Milieubeheer, eenkwestievanschaalvergroting

Van stedelijke watervoorziening naar
mondiaal milieubeheer
Al in de 4e eeuw voor Christus wees
Aristoteles (384-323 v.Chr.) er op dat een
stadsbestuur het bestbeoordeeld kan worden
naar de wijze waarop dit zorgdraagt voor de
drinkwatervoorziening. Ook Potgieter [1840]
maakte zijn lezers hierop opmerkzaam:
'Eilieve, let op of er geen verband is tusschen
de beschaving eens volks en de wijze waarop
het de waterdrinkers behandelt'.
Dat watervervuiling een gevaar betekent
voor de volksgezondheid werd al ingezien
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door Koning Minosop Kretadieinzijn paleis
te Knossos omstreeks 1700v.Chr. beschikte
over een wateraanvoer over een afstand van
6 km, ter voedingvandesanitaire faciliteiten,
en een perfect rioleringsstelsel. De bloei van
de stad Rome in de eerste en tweede eeuw,
met op het hoogtepunt een bevolking van
2 miljoen, isondenkbaar zonder de aanvoer
via 9 aquaducten van maar liefst een
miljoen m 3 water per dag ofwel bijna een m 3
per inwoner! [Herschel, 1973]. Het is
adembenemend om te zien hoe deze watercultuur in heel Europa met de valvan het
Romeinse rijk verdween. De intuïtieve
hygiënische inzichten bleken niet voldoende
om de eerste milieutechnische werken, die
het hele Romeinse rijk kenmerken, in stand
te houden (zie tabel I).Nederland vormt wat
dit betreft geen uitzondering. Wel zijn vele
machthebbers zich bewust van de mogelijke
risico's van vervuild water voor hun gezondheid. Leeflang [1974] vermeldt dat
reeds in 1540 Karel Vzijn dagvaart van
Amsterdam naar Haarlem verlegde. Dit 'om
te behoeden die gesondheyt van Sijne
Majesteyt ende geenen die hem volgen ende
water drincken willen, 't welk te Amsterdam
nyet en doecht ende veel sieck, ja de doedt
drincken souden mogen'.
Men behelpt zich tot in deze eeuw met het

TABEL I — Startopenbare watervoorzieningen.
Tijdstip

Plaats

1700 v. Chr.
140 v. Chr.

Paleis te Knossos (leiding 6 km)
Rome (eerste aquaduct)
3e en 4e eeuw verval Romeinse Rijk
Parijs
Londen
Praag
Hamburg
Amsterdam
Den Haag, Rotterdam

1183
1285
1360
1531
1854
1874

(bronnen: Herschel, 1973; Leeflang, 1974).

