Emissies vanuit de riolering en de afvalwaterzuiveringsinrichtingen
Bewerking van de voordracht uit de 43e vakantiecursus in Drinkwatervoorziening Technische maatregelen voor kwaliteitszorg voor grondstof en eindprodukt',
gehouden op 10en 11 ianuari 1993 aan de TU Delft.

1. Inleiding
In 1989 werd 1.265 miljoen kubieke meter
drinkwater door de Nederlandse waterleidingbedrijven gewonnen. Daarvan werd
831 miljoen kubieke meter aan het grondwater onttrokken en 434 miljoen kubieke
meter aan oppervlaktewater. Van het deel
dat aan het oppervlaktewater werd
onttrokken werd 180 miljoen kubieke
meter van verontreinigingen ontdaan door
het te infiltreren.
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Het overige werd direct gezuiverd of tot
halffabrikaat gemaakt.
De kosten verbonden aan het zuiveren
van oppervlaktewater zijn onder meer
afhankelijk van de mate waarin dit water
is verontreinigd. De verontreiniging
wordt, naast door uit- en afspoeling van
stoffen die in of op de bodem zijn beland
en door directe lozingen met name door
industrieën, veroorzaakt door lozingen
vanuit het afvalwatersysteem.
Het afvalwatersysteem bestaat uit de
onderdelen binnenriolering, buitenriolering, gemalen en persleidingen en
afvalwaterzuiveringsinrichting.
Met de aanleg van de buitenriolering is in
de tweede helft van de vorige eeuw
schoorvoetend een begin gemaakt. Vanaf
circa 1920 werd het goed gebruik nieuwbouwwijken van enige omvang van
riolering te voorzien. Het ingezamelde
afvalwater werd, uitzonderingen daargelaten, ongezuiverd op het oppervlaktewater geloosd. Vervuiling van dit water
was het gevolg. In de jaren zestig nam
deze vervuiling zodanige vormen aan dat
ingrijpen door de rijksoverheid noodzakelijk werd. De Wet verontreiniging
oppervlaktewater werd in 1970 van
kracht. Deze wet maakte het mogelijk op
grote schaal over te gaan tot de bouw van
afvalwaterzuiveringsinrichtingen. Het
gevolg was een aanzienlijke verbetering
van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
In het bijzonder het zuurstofgehalte en het
doorzicht namen aanmerkelijk toe. Al
enkele jaren staat echter vast dat de
verbeteringen ontoereikend waren. In
tabel I wordt een overzicht gegeven van
de stand van zaken in het jaar 1987 en
een prognose voor de jaren 1995 en 2005,
voor zuurstofvragende stoffen. (Hierbij is
geen rekening gehouden met trends.)
De vermindering van de rechtstreeks naar
het oppervlaktewater afgevoerde inwoner-

equivalenten van 5,2 miljoen in 1987 naar
3,2 miljoen in 1995 is vooral het gevolg
van het op afvalwaterzuiveringsinrichtingen aansluiten van riolering die
voordien het afvalwater ongezuiverd op
het oppervlaktewater loosde. De afname
na 1995 is het gevolg van het aansluiten
van panden in de buitengebieden op de
riolering (afname circa 0,3 miljoen
inwonerequivalenten) en het verkleinen
van de emissies uit de riolering tijdens
hevige neerslag (afname eveneens circa
0,3 miljoen inwonerequivalenten) [2]. In
1995 zullen alle mechanische afvalwaterzuiveringsinrichtingen zijn omgebouwd tot
biologische. De omvang van de effluentlozingen, uitgedrukt in inwonerequivalenten, neemt daardoor af van 5,9
tot 4,8 miljoen. De restvervuiling bedraagt
in 1995 4,8 + 3,2 = 8 miljoen inwonerequivalenten. In de Nationale Milieuverkenning 1990-2010 [4] wordt door de
schrijvers op bladzijde 239 een restvervuiling voor het jaar 1995 van 6,9
miljoen inwonerequivalenten vermeld. Zij
geven echter niet aan hoe zij tot dit getal
zijn gekomen.
Na al deze inspanningen wordt echter nog
steeds 30% van de aangevoerde
equivalenten op het oppervlaktewater
geloosd. Voor een aantal andere vervuilende stoffen, onder meer zware
metalen, is dit percentage hoger. Een en
ander houdt in dat een belastingstoestand
is bereikt die vergelijkbaar is met de
toestand in 1905 toen Nederland 5,5
miljoen inwoners telde. In dat jaar was de
werkelijke oppervlaktewaterverontreiniging echter aanzienlijk geringer
doordat riolering en in het bijzonder
industriële verontreiniging grotendeels
ontbrak. (Zie ook [3]). Misschien is de
huidige situatie vergelijkbaar met die van
juist voor de Tweede Wereldoorlog.
Ondanks de inspanningen, in het
bijzonder van de waterkwaliteitsbeheerders, moet worden gevreesd dat de
kwaliteit van het oppervlaktewater de
komende jaren niet belangrijk zal
verbeteren [3].Dit is vooral het gevolg

van de toename van de belasting met
chemische afvalstoffen, die in de
traditionele afvalwaterzuiveringsinrichtingen slechts matig worden tegengehouden, en van de nalevering van
nutriënten door uitspoeling vanuit de
bodem.
Uit het voorgaande kan worden
opgemaakt dat emissies vanuit het afvalwatersysteem in belangrijke mate
bijdragen tot de oppervlaktewaterverontreiniging. Het is niet verwonderlijk dat,
gelet op de min of meer statische situatie
die is bereikt in de verbetering van
oppervlaktewaterkwaliteit, naar mogelijkheden wordt uitgezien de verontreinigingen verder terug te dringen.
2. Het terugdringen van de emissies
vanuit het afvalwatersysteem
De belangrijkste functie van de riolering is
het bevorderen van de volksgezondheid.
Daarnaast voorziet de riolering in het
ontwateren van stedelijke gebieden.
De noodzaak bebouwde gebieden te
rioleren is indirect het gevolg van het tot
op heden onbegrensd aanbieden van
drinkwater. Dit water wordt niet slechts
gebruikt om te drinken, maar helaas ook
om daarmede fecaliën, zeepresten,
keukenafval en chemische en andere
afvalstoffen met behulp van de riolering,
af te voeren. Het overvloedig aanbieden
bedreigt daardoor de kwaliteit van het
oppervlaktewater dat eenderde deel
uitmaakt van de grondstof waaruit drinkwater wordt bereid.
In het verleden trachtte men dit nadelige
effect van de drinkwatervoorziening tegen
te gaan door het doorspoelen en
verversen van watergangen en het naar
zee verpompen van het afvalwater. In de
jaren zestig bleek dat deze maatregelen
onvoldoende waren. De bouw van afvalwaterzuiveringsinrichtingen werd op grote
schaal ter hand genomen. Daarnaast werd
gepoogd de emissies vanuit de riolering te
verkleinen.
In de inleiding werd al uiteengezet dat

