ZorgenoverstagnatieRijnsanering

Het beslissende criterium voorde beoordeling van de toestand van de Rijn isde
waterkwaliteit van de rivier en de zijrivieren.
De meetwaarden die de drie inde IAWR
deelnemende organisaties jaarlijks opnemen,
tonen het succes of de mislukking van de
getroffen maatregelen ter verbetering van de
waterkwaliteit.
Aan de hand van de resultaten van de
metingen van 1984 wordt de status quo van
de Rijnwaterkwaliteit besproken en worden
de consequenties daarvan voor de
drinkwatervoorzienine belicht.
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water voor. De bewaking van de kwaliteit
van het water in de genoemde meren blijft
echter van groot belang. De voortdurende
controle isenerzijds een voorzorgsmaatregel
waardoor nieuwe bedreigingen ineen vroeg
stadium kunnen worden onderkend; anderzijds verhoogt een omvangrijk meet- en
onderzoekprogramma de veiligheid van de
drinkwatervoorziening, omdat de kennis van
complexe natuurwetenschappelijke verbanden in het ruwe water erdoor worden
vergroot, kennis die ons bij de drinkwaterbereiding te stade komt.
Bovendien verschaft het onseen instrument
ter controle van het binnen de EG
gehanteerde 'stand-still'-principe. Het iseen
gevaarlijke illusie te geloven dat de op dit
moment bevredigende kwaliteit van het
Rijnwater in het Alpengebied niet meer
kan verslechteren.

IR. C. VAN DER VEEN
lAWR-prcsidcnt

Zout en afvalwater
De deskundigen zijn het er over eens,dat de
problemen met de Rijnwaterkwaliteit pas
beginnen bijBasel.Het bekendste voorbeeld
is de lozing van het afvalzout van de
kalimijnen inde Elzas.Daarkomt echter nog
bij de lozing van grote hoeveelheden afvalwater. Gaande van Basel naar Rotterdam
neemt de organische belasting van de Rijn
progressief toe,met namedoor denogsteeds
zeer aanzienlijke hoeveelheid moeilijk

Bovenloop vande Rijn
De waterkwaliteit aan de bovenloop van
de Rijn is- afgezien van lokale verontreinigingen -bevredigend. De Bodensee
is, evenals de meeste Zwitserse meren,
nu een relatief schoon water geworden.
Schadelijke stoffen of stoffen die de bereiding
van drinkwater bemoeilijken, komen in de
regel slechts in gerinne concentraties in het
Afb. 1 - Toename van de organische restbelasting van de Rijn in de
Duitse Bondsrepubliek tussen 1979en 1983.

afbreekbare stoffen die- ondanks afval- en
rioolwaterzuiveringen - door de industrie en
de steden op de Rijn wordt geloosd.
De totale hoeveelheid in de Duitse Bondsrepubliek op de Rijn en zijn zijrivieren
geloosd afvalwater maakt ongeveer 7,5% uit
van de gemiddelde afvoer bij Lobith!
Het gebruik van Rijnwater voor industriële
koeling isbuiten beschouwing gelaten.
We beschikken helaas niet over cijfers die de
relatieve belasting met afvalwater door de
overige Rijnoeverstaten weergeven. We zien
daarom met spanning uit naar de publikatie
van de gegevensvaneeninventarisatie vande
afvalwaterlozingen in het gehele stroomgebied van de Rijn, in 1983uitgevoerd door
de Internationale Kommission zum Schutze
des Rheins gegen Verunreinigung (IRC).
Op basis van gegevens van de Duitse
Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Reinhaltung des Rheins (ARGE-Rhein) kan
echter al wel iets over deze problematiek
worden gezegd.
Afb. 1 laat de toename zien van de organische
restbelasting van de Rijn door lozing van
huishoudelijk en industrieel afvalwater in
Duitsland.
Het aandeel van de directe industriële
lozingen isgearceerd en bedraagt zo'n
4 5 - 5 0 % . Daarbij moet worden bedacht, dat
in het huishoudelijk afvalwater ook nog een

Afb. 2 - Opgelost organisch koolstofgehalte (DOC) Rijn/Waal 1973
f'jaargemiddelde, minimum, maximum).
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Afb. 3 - Zuurstof deficit Rijn Lobith 1972-1984 (kwartaalgemiddelden).
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aandeel aan indirecte industriële lozing
vervat zit. Op grond van beschikbare
gegevens over de geloosde hoeveelheden
afvalwater schat de Duitse overheid het
totale aandeel van de industrie in de
afvalwaterstromen inhet stroomgebied van
de Rijn op66,8%, dus tweederde!
Wanneer men detoestand van de Rijnin
1983 vergelijkt met die in 1979,dan valt op,
dat deuitDuitse zuiveringsinrichtingen
afkomstige organische restbelasting teruggelopen isvan circa 1,1miljoen ton tot zo'n
700.000 ton CZV per jaar, wat neerkomt op
een vermindering met 40%. Maarin dezelfde
periode verslechterde de verhouding
BZV/CZV zich inde richting van een
zwaardere belasting met biologisch moeilijk
afbreekbare stoffen, en wel van 1:3 tot
1 :3,2, wat overeenkomt met 7%.
Aan desprongen inde afgebeelde grafieken
isgoed tezien waar de grootste en zwaarst
belaste afvalstromen zich voordoen: deRijn
tussen de mondingen vanNeckaren Main,de
Mainmondingzelf en het Rijntraject tussen
de mondingen van Wupperen Lippe.
Daarnaast zijn erechter ook grote delen van
de Rijn waardeorganische belastingten dele
afgebroken wordt, zoals praktisch de gehele
Middenrijn tussen Bingen enBonn.
Deze zelfreiniging, dieonder meer beïnvloed
wordt door hydrologische en klimatologische
factoren, isinde afb. buiten beschouwing
gelaten. Uittalrijke publikaties vande
afgelopen jaren blijkt echter, dat op de
meeste trajecten de zelfreinigingskracht van
het Rijnwater istoegenomen. Een bewijs
daarvoor vormen ook de relatief hoge
zuurstofgehalten, ook stroomafwaarts van
ernstig belaste delen van de Rijn.