eenvoudigweg scheppen van water uit
grachten, vijvers, putten en rivieren.
Het heeft lang geduurd tot het inzicht, dat
een vervuild milieu de gezondheid van de
mens aantast, begon te dagen en ook werd
omgezet inhandelingen. Het dilemma vande
stedelijke waterhygiëne uit de vorige eeuw
speelt vandaag de dag opnieuw waar het gaat
om het continentale en mondiale milieubeheer, zoals uit het volgende zal blijken.
De periode tot 1913
In ons land krijgt de overheid in de 19e eeuw
een toenemende bemoeienis met de volksgezondheid en de drinkwatervoorziening
[Putto en Santema, 1976].Hierbij hebben de
cholera-epidemieën die ons land sinds 1832
teisterden een belangrijke aanleiding gevormd om ongelovigen te overtuigen van het
belang van hygiënisch drinkwater [Kool en
Schaeffer, 1976]. Een en ander leidt er toe
dat in 1865 het Staatstoezicht op de Volksgezondheid wordt ingesteld en de
Inspecteursvergaderingal in 1866 een
choleranota opstelt. In dit jaar sterven er
20.000 Nederlanders aan de cholera.
Door KoningWillem IIIwordteen commissie
ingesteld die in 1868 rapporteert. Dit 'rapport
aan de Koning' toont het belang aan van
schoon water door het sterfterisico in steden
te vergelijken met de voor drinkwater gebruikte bron (tabel II).Op basisvan de
uitkomsten wordt aanbevolen een openbare
watervoorziening, zoals Amsterdam en
Den Helder die al 10jaar kennen, in alle
grote steden tot stand te brengen. Het werd
ook tijd, want Nederland liep sterk achter bij
Engeland, dat rond 1850alin50grote steden
over openbare watervoorzieningen beschikte.
In 1874 wordt de Haagse drinkwaterleiding
geopend en inhetzelfde jaarhet Rotterdamse
rivierwaterbedrijf aan de Honingerdijk.
Rond 1900 kent ons land 60 bedrijven die
100 gemeenten van water voorzien. Deze
versnelling ismede te danken aan de
ontdekking in 1883door Robert Koch van
de voor cholera verantwoordelijke bacterie,
Vibrio cholerae, en vermoedelijk tevens aan
het gemak van schoon water voor de talrijke
bierbrouwerijen die ons land kende. In deze
jaren grijpt de industrialisatie snel om zich
heen, nog nauwelijks gehinderd door milieuwetten. Alleen de Hinderwet issinds 1875
van kracht, in 1903gevolgddoorde Mijnwet.
Om de verbreiding van de zegen van de
waterleiding buiten de grote steden te
bevorderen, wordt in 1910 door de Minister
van Binnenlandse Zaken een Commissie
voor Drinkwatervoorziening ingesteld die er
toe leidde dat in 1913bij Koninklijk Besluit
het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening,
het latere RID en de Centrale Commissie
voor Drinkwatervoorziening in het leven
worden geroepen. Daarmee isdebasisgelegd
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T A B E L II - Cholera-incidëntie tijdens de epidemie
van 1866.
Sterfte per 1.000 inwoners
van een gemeente

Bron drinkwater
Polderwater
Pomp-, put-en welwater
Rivierwater
Regenwater

17.7
16.8
11.9
6,4

(bron: Leeflang. 1974. p. 33)

