Ondernemersgedrag en waterbeheer

Inleiding
In 1988 schreven we het al: de invoering
van schone technologie en preventieve
maatregelen is op de eerste plaats een
kwestie van gedrag en houding [Van Luin,
1988]. Er zijn volop mogelijkheden om het
verontreinigen van het afvalwater daadwerkelijk te voorkomen, maar desondanks
wordt er maar mondjesmaat gebruik van
gemaakt. De redenen die hiervoor aan te
voeren zijn, zijn legio:
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- het idee dat schone technologie duur is;
- onbekendheid, zeker bij midden- en
kleinbedrijf, met de nieuwste technologische ontwikkelingen en mogelijkheden;
- onzekerheden die te maken hebben
met procesontwikkeling, zoals de uiteindelijke investeringskosten, de produktkwaliteit, de (ten opzichte van zuiveringstechnieken) lange ontwikkelingstermijn;
- onzekerheden over de te verwachten
normen.
Maar ... schone technologie en preventieve maatregelen mogen zich de laatste
jaren in een steeds grotere belangstelling
verheugen. Een onderscheid tussen deze
twee begrippen is niet zinvol, omdat
schone technologie en preventieve maatregelen in eikaars verlengde liggen. Wat
ze gemeenschappelijk hebben is het feit
dat beide mogelijkheden bieden om de
verontreiniging van het afvalwater inderdaad aan de bron te bestrijden. Dat er op
dit gebied veel mogelijkheden liggen,
hebben diverse projecten van de afgelopen
jaren wel bewezen [De Hoo, 1991].
Ook binnen het waterkwaliteitsbeheer
wordt er volop aandacht besteed aan de
preventiegedachte, getuige de drukbezochte workshops van het RIZA [Van
Raardwijk, 1992]. Dit heeft geleid tot de
opzet van een aantal preventieprojecten
onder de naam PRECARI, waarbij samen
met bedrijven geïnventariseerd is welke

Samenvatting
Hoewel er voldoende technische mogelijkheden zijn om te voorkomen dat afvalwater ernstig verontreinigd raakt, blijft de toepassing van preventieve maatregelen
in de praktijk ver achter bij de mogelijkheden. In algemene termen zijn hier
allerlei redenen voor aan te geven zoals gebrek aan kennis en economische
onzekerheden, maar onderzoek naar de manier waarop in een concrete situatie de
houding en het gedrag van ondernemers beïnvloed kan worden, is niet of
nauwelijks verricht.
Het RIZA heeft in een pilot-study, uitgevoerd door de Werkgroep Energie- en
Milieu-onderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden, laten uitzoeken hoe binnen
garagebedrijven gedacht wordt over de milieurelevante aspecten van de bedrijfsvoering, hoe de uiteindelijke werkwijze binnen de bedrijven is en welke invloeden
men daarbij ondergaat vanuit de omgeving. Om houding en gedrag 'meetbaar' te
maken is gelijktijdig de feitelijke kwaliteit van het afvalwater onderzocht.
Uit onderzoek is gebleken dat er (inderdaad) nog veel te verbeteren valt. Om dit
te bereiken zal echter de gehele bedrijfstak aangesproken moeten worden, en kan
men zich niet beperken tot het stimuleren van één bepaalde doelgroep.

