout van deze
bepalingen varieerde van ruim 19% tot ruim
34% en werd voornamelijk bepaald door de
concentratiefout. De andere foutenbronnen
zijn van ondergeschikte betekenis.

De meetvis aan het werk

Afb. 3 toont een voorbeeld van de vorm van
de lozingspluim, zoals deze direct na het
varen van een dwarsprofiel in de rivier aan
boord zichtbaar gemaakt word. De breedte
van de lozingspluim isindit geval circa 30 m.
Deze meting vond ongeveer 400 m benedenstrooms van het lozingspunt plaats.
Aan directe vrachtbepaling ineen open
lozingskanaal, of vanaf de oever bereikbare

TABEL I- Deel IA.
Jaarvrachten van de Rijn hij Lohith (

ton/jaar)
Cadmium

Rijn (Lobith) 1984
(geg. DBW/RIZA)
Rijn (Lohith) 19X5
(geg. DBW/RIZA)
4 zijrivieren 19X5:
(Neckar )
(Main
)
(Moesei )
(Emscher )
Natuurlijke vracht + Diffuse
bronnen 19X6 (geg. schatting WL)

Chroom

Koper

Lood

Zink

17.2

715

682

547

4.506

8,5

243

2.835

403

350

3,3
(0,6)
(1.3)
(1.3)
(0.1)

66.1
( 3,1)
(25,2)
(31,5)
( 6.3)

157.4
(22.0)
(94,5)
(31,5)
( 9.4)

5-11

6 0 - 135

145 -322

100.X
( 9.5)
( 15.7)
( 63.0)
( 12,6)

1.360.7
( 94.5)
(724.5)
(519.7)
( 22.0)
721 - 1.620
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T A B E L I- Deel IB.
Verwachte relatieve bijdragen van de
(tussen haakjes 19X3.voor zover afwi

Stof
Cadmium
Chroom
Koper
Lood
Zink

Nederlandse
lozers
+ + (+)

- meer dan 4(1%
: ++
- tussen 30 en 4 0 % : +

verschillende verontreinigingsbronnen in 1985
jkend)
Buiten landse
lozers direct
inde Rijn

--

Buitenlandse
lozers op
zijrivieren

-

(+)

+
+

-

o

- tussen 20 L-n 30"/ > :
- tussen 10 en 207 > :