voor een snelle aansluiting van de Nederlandse bevolking aan de waterleiding.
De periode 1913-1953
In de eerste veertigjaarvanhet RIDvond de
uitbreiding van het aan de waterleiding
aangesloten deel van de bevolking van 40%
naar 8 0 % plaats. Het instituut had een sterk
uitvoerend technisch karakter waarbij de
eerste jaren na de start voor de scheikundige
ondersteuning veelvuldig een beroep werd
gedaan op de expertise van het in 1910
opgerichte Centraal Laboratorium voor de
Volksgezondheid, in de persoon van
Dr. Massink.
In deze veertig jaren woedden twee wereldoorlogen, verdween de cholera en werd de
buiktyphus, ondanks een opleving vlak na de
beide wereldoorlogen, vrijwel geheel verdreven. Tegenover dit opgewekte beeld
stond de toenemende achteruitgang
van de kwaliteit van het rivierwater.
Het zoutgehalte verdubbelde in deze 40 jaar
en afvalstoffen van de chemische industrie in
het Ruhrgebied maakte het water steeds
schadelijker. Door kanalisaties werden de
rivieren minder geschikt voor de voortplanting van vissen alsde steur en de zalm.
In 1940 wordt de laatste steur gevangen en is
de zalm door carbolsmaak onverkoopbaar
geworden [Zoeteman, 1975].
Was de omvang van de problematiek in de
vorige eeuw van stedelijk karakter, in de
beschouwde periode wordt de grootschaliger
verontreiniging vande Rijn endeMaas mede
bepalend voor zowel drinkwatervoorziening
als de waterhuishouding in ons land. In 1950
komt de Internationale Rijncommissie
informeel voor het eerst bijeen, en in 1951
wordt de RIWA opgericht ter onderstreping
van de schaalvergroting vande problematiek.
De donkere wolken van nog grootschaliger
milieuproblemen worden begin jaren vijftig
al zichtbaar aan de radio-actieve fall-out van
de bovengrondse kernexplosies die pas begin
jaren zestig worden beëindigd. Via de
atmosfeer reizen de verontreinigingen de
aardbol rond, maar het liefst willen we de
ogen daar nog voor sluiten. De regionale en
nationale problemen staan in deze periode
voorop. In het tijdvak 1913-1953 ontstaan
behalve het RIV, dat in 1934 resulteert uit
een fusie van het Centraal Laboratorium
voor de Volksgezondheid en het Serologisch
Laboratorium, andere belangrijke milieu-
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onderzoeksinstellingen. In 1920 wordt het
R I Z A gesticht, in 1932 de Centrale
Organisatie TNO en in 1947 het KIWA.
Al isons land goed voor de toekomst uitgerust, toch wordt iedereen volkomen verrast
door de watersnood in 1953.De menszet de
natuur met bouwwerken naarzijn hand, maar
deze beheersing istevergelijken met het
berijden van een ongetemd paard.
De periode 1953-1973
De watersnoodramp heeft het technologische
vooruitgangsgeloof dat de wederopbouw na
de Tweede Wereldoorlog kenmerkte niet
getemperd. De Deltawerken worden in gang
gezet waarmee de kustbeveiliging sterk
wordt vergroot. Tegelijk wordt het unieke
Deltagebied zijn ecologische karakter
ontnomen. Met des te meer kracht zullen
natuurbeschermers het resterende Waddengebied gaan verdedigen tegen soortgelijke
plannen voor technische ingrepen.
De twintigjaren tussen 1953en 1973hebben
een stormachtig verloop. De grenzen van
ongebreidelde groei en exploitatie van de
natuurlijke ecosystemen komen duidelijker
in zicht, de mens moet zich leren beperken
om te kunnen overleven. Hoewel deze inzichten in deze 20 jaar algemeen opgeld
beginnen te doen gaat het ten koste van een
hoge prijs.Eerst moeten de milieuproblemen
een voor niemand meer te ontkennen
catastrofale omvang aannemen voordat er
bereidheid tot ingrijpen ontstaat. Het begint
met bergen schuim die zich bij afvalwaterlozingen in de rivieren en meren opbouwen
omdat de detergentia in wasmiddelen
biologisch niet afbreekbaar zijn. In 1960
wordt de laatste zalm in de Rijn gevangen.
D D T blijkt zichwereldwijd teverspreiden en
op te hopen, zelfs tot in de moedermelk van
Eskimo's. Het Rotterdamse waterleidingbedrijf raakt gevangen tussen Scylla en
Charybdus. Vanuit het Oosten moet het
steedsvuilerRijnwater verwerken,vanuit het
Westen dringt door de verdieping van de
Nieuwe Waterweg het zeewater op. In 1963
wordt meerdere keren brak drinkwater
gedistribueerd. Men besluit uit te wijken
naar de Maas en spaarbekkens te bouwen in
de Biesbosch, die door de Deltawerken zijn
unieke karakter van getijdegebied toch alzal
verliezen.
Eind jaren zestig begint een periode waarin
elk jaar zijn eigen rampspoed heeft. In 1969
leidt het endosulfanindicent bij Hoechst tot
massale vissterfte in de Rijn. Ministerpresident Biesheuvel verschijnt op het
tv-journaal om te verklaren dat de waterinlaten van de Rijnwaterbedrijven worden
gesloten. Deze ramp vormt de stoot tot
activering van de Internationale Rijncommissie.
In 1970 wordt de laatste zeehond in het
Nederlandse Deltagebied gesignaleerd en de

