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De noodzaak om afvalwater te zuiveren is
niet iets van vandaag of gisteren.
Reeds ver voor 1900 waren de problemen
van verontreinigd oppervlaktewater
duidelijk merkbaar. Lozing van afvalwater
had op vele plaatsen in Nederland en ook
daarbuiten geleid tot stinkend, dood
water. Het waren stedelijke rioleringen,
die vooral uit hygiënische overwegingen
werden aangelegd, en de opkomst van de
industrie die hier debet aan waren.
Er werd alleen aandacht aan het
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oppervlaktewater geschonken indien dat
van belang was voor het afvoeren van
afvalwater, het gebruik in het industriële
produktieproces, de aan- en afvoer van
grondstoffen en produkten en als bron
voor de drinkwatcrproduktic.
Onder druk van de publieke opinie zijn na
1900 de Nederlandse overheden steeds
meer gaan doen aan de oplossing van het
probleem van de waterverontreiniging.
Gesteld moet worden dat toen voornamelijk sprake was van een stankprobleem. Er waren veel minder redenen
om activiteiten te ontplooien in verband
met bijvoorbeeld de winning van drinkwater. Ons land telde toen minder dan zes
miljoen inwoners en de industriële
activiteiten waren vergeleken met nu
beperkt. De oplossing voor de vervuiling
van het water werd toen enerzijds gezocht
in het zuiveren van het afvalwater en
anderzijds in het afvoeren ervan naar ruim
oppervlaktewater. Er werden afvalwaterleidingen aangelegd bij onder andere
Den Haag (naar de Noordzee),
Amsterdam (naar het IJsselmeer) en in
Groningen (naar de Waddenzee).
In Den Haag en Groningen zijn dergelijke
leidingen nog steeds in gebruik.
Hoe mooi de oplossingen ook leken, na
verloop van tijd bleek dat allerlei
invloeden vroegen om andere, en meestal,
meer stringente maatregelen. Dat is iets
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wat als een rode draad door de
geschiedenis van het zuiveren van afvalwater heenloopt. Telkens als een
probleem is opgelost verschijnt het
volgende al weer aan de horizon. In het
ene geval van binnenuit, bijvoorbeeld de
noodzaak om de kosten van het zuiveren
te verminderen, veelal ook van buitenaf
zoals bij aanscherping van effluent-eisen
of scherpere eisen bij de afzet van
zuiveringsslib.
De afvalwaterproblematiek is in eerste
instantie aangepakt op de plaatsen waar
niet of onvoldoende werd gezuiverd.
Maar ook nadat een aantal zuiveringsinrichtingen zijn gebouwd en ook nadat
reeds veel afvalwater is afgevoerd naar
Noordzee, IJsselmeer en Eems Dollard,
blijven er klachten. Door de bouw van
zeer veel installaties verdwijnt uiteindelijk
het stankprobleem.
Wet verontreiniging
oppervlaktewateren
Een zeer grote golf van activiteiten volgt
op de invoering van de WVO in 1970.
Na vele jaren zuiveren van afvalwater en
nadat bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor
Zuivering van Afvalwater al ongeveer
vijftig jaar bestaat, wordt het zuiveren van
afvalwater in een eigen wettelijk kader
geplaatst. Vóór dat moment was vooral de
Hinderwet een belangrijk instrument om
lozingen aan te pakken. Met de komst van
de WVO wordt ook wettelijk op een
andere wijze tegen het beheer van het
oppervlaktewater aangekeken.
Men is tot het inzicht gekomen dat het
zelfreinigend vermogen van het
oppervlaktewater begrensd is en dat
maatregelen moeten worden genomen.
Uitgangspunt voor de WVO is: gezond
oppervlaktewater. De bevolkingsomvang
in 1970 is dertien miljoen en de industriële
activiteit is sterk gegroeid. De exacte
definitie voor gezond oppervlaktewater
bleef aanvankelijk nog vaag. In ieder geval
zou vis er in moeten blijven leven. Of dat
een zalm of een brasem moest zijn, was
nog niet duidelijk. Deze doelstellingen
hebben het aanzien van de zuiveringsinrichting voor lange tijd bepaald.
Het zuiveren richtte zich nadrukkelijk op
verbetering van de zuurstofhuishouding
van het ontvangende oppervlaktewater.
Hiertoe werden de organische stoffen en
een goot gedeelte van de stikstofverbindingen uit het afvalwater verwijderd
of omgezet. Vele installaties werden
gebouwd, in feite van alle op dat moment
gangbare typen: oxydatiebedden, het
actief slibproces en de oxydatiesloot.
