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DE INVLOED VAN HET AFVALWATER OP DE
OPPERVLAKTEWA TEREN IN NEDERLAND

door Mevr. Dr N . L.

Wibaut~lsebree

Moens

Er zijn in ons ,Jand verschillende soorten van water , zoals
op deze kaart is aangegeven :
Verklaring van kaart I
1. Zoet water is in de streken, die zwart zijn aangegeven en
2. zeewater en dè wateren, di-e daar rechtstreeks mee in
verbinding staan , zijn met wit aangegeven ,
3. brakke wateren zijn ·g earceerd: slap brak zijn schuingestreept, ·g estippeld flink brak: vele van die wateren staan
voortdurend bloot aan bedreiging van verzilten; slechts
door oordeelkundig beheer kan het zoutgehalte laag worden gehouden.
Bruikbaarheid van oppervlaktewater naar het chloorgehalte I)
doel

zeewater

chloor in milligrammen per liter
sterk brak licht brak
zoetwater

18-10.000 10.000-1200

Scheepvaart
Visserij
Recreatie
Zwemmen
Veeteelt
Landbouw
Tuinbouw
Industrie
Drinken ·
Opname van afvalwater

+
+
+
+

+
+
+
+

1200-300

+
+
+
+
+
±

+

+

300-100 tot 100

+
+
+
+
+
+

±

±
±
±

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Beweging van het water
AI ·h et oppervlaktewater verplaatst zich naar zee. Het
water van de hoge ·g ronden en van de grote rivieren stroomt
onafgebroken in één richting . Van de lager gelegen streken ,
de polders, moet het teveel aan water van tijd tot tijd door
gemalen worden opgepompt naar hoger gelegen wateren, de
boezems, die uiteindelijk kunstmatig of natuurlijk in de zee
lozen. Ook het water van de polders wordt zodoende door
ander water vervangen.
De brakwater-gebieden voeren water dat steeds wisselend
is van zoutgehalte, omdat het zeewater met grote krac'h t langs
verschillende wegen tracht binnen te komen: bij vl-oed in de
1) Wetenschappelijke indeling der wateren naar de hoeveelheid chloor
in mgr per liter water, naar Dr H. C . Redeke: 0-100 :zoet water; 1001000 oligohalien licht brak; 1000-5500 a-mesohalien licht brak; 550010.000 b-mesohalien sterk brak; 10.000-17.000 polyhalien ; meer dan
17.000 marien.

40

KAART 1

VERDELING VAN ZOUT-, ZOET- EN BRAKWATER IN NEDERLAND
1 zoet; 2 en 3 brak; 4 zout.

HYDROBIOLOG. CLUB

riviermonding en als schut- en lekwater op alle plaatsen,
waar het binnenwater door siuizen van de zee is gescheiden,
als kwel- en dieptewater in alle polders en droogmakerijen,
die lager li·ggen dan het zeeniveau. In de delta is een eb- en
vloedbewe·g ing van het water.
In de Waddenzee is door ·eb en vloed het water in voortdurende beweging. Langs de kust wordt het zeewater per
getij door de vloedstroom ongeveer 11 km noordwaarts en
door de ebstroom 9 km zuidwaarts gedreven; een heen- en
weer schuivende verplaatsing dus; de vloedstroom is schuin
op de kust gericht. Het water langs de zeekust verplaatst
zich dientengevolge per etmaal ongeveer 4 km noordwaarts
langs de kust 1).
In het IJsselmeer heeft zoveel wateraan- en afvoer plaats,
dat men mag aannemen dat eenmaal per · jaar de ·gehele inhoud vernieuwd is.
Ontstaan der watervervuiling

Al het water is van nature bestemd en in staat om afvalstoffen te verwerken en Nederland is een der waterrijkste /
landen van de aarde 2). Hoe komt het dan dat men hier reeds
jaren lang worstelt met watervervuiling, die zeer ernstig genoemd moet worden?
De watervervuiling is het gevolg van ondoordacht handelen in de eeuwen, die achter ons liggen; het releveren van
enkele van de cardinale fouten, die gemaakt zijn, en van het
·g ebrek aan kennis en gegevens, die een oordeelkundig gebruik van het oppervlaktewater mogelijk zouden kunnen
maken, is het doel van deze voordracht.
De watervervuiling is zeer oud, maar eerst goed in de
steden begonnen in de tijd toen het nog al•gemeen gebruik
was de faecaliën in beerputten te vergaren en te :benutten.
Het huishoudwater stroomde in het dichtst bij-gelegen water,
en men was ·gewend zich van allerlei vast vuil te ontdoen
door ·dat in het water te gooien. Bij de dichte bebouwing,
vooral van de vestingsteden, werd dit catastrophaal voor de
grachten en bij de latere uitbreidingen ook voor de buitensingels.
1) Veen, Joh. va~. Onderzoekingen in de Hoofden (Nauw van Calais)
in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust. Rijksuitgeverij,
Den Haag, 1936.

2) De verhouding tussen land en water is in ons land als volgt: de
totale oppervlakte van ons land bedraagt 38.000 vierkante km; daarvan
is ruim 7.000 buitenwater, waarbij inbegrepen het IJsselmeer.
Waddenzee 2848 vierk. km; Delta 1456 vierk. km; IJsseJmeer 2464
vierk. km (inhoud ongeveer 10 milliard kub.m.).
Van vele watergebieden is de verhouding tussen land en water bekend,
bijv. van Rijnland is de verhouding land : water = 1 : 32
van Delfland is de verhouding land : water = 1 : 95
van Friesland is de verhouding land : water
1 : 10
Men noemt dit getal de waterberging.

