
Ook de drinkwaterbedrijven kwamen
in de jaren tachtig in het geweer tegen
de ongegeneerde lozing van vuile

stoffen. De RIWA, vereniging van Rivierwater-
bedrijven, was niet tevreden met het tempo
van kwaliteitsverbetering van het Rijnwater
door de overheid. “De internationale Rijncom-
missie werkte niet snel genoeg”, zegt directeur
Peter Stoks, “dus richtten wij een eigen Rijn-
commissie op met als doel te vechten voor een
schone bron voor drinkwater. In theorie 
maakten we goed drinkwater, maar we vonden
het principieel slecht dat de consument moest
betalen voor het opschonen. Vervuiling hoort
niet thuis in een rivier. Drinkwater moet met
eenvoudige technieken te maken zijn.”
Stoks denkt dat het succes van Nederland bij
de opschoning van de Rijn vooral ook met de
tijdgeest te maken heeft. Na de Tweede
Wereldoorlog waren rokende schoorstenen het
symbool van de wederopbouw en toenemende
welvaart. De sloot was er in de eerste plaats
voor de afwatering en pas daarna voor de kik-
kers. In 1985 was in de Nota Waterhuishou-
ding voor het eerst veel aandacht voor de 
ecologie. “Een jaar later voltrok zich de 
Sandozramp”, herinnert Stoks zich. “Veldbio-

logen werden gallisch, want ze hadden net de
natuur een beetje zien opleven. Met de ramp
werd de ontwikkeling zoveel jaren teruggezet.
De waterzuiveringsbedrijven moesten hun
inname voor enkele maanden stopzetten en
hun voorraden aanspreken.”
De RIWA startte in de tweede helft van de
tachtiger jaren het ‘Fliessende Welle’ 
onderzoek. Evenals de medewerkers van het
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, 
stapten ook onderzoekers van de RIWA in een
bootje en zakten vanaf Zwitserland de Rijn af
naar de lage landen. Het afvalwater dat ze
tegenkwamen, vingen ze op voor analyse.
“Daar waren de bedrijven niet blij mee”, zegt
Stoks. “Onze eerste contacten met de Duitse
industrie waren redelijk koel.” Maar de RIWA
zette door en ging zo’n vier keer per jaar rond
de tafel met de chemische bedrijven. Ze wilden
informatie over de stoffen die ze loosden, maar
onder het mom van bedrijfsgeheim werd dat
niet gegeven.

De RIWA had een sanctie achter de hand, die
ook een keer werd gebruikt. BASF had giftige
stoffen geloosd, die in het Amsterdamse drink-
water terecht waren gekomen. De RIWA maak-

te het feit wereldkundig. Sindsdien zijn de
contacten met de industrie een stuk verbeterd.
BASF heeft inmiddels een groot milieulab met
zo’n duizend medewerkers. “Ze zijn heel
gewillig om mee te onderzoeken als wij met
iets komen dat we niet kunnen thuisbrengen”,
zegt Stoks. “De argwaan moeten we vasthou-
den, maar tegenwoordig wel met een zekere
nuance.” Achteraf gezien heeft de Sandozramp
eigenlijk veel goeds gedaan, concludeert hij. 
Er kwam controle op lozingsvergunningen, 
nieuwe systemen werden ontwikkeld om plot-
selinge verontreiniging te kunnen signaleren
en iedereen benedenstrooms te kunnen waar-
schuwen. Bovendien kreeg de industrie zware
boetes opgelegd als zij nog illegaal loosde.
Net als het GHB maakt de RIWA zich
inmiddels minder zorgen over de zogenoemde
puntbronnen, de directe lozingen van de
industrie. Wat overblijft zijn de diffuse bron-
nen: vervuiling die na regenbuien via de steden
en agrarisch land in de Rijn terechtkomt. 
“We willen nu de industrie aanspreken op wat
ze maken, maar ook de consument op wat ze
gebruiken. Van nieuwe stoffen is niet altijd
bekend of ze kunnen worden afgebroken,
zoals wc-eend en andere schoonmaakmidde-
len. Daarnaast vinden we geneesmiddelen
terug in het water, evenals geur- en smaakstof-
fen en additieven zoals lood, en benzeen. 
Allemaal in lage niveaus, maar ze horen niet in
water thuis.”

Nog steeds moeten drinkwaterbedrijven af en
toe hun waterinname stoppen door ongeluk-
ken met gevaarlijke stoffen. In de jaarverslagen
van de RIWA zijn de exacte data en soorten
stoffen terug te vinden. Zo moest in november
2001 het waterbedrijf in Nieuwegein 34 dagen
stoppen met inname, in januari 2002 nog eens
negentien dagen. Daarbij ging het om het
onkruidverdelgingsmiddel isoproturon en
onder meer om chloortoluron. “We willen
daarom niet steeds een successtory over de Rijn
vertellen”, zegt Peter Stoks. “Anders krijgt
iedereen de neiging om te denken dat we er al
zijn. Dat is dus niet zo.”