mogelijkheden er zijn voor preventieve
maatregelen en schone technologie-opties.
Daarbij is ook en nadrukkelijk gekeken
naar lange termijn economische effecten.
Dit soort preventieprojecten vraagt echter
een niet onaanzienlijke inspanning van
alle partijen. Op zich is dit niet erg, omdat
het hier nog om demonstratie-achtige
projecten gaat. Het is echter wel de vraag
hoe de preventiegedachte en daarmee
samenhangend hoe de implementatie van
schone technologie en preventieve maatregelen gestimuleerd kunnen worden met
minder begeleiding van de overheid.
Vanuit deze vraagstelling is door het RIZA
in samenwerking met de RUL een onderzoek verricht naar de factoren die een
ondernemer het meest beïnvloeden bij de
keuze van zijn investeringen c.q. van zijn
werkwijze. De keuze is daarbij gevallen op
de sector van de garagebedrijven: enerzijds
omdat het hier toch om niet onaanzienlijke lozingen gaat, anderzijds omdat het
bestrijden van verontreiniging aan de bron
in deze bedrijfstak eerder een kwestie is
van een schonere werkwijze dan van
schone investeringen. De drempel om tot
een meer preventiegerichte aanpak te
komen is, theoretisch althans, laag.
De bedrijfstak
De branche van autobedrijven is een grote
branche: in totaal gaat het om zo'n elfduizend bedrijven. De gemiddelde bedrijfsomvang is 7 à 8 werknemers.
De branche-organisatie (BOVAG) is sterk
en heeft belangstelling voor de milieuproblematiek. Daarnaast is het een zeer in
het oog lopende branche waarin een
aantal activiteiten sterk watervervuilend
zijn [Zwalijs, 1989; CUWVO, 1989]. Zie
tabel I.
Het CUWVO-rapport leert dat van deze
activiteiten vooral het decentraal

TABEL I- Debranche van autoen aanverwante
bedrijven, uitgesplitstnaaractiviteiten [CUWVO, 1989].
Activiteiten
Deconserveren
Motorenrevisie
Anti-roest behandeling
Ontvetten (motorreiniging)
YCassen
Onderhoud/herstel
Tanken

(i eschatteN
(populatie = 11.000)
1.300
70
1.600
7.000
10.500
10.500
7.200

deconserveren van paraffine en het
ontvetten (reinigen) van motoren en
motoronderdelen belangrijke vervuilers
kunnen zijn, afhankelijk van de toegepaste
methode en middelen. Bij het vooronderzoek [Staats en Midden, 1991] kwam
echter naar voren dat decentraal
deconserveren nauwelijks meer voorkomt.
Gezien deze ontwikkeling in het deconserveren van auto's, is in het onderzoek
het accent gelegd op het reinigen van
motoren, motoronderdelen en van chassis.
In dit artikel zullen we ons beperken tot
het reinigen van motoren, als illustratie
van de gevolgde werkwijze.
De steekproef
In 5 regio's verspreid over het land is uit
de adressenbestanden van de Kamers van
Koophandel een a-selecte steekproef
getrokken van in totaal 1939 garagebedrijven. De desbetreffende regio's zijn
Zwolle, Arnhem, Roermond, Breda en
Leiden.
Uiteindelijk is het onderzoek uitgevoerd
bij 251 bedrijven. In de steekproef zijn
grotere bedrijven en dealers enigszins
oververtegenwoordigd. In alle bedrijven is
de chef werkplaats geïnterviewd omdat hij
binnen het bedrijf een intermediaire
functie heeft. Naar alle waarschijnlijkheid
is hij dus betrokken bij zowel het bepalen
van het beleid als bij de uitvoering ervan.
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Van de 251 deelnemende bedrijven is
80% lid van de BOVAG en is 52% dealer
van een automerk. Het merendeel van de
bedrijven (89%) is zelfstandig, terwijl 10%
een vestiging is van een groter concern.
De gemiddelde personele omvang is 10,2
personen. Kleine bedrijven, van hoogstens
5 werknemers, vormen de helft van de
steekproef.
De voorzieningen
Het reinigen van motorblokken blijkt in
64% van de onderzochte bedrijven plaats
te vinden. Gemiddeld gaat het om 167
motorblokken per bedrijf per jaar, een
gemiddelde met een range van 5 tot 2000.
Voor het reinigen van motorblokken zijn
vijf methoden gedefinieerd. Deze zijn in
afnemende volgorde van preventiegerichtheid vermeld in tabel II, met daarbij de
intensiteit van het gebruik van de
betreffende methode.
TABKL II - Het reinigen van motorblokken volgens vijf
aantal auto 's per methode per bedrijf en aantal bedrijven
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Aß. 1 - Het model uit
'theory of planned
behaviour' toegepast
op milieuvriendelijk
ondernemen.