De WVO leidde niet tot wezenlijk nieuwe
principes of nieuwe uitvoeringsvormen.

Onderzoek
Bij het in werking treden van de WVO is
ook het systematisch onderzoek van het
oppervlaktewater goed op gang gekomen.
Het eerste decennium was het vooral
fysisch/chemisch wateronderzoek.
Met behulp van parameters als biologisch
zuurstofverbruik, amoniumgehalte en
zuurstofgehalte werden de beoordeelde
oppervlaktewateren ingedeeld. Later is er
een belangrijke uitbreiding met hydrobiologisch en ecologisch wateronderzoek
gekomen. De hydrobiologie, en nog weer
later de aquatische ecotoxicologie, kijken
niet alleen naar de direct meetbare
fysisch/chemische parameters, maar ook
naar de reactie van de waterorganismen
op de verontreinigingen die in het water
aanwezig zijn. Een belangrijk voordeel is
dat de meting niet meer een momentopname is maar dat de invloed op langere
termijn op een ecosysteem wordt
beoordeeld.
Niet langer is uitsluitend de zuurstofhuishouding bepalend bij het nemen van
beleidsbeslissingen. De kwaliteit van het
aquatische ecosysteem werd steeds meer
het centrale aandachtspunt. Het zijn
stappen die leiden naar integraal waterbeheer.
De lozingen van voor het milieu
schadelijke stoffen zijn de afgelopen jaren
als steeds belangrijker onderkend.
Dit waren in eerste instantie vooral zware
metalen, later kwamen daar de organische
microverontreinigingen bij. Niet alleen
lozing op oppervlaktewater kreeg de aandacht. Door het inzicht dat veel van de in
het afvalwater aanwezige metalen en
andere microverontreinigingen door
adsorptie aan zuiveringsslib worden
gebonden, verlegde de aandacht zich ook
naar de gehalten van deze stoffen in
zuiveringsslib. Duidelijk werd dat voor het
toepassen van zuiveringsslib voor
landbouwkundige doeleinden het terughouden van bijvoorbeeld metalen aan de
bron noodzakelijk zou zijn. Dit alles heeft
er toe geleid dat bij de industrie
produktieprocessen zijn gewijzigd en
zuiveringsinrichtingen zijn gebouwd.
Door het terughouden van de metalen aan
de bron daalde èn het metaalgehalte in
het afvalwater en verbeterde de kwaliteit
van het zuiveringsslib aanzienlijk.
Toenemend inzicht in de effecten van
microverontreinigingen heeft tot strengere
normeringen geleid. Te zamen met
infectie aspecten en hoeveelheidsaspecten
heeft dit ertoe geleid dat afzet van
zuiveringsslib naar de landbouw in
toenemende mate moeilijker is geworden.
Daarnaast speelt de mestproblematiek
hier ook een rol.
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Eutrofiëring
Hen andere grote uitdaging voor het
waterkwaliteitsbeheer was de eutrofiëring.
Het bleek dat de toevoer van fosfaat en
stikstof naar een aantal Nederlandse
wateren een desastreuze invloed had op
de waterkwaliteit. Door de voedselrijkdom
ontstond overmatige groei van waterplanten maar vooral van algen. Dit heeft
zeer nadelige gevolgen voor het aquatisch
ecosysteem. De zuurstofhuishouding
wordt ernstig verstoord doordat de algen
overdag veel zuurstof produceren en
's nachts zoveel zuurstof consumeren dat
het water vrijwel zuurstofloos wordt.
Hierdoor verdwenen de organismen die
afhankelijk zijn van een goede zuurstofhuishouding met als gevolg een sterke
verarming van het ecosysteem. Door de
grote troebelheid van het water
verdwijnen de ondergedoken waterplanten en verandert de visstand.
De stand van snoek als toppredator gaat
bijvoorbeeld sterk achteruit.
Het publiek merkt daadwerkelijk iets van
de kwaliteitsvermindering van het
oppervlaktewater via bijvoorbeld stank en
afnemende recreatiemogelijkheden.
Er ontstaan ook problemen bij de
bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater. Niet alleen in technische zin, maar
ook in economische zin. Pr zijn duurdere
technieken nodig om uit het oppervlaktewater drinkwater te maken.
Beleid
Over de noodzaak van defosfatering als
instrument om de eutrofiëring te
bestrijden waren de meeste deskundigen
het snel eens. Over de wijze van aanpak
en de volgorde van eventuele maatregelen
bestond bestuurlijk lange tijd minder eenstemmigheid. De oorzaak ligt in het
verschil van inzicht over de te verwachten
effecten. Uit berekeningen blijkt namelijk
dat een zeer groot gedeelte van het fosfaat
via Rijn en Maas ons land binnenkomt.
