De bijdrage vande chemische industrie aande waterverontreiniging
in Nederland

Inleiding
Alhoewel de kwaliteit van het oppervlaktewater inNederland,en met name de kwaliteit
van het Rijnwater, het laatste decennium
aanmerkelijk isverbeterd, blijft dit onderwerp allerwege de aandacht trekken. Reden
daartoe isonder meer de voortdurende zorg
van de waterleidingbedrijven voor een
constante en hoge kwaliteit van het drinkwater en voorts het feit dat in de laatste
jaren het aquatisch ecosysteem en de invloed
die de zogenaamde onderwaterbodems
daarop hebben, steeds meer onderwerp van
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onderzoek zijngeworden. Aangezien voorde
kwaliteit van het oppervlaktewater veelal
gehalten van metalen en chemische Produkten als parameters worden gehanteerd,
richt de belangstelling zich onder meer op de
bijdragen die door de chemische industrie
aan deze problematiek worden geleverd.
Zuurstofbindende stoffen
Toen met het van kracht worden van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)
aan het einde van dejaren zestig de industrie
zich voor de taak gesteld zag haar lozingen te
beperken en te beheersen, wasde aandacht
allereerst gericht op het terugdringen van de
belasting van biologisch afbreekbaar
materiaal.
Een onlangs gepubliceerd bericht van het
CBS [I]geeft het volgende overzicht van de
belasting van het oppervlaktewater met
zuurstofbindende stoffen:
TABEL I - Lozing van afbreekbare organische stoffen
uitgedrukt inmiljoenen inwonerequivalenten (i.e.'si.
Jaar

1975

1980

1982

Huishoudens
Industrie
Waaronder
chemische industrie*

13.7
15.3

14.1
9.7

14.3
8,1

2,8

2.4

2,0

* Exclusief aardappclmcclverwerkende industrie.

Recente schattingen in een enquête gehouden
binnen de chemische industrie [2]geven aan
dat omstreeks het tijdstip van invoering van
deWVO dezebedrijfstak meerdan 4miljoen
i.e.'sloosde, grotendeels ongezuiverd op het
oppervlaktewater.
Uit deze enquête blijkt voorts dat binnen de
chemische industrie na 1982, het laatste jaar
waarover CBS cijfers bekend zijn, een
verdere verlaging van geloosde i.e.'sis
verwezenlijkt. De recenteschattinggeeft aan
dat thans circa 1,3 miljoen i.e.'s ongezuiverd

