Evaluatie van het Tweede Nationale Rioleringscongres,
'Riolering en Waterkwaliteit': Hoe verder?*

Inleiding
Wie had ooit kunnen denken, dat iemand,
die in strijd met de theorieën van zijn
leermeesters durft te beweren, dat de
uitdrukkingen; 'de overstortingsfrequentie
is hoog' of 'de hoge overstortingsfrequentie' of voor mijn part 'de afvalwaterzuiveringsinrichting stinkt' of 'o,
afvalwaterzuiveringsinrichting wat stink
je', dezelfde betekenis hebben, onmogelijk
een goed milieubeheerder kan zijn?

PROF. IR.J. B.M.WIGGERS
Technische Universiteit Delft
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Vakgroep Gezondheidstechniek
en Waterbeheersing

Wie zou de wereld van dergelijke
ketterijen bevrijd hebben, hoe zouden
deze gruwelijke dwalingen, waarover men
normaal heen zou zien, ooit aan het licht
gekomen zijn, als ze niet, met in de hand
indrukwekkende rapporten, door
geleerden zouden zijn voorgedragen?
Hoe gelukkig moeten zij zich voelen in
hun roeping, op deze wijze de leer te
verduidelijken, in het bijzonder wanneer
zij de toekomstige toestand van het milieu
zo nauwkeurig beschrijven, alsof zij de
natuur geheel hebben doorgrond.
Met deze en andere beuzelingen zitten de
hoofden van de geleerden zo vol en
opgepropt, dat ik niet geloof, dat het brein
van Zeus zó vervuld is geweest, toen hij
zwanger ging van Pallas en hij Hephaestus
met diens bijl te hulp riep om hem te
verlossen. Daarom mag het niemand
verbazen, dat de geleerden, zelfs bij
openbare debatten hun professoren baret
stijf op de slapen gedrukt houden; want
anders zouden hun hoofden zeer wel uit
elkaar kunnen springen.
Degenen die de geleerden nog het meest
in geluk nabij komen zijn zij, die zich
gemeenlijk adviseurs of raadgevers
noemen, al is tenminste de laatste
benaming onjuist, daar een groot deel zijn
raad niet weggeeft doch er zich voor laat
belonen. Echte stakkers zouden het zijn,
als ik hen niet op alle mogelijke manieren
bijstond. Hoewel iedereen zo het land aan
hen heeft, dat zelfs een toevallige
ontmoeting met zo'n heerschap of
vrouwschap algemeen als een slecht voorteken beschouwd wordt, zijn zij grotelijks
met zichzelf ingenomen. In de eerste
*Tekst uitgesproken in het kader van de evaluatie
van het tweede Nationale Rioleringscongres
'Riolering en Waterkwaliteit' dat werd gehouden
van 11 tot en met 13september 1990 in het kader
van de AQUATECH 1990 in de RAI te Amsterdam.

plaats beschouwen zij het als het toppunt
van eerbaarheid, wanneer zij zich verre
houden van alle eenvoud door rapporten
af te leveren met een teveel aan bladzijden. Maar ook menen zij, dat zij door
op congressen als ezels balkend hun stem
te verheffen, de oren van alle aanwezigen
aangenaam strelen. Ze gaan van deur tot
deur om met veel aplomb opdrachten te
werven, vallen andere raadgevers lastig en
doen elkaar zware concurrentie aan.
Tegenover de raadgevers vinden wij de
raadontvangers. Bijzonder vermakelijk is
het om te zien, hoe de laatsten bij alles
wat zij doen, zich houden aan bepaalde
voorschriften, als pasten zij wiskundige
formules toe, die men niet kan veronachtzamen zonder te zondigen. Zo is bijvoorbeeld het aantal millimetersberging in de
riolering nauwgezet voorgeschreven; moet
elk rioolstelsel in een bepaalde tijd
geledigd kunnen worden; moet het
zodanig regenen dat een bepaalde overstortingsfrequentie niet wordt overschreden; de stad zó zijn gevormd dat elke
inwoner steeds een bepaald aantal
trottoirtegels ter beschikking heeft; afvalwater binnen tien uur de woningen moet
hebben verlaten; alles is nauwkeurig
gereglementeerd. En toch ziet ieder bij de
eerste oogopslag de ongelijkheid, zowel in
de vorm als in de aard van de stelsels, die
zich verschuilt achter deze uiterlijke
uniformiteit. Maar door al deze futiliteiten
voelen zij zich niet alleen hoog verheven
boven de raadgevers doch eveneens de
gewone leken, maar bovendien hebben zij
nog de diepste minachting voor elkaar.

Desiderius Erasmus vanRotterdam: Lof derZotheid.
(ANP-foto)

Hoewel zij de mond vol hebben over de
dienst aan het maatschappelijk belang,
zetten zij het bestel op stelten, wanneer
een van hen de burger het betreden van
meer dan het normaal geachte aantal
trottoirtegels toestaat.
Boven professoren, raadgevers en
raadontvangers staan de ministers die
ageren in naam van de vorst.
Deze excellente ministers zijn immers in
hun ambt door de Kroon beëdigd. Dat zijn
slechts weinig ambtsdragers; eerbied is
geboden. Niets zou zo droevig en
ondragelijk zijn als het leven van de
ministers, indien deze voor hun taak
werkelijk enig verantwoordelijkheidsgevoel hadden. Wie tevoren overdacht
hoe drukkend de last is, die een werkelijk
goede minister op de schouders neemt,
zou niet trachten door politiek handig
manoeuvreren of politieke moord een
ministerszetel te veroveren. Want wie het
roer van het schip van staat hanteert, moet
slechts het algemeen belang en niet
zichzelf dienen. Zij menen hun plicht als
ministers voortreffelijk te hebben gedaan,
wanneer zij niets anders doen dan jagen,
paarden van edel ras fokken, ten eigen
bate ambten en posten instellen, dagelijks
nieuwe methoden uitdenken om de
beurzen van de burgers lichter te maken,
schepen laten bouwen die tot niets anders
dienen dan de zakken van enkelen met
klinkende munt te vullen, op Staatskosten
banketten organiseren om vreemde
vorsten, aan wier handen bloed kleeft, te
imponeren en bezittingen van burgers
naar de schatkist te laten verhuizen, al
bedenken zij daarvoor steeds geschikte
rechtsgronden, die moeten dienen aan de
onbillijkste heffing nog enige schijn van
billijkheid te geven. Daardoor zien zij kans
de pil te vergulden en zich zo goed
mogelijk van de volksgunst te verzekeren.
En ziet hoe het algemeen belang wordt
gediend; auto's nemen toe in tal en
bezorgen burgers ademnood op warme
dagen; het KNMI zorgt ervoor, zodra het
gewag maakt van de komst van regen, dat
het gehele land in een orgie van stank
wordt ondergedompeld; industrieën lozen
straffeloos de meest ellendige stoffen in
het oppervlaktewater; het stikstofgehalte
in het oppervlaktewater is een factor vijf
te hoog doch de minister van Verkeer en
Waterstaat meent er mee te kunnen
volstaan het gehalte in het jaar 2000 tot de
helft terug te brengen.
Erasmus
U vraagt zich wellicht af wie hier tot u
sprak? Dit verklap ik u nu: het was de
zeer hooggeleerde Erasmus van
Rotterdam. Het voorgaande is een
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persiflage op enkele regels uit de Lof der
Zotheid.
Waarom deze persiflage? Om u duidelijk
te maken dat met alles wat wij deze dagen
hebben gehoord licht de spot zou kunnen
worden gedreven, hetgeen ik echter na zal
laten, de spotter had immers slechts met
rechte Erasmus zelf kunnen zijn.
Aan mij is gevraagd het tweede Nationale
Rioleringscongres 'Riolering en Waterkwaliteit' te besluiten met een evaluatie en
een vooruitblik. Ik zal mij van de taak
kwijten, echter met de uitdrukkelijke
aantekening dat te zullen doen, niet met
de blik van de eerder genoemde actors,
doch als burger, lid van de programmagroep II van de NVA.
Niet alleen als burger, weliswaar lid van
programmagroep II van de NVA, doch als
een burger die kennis heeft van het thema
van dit congres, een expert wellicht.
Volgens Werner Heisenberg is een expert
iemand die weet heeft van de ergste
fouten die op zijn terrein kunnen worden
gemaakt en weet hoe ze te vermijden.
Ik zou deze definitie graag op mij van
toepassing willen zien. Ik aarzel echter.
Beschouwt u mij maar als een zeer
geïnteresseerde burger en niet als dé
expert.
Evaluatie
Ik heb mij de vraag gesteld welke positie
ik zal kiezen, als burger wel te verstaan, bij
het beoordelen van het congres.
Het nu afgelopen congres heeft het doel
de problemen rondom riolering en
waterkwaliteit vanuit een wetenschappelijk standpunt te benaderen.
Daarnaast wordt met het houden van de
tweejaarlijkse congressen de uitwisseling
van informatie beoogd. Over dit laatste zal
ik het niet hebben. Of de uitwisseling van
informatie geslaagd is, kan ik als deelnemer aan dit congres slechts voor mijzelf
beoordelen. Ik zal u dat oordeel
onthouden. Wat deert het u te weten wat
ik wel en niet wist?
Of het congres een bijdrage heeft geleverd
of zàl leveren tot het oplossen van de
problemen? Als geïnteresseerde burger
matig ik mij aan daarover een oordeel te
geven.
Wij kunnen problemen op twee manieren
langs wetenschappelijke weg tot oplossing
brengen:
De klassieke: De problemen worden
geïsoleerd en los van andere tot oplossing
gebracht, de positivistische benadering.
De metafysische: Het analyseren van
problemen geschiedt beschouwelijk.
Het begrip tijd wordt mede in beschouwing genomen.

De laatste decennia heeft zich daarentegen een derde methode aangediend:
Het beschouwen van het complex waarin
het probleem is ingebed; de aanpak die
aanleiding heeft gegeven tot een hausse in
het formuleren en poneren van modellen.
Het bekende Rapport van de Club van
Rome is gebaseerd op deze aanpak.
Het onderscheid tussen de benaderingen
kan enigermate als volgt worden
geïllustreerd: In een bepaalde omgeving is
natuursteen niet voorhanden.
Als vervangend materiaal wordt baksteen
uitgevonden. De afmetingen, gewicht en
sterkte worden genormeerd. De klassieke
(positivistische) benadering van een
probleem.
Men bouwt kerken met behulp van de
bakstenen. Een kerk is daarmede een
(gedeeltelijke) opeenhoping van
bakstenen. Een tas bakstenen is daarmede
echter nog geen kathedraal.
Een bakstenen kerk in China, zonder
gelovigen is geen kerk, geen huis Gods.
De metafysische benadering.
De derde weg, het beschouwen van het
complex waarin het probleem is ingebed,
wint de laatste jaren aan terrein. De Belg,
Ilya Prigogine, is één van de belangrijkste
exponenten van deze methode. Voor zijn
baanbrekend werk op dit gebied is hij
enkele jaren geleden begiftigd met de
Nobelprijs.
Bij het beoordelen van de waarde van het
congres zal ik mij laten leiden door de
derde methode. Dat deze zinvol kan zijn
met betrekking tot het thema van dit
congres, heb ik bij een andere gelegenheid, de baret stijf om de schedel
geklemd, reeds getracht toe te lichten.
Het gaat te ver daarop nogmaals terug te
komen.

Ik wil echter aantekenen dat ik uit een
onverwachte hoek in mijn zienswijze
wordt gesteund. Het kamerlid
Van de Vaart gooide, bij het begin van dit
congres, de handschoen in de ring door
ons vaklieden en vakgenoten er op te
wijzen dat wij de rioleringsproblematiek
nog niet samenhangend hebben kunnen
presenteren. Aan het einde van dit
congres deed prof. Reijnders hetzelfde.
Wat bracht ons in het lichtvan het
voorgaande dit congres?
Een tweetal bijdragen voldoet in het
geheel niet aan de doelstelling van het
congres. Ik wil de auteurs daarvoor niet
verantwoordelijk stellen. Dat kan
hoogstens de commissie doen die de
bijdragen heeft geselecteerd en van die
commissie maakte ikzelf deel uit!
Slechts in een drietal bijdragen wordt een
compleet beeld gegeven van delen van de
problematiek. De samenstellers hebben de
door mij voorgestane 'derde weg'
bewandeld.
Negen bijdragen beperken zich tot de omen beschrijving van problemen.
Het gehalte van deze bijdragen is naar
mijn oordeel sterk verschillend. Ik zou ze
kunnen rangschikken in de categorie
'metafysische' beschouwingen. Zij hebben
in hoofdzaak een informatief karakter en
hebben daarmede hun algemene nut doch
passen minder goed in de opzet van het
congres.
Twaalf bijdragen hebben betrekking op
problemen voor welke naar een oplossing
is gezocht met behulp van de klassieke
benadering. Tot deze categorie reken ik
een aantal bijdragen dat vuiluitworp- en
afvoerprocessen behandelt. Opvallend bij
enkele van deze bijdragen is de weinig

A/b. 1 - Uit welke hoekkwamen de bijdragen?
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kritische ondertoon en de achterwege
gebleven verificatie van de modellen.
(Zou Erasmus toch gelijk hebben met zijn
uitspraken over raadgevers en wetenschappers?)
Vergelijk ik de kwaliteit van de bijdragen
tot dit congres met die tot het congres van
twee jaar geleden dan kom ik tot de
conclusie dat de gemiddelde kwaliteit van
de bijdragen is toegenomen. Om u voor te
zijn; deze keer heb ik geen bijdrage
geleverd tot het congres anders dan door
het uitspreken van deze evaluatie!
Uit afb. 1 kunt u afleiden dat het grootste
deel van de bijdragen tot dit congres door
de adviesbureaus is geleverd. De overheid
laat het in belangrijke mate afweten.
Ook het aantal bijdragen van de zijde van
de universiteiten staat in de schaduw bij
het overweldigende aandeel van de
adviesbureaus. Ik acht dit geen goede
ontwikkeling.
Waarheen met het derde congres?
De aandacht zal zich de komende jaren in
verband met riolering en waterkwaliteit
vooral richten op:
- de sanering van de rioolstelsels en
- de verminderingen van de vuiluitworp
uit de riolering.
Onderzoek is nodig met betrekking tot:
- het certificeren van renovatietechnieken
('het kaf van het koren scheiden');
- mogelijkheden en kosten van de
ombouw van gemengde en gescheiden
stelsels tot verbeterde gescheiden en in
bepaalde situaties, tot verbeterde
gemengde stelsels;
- de effecten op het milieu van het
gescheiden inzamelen van regenwater,
huishoudelijk en industrieel afvalwater;
Afb. 2 -

- de daaraan verbonden kosten en
opbrengsten;
- het terugdringen van de vervuiling aan
de bron door middel van regelgeving,
voorlichting en subsidies;
- het verwerven van inzicht in de wijze
waarop door de riolering stoffen worden
afgevoerd;
- het verbeteren van onderzoeks- en
meetmethoden ten behoeve van kwalitatief en kwantitatief onderzoek aan stelsels
en de diverse stromen afvalwater;
- het 'bijpunten' van de ontwerpregels
voor rioolstelsels en randvoorzieningen, in
het bijzonder bergbezinkbassins;
- het vaststellen van toetsbare criteria ten
aanzien van vuiluitworp en verbetering
van de oppervlaktewaterkwaliteit bij
vermindering van die uitworp;
- een betere afstemming van afvalwaterzuiveringsinrichtingen en rioolstelsels op
elkaar, zodat, bijvoorbeeld, Real Time
Control effectief kan worden toegepast;
- het verbeteren van beheerprocessen en
beheermethodieken.

wekkend gering bedrag; een bedrag dat in
schrille tegenstelling staat tot het belang
dat aan het in stand houden van de
riolering en de terugdringing van de
oppervlaktewaterverontreiniging veroorzaakt door de riolering, wordt toegekend.
Er is een belangrijke taak weggelegd voor
de hogere overheid die, meer dan tot nu
toe, initiërend en stimulerend kan werken.
Fundamenteel, in wetenschappelijk
opzicht risicodragend onderzoek is
dringend gewenst. Ik hoop dat u mij het
niet kwalijk zult nemen nu ik, in
figuurlijke zin, de professoren baret weer
even stijf om de slapen klem; de TU-Delft
is in staat dit onderzoek te verrichten.
Deze uitspraak wordt ondersteund door
de Raad van Advies op het Wetenschapsbeleid in haar jongste rapport over de
mogelijkheden die met name de Faculteit
der Civiele Techniek van die universiteit
in dit opzicht biedt.
Tijdens het over twee jaar te houden
derde Rioleringscongres verwacht ik meer
bijdragen van de zijde van de
universiteiten én de overheid.

Met deze onderzoekingen zijn substantiële
hoeveelheden geld gemoeid. Indien ik de
kosten verbonden aan regelgeving, voorlichting en subsidies buiten beschouwing
laat, schat ik dat de komende vijf à tien
jaar 2 à 2,5 miljoen gulden per jaar nodig
is voor onderzoek. Heden wordt per jaar,
wederom naar schatting, door de overheid, instellingen, aannemers en adviesbureaus circa een miljoen gulden besteed
aan fundamenteel onderzoek. Aan de
riolering, eerste aanleg en sanering, wordt
jaarlijks circa twee miljard gulden uitgegeven. De onderzoeksinspanning is
daarmede ongeveer een half promille van
de jaarlijkse omzet! Een verbazing-

Bij het bedoelde onderzoek kan voor een
deel worden voortgeborduurd op onder
meer de resultaten bereikt door de
Nationale Werkgroep Riolering en
Waterkwaliteit.
Ik verstout mij u daarvan een kleine
proeve te verstrekken.
Buitenlandse onderzoekingen hebben
laten zien dat de vuiluitworpen vanuit
gemengde rioolstelsels in statistische zin
een exponentieel karakter hebben.
Een analyse van de resultaten verkregen
door metingen aan het stelsel van Eoenen
leert dat dit, ten aanzien van BZV,
eveneens geldt voor dit stelsel. Zie afb. 2.

Afb. 3 - Verwachtingswaarde vuiluitworp, Loenen.
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IIet stelsel van Loenen heeft een onderdrempelberging van 5,7 mm. Indien in
gedachte de berging wordt vergroot tot
7 mm en vervolgens 10 mm, komt een
aantal overstortingen in de gemeten reeks
te vervallen terwijl de vuiluitworp bij de
overgebleven overstortingen vermindert.
Onder de aanname dat de gemiddelde
concentratie per vuiluitworp gelijk blijft,
kan de verwachtingswaarde van de
uitworp worden bepaald. Zie afb. 3. Uit de
grafiek volgt dat één maal per jaar kan
worden verwacht dat bij een berging van
5,7 mm meer dan 120 kg BZV/ha verhard
oppervlak per gebeurtenis wordt geloosd.
Bij een berging van 7 mm reduceert deze
waarde tot circa 80 kg BZV/ha en bij
10 mm berging tot circa 40 kg BZV/ha.
(De verwachtingswaarden horende bij
herhalingstijden langer dan 10 jaar zijn,
gegeven de onderzoeksperiode van iets
meer dan drie jaar, speculatief).
In Kerkrade is eveneens aan een deel van
de riolering onderzoek verricht. Ook voor
de aldaar verzamelde gegevens blijkt het
exponentiële verloop van de uitworp.
De volgende grafiek (afb. 4) geeft een
overzicht van de resultaten van de uitgevoerde statistische analyses.
Het in Kerkrade onderzochte stelsel heeft
een berging van slechts 0,8 mm.
De uitworp is voor Kerkrade eveneens
berekend uitgaande van bergingen van
5,7, 7 en 10 mm.
Het stelsel van Kerkrade verschilt behalve
voor wat de berging aangaat bovendien
voor wat de pompovercapaciteit betreft.
In Loenen bedraagt deze 0,8 mm/h tegen
in Kerkrade 0,3 mm/h. Worden de
gevonden verwachtingswaarden bovendien gecorrigeerd voor dit verschil dan
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Afb. 4 - Verwachtingswaarde Looien en Kerkrade.
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Afb. 5 - Verwachtmgswaarde Loenen en Kerkrade.