smog-vorming isin het Rijnmondgebied zo
ernstig dat dit tot saneringsgebied wordt
uitgeroepen. De saneringsoperatie zal pasin
1987 worden afgerond.
In 1972 staat de Rijn opnieuw inde belangstelling doordat zuurstofgebrek en daarmee
vissterfte optreedt. Nog nooit zijn zulke lage
zuurstofgehalten als inditjaar geregistreerd.
De bevolkingen de politiciworden kritischer
waar het om milieuvraagstukken gaat.
Er ontstaat een andere houding tegenover de
zegeningen van de techniek. De jarenlang
voorbereide fluoridering van drinkwater, als
preventieve maatregel tegen tandbederf,
wordt in 1973 afgelast, een eerste uiting van
de kentering in de publieke opinie. Het werk
van de ingenieurwordt nietmeerbij voorbaat
vertrouwd. Door de schokkende zichtbaarheid van milieuproblemen wordt een
koortsachtige activiteit ontwikkeld door de
Overheid. Deze activiteit heeft nogeen sterk
improviserend karakter. Nade Waterleidingwet in 1957 worden door de calamiteiten in
1970 de WVO en in 1972 de WLV van
kracht, die de voorlopers vormen van een
reeks van milieuwetten die het in 1970
opgerichte nieuwe ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne terhand neemt
(tabel III). Afstemming van de meetprogramma's van de rijksinstellingen vindt
sinds 1964 plaats in de CCRX. Op internationaal gebied komen in deze periode
belangrijke verdragen tot stand onder andere
ter bescherming van de Rijn (Bern, 1963) en
van de Noordzee tegen olievervuiling (Bonn.
1969) en dumping van afvalstoffen (Oslo,
1972). Ook verenigen de waterleidingbedrijven langs de Rijn zich in de IAWR.
Zo ontstaan er in deze twintigjaar bestuurlijke en organisatorische kaders om de
milieuvervuiling niet alleen op stedelijk en
landelijk gebied aan te pakken, maar ook op
het niveau van het rivierstroomgebied en de
Noordzee. In de Urgentienota Milieuhygiëne
van 1972 wordt het actieplan van de regering
uiteengezet. Er iseen doorbraak in het
denken over natuur en milieu opgetreden.
Dit moet echter nog in handelen worden
omgezet.

TABEL III — Inwerkingtreding belangrijke nationale
milieuwetten.
Jaar

Wet

1875
1903
1957
1962
1963
1969
1970
1972
1975
1977
1979
1987
1987

Hinderwet
Mijnwet
Waterleidingwet
Bestrijdingsmiddelenwet
Kernenergiewet
Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden
Wet verontreiniging oppervlaktewater
Wet luchtverontreiniging
Wet verontreiniging zeewater
Afvalstoffenwet
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
Wet bodembescherming
Wet milieugevaarlijke stoffen