door de chemische industrie in Nederland
worden geloosd, waarvan circa 300.000i.e.'s
op openbare zuiveringsinstallaties. Circa
500.000 i.e.'sperjaar worden geloosd op
zout rijkswater en 500.000 i.e.'s worden
geloosd op zoet rijkswater, inclusief het
havengebied van Rijnmond.
De teruggang in lozing van ongezuiverd
effluent vindt zijn oorzaak zowel in proceswijzigingen en drastische verbeteringen van
de bedrijfsinterne waterhuishoudens alsook
in de bouw en exploitatie van eigen
zuiveringsinstallaties.
Dat de industrie in het algemeen op grote
schaal voor deze oplossing heeft gekozen,
komt mede door het feit dat hierdoor de
kosten van waterzuivering op langere termijn
konden worden beperkt. De chemische
industrie wordt naast de biologische afbraak
van zuurstofbindende stoffen echter ook
geconfronteerd met noodzakelijke vóórzuiveringen en met kosten voor speciale
verwerking en afvoer van zuiveringsslib.
Dit brengt additionele kosten met zichmede.
Uit de cijfers, die in hetjongste IMP [3] zijn
gepresenteerd, isdan ook niet in volle
omvang afleesbaar in hoeverre deze eigen
zuiveringsinstallaties kostenbeperkend zijn
geweest.
Onderling zijn investeringen in zuiveringsinstallaties moeilijk vergelijkbaar. Ten
opzichte van een gemiddeld investeringsbedrag voor de openbare zuiveringsinrichtingen van f 360—peri.e. (planningsperiode 1985-1989) bedragen de
investeringen voorde periode 1980t/m 1983
voor de aardolie- en chemische industrie
ƒ 285,—per i.e. Deze tendens wordt voorts
duidelijk in de vergelijking van de
investeringsgegevens over eenzelfde periode
voor de openbare zuiveringsinrichtingen en
die voor de zuiveringsinstallaties binnen de
voedings- en genotmiddelenindustrie; een
industrietak waar het te behandelen
afvalwater haast uitsluitend belast ismet
biologisch afbreekbaar materiaal en eerder
vergelijkbaar met het water dat door
openbare zuiveringsinstallaties wordt
behandeld en waar slechtsƒ 65 —per
teruggehouden i.e. benodigd bleek.
Voor toekomstige investeringen voor
zuiveringsinstallaties binnen de chemische
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industrie wordt overigenseen investeringvan
"ca. f 120,—per i.e. aangegeven.
Uit een en ander blijkt dat binnen de
chemische industrie in Nederland de bouw
van eigen zuiveringsinstallaties veelal tot
lagere investeringskosten per i.e.. en
daarmede op termijn tot lagere zuiveringskosten heeft geleid.
In Nederland werd door de chemische
industrie tot 1983voor circa 500 miljoen
gulden geïnvesteerd in zuiveringsinstallaties
die ultimo 1983in werking waren. Sindsdien
zijn verdere substantiële investeringen voor
waterzuivering gerealiseerd en gepland.
In eerste instantie werd door de chemische
industrie voor de terugdringing van lozing
van biologisch afbreekbaar materiaal
gebruikgemaakt van algemeen bekende en
commercieel aanwezige technieken. In de
laatste jaren ismet name voor wat betreft
anaërobe zuiveringstechnieken eigen
ontwikkelingswerk toegepast.
Gelijke ontwikkelingen hebben zich in het
buitenland met name in de Bondsrepubliek
voltrokken. Tengevolge hiervan daalde het
zuurstofdeficiet in de Rijn, zoals gemeten te
Lobith, dan ook aanzienlijk. Volgens RIZA
bedroeg de gemiddelde vracht in tonnen
BZVper jaar over dejaren 1971 t/m 1973
430.000; over dejaren 1980 t/m 1983
240.000; een teruggang dusvan 44%.
De zuurstofverzadiging steeg dan ook in die
periode van 4 5 % tot 77%.
Metalen
Een andere parameter ter beoordeling van
de kwaliteit van het oppervlaktewater
respectievelijk van de aard van het door de
industrie geloosde afvalwater ishet gehalte
aan bepaalde 'zware'metalen. Hoewel onder
zwaar metaal wordt verstaan elk metaal met
een atoomgewicht hoger dan Natrium en in
staat een zeep te vormen, waardoor ook
bijvoorbeeld ijzer in deze categorie valt, isde
term identiek geworden met de verzameling
van de metalen die een schadelijke werking
ophet milieu kunnen hebben.Meestal worden
hieronder gegroepeerd, kwik, cadmium,
chroom, nikkel, zink, koper, lood en arseen.
In het IMP Water 1980-1984 werd het
verloop van de lozingen van deze metalen in
Nederland alsvolgt weergegeven:

TABEL II— Lozing van metalen op het oppervlaktewater intonnen/jaar. In deze cijfersismeegenomen delozing van
bedrijfsafvalwater die door openbare zuiveringsinstallaties verderwordt verwerkt.
1975

1980

1985 (schatting)

Jaar
Metaal

Totaal

Chem. Ind.

Totaal

Chem. Ind.

