Voor die, om het zo te zeggen, gelijkvloers wonende Hollanders, is het veel waard, dat reinheid in het gehele huis
heerst. Wanneer de bewoners van Overheim en Moesel het
water net zo zorgvuldig behandelen als hun wijn, kunnen wij
meer dan tevreden zijn. Hoe goed deze wijn ook smaakt en
hoe graag wij ze ook drinken, blijft het water toch onze hoofddrank. Onder geen enkele omstandigheid kunnen wij dit missen. Daarom maken wij ons zorgen over de toenemende
vervuiling van de Rijn.
In een kringloop wordt het water als een destillaat steeds
weer uit zee naar boven gebracht. Zo rein als het hemelwater
tot ons komt behoeft het in de .rivier niet te blijven. Maar de
vervuiling moet binnen bepaalde grenzen gehouden worden.
Het gevaar van verzilting van het Rijnwater dreigt en wat
staat ons nog te wachten tengevolge van de ontwikkeling van
de atoomenergie.
We hechten er evenwel grote waarde aan om gemeenschappelijk zijn watervervuilingsproblemen onder de ogen te zien.
Zou in deze zin een goede Europese samenwerking mogelijk
zijn, dan kunnen de aanwezigen als vertegenwoordigers van
de waterrechten, in Meersburg bijeengekomen, ervan ~er
zekerd zijn, dat ook onze Nederlandse Vereniging met volle
overgave zijn medewerking zal geven.
Laten we derhalve samen het water bruikbaar en V ader Rijn
in ere houden.