veronderstellingen _
mil.vr. ondernemen

klanten

behoren tot de groep die in ieder geval in
de werkplaats 'droog' werkt, dat wil
zeggen, zonder afvalwater te veroorzaken.
Slechts drie bedrijven (1%) geven aan niet
droog te werken en desondanks niet te
methoden (aantal en percentage bedrijven, gemiddeld
maal het aantal auto's(*), Nbedrijven = 128).

- rotocleaner; gebruiki middel wordt
afgevoerd door verwerker
- hogedrukreiniger met heet water
- middel wordt eerst opgebracht vervolgens
mei (verrijdbare) hogedrukreiniger afgespoeld
- rotocleaner, uitgewerkt middel wordt
geloosd op riolering
- middel wordt vermengd mei water met behulp
van (verrijdbare) hogedrukreiniger opgespoten

Wordt de kwaliteit van het te lozen afvalwater enerzijds beïnvloed door de handelingen die aan hel verontreinigen vooraf
gaan ,emulsies zijn bijvoorbeeld moeilijker
te behandelen), anderzijds zijn ook de
zuiveringstechnische voorzieningen van
belang om de effecten van niet-preventief
gedrag te beperken. Gevraagd naar de
zuiveringstechnische voorzieningen bij de
garagebedrijven, blijkt vrijwel de hele
branche een slib en/of olievanger te
hebben staan. Slechts een klein aantal
heeft meer geavanceerde apparatuur
geïnstalleerd (zie tabel III).
De 20% zonder slibvanger en olieafschei-der blijkt praktisch geheel te

attitude t.a.v.
mil.vr. ondernemen

milieuvriendelijk
ondernemen

invloeden van ,
overheid, collega'sf_

Aantal en %
bedrijven

Een rotocleaner blijkt nog een betrekkelijk
schaars goed te zijn, wel wordt bij het
reinigen van motorblokken betrekkelijk
vaak de moeite genomen om een schoonmaakmiddel eerst op te brengen en
daarna met behulp van de hogedrukreiniger met water af te spuiten. Dit is
minder vervuilend dan wanneer dil in één
handeling gebeurt waarbij water en
reinigingsmiddel tegelijk worden opgebracht via de hogedrukspuit.

ervaren gedragsbeperkingen

M aantal
per methode

3.(2.3)
16(12.5)

S4
64

252
1.024

40(31.3)

220

880

2(1.6;

270

540

67(52.2)

222

14.874

beschikken over de combinatie slibvanger
en olie-afscheider.
De theorie
Dm te begrijpen hoe gedrag tot stand
komt, is het nodig te weten wat voor denkbeelden daaraan ten grondslag liggen, of de
persoon het uit wil voeren, wat de sociale
omgeving van het gedrag in kwestie denkt
en of de persoon zich in staat acht het gedrag uit te voeren. Heel kort samengevat
is dat de strekking van een veel gebruikt
theoretisch model dat in de sociale
psychologie is ontwikkeld om de determinanten van gedrag in kaart te brengen.
De laatste versie van dit model wordt
beschreven in de 'Theory of planned
behaviour' [Ajzen en Madden, 1986],
Het kan als een structureel model worden
voorgesteld zoals in afbeelding 1.
TABEL III - Aanwezige voorzieningen voor
afvalwaterzuivering
(N—251).
Aanwezige voorziening
-

Percentage bedrijven

slibafscheider
olie-afscheider
emulsiesplitser (flocculatie/filtratie)
flocculatie/flotatie-installalie
ultrafiltratie-installatie

83
81
4
2
1

•

sociale
norm

In dil model worden de volgende componenten (weergegeven in rechthoeken)
onderscheiden:
- veronderstellingen: dit zijn denkbeelden
over de gevolgen van de gedraging in
kwestie. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de
ondernemer denkt dat milieuvriendelijk
werken duurder is, meer tijd kost of hem
veel goodwill oplevert bij zijn klanten;
- de attitude is de algemene evaluatie in
termen van goed-slecht, aangenaam-onaangenaam, voor de gedraging in kwestie;
- de subjectieve norm is de manier
waarop invloeden op het eigen gedrag van
relevante anderen (bijvoorbeeld collega's,
overheid, branche-organisatie) worden
waargenomen en van belang worden
geacht;
- ervaren gedragsbeperkingen geven aan
in hoeverre de persoon zich bij machte
voelt om het gedrag uit te voeren,
ongeacht zijn attitude en de sociale
invloeden die hij ondervindt;
- de intentie is het voornemen om in de
toekomst milieuvriendelijk te gaan ondernemen;
- uiteindelijk resulteren de componenten
in een voorspelling of het gedrag in de
toekomst wel of niet (of gedeeltelijk)
wordt uitgevoerd.
Bovenstaande beschrijving geldt het basismodel. Andere kenmerken (weergegeven
in de cirkels) als kennis, betrokkenheid,
invloeden van anderen en objectieve
kenmerken zoals (in dit geval) bedrijfsgrootte en specifieke organisatorische
kenmerken van het bedrijf, worden geacht
via de componenten van het model in te
werken op het gedrag.
De kennis
Slechts in 12% van de bedrijven kon de
werkplaatschef aangeven hoeveel afvalwater jaarlijks door het bedrijf werd
geproduceerd. De kwaliteit van het afvalwater voldoet volgens 60% van de respondenten volledig aan de eisen van de
overheid, volgens 35% grotendeels en
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slechts 10% denkt dat dit enigszins of veel
(1%) te wensen overlaat. Wanneer dan
doorgevraagd wordt wat de overheidsnorm is voor het toegestane oliegehalte in
afvalwater blijkt echter dat slechts 5%
denkt te weten hoe hoog deze is. Daarvan
blijkt dan weer de helft deze werkelijk te
kennen, de anderen noemen een verkeerd
getal.
De manier waarop reinigingsmiddelen
worden toegepast, beïnvloedt ook de
kwaliteit van het afvalwater. Van de
geïnterviewde werkplaatschefs is 65%
bekend met de precieze gebruiksaanwijzing
van deze middelen zoals die door de
fabrikant wordt vermeld. Van hen
gebruikt 95% het middel ook volgens de
gebruiksaanwijzing. Volgens hen is 75%
van de monteurs bekend met de precieze
gebruiksaanwijzing en geldt voor 95% van
die groep dat ze ook volgens de gebruiksaanwijzing werken.
De houding
De onderzochte bedrijven, bij monde van
de werkplaatschefs, staan in het algemeen
positief tegenover intern milieubeleid.
Men heeft niet het gevoel dat dit in een
bedrijf de kosten verhoogt, veel extra
tijdsbeslag vergt of de concurrentiepositie
verslechtert. Dit kan te maken hebben
met het idee dat deze kosten doorberekend
kunnen worden aan klanten.
De behandeling van afvalwater tenslotte,
zou weinig problemen moeten ondervinden. Men heeft een zeer positieve
houding, ziet de noodzaak ervan in en ziet
weinig praktische of personeelstechnische
bezwaren.
Tenslotte blijkt men het idee te hebben
dat het eigen bedrijf minstens zo goed met
milieuzorg en ook specifiek met afvalwaterbehandeling bezig is als andere
bedrijven, terwijl de gevolgen van
lozingen van garagebedrijven voor de
waterkwaliteit van Nederland niet zo groot
geacht worden.
De intentie
Getracht is de intentie om zo min mogelijk
verontreinigd afvalwater te produceren, te
verklaren uit de houding en achterliggende denkbeelden, en uit externe
invloeden. Tabel IV geeft de volledige
analyse weer. Deze laat zien dat specifieke
ideeën over de behandeling van afvalwater een vrij klein gedeelte van de
intentie verklaren (Blok 1), evenveel als
de algemene ideeën over intern milieubeleid (Blok 2). Maar specifiek geldt dat
degene die het belang van een goede
zuivering in zijn bedrijf inziet, ook meer
de intentie heeft zo min mogelijk verontreinigd afvalwater te produceren.

TABEL IV - De intentie om zo min mogelijk verontreinigd afvalwater te lozen verklaard. Hierarchische multiple
regressie-analyse (N=182), % bijdrage in verklaarde variantic per blok, bijdrage van afzonderlijke variabele
aangegeven met * als p < .05, met **alsp < .01.
Significantie
Bijdrage
variabele
in verkl.var.
per blok
Blok 1

Afvalwaterbehandeling
De zuiveringsinstallatie van de gemeente is veel belangrijker dan
de eigen zuivering in het bedrijf
Ken slechte opvang van afvalwater kan ernstige
bodemverontreiniging veroorzaken
De plaatsing van de oliewaterscheider in dit bedrijf maakt
het onmogelijk de kwaliteit van het afvalwater goed
in de gaten te houden
Het kost meer tijd en geld dan economisch verantwoord is.
lir is voldoende deskundigheid om afvalwater goed te behandelen

Blok 2 Intern Milieubeleid
Ken milieuvriendelijke bedrijfsvoering
levert het bedrijf niets op
Werken volgens de milieuvoorschriften
kost meer tijd dan verantwoord is
Door veel tijd en geld te steken in milieuzorg
verzwakt een bedrijf zijn concurrentiepositie
100% milieuvriendelijk werken doet afbreuk aan de kwaliteit
Milieuproblemen zijn vaak gemakkelijker
te voorkomen dan te verhelpen
De kosten voor milieuvoorzieningen kunnen worden
doorgerekend in de tarieven aan de klanten

9% ((p < .01 )

9% ( ( p < . 0 1 )

Blok 3 Algemene houding
Een goed milieubeleid is voor een garage heel belangrijk
Een goede afvalwaterbehandeling is heel belangrijk

18% « p < . 0 l !

Blok 4 Overheid
Rechtvaardigheid behandeling door milieuambtenaar
Rechtvaardigheid procedures van overheid
Totaaloordeel over optreden milieuambtenaar

3% ( ( p < . 0 5 )

Totaal verklaarde variantic

Even veel variantie als door de specifieke
en algemene gedachten samen, wordt
verklaard door de algemene houdingsvragen over afvalwaterbehandeling en
over intern milieubeleid (Blok 3). Dit is
een belangrijke bevinding die aangeeft dat
de houding niet is gevormd vanuit goed
overwogen denkbeelden: de intentie en
het gedrag hebben geen sterk beredeneerd
karakter. Het oordeel over de milieuambtenaar tenslotte draagt in deze analyse
enigszins bij aan een verklaring van de
intentie (Blok 4). Een gunstig oordeel
over de milieu-ambtenaar verbetert dus
de intentie om de kwaliteit van het afvalwater te optimaliseren.
Het afvalwater
Bij de bedrijven die meegedaan hebben
aan het onderzoek, is ook de kwaliteit van
het geloosde afvalwater geanalyseerd op
het oliegehalte. De monsters zijn genomen
ten tijde van de vraaggesprekken en tonen
een momentopname van de bedrijfsactiviteiten.
In totaal zijn 129 betrouwbare monsters
genomen. Tabel V geeft het olie-gehalte
van deze monsters, ingedeeld in klassen
van 100 milligram. Daaraan valt te zien
dat bij deze monsters ongeveer een kwart
van de monsters boven de norm van 200
milligram olie per kilogram zit.