Stichting Reinwater is ook nog niet gerust
op de waterkwaliteit van de Rijn, hoewel
het werkgebied langzaam is verlegd naar

de Maas, omdat deze rivier op de schaal van
verontreiniging inmiddels een stuk hoger
scoort. “Langs de Rijn gedragen de chemische
bedrijven zich nu redelijk”, zegt scheidend
directeur José Houweling. “Met de Internatio-
nale Rijncommissie hebben we een goed con-
tact en ook nationaal gaat het overleg redelijk.
De meeste zijn wel tevreden over de kwaliteit
van het Rijnwater. Maar op ecologisch vlak is 
er nog heel wat te doen.”
Projectleider Tinco Lyncklama: “Enige maan-
den geleden las ik dat één op de drie bedrijven
illegaal loost. Dat zal ook wel op de Rijn zijn.
Ze lozen ofwel meer stoffen dan is toegestaan
ofwel verboden stoffen. En dan bestaan er ook
nog stoffen die we niet kennen. Op ecologisch
vlak zijn er een aantal dingen die beter moeten.
Bijvoorbeeld de natuurlijke meanders die in
een rivier horen. Maar we willen ook het her-
stel van de zalm. In 1986 lanceerde Neli Kroes
het rapport ‘De zalm terug in de Rijn’. Dat is
gelukt, maar nog niet geheel zelfstandig. We
zetten gekweekte eitjes bovenstrooms uit. Of
het een Rijnzalm is, daarover kun je discussië-
ren. Deskundigen noemen het een Atlantische
zalm, omdat de eitjes daar vandaan komen.” 
Lyncklama noemt bovendien het probleem van

de groene stroom. Door de turbines van de
waterkrachtcentrales worden vele vissen 
gehalveerd. “Na een overstroming zie je overal
gebroken palingen liggen, die zijn allemaal 
vermalen door de turbines. Samen met de vis-
sersvereniging hebben we Tweede Kamerleden
benaderd. Dit heeft geleid tot een motie om iets
aan visgeleidingssystemen te doen, die moeten
voorkomen dat er vissen in de turbines komen.
Bijvoorbeeld door roosters aan te brengen,
maar ook door waarschuwend licht of bubbels.
Beter is nog een speciaal mechanisch systeem te
installeren dat voor alle vissen werkt.”

In het verleden heeft de Stichting Reinwater
heel wat acties rondom de Rijn gevoerd. Na het
havenbedrijf en de drinkwaterbedrijven
namen ook de activisten de taak op zich om de
Rijn te checken op allerlei stoffen. Dat waren
monstertochten van twee, drie maanden. De
meetgegevens stuurden ze naar de bedrijven
en leidden soms tot ludieke acties, zoals in de
Hofvijver van het Binnenhof, waar Reinwater
toenmalig minister Neli Kroes opriep tot
krachtiger maatregelen. 
“Maar onze kracht lag op de eerste plaats in de
juridische weg”, zegt Houweling. “Twee jaar
geleden wonnen we – samen met andere partij-
en - nog een rechtszaak tegen de Franse kali-
mijnen, die geld moest betalen aan het drink-

waterbedrijf in Amsterdam. Ook namens de
tuinders in het Westland hebben we procedu-
res gevoerd, omdat ze teveel zout water kregen.
Inmiddels heeft de Vewin, een koepel van
drinkwaterbedrijven, alle claims onder hun
hoede genomen.”
Het succes van de schone Rijn is volgens 
Houweling terug te voeren naar acties van
meerdere partijen. “Alleen een milieubewe-
ging is niet genoeg”, zegt ze. “En we hadden de 
mazzel dat er een communicatieve voorzitter
van de nationale delegatie van de ICBR op het
ministerie zit. Het is een combinatie van geluk
en de tijdgeest. De boodschap moet ook 
aankomen en de Duitsers hebben die goed
opgepikt.”
José Houweling geeft de waterkwaliteit van de
Rijn op dit moment het rapportcijfer acht.
“Maar qua infrastructuur moet er nog veel
gebeuren. Het water is best schoon, maar waar
blijven de beesten?” Speerpunt in het beleid
van de stichting is nu de Maas, maar ze willen
wat betreft de Rijn niet achterover hangen.
“Behalve wanneer de Rijn op alle fronten een
10 haalt”, zegt Tinco Lyncklama. “Ik wil wel
weer een Rijn met dertig vissoorten terug en
een betere delta, zoals bij de Donau. De onze is
kaal en kil, de vissen kunnen vaak de Rijn niet
in. Nederland zou wat van de Donaudelta 
kunnen leren.” 

De activisten

“Gekweekte zalmeitjes bovenstrooms uitzetten”

“BASF is nu heel gewillig als wij met iets komen”
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Het drinkwaterbedrijf
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