Totaal

Chem. Ind.

kwik
cadmium
chroom
lood
zink
koper
nikkel

4,8
31.8
400
370
1.700
210
85

4,65
27.3
200
43.3
413
23.9
13.8

0.84
16
150
270
1.100
170
50

0,77
14.3
78,6
24,3
86
20,4
10,2

0,45
11
120
90
570
150
45

0.41
9.3
73,2
22.8
79
15,0
9,7
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Het jongste IMPgeeft aan dat de hier
vermelde, voor 1985 geschatte lozingscijfers
niet alledaadwerkelijk zullen worden bereikt
en dat de beoogde verminderingen dus niet
alle in 1985 zullen zijn verwezenlijkt.
Met name de huidige totale lozingen van
cadmium en lood zijn hoger dan indertijd
voorzien.
In het jongste IMP worden slechts schattingen
gegeven over metaallozingen van de
chemische industrie in Nederland. De recente
enquête in de bedrijfstak geeft hier echter
een beeld van.
TABEL III - Lozing van metalen op het oppervlaktewater
door de Nederlandse chemische industrie, in tonnen/jaar.
.laar
kwik
cadmium
chroom
lood
zink
koper
nikkel

1980 (IMP) [4]

1983(VNCI) [2]

0.77
14,3
76,7
24.3

0.2
11,9
68
11
loi
17
8

86
20.4
10.2

Uit de tabellen Hen III blijkt dat terzakevan
diemetalen diein 1975en 1980nogvooreen
overwegend deel afkomstig waren uit de
chemische industrie (kwik, cadmium en
chroom), voor kwik zeer vérgaande en voor
chroom aanzienlijke verbeteringen zijn
gerealiseerd.

proceswijziging bij de chloorelektrolyse.
Voor het terugdringen van de cadmiumlozingen ten gevolge van de ontsluiting van
fosforerts in de kunstmestindustrie wordt
thans, in samenwerking tussen overheid en
bedrijfsleven, eveneens naar proceswijziging
gestreefd.

TABEL V - Metaalvracht van de Rijn hij Lobith [31.

metaal
kwik
cadmium
chroom
lood
zink
koper

Gem. jaarvr acht
1980/1983 (in tonnen)

Afname t.o.v.
1970/1973

11,6
81
1.255
1.004
6.881
955

88 %
55 %
68 %
50 %
51 %
49%

De Duitse chemische industrie heeft onlangs
haar aandeel in de lozingen van een aantal
metalen bekendgemaakt [5].

Met het vorderen van deze industriële
sanering neemt het relatieve aandeel van de
diffuse lozingen toe. De volgende tabel geeft
dit weer.

Jaar

1980

chroom
lood
zink
koper
nikkel

970
60
1.100
120
160

TABEL VI — Lozing van metalen op de Rijn door de
chemische industrie inde BDR, in tonnen/jaar.
1983
200
40
700
100
100

1986
(schatting)
n.a.
3(1
500
80
80

TABEL IV - Lozing van metalen op het oppervlaktewater
in Nederland, /9tf5, in tonnen/jaar [3].
Totaal
0.5
20.4
88.4
402
434
95
38

Industrie
0.3
18
85
24
144
T T

26

Diffuus
0.2
2,4
3.4
378
290
73
12

De teruggang van de lozingen van metalen
door de chemische industrie heeft verschillende oorzaken. Ten dele ishet een gevolg
van interne sanering en verbeterde bedrijfshuishouding. resulterend in vermindering
aan de bron. Op het gebied van de lozing van
chroom worden thansverdere maatregelen in
deze uitgewerkt.
Dedrastischeverminderingvande kwiklozing
ismede het gevolg van een fundamentele

TABEL VII — Lozing vangehalogeneerde koolwaterstoffen, in tonnen/jaar [4].
Jaar

1975
1.000

Speciale technieken ter verwijdering van
metalen uit afvalwater zijn in enkele gevallen
ontwikkeld en toegepast.
Voorts isde emissie van metalen teruggedrongen met het installeren van biologische
zuiveringsinstallaties in de bedrijven
aangezien metaaladsorptie optreedt aan het
actief slib.
Analoge ontwikkelingen hebben zich in het
buitenland voltrokken. De invloed hiervan,
met name vanuit de Bondsrepubliek, op de
kwaliteit van het Rijnwater te Lobith, zijn
uitvoerig verslagen.