Diffuse
lozingen en
acht»:rg rond Maas
o
o
o
0

o

o

°
- minde

Niet verklaarde deel

—
-—
—
--

r d in 10% : -

-—
—
-

Bij het opstellen van deze zware-metalenbalans zijn de waterkwaliteitsgegevens
gebruikt over de jaren 1980-1984 van het
stroomgebied van de Rijn vanaf de
Bodensee. Daarnaast zijn ook de baggerspeciegegevensgebruikt vande Rotterdamse
regio van de jaren 1981 en 1984.
De herkomst van de verontreinigingen is
voor het buitenlandse deel van de Rijn
geschat op basis van de gegevens van de
balans en aanvullende informatie omtrent
diffuse bronnen en de natuurlijke vracht in
water en slib. Voor het Nederlandse deel van
de Rijn zijn hiervoor gegevens gebruikt
welke zijn afgeleid uit de waterkwaliteitsplannen.
De resultaten van deze oriënterende balans
geven aan,dat de verontreiniging vande Rijn
met zware metalen nogal isafgenomen in de
periode 1981 t/m 1984*.De grootste afname
treedt op bij cadmium (bij Lobith van
100 ton naar 17ton, factor 6),de geringste
afname bij koper (bij Lobith van 1.100 ton
naar 700ton, factor 1,5). De afname van de
vrachten zware metalen zijn een gevolg van
de saneringen van de industriële lozingen in
het buitenlandse deel van het Rijnstroomgebied.
In tabel Iworden de belangrijkste resultaten
van de balansstudie samengevat.
Deel IA geeft een overzicht van de
jaarvracht van devijf metalen bijLobith voor
de jaren 1984 en 1985.
Tevens zijn aangegeven de geschatte
bijdragen van vier belangrijke zijrivieren en
de geschatte bijdragen van de natuurlijke
• Slot op pagina 150
* De onlangs gepubliceerde kwaliteitsgegevensvan de
Rijn van het jaar 1986 laten evenwel een forse toename
zien van de grensoverschrijdende verontreiniging van de
Rijn. In doorsnee voorde zwaremetalen een toename van
circa 50% ten opzichte van 1985. Belangrijkste redenen
hiervoor lijken een aanzienlijk grotere waterafvoer
( + 2 5 % ) en grotere sedimentvracht (+25%).
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metalen en gechloreerde organische verbindingen thans midden in de belangstelling.
Hun eliminering isvooral een kwestie van
discipline, bij de industrie en ook bij de
bevolking, waarbij het groeiende milieubesef
een gunstige rol kan spelen.
Bij de gewenste verbetering van de kwaliteit
van het rivierwatermoetnogworden bedacht,
dat bij de openbare drinkwatervoorziening
een accentverschuiving isopgetreden, van
capaciteit naar kwaliteit. De kwaliteit van het
drinkwater behoefde vroeger weinig aandacht, chemici en bacteriologen waren
schaars in de drinkwaterwereld en het
hoogste ideaal van civiel en werktuigkundig
ingenieurs tezamen waseen nimmer onderbroken levering. Thans ishierbij gekomen
het bereiken van een zo goed mogelijjke
kwaliteit van het afgeleverde drinkwater,
stabiel, zonder reuk- en smaakstroffen, met
een laag zoutgehalte, een gereduceerde
hardheid, een constante temperatuur en
dergelijke. Elk waterleidingbedrijf moet
ernaar streven de wettelijk voorgeschreven
kwaliteit zoveel als mogelijk iste verbeteren.

• •

•

Afvalwaterproblematiek
Houtreinigingsbedrijven
Met het afvalwater van houtreinigingsbedrijven worden niet-zuurstofbindende en
toxische stoffen direct of indirect in oppervlaktewater geloosd. De werkgroep VI van
de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren
(CUWVO) heeft naderonderzoek uitgevoerd
naar de afvalwaterproblematiek van deze
bedrijfstak.
Uit het rapport blijkt dat
—beperking van de emissie van zware
metalen qua effectiviteit en kosten het beste
kan geschieden door toepassing van
flocculatie/sedimentatie;
—beperking van de emissie van methyleenchloride het beste kanworden bewerkstelligd
door het beluchten of lucht-strippen van het
afvalwater;
—de veel omvangrijkere emissie van
methyleenchloride naar de lucht kan worden
verminderd door behandeling van de met
methyleenchloride verontreinigde lucht met
actieve kool;
—de kosten van bovengenoemde zuiveringstechnieken 250-375 gulden per kg verwijderde verontreiniging bedragen.
Het rapport kan worden aangevraagd bij
de Hoofddirectie van de Waterstaat,
Postbus 20906, 2500 EX 's-Gravenhage,
ten aanzien van mevr. E. Rijnberg
(tel. 0 7 0 - 7 4 4138).
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vracht plus de diffuse bronnen (met novenen ondergrens).
Deel IB van de tabel geeft een schatting van
de relatieve verontreiniging van de baggerspecie in 1985.
De bijdrage van lozingen van zware metalen
in het Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied zijn eigenlijk alleen van belang voor
de metalen cadmium en chroom en mogelijk
ook voor lood. Daar deze Nederlandse
lozingen nog vrijwel niet zijn gesaneerd
neemt hun relatieve aandeel in de
verontreiniging van de baggerspecie toe;dit
geldt vooral voor cadmium.
De tendensen zijn duidelijk, zowel in de
verontreinigingsvrachten alsin het aandeel
van deverschillende verontreinigingsbronnen.
De oriënterende balans heeft echter nog een
dusdanige foutenmarge, dat de resultaten
nog niet kunnen worden gezien als een
volwaardige bewijslast. Voor het
buitenlandse deel van het Rijnstroomgebied
zal in de volgende fase van het onderzoek de
bijdrage van diffuse bronnen en lozingen op
zijrivieren aan de verontreiniging en de
natuurlijke vracht met zware metalen nader
worden uitgewerkt.
Voor het Nederlandse deel van het
Rijnstroomgebicd zal het onderzoek zich
richten op de verspreiding van water, sliben
verontreiniging inhet Benedenrivierengebied.
4.2. Programma Technisch Onderzoek
Fase II en Fase III
Na afsluiting van Fase Iheeft de gemeente
Rotterdam besloten door te gaan met
Fase II. In Fase II worden de metalenbalansen van de Rijn verder gepreciseerd.
De natuurlijke vracht van de Rijn en de
bijdrage van diffuse lozingen worden door
middel van literatuuronderzoek nader
onderzocht. Tegelijkertijd wordt bij alle
gedurende Fase Igeïdentificeerde zware
metalen lozers een 4-tal onafhankelijke
vrachtbepalingen gedaan, met alsdoel een
definitieve selectie te kunnen maken van de
lozers welke voor wat betreft zware metalen
een belangrijke bijdrage aan de
verontreiniging van havenslib leveren.
Tevens moet worden geconcludeerd hoe
vaak bij belangrijke lozerseen vrachtbepaling noodzakelijk is,om met een nader
te definiëren statistische betrouwbaarheid
uitspraken te doen over een gemiddelde
jaarvracht.
In Fase III zullen vervolgens de definitieve
balansen worden opgesteld, die zodanig
dienen te zijn, dat zij alsjuridisch
bewijsmateriaal kunnen dienen.
De monsternametochten van Fase II zijn
eind 1987 afgerond; de rapportage is
voorzien per 1 december 1988.Daarna zal