=
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Het invoeren van de drinkwaterleiding in de laatste helft
van de vorige eeuw en in deze eeuw werkte vervuiling van
het oppervlaktewater in de hand: men had minder reden het
oppervlaktewater te sparen, omdat het voor drink- , was- en
spoelwater of voor de industrie niet meer behoefde te worden gebruikt; bovendien steeg het waterverbruik, er werd
meer gewassen en de faecaliën, die voorheen in beerputten,
tonnen of septie-tanks werden verzameld en daar met het
·gebruikte papier voor een deel uitrotten en voor bemestin·g
van het land werden benut, kwamen rechtstreeks in het
oppervlakte-water, toen met de aanleg van rioleringen het
gebruik werd "water-spoeling" in de privaten aan te brengen.
Toen aan het einde der vorige eeuw de industrie toenam,
werd vanzelfsprekend het afvalwater daarvan in het immers
tóch reeds vervuilde oppervlakte-water geleid.
Industrieel afvalwater is te onderscheiden in organisch
afvalwater (nagenoeg gelijk aan huishoudelijk afvalwater);
anorganisch afvalwater: a. onschadelijk (spoelwater, koelwater); b. schadelijk tot giftig (zuren, logen, phenolen, radioactieve, chroom, cyaan en .... onbekende) .

Onderzoekingen
Het heeft in de loop der jaren aan onderzoek van vervuild
water niet ontbroken en evenmin aan plannen ter verbetering.
Vooreerst van de zijde van de pharmaceutische inspectie
van de volksgezondheid, aan wie het toezicht op de hoedanigheid van het water, de bodem en de lucht is toevertrouwd. Vele inspecteurs hebben zich op dit gebied verdienstelijk gemaakt.
Söhngen, Mej. Korswa·g en, Romyn en anderen onderzochten stadsgrachten (Den Haag, Leiden, Delft, Haarlem) . De
meeste van de rapporten werden in een la gelegd en de vervuiling bleef.
'J arenlang onderzoek van de grachten van Amsterdam
heeft echter wèl tot een oplossing geleid: een groots rioleringswerk werd uitgevoerd. Van de buitenstad, die na 18 72
enorm was uitgebreid , werd het verzamelde rioolwater door
een ·gemaal naar de Zuiderzee ·gepompt. Dit werk kwam in
1913 gereed.
Sedertdien werd, aanvankelijk op rijksvoorschrift, en later
dgener beweging, door de gemeente het water van de Zuiderzee, later IJsselmeer, in de omgeving van de plaats van
lozing van het riool, onderzocht. Bij dit onderzoek, dat ik
gedurende een reeks van jaren meemaakte, werd meer dan
elders samenwerking van bacteriologen, chemici en biologen
betracht.
Dit onderzoek van de omgeving van de Amsterdamse riooluitlaat is van 1910 tot nu regelmatig voortgezet; de uitkom42

sten zijn .g epubliceerd 1). Bovendien is door Dresscher in
1949 en 1950, met steun van T. N. 0., voor de gemeente
Amsterdam een zeer uitvoerig onderzoek ingesteld naar de
chemische en biologische ei•genschappen van de wateren in
de omgeving van het IJ, in verband met de vraag of het toekomstige IJ-meer het rioolwater, dat nu reeds 46.000.000 m3
per jaar bedraagt, zal kunnen verwerken. De resultaten van
dit onderzoek zijn onlangs gepubliceerd 2).
Het IJsselmeerwater bij de Ven (Enkhuizen) is gedurende
zeven jaren onderzocht vanwe·ge het P.W.N.; de resultaten
zijn niet gepubliceerd.
Het Lekwater bij Rhenen is zeer uitvoerig onderzocht door
Heymann van 1927 tot 1932 voor de Amsterdamse waterleiding; later is dit onderzoek voortgezet en uitgebreid tot
het MerwedekanaaL waarvan ·h et water enige tijd gediend
heeft voor de watervoorziening van Amsterdam; vele uitkomsten van dit onderzoek zijn gepubliceerd en zijn verwerkt
in het rapport .. Westen des Lands" 1940 en in het rapport
van Ir Biemond over de Watervoorziening van Amsterdam,
dat in 1948 verscheen 3).
De Vecht is dikwijls onderzocht wegens de ergerlijke vervuiling. Het rapport van 1911 van de Vecht-Commissie was
reeds zó overtuigend, dat men zou verwachten, dat dadelijk
naar een oplossing zou w-orden gezocht, dit was echter niet
het geval. De watervervuiling bleef bestaan en is nog enige
malen onderzocht, o.a. door V ,l eeshouwer en bij het onderzoek van W.B.L.
Een uitvoerig onderzoek van de ve.rvuiling in de veenkoloniën werd gepubliceerd in 1932 door S. van der Schaaf:
de vervuiling bleef.
De watervervuiling in Twenthe, in Brabant, in Limburg,
de Zaan en elders zijn het onderwerp geweest van onderzoek en rapporten, waarop ik hier niet nader zal ingaan.
Wegens de hinderlijke smaak van het Rotterdamse en
ander drinkwater werd in 1929 de Commissie .,Smaak en
Reuk" ingesteld, die tot taak had de slechte smaak van
drinkwater te onderzoeken; phenol was de voornaamste bron
van hinder. Het onderzoek is niet voltooid. De partiële resultaten van het onderz•oek zijn ·h elaas niet gepubliceerd.
Het water der ·grote rivieren werd in de benedenloop herhaaidelijk onderzocht; het doel was hier vooral de zoutver1) In Publieke Werken 1934, blz. 72-79 en Publieke Werken 1941.
blz. 5-8: De Lozing van het Amsterdamsch Rioolwater op het IJsseJmeer door: P. Nauta, J. A. Heymann, N. L. Wibaut-Isebree Moens, P.
P. Bylaard, C. A. H . van Wolzogen Kühr en A. Ch. Ruys.

