Zorgen voorenomwater

Het Groot Woordenboek der Nