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Wie is RIWA?

• Vereniging van 

Rivierwaterbedrijven

• Opgericht 1952

• “RIWA streeft naar een 

dusdanige kwaliteit van het 

oppervlaktewater dat een 

natuurlijke zuivering 

volstaat……”

RIWA-koepel

RIWA-Schelde

VMW

RIWA-Maas

Evides

Dunea

Brabant Water

WML

WATERLINK

Vivaqua

RIWA-Rijn

PWN

Waternet

Oasen

Vitens



Wat doet RIWA?

• Signaleren

– Onderzoek

– Monitoring

• Informeren

– Jaarrapporten

– Thema-rapporten

– RIWA-magazine

• Belangen behartigen

– Via riviercommissies IKSR, ICM

– Directe dialoog met overheid en  

industrie



• Lengte: 1233 km

• Oppervlakte: 200.000 km².

• Inwoners: 58 miljoen waarvan 

13,2 miljoen in NRW, 12,2 miljoen in NL.

• Grootste chemiepark van Duitsland: 

CHEMPARK NRW, locaties in 

Leverkusen, Dormagen en Krefeld-

Uerdingen.

Ons dilemma: Het Rijnstroomgebied



De KRW-doelen: Gaan we het halen?

• Met het voorgenomen beleid, … , zullen in de meeste wateren niet alle 

KRW-doelen voor 2027 worden gehaald. In 2027 heeft naar verwachting 

15 procent van de regionale wateren een goede biologische kwaliteit; 

voor rijkswateren is dit 55 procent

• …. de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet niet altijd, door 

bijvoorbeeld lozingen van bestrijdingsmiddelen, onbekende 

verontreinigingen of calamiteiten met schepen.

(PBL - Balans voor de leefomgeving 2018).



En onze drinkwaterbronnen?

• (24) Een goede waterkwaliteit draagt bij tot het veiligstellen van de 

drinkwatervoorziening …

• (37) De lidstaten moeten de wateren aanwijzen die voor de onttrekking van drinkwater

worden gebruikt ….

• Art 7.3. De lidstaten dragen zorg voor de nodige bescherming van de aangewezen 

waterlichamen met de bedoeling de achteruitgang van de kwaliteit daarvan te 

voorkomen, teneinde het niveau van zuivering dat voor de productie van drinkwater is 

vereist, te verlagen. ….

• 3. „Basismaatregelen” zijn de minimumvereisten waaraan moet worden voldaan en 

omvatten: 

– d) maatregelen om aan de voorschriften van artikel 7 te voldoen, met inbegrip van 

maatregelen om de waterkwaliteit veilig te stellen teneinde het niveau van de 

zuivering dat voor de productie van drinkwater is vereist, te verlagen;
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Onbedoelde consequenties

• Onverwacht voordeel

– Bijv. ontdekking peniciline

• Onverwacht nadeel

– Bijv. ontwikkeling van resistentie

• Tegengesteld resultaat

– Bijv. onwerkzaamheid van antibiotica



Goede bedoelingen (KRW-maatregelen)

• Verbeteren Visintrek

• Denitrificatie in RWZIs

• Reductie kwikuitstoot kolenstook

• Moderne bestrijdings-/geneesmiddelen

• Nieuwe complexvormers

• Invoering 4e reinigingsstap



… met onbedoelde consequenties

• Chloride

• 1,4-Dioxaan

• Bromide

• Trifluoracetaat

• AMPA 

• Polaire nevenproducten

Moeilijk te verwijderen 

met eenvoudige zuivering*

*Toegenomen zuiveringsniveau



Verbeteren Visintrek



199 mg/l

Verbeteren Visintrek



Verbeteren Visintrek



Denitrificatie in RWZIs

Concentratie

1,4-Dioxaan (µg/l)

2013-2017



Denitrificatie in RWZIs

Concentratie

1,4-Dioxaan (µg/l)

okt – nov 2018



Denitrificatie in RWZIs

• 1,4-Dioxaan gebruikt als:

– oplosmiddel in de papier-, katoen- en textielindustrie, 

– koelvloeistof voor auto’s

– uitgangsstof voor de synthese van andere stoffen

– schuimmiddel in de polymeer-industrie 

– cosmetische stoffen en shampoos. 

• Vermoedelijk kankerverwekkend voor de mens (IARC-klasse 2B)



Denitrificatie in RWZIs

The source of increased 1,4-dioxane concentrations in the effluents was identified to 

originate from impurities in the methanol used in the postanoxic denitrification 

process in one of the STPs.

The average monthly load of 1,4-dioxane in the Rhine River was calculated to equal to 

172 kg/d. …, concentration of 1,4-dioxane increased with distance from the spring and 

was found to negatively correlate with the discharge of the river.



Reductie kwikuitstoot kolenstook

BAS: Bazel

KAH: Karlsruhe 

MAI: Mainz

KOL: Keulen

DFL: Düsseldorf

LOB: Lobith

NGN: Nieuwegein

NSL: Nieuwersluis

AND: Andijk



Kwikemissies van industriële installaties in Noord-Rijnland-Westfalen dragen in 

hoge mate bij tot de totale kwikbelasting in Duitsland (3 t/a, 30%).