2) Dresscher, Th . G. N., De inv·l oed van het Amsterdamse rioolwater op het IJsseJmeer vroeger, nu en in de toekomst. Uitg. T.N.O.,
Koningskade 12, Den Haag.
3) Rapport 1948: De watervoorziening van Amsterdam. Rapport 1940:
Drinkwatervoorziening Westen des Lands.
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deling van :het water en de slib~ en zandafzettingen in ver~
band met het dichtslibben van havens 1).
Een uitvoerig onderzoek heb ik mogen uitvoeren in op~
dracht van het Congres voor Openbare Gezondheidsregeling
in 1938 van de stranden en het zeewater nabij de kust tussen
Hoek van Holland en Den Helder. Het onderzoek van het
water was c·hemisch~bacteriologisch en in mindere mate bio~
logisch. Hierover is een rapport verschenen 2).
Over de lozing van rioolwater in zee bij Scheveningen zijn
reeds verscheidene, al of niet gepubliceerde, rapporten samen~
gesteld: de vervuiling bleef.
Het Noordzeekanaal werd aan een uitvoerig onderzoek
onderworpen door Ir C. Heyning voor de Rijkswaters·t aat,
toen was komen vast te staan, dat de beweging en de zout~
verdeling van het water in dit kanaal niet eenvormig en niet
eenvoudig was. De resultaten van dit onderzoek zijn thans
algemeen bekend. Mede door het onderzoek van Ir Mazure
over de waterverplaatsingen, die in een sc'hutkolk, die zee~
water en binnenwater scheidt, plaats vinden, is komen vast
te staan, dat het zeewater met gestadi•ge, tot nu toe onaf~
wendbare kracht te·gen het z.oete water in, lang~ de bodem
van kanalen en vaarten binnendringt; dit verschijnsel is al~
gemeen en wordt z9wel in Den Helder als in Friesland en
Groningen bij de buitensluizen waargenomen. Een verzilting
van het boezemwater is hiervan het gevolg, die als "ver~
vuiling" is te beschouwen 3).
Het Noordzeekanaal is ook het onderwerp geweest van
een uitvoerig onderzoek naar de mate van vervuiling der
oppervlaktewateren in Nederland, dat door de Nederlandse
Vereniging tegen Water,~ Bodem~ en Luchtverontreini·ging
in 1934 begünnen werd in Noord~ Holland; het rapport werd
in ·1938 ·g epubliceerd.
In 1941 kon door steun van de Rijkswaterstaat deze ver~
eniging een plan uitvoeren om de bestaande watervervuiling
van het overige deel van Nederland in kaarten vast te leg~
gen na een onderzoek naar de zuurstof, het zuurstofverbruik
1) In dit verband wil ik wijzen op het antwoord dat Ir Joh. van
Veen heeft ingezonden op een prijsvraag van het Bataafs Genootschap
der proefondervindelijke Wijsbegeerte in 1934 uitgeschreven naar "Onder~
zeekingen in de Hoofden in vetband met de gesteldheid der Nederlandse
kust". De publicatie verscheen in 1936 en bevat zoveel gegevens over de
hoedanigheid en de beweging van het water in de delta en langs de kust,
dat een kennisneming daarvan onontbeerlijk is voor wie zich met dit
oppervlakte-water bezig houdt.

2) Voor de betekenis, die verzilting van boezem- en polderwater heeft,
raadplege men het rapport van de commissie Reigersman, Ontzilting van
Noord-Holland, Rijksuitgeverij, 's-Gravenhage 1946.
3) Wibaut-Isebree Moens, Dr N. L. en R. Syderius: De hygiënische
toestand van het zeewater en van het strand aan de kust van Noord- en
Zuid-Holland in de zomer van 1938, in het bijzonder in de nabijheid der
badplaatsen. Uitg. Ned. Congres voor Openbare gezondheidsregeling.
Gedrukt bij Erven J. J. Tij! te Zwolle.
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KAART II

NEDERLANDSE VERENIGING TEGEN WATER..BODEM.EN LUCHTVERONTREINIGING

VERVUILING.BEHALVE GELDERLAND Z.VANDER'JN,
Z - H O L L . Z E E L A N D . D E EILANDEN,N.O.PLR,RUN,
WAALENMAAS BENEDEN HEDEL.
—ZEER STERK VERVUILD 0 - 4 0 % 02- M A T I G VERVUILD
40-60%02.
- L I C H T VERVUILD
GO-90%02.
- NIET VERVUILD.
-• ZEER STERK VERVUILD T'JDENSAARDAPPELCAMR
TOESTAND 9-11-1948.
T'JDENS BIETENCAMP.
TOESTAND 30-11-1948.
GEMEENTEN WAAR PLAATSEL'JKE VERVUILING
VOORKOMT.
GEMEENTENWAAR GEENVERVUILINGVOORKOMT.
GEMEENTELIJKE ZUIVERINGSINRICHTINGEN.
GRONINGEN VERVUILING OP 28 OCTOBER 1942.
FRIESLAND EN N.DRENTHE 1942-1943.
Z.DRENTHE EN OVER'JSSEL OP 3 AUG. 1948.
GELDERLAND OP25 EN28 JULI ENIEN 3AUG.1944.
UfREGHT IN 1943.
NOORDBRABANT OP IJULI 1948.
LIMBURG OPGJULI 1948.
POLDERS WAARIN GASBRONNEN VOORKOMEN
VOOR N.HOLLAND NAAR GEGEVENS VAN.ONTZIL.
TINGVAN N.HOLLAND" 1946.
AANTAL BRONNEN PER POLDER.

ONDERZOEKNAARDEVERVUILINGVANOPPERVLAKTEWATEREN
OVERZICHT l937-'49

r
het chloorgehalte en de pH . Het werk kwam gereed in 1950.
In de zeven delen, waarin het rapport verscheen, vindt men
tal van gegevens over de watervervuiling en de oorzaken
daarvan; de kaarten geven overzichten van de waterstaatkundige toestand en van de vervuiling; zij zijn overzichtelijk
samengesteld en voor "leken" gemakkelijk te overzien 1).
Doel der onderzoekingen
Bij de meeste der hierboven genoemde onderzoekingen (en
bij die welke ik niet genoemd heb, om niet te breedvoerig
te worden) waren nagenoeg steeds drinkwaterbelangen of
de bedreiging van de volksgezondheid door pathogene darmbacteriën de aanleiding. Het onderzoek van W.B.L. daarentegen is bedoeld als een algemene verkenning van de
wateren van Nederland op hun al of niet vervuild zijn en
van de bronnen van vervuiling ·- huishoudelijke, zowel als
industriële.