DE BETEKENIS VAN DE VERONTREINIGING
VAN DE RIJN VOOR DE HOLLANDSE
WATERHUISHOUDING
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Voordracht gehouden door Mevrouw Dr N. L. Wibautlsebree Moens op de Internationale bijeenkomst
in oktober te Meersburg.
De Vereniging voor de bestrijding van Water-, Bodem- en
Luchtverontreiniging, waarvoor ik als afgevaardigde op deze
dag uitgenodigd ben, bestaat meer dan 45 jaren.
Ik wil trachten U duidelijk te maken waarvoor het Rijn··
water in Nederland wordt gebruikt en in hoeverre de verontreinigingen van dit water het gebruik ervan kan benadelen.
De Hollandse waterhuishouding is buitengewoon gecompliceerd, zodat slechts de hoofdlijnen naar voren kunnen
worden gebracht.
De kaart (figuur 1) geeft de geographische situatie van het
land weer, die de hydrologische toestand inpliceerd. Zowel
het westelijk als noordelijk deel liggen onder de zeespiegel.
Dit gedeelte van het land zou onder water staan, wanneer
geen dijken en sluizen aan de zee een halt zouden töeroepen.
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- Langs de -gehele kust komt tweemaal per dag eb en vloed voor.
Door storm kunnen de waterstanden enige meters worden
verhoogd; de kracht van het zeewater is dan buitengewoon
groot.
In dit laag gelegen gedeelte van Holland vormen de duinen
de natuurlijke bescherming. De duinenrij, die oorspronkelijk
de gehele kust vormde, werd echter op meerdere plaatsen
door de zee doorbroken. Door deze openingen (zeegaten)
komt bij iedere vloed het zeewater met kracht binnen. Het
zoute water dringt direkt het laag gelegen land in tijdens het
schutten van schepen en verder langzamerhand in alle kanalen
en sloten van het westen en noorden des lands. Indirekt ge~
beurt dit via de bodem door kwel onder de duinenrij door in
het achterland.
Alle in figuur 1 met strepen en punten aangegeven partijen
tonen de plaatsen, waar het water meer of minder brak is. Al
het water in het laag gelegen westen stagneert en voor iedere
beweging van het water zijn kunstmatige installaties nodig.
Omstreeks 1300 heeft men de windmolen voor de verwijde~
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ring van het water toegepast en sindsdien werden de lage
gedeelten bewoonbaar. Tegenwoordig zijn de windmolens
grotendeels door electrische gemalen vervangen. Vanaf 1600
zijn veel moerassen en meren drooggelegd. Een grotere kaart
zou een mozaïek van polders en droogleggerijen laten zien.
In het westen van het land moet in de herfst en in de winter
dikwijls een zeer grote hoeveelheid regenwater, dat niet in de
bodem wordt opgenomen, uitgemalen worden en tenslotte naar
zee worden afgevoerd.
De andere helft van het land, het oostelijk deel. ligt boven
de zeespiegel; dit heeft zoet en in het algemeen stromend
water.
Twee grote rivieren, de Rijn en de Maas, voeren zoet water
aan. De Maas kan wegens de zeer geringe aanvoer van water
buiten beschouwing blijven. Een andere bron van zoet water
is de regen.
In het midden van het land ligt het IJ sselmeer (een binnen~
meer), dat vroeger sterk brak was, doch in 1932 van de
Noordzee werd afgescheiden. Sinds die tijd is het water lang~
zamerhand minder brak geworden. Het IJ sselmeer bevat heden
voor het grootste deel Rijnwater, dat door de IJ ssel w órdt
aangevoerd.
Alvorens de invloed van de verontreiniging van het water
in de Rijn op de Hollandse waterhuishouding te belichten, wil
ik de problemen, waarmee wij te kampen hebben, nader aan~
geven.
Evenals dit in alle dicht bevolkte landen van West~Europa
het geval is, zijn de meeste wateren ook in Nederland ver~
ontreinigd, vooral de stilstaande wateren in het westen en in
het noorden.
De grachten in de vele steden en de sloten in de polders
kunnen vooral des zomers veel stank geven.
De verontreiniging van het water met huishoudelijk afval~
water is het minst schadelijk en het gemakkelijkst te bestrijden.
Met een goede biologische afvalwaterreiniging wordt dit
water gezond gemaakt.
Het industriële afvalwater doet de verontreinigingen toe~
nemen. Dikwijls leveren deze verontreinigingen geen gevaar
op, of men kan de schadelijkheid opheffen door de stoffen
tegen te houden, wanneer men dit althans wil of ertoe ge~
dwongen wordt.
Als waterverontreiniging is niet in de laatste plaats de
v~rzilting van het water in de zeer laag gelegen delen van het
land als gevolg van het indringen van zeewater, te achten.