De kaderrichtlijn water stelt dus duidelijk de doelstelling vast van een geleidelijke 

vermindering en beëindiging van kwikemissies in de wateren. 

“De milieukwaliteitsnorm voor kwik in de vissen van de milieumonsterbanken aan de 

Rijn, Saar, Elbe, Mulde, Saale en Donau permanent en landelijk ongeveer vijf tot 

vijftien keer overschreden.” [BTag 2015b]

Reductie kwikuitstoot kolenstook



Dit rapport is in opdracht en mogelijk gemaakt dankzij de genereuze steun van de Bundesfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Kwikemissies van kolengestookte 

elektriciteitscentrales in Duitsland

Evaluatie van EU-verontreinigende stoffen 

registermeldingen 2015 en voorstellen 

voor maatregelen ter vermindering van 

emissies

Reductie kwikuitstoot kolenstook



Toevoeging van halogeniden (Br) in de ketel

Bromidegehalte in afvalwater verhoogd

Verminderingstechnieken voor kwikafscheiding

Reductie kwikuitstoot kolenstook



Wanneer gebromeerde actieve kool aan de wascyclus wordt toegevoegd, neemt 

de broomconcentratie in het afvalwater toe. [Miller et al. 2014b]

Bezorgdheid van de autoriteiten met betrekking tot de inbreng van broom in 

het water is niet bekend bij de installaties die al meer dan 10 jaar broom 

injecteren (bv verbrandingsinstallaties voor gevaarlijk afval).

Reductie kwikuitstoot kolenstook



12 oktober 2016

• > 100 ug/l in lozing op de Neckar

• > 10 ug/l in drinkwater uit 

oevergrondwater

Moderne bestrijdings-/geneesmiddelen



17 december 2018

• Per december 2018 90% 

minder TFA dan in 2016

• In maart 2019 verdere 

reductie voorzien

Moderne bestrijdings-/geneesmiddelen



Moderne bestrijdings-/geneesmiddelen

• Solvay expands … with opening of new facility at Bad 

Wimpfen - Nov 10, 2014 

• Fluorinated active ingredient molecules permeate more 

readily into the cell, which makes it possible to administer 

smaller doses. 

• https://www.solvay.com/en/press-release/solvay-expands-etfbo-production-agrochemicals-opening-

new-facility-bad-wimpfen



Moderne bestrijdings-/geneesmiddelen

Fipronil Fluoxetine

(Prozac)



Moderne bestrijdings-/geneesmiddelen

Dichloordifenyltrichloorethaan



Moderne bestrijdings-/geneesmiddelen

Trifluoracetaat in de watercyclus:

“Biological degradation and ozonation 

batch experiments with …. (flurtamone, 

fluopyram, tembotrione, flufenacet, 

fluoxetine, sitagliptine and 4:2 fluoro-

telomer sulfonate) proved that there are 

yet overlooked sources and pathways of 

TFA, which need to be addressed in the 

future.”



Moderne bestrijdings-/geneesmiddelen

“…TFA can be rapidly degraded microbially 

under anoxic and oxic conditions. These results 

imply that significant microbial sinks exist in nature 

for the elimination of TFA from the environment.”

“… monofluoroacetate, which occurs at low levels 

in some plants and which is susceptible to slow 

attack by aerobic soil microbes, is known to be 

acutely toxic”



ICBR Rapport 196 (2012)

Maatregelen aan de bron

• Vermindering van de verontreiniging van de wateren 

door:

• ontwikkeling, test en gebruik van biologisch 

afbreekbare substituten die gemakkelijker kunnen 

worden verwijderd in waterzuiveringsinstallaties;

Nieuwe complexvormers



Nieuwe complexvormers

• Vergunningaanvraag BR Karlruhe:
– “Vanaf eind 2008 werd het gebruik van het complexvormende middel 

DTPA bij het bleken van houtpulp gestopt”.

• Hoorzitting: 

– “DTPA werd vervangen voor Tuxon P 5, een fosfonaat”. 

• Toelichting vergunning: 

– “Op grond van de chemische structuur is niet uit te sluiten dat bij 

afbraak in AWZI en in oppervlaktewater AMPA wordt gevormd”. 



Nieuwe complexvormers

REACH (EC 1907/2006) aims to improve 

the protection of human health and the 

environment through the better and earlier 

identification of the intrinsic properties of 

chemical substances. 

"No data no market"



Nieuwe complexvormers



Invoering 4e reinigingsstap

Mikroschadstoffelimination in 

kommunalen Kläranlagen in 

NRW (Stand 05/2018)

• Grootschalige praktijkonderzoek

• Haalbaarheidsstudies voor uitbouw

• Uitbouw zuiveringsinstallaties



Invoering 4e reinigingsstap



Onbedoelde consequenties

• Chloride

• 1,4-Dioxaan

• Bromide

• Trifluoracetaat

• AMPA 

• Polaire nevenproducten

Zeer lastig te verwijderen*

Bronaanpak is noodzaak

*Toename zuiveringsniveau KRW Art 7.3 



Dank voor uw aandacht