Kaart II
Een totaal overzicht samengesteld naar de uitkomsten van /
het onderz.oek ziet U op deze kaart. De vervuilde waterlopen zijn aangegeven met dikke lijnen, indien zij zwaar vervuild zijn ( % zuurstof 0-40), met minder dikke lijnen, indien zij matig vervuild zijn ( 40-60 % ) , met een stippellijn,
indien zij licht zijn vervuild ( 60-90 % ); een gebroken lijn
.geeft aan dat de vervuiling slechts in een deel van het jaar
optreedt (suiker-, aardappelmeel- en andere fabrieken). Dé
zwarte stippen geven de gemeenten aan waar plaatselijke
vervuiling is. Zoals U ziet zijn de plaatsen van sterke vervuiling gelocaliseerd in de Veenkoloniën, de wateren van
Twenthe en de beken van Limburg en Noord-Brabant, alsmede de Vecht en de Eem. Alle niet gemarkeerde waterlopen zijn niet vervuild ( zuurst:of meer dan 90 % ) .
De op de kaart geruite delen van Nederland zijn niet
vanwege W.B.L. onderzocht; de Betuwe kon niet onderzocht
wo.rden, omdat door de oorlogsomstandigheden dit gebied ontoegankelijk en later abnormaal was.
In Zuid-Holland was reeds door Delfland een onderzoek
ingesteld naar de watervervuiling en naar de verzilting. Door
het interessante onderzoek van Rijnland (1941 _:_1942) door
Ir P. de Gruyter in samenwerking met Dr E. Molt en in 1950
gepubliceerd, was een onderzoek van W.B.L. daar over-

1) Nederlandse Vereniging tegen Water-. Bodem- en Luchtverontreiniging. Deel I Noord-Holland; Deel II Utrecht; Deel III Friesland;
Deel IV Groningen, Noord-Drente; Deel V Overijssel, ZuidDrente; Deel
VI Noord-Brabant; Deel VII Limburg.
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bodig. Het rapport van Rijnland bevat vele suggesties voor
een oordeelkundi·g waterbeheer 1) .
Er waren in 1949, toen deze kaart voltooid werd, circa
acht en twintig ·gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinric'h tingen in gebruik. Ze zijn op de kaart aangegeven. Het riool•w ater van totaal circa 793.000 mensen wordt er in gezuiverd 2).

De zelfreiniging van oppervlaktewater
De verslagen van het Rijksinstituut voor Zuivering van
Afvalwater bevatten een groot aantal gegevens over plaatselijke watervervuiling, over zuiveringsinrichtingen voor afvalwater en suggesties om de watervervuiling tegen te gaan.
Met instemming lees ik in het laatste jaarverslag 1950-1951
de mening van Prof. Mom, directeur van het R.I.Z.A., die
luidt: "de oppervlaktewateren hebben van nature de bestem"ming om alle overtollig regen- en afvalwater te ontvangen.
"Zij hebben met betrekking daartoe de prominente functie
"om de van het land afstromende afvalstoffen van het plan"ten- en dierenleven door zelfreiniging om te zetten in voe"dingsstoffen voor de waterflora en -fauna, respectievelijk
"de afvalstoffen af te voeren naar grotere natuurlijke reini"gingsreservoirs, de open zeeën."
Hierbij wi.l ik aansluiten om met U na te gaan hoe het
oppervlaktewater zich ten aanzien van de afvalstoffen gedraagt.
Reeds eerder heb ik er op gewezen, dat in Ned erland uitzonderlijk veel oppervlaktewater is tegenover land en zelfs
tegenover de dichte bevolking; al dit water is van nature
niet alleen bestemd om de afvalstoffen naar zee te vervoeren,
het heeft ook het vermogen deze afvalstoffen af te breken
en weer op te bouwen tot andere stoffen, die het voedsel
vormen voor hogere planten en dieren. Men noemt dit het
zelfreinigend vermogen.
Tot goed begrip van hetgeen volgt , wil ik nog even een
schema geven van hetgeen daarbij plaats vindt.

HET ZELFREINIGEND VERMOGEN
De afbraak
De afbraak, de rotting, geschiedt zonder toetreding van
lucht en is het werk van bacteriën. Het vuil verandert •g e1) Rijnlands boezem, Deel III: De hoedanigheid van het boezemwater,
door Ir P. de Gruyter en Dr E. L. Molt. Uitgave van het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden. 1950.

2) Deze zuivering is, zoals men weet, niet volledig: hij bestaat uit
een bezinking en rotting van vaste zwaardere deeltjes, een proces dat
eni·ge maanden in beslag neemt, en een oxydatie van het bezonken rioolwater, dat een tot !wee dagen duurt; voor de verdere omzetting tot ,.natuurlijk water" heeft men het oppervlaktewater van node.
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deeltelijk in gassen, die ontwijken en •gedeeltelijk in oplosbare
stoffen.

De opbouw
De opbouw bestaat uit oxydatie van die stoffen. De in het
water opgeloste zuurstof zet die oxydatie in gang.
Het phytoplankton neemt de oxydatieproducten tot zich,
groeit en deelt zic'h en ·geeft, door de werking van het licht,
zuurstof af. Deze zuurstof oxydeert weer rottingsproducten.
De rottende stof verdwijnt zodoende en in plaats daarvan
bevat het water phytoplankton, dat weer als voedsel dient
voor het zoöplankton en de vissen .
Voor dit proces, waarbij dus afvalstoffen worden afge~
broken en weer opgebouwd zijn "tijd 1) en ruimte" nodig; de
tijdsduur wordt verkort als de temperatuur van het water
stijgt en verlengt als hij daalt, h'et proces wordt bevorderd
door licht en lucht; de ruimte, die nodig is, bestaat in het
ontvangende water en de organismen, die daarin leven: veel
organismen bevorderen het reini·gingsproces.

Het phytoplankton

/

Het phytoplankton speelt in het zelfreinigingsproces dus
een zeer belangiijke rol. Het bestaat uit het grotere plankton,
dat men netplankton noemt, en het kleinere plankton: het
nannoplankton. Wateren die zeer arm zijn aan netplankton
kunnen niettemin een groot zelfreinigend vermogen hebben,
dat dan aan de aanwezigheid van veel nannoplankton moet
worden toegeschreven.
Nu is het jammer dat, in tegenstelling met het netplankton,
1) Duur van de behandeling van rioolwater in de zuiveringsinrichting
Amsterdam"Zuid met actief slib duurt:

1. bezinken
2. actief slibcontact
3. bezinking
4. oxydatie"bed

1,5
4
1
10

uur
uur
uur
minuten

samen . .
6 uur en 40 minuten
uitrotting van het slib duurt ongeveer zes weken.
Imhoff rekent dat door zelfreiniging in water de eerste 24 uren 20%
van de oorspronkelijke hoeveelheid wordt verwerkt, de tweede dag 16o/0
enz.; in 10 dagen is 90% van de oorspronkelijke hoeveelheid or·g anische
stof omgezet. Volledige afbraak zou pas na 20 stroomdagen van de rivier
bereikt worden. Bij normale rivierstand legt het Rijnwater in ongeveer
50 uren de weg van Keulen tot Culemborg af; deze tijdsduur is derhalve
zeer kort voor enige behoorlijke zelfreiniging.
Lengte van Geleen en Molenbeek van Heerle tot de Maas 37 km; bij
laag water is de stroomsnelheid ongeveer 0,5---0,6 m/sec.; bij hoog water
is de stroomsnelheid ongeveer 1.2-1,3 m/sec.; bij laag water is het water
van Heerle in de Maas in 18 uren; bij hoog water is het water van
Heerle in de Maas in 9 uren.
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van het nannoplankton van onze wateren slechts wem1g be~
kend is : het gaat door de mazen van <het planktonnet heen,
waarmede de biologen gewoonlijk hun studiemateriaal ver~
zamelen. Een nadere bestudering van het nannoplankton is
voor de kennis van het zelfreinigendvermogen van de oppervlaktewateren zeer noodzakelijk.
Zoet, brak~ en zeewater hebben blijk gegeven dat zij
een grote hoeveelheid afvalwater kunnen verwerken : 1) een
bruikbare maatstaf voor het zelfreinigend vermogen van deze
watersoorten hebben wij n i e t.

Toename van het zelfreinigend vermogen
Men spreekt van een biologisch evenwicht van het w ater,
wanneer de erin gebrachte afvalstoffen verwerkt worden ,
zonder dat het zelfreinigingsproces van het water verstoord
wordt. Het zelfreinigend vermogen van een water is niet
constant. Het feit dat de biologische agressie tegen vuil , in
het ontvangende water , onder ovedgens ·gelijke omstandi·g~
heden (temperatuur, belichting) toeneemt, kan in tal van
·gevallen worden vastgesteld.
Een voorbeeld van toenemend zelfreinigend v ermogen
vermogen vindt men bij de .langzame zandfiltratie: een nieuw
filterbed moet enige tijd rijpen, alvorens het tot zijn volle
capaciteit van biologische werkzaamheid komt. E en v er~
meevdering van bacteriën, algen, protozoën e.a . rganismen
heeft in het rustige milieu van de zandfilter plaats. deze ver~
meerdering is een reactie op de door het ruwe w ater meegevoerde vervuiling .
Ook in de oxydatie:bedden, in gebruik voor het zuiveren
van rioolwater, ontstaat een verhoogde agressie .
.In water van .een zwembassin, wanneer niet gechloreerd
1) Het staat v ast door langdurige onderzoekingen, dat in het brakke
water van de Zuiderzee de absorptie van de afvalstoffen van het Amsterdamse rioolwater iets minder snel verliep, dan in het zoete water van het
IJsselmeer. In de laatste publicatie over het IJ-meer v ermeldt D resscher
gemiddelde cijfers van de jaren 1910-1948, betreffende de chemische
en bacteriologische uitkomsten van het· wateronderzoek. Daaruit blijkt dat
in de laatste tien jaren op alle punten rondom de monding van de riolering
een afname v an het kaliumpermanganaatverbruik (van 30 tot 22 mgr v an
44 tot 24 mgr enz.) is waargenomen en het percentage opgeloste zuurstof niet onbelangrijk is gestegen (ongeveer 100% of meer). Men mag
aannemen dat de verwerking van het rioolwater vollediger geschiedt nu
het IJsseJmeer zoet water bevat, dan in de overgangsperiode toen het
water een wisselend zoutgehalte had. Het is te begrijpen, dat de organismen, die de biologische zelfreiniging veroorzaken, in een water van constante samenstelling beter gedijen dan in water dat uit een mengsel van
zoet- en brakwater bestaat, waarvan de v erhouding telkens wisselt. Uit
het onderzoek is komen vast te staan, dat op 600 meter afstand van het
punt van lozing de chemische vervuiling van het water niet meer aantoonbaar is, de bacteriologische niet meer op 1200 meter.

48

wordt, kan dit eveneens optreden, waardoor het water o.a.
een zekere immuniteit tegen bacteriën verkrijgt 1).
Deze "immuniteit" bestaat, behalve uit de aanwezigheid
van flagellaten e.a. microscopisch kleine eencelligen , die van
bacteriën .leven, uit die van z.g. bacteriophagen ; deze laatsten hebben een dodelijke werking op de bacteriën, waaruit
zij gevormd zijn en beperken dus de groei daarvan. Overal
waar biologische zelfreiniging aan het werk is, spelen deze
or-ganismen een rol bij het instandhouden van het natuurlijk
evenwicht.
Men zou gaarne willen dat men een formule kon opsteJ.len
voor het zelfreinigend vermogen van water in het algemeen
en voor de verschillende oppervlaktewateren in ons land in
het bijzonder. Dat kunnen wij niet, omdat het tot nu toe gevolgde chemisch onderzoek zich voornamelijk bezighoudt met
het B.O.D. als maat voor de rotbaarheid, dus voor de vervuiling van het water. Bij deze bepaling, die in het donker
geschiedt, is de werking van het licht uitgesloten en deze
speelt juist bij de functie van het nannoplankton in het zelfreinigingsproces een zéér grote rol. Door een studie van de
werking van dit nannoplankton in vervuilde wateren te maken, zal men een beter inzicht krijgen in het biologisch zelfreini·gend vermogen van de oppervlaktewateren en wellicht
een maatstaf daarvoor kunnen vinden.
Zelfreinigend vermogen van verschillende watersoorten
De verschillende soorten van water ·g edragen zich ten opzichte van vervuiling niet op dezelfde wijze. Achtereenvol·g ens zal worden nagegaan het biologisch reinigend vermogen
van : regenwater, dieptewater, beekwater, rivierwater, water
in ondiepe plassen, van polderwater, diepe plassen en van
zeewater.
Regenwater
bevat bij het neerkomen nagenoeg .geen organismep. en moet
nog alle infecties doormaken , alvorens tot normaal opper1) Een voorbeeld hiervan was het zwembad aan de Heiligeweg te
Amsterdam, toen dat nog gevuld werd met "Vechtwater". Algemeen bekend was, en men kon dit door bacteriologisch en chemisch onderzoek
vaststellen, dat na een nieuwe vulling van het bassin, door de zwemmers
het water zodanig verontreinigd werd, dat een troebeling optrad; deze
was mede het gevolg van een zeer groot aantal bacteriën, die tot ontwikkeling kwamen. Aan het eind van de tweede dag trad een grote vermindering van het aantal bacteriën op, hun aantal daalde scherp en bleef
laag en vrijwel constant, ondanks het feit dat elke dag zwemmers het
water benutten. Tot het eind van de gebruiksperiade van een bassinvulling, meestal drie weken, bleef dan het aantal bacteriën constant en
laag. In het zwemwater heeft zich blijkbaar een zeker evenwicht gevormd
tussen de micro-or·ganismen (bacteriën en protozoën) en het telkens ingebrachte vuil.
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vlaktewater te worden; deze infectie met afvalstoffen be·gint
dadelijk, wanneer dit water op een dak wordt verzameld en
in een regenbak terecht komt. Een heftige vervuiling kan
optreden door het meevoeren van vogelmest. stof en bladeren. Een biologische zelfreiniging treedt op in de regenbak
die zeer veel tijd vergt en waarvan het eindproduct na enige
tijd betrekkelijk schoon water is.

Diepte-water
komt meestal helder en zeer arm aan bacteriën e.a. organismen aan de dag; het is zeer ontvankelijk voor vervuiling.
zeer besmetbaar door bacteriën en door algen, zoals waterleidingbedrijven en exploitanten van zwembaden bemerken,
wanneer zij dergelijk water gaan gebruiken. Het biologisch
afweervermogen van dit water is aanvankelijk dus zeer aering.

Beekwater
hetzij uit regen voortgekomen, hetzij uit de grond uit sprengen of bronnen ·g evormd, zal weinig binlogische afweer hebben tegen vervuiling. Doch blootgesteld tijdens zijn loop aan
allerlei vervuiling uit de aanlig·gende landerijen of van de
mens afkomstig. zal •h et allengs een biologisc'h reinigend vermogen opbouwen. Hiervoor is enige tijd nodig. Daar in ons
land het traject der beken niet lang ·g enoeg is 1). heeft men
van beekwater weinig biologische reiniging te v u wachten.
De ondiepte van de beek, waardoor het vervuild e water met
lucht in aanraking komt, zal gunstig kunnen werken op de
ontbindingsprocessen van de afvalstoffen in het water, terwijl het snelle stromen voorkómt dat zich banken van vuil
en slib afzetten.

Rivierwater
is reeds lang aan allerlei vervuiling blootgesteld geweest 12n
zal derhalve een groot reinigend vermogen hebben. Wil het
water zich echter van de bovenstrooms opgenomen verontreinigingen ontdoen, dan is daarvoor geruime tijd nodig.
Wat de Rijn betreft:
Stroommetingen hebben aangetoond dat de stroomtijd van
het Rijnwater van Lobith tot Rotterdam ongeveer 18 uren
bedraagt; van Westervoort tot Kampen 24 uren en van
Lobit'h tot Sliedrecht ongeveer 10 uren. Voor een behoorlijke
zelfreiniging zijn deze tijden veel te kort. Het IJsselwater
wordt dan ook pas in het IJssetmeer ·ger·einigd. het water
1) Phelps, E. B., Stream Sanitation. Uitg. New York, John Wiley
and Sons, Inc.; Chapman and Hall Ltd. London, blz. 232 vermeldt als
benodiçde lengte 57 mijl (Eddy, Sangamon river).
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van de Lek en van de Waal vermengt zich in de beneden~
rivieren met het daar voorkomende brakke water en wordt
naar zee afgevoerd. Wij weten niet of de reiniging zich in
het delta~water, dan wel in zee voltrekt.
Men dient zich af te vragen of het zin heeft rivierwater
voor opname van afvalwater te sparen, wanneer dat rivier~
water bovenstrooms, buiten ons land reeds met afvalwater
is belast, dat op het nog restende traject niet wordt verwerkt.
Dit geldt zowel voor de Rijn 1) als voor de Maas.

De IJssel
Het is te overwegen of men de IJ ss el wil sparen voor meer~
dere vervuiling omdat deze rivier de voornaamste aanvoer
van z-oet water voor het IJsseJmeer is en men nog niet beslist
heeft óf en welk ·g edeelte van het IJ sselmeer eventueel nog
als bron van drinkwater in aanmerking zou kunnen komen;
maar het kan weer weinig verschil maken met de huidige
toestand, wanneer men het afvalwater rechtstreeks op de
IJssel loost in plaats van via korte beken: de uiteindelijke
reinj.ging geschiedt toch in het IJsselmeer.

De Lek
Niet minder dan vier waterleidingen wil men in de toe~
komst op de Lek aansluiten; Rijnland en wellicht ook Delfland moeten van de Lek hun verversingswater kunnen betrekken. Men heeft hier te overwegen wat de vervuiling door
het hier te lande op de Lek eventueel te lozen afvalwater
betekent ten opzichte van de reeds bestaande, onvermijdelijke
en dezerzijds niet te beperken vervuiling bovenstrooms. Om
van toekomstige bezwaren b.v. ten gevolge van de lozing
bovenstrooms ·van radio~actief afvalwater bij de industriële
toepassing van atoomenergie nog niet te spreken.
Voor de Waal, die niet als drinkwaterbron moet dienen ,
geldt een dergelijke beperkende overweging in mindere mate.
/

De Maas
Hoe groot het zelfreinigend vermogen van rivi-erwater kán
zijn, blijkt bij de Maas in Limburg en Brabant. De str.oomtijd
van de Maas is door zes stuwen op het traject tussen Maastricht en Lirh verlengd tot ongeveer tien dagen (in de zomer~
maanden).
Bij het chemisch onderzoek van het Maaswater naar zuurstof, zuurstofverbruik, chloorgehalte en zuurgraad bleek dat:
1. het v·erzadigingspercentage van de zuurstof over het ge~
hele traject hoog is;
2. het zuurstofverbruik laag;
3. het chloorgehalte laag;
4. de pH, behoudens op enkele plaatsen, normaal.
1) Zie Ingenieur 1950 no. 14: Vervuiling van het Rijnwater
opwaarts van de Nederlands-Duitse grens. A. A. Meyers.

stroom~
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Beneden de stuw was het zuurstofgehalte iets hoger en
het zuurstofverbruik la.ger dan boven de stuw; de stuw heeft
derhalve een goede ·werking op het water 1).
Tengevolge van de aanwezigheid van de stuwen zet zich
slib af. De hoeveel'heid is aanzienlijk; het slib is van goede
hoedanigheid en gewild bij landbouwers; phenol of andere
chemische geur is afwezig; soms is de kleur iets donker tengevolge van kolenslib, hetgeen echter geen bezwaar oplevert
Cgegevens van Ir Hoornenbor·g).
De invloed op het Maaswater van het vuile water van de
Geleen en van de andree waterlopen is nauwelijks aantoonbaar; noch in verlaging van de zuurstof, noch in verhoging
van het chloorgehalte 2).
Wel is waarneembaar de invloed van het afvalwater van
Maastricht, doc'h dit is slechts plaatselijk.
De Jeker was op de dagen van dit onderzoek niet verontreinigd; het zou ·g ewenst zijn een onderzoek in te stellen,
wanneer de Jeker wel vuil water afvoert.
Daar het Maaswater in staat blijkt het vuile water van de
beken zonder bezwaar te verwerken, ligt hier de gevolgtrekl)

Verzadigingspercentage met zuurstof van het water van de Maas:
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62
29
63
64
65
33
66
47

Maas
Geleen
Maas
Maas
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Milligrammen chloor per liter van het Maaswater:
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king voor de hand, dat het industriële afvalwater recht~
streeks door leidingen op de Maas zou kunnen worden ge~
bracht met vermijding van de beken; deze komen dan weer
aan het landschap en de recreatie ten goede. Waarschijnlijk
kan in enige ·g evallen het huishoudelijk afvalwater dan zonder bezwaar op de beek worden geloosd.
Hetzelfde geldt voor de Maas bij Brabant ten opzicht·e van
de Brabaantse beken en stroompjes.
Ondiepe plassen
In ondiepe plassen kan het biologisch reinigend vermogen
zeer groot zijn, wanneer de bodem niet vervuild is, golfsla•g
het water tot op de bodem in beweging brengt en licht en
lucht ·g oed in het water kunnen doordringen. Het water
van het IJsselmeer blijkt een zeer .groot zelfreinigend vermogen te hebben o.a. voor het Amsterdamse rioolwater. In
d·e Loosdrechtse Plassen blijkt zeer vuil Vechtwater, door de
Kraayenestersluis ter aanvulling van het plassenwater ingelaten, op korte afstand totaal te zijn verwerkt.
Tot de ondiepe wateren zijn ook te rekenen de stilstaande
polderwateren.
/
In vele gevallen is het zelfreini·gend vermogen van deze
wateren voldoende om de vervuiling te verwerken. De vervuiling bestaat hier uit enig huishoudelijk afvalwater van de
hofsteden of nederzettingen, maar vooral uit natuurlijke- en
kunstmest die met het regenwater van het land in de sloot
terecht komt. De overdadige bemesting van dit water, gepaard met het •g ebrek aan waterverplaatsing in de zomer,
veroorzaakt echter dikwijls een overmatige plantengroei,
azo1la, kroos of flap, die licht- en luchttoetreding belemmert
en de werking van het plankton onmogelijk maakt. Verstoring van het biologisch ·e venwicht in dit water is dan het
gevolg.
Wanneer dan bovendien nog industriewater (b.v. wei) in
het stilstaande water der nauwe sloten wordt geloosd en in
vele gevallen dit water nagenoeg geheel verdringt, is van
zelfreiniging ·g een sprake meer.
Deze bezwaren zouden goeddeels zijn te ondervangen door
meer intensief dan tot nu toe meestal gebruikelijk is, het
polderwater in de zomer te verversen met boezemwater.

Diepe plassen
Hiertoe zijn te rekenen de wielen en kolken; wij weten
zeer weini·g van het biologisch reinigend vermogen van dit
soort water; verschillende diepe plassen zijn de laatste jaren
ontstaan door zandzuigen; men heeft reeds gewezen op verzilting van het water wanneer door de grote diepte, die in
sommige gevallen tot 20 à 30 meter gaat, brakke grondwaterlagen zouden worden blootgelegd; van het biologisch leven
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weet men niets, evenmin van het biologisch reinigend vermo·g en.

Zeewater
Zeewater verkeert in soortgelijke omstandigheden als
rivierwater; het is reeds lang aan vervuiling blootgesteld geweest. Het zelfreinigend vermogen zal groot zijn. Ook hier
voelt men sterk het gemis aan een behoorlijke maatstaf om
dit zelfreinigend vermogen uit te drukken.
Tot zover het zelfreinigend vermogen .