1ABHL I- Rendement afvalwatersysteem.
Jaar

1987

1995

2005

Produktie
Naar oppervlaktewater
Naar awzi

24,9
5,2
19,7

24,9
3,2
21,7

24,9
2,6
22,3

Totaal

24,9

24,9

24,9

1,3
4,6
5,9

0,0
4,8

Lozing effluent
Idem
Totaal
Naar oppervlaktewater

0,0 (mechanisch]
4,9 (biologisch)
4,9

4,8
5,2

2,6

3,2

Restvervuiling

11,1

8,0

7,5

Rendement

55%

68%

70%

Getallen in miljoenen inwonerequivalenten [1].

127

H 2 0 (26) 1993,nr. 5

deze maatregelen weliswaar de ernstigste
verontreiniging van het oppervlaktewater
hebben opgeheven. Een bevredigende
situatie is in veler ogen echter nog niet
bereikt.
Wat nu tedoen?
In [2] beveelt de minister van VROM, met
het oogmerk de emissies vanuit de
riolering te verminderen het treffen van
een aantal effect- en brongerichte
maatregelen aan.
Hij noemt de volgende:
- Vergroten van de pompovercapaciteit
en eventueel de hydraulische capaciteit
van afvalwaterzuiveringsinrichtingen;
- Vergroting van de berging;
- Het verplaatsen van overstorten daar
waar mogelijk en zinvol;
- Het genuanceerd afkoppelen van
verhard oppervlak en
- Het aanbrengen van open (doorlatende) verharding.
Met de eerste twee voorgestelde
maatregelen zijn veelal aanzienlijke kosten
gemoeid. Dit geldt in mindere mate voor
de drie overige aanbevolen maatregelen.
Hiervan kan gezegd worden dat zij
dikwijls een merkbaar effect hebben op de
(plaatselijke) verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. Gemeenten doen er
goed aan, in die gevallen waarin dit enigszins mogelijk is, de aanbevelingen van de
minister op te volgen.
Vergrotingpompovercapaciteit
Uit een studie verricht door DHV Milieu
en Infrastructuur in opdracht van het
ministerie van VROM [4] blijkt onder
meer dat globaal kan worden gesteld dat
een (relatief) hoge pompovercapaciteit, in
veel gevallen de totale kosten van het
afvalwatersysteem als wel de vuiluitworp
gunstig beïnvloedt. (Zie ook tabel V). In
voorkomende gevallen blijkt het echter
niet altijd eenvoudig de pompovercapaciteit te vergroten.
Vergroting van de berging
De veronderstelling van de minister dat
de vergroting van de berging aanwezig in
gemengde rioolstelsels, een gunstig effect
zal hebben is geheel juist. Om dit te
illustreren wordt verwezen naar de
volgende tabellen die zijn ontleend aan
het eindrapport van de Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit [5].
De eerste vier kolommen betreffen de
emissies vanuit gemengde stelsels. De
onderdrempelbergingen van deze stelsels
bedroegen respectievelijk 0,3, 5,3, 5,7 en
7,8 mm. Bestudering van de tabel II laat
zien dat de jaarlijkse vuiluitworp per
hectare verhard oppervlak sterk afneemt

TABEL II - Jaarlijkse vuiluitworp.
Kerkrade

Berging
0,3 mm
kg(ha-a)
Vracht
212,4
BZV
841
CZV
40,4
N-Kj
P
9,39
droogrest 2.140
0,61
lood
zink
1,86
0,13
chroom
koper
0,53
nikkel
0,07
kiwk
cadmium
0,01

Oosterhout

5,3 mm
kg(ha-a)
74,6
268
13,5
4,11
185,5
0,14
0,43
0,02
0,16
0,01
0,002
0,002

I.oenen

5,7 m m
kg(ha-a)
38,0
354
11,2
3,76
419,0
0,15
0,33
0,013
0,093
0,013
0,023
0,005

Bodegraven

7,8 mm
kg(ha-a)
13,2
51
3,5
0,74
35,4
0,02
0,13
0,004
0,028
0,004
0,002

-

A'dam
gescheiden

(4,3 mm)
kg(ha-a)
34,1
254
14,6
2,28
107,6
0,39
1,31
0,127
0,202
0,094

-

0,010

Heerhugow.
gescheiden
(7,3 mm)
kg(ha-a)
28,8
424
28,8
3,72
595,9
0,09
1,02
0,094
0,115
0,058
0,006

-

Heerhugow.
verbeterd
gescheiden
7,3 mm
kg(ha-a)
3,2
38
2,1
0,49
94,2
0,02
0,34
0,008
0,013
0,005

-

In de tabel staal:
A'dam, ges. voor: Amsterdam, gescheiden stelsel,
Heerh. ges. voor: Heerhugowaard, gescheiden stelsel en
H.vrb ges.voor: Heerhugowaard, verbeterd gescheiden stelsel.

TABEL III - Maximale uitworpen.
Kerkrade

BZV
CZV
N-Kj
P
droogrest
lood
zink
chroom
koper
nikkel
kwik
cadmium

Oosterhout

I.oenen

kg/ha

kg/ha

kg/ha

23,25
145,5
4,16
1,21
727,0
0,102
0,239
0,031
0,353
0,013

26,42
100,4
4,89
0,98
91,8
0,057
0,177
0,006
0,068
0,004
0,004

14,14
223,0
5,84
2,34
321,4
0,066
0,109
0,009
0,042
0,009
0,128
0,009

-

0,001

-

Bodegraven

kg/ha
8,52
34,5
2,04
0,37
28,0
0,015
0,076
0,002
0,024
0,002

-

A'dam
gescheiden
kg/ha
3,90
28,6
1,30
0,33
46,5
0,065
0,224
0,013
0,013
0,007

-

Heerhugow.
gescheiden
kg/ha
2,43
40,4
1,46
0,32
91,1
0,011
0,079
0,011
0,006
0,006
0,003

-

Heerhugow.
verbeterd
gescheiden
kg/ha
1,13
15,9
0,65
0,16
32,7
0,006
0,116
0,003
0,002
0,002

-

TABEL IV - Gemiddelde concentratie per overstorting.
Kerkrade

Oosterhout

koenen

Bodegraven

A'dam
gescheiden

IIeerhugow.
gescheiden

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Heerhugow.
verbeterd
gescheiden
mg/l

BZV
CZV
N-Kj
P
droogrest

716
243
13,4
3,0
320

124,4
389
15,2
4,8
108

39,9
271
10,4
2,9
303

40,4
148
9,7
2,1
105

7,5
68,9
4,2
0,6
29,2

2,5
35,9
2,2
0,3
36,7

3,5
39,9
1,9
0,4
134,0

lood
zink
chroom
koper
nikkel
kwik
cadmium

kgm 3
150
472
21
92
13
0,5
2,5

kgm 3
108
359
10
113
9
1,7
1,4

kgm'
162
358
19
88
19
43,1
9,6

kgm 3
42
357
11
6,7
8
1,2
1,5

kgm 3
103
319
31
53
24

kgm 3
6,6
88
7,2
9,2
4,7
0,1

kgm 3
17,7
459
12,4
13,7
5,1

naarmate de berging in de gemengde
stelsels toeneemt. (De invoed van de
pompovercapaciteit kan uit de
gepresenteerde cijfers niet worden
afgeleid.)
Beargumenteerd kan worden dat niet de
jaarlijkse uitworp doch de maximale
uitworp maatgevend is voor de oppervlaktewaterkwaliteit. Tabel III geeft een
overzicht van de gemeten maximale
uitworpen.

-

0,2

-

-

Uit de bestudering van deze tabel blijkt
dat vergroting van de berging op de
grootte van de maxima eveneens een
gunstig effect uitoefent. (De meetresultaten verkregen te Loenen vertonen
een anomalie. Deze is vermoedelijk het
gevolg van de afvoer van neerslag van
onverhard oppervlak, die in het enigszins
hellende gebied is waargenomen.)
Voor de zuurstofhuishouding en de
troebeling van het oppervlaktewater zijn
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vooral de concentraties aan BZV, CZV en
droogrest van belang.
In tabel IV worden de gemiddelde
concentraties per overstorting c.q. lozing
weergegeven.
Het stelsel van Bodegraven met een
berging van 7,8 mm levert van de vier
onderzochte gemengde stelsels, de laagste
concentraties op. Opgemerkt wordt dat
het stelsel van Bodegraven de grootste
berging bezit.
Gescheiden stelsels versusgemengde stelsels
De onderzochte gescheiden stelsels
vertoonden hogere jaarlijkse en maximale
uitworpen dan het gemengde stelsel van
Bodegraven. Dit stelsel heeft een berging
die bij het overgrote deel van de Nederlandse gemengde stelsels wordt aangetroffen.
Wordt het stelsel van Bodegraven
vergeleken met het gescheiden stelsel van
Heerhugowaard dan blijken de
concentraties gemeten aan dit laatste
stelsel substantieel lager te zijn. Het
gescheiden stelsel in Amsterdam
(Holendrecht) daarentegen vertoonde,
voor met name zware metalen (uitzondering zink), hogere concentraties.
Verbeterdegescheiden stelsels versus gemengde
stelsels
Wordt het verbeterde gescheiden stelsel
van Heerhugowaard vergeleken met het
gemengde stelsel van Bodegraven dan
blijkt, per onderzochte vuilcomponent, de
jaarlijkse vuiluitworp deels hoger deels
lager te zijn. Het verbeterde gescheiden
stelsel vertoonde voor droogrest, zink en
koper een enigszins hogere maximale
uitworp; voor de overige componenten
een gelijke tot lagere maximale uitworp.
Globaal bezien zijn het onderzochte
verbeterde gescheiden stelsel en het
gemengde stelsel, met een berging van
7,8 mm (Bodegraven), ongeveer gelijkwaardig.
Uit tabel IV kan worden afgeleid dat voor
nutriënten de concentraties bij het
verbeterde gescheiden stelsel lager zijn
dan die bij het gemengde stelsel van
Bodegraven. Voor de droogrest en zware
metalen geldt dat de beide stelsels
ongeveer gelijkwaardig zijn.
Verrassend is het feit dat de concentraties
van de bedoelde stoffen toenemen zodra
het gescheiden stelsel van Heerhugowaard tot een verbeterd gescheiden stelsel
wordt gemaakt. Met uitzondering van de
concentratie aan N-Kj geldt dit voor alle
gemeten parameters. Hen mogelijke
verklaring is dat de koppeling van het
regenwaterstelsel met het vuilwaterstelsel
maakt, dat tijdens neerslagen van geringe

omvang, na afloop van de neerslag, vuil in
het regenwaterstelsel achterblijft. Dit vuil
wordt bij neerslagen, die aanleiding geven
tot een overstorting vanuit het regenwaterstelsel, opgewoeld en vermengd met
het van de straat meegevoerde vuil. Hen
hogere concentratie dan bij het gescheiden
stelsel is blijkbaar het gevolg. Gelet op de
gemeten concentraties in het geval van het
stelsel van Amsterdam (Holendrecht), is
het denkbaar dat als dit stelsel tot een
verbeterd gescheiden stelsel zou worden
gemaakt, de concentraties dezelfde orde
van grootte zouden kunnen bereiken of
zelfs hoger zouden kunnen worden dan
die gemeten te Bodegraven.
Veel van de overstorten lozen op stagnant
tot semi-stagnant water. Met het oog op
het optreden van eutrofiëring is vooral de
jaarlijkse belasting met fosfaten van
belang. Uit de getallen weergegeven in
tabel II kan worden afgeleid dat de
gescheiden en verbeterde gescheiden
stelsels geen duidelijk gunstiger effect
teweegbrengen dan het gemengde stelsel
met circa 7 mm berging.
De kwaliteit van onderwaterbodems nabij
overstorten en lozingspunten wordt in
hoofdzaak bepaald door de jaarlijks
geloosde hoeveelheden aan droogrest en
zware metalen. De tabellen laten duidelijk
zien dat het gemengde stelsel de laagste
belastingen oplevert. (Nogmaals: Het
stelsel van Hoenen vertoonde een
afwijkend gedrag.) Het verbeterde
gescheiden stelsel van Heerhugowaard is
ongeveer even goed c.q. slecht als het
gemengde stelsel van Bodegraven.
Op basis van de beschikbare meetgegevens luidt de conclusie dat bij
beschouwing van de jaarlijkse vuilemissie
als wel de maximale uitworp het
gemengde stelsel met een berging van
circa 7 mm en het verbeterde gescheiden
stelsel ongeveer gelijkwaardig zijn. Als
concentraties aan verontreinigingen in
hoofdzaak de waterkwaliteit bepalen,
vooral wanneer deze wordt bepaald door
de lozing van nutriënten, is het verbeterde
gescheiden stelsel een alternatief ten
opzichte van het gebruikelijke gemengde
stelsel. Uit kostenoverwegingen geniet het
gemengde stelsel, gelet op de geringe
verschillen in de grootte van de emissies,
de voorkeur.
3. De aanbevelingen van de minister
van VROM nader beschouwd
De ministeriëlevoorkeur voorverbeterde
gescheiden stelsels
Op grond van dezelfde metingen als hiervoor in beschouwing zijn genomen, komt
de minister van VROM in zijn brief aan
de voorzitter van de Tweede Kamer tot de
slotsom dat bij nieuwbouw het verbeterde

gescheiden stelsel zal moeten worden
aangelegd en niet het gemengde. Op
grond van de vergaarde meetgegevens
moet echter worden vastgesteld dat een
verbeterd gescheiden stelsel, met het oog
op de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit, geen duidelijke voordelen
biedt boven een traditioneel gemengd
stelsel. Gelet op het gegeven dat
gescheiden en verbeterde gescheiden
stelsels kostbaarder zijn dan gemengde
stelsels, zal de stelselkeuze met zorg
moeten worden verricht.
De minister stelt in zijn brief ook dat het
aanbeveling verdient gescheiden stelsels
tot verbeterde gescheiden stelsel te
maken. Uit de hierboven gepresenteerde
meetgegevens kan inderdaad worden
afgeleid dat het hier wel gaat om een
zinvolle maatregel.
Nogmaals devergrotingvan de berging
Uit het voorgaande kan worden
opgemaakt dat naarmate de berging in
gemengde stelsels toeneemt de vuiluitworp afneemt. Vaststaat dat op dit
moment het oppervlaktewater waarop via
overstorten wordt geloosd tijdelijk of
permanent een kwaliteit te zien geeft die
niet voldoet aan de Algemene Milieukwaliteit (AMK) zoals die in de Derde
Nota Waterhuishouding wordt
omschreven. Het is daarom geheel
begrijpelijk dat de overheid en in het
bijzonder de waterkwaliteitsbeheerders
een beleid wensen te ontwikkelen dat
uitmondt in de vergroting van de berging
in de stelsels.
4. De aanbevelingen van de CUWVO
De Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO)
heeft een werkgroep (CUWVO-VI)
ingesteld met de bedoeling eenheid van
aanpak te bereiken. Deze werkgroep
beveelt in haar eindrapport 'Aanbevelingen voor het beleid en de
vergunningverlening met betrekking tot
overstortingen uit rioolstelsels en regenwaterlozingen' aan, uit te gaan van een
zogenoemde basisinspanning en bovendien 2 mm berging aan de gemengde
stelsels toe te voegen in de vorm van
bergbezinkbassins. De 'basisinspanning'
houdt in dat de stelsels minimaal 7 mm
onderdrempelberging moeten bezitten
terwijl de pompovercapaciteit minimaal
0,7 mm/h zal moeten bedragen.
De vraag is nu of deze aanpak een wezenlijke verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit teweeg zal brengen.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden
kan het beste worden teruggegrepen op al
eerder aangehaalde NWRW-onderzoekingen.
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TABEL V - Effect op de uitworp van bergings- en pompovcrcapaciteitsvergrotmg.
P o c = 1,0 m m / h

Poe = 0,8 m m / h
Berging mm

Vracht* Ckg^

Max. ( :kg)

Gem. (kg)

Vracht (kg)

Max. (kg)

5,7
7
9
10
14

2.177
1.767
1.279
1.079

222,5
212,8
198,3
191,0
162,0

39,6
40,2
47,4
40,0
42,1

1.546
1.236
niet berekend

209
199

725
434

177
148

589

niet berekend

* Gehele meetperiode

In tabel V zijn de resultaten samengevat
van bewerkingen van de meetgegevens
(voor BZV) van Loenen. Het stelsel had
ten tijde van de metingen een berging van
5,7 mm terwijl de pompovercapaciteit
0,8 mm/h bedroeg.
Het blijkt dat als het stelsel van Loenen
conform de 'basisinspanning' 7 mm
berging verkrijgt, de totale vuiluitworp
met 26% zou worden gereduceerd.
Wanneer de berging van 7 tot 9 mm zou
worden vergroot, bedraagt de reductie
28%. (Ten opzichte van de basisinspanning). Hen vergroting van de
berging tot 10 mm levert een reductie op
van 39%. De reductie in de totale uitworp
bij vergroting van de berging van 7 mm
tot 9 respectievelijk 10 mm is niet
verwaarloosbaar. Wat echter opvalt is de
geringe reductie in de omvang van de
grootste opgetreden vuiluitworp. Deze
bedraagt, gaande van 7 mm naar 9 mm
slechts 7%. De bijdrage van deze grootste
uitworp tot de totale uitworp bedraagt
echter 16% bij een totaal van 27 emissies!
Verondersteld mag worden dat de
grootste uitworpen bepalend zullen zijn
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. In dat geval heeft de vergroting van
de berging van 7 naar 9 mm weinig zin.
De berging, in of naast de riolering, zal
aanzienlijk groter moeten zijn om een
belangrijke verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit te verkrijgen. De
vraag is echter welke waterkwaliteit
nagestreefd moeten worden. Helaas geeft
de Derde Nota Waterhuishouding, waarin
de eerder genoemde AMK wordt
gedefinieerd, geen houvast. De AMK
wordt immers gedefinieerd als een
gemiddelde.
Nogmaals devergrotingvan de
pompovercapaciteit
De meetgegevens van Loenen zijn
zodanig bewerkt dat het effect van de
vergroting van de pompovercapaciteit op
de totale vuiluitworp en de maximale
uitworp zichtbaar wordt. Uit de
bestudering van de tabel V, waar enkele
resultaten van de bewerking zijn samengevat, kan worden afgeleid dat verhoging
van de pompovercapaciteit een merkbare
verlaging van de vuiluitworp tot gevolg
heeft. Hen vergroting van de berging in

het stelsel van 5,7 naar 7 mm, gepaard
gaande met een verhoging van de pompovercapaciteit van 0,8 naar 1mm/h, heeft
eenzelfde effect als vergroting van de
berging van 5,7 naar 9 mm bij handhaving
van de pompovercapaciteit op 0,8 mm/h!
Uit de tabel kan bovendien worden
afgeleid dat, althans in het geval van
Loenen, vergroting van de pompovercapaciteit een gunstiger effect op de
maximale uitworp heeft dan vergroting
van de berging.
In het licht van het voorgaande is het niet
duidelijk waarom de CUWVO de pompovercapaciteit niet op maximaal 1 mm/h
heeft gesteld in plaats van op mininaal
0,7 mm/h. Hen pompovercapaciteit van
1 mm/h belemmert, in veel gevallen, de
goede afloop van zuiveringstechnische
processen niet.
Het nut van bergbezinkbassins
De 2 mm berging boven de 7 mm volgens
de 'basisinspanning' moet volgens de
CUWVO, bij voorkeur aangebracht
worden aan de rand van de stelsels in de
vorm van een bergbezinkbassin. Deze
voorkeur vloeit voort uit de gedachte dat
in de bassins tijdens externe overstortingen bezinking optreedt. Het nuttige
effect van deze bezinking op de totale
uitworp blijkt echter bij bestudering van
de metingen verricht aan het bergbezinkbassin te Amersfoort voor BZV gemiddeld
slechts 17% te bedragen [4].Wat droever
stemt is het feit dat tijdens de hevigste
buien zelfs sprake was van een 'negatief
rendement, dat wil zeggen dat tijdens de
desbetreffende overstortingen meer vuil
het bassin verliet dan binnenkwam.
Als in het geval van Loenen de vergroting
van de berging van 7 naar 9 mm zou
worden gevonden in de bouw van een
bergbezinkbassin zou, uitgaande van een
gemiddeld bezinkrendement van 17%, de
reductie in de totale uitworp niet 28 doch
40% bedragen. In de literatuur [6] en [7]
worden veelvuldig hogere rendementen
vermeld, in [8] wordt zelfs een percentage
van 65% vermeld, waarbij niet wordt
aangegeven bij welke inhoud van een
bassin dit percentage hoort. Het hoeft hier
niet te worden verduidelijkt; het
rendement van een bergbezinkbassin is

afhankelijk van de relatieve inhoud (in
mm) van het bassin.
5. De omvang van de emissies vanuit
de afvalwatersysteem
Overstortingsfrequentie versus vuiluitworp
In tabel V wordt de gemiddelde vuiluitworp, uitgedrukt in BZV, per overstorting als functie van de berging
vermeld. Bij toename van de berging
ondergaat de gemiddelde vuiluitworp
nauwelijks een verandering. Dit betekent
dat de overstortingsfrequentie een goede
maat is om de jaarlijkse vuiluitworp te
omschrijven [6].De minister van VROM
stelt in zijn brief: Bij zware buien kan
afhankelijk van de vervuilingsparameter
de vrachtuitworp 15-80% van de totale
jaarlijkse vrachtuitworp bepalen. De
NWRW beveelt dan ook aan om niet de
overstortingsfrequentie maar de jaarlijkse
vuiluitworp en de grootte van de
maximale stootlozing als grootheid te
hanteren bij de beoordeling van
gemengde rioolstelsels omdat deze maatgevend zijn voor de effecten op het oppervlaktewater.
Op grond van het voorgaande zal het
duidelijk zijn dat de jaarlijkse vuiluitworp
synoniem is met het jaarlijkse aantal
overstortingen. Een beoordeling op basis
van de jaarlijkse vuiluitworp is daarmede
eenvoudig uit te voeren.
Op grond van een voorlopige analyse
volgt voor de uitworp (uitgedrukt in BZV)
bovendien dat:
P = axln (V) + b
Hierin is:
P de maximale uitworp
kg/ha
V de totale jaarlijkse uitworp kg/(ha-a)a en b zijn constanten.
Daar V = ofxVp is daarmede de maximale
uitworp eveneens een functie van de overstortingsfrequentie (of = de overstortingsfrequentie en Vg = de gemiddelde vuiluitworp per overstorting). Als de hiervoor
vermelde relatie, op grond van het
lopende onderzoek, inderdaad algemene
geldigheid blijkt te bezitten is een
beoordeling van gemengde rioolstelsels op
basis van alleen de overstortingsfrequentie
zeer goed mogelijk. De gemiddelde
vuiluitworp per overstorting is berekend
uitgaande van de werkelijk opgetreden
overstortingsfrequentie en niet uitgaande
van de theoretische volgens Ribius-Kragt.
Verwacht mag worden dat, als wordt
uitgegaan van de laatste, de hiervoor
vermelde conclusie haar geldigheid
behoudt. Hen nadere analyse is echter
gewenst. Definitieve uitspraken kunnen
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eerst worden gedaan als het RIONEDproject 'Standaardberekeningen Rioolstelsels' is afgerond. Naar verwachting zal
dit eerst in de tweede helft van 1993 het
geval kunnen zijn.
Vuiluitworp en de oppervlaktewaterkwaliteit
Tot op heden is geen bevredigende
methodiek ontwikkeld om op basis van de
geraamde of berekende vuiluitworp de
effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit
te voorspellen. Nog moeilijker is het voorspellen van de kwaliteit van het aquatische
milieu dat zich voordoet als gevolg van
lozingen vanuit rioolstelsels [9].Het heeft
om die reden niet veel zin, de gemengde
rioolstelsels zoals de minister voorstelt, te
beoordelen uitgaande van de vuiluitworp.
Omvang van deemissies dooroverstortingcn
Hoeveel inwonerequivalenten worden via
de Nederlandse overstorten per jaar
geloosd? Wordt het stelsel van
Bodegraven als referentie gekozen dan
volgt uit het NWRW-onderzoek dat
gemiddeld per jaar 29,4 inwonerequivalenten zijn overgestort. Op het
stelsel zijn 4.050 inwoners aangesloten.
Vertaald naar geheel Nederland betekent
dit circa 100.000 inwonerequivalenten. Op
basis van de uitkomsten van de metingen
te Loenen, aannemende dat het stelsel
7 mm berging zou bezitten, levert
eenzelfde becijfering een bedrag van
630.000 inwonerequivalenten op. .Mogelijk
ligt de waarheid tussen deze twee
waarden in. In de berekening van het
rendement van het afvalwatersysteem is
veiligheidshalve uitgegaan van 600.000
inwonerequivalenten. Om een reductie
van emissies met 50% te bereiken, zoals
de Derde Nota Waterhuishouding voor
sommige stoffen beoogt, moet aanzienlijk
meer berging worden toegevoegd dan de
CUWVO voorstelt. Op basis van de
getallen gepresenteerd in tabel V zal de
totale berging circa 12 tot 13 mm moeten
bedragen. Dan nog blijven de grootste
overstortingen in belangrijke mate, in
ieder geval gedurende een zekere duur, de
oppervlaktewaterkwaliteit ernstig
benadelen. Dit probleem kan worden
ondervangen door niet een totale berging
van 12 tot 13 mm maar van circa 50 mm
te kiezen. De enkele keren dat meer
neerslag valt dan ongeveer deze 50 mm is
sprake van een ongeval. Wij belanden hier
in de sfeer van de risico-analyse. Een
aanpak langs deze weg lijkt heilzamer dan
het in kleine stappen vergroten van de
berging van de stelsels zonder dat bekend
wordt welke risico's worden gelopen en
wat het uiteindelijke effect is op de oppervlaktewaterkwaliteit.