De periode 1973-1983
In de decade van 1973-1983 rijgt de ketting
van jaarlijkse milieucalamiteiten zich onverstoorbaar voort (tabel IV). In 1974 ontdekt
J. Rook dat bij de desinfectie van drinkwater
met chloor het mogelijk kankerverwekkende
chloroform ontstaat. Steeds meer signalen
dringen in Europa door over het uitsterven
van de vis in de Scandinavische meren als
gevolg van zure regen, ondanks de overgang
in het midden van dejaren zestig van
steenkool naar aardgas. Het grondwater blijkt
in 1978op tientallen plaatsen met organische
oplosmiddelen zoals trichloorethyleen vervuild waarmee het onberispelijke blazoen
van het grondwater in één klap isbesmet en
sommige pompstations tijdelijk worden
gesloten om koolfilters of beluchtingsvoorzieningen te installeren. Niet alleen het
grondwater isvervuild, de bodem van
nieuwbouwwijken blijkt op honderden
plaatsen met chemisch afval verontreinigd.
De eerste sanering van een woonwijk wordt
in 1980 in Lekkerkerk tegen een bedrag van
200 miljoen aan kosten ter hand genomen.
De dumping van radio-actief afval in zee
roept steeds grotere weerstanden op en leidt
tot felle acties van Greenpeace. Rond 1983
dringt deernstvandezure-regenproblematiek
pas echt tot ons land door alsin het Zwarte
Woud grote bosarealen blijken aangetast en
de eerste tekenen ook in de Nederlandse
naaldbossen worden gesignaleerd. Is het de
zure regen alleen of zijn het ook de hoge
ozonconcentraties die vooral met piekgehalten in het najaar optreden over het
gehele Europese continent, van Hongarije
tot Schotland (tabel IV)? Duitsland neemt
het voortouw in de EG om tot actie over te
gaan. De EG heeft met haar Milieu-actieprogramma in 1973een begin gemaakt met
wettelijke maatregelen. In de beschouwde
tien jaren komt een tiental belangrijke
richtlijnen op milieugebied tot stand en
treedt de EG toe alspartner bijvele
internationale verdragen. Ook de ECE gaat
een rol vervullen bij de aanpak van de
grensoverschrijdende luchtvervuiling tussen
Oost- en West-Europa. Het decennium
1973-1983 staat hiermee duidelijk in het
teken van het uitbreiden vanhet milieubeheer
tot continentale dimensies.
Tegelijk wordt hetwettelijke instrumentarium
in eigen land uitgebreid met onder andere de
Afvalstoffenwet, deWetgeluidhinder,deWet
zeeverontreiniging en de Interimwet bodemsanering (tabel III).Ook komen belangrijke
adviesorganen tot stand zoalsde CRMH, de
RMNO en de MER-commissie. Daarnaast
krijgt het planmatig omgaan met de milieuproblematiek en de invoering van normen
een impuls. De drinkwatervoorziening loopt
weer op kop met de vaststelling na vele
inspraakronden in 1975 van het Eerste
Structuurschema Drink- en Industriewater-
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milieubeheer, geschoeid opmondiale leesten
gebaseerd op lange-termijneffecten,
ongetwijfeld benadrukken. Zonder een
gezond milieu isduurzame economische
ontwikkeling al in de volgende eeuw
onmogelijk, zoals het rapport Brundlandt
van de VN in 1987 heeft aangetoond.

TABEL IV — Typische ongevallen engebeurtenissen in milieubeheer.
Periode

Schaal van
grootste problemen

Typische calamiteiten*

Lokaal

cholera (1848, 1866)

1 9 1 3 - 1953

Regionaal

1 9 5 3 - 1973

Fluviaal

laatste steur in Rijn (1940). buiktyphus(1946),
watersnood (1953)
schuim (1955).laatstezalminRijn(1960), brakdrinkwater inR'dam
(1963), endosulfan in Rijn (1969), laatstezeehond inDelta (1970),
Rijnmond saneringsgebied (1971)

1 9 7 3 - 1983

Continentaal

1 9 8 3 - 1988

Mondiaal

- 1913

De rode draad
De bovengeschetste ontwikkeling samenvattend, isals rode draad een stapsgewijze
uitbreiding van de milieuproblemen te
onderkennen van stad naar regio, begin deze
eeuw, van regio naar stroomgebied in de
jaren vijftig, van stroomgebied naar continent
in de jaren zeventig en van continent naar de
aardbol de afgelopen 5 jaar (tabel VI).
Nu isde begrenzing van de draagkracht van
onze aarde inzichtaan het komen. Vanuitdie
begrenzing zal beheer van de kleinschaliger
eenheden een steeds belangrijkere rol moeten
gaan spelen inde komende decennia.Voorde
doelstellingen van dit ecosysteem beheer zal
het onderzoek de bouwstenen moeten
aanreiken. De springplank die de organisatie

chloroform indrinkwater (1974),dodemereninScandinavia(1975),
Lekkerkerk (1979), bossterfte inZwarte Woud (1983)
bodemvergiftiging door mest (1984),ozonlaag(1985).teverwachten
klimaatverandering (1985), Tsjernobyl (1986),Sandoz (1986)

* de voor de schaalvergroting kenmerkende calamiteiten zijn vetgedrukt.
TABEL V - Enkele belangrijke rapporten en nota's.
Jaar