gemiddeld zo'n 15-20% gedaald zijn
(bijvoorbeeld: UV-extinctie 17%, kleur
2 5 % , reukgetal 3 8 % ,enhet gehalte aan
anionogene detergenten 50%).
Het totale gehalte aan oplosbare organische
koolstof (DOC) liep met 40% terug,wat in
overeenstemming ismet de geschatte
vermindering vandebelastingmet afvalwater
in hetDuitse stroomgebied van de Rijn.
De genoemde verbeteringen deden zich met
name voor in het begin van de periode
1979-1984.
Ondanks deze heuglijke ontwikkelingen,
waarschuw ik nadrukkelijk voor een te groot
optimisme. Demeeste metingen wijzener
namelijk op dat de Rijnsanering in de jaren
tachtig tot stilstand isgekomen: na de
voortvarende aanpak in met name de tweede
helft van dejaren zeventig, de 'vette jaren',
zijn nu blijkbaar de 'magerejaren'begonnen,
waarin demaatregelen niet meer zoveel
uitrichten alswenselijk zou zijn.
De afbeeldingen 2t/m 6illustreren deze
trend.
Afb. 2laat zien, dat het gemiddelde DOCgehalte in 1984 ongeveer de helft lager lag
dan in 1973. Duidelijk isechter, dat deze
verbetering van de waterkwaliteit bijna
uitsluitend plaatsvond inde periode
1977- 1981,endat sindsdien deze ontwikkeling stagneert. Datneemt niet weg,datde
A-grenswaarde van de IAWR van 4mg/lnu
maar sporadisch (in minderdan 10%van alle
gevallen) wordt overschreden, zodat de
saneringsdoelstelling voor de lange termijn
binnen bereik ligt.
Bij twee andere parameters, die ook sterk
afhangen van de afvalwaterbelasting vande
Rijn, tekent zich vrijwel hetzelfde beeldaf.

De Benedenrijn
Hoe heeft dit nu doorgewerkt in de waterkwaliteit van de Benedenrijn? Wanneer we
dejaren 1979en 1984—waarinde gemiddelde
afvoer vrijwel gelijk was—met elkaar
vergelijken, dan blijkt dat de jaargemiddelden van enkele organische parameters
Afb. 4 - Ammonium-N

Wat anders ligt het met het fosfaatgehalte
van het Rijnwater.
Afb. 5toont een gelijkmatige gestage
vermindering van de fosfaatbelasting vande
Rijn, zonder in het oogspringende saneringspieken. Het jaargemiddelde van 1984was
echter nog steeds zo'n drie àviermaal hoger
dan halverwege dejaren zestig. Bovendien
lijkt het ook bij de P-belasting zo,dat de
ontwikkeling nutragerverloopt alsvoorheen
en zelfs stil komt teliggen.
De indiverse Rijnoeverstaten aangekondigde
maatregelen tervermindering vande fosfaatbelasting van het oppervlaktewater (zoalshet
verbod op de fosfaat inwasmiddelen in
Zwitserland vanaf 1986) geven toch tenminste dehoop dat de sanering op dit punt
voortgaat.
Het water voldoet echter noglangniet aan de
eisen gesteld aan de zogenaamde 'basiskwaliteit' die deNederlande overheid stelt
om deproblemen van de eutrofiëring aante
pakken, zoals de afbeelding laat zien.
Op het punt van dechloridebelasting heeft de
Rijnsanering nog geen voet aan de grond
gekregen. Integendeel, de verontreiniging
door chloriden neemt nog steeds toe.
De gemiddelde chloridebelasting vande Rijn
aan deDuits-Nederlandse grens bereiktein
1984 een tragisch hoogtepunt met 395 kg/s,
terwijl daar in 1983alshoogste gehalte sinds
mensenheugnis nog 370 mg/l gemeten werd.
De IAWR heeft de Internationale Kommission zum Schutze des Rheins gegen
Verunreinigung (IRC) verzocht de oorzaak
van deze toegenomen belastinguitte zoeken.
Er isgebleken, dat de schade door hoge
chloridegehalten veel ernstiger isdan tot nu
toe werd aangenomen.
De drastische vermindering van de zoutbelasting van de Rijn heeft dan ook de
hoogste prioriteit, niet alleen vanwegede
aanzienlijke materiële schade, veroorzaakt

In deafb. 3en4valt de trend duidelijk waar
te nemen. Deafvlakking in de grafieken
begint echter nog eerder dan bij het DOCgehalte, namelijk zo rond 1980. Bovendien
zijn we met deze parameters nogveel verder
van ons einddoel verwijderd: de B-grens-

Rijn te Lobith, 1972-1984 (kwartaalgemiddelden).

waarde vande IAWR wordtinbeide gevallen
nog regelmatig overschreden.

Afb. 5 - Totaal PRijn teLobith, 1972-1984

(kwartaalgemiddelden).
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Afb. 6 - Chloridebelasting vande Rijn te Lobith, 18X5-1984 (jaargemiddelden).