Samengevat:
- Mogelijke reductie uitgaande van de
CUWVO-richtlijnen: circa 40% of 240.000
inwonerequivalenten.
- Op grond van de Derde Nota Waterhuishouding: circa 50% of 300.000 i.e.
Het aansluiten van panden die nog nietopde
rioleringzijn aangesloten
Volgens de minister zijn 175.000
woningen en bedrijven niet op de
riolering aangesloten. De kosten van
aansluiten van deze panden op een of
andere vorm van riolering kost tenminste
f 20.000,- per pand. De minister stelt in
zijn brief [2] dat voor het aansluiten
f2 miljard ter beschikking moet komen.
Uitgaande van dit bedrag kunnen niet
meer dan circa 100.000 panden worden
aangesloten. De vervuiling veroorzaakt
door deze niet aangesloten panden
reduceert daardoor van circa 0,5 miljoen
inwonerequivalenten tot circa 0,2 miljoen.
Op grond van maatregelen te treffen aan
de riolering kan een emissiereductie
worden bereikt van circa 0,3 + 0,3 =
0,6 miljoen inwonerequivalenten (zie
tabel I). De bijdragen van de ombouw van
gescheiden stelsels tot verbeterde
gescheiden stelsels is op dit totaal van
geringe invloed. Plaatselijk kan deze
maatregel echter een merkbare invloed
uitoefenen.
Emissiesvanuit ajvalwaterzuweringsinrichtingen
Naar schatting bedraagt het aantal overstortlokaties in Nederland circa 6.500. Het
aantal afvalwaterzuiveringsinrichtingen is
aanzienlijk kleiner. De overstorten lozen
voor 85% op stagnante tot semi-stagnante
wateren. De afvalwaterzuiveringsinrichtingen lozen het effluent geconcentreerd op grotere watergangen. De laatste
categorie lozingen is daarmee van groter
belang voor de kosten van de drinkwaterbereiding dan de lozingen via overstorten.
Het terugdringen van deze lozingen wordt
in hoofdzaak ingegeven door de wens
plaatselijk het aquatisch milieu te willen
verbeteren. Dit terugdringen heeft
overigens een vergroting van de emissie
vanuit de afvalwaterzuiveringsinrichtingen
tot gevolg doordat meer afvalwater zal
worden aangeboden dan nu het geval is.
Uit de eerste aangehaalde gegevens van
het CBS blijkt dat in 1989 26 miljoen
inwonerequivalenten naar een afvalwaterzuiveringsinrichting werden gevoerd.
Hiervan kwamen 5,0 miljoen inwonerequivalenten alsnog in het oppervlaktewater terecht. Het gemiddelde rendement
bedraagt op grond van deze cijfers slechts
81%. Hen goed ontworpen en bedreven
afvalwaterzuiveringsinrichting kan echter

tot 95% verwijderen. Gelet op de
inspanningen van de beheerders van de
afvalwaterzuiveringsinrichtingen mag
worden verwacht dat het rendement van
de inrichtingen de komende jaren zal
toenemen. Stel dat in het jaar 2005 een
gemiddeld rendement van 90% kan
worden bereikt. De emissie vanuit afvalwaterzuiveringsinrichtingen daalt daardoor van 4,9 miljoen inwonerequivalenten
(tabel I) tot 2,5 miljoen inwonerequivalenten. Het rendement van het
afvalwatersysteem stijgt daardoor tot circa
80%.
Voor de kwaliteit van de voor de drinkwaterindustrie belangrijke grondstof
oppervlaktewater is deze verbetering van
gering belang. Voor deze industrie is het
van veel groter belang in hoeverre zware
metalen en chemische verontreinigingen
uit het influent worden verwijderd.
In de conventionele inrichtingen varieert
het rendement betrokken op zware
metalen tussen 30% (Ni) en 70% (Zn, Cu
en Hg). Zonder ingrijpende wijzigingen in
de zuiveringstechniek zullen de komende
jaren de hoeveelheden zware metalen en
chemische verbindingen die alsnog het
oppervlaktewater bereiken niet wezenlijk
verminderen.
Lekke riolen
Hiervoor werd een blik geworpen op de
verontreiniging van de grondstof oppervlaktewater als gevolg van emissies vanuit
rioolstelsels. Lekke riolen, die boven het
grondwater zijn gelegen, kunnen de
grondwatervoorkomens verontreinigen.
Uit een globale inventarisatie naar de
toestand van de Nederlandse riolering
blijkt dat circa 12% in slechte staat
verkeert. Ongeveer 50% van de riolen is
boven de grondwaterspiegel gelegen. Op
grond van deze cijfers kan worden
geconcludeerd dat de helft van de in
slechte staat verkerende riolen mogelijk
afvalwater naar het grondwater zouden
kunnen voeren. Deze vervuiling zou
daarmee ongeveer dezelfde omvang
kunnen hebben als die van het oppervlaktewater welke wordt veroorzaakt door
overstortingen. Helaas staan geen
resultaten van onderzoek ter beschikking
waardoor deze veronderstelling kan
worden onderbouwd.
Conclusies
De door de minister van VROM en de
CUWVO voorgestelde maatregelen met
het oog op de reductie van emissies uit
rioleringen zullen slechts een marginaal
effect hebben op de verbetering van het
aquatisch milieu.
Het is niet uitgesloten dat de voorgestelde
maatregelen plaatselijk een gunstig effect
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zullen hebben. Criteria en wetenschappelijk gefundeerde methoden
ontbreken echter om de huidige kwaliteit
en de mogelijk te verkrijgen kwaliteit, in
relatie tot lozingen vanuit het afvalwatersysteem, vast te stellen.
Vergroting van zowel de berging in de
gemengde stelsels als van de pompovercapaciteit moet worden overwogen in die
gevallen waar vooral het terugdringen van
de belasting van oppervlaktewater met
nutriënten van belang is.
Op grond van de door de NWRW gedane
metingen kan niet worden geconcludeerd
dat het verbeterde gescheiden stelsel een
geringere oppervlaktewaterbelasting te
zien zal geven dan een gemengd stelsel
dat aan de basisinspanning voldoet.
De overstortingsfrequentie is en kan een
goede maat blijven voor de beoordeling
van de werking van in ieder geval
gemengde en mogelijk ook van
gescheiden stelsels.
Het rendement van het afvalwatersysteem
is, met name voor zware metalen en
chemische verbindingen, laag. Een wezenlijke verbetering van het rendement ligt de
komende jaren niet in het verschiet. De
kwaliteit van het oppervlaktewater zal om
die reden niet doorslaggevend verbeteren.
6. Overige bronnen van
verontreiniging van het oppervlakte- en
het grondwater
Bronnen van verontreiniging van het in
Nederland voorhanden oppervlaktewater,
anders dan via het afvalwatersysteem, zijn:
- Natte en droge depositie;
- Afspoeling van meststoffen, pesti- en
herbiciden en uitspoeling vanuit de
bodem van dezelfde stoffen;
- Exogene belasting door grensoverschrijdende rivieren.
De kwaliteit van het grondwater wordt
bedreigd door:
- Infiltratie in de bodem van verontreinigde neerslag en
- Inzijging van meststoffen, pesticiden en
herbiciden en van stoffen die vanuit de
lucht zijn neergeslagen op de bodem.
Gevoeligheidwatervoorraden voor
verontreiniging
In tabel VI zijn het volume, de omzet-