Rapport/nota

1868
1965
1968
1972
1975
1975
1985
1987
1988

Rapport aan de koningover drinkwater
Toekomstige drinkwatervoorzieningvan Nederland
Eerste nota waterhuishouding
Urgentienota milieuhygiëne
Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening
IMP Waterverontreiniging
IMP Milieubeheer
Waterkwaliteitsplan Noordzee
Nationaal Milieubeleidsplan

voorziening (tabel V). Daarmee wordt een
project dat in 1963 aan het RID was
opgedragen eindelijk afgerond. Ook verschijnen de eerste Indicatieve meerjarenprogramma's voor onder andere verontreiniging van het oppervlaktewater (1975),
voor lucht (1976) en voor geluid (1979).
Hoewel in 1976 al een Nota milieuhygiënische normen verschijnt worden de
milieukwaliteitsnormen pas met prioriteit
aangepakt na 1983.
Het beschouwde decennium wordt op
saillante wijze afgesloten door de opheffing
in 1983 van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne waarna het
milieubeheer onderdeel gaat uitmaken van
het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Een stap die eerst veel stof doet opwaaien
maar, wellicht door de snelheid van de
operatie die zich in 2 maanden voltrekt, al
spoedig tot een minstens gelijkwaardig
functionerend departement leidt.
Het Natuurbeheer gaat onderdeel van het
Ministerie van Landbouw en Visserij
uitmaken.
De periode 1983-1988
Na de departementale splitsing, waardoor er
één Ministerie verdwijnt, zet de concentratie
van overheidsdiensten zichinde onderzoekswereld voort, zoals in het vervolg zal worden
geïllustreerd. De tendens tot integratie isook
merkbaar binnen hetsectoraal georganiseerde
milieubeleid. De sectorale departementale
IMP's worden in 1985 voor het eerst vervangen door een interdepartementaal
IMP Milieubeheer. Verder worden er
prioriteiten in de aan te pakken stoffen

TABEL VI - Het schaalvergrotingsproces inhetmilieubeheer delaatsteeeuw.
Schaalvergroting naar:

Accent op

Lokaal

Verbetering stedelijke hygiëne

1 9 1 3 - 1953

Regionaal

Verhoging aansluitingspercentage waterleidingen
technische ontwikkelingen

1 9 5 3 - 1973

Fluviaal

Verbetering waterhuishoudkundige infrastructuur en
kwaliteitsvraagstukken

1 9 7 3 - 1983

Continentaal

Beheersing compartimentale milieukwaliteit

1983 - 1988

Mondiaal

Integraal milieubeheer

Periode

-

1913

gesteld. Daarnaast beginnen problemen op
mondiale schaal, zoalsde aantasting van de
ozonlaag en de klimaatsverandering, de
aandacht te vragen. Ook de tijdshorizon
verlegt zich voor het eerst tot de periode na
het jaar 2000. Vele problemen blijken zelfsin
de volgende eeuw moeilijk met bestrijdingstechnieken oplosbaar, zoals de verzuring en
de vermesting. Het volume van het wagenpark, de veestapel en de consumptie van
vervuilende goederen zalmoeten worden
beperkt om nog ecologisch inpasbaar te zijn
op deze planeet. Steeds vaker wordt ook op
het beter beheersen van de omvang van de
bevolking en het welvaartsniveau gewezen.
De totstandkoming van het UNEP-verdrag
tegen aantasting van de ozonlaag in 1987is
een mijlpaal in de overgang naar het mondiaal
beheren van het milieu.Ook voorhet beheer
van de energieproduktie, de tropische
regenwouden, de genen, de grondstoffenvoorraden en de overbevissing van de zeeën
zullen mondiale afspraken moeten worden
gemaakt. De quotering vandevisvangst inde
Noordzee vormt een voorloper van dergelijke
beheersinstrumenten op mondiale schaal.
Het eind 1988uit te brengen eerste Nationaal
Milieubeleidsplan zal de noodzaak van een

van de openbare watervoorziening vervulde,
heeft gemaakt dat de stapsgewijze schaalvergroting zonder onoverkomelijke groeistuipen van de onderzoeksinstellingen kan
verlopen.
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