door de zoutlozingen. De ideële schade die
wordt geleden zolang dit probleem bestaat,
moet zo mogelijk nog hoger worden geschat.
Want als het ondanks tientallen jaren van
onderhandelen tussen de betrokken staten
niet eens lukt dit technisch toch vrij
eenvoudige probleem optelossen,dan werkt
dat ongetwijfeld negatief door op andere,
moeilijker op te lossen saneringsproblemen,
zoals bijvoorbeeld de aanpak van schadelijke
microverontreinigingen.
Nu eindelijk deze zomer het Rijnzout-verdrag
van kracht isgeworden, zal hopelijk eind
1986 een begin gemaakt worden met de vermindering van de lozing van zout in de Rijn.
Maar bij een recordaanvoer van 395 kg/sin
1984 valt een vermindering van de lozing
door de Franse kalimijnen met 20 kg/samper
op, zodat verdergaande maatregelen
dringend geboden zijn. De Samenwerkende
Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven in
Nederland (RIWA) proberen daarom,
samen met andere Nederlandse organisaties
en overheden en met steun van de IAWRpartners, de kalimijnen door gerechtelijke
stappen te dwingen hun verplichtingen na te
komen jegens hen die voor de drinkwatervoorziening afhankelijk zijn van de Rijn .
Resultaten mogelijk
Ik besluit dit overzicht van de jongste
ontwikkelingen in de Rijnwaterkwaliteit met
twee parameters, die laten zien welke
resultaten geboekt kunnen worden wanneer
vastgehouden wordt aan een consequent
saneringsbeleid.
In afb. 7 staan de ontwikkelingen in de
gehalten van cadmium en kwik vanaf 1973
weergegeven.
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Afb. 7 - Cadmium en kwik, Rijn/Waal, 1974-1984 (jaargemiddelden, -maxima).

is, eiste de IAWR een Rijnwaterkwaliteit die
het mogelijk zou maken om gebruikmakend
van uitsluitend natuurlijke zuiveringsmethoden (zoalsfiltratie enoeverfiltratie) uit
Rijnwater een goede kwaliteit drinkwater te
maken, waarbij werd aangetekend, dat dat
doel niet van de ene op de andere dagzou
kunnen worden bereikt, maar in etappes zou
moeten worden verwezenlijkt.
Voor een aantal kwaliteitsparameters werden
in het memorandum in 1973 grenswaarden
vastgesteld, die de IAWR thans heeft
aangepast aan de ontwikkeling in de kennis
van de verontreinigingen, de eigenschappen
van de verontreinigende stoffen en de
detectiemethoden.

Behalve de omvang van de kwaliteitsverbetering valt in afb. 7 nogop, dat de
gunstige ontwikkeling - in tegenstelling tot
eerdere voorbeelden —in dejaren tachtig
aanhoudt.
Wellicht ishet geen toeval dat hetjuist bij
deze twee verontreinigende stoffen gelukt is
de belasting van de Rijn zo aanzienlijk terug
te dringen: zoals bekend zijn cadmium en
kwik deeerste stoffen dieopdezwarte lijsten
van zowel de IKSR alsde EG werden
geplaatst.
Wanneer we alle feiten in ogenschouw
nemen, mogen we zeggen dat de waterkwaliteit van de Benedenrijn naeen duidelijk
waarneembare verbetering in de jaren
zeventig, de laatste jaren maar een zeer
beperkte verbetering laat zien.
In slechts enkele gevallen iseen blijvende
verbetering te constateren. Afgezien van
cadmium en andere zware metalen, isde
verbeteringstrend zwak (organische chloorverbindingen) tot zeer zwak (fosfaat).
Bij chloride en andere neutrale zouten
(nitraat) kan een lichte toename van de
belasting worden vastgesteld.
De stabiliseringvande Rijnwaterkwaliteit op
het huidige niveau (weliswaar een stuk beter
dan 10tot 15jaar geleden) isniet
bevredigend, omdat de saneringsdoelstellingen van de IAWR nog lang niet zijn
bereikt.

Nog veel te verbeteren
Een vergelijking van de huidige Rijnwaterkwaliteit met de door de IAWR vastgestelde
grenswaarden laat duidelijk zien, dat er nog
heel wat te verbeteren valt, zeker wanneer
men bedenkt dat de Rijn de afgelopen zeven
jaren verhoudingsgewijs een hoge afvoer
heeft gekend, wat uiteraard gunstig op de
Rijnwaterkwaliteit heeft doorgewerkt.
Dat het mogelijk isde waterkwaliteit van de
Rijn door geëigende maatregelen te
verbeteren, blijkt uitderesultaten indejaren
zeventig. Daarom isde eisdie de IAWR nu
stelt legitiem: 'Het Rijnwater moet verbeteren, over alle grenzen !'

Van de verwezenlijking van enkele doelstellingen zijn we nu, zoalshet voorbeeld van
de zoutbelasting laat zien, nogeven ver
verwijderd als in 1973,toen de IAWR het
baanbrekende memorandum 'Rheinwasserverschmutzung und Trinkwassergewinnung'
publiceerde.
In dat memorandum, dat nog steeds actueel

Grenzen bereikt?
De vraag isnu natuurlijk: hoe komt het, dat
de Rijnwaterkwaliteit de laatste drie àvier
jaar nauwelijks verbeterd is?
Een eenvoudig antwoord op die vraag is,dat
de grenzen van de mogelijkheden bereikt
zijn, en dat de huidige Rijnwaterkwaliteit de
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beste isdie onder de gegeven omstandigheden en met beschikbare of verantwoorde
financiële middelen bereikt kan worden.
Ik ben er echter van overtuigd, dat dat
antwoord onjuist is.
Slechts ineen deelgebied vande Rijnsanering
zijn de grenzen van de mogelijkheden
benaderd, namelijk bij de uitbouw van de
biologische afvalwaterzuivering, die resulteerde in een vermindering van de belasting
met goed-afbreekbare organische stoffen en
een verbeterde zuurstofhuishouding.
De biologische afvalwaterzuivering isechter
maar een van de vele instrumenten van de
Rijnsanering en - gezien de vele categorieën
van schadelijke stoffen - een zeer beperkt
instrument.
In dit verband wijs ikop de moeilijk afbreekbare organische stoffen, de zouten en
nutriënten als fosfor- en stikstofverbindingen.
De belasting vande Rijn met dezestoffen kan
met de traditionele biologische afvalwaterzuiveringniet worden aangepakt,omdat deze
stoffen in de zuiveringsinrichtingen öf
helemaal niet (zoals zouten) of niet toereikend worden tegengehouden (zoals
fosfaten en moeilijke afbreekbare organische
stoffen).
De technische mogelijkheden om hierin te
voorzien, zijn al geruime tijd voorhanden en
worden op sommige plaatsen ook toegepast.
In het gebied van de Bodensee en de
Zwitserse meren wordt alsderde trap in de
zuivering regelmatigeen chemische zuivering
aangewend. Daarmee wordt niet alleen een
belangrijke bijdrage aan de oplossing van het
fosfaatprobleem gegeven, maar ook de
belasting van hetwater met zwaremetalen en
faecale bacteriën teruggebracht.
Naast de chemische zuivering zijn er echter
nog talloze andere mogelijkheden voor een
verdergaande afvalwaterzuivering (waaronder het gebruik van actieve kool), die
afhankelijk van lokale omstandigheden en
afhankelijk van de prioriteiten in de
saneringsdoelstellingen, kunnen worden
aangewend. Het iszaak deze mogelijkheden
beter dan tevoren uit te buiten en daar waar
dat zinvol en verantwoord is,te benutten.
Toekomstperspectief
Ik wilinditverbandeen toekomstperspectief
schetsen van de Rijnsanering en mijn
gedachten weergeven overde wetenschappelijke, technologische en economische
achtergronden van een succesvol saneringsbeleid voor de Rijn.
Deze gedachten hebben weliswaar betrekking
op de bescherming van het oppervlaktewater
in het algemeen, maarde Rijn iseen Europese
rivier met een zo grote betekenis, dat deze
best alsvoorbeeld mag dienen. Ik spreek
daarbij vooral alsvertegenwoordiger van de
drinkwaterleidingbedrijven: kwalitatief goed
en betrouwbaar drinkwater isderhalve voor

mij de hoofdzaak. De bevolking van dit
kostbare goed te voorzien istenslotte onze
gezamenlijke opdracht.
De toegenomen verontreiniging van de
oppervlaktewateren en de tegenwoordig
minstens zo dreigende verontreiniging van
het grondwater brachten een opvallende
verbreding en verfijning van de technieken
voor dezuivering vandatwatermetzichmee.
In dit verband hebben de Rijnwater verwerkende bedrijven —gesteund door wetenschap en onderzoek - een grote prestatie
geleverd. De grenzen van de technische
mogelijkheden zijn echtervooral inhet begin
van de jaren zeventig duidelijk in zicht
gekomen, reden genoeg voor de IAWR om
reeds toen een waarschuwend woord te laten
horen.
Daarmee wildede IAWR ten eerste bereiken
dat een ontwikkeling die de Rijn ineen snel
tempo in een open riool zou veranderen, tot
staan zou worden gebracht.
Ten tweede wasde IAWRzichervan bewust,
dat er in iedere drinkwaterzuiveringsinrichting technische beperkingen zijn die
een rendement van 100% onbereikbaar
maken. Dat betekent dat e r - z i j het in zeer
geringe concentraties —stoffen in het
drinkwater kunnen voorkomen, die er niet in
horen. Vele stoffen zijn albij een zeer
geringe concentratie potentieel schadelijk.
In het Internationale Rijnchemie-verdrag
van 1976 werden vele van deze stoffen
daarom terecht op de zogenaamde Zwarte
Lijst geplaatst. Op grond daarvan mogen
deze stoffen in het Rijnwater niet meer
voorkomen.
Een derde reden waarom de IAWR in de
vroege jaren zeventig reeds de alarmbel
luidde, was de overweging dat het uit een
oogpunt van veiligheid onaanvaardbaar ishet
milieu te laten vervuilen omdat een doeltreffende drinkwaterzuivering toch al een
'beschermingsschild' vormt tussen mens en
milieu.
Uit het voorgaande volgt, dat het vanuit de
drinkwatervoorziening gezien noodzakelijk
iste zorgen voor schone rivieren en meren,
met water van een natuurlijke kwaliteit en
tenminste vrij van potentieel voor de
gezondheid schadelijke stoffen.
Dat een volledig afzien van lozing van
bepaalde stoffen niet bij voorbaat als onrealistisch mag worden verworpen, blijkt uit
het eerder genoemde voorbeeld van het
kwikgehalte in het Rijnwater. Met de
gevoeligste meetapparatuur kon in 1984in
slechts een kwart van alle monsters aan de
Duits-Nederlandse grens een uiterst geringe
hoeveelheid kwik worden aangetoond.
Voor vele schadelijke stoffen moeten voor
een overeenkomstig resultaat zeer grote
problemen worden overwonnen. Organische

chloorverbindingen bijvoorbeeld, hebben
een veel breder toepassingsgebied dan kwik.
Stapsgewijs naar'nul-lozing'
Toch ben ikervan overtuigd, dat hetop lange
termijn niet alleen geboden maar ook
mogelijk isde lozingvan voor de gezondheid
schadelijke stoffen stapsgewijs te beëindigen.
Om dit doel te bereiken moet het zwaartepunt van de oppervlaktewatersanering naar
mijn idee liggen op het voorkomen van het
ontstaan van dergelijke schadelijke afvalprodukten, en minder op het verwijderen
daarvan uit het milieu. Het verwijderen van
afvalstoffen betekent immers veelal, dat het
probleem niet wordt opgelost, maar verplaatst.
Het bovenstaande isgeen kritiek op de
industriële samenleving. Integendeel: de
ontwikkeling van de industrie heeft aangetoond, dat deze er vaak in isgeslaagd
betere produktiemethoden te ontwikkelen,
waarbij minder of beter te verwerken
afvalstoffen ontstaan. Dat isook logisch,
want afval wordt weggegooid en vormt
derhalve een verliespost. Het is algemeen
bekend, dat ineconomisch moeilijke tijden in
het huishouden wat zuiniger met de beschikbare middelen wordtomgegaan,ener minder
snel iets wordt weggegooid.
Diezelfde houding moeten ook de samenleving en de industrie zich eigen maken: we
moeten uiterst zuinig omgaan met de natuur
en alles wat die ons biedt.
Eigendom verplicht
Daar komt nog een andere overweging bij.
Afval mag dan een ongewenst nevenprodukt
zijn, het blijft het resultaat van een
produktieproces. De verantwoordelijkheid
voor dat afval draagt degene die het heeft
geproduceerd. Het afval is evenzeer
eigendom van de producent als het produkt
dat hij op de markt brengt, en 'eigendom
verplicht'.
Ik schud dat niet zomaar uit mijn mouw; dat
staat letterlijk zo in Art. 14,2e lid, van de
Duitse grondwet. En verder staat daar: 'Sein
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeinheit dienen'. Pakkender kan niet
worden verwoord, dat het hier ook gaat om
een morele verantwoordelijkheid.
Een belangrijk element in een fundamenteel
nieuwe visie op de bescherming van het
oppervlaktewater is,dat de produktie van
stoffen, de manier waarop het eindprodukt
gebruikt wordt en deverwerkingvandebijde
produktie ontstane afvalstoffen, een
onscheidbare eenheid moeten vormen.
De stofkringlopen moeten zo mogelijk gesloten zijn (bijvoorbeeld door recycling van
afvalstoffen) terwijl de verplaatsing van
gevaarlijke stoffen uit het produktiesysteem
naar de omgeving verhinderd moet worden.
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Dat kan in bepaalde omstandigheden betekenen, dat we het dan maar zonder bepaalde produkten of produktiemethoden
moeten stellen, Chloreringsreacties spelen
bijvoorbeeld alerglangeen belangrijke rolin
de chemische industrie, en chloorhoudende
produkten (zoals reinigings- en oplosmiddelen) zijn in groten getale op de markt.
Een verdoorgevoerde vervanging van chloor
in deze processen en produkten zou een belangrijke bijdrage vormen voor de oplossing
van de problemen vandeverontreinigingvan
de Rijn door gevaarlijke (soms mutagene,
carcinogene en bioaccumulatieve) stoffen.
Zo is in de papier(pulp)industrie een bleekproces ontwikkeld waarin zuurstof in plaats
van chloor wordt gebruikt. Deze nieuwe
methode wordt helaas nog niet veel toegepast, maar het voorbeeld laat toch zien dat
er op dit gebied vele mogelijkheden zijn.
Maatregelen vande wetgever
De gewenste technologische omwenteling
kan bespoedigd worden doorpassende maatregelen van de wetgever terzake.
De door de Bondsregering aangekondigde
uitbreiding vandebestaande regelingen voor
afvalwater met heffingen voor organische
chloorverbindingen en andere bijzondere
problematische schadelijke stoffen, verdient
navolging in de andere Rijnoeverstaten,
omdat hiervan een bijkomende economische
prikkel tot het terugdringen van schadelijke
stoffen uitgaat.
Het spreekt wel vanzelf, dat men van de
realiteit moet blijven uitgaan. Wat bestaat
laat zich niet in een handomdraai
veranderen. Voor het oppervlaktewater is
die realiteit, dat er nog steeds enorme
hoeveelheden afvalwater worden geloosd.
Het kosteloos lozen van afvalwater in een
aangrenzende rivier betekent een economisch voordeel dat op een andere lokatie
ontbreekt. Dit is concurrentievervalsing.
Het iseen goede zaak, dat daaraan door
middel van bijvoorbeeld heffingen iets wordt
gedaan. Het betalen van deze heffingen mag
echter geen vervangingzijn voorzuiveringen
geeft derhalve ook niet het recht om onbeperkte hoeveelheden vuil en schadelijke
stoffen te lozen.
Geïntegreerde aanpak milieubeschering
Met het oog op de maatregelen die genomen
moeten worden, wijs ik nog op de nauwe
samenhang tussen water, bodem en lucht.
Het heeft geen zindewaterverontreiniging te
verminderen ten koste van de bodem en de
lucht, en omgekeerd.
Wat we nodig hebben iseen milieubeschermingspolitiek, waarin de bescherming van bodem, lucht en water onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bij het
waterbeheer zijn tal van voorbeelden voorhanden waarbij de oplossing van een

probleem in de ene milieusector, voor de
andere sectoren geen effect sorteert of zelfs
andere problemen oproept. De zware
metalen, die vroeger in het water aanwezig
waren, vinden wenuteruginhetsediment,in
het zuiveringsslib, en ook in de bodem.
De zure regen bedreigt nietalleen debossen,
maar ook de bodem, het grondwater en het
oppervlaktewater. PCB"sworden sinds 1983
in het stroomgebied van de Rijn niet meer
geproduceerd, terwijl hetgebruik ervan sinds
het eind van dejaren zeventig beperkt istot
gesloten systemen en aan strenge voorschriften isgebonden. Toch zijn de palingen
die in de Nederlandse wateren worden
gevangen nog steeds ongeschikt voor
menselijke consumptie.
Recentelijk isde vrees ontstaan, dat rookgasontzwaveling tot een nieuwe bedreiging
van het oppervlaktewater kan leiden.
Het gevaar bestaat, dat de bestrijding van
lucht- en bodemverontreiniging ten koste
van de bescherming van het oppervlaktewater gaat. Voor de Rijn, waarvan de waterkwaliteit de laatste jaren nauwelijks verbeterd is,zou een dergelijke ontwikkeling
met het oog op de dringend noodzakelijke
maatregelen ter verbetering, fataal zijn.
Het water van de Bodensee voldoet ruimschoots aan vele door de IAWR vastgestelde
grenswaarden. Dat isgunstig, maar het betekent natuurlijk niet, dat het water nu te
schoon isen dat het dusnogbestwat slechter
mag worden.

- betere bewaking van de afvalwaterlozingen;
- een heffingensysteem op lozingen, gerelateerd aan de kosten van alternatieven;
- vermindering van de belasting van meren
en stilstaand oppervlaktewater met
eutrofiërende stoffen;
- een scherpere controle op diffuse
vervuilingsbronnen (vuilstortplaatsen,
landbouw, e t c ) ;
- ontwikkelen van een lange-termijnvisie
om het ontstaan van voor de gezondheid
schadelijke afvalstoffen tegen te gaan en
produktiemethoden waarbij dergelijke
stoffen vrij komen stop te zetten;
- het bevorderen van wetenschappelijk
speurwerk gericht op het oplossen van de
genoemde probleemgebieden.