snelheid en de omzettijd voor de
verschillende reservoirs die water (of ijs)
bevatten opgenomen.
Uit de tabel kan worden afgeleid dat het
gemiddeld 3.000 jaar duurt alvorens de
oceanen geheel zijn omgezet. Gedurende
de laatste 100 jaar is de kwaliteit van het
naar de oceanen afstromende water sterk
in kwaliteit achteruit gegaan. Aangenomen
mag worden dat, mondiaal bezien, de
kwaliteit van het water van de rivieren
verder zal verslechteren. Als wij Meadows
etal, [3] mogen geloven kan de vervuiling
tot in het jaar 2040 nog met een factor 5
toenemen om mogelijk in het jaar 2090
het huidige niveau weer te bereiken.
Globaal bezien wil dit zeggen dat
gedurende circa 450 jaar een hoeveelheid
verontreinigingen wordt toegevoerd
overeenkomende met de huidige toevoer.
Wij zouden nog circa 2.500 jaar door
kunnen gaan, met vervuiling op het
huidige niveau, alvorens de kwaliteit van
het oceaanwater van dezelfde kwaliteit
wordt als het toestromende rivierwater.
Door accumulatie van verontreinigingen
zou vanaf dat moment de kwaliteit van het
oceaanwater geleidelijk aan slechter
worden dan van de toestromende rivierwater. (Omzettingen, afbraak en dergelijke
buiten beschouwing gelaten). Alle hogere
levensvormen zullen dan het loodje
hebben gelegd. Het leven in de oceanen is
dan vrijwel dood.
2.500 jaar lijkt een hele lange tijd. Dit is
echter schijn. De hierboven vermelde
omzetsnelheid van de oceanen is een
gemiddelde. Doordat vele rivieren in
estuaria of in van de oceanen min of meer
afgescheiden zeeën uitmonden, is de
situatie nu al alarmerend. Vele van deze
zeeën zijn al geheel of gedeeltelijk ernstig
verontreinigd [10]. (Noordzee, Oostzee,
iVliddellandse zee).
Het zoute zeewater is echter geen
grondstof waarin de drinkwaterindustrie
in hoge mate is geïnteresseerd. Dat geldt
niet voor het water in de meren. De
omzetsnelheid van meren is gemiddeld
slechts 7 jaar. Meren zijn daarmee
aanzienlijk gevoeliger voor verontreinigingen. Hiervoor is al aangegeven dat
de kwaliteit van het water in de rivieren
slechts voor bepaalde vervuilingsparameters zal verbeteren door

TABEL VI - Hetwaterop aarde.
Reservoir
Landijs
Oceanen
Grondwater
Meren
Wortelzone
Rivieren
Atmosfeer
Hydrosfeer

