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Lof voor kwaliteit drinkwater uit Rijn

ICBR wint prestigieuze Thiess International Riverprize
De Internationale Commissie ter 

Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft 

in Australië de Thiess International 

Riverprize 2014 gewonnen voor het opmer

kelijke succes dat in de afgelopen meer dan 

60 jaar van haar bestaan is bereikt met de 

bescherming van de Rijn. 

De Thiess International Riverprize van de 

International RiverFoundation werd voor 

het eerst uitgereikt in 1999,  en is uitge

groeid tot de meest prestigieuze milieu

prijs van de wereld. Niet alleen uitmun

tende prestaties worden beloond, maar ook 

het delen van kennis en ervaringen met 

andere rivieren over de gehele wereld.  

Van een open riool in de jaren 60 en 70 

van de vorige eeuw, is de Rijn dankzij 

een op solidariteit gebouwde samenwer

king tussen alle oeverstaten weer tot 

leven gekomen. Door de uitvoering van 

het Rijnactieprogramma en Europese 

Richtlijnen zijn de waterkwaliteit en de 

biologische toestand van de Rijn en de zijri

vieren aanzienlijk verbeterd. 

Aansprekende resultaten
Meer dan 96% van de bevolking is tegen

woordig aangesloten op een rioolwaterzui

veringsinstallatie. Veel grote industriële 

bedrijven beschikken over een eigen afval

waterzuiveringsinstallatie. Het aantal plan

ten en diersoorten is gestegen. Er leven 

bijvoorbeeld weer 63 vissoorten in de Rijn. 

Trekvissen, met name de zalm, de zeeforel 

en de paling, kunnen sinds 2006 vanaf de 

Noordzee Straatsburg weer bereiken. 

Uiterwaarden van de Rijn werden hersteld, 

oude rivierstrengen werden weer aangeslo

ten op de hoofdstroom, en over kleine tra

jecten is de structuurrijkdom in de oever

zone verhoogd. Ook in het voorkomen van 

de negatieve gevolgen van hoogwater zijn 

flinke stappen gezet, onder andere door de 

aanleg van extra waterretentiegebieden. 

Nederlands tintje
‘Met veel plezier hebben we de Thiess 

Riverprize namens alle actoren die in de 

ICBR samenwerken, in ontvangst geno

men’, aldus de Nederlandse ICBRvoorzitter 

Gustaaf Borchardt. ‘We hebben al veel be

reikt met de Rijn: niet voor niets was ons 

thema ‘The Rine: from Europe’s sewer to 

a living, healthy river’. Deze prijs spoort 

ons ertoe aan om de komende uitdagingen 

aan te gaan, zoals effecten van klimaat

verandering, microverontreinigingen en 

verdere verbetering van de vismigratie in 

het Rijnstroomgebied.’

Het thema ‘drinkwater’, en vooral de ontwik

keling van de kwaliteit van het drinkwater 

uit de Rijn, is bij de prijsuitreiking nog extra 

belicht door Andre Bannink van RIWA, de 

vereniging van rivierwaterbedrijven.’

Borchardt ziet de prijs als opstapje naar 

de toekomst, want: ‘Het water in het 

Rijnstroomgebied moet nog schoner worden. 

De verontreiniging van het water in het 

Rijnstroomgebied neemt weliswaar sinds 

geruime tijd af, maar er komen nog altijd 

stoffen voor die problemen opleveren voor de 

chemische en de ecologische waterkwaliteit.’

 

Meer informatie: scan de QRcodes  

of ga naar: www.riverfoundation.org.au  

of www.iksr.org.  

Negen staten – één stroomgebied 
De lidstaten van de Internationale 

Commissie ter Bescherming van de Rijn 

(ICBR), te weten Zwitserland, Frankrijk, 

Duitsland, Luxemburg, Nederland en de 

Europese Commissie, werken nauw sa

men met Oostenrijk, Liechtenstein, het 

Waals Gewest (België) en Italië om een 

goede ontwikkeling van de Rijn en zijn 

zijrivieren te waarborgen. De nadruk van 

de werkzaamheden ligt op de duurzame 

ontwikkeling van de Rijn en zijn uiter

waarden en op de goede toestand van 

alle wateren in het stroomgebied. 