Brak water is niet alleen als drinkwater voor de mens on~
deugdelijk, doch kan ook voor het vee en voor vele gewassen
schadelijk zijn.
Eeuwenlang heeft men dit gelaten voor wat het was; het
brakke water stelde de aard van de gebruikmaking van het
land vast. Men stelde zich hoofdzakelijk met veeteelt tevreden
en met de verbouw van gewassen, die weinig zoutgevoelig zijn.
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Tuinbouw, bloementeelt, kasculturen e.d. waren in gebieden
met brak water onmogelijk.
Door de dichte bevolking is de benutting van de bodem in
de laatste decenniën, vooral in het westen, zeer geïntensiveerd.
Men heeft veel proeven gedaan om van de meest uiteenlopende cultuurplanten de zouttolerantie vast te stellen (tomaten,
druiven, bonen, aardappelen, fruit, bloemen). Een te veel aan
zout uit zich in remming van de groei of is veelal giftig.
Men spreekt daarom in de laaggelegen gebieden van een
zoutprobleem en geeft zich veel moeite met alle middelen het
brakke water te bestrijden. Hiervoor laat men in de zomer,
waar dit mogelijk is, veel water met weinig zout in de kanalen
en sloten van de polders binnen. Dit zoete water, dat zo
mogelijk van goede kwaliteit moet zijn (in ieder geval zuurstof
moet bevatten), moet tegelijkertijd de verontreiniging van het
water opheffen.
Verzilting en verontreiniging bedreigen dus het water in de
laag gelegen westelijk en noordelijke provincies.
Bovendien vraagt de landbouw in het hoger gelegen oostelijk deel, de laatste tijd een grote hoeveelheid zoet water van
goede kwaliteit voor de beregening van weiden en akkers in
droge zomermaanden (in Holland waren er in de periode
1900- 1950, 5 zeer natte zomers, 25 natte zomers, 23 droge
zomers en 3 zeer droge zomers) .
De oogstopbrengst wordt daardoor zeer verhoogd. Ook dit
water moet direkt of indirekt aan de Rijn worden onttrokken.
In de laatste jaren neemt het begrip toe, dat de beide bedreigingen, verzilting en vervuiling, met alle middelen moeten
worden tegengegaan. In het bijzonder is deze gedachtegang
levendig bij de meer dan 400 leden van onze vereniging. Daarom heeft de internationale bijeenkomst ook in deze zin een
bijzondere betekenis.
Nu kan ik het onderwerp Rijn aansnijden.
Het Rijnwater is, met uitzondering van de regen, de enige
bron voor zoet water. Het is van vitale betekenis voor de
Hollandse waterhuishouding. Ten eerste voor het terugdringen
van zeewater bij de sluizen en om het opdringen van het zeewater in het achterland te beteugelen. Ten tweede om de zoeven genoemde doorspoeling ter bestrijding van verontreinigingen toe te passen en ten derde als drinkwater.
De toename van de verontreiniging van het Rijnwater geeft
ons veel zorgen. Nederland is het laagstgelegen gebied aan de
Rijn en wij hebben heel eenvoudig te aanvaarden wat Vader
Rijn ons geeft.
In figuur 2 is de Rijn en de drie vertakkingen IJssel, Lek en
Waal aangegeven. Tweederde van het Rijnwater stroomt
langs de kortste weg naar de Delta, éénnegende stroomt
naar het IJsselmeer, tweenegende stroomt westwaarts.
Enkele gebieden gebruiken het Rijnwater direkt voor de
doorspoeling en voor de zoutbestrijding (met dikke pij len
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zijn deze onttrekkingspunten in figuur 2 aangegeven). Het
zijn Rijnland, Schieland en Delfland. Ook de waterleidingen
van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam gebruiken het Rijnwater direkt (deze punten zijn in figuur 2 met dunne pijlen
aangegeven) .
Het drinkwater in Holland wordt voor 70 % uit de bodem
gewonnen; 30 % komt uit de Rijn .
De drie grote steden in het westen (Amsterdam, Rotterdam
en Den Haag) ontnemen het drinkwater hoofdzakelijk aan
de Rijn.
Er wordt nu een millioenenplan uitgevoerd , waarbij men
het Rijnwater in de duinen brengt en het duinzand als filter
wordt gebezigd (dunne pijl figuur 2) .
Het is begrijpelijk dat verontreinigingen en hogere zoutgehalten van het Rijnwater, deze waterwinning in de duinen
bedreigen.
Indirekt van het Rijnwater afhankelijk zijn de andere gebieden. Men verzamelt een Rijnwatervoorraad in het IJ sselmeer gedurende de voorzomer. In de zomer wordt dan vanuit
het IJ sselmeer zoet water ingelaten ( zonodig in gemalen) bij
Amsterdam, Monnikendam, Schardam, Lemmer en op vele
andere kleine plaatsen van de laag gelegen gebieden in/ het
noorden en westen. Met dit zoete water wordt de verzilting