•10%

TABEL V - Het gehalte olie m milligram per kilogram
afvalwater bij de uitgeselecteerde monsters (N=129).
< 100 mg
100 mg « 2 0 0 mg
200 mg « 300 mg
300 mg « 400 mg
400 mg « 500 mg
500 mg « 600 mg
> 600 mg

65,9%
10,6%
6,2%
6,2%
3,1%
2,3%
4,7%

Eormeel gesproken was 23,5% van de
bedrijven in de steekproef dus in overtreding op het moment dat het monster
werd genomen. Belangrijker is dat van de
waarden in de tabel is af te leiden dat
waarschijnlijk op elk moment een kwart
van de garagebedrijven in Nederland
afvalwater loost met een te hoog oliegehalte.
Het gemiddelde oliegehalte, bedroeg ruim
300 mg/l. Geëxtrapoleerd naar de hele
bedrijfstak betekent dit een totale lozing
van 2000 ton olie per jaar.
De conclusie
We kunnen concluderen dat over het
algemeen in de garagebedrijven een
draagvlak voor voorzieningen en gedrag
voor een milieuvriendelijker werkwijze
aanwezig is. Dit maakt het relatief
gemakkelijk nieuwe maatregelen in te
voeren, vooral als die worden geïntrodu-
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ceerd door een ambtenaar die het
vertrouwen geniet van de garagehouder/
werkplaatschef omdat hij kennis van
zaken heeft, duidelijk een lijn trekt, mee
wil denken met het bedrijf en deskundig
advies geeft. Gemiddeld genomen worden
gemeentelijke milieu-ambtenaren op dit
moment licht tot redelijk positief beoordeeld op deze kenmerken.
Desondanks moeten we ook concluderen
dat de kwaliteit van het geloosde afvalwater nog wel wat te verbeteren overlaat.
Het lijkt erop dat, alle goede bedoelingen
ten spijt, het gedrag zozeer routinematig
van karakter is dat geen sprake is van
beredeneerd gedrag. Met andere woorden
een houding van: 'Als ik dit of dat doe,
dan heeft dat die en die consequenties
voor het afvalwater', is niet aanwezig.
Deze tegenstelling bleek ook al aanwezig
bij de vragen over de afvalwaternormering:
de feitelijke kennis over het afvalwater is
gering. Afvalwater is kennelijk geen
'topic'.
Vooraf werd verwacht dat er een duidelijk
onderscheid zou zijn tussen de diverse
groepen bedrijven. Er zijn weliswaar
verschillen aangetoond, maar deze zijn
zeer gering. Bovag-leden zijn iets milieuvriendelijker, zowel in houding als in
gedrag, dan niet-leden. Grotere bedrijven
zijn iets milieuvriendelijker dan kleine, en
dealers zijn iets milieuvriendelijker dan
niet-dealers. Hieruit is dus geen doelgroep
te selecteren waarop een interventie
gericht zou kunnen worden om het
gemiddelde lozingsniveau van de hele
bedrijfstak te verlagen.
Acties om tot verbetering te komen,
moeten dan ook op de hele bedrijfstak
gericht worden.
Het volledige verslag van het onderzoek
is verkrijgbaar bij de Werkgroep Energieen Milieu-onderzoek, Postbus 9555,
2300 RB Leiden, tel: 071-273824 o.v.v.
'Ondernemersgedrag en waterbeheer:
Mogelijkheden tot preventie van emissies'.
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Grondwateroverlast in
stedelijk gebied
Op 7 april 1994 vond in de Nieuwe Slof in
Beverwijk een informatiebijeenkomst
plaats rond het onderwerp 'grondwateroverlast in stedelijk gebied'. De bijeenkomst was georganiseerd door de
provincie Noord-Holland en de Vereniging van Noordhollandse Gemeenten,
VNHG. Bij de bijeenkomst waren
ongeveer tweehonderd aanwezigen,
verspreid vanuit de hele provincie en met
verschillende achtergrond: huurders en
eigenaren van woningen, gemeenten,
waterschappen, vertegenwoordigers van
de provincie, woningbouwverenigingen en
zelfs enkele schade-experts.
Grondwateroverlast komt in NoordHolland op behoorlijk grote schaal voor.
Een inventarisatie in 1990 wees uit dat
10.000 woningen in Noord-Holland met
vocht- of grondwateroverlast te maken
hebbben. De oorzaken kunnen heel
verschillend zijn. Voorbeelden zijn het
onvoldoende bouwrijp maken van grond;
vervanging van oude drainerende
rioleringen; het dempen van sloten; het
stopzetten van grondwateronttrekkingen
of bouwtechnische gebreken. Meestal zijn
er dan ook verschillende oplossingen
mogelijk of zelfs nodig: zowel in bouwtechnische sfeer als maatregelen om de
grondwaterstand te beheersen.
Door de beide inleiders van de dag,
gedeputeerde Lagrand namens de
provincie en burgemeester Jansen-Van
der Gevel namens de VNHG, werd
geconstateerd dat er een duidelijk knelpunt is bij het oplossen van problemen.
Verantwoordelijkheden en taken van
betrokken partijen zijn niet duidelijk
bepaald. Mevrouw Jansen sprak haar
waardering uit over het initiatief van de
provincie om dit via de Verordening op de
Waterhuishouding te regelen. Zij constateerde daarbij dat de opstelling van de
provincie bescheiden is.
In de concept-artikelen voor de verordening, waarover tijdens de middag verder
gediscussieerd werd, staat de coördinerende rol van de gemeente in stedelijk
gebied centraal. Hierbij is uitgegaan van
de aanbevelingen uit het proefproject
Roosendaal-Nispen, die inmiddels breed