Grenswaarden geven een grens aan die niet
mag worden overschreden. Er mag geen
sprake zijn van aanvulling van de vervuiling
tot de norm bereikt is.In tegendeel: alle
inspanningen moeten erop gericht zijn om
deze grenswaarden zo ver mogelijk te onderschrijden.
De opdracht om verontreinigingen tot een
minimum terug te brengen, duszo mogelijk
tot ver onder de gegeven grenswaarden,
vormt een hoeksteen vande IAWR-filosofie.

De voorgestelde grenswaarden hebben betrekking opde Rijn enzijn zijrivieren. Omdat
de afvoer van de Rijn vanjaar tot jaar
verschilt, heeft de IAWR in 1980 een
voorstel gepubliceerd vooreen weergave van
de waterkwaliteit onafhankelijk van de
afvoer (het zogenaamde Baseier Model).
Dit model, dat in het IAWR-Rheinbericht
1979/80 uitvoerig isbesproken, vormt geen
vervanging van de vergelijking van meetwaarden met grenswaarden, maar kan het
begrip van de ontwikkeling van de waterkwaliteit met betrekking tot enkele belangrijke parameters verduidelijken.

Maatregelen
Het standpunt van de IAWR luidt dus: de
sanering van de Rijn ispas voltooid als het
Rijnwater geen milieuvreemde toxische
stoffen meer bevat, en met uitsluitend
natuurlijke methoden tot drinkwater kan
worden gezuiverd. Voor andere verontreinigingen geldt, dat de gehalten moeten
worden geminimaliseerd.
Om deze doelstellingen te bereiken krijgen—
naast een nog hechtere samenwerking tussen
alle betrokkenen —de volgende maatregelen
voorrang:
—schonere produktiemethoden en intensivering van de afvalwaterzuivering, vooral
met het oogopdevermindering vande lozing
van milieuvreemde toxische stoffen;
—drastische verlaging van de zoutbelasting
van de Rijn;

Grenswaarden voorstoffen inhet Rijnwater
Met behulp van deIAWR-grenswaarden kan
worden beoordeeld inhoeverre het Rijnwater
geschikt isvoor de drinkwaterbereiding.
Overschrijding van een grenswaarde wordt
niet gecompenseerd door onderschrijding
van een andere. Doelstelling van de
Rijnsanering moet zijn,datdedoorde IAWR
gegeven grenswaarden geen van alle worden
overschreden.
De grenswaarden maken het mogelijk eenduidige beslissingen te nemen over de te
treffen maatregelen en de prioriteiten
daarvan.

Voor het vergelijken van de meetwaarden
met de grenswaarden dienen daggemiddelden
te worden gehanteerd. De grenswaarden
mogen zeker in de buurt van innamepuntcn
voor de drinkwaterbereiding niet worden
overschreden.
Wanneer inplaats van daggemiddelden
steekproeven of gemiddelden over meerdere
dagen worden gehanteerd, dan kunnen voor
een benadering de hoogst gemeten waarden
met de grenswaarden worden vergeleken.
Bij de beoordeling van de toestand van het
water en bij de vaststelling in hoeverre de
saneringsmaatregelen effect hebben gesorteerd, kunnen bovendien ook andere
statistische methoden worden gebruikt (zoals
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jaargemiddelden, percentielen, en voorde
afvoer gecorrigeerde gegevens volgens het
Baseier Model).
Overwegingen bijhet vaststellenvandegrenswaarden
Doel van alle maatregelen inhet stroomgebied van de Rijn moet zijn, aan de in dat
gebied gesitueerde waterleidingbedrijven de
mogelijkheid tebieden om - ook in de
perioden met een lage afvoer —betrouwbaar
drinkwater teproduceren. Dit doel wordt
zeker bereikt alsde Rijnwaterkwaliteit
zodanig is,dat met een natuurlijke zuivering
kan worden volstaan (bodempassage of
langzaam zandfilter). De mogelijkheid om
daarnaast ook fysisch-chemische zuiveringsmethoden paraat tehebben, zodat ookbij
ongevallen ofstoringen een goede drinkwaterkwaliteit kan worden geproduceerd,
verschaft daarbij een veiligheidsmarge.
Alleen bij een dergelijke Rijnwaterkwaliteit
zal ook bij aanhoudende extreem lage
afvoeren oftijdelijk verminderde zuiveringscapaciteit nog een bruikbare drinkwaterkwaliteit geleverd kunnen worden.
Met deze doelstelling als achtergrond,
worden twee groepen grenswaarden voorgesteld:
Groep A-Grenswaarden voorhet Rijnwater
bij gebruik van uitsluitend natuurlijke
zuiveringsmethoden.
In deze groep zijn de grenswaarden samengebracht, waarvan inachtneming bij
natuurlijke zuiveringsprocessen leidttot
betrouwbaar drinkwater. Daarbij wordter
wel vanuit gegaan, dat de door de zuivering
niet verwijderde stoffen slechts in zodanige
concentraties in het water aanwezigzijn, dat
nadelige gevolgen voorkomen worden.
Het doel van alle maatregelen ter bescherming van het Rijnwater is,omook bijde
innamepunten van Rijnwater aande
benedenloop van de rivier een zodanige
waterkwaliteit tebereiken, dat geen vande
grenswaarden uit deze groepworden overschreden.
Groep B -Grenswaarden voor Rijnwater bij
gebruik van bekende en betrouwbare
methoden voor verdergaande zuivering dan
uitsluitend natuurlijke zuivering.
Wanneer het Rijnwater beantwoordt aan de
indeze groep opgenomen grenswaarden, kan
er met debestaande fysisch-chemische
zuiveringsmethoden nog een bevredigende
drinkwaterkwaliteit worden geproduceerd,
echter zonder toereikende veiligheidsmarge.
De grenswaarden ingroep Bkunnen slechts
alseen tussendoel worden beschouwd. Bijtal
van waterwinningen aan de Nederrijn kan
bijvoorbeeld alleen maar goed drinkwater
worden geleverd omdat tijdens de bodempassage - vooral bij extreem lage afvoer -