figuur 2

107

en zo mogelijk de vervuiling bestreden (dikke pijlen in figuur
2) . Het zal duidelijk zijn, dat hoe beter het Rijnwater is, hoe
gunstiger de resultaten zijn. In het bijzonder geldt dit bij het
inlaten van Rijnwater in Schieland, Delfland en Rijnland.
Verhoging van het zoutgehalte en van het zuurstof-tekort
brengt in deze gebieden schade toe aan bloemen, vruchten en
kasculturen. Niet de verontreiniging op zichezlf, doch de toename ervan in de laatste jaren baart zorgen.
Een natuurlijk gevolg van de dichte bevolking aan dit
stroomgebied, dat zijn huishoudelijk- en industrieel afvalwater
daarin afvoert, geeft een bep·a alde verontreiniging van het
Rijnwater. Dit is evenmin te veranderen als de lage ligging
van Nederland.
Ten dele is het afvalwater ongevaarlijk in zoverre het door
de biologische zelfreiniging kan worden verwerkt. Deze biologische zelfreiniging van het Rijnwater heeft echter tijd en
ruimte nodig, welke wegens de te geringe afstand tussen
Lobith en de zee te kort schiet.
De biologische zelfreiniging van het deel van het Rijnwater,
dat via de Waal in de Delta stroomt, zal zich wel in de riviermondingen voltrekken.
Het deel van het Rijnwater, dat naar Rotterdam stroomt,
de onttrekkingspunten voor drinkwater en voor doorspoeling
van Rijnland en Delfland, zullen door de tegenwoordige en
toekomende verontreinigingen worden geschaad.
Het overige deel stroomt in het IJ sselmeer. Hier is tijd en
ruimte voor de biologische verwerking van de verontreinigingen van het Rijnwater. Alle gebieden, die vanuit het IJ sselmeer
worden gedraineerd zijn er beter aan toe dan de zoëven genoemde.
___- De Rijn voert echter niet alleen biologisch verwerkbare
stoffen, doch ook een hoeveelheid niet verwerkbare aan . Deze
verzamelen zich in de Nederland se wateren.
Als niet biologisch assimileerbaar zijn te rekenen: vele zouten, zand, leem, cellulose, vezels, steenkolenstof, motorolie,
een deel van het detritus (d.i. dood plankton) e.d.
-- Bij de vertraging van de stroom zinken deze substanties
naar de bodem van de rivier, worden ten dele naar zee gevoerd
en ten dele naar het IJ sselmeer, waar ze een sliblaag vormen.
De motorolie verzamelt zich aan de oppervlakte van het water.
De zouten blijven echter in het water opgelost.
Men stelt zich tevreden met de bepaling van de chloriden,
doch het is duidelijk. dat dit slechts een deel van het totale
zoutmengsel aangeeft. In het bijzonder bedreigen de zouten
onze landbouw. Wij gebruiken, zoals reeds gezegd, het Rijnwater voor de ontzilting en als drinkwater.
Onder de niet-biologische verwerkbare stoffen is ook het
radio-actieve afvalwater te rekenen. Het staat reeds vast. dat
zich radio-actieve elementen in klei kunnen ophopen.
Een publicatie van door vier Amerikanen gedane onderzoekingen in januari 1956 in de Columbia-rivier, is daarvoor
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van grote betekenis. Dit onderzoek werd ingesteld door de
"Public Health Service" in de jaren 1951-1953.
Interessant zijn de in de Columbia~rivier gevonden radio~
actieve ophopingen in het plankton. Het phytoplankton be~
vatte 10.000 maal meer radio~actieve elementen als het water.
De kleine kreeftjes ( crustacea), die zich met phytoplankton
voeden, zijn eveneens radio~actief. Ook jonge vissen die crustacea als voedsel opnemen en tenslotte de vissen, die deze
jonge visjes weer hadden verorberd, bleken allen radio~actief
te zijn. Tot nu toe werd echter in de Columbia~rivier de ophoping van radio~actieve stoffen in de consumptievis slechts
weinig in het vlees, doch hoofdzakelijk in de graten aangetroffen.
De flora en fauna van het gezamenlijke plankton in het
Rijnwater kunnen eveneens door radio-actief afval bedreigd
worden en zo de biologische zelfreiniging beïnvloeden. De
biologische zelfreiniging in het water, waarover iedereen die
zich met waterverontreiniging bemoeit, de mond vol heéft
zonder precies te weten hoe de zaken verlopen, is een proces
van het phytoplankton en in het bijzonder van het nam;oplankton.
Het plankton van het Rijnwater verzamelt zich dood of
levend, eventueel radio~actief, bij de vertraging van de stroom
in Nederland.
- - Het is duidelijk dat de zoëven aangehaalde toepassing van
het Rijnwater in de Hollandse waterhuishouding en de in plan
gebrachte waterverzorging ook in dit opzicht zeer gevoelig is.
Ophoping van radio-actieve klei en plankton in de duinen en
in de kanalen en sloten van de polders, mag niet over het
hoofd gezien worden. Hoe eerder men dit algemeen inziet en
een onderzoek ter hand neemt, hoe beter.
Europese samenwerking is zeer noodzakelijk en deze bijeenkomst heeft in dit opzicht zeer grote betekenis.
De Internationale Commissie voor de bescherming van de
Rijn tegen verontreinigingen is in het jaar 1950 ingesteld. De
Commissie omvat gedelegeerden van Frankrijk, Duitsland,
Zwitserland, Luxemburg en Nederland. Zij heeft de opdracht
het aandeel aan de verontreinigingen der aanliggende landen
te onderzoeken. Het eerste verslag van de Commissie ligt nu
voor ons. Het omvat alleen de chemische onderzoekingen; men
kan nu nauwkeurig vaststellen om welke chemische hoeveelheden het in het Rijnwater gaat en welk aandeel ieder aanliggend land in dit opzicht er in heeft.
Een onderzoek naar de biologische invloeden mankeert
echter. Het is gewenst deze biologische onderzoekingen alsnog
in te stellen.
Van groot belang voor de Hollan dse waterhuishouding is
dat het rapport der Internationale Rijncommissie als volgt
eindigt:
"Dasz alle nur irgendwie geëigneten Massnahmen ergriffen