Menging
Een ander punt dat de aandacht verdient is de menging
van het instromende 'Water met het üntvangende water.
Men meende dat de menging van het water in een stromende rivier volledi,g zou zijn. Het is echter komen vast te
staan dat het chloor·g ehalte van ihet water in de Rijn bij het
binnens-tromen in ons land aan de r·echteroever I 0-20 mgr/1
hoger is dan aan de linkeroever en dat het IJsselwater ook
I 0-20 mgr,~l meer chloor heeft dan het water van de Waal.
Dit meerdere chloor is afkomstig van het industriewater uit
het Ruhrgebied; van een volledige menging van het rivierwater is hier dan ook geen sprake.
Vooral als het instromende water van andere s !menstelling of andere temperatuur is dan het ontvangend water, is
de menging moeilijk in stromende rivieren, zowl? als in kanalen, ja zelfs in de zee. Dit geldt :in het biJzonder voor
rioolwater dat soortelijk zoveel lichter is dan zeewater 1).
Teneinde fouten te voorkomen, zoals bij het lozen van
afvalwater in oppervlaktewater zijn gemaakt, zullen wij dan
ook meer kennis moeten verzamelen omtrent de menging
van wateren van verschillende herkomst en eigenschappen.
In vele ·g evallen ontbreken gegevens van het ontvangende
water, zoals de waterberging en de waterbeweging in "stilstaande" wateren; of de stroomsnelheid en de waterafvoer
van stromend water.
De hoeveelheden afvalwater, huishoudelijk en industrieel.
zijn vaak slechts bij grove benadering bekend; zeer veel in1) Het is van belang de weg te kunnen volgen, die afvalwater neemt
in het ontvangende water. Hiertoe kan men fluorescëine of radio-actieve
stoffen aan het afvalwater toevoegen en het mengsel van ontvangend en
afvalwater op een dezer stoffen onderzoeken. Ook zijn in sommige gevallen drijvers op verschillende diepte te gebruiken.
Veranderingen in het chloorgehalte van het ontvangende water kunnen
een indicatie geven waar en zelfs hoeveel afvalwater geloosd is. Men
dient dan het chloorgehalte van het ontvangende water te kennen. Huishoudelijk rioolwater heeft nagenoeg steeds een chloorgehalte van ongeveer
200 mgr/1 . Heekwater heeft 20~35 chloor per liter, e·en verhoging daarvan
is een indicatie van afvalwater. In brakke wateren en in zee zal rioolwater
een verlaging. van het chloorgehalte tot gevolg hebben.
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dustrieën hebben een eigen pompinstalla tie, die vaak veel
meer water voor het bedrijf levert, dan uit de waterleiding
betrokken wordt; het is nodig dat men de hoeveelheid, die
opgepompt wordt, kent, maar ook de hoedanigheid van dat
dieptewater; dit kan namelijk door zoutgeh alte of anderszins
een extra belasting voor het ontvangende oppervla ktewater
zijn.
Conclusies

Ik wil besluiten met eni.ge conclusies.
Vooreerst die, welke betrekking hebben op de kennis van
de eigenschappen van oppervlaktewateren:
1. Het is nodig een nader onderzoek in te stellen naar de
mate van zelfreinigend vermogen van de verschillende
wateren en te trachten een bruikbare formulering daar~
voor te vinden. De bepaling van het B.O.D. (zuurstofverbruik) geeft geen inzicht in het reinigend vermogen.
2. Voor dit onderzoek is samenwerking tussen chemici,
bacteriologen en hydrabiologen noodzakelijk.
Een instituut, waar biologen hun scholing tot hydrabiologen ontvangen, zal daarbij niet kunnen worden gemist.
Dan een conclusie betreffende waterbeheer:
3. Om een watergebied g.aed te kunnen beheren moet men
beschikken over juiste gegevens, enerzijds omtrent: watervoering, waterberging, waterverplaatsing, mogelijkheden
van waterverversing en de biologis·che eigenschappen van
·het ontvangende oppervlaktewater, en anderzijds omtrent:
de hoeveelheid afvalwater, zowel industrieel als huishoudelijk,
de samenstelling en temperatuur van het industriële afvalwater,
de tijden van lozing (seizoenbedrijven, continu of discontinu) en
de plaatsen van lozing.
Voorts conclusies v·erband houdende met de planolo·gie
van de waterhuishouding :
4. De ·h oeveelheid oppervlaktewater, die in Nederland beschikbaar is om het afvalwater, h et huishoudelijk en het
industriële, op te nemen, is nu en in een ruime toekomst
voldoende.
5. Beken (stroompjes) , nauwe kanalen en poldersloten zijn
v·o or 'h et verwerken van industrieel afvalwater ongeschikt.
·Men moet er in het algemeen naar streven alle industriewater rechtstreeks op ruimer water af te voeren.
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6. Uit het voorgaande komt in grote trekken de volgende
verdeling naar voren:
het afvalwater van Limburg en Noord-Brabant rechtstreeks op de Maas en zo naar het delta-·gebi·ed;
dat van het Oosten des lands en van de veenkoloniën
naar de Waddenzee;
dat van Gelderland rechtstreeks op de IJssel en naar het
IJ sselmeer.
En tenslotte ·enige conclusies betreffende de technische
uitvoering der lozingen:
7. Bij de lozing van afvalwater moet erop worden gelet dat
het industriële afvalwater het huishoudelijke niet bederft.
Er moet r·ekening worden ·g ehouden met aard, soortelijk
gewicht en temperatuur van het afvalwater in verband
met dat van het ontvangende water en met de waterbeweging in het ontvangende water.
8. In zee kan alleen afvalwater worden geloosd als de vloedstroom niet op de kust is gericht, een behoorlijke menging
is te verwachten en de meest heersende windrichting
gunstig is voor het wegvoeren van het geloosde afvalwater van de kust.
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