Velen geven er de voorkeur aan te
wachten op maatregelen bovenstrooms.
Hier komt het, vooral regionaal, grote
probleem van de bijdrage van de
landbouw aan de fosfaatbelasting bij.
Het wachten op maatregelen op dit punt,
leidde evenwel tot stagnatie bij de
defosfatering van afvalwater. Dit alles was
er de oorzaak van dat de defosfatering in
ons land maar zeer langzaam op gang
gekomen is.Jaren lang bleeft het aantal
installaties waarop werd gedefosfateerd
beperkt tot enige tientallen.
Inmiddels staat als gevolg van de
afspraken gemaakt in Rijn Actie Flan en
Noordzee Actie Plan fosfaatverwijdering
weer volop in de politieke belangstelling.

Voor verwerking van mest zijn op diverse
plaatsen in Nederland inmiddels
organisaties opgericht die proberen een
oplossing te realiseren. Tevens zijn een
aantal wettelijke afspraken gemaakt over
de mestproduktie en de wijze waarop deze
op landbouwgrond mag worden gebracht.
Pr is beweging op dit front. In relatie tot
de omvang van dit probleem zou er echter
nog veel meer moeten gebeuren.
Internationaal zijn afspraken gemaakt om
op korte termijn te komen tot een zeer
sterke vermindering van de hoeveelheid
geloosde fosfaten op Rijn en Noordzee.
De recente besluitvorming, nationaal en
internationaal, zal nu kunnen leiden tot
het op praktijkschaal defosfateren op een
groot aantal locaties. Daarna zal grootschalige stikstofverwijdering waarschijnlijk
volgen, alsmede de vermindering van de
lozing van andere verontreinigingen.
Nieuwe ontwikkelingen
Door de in het voorgaande geschetste
ontwikkelingen is het zuiveren van afvalwater een activiteit waar zich steeds
nieuwe facetten voordoen die aandacht en
inspanning vergen. De bevolking heeft de
neiging nog wat te groeien; wij naderen de
vijftien miljoen inwoners. De industriële
activiteit groeit en de totale afvalwaterproduktie zal nog toenemen, maar er zijn
andere redenen die de waterkwaliteitsbeheerder voor nieuwe taken stelt.
Door de toename van de bevolking en
daling van de gemiddelde woningbezetting is bijvoorbeeld de bebouwde
omgeving opgerukt in de richting van de
zuiveringsinrichtingen. De installatie,
aanvankelijk ruim opgezet en gelegen aan
de rand van de gemeentegrens, ligt nu in
veel gevallen in of tegen woonwijken aan.
Dit vraagt extra aandacht bij het beheer
van deze installaties. Er moet voldaan
worden aan milieu-eisen met betrekking
tot geluid en stank. Veel installaties zijn
om die reden op dit moment al
gedeeltelijk afgedekt. In sommige gevallen
zijn die eisen zeer verstrekkend. Dit heeft
geleid tot zuiveringsinrichtingen met
vergaande voorzieningen zoals Dokhaven
en Houtrust. De toekomst werpt ook hier
zijn schaduw vooruit. Als we kijken naar
slibverwerking, en dan met name slibverbranding, dan kunnen nog veel
problemen verwacht worden in dicht
bebouwde gebieden.
In het voorgaande zijn een aantal
problemen aangeduid die het aanzien van
de rioolwaterzuiveringsinrichting wijzigen
en nog verder zullen wijzigen. Er zijn en
komen hogere eisen ten aanzien van de
kwaliteit van het effluent, er is een grote
wens om te komen tot verminderde slibproduktie en er zijn de strengere eisen die

door de omgeving aan de installatie
worden gesteld.
Op middellange termijn, zo tussen 1995 en
2000, mag ervan worden uitgegaan dat de
volgende activiteiten tot de normale
bedrijfsvoering op een inrichting behoren:
- defosfateren van het effluent,
- verwijderen van stikstof,
- het polijsten van het effluent
(bijvoorbeeld zandfiltratie).
Om enerzijds te voldoen aan de huidige
en toekomstige milieu- en omgevingseisen
en anderzijds de kosten binnen de perken
te houden zijn waterkwaliteitsbeheerders
en Rijkswaterstaat een omvangrijk onderzoek gestart. Dit onderzoek wordt de
komende vijfjaar uitgevoerd. Voor dit
project, RWZI-2000 genaamd, is een
budget van tien miljoen gulden
beschikbaar. Het doel is dat dit onderzoek
zal leiden tot een nieuwe generatie rioolwaterzuiveringsinrichtingen, waarvan op
termijn hopelijk het volgende verschil ten
opzichte van de huidige kan worden
geconstateerd:
- zij zijn goedkoper in aanleg en
exploitatie,
- zij geven een beter rendement met
name ten aanzien van verwijdering van
nutriënten en microverontreinigingen,
- zij produceren minder slib,
- zij geven minder hinder voor de directe
omgeving,
- zij zijn kleiner.
De tijd zal leren of al deze doelstellingen
volledig kunnen worden gerealiseerd.
Een dergelijk samenhangend,
gecoördineerd onderzoek waarin de in ons
land aanwezige deskundigheid en talent
op dit gebied samenwerken, moet tot
resultaten kunnen leiden, zeker als nauwkeurig ook de internationale
ontwikkelingen worden gevolgd.
Toekomstig beleid
De nieuwe generatie zuiveringsinrichtingen zal niet alle problemen
oplossen. Pr zijn nog een aantal bronnen
die een belangrijke en negatieve invloed
hebben op de kwaliteit van het
ontvangende oppervlaktewater.
Jarenlang heeft een ieder met grote inzet
gewerkt aan de bestrijding van lozingen
via puntbronnen. Daarbij is veel vooruitgang geboekt. In Nederland zijn nog maar
zeer weinig ongezuiverde lozingen op
oppervlaktewater. Pchter, naarmate de
invloeden van puntbronnen afnemen,
wordt de invloed vanuit de toegenomen
diffuse verontreiniging groter. De invloed
van deze diffuse verontreinigingen kan
slechts worden teruggedrongen via een
daarop gericht emissiebeleid. Na de
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principiële keuze om ten aanzien van
zuurstofbindende stoffen de bronnen
ervan aan te pakken en de vervuiler te
laten betalen, kan worden geconstateerd
dat het emissiebeleid toch in belangrijke
mate wordt gestuurd vanuit problemen en,
in sommige gevallen zelfs door
optredende rampen. De bestrijding van de
verontreiniging door zuurstofbindende
stoffen kwam pas op gang toen dode vis
en stinkend water grote problemen
opleverden.
Pas na vele calamiteiten in de Rijn, met
Sandoz als sluitstuk en ernstige problemen
in de Noordzee met zuurstofloosheid en
explosies van giftige algenbloei en massale
zeehondensterfte, is een internationaal
beleid geformuleerd dat is gericht op
ecologisch herstel. Dit beleid is niet alleen
gericht op het verwijderen van de
verontreinigingen maar ook op het aanpakken van de oorzaken.
De ernstige verontreiniging van
oppervlaktewater en grondwater met
bestrijdingsmiddelen die een directe
bedreiging voor een veilige drinkwatervoorziening vormen tonen het eminente
belang hiervan aan.
De verontreiniging van het grondwater
met stikstofverbindingen geeft aan dat het
bestemmingsniveau op vele plaatsen te
hoog is geweest. Daarnaast is ook bekend
dat meer dan 50% van de Nederlandse
bijdrage aan de zure regenproblematiek
door de landbouw wordt veroorzaakt.
Naast meststoffen-wetgeving lijkt
extensivering van de veehouderij
onvermijdelijk en beter dan de Groninger
voorstellen tot verplaatsing van bedrijven
die veel mest produceren uit Brabant naar
bijvoorbeeld de veenkoloniale gebieden.
Gevreesd moet worden dat wanneer wij in
het milieubeleid niet voor een strenge
brongerichte aanpak kiezen er ons nog
vele onaangename verrassingen te
wachten zullen staan. Het herstel zal te
traag verlopen en de kosten zullen hoog
zijn.
Het beleid zal veel stringenter moeten
worden. Het moet gefundeerd zijn op het
gegeven, dat voor zover het milieuvreemde stoffen betreft deze feitelijk niet
in het aquatisch milieu thuishoren.
Dit geldt ook voor milieu-eigen stoffen
in onnatuurlijk hoge gehaltes.
De recente inventarisatie van lozing van
stoffen in het Nederlandse stroomgebied
van de Rijn laat zien dal op dit punt nog
aanzienlijke inspanningen nodig zullen
zijn.
De industriële lozing van endosulfan in
het Nederlandse Rijnstroomgebied is per
jaar een kilogram, de lozing via
zuiveringsinrichtingen twee kilogram en

als gevolg van diffuse lozingen circa
tweeduizend kilogram. Voor koper
bedragen deze lozingen 34 ton via de
industrie, 21 ton via de zuiveringsinrichtingen en 18 ton vanuit diffuse
bronnen. Het fosfaat komt in een hoeveelheid van 12.000 ton van de industrie,
3.200 ton met de effluenten van
zuiveringsinrichtingen en 400 ton via
diffuse bronnen.