T A B E L I— Grenswaarden voor algemene meetgegevens.
Nieuwe grenswaarde
Kwaliteitsgroep
zuurstofdeficit
elektrische geleidbaarheid
bij 2 0 ° C
kleur

T A B E L II —

Grenswaarden

O u d e grenswaarde

A

B

A

B

%

20

40

20

40

mS/tn
mg/1 Pt

70
10

100
35

70
5

101)

voor anorganische

stoffen inhet water

*
O u d e grenswaarde

Nieuwe grenswaarde
A

B

A

B

100
1(10
25
5,6
0.2
0,16
60
1
0.01

150
150
25
5.6)
1.5
1.2)
90
1
0.05
1.0
50
1.000
0.2
50
5
50
50
50
1
10
1.000

100
Ulli
25

200
150
25

Kwaliteitsgroep

chloride

mg/KT
mg/l S 0 4 2 mg/1 N O , "
(mg/lN
mg/l N H 4 +
(mg/l N
ma/1
mg/l
mg/l
mg/l

sulfaat
nitraat
ammonium
natrium
fluoride
cyanide
boor
arseen
barium
bervllium
lood
cadmium
chroom
koper
nikkel
kwik
seleen
zink

Mg/l
Mg/l
^g/l
Mg/l
Mg/l
Mg/I
Mg/I
Mg/I
Mg/I
Mg/l
Mg/l

35

1.0
II)

um
0,1
30
1
30
30
30
0.5
10
500

0.2

1.5

-

-

1.0
10
1.000

1.0
50
1.000
0.2
50
10
50
50
5()
1
10
1.000

1
0,01

0.1
30
5
30
30
30
0.5
10
500

1
0,05

gemeten na een bezinktijd van 2 uur.

T A B E L III - Grenswaarden

voor som- en(

\>roepsparameters van organische stoffen in water.
Nieuwe grenswaarde
A

Kwaliteitsgroep
opgeloste organische koolstof
(DOC)
chemisch zuurstofverbruik
(opgelost)
totaal koolwaterstoften
anionactieve detergenten (totaal)
Polycyclische aromaten (opgelost)
adsorbeerbare organohalogenen
(AOX. opgelost)"
extraheerbare organohalogenen
(EOX, opgelost)"

T A B E L IV - (irenswaarden

O u d e grenswaarde
A

B

mû/1 C
mg/l O ,
mg/l
mg/l T B S
Mg/I

II)
0.1
0,1
o.l

20
0.2
0.3
0.2

10
0.05
0.1
0.2

20
0.2
0.3
0,3

Mg/l Cl

50

1110

50

100

Mg/l Cl

5

10

10

20

voor opgeloste organische

Kwaliteitsgroep
organochloorpesticiden
organohalogenen
(zonder dichloormethaan)
aromatische aminen
fenol

B

Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l

ook echt grondwater opgepompt wordt,
zodat namenging de concentraties
acceptabel zijn.
Bij debepaling van de grenswaarden, zijn
onder meer de nationale eninternationale
normen voor de drinkwaterkwaliteit betrokken, terwijl ook de resultaten van het
wetenschappelijk speurwerk en de recente
ontwikkelingen inde drinkwatersector zijn
verdisconteerd.

stoffen.
Nieuwe grenswaarde

O u d e grenswaarde

A

B

A

o.l

0.5

B

5
5
5

Opmerkingen bijtabelI
Een onderzoek doorde waterleidingbedrijven
naar de thermische belasting van de benedenloopvan de Rijn heeft uitgewezen, dat bijeen
verhoging van denatuurlijke watertemperatuur door warmtetoevoer van ten hoogste
3 Keivin, naar het zich laat aanzien geen
nadelige invloed op de drinkwaterkwaliteit
behoeft teworden verwacht.
De bewaking van dewarmtetoevoeren
de daardoor veroorzaakte temperatuur-
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verhoging van het Rijnwater iseen taak van
de verantwoordelijke overheden. Daarbij
dient het 'stand-still'-beginsel in acht te
worden genomen.
Voor geur- en smaakstoffen zijn in de tabel
geen grenswaarden aangegeven. De IAWR
beschouwt het alsvanzelfsprekend, dat
dergelijke stoffen, diede drinkwaterkwaliteit
ernstig kunnen beïnvloeden, niet in de Rijn
en zijn zijrivieren dienen te worden geloosd.
Opmerkingen bij tabel II
Andere organische verbindingen, welke hier
niet uitdrukkelijk worden genoemd, dienen
ook indeongunstigste gevallen niet in hogere
concentraties in het water aanwezig te zijn,
als thans worden gemeten.
Arseen kan in het zuiveringsslib van de
drinkwaterbereiding dermate hoge concentraties bereiken, dat dit slibeen speciale
bewerking behoeft. Deze speciale bewerking
en de daarmee verbonden problemen kunnen
worden voorkomen alsde arseenbelasting
van de Rijn en zijn zijrivieren het natuurlijke
achtergrondniveau voor deze stof niet
overschrijdt.
Opmerkingen bij tabel III
De groepsparameters zijn zo gekozen, dat
bruikbare waarden zijn verkregen voor de
totaalbelasting met potentieel schadelijke
organische verbindingen. Gevaren voor de
drinkwatervoorziening kunnen daardoor
snel worden onderkend.
De parameter chemisch zuurstofverbruik
dient met de biochromaatmethode of een
vergelijkbare methode teworden vastgesteld.
Opmerkingen bij tabel IV
De grenswaarden Bvan de afzonderlijke
stoffen zijn zo laag gekozen, omdat zich
daaronder ook mutagene of carcinogene
stoffen bevinden. Het verdient aanbeveling
voor iedere afzonderlijke stof een grenswaarde vast te stellen die stoelt op de
toxicologische eigenschappen van die stof.
De WHO isbezig met het samenstellen van
een dergelijke lijst en heeft reedseen eerste
deel met grenswaarden voor drinkwater
gepubliceerd.
Slotopmerking
De tabellen en de daarbij gegeven aanvullingen zijn gebaseerd op de huidige
kennis. Aanpassing en wijziging daarvan op
basis van nieuw verworven kennis en
inzichten isderhalve onvermijdelijk.