Volume (km3
6

24*10
1.370*106
60*10 6

280*10'
80*103
1,2*10'
14*103
1.450.106

Omzetsnelheid (km3/a)
3.000
452.000
12.000
39.000
80.000
39.000
525.000
525.000

Omzettijd Sa!
8.000
3.000
5.000
7
1
0,03
0,03
2.800

maatregelen die beogen de emissies
vanuit het afvalwatersysteem te verminderen doch voor andere nog zal
verslechteren. Het valt te verwachten dat
de kwaliteit van het water in de meeste
meren de komende decennia niet wezenlijk zal verbeteren, eerder zal verslechteren doordat accumulatie van
verontreinigingen zowel in de bodem als
in het water zal optreden.
De gemiddelde omzetsnelheid van het
(diepe) grondwater bedraagt 5.000 jaar.
Talloze aquifers worden tot op heden
nauwelijks of in het geheel niet onder
invloed van menselijke activiteiten verontreinigd. Plaatselijk echter, zo ook in
ons land, treedt al verontreiniging op;
soms in ernstige mate. Op 8-10 meter
diepte worden onder bouwland (inclusief
land waarop maïs wordt verbouwd) de
normen voor het stikstofgehalte in zoet
grondwater in zandgronden reeds met een
factor twee overschreden [4].Voor kalium
geldt hetzelfde voor het grondwater onder
bebouwing en onder bouwland.
Op 10 tot 25 meter beneden het maaiveld
wordt voor grondwater, dat zich in zandformaties bevindt, ook de toelaatbare
grenswaarde voor het stikstofgehalte overschreden. In het bovenste grondwater zijn
in zandgebieden hogere waarden
gemeten. [Zie 4, bladzijde 293]. Gelet op
de lage omzetsnelheid voor grondwatervoorkomens kan het vele jaren duren
voordat de verontreinigingen de
winputten voor drinkwater bereiken. Deze
kunnen daarna echter langere tijd niet
meer worden gebruikt, gegeven het feit
dat vanaf heden de verontreiniging tot
staan zou worden gebracht.
De ophoping van stikstof (en fosfaat) in
de bodem is voornamelijk te wijten aan
land- en tuinbouwactiviteiten. Het door de
overheid ontwikkelde beleid zal slechts
van geringe invloed zijn op de afname van
de grootte van het oppervlak alwaar in het
bovenste grondwater de kwaliteitsdoelstelling voor nitraat wordt overschreden [4].Uit berekeningen volgt dat
tot aan het jaar 2010 de stikstofgehaltes in
het grondwater onder snijmaïs en bouwland op zandgronden nauwelijks zullen
dalen. In 2010 zal onder 3 1 % van deze
gronden de grenswaarde voor stikstof
worden overschreden. In 1989 was dat
nog slechts 20%! Ondanks de
inspanningen van de overheid valt binnen
de vermelde termijn nog geen verbetering
te bespeuren. Daarnaast moet worden
vastgesteld dat door transport van dierlijke mest naar bouwland op kleigronden
een toename van de uitspoeling is te
verwachten. Het in de Nationale Milieuverkenning 1990-2010 [4] geschetste
beeld stemt somber.
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Het grondwatergebruik zal van 1.050
miljoen kubieke meter in 1986 stijgen tot
1.450 miljoen kubieke meter in 2010.
Gemiddeld bezien zal echter de kwaliteit
van het grondwater gedurende deze
periode eerder verslechteren dan verbeteren, ondanks het van overheidswege
gevoerde beleid. [Zie 4, bladzijde 99 tot en
met 101]. Op grond van het voorgaande
mag worden verwacht dat de kosten van
het zuiveren van het grondwater voor de
drinkwatervoorziening zullen toenemen.
Natte en droge depositie
Uit een studie van de Interdepartementale
Werkgroep voor Atmosferische Depositie
[11] is gebleken dat elf stoffen, waaronder
bestrijdingsmiddelen, zware metalen en
gechloreerde koolwaterstoffen een even of
zelfs grotere belasting vormen van de Rijn
dan volgt uit de directe lozing van deze
stoffen op de rivier.
Metingen verricht aan neerslag in de
nabijheid van grote steden heeft, met
name in aride gebieden (Zuidafrika,
Californie), aangetoond dat de CZV in
bepaalde gevallen hoger was dan van
huishoudelijk afvalwater.
Daarnaast wordt het oppervlaktewater
langs indirecte weg verontreinigd door
afspoeling vanuit de lucht neergeslagen
stoffen. Voor tenminste 70% is de
depositie aan zware metalen afkomstig uit
het buitenland. Het verminderen van de
depositie, van onder meer zware metalen,
verlangt een aanpak op Europese schaal.
Alleen voor de verontreiniging met lood
ligt een aanzienlijke reductie in het
verschiet (loodvrije benzine).
Degrote paradox
Slechts 2 à 3 liter van de 120 liter drinkwater die de Nederlander gemiddeld
verbruikt wordt gedronken en voor het
bereiden van maaltijden gebruikt. De rest
wordt benut om afvalstoffen te verwijderen en een klein deel (circa 5 à 6
liter) voor het sproeien van tuinen, 90%
van het toegevoerde drinkwater belandt
als afvalwater in de riolering!
In 1989 werd 1.281 miljoen kubieke meter
drinkwater afgeleverd. Tegen een prijs
van f 1,- per kubieke meter vertegenwoordigde deze hoeveelheid een bedrag
van circa 1.400 miljoen gulden of
ongeveer f 100,- per inwoner. Met de
aanleg, onderhoud en exploitatie van de
riolering is circa f 70,- per inwoner per
jaar gemoeid. De behandeling van het
afvalwater vergt ongeveer eenzelfde
bedrag. Eenderde van het drinkwater
wordt gewonnen uit oppervlaktewater. Dit
water wordt door lozingen vanuit de
riolering en de afvalwaterzuiveringsinrichtingen verontreinigd, vervolgens van

de restvervuiling ontdaan om weer te
worden geredistribueerd. Een
(ogenschijnlijke?) paradox. Eigt het niet
meer voor de hand het afvalwater zodanig
te behandelen dat weer drinkwater
ontstaat?
Dit heeft een aantal opmerkelijke voordelen.
a. Het oppervlaktewater wordt door het
effluent van de afvalwaterzuiveringsinrichtingen niet meer verontreinigd;
b. Op het gebruik van het kostbaar
wordende grondwater wordt bespaard;
c. Deze besparing heeft tot gevolg dat de
verdroging van de bodem afneemt.
(In [4] wordt op bladzijde 385 vermeld dat
in gebieden waar ruilverkaveling heeft
plaatsgevonden en daar waar permanent
grondwater wordt gewonnen de daling
van de grondwaterstand aantoonbaar
groter is dan elders en wel 0,15 tot
0,8 meter meer.)
De nadelen zijn:
e. De kosten van de drinkwaterbereiding
en mogelijk ook de distributie worden
hoger. Daar staat, bij volledige aanpassing,
een uiteindelijke besparing tegenover van
f 70,- per inwoner per jaar.
f. De hoeveelheid afval die vrijkomt bij de
drinkwaterbereiding (is afvalwaterbehandeling) neemt toe.
Technisch bezien is het mogelijk van het
effluent drinkwater te maken. De ombouw
van het gehele systeem zal, als daartoe
zou worden besloten tientallen jaren
vergen. De voordelen worden daardoor
slechts geleidelijk aan zichtbaar. Deze
voordelen zijn echter zodanig van aard dat
het zeer de moeite waard is deze tegenover de nadelen te zetten. Deze
opmerking krijgt meer nadruk in het licht
van de hiervoor al aangehaalde problemen
met het tegenhouden in conventionele
afvalwaterzuiveringsinrichtingen van
exoten en zware metalen.
Conclusies
Niet alleen de verontreiniging van het
oppervlaktewater veroorzaakt door
lozingen vanuit het afvalwatersysteem,
van vooral chemische verbindingen en
zware metalen, maar ook de verontreiniging veroorzaakt door droge en natte
depositie neemt de komende jaren
nauwelijks af.
De verontreiniging van het grondwater
echter neemt, ondanks het op terugdringen gerichte beleid van de overheid,
de komende jaren nog toe.
Het verdient aanbeveling de behandeling
van afvalwater te combineren met de
bereiding van drinkwater.
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Cursus over rioleringsplannen
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