Kaders voor het ontwikkelen van een
strategie die kan leiden tot oplossingen
zijn het Rijn Actie Plan en het Noordzee
Actie Plan. Naast technische oplossingen
zijn vooral politieke, bestuurlijke en
juridische oplossingen bepalend voor het
al dan niet behalen van succes. In de
naaste toekomst zal dan ook blijvende
politieke aandacht noodzakelijk zijn en zal
op bestuurlijk niveau hard gewerkt
moeten worden om te komen tot een
evenwichtiger aanpak van de milieuemissies in alle compartimenten.
De beste verwijdering uit het effluent van
de zuiveringsinrichting blijft een goede
bestrijding bij de bron. Hierbij behoeft
niet alleen gedacht te worden aan de
industrie, ook de huishoudens zullen een
steentje moeten bijdragen. Via scholing,
voorlichting en bewustmakende
incidenten en rampen zal iedereen
moeten gaan inzien dat diffuse oorzaken
van waterverontreiniging aanzienlijke
negatieve gevolgen kan hebben.
Resume
Bij de beoordeling van alle werk dat de
afgelopen jaren is uitgevoerd, mag worden
gesteld dat veel is gedaan en veel is
bereikt in een betrekkelijk hoog tempo.
De ervaring leert echter ook dat steeds
weer nieuwe problemen zich zullen
voordoen.
Geconcludeerd kan worden dat de
ontwikkeling van de zuiveringsinrichting
voor een belangrijk deel het gevolg is van
de voortschrijdende milieu-eisen. Het is
daarnaast de afgelopen decennia duidelijk
geworden dat de taak van de waterkwaliteitsbeheerder niet ophoudt bij de
grens van het terrein waarop de
zuiveringsinrichting is gebouwd.
De waterkwaliteitsbeheerder is
verantwoordelijk voor, en is zich die
verantwoordelijkheid ook bewust, een
milieu-verantwoord handelen en de zorg
voor het aquatisch ecosysteem dat hij
beheert. Tevens is duidelijk geworden dat
het zuiveren van afvalwater een
wetenschap is.
Het feit dat in de afvalwaterzuivering
telkens nieuwe problemen naar voren
komen die om een oplossing vragen heeft
ook gevolgen voor de opleiding van hen
die in dit veld willen gaan werken.

Het gaat mij dan om opleiding op alle
niveaus. De Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer heeft op dit gebied reeds
veel goed werk verricht. Maar ook de
universitaire opleidingen zullen mee
moeten groeien.
Nog meer dan reeds het geval is zal de
opleiding van hen die zich gaan bezighouden met inzameling, transport en
zuivering van afvalwater moeten
benadrukken dat dit één aspect is van de
algemene milieuzorg. Het gaat er daarbij
om het inzicht te verschaffen dat niet
alleen technische problemen dienen te
worden opgelost maar dat in dit vakgebied
voorgestelde technologische oplossingen
moeten passen in en onderdeel zijn van
de algemene zorg voor het milieu.
Dit vraagt een brede oriëntatie, met aandacht voor bijvoorbeeld schone
technologie, afvalpreventie en hergebruik
van grondstoffen, maar ook van inzicht in
de effecten van lozingen naar ontvangend
oppervlaktewater, bodem en lucht.
Daarnaast dient in het universitair onderwijs op dit gebied meer aandacht gegeven
te worden aan het verdiepen van het
inzicht dat technologische innovatie veelal
niet mogelijk is dan met behulp van daaraan ten grondslag liggend fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek.
Ter illustratie het volgende: de huidige
zuiveringsinrichtingen werken allen via
het principe dat het in het afvalwater aangeboden organisch materiaal zo volledig
mogelijk wordt omgezet in nieuwe
biomassa, resulterend in zuiveringsslib.
De hoeveelheid ervan vormt een groot
probleem. Pen fundamentele doorbraak
zou betekenen: het ontwikkelen van micro
organismen die het aangeboden organisch
materiaal in slechts beperkte mate zouden
omzetten in biomassa en voor een veel
groter deel in vluchtige gasvormige
Produkten als koolzuur en water. Het subprobleem zou daarmee aanzienlijk in
omvang afnemen. Pundamenteel microbiologisch inzicht is onontbeerlijk om tot
dergelijke verbeteringen in de zuiveringstechnologie te komen.
De slotconclusie is dan ook dat verdieping
van de kennis op zuiveringstechnisch
gebied een zeer voordelige invloed op het
milieu zal hebben.
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