onderschreven zijn. De gemeente neemt
het initiatief en doet concrete voorstellen
aan betrokken partijen om tot een oplossing te komen. Een planverplichting,
normen voor ontwatering en voorgeschreven financieringsvormen
ontbreken vooralsnog in de voorgestelde
regelgeving.
Naast toelichtingen op en discussies over
regelgeving werden tijdens de middag ook
praktijkvoorbeelden gepresenteerd. De
heer Borreman van adviesbureau
W'ARECO ging in op de geohydrologische
opbouw van de Bomenbuurt in Haarlem,
een complex van strandwal-, klei- en
veenafzettingen. De aanleg en het onderhoud van het drainagesysteem werd
uiteengezet. Combinatie met rioleringswerkzaamheden bleek pragmatisch en
goedkoper. Conclusie van de voordracht
was dat grondwaterbeheersing net als
bijvoorbeeld wegbeheer, rioolbeheer en
peilbeheer een goed ontwerp en blijvende
aandacht, organisatie en middelen vereist.
De heer Van der Molen van de Dienst
Riolering en Waterhuishouding
Amsterdam gaf een toelichting op het
grondwaterplan dat voor Amsterdam
wordt opgesteld. Hij illustreerde dit aan
de hand van de Vondelparkbuurt. De
grondwaterstanden in het laaggelegen
Vondelpark zijn te hoog. Peilverlaging in
dit gebied zal echter niet alleen leiden tot
verlaging van de grondwaterstand in het
park, maar ook in het bebouwde gebied
eromheen. Droogvallen van koppen van
funderingspalen en schade aan gebouwen
kan een gevolg zijn. Van der Molen ging
in op de verschillende belangen, oplossingsmogelijkheden en financieringsvormen. Als laatste presentatie werd een
video van N O V Adviesgroep Milieuzorg
vertoond waarin bouwtechnische maatregelen te zien waren, zoals het
aanbrengen van folie in kruipruimten,
ventilatie, het tegengaan van optrekken
van vocht en isolatie van koudebruggen.
Aan het eind van de middag kon teruggekeken worden op een geslaagde dag.
De aanwezigen kregen een rapport mee
naar huis met de voordrachten en een lijst
met publikaties die bruikbaar zijn bij het
zoeken naar oplossingen. Exemplaren
hiervan zijn te bestellen via het secretariaat van de afdeling Water van de
provincie Noord-Holland (telefoon
023-143736).
Jos van Brussel, provincie Noord-Holland