worden besloten of Fase IIIzal doorgaan.
Tijdens Fase II wordt tevens onderzocht of
een programma zoals nu loopt voor zware
metalen, ook kan worden uitgevoerd voor
organische microverontreinigingen.
5. Juridisch onderzoek
Het juridisch onderzoek heeft zich in de
eerste fase gericht op de mogelijke rechtsmiddelen die de Gemeente Rotterdam ter
beschikking staan bij een eventuele
gerechtelijke procedure. Het accent ligt
hierbij op het Nederlands recht. Maar ook
werd er een verkennende studie verricht op
het gebied van Duits verbintenissenrecht,
internationaal privaatrecht en internationaal
publieksrecht.
De milieuaansprakelijkheid iseen relatief
jong fenomeen in de rechtspraak. Men is
daarvoor voornamelijk aangewezen op
recente literatuur en jurisprudentie en op de
ontwikkelingen in het buitenland.
Het onderzoek naar de rechterlijke
bevoegdheid in geval van een procedure
tegen buitenlandse lozerswijst uit,dat de
Rotterdamse rechtbank bevoegd is.
Het Nederlandse recht isvan toepassing.
Vooral het onderzoek met betrekking tot de
aansprakelijkheid naar burgerlijk recht heeft
uitgewezen, dat hierin goede perspectieven
liggen besloten. Verschillende onderdelen
van dit recht bieden houvast voorde stelling,
dat de lozers aansprakelijk zijn voor de door
Rotterdam geleden schade.
Ook aspecten van internationaal recht, voor
zover onderzocht, lijken in positieve zin te
kunnen worden geïnterpreteerd. In Fase II
zal dit verder onderbouwd worden.
Het accent zal daarbij liggen op de
mogelijkheden van het Duitse, Franse en
Zwitserse recht.

Rectificatie
In het artikel van ir. J. Haasnoot inhet vorige
nummer van H , 0 isop de pagina's 105en
106 de 'm' van 'meter' wat irreëel gedimensioneerd: overal waarm 9staat moet uiteraard
m 3 worden gelezen.
Voorts isop pagina 110,derde kolom, de
verwijzing 'Lees verder op pagina 115'
weggevallen, waarmee isaangetoond dat
kwaliteitszorg verder gaat dan de lezer bij
oppervlakkige beschouwing zou denken.