• •
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Nieuwsvan het
Rijksinstituut voorVolksgezondheid en Milieuhygiëne
Publikaties
In de sector III Chemie en Fysica zijn in het
tweede kwartaal van 1985 de volgende
rapporten verschenen:
Havelaar, A. H.; Pot-Hogeboom, W. M.
Ringonderzoek watermicrobiologie; resultaten van rondzendingen in 1983 en 1984
(rapportnummer: 148136005)
Het rapport geeft een samenvating van de
resultaten van een tweetal rondzendingen.
waaraan werd deelgenomen door resp. 51en
45 laboratoria. Op grond van een evaluatie
van de resultaten wordt aanbevolen activiteiten, gericht op kwaliteitsbeheersing van
microbiologisch wateronderzoek, te continueren. Het onderzoek heeft tevens de
conclusie opgeleverd dat in de toekomst
meer aandacht moet worden besteed aan de
produktie van stabiele, op aanvraag beschikbare referentiematerialen, waarmee
laboratoria zelfstandig een eigen kwaliteitsbewakingsprogramma kunnen opbouwen.
Boer, J. L. M. de; Martens, W. M.
Een vergelijkend onderzoek tussen
vlam-AAS en ICP-AES voorde bepaling
van calcium, magnesium en natriumin
drinkwater (rapportnummer: 217814006)
Vanwege de wenselijkheid in verband met
een aanzienlijke tijdsbesparing van de
overgang van de bepaling van calcium,
magnesium en natrium in drinkwater met
behulp van een vlam-AAS procedure op een
ICP-AES procedure, werd een vergelijkend
onderzoek voor deze twee technieken
uitgevoerd. Daartoe werden 53 drinkwatermonsters met beide procedures geanalyseerd.
Er werden kleine systematische verschillen
geconstateerd: 2 % voorCa, 0,7% voor Mg
en — 1,6% voor Na. Standaardaddities
(20 stuks), uitgevoerd voor de ICP-procedure, toonden de afwezigheid (<(),4%) van
matrixeffecten aan. Op grond van deze
resultaten werd besloten, dat de overgang
naar de ICP-AES procedure gerechtvaardigd
was. Met een integratietijd van 1 seconde
werden de volgende gemiddelde herhaalbaarheden gevonden (6 monsters, 7dagen):
0,7% voor Ca, 0,9% voor Mgen 1.2% voor
Na. De volgende onderste analysegrenzen
werden vastgesteld (in mmol/1): Ca 0,01. Mg
0,004 en Na: 0,012.

•
Hanstveit, A. O.; Kappers, E I.:
Canton, J. H.
Onderzoek naareen geschikte combinatie
toetsmethoden terbepalingvandeaquatische

toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen.
Bijl. 4: Verder onderzoek naarde
gevoeligheid vancyanobacteriën en
diatomeeën voorchemische stoffen en
evaluatie van algentoxiciteitstoetsen
(rapportnummer:
668114004)
Als aanvulling op vroeger onderzoek werden
toxiciteitstoetsen uitgevoerd met drie algensoorten, met name de cyanobacteriën
Microcystis aeruginose (de stammen RID-2,
CCAP 1405/1en SAG 46/80) enOscillatoria
agardhii (RID-4) en de diatomee
Gomphonemaparvulum (SAG 1032-1).
Voor het onderzoek werden zestoetsverbindingen gebruikt (kaliumdichromaat,
diisopropylamine, 2,4-dinitrotolueen,
2,6,-dimethylquinoline, 2,4,-dichlooraniline
en tetrapropyleenbenzeensulfonaat).
Het doel van het onderzoek washet nagaan
van de gevoeligheid van cyanobacteriën en
van diatomeeën voor resp. stikstofhoudende
organische verbindingen en zeswaardig
chroom. Daarnaast werd de invloed van
enkele experimentele factoren op de
toxiciteit onderzocht. In het algemeen
konden de resultaten van het eerder
uitgevoerde onderzoek worden bevestigd.
De cyanobacteriën en diatomeeën blijken
echter minder gevoelig dan in het vroegere
onderzoek werd gevonden.

Meent, D. van de; Oosterwijk, J.A. A. van;
Aldenberg, T.; Vrijhof, H.
RID-VEWIN Rainwater Measurement
Network; part 1Summary andstatistical
analysis of the measurement results
(rapportnummer: 717801002)
In de periode medio 1978tot eind 1982 zijn
door het RID, insamenwerking met VEWIN
chemische analyses verricht van regenwater,
verzameld op 27 locaties in Nederland.
Dit RID-VEWIN Meetnet Regenwater had
tot doel inzicht te verschaffen in de belasting
van het aardoppervlak met verontreinigingen
vanuit de atmosfeer. Naast zureen potentieel
verzurende componenten bevat regenwater
aanzienlijke hoeveelheden spoorelementen.
Met name de gehalten aan cadmium, koper,
lood en zink zijn hoog te noemen: ze zijn
ongeveer even hoog alsde gehalten in
Rijnwater en ruimschoots hoger dan diein
grondwater. In balansstudies dient daaromin
het algemeen met de belasting vanuit de
atmosfeer rekening te worden gehouden.
Op langere termijn vormt de voortdurende
toevoer van dit zure, zware metalen bevattende, regenwater zowel direct als indirect
een bedreiging voor de kwaliteit van het
grondwater. Het rapport iseen Engelse
vertaling van de oorspronkelijke Nederlandse
versie, rapport no. ECOWAD 84-01.