De lozingen van nikkel,zink en koper waren
in 1975 nog voor meer dan 50% afkomstig
van industriële lozingen, zij het niet in eerste
instantie vanuit de chemische industrie.
Geschat wordt dat ook hier aanzienlijke
reducties sinds 1975 zijn bereikt [4].

kwik
cadmium
chroom
lood
zink
koper
nikkel

op Rijkswater. In het IMP Water 1980-1984
werd de volgende prognose gegeven:

Organische microverontreinigingen
Onder de term organische microverontreinigingen wordt een groot aantal componenten
verstaan, waaronder de gehalogeneerde
koolwaterstoffen, de aromatische koolwaterstoffen, fenolen en mineraleoliën.Met name
de lozing van gehalogeneerde koolwaterstoffen isin belangrijke mate afhankelijk van
de activiteiten van de chemische industrie.
Voor de andere categorieën zijn overige
industriële activiteiten, waaronder raffinaderijen, de metaalindustrie en het verkeer
eveneens van groot belang.
De in de verschillende indicatieve meerjarenplannen vermelde lozingen van
gehalogeneerde koolwaterstoffen hebben
uitsluitend betrekking op industriële lozingen

1980
1985
(schatting) (schatting)
980

200

Het jongste IMP terzake geeft hiervoor aan [3]:
1975
1.000

1980

1985

530
105
(gemeten) (schatting)

De binnen de chemische industrie gehouden
enquête geeft voor 1983een totale lozingaan
van 490 ton.
Bij deze lozingscijfers dient er rekening mee
gehouden te worden dat het binnen deze
categorie gaat om een veelheid van
componenten. Van een aantal als zeer
schadelijk onderkende stoffen heeft reeds
een vérgaande sanering plaatsgevonden.
Zo isde lozing van drins thans reeds teruggebracht op het niveau dat als lange termijn
doelstelling werd vastgelegd. Polychloorbifenylen (PCB's) komen thansnogslechtsin
uiterst lage, nauwelijks aantoonbare
concentraties in de Nederlandse lozingen
voor.
De rechtstreekse lozingen van fenolen
werden voor 1975 geschat op 420 ton [3].
De lozing hiervan isslechtsvoor een beperkt
deel aan de chemische industrie toe te
schrijven.
Voor aromatische koolwaterstoffen zijn geen
cijfers betreffende de lozingen vanvóór 1980
voorhanden. De teruggang van de in dat jaar
vastgestelde totale industriële lozing van
600 ton MAK's (monocyclische aromatische
koolwaterstoffen) en 5 ton PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zal
het gevolg zijn van saneringen bij grotere
industrieën waaronder enige chemische
industrieën.
Een duidelijk inzicht in het aandeel van de
chemische industrie in deze totaalvracht
ontbreekt. Dit komt mede doordat onder
MAK's een veelheid van stoffen wordt
verstaan, die ook op andere wijze wordt
geïnterpreteerd. Voor PAK's blijkt het
aandeel van de chemische industrie in de
totale lozing minder dan de helft te zijn.
Gegevens inzake diffuse lozingen van
organische microverbindingen ontbreken.
Bij het verder terugdringen van de directe
industriële lozingen op rijkswater zullen deze
gegevens voorverder beleid echter onmisbaar
zijn.
De terugdringing van lozingen van organische
microverbindingen binnen de chemische
industrie wordt mogelijk gemaakt door het
toepassen vanspeciale technieken. Met name
wordt het zogenaamd strippen van afvalwater
en de behandeling hiervan met adsorbens,
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waaronder actieve kool veel gebruikt.
Daarbij kan worden voorkomen dat een verschuiving van milieubelasting naar andere
compartimenten (bodem, lucht) optreedt.
De hoeveelheid geïmporteerde organische
microverbindingen heeft eveneens een
belangrijke vermindering ondergaan [3],
TABEL VIII — Gehalte organische microverbindingen in
de Rijn te Lobith. in tonnen/jaar.
EOCI
Fenol
MAK
PAK

1971 t/m 1973

1980t/m 1983

1.200
1.745
n.a.
n.a.

316
639
n.a.
n.a.

Verder isin de komende jaren van belang de
mate en het tempo van verder terugdringen
van bepaalde lozingen. Het isevident dat de
nog te nemen maatregelen van aanzienlijk
gecompliceerder aard zullen zijn dan die,
welke in het afgelopen decennium zijn
verwezenlijkt.
De Nederlandse chemische industrie tracht
thansoplossingen tevinden voorde lozingen,
die nog van wezenlijke invloed worden
geacht op de kwaliteit van het oppervlaktewater, zoals cadmium, en gehalogenecrde
koolwaterstoffen. Daarbij wordt steeds meer
aandacht besteed aan wijzigingen en aanpassingen in de produktieprocessen zodat
verontreinigingen aan de bron worden
teruggedrongen.
Beschouwing
Uit velerlei gegevens blijkt dat de afgelopen
jaren de chemische industrie, zoals ook de
gehele industrie, in het algemeen erin is
geslaagd de lozingen van milieubelastende
componenten op het oppervlaktewater aanzienlijk terug te dringen. Daarmede behoort
echter de zorg om de kwaliteit van het
oppervlaktewater nog niet tot het verleden

[6].
Die zorg betreft een aantal belangrijke
aspecten. Ten eerste isover de laatste jaren
de totale zoutvracht van het Rijnwater
constant gebleven of zelfs toegenomen.
Dit alom bekende verschijnsel hangt echter
nauwelijks samen met de activiteiten van de
chemische industrie.
Tengevolge van deze ontwikkelingen wordt
de bijdrage vandediffuse lozingen van steeds
meer belang. De samenleving en dusook de
chemische industrie wordt daarbij geconfronteerd met de problemen van gebruik en
verspreiding van bepaalde chemische
Produkten. Voor enkele produkten heeft dit
reeds tot bepaalde acties en studies geleid,
zoals het in Nederland ingediende verbod op
PCB's, een vrijwillige regeling inzake
kwikbatterijen, en de thanslopende studie
naar het gebruik van cadmiumverbindingen.
Antwoorden op deze problematiek kunnen
slechts gevonden worden na afweging van
alle maatschappelijke aspecten verbonden

aan de toepassing van bepaalde stoffen.
Tenslotte dient de chemische industrie, naast
de zorg voor de totale lozingvan bepaalde
stoffen, ook aandacht teblijven schenken aan
het voorkómen van incidentele lozingen.
Hoewel, voor wat betreft het effect dat
dergelijke lozingen kunnen hebben op de
kwaliteit van met name het drinkwater, deze
problematiek eerder speelt bij de bedrijven
gelegen bovenstrooms van de concentratiegebieden van de Nederlandse chemische
industrie, bezint men zich (hier te lande) ook
meer en meer op deze materie. De intensiveringvan debedrijfsinterne handhaving van
milieumaatregelen, die centraal in de

belangstelling staat van het Nederlandse
bedrijfsleven, kan daar een adequaat
antwoord op geven.
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Aanleg gietwaterleiding
Westland in volle gang
Zowel aan de Rotterdamse alsaan de
Westlandse zijde wordt hard gewerkt aan de
aanleg van de gietwaterleiding waardoor
vanaf april van dit jaar Rotterdams water
naar het Westland zal stromen.
Ter hoogte van Maasdijk, juist benoorden de
Nieuwe Waterweg wordt in de maanden
januari en februari overeen afstand van ruim
800 meter een 800 mm-leidingonder sloten,
wegen en kassen doorgetrokken.
Aannemer Van Eijk uit Gouda maakt
daarbij gebruik van de techniek van de
horizontaal gestuurde boring.
De kosten van het project, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de NV Westlandsche
Drinkwaterleiding Maatschappij (WDM).
bedragen ca. ƒ 4 miljoen.
Met dit hydraulisch en elektrisch bestuurde boortoestel
wordt over een afstand van X25meter eengat geboord
(grootste diepte 16 meter}.
Na het ruimen van het boorgat wordt deS00 mm transportleiding erdoor getrokken.