109

r

werden müssen urn so schnell wie möglich eine Besserung der
V erhältnisse herbeizuführen."
.-- Uit deze korte voordracht over de betekenis van de veront~
reiniging van de Rijn voor de Hollandse waterhuishouding
moge duidelijk zijn, hoe nodig en hoe welkom iedere verbete~
ring in de toestand van het Rijnwater zal zijn.

Onder de rook van de Eerste Nederlandse
Coöperatieve Kunstmestfabriek te Vlaardingen
Het Hollandsche Landbouwweekblad van 22 november 1956
beschrijft een klacht van veehouders over de nadelige invloe~
den op het vee door afvalgassen van genoemde fabriek.
In de direkte omgeving daalt een fijne, schadelijke stof op
het grasland neer, die door de dieren bij het grazen wordt
opgenomen.
Volgens het blad zou vooral bij droog weer d~ melkafgifte
zeer worden benadeeld. ook zou de opvok van jong vee haast
onmogelijk zijn.
De verschijnselen worden opgewekt door een chronische
fluorvergiftiging.
Hoewel de fabriek af en toe schadevergoedingen uitbetaalde
en getracht heeft de afvalgassen te zuiveren, is men niet tevre~
den over het resultaat.
De productie van de fabriek neemt toe en daarmee de toe~
gebrachte schade. De veehouders achten daarom een regeling
in deze kwestie noodzakelijk.

Ned . Tijdschrift v. Geneesk., 29 sept. 1956,
JOOe Jrg., I//, No. 39, pag. 2790.
Het Instituut voor toegepast onderzoek in de natuur (Itbon)
deed in Groningen een onderzoek naar de levensduur van
eieren van Ascaris lumbricoides (spoelwormen) in de grond.
Voor verschillende grondsoorten werd nagegaan, of daarin
de eieren bleven leven.
Volgens de samenvatting van het onderzoek bevindt zich
in de grond een factor, die Ascaris~eieren tamelijk spoedig kan
doden.
Als het ei dood is, wordt de inhoud opgelost; de resten
kunnen met de gebruikelijke techniek niet meer worden terug~
gevonden. In het laboratorium bleek dat deze factor in actieve
gronden sterk werkzaam is. In zand was hij echter nauwelijks
of niet aanwezig. In compost~hopen is hij wel werkzaam, ge~
tuige de mortaliteit der eieren. In de proefterreinen in de
Groningse veenkoloniën is hij eveneens aanwezig. De groente~
tuinen aldaar komen derhalve niet als direkte infectiebronnen
voor de gezinnen in aanmerking.
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