
U wilt op de hoogte worden gehouden van 
ontwikkelingen in het waterbeleid en -beheer 
en de campagne Nederland leeft met water? 
Vul dan de bon in voor een gratis abonnement 
en stuur deze gefrankeerd naar: 
De Water, postbus 194, 1000 AD Amsterdam.
U kunt de gegevens ook per e-mail sturen 
naar: info@bcp.nl
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s DE WATER is een uitgave van het Directoraat-
 Generaal Water van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat in samenwerking 
met de uitvoeringsorganisatie Nationaal 
Bestuursakkoord Water (IPO, VNG, Unie van 
Waterschappen en de ministeries van V&W, 
VROM en LNV). Het magazine geeft nieuws, 
achtergronden en meningen over het actuele 
waterbeleid en de uitvoering daarvan en 
bericht over activi teiten in het kader van 

De in dit blad gepubliceerde meningen 
weer spiegelen niet noodzakelijkerwijs het 
beleid van de hierboven genoemde organisa-
ties. Geheel of gedeeltelijk overnemen van 
artikelen uit De Water is toegestaan, mits met 
bronvermelding.

REDACTIE:
Redactie: Rob Bijnsdorp (BCP), Ine Bruijns 
(BCP), Henri Cormont (fotoredactie, AGI), 
Moniek Löffl er (RIKZ), Kees Poot (DWW), 
Saskia Ras (DGW), Robert-Jan Schoonen-
boom (DGW), Maartje Thijssen (waterschap 
Brabantse Delta), Inka Vogelaar (Unie van 
Waterschappen), Wim van Wijk (BCP), 
Ingrid Zeegers (RIZA).

BASISONTWERP:
Eindeloos, Den Haag.

DTP:
Eurostaq, Amsterdam.

DRUK:
Antilope, Lier (België).

REDACTIEADRES EN ABONNEMENTENADMINISTRATIE: 
Bijnsdorp Communicatie Projecten (BCP), 
postbus 194, 1000 AD Amsterdam.
Telefoon: (020) 320 82 60, e-mail: 
info@bcp.nl.

De digitale versie van De Water is te vinden op 
http://projecten.nederlandleeftmetwater.nl 
onder ‘nieuws’.

ISSN: 0926-3462.
Dit magazine is gedrukt op chloorvrij papier.
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De hoeveelheid zware metalen in het Rijnwater neemt weer toe. 
Weliswaar nog niet ‘signifi cant’, maar de toename baart de Rijnwater-
bedrijven wel zorgen, zo blijkt uit het Jaarrapport 2004 over de Rijn 
dat de RIWA eind 2005 heeft uitgebracht. Andere stoffen in het 
Rijnwater waar de drinkwaterbedrijven zich zorgen om maken, zijn de 
loodvervanger in benzine, MTBE, het bestrijdingsmiddel diglyme en 
röntgencontrastvloeistoffen. Verder meldt het rapport dat het 
zoutgehalte al twee jaar niet meer daalt en dat de Rijn vrijwel het hele 
jaar lang weinig water heeft afgevoerd.

In de honderdste Rijnpublicatie sinds haar oprichting in 1952 spreekt 
de RIWA haar ongerustheid uit over het gedaalde milieubewustzijn 
van de bewoners van de Rijnoeverstaten. De industrieën voeren de 
tegenvallende economische groei aan om allerlei milieumaatregelen 
ter discussie te stellen. Omdat de toename van de hoeveelheid ge-
meten zware metalen niet is toe te schrijven aan pieklozingen ofwel 
incidenten, vreest de RIWA dat mensen het niet meer zo nauw ne-
men met het milieu. ‘Misschien gooien ze hun lege batterijen of hun 
oude mobiele telefoon weer gewoon in de vuilnisbak. Die belanden 
vervolgen op de stort en daar kunnen metalen uitlogen en uiteinde-
lijk in de Rijn terecht komen’, oppert Gerrit van de Haar, meetnetrap-
porteur bij de RIWA. ‘Een duidelijke oorzaak kunnen we niet noemen, 
daarvoor is het verschijnsel nog te nieuw. Het onderzoek ernaar is 
nog maar net gestart.’
Daarnaast maken de drinkwaterbedrijven die zijn aangesloten bij de 
RIWA, zich zorgen om het bestrijdingsmiddel diglyme. Van de Haar: 
‘Dat middel is zelfs met geavanceerde zuiveringstechnieken slechts 
ten dele tegen te houden. Los daarvan zit dat middel in het afval van 
het drinkwaterbedrijf dat wel over die geavanceerde zuiveringstech-
niek beschikt, en dat bedrijf moet in de buidel tasten om van dit afval 
af te komen. Daar zijn we uiteraard ook niet blij mee.’

Urine
Als het aan de RIWA ligt, krijgen ziekenhuizen een verbod om al 
hun afvalwater op het riool te lozen. ‘Zeker dat waarin resten van 
geneesmiddelen of röntgencontrastvloeistof kunnen zitten, zou 
niet zomaar geloosd mogen worden. Zo ook zouden patiënten die 
met die vloeistof in hun lijf naar huis worden gestuurd, hun urine 
weer bij het ziekenhuis moeten inleveren. Want geneesmiddelen 
horen niet in water terecht te komen, waar weer drinkwater van 
wordt gemaakt.’ 

meer informatie:
RIWA, Gerrit van de Haar, riwa@riwa.org,  www.riwa.org

Weer meer zware metalen in de Rijn

Foto voorpagina: omgeving van de Oostvaardersplassen, 
één van de Natura 2000 - gebieden. Zie pagina 4.
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