worden de in afb. 5 weergegeven waarden
gevonden. Het blijkt nu dat de lijnen
welke de verwachtingswaarden voor de
vuiluitworp weergeven voor beide stelsels
voor een berging van 5,7 mm en een
pompovercapaciteit van 0,8 mm/h vrijwel
samenvallen. De overeenstemming is zó
treffend dat zij niet op toevalligheid kan
berusten.
Het is misschien goed dit resultaat tot u te
laten doordringen . . . De uitkomst
betekent dat voor stelsels met daarin
slechts één overstort, geen overstortleidingen en stelsels waaraan geen
onvolkomenheden kleven zoals
tegenschot, verzakkingen, lekkages en
dergelijke, de vuiluitworp slechts wordt
bepaald door de grootte van het verharde
oppervlak, de benedendrempelberging en
de pompovercapaciteit.

Een laatste opmerking wil ik maken met
betrekking tot het veelvuldig teruggrijpen
naar 'gemiddelden' indien het gaat om
complexe stochastische processen zoals
afvoer van neerslag, overstortingsfrequenties, vuiluitworp, vuilconcentraties
en dergelijke. Len gemiddelde waarde is
in de meeste gevallen slechts geschikt om
veranderingen in de tijd weer te geven.
Ze is bijvoorbeeld niet geschikt om de
vuiluitworp uit rioolstelsels te
karakteriseren.
De volgende 'witz' verduidelijkt deze
uitspraak.
Een arts wordt bij een patiënt geroepen
die met het hoofd in een oven steekt en
met de benen in een diepvriezer. De arts
komt tot de bevinding dat de patiënt
gemiddeld in een uitstekende conditie
verkeert!

De hiervoor vermelde uitkomsten zijn die
van een eerste globale analyse. De overige
onderzoeksgebieden zullen in de analyse
moeten worden betrokken. Enkele verfijningen zoals het in rekening brengen
van de gemeten afvloeiingscoëfficiënt,
moeten worden aangebracht.
Ik heb de indruk dat indien, na een
grondige analyse het totale denken over
vuiluitworp modellen een andere richting
in zal moeten slaan. Indien het boven
omschreven beeld betreffende de stelsels
van Loenen en Kerkrade wordt bevestigd
door een uitputtende nadere analyse
betekent dit dat een, weliswaar driedimensionale 'Veldkamp grafiek' kan
worden samengesteld. Deze grafiek kan
zeer behulpzaam zijn bij het identificeren
en onderling vergelijken van kosteneffectieve maatregelen met het oog op de
verbetering van de waterkwaliteit.

U merkt het, ik heb Erasmus niet geheel
van mij af kunnen schudden.
Kinderen leerden vroeger in de latijnse
school Cato's zede lessen. Met een vers
daaruit zou ik willen besluiten:
'Stultitiam simulare loco sapientia summa
est'. Zotheid te veinzen te zijner tijd is de
hoogste vorm van wijsheid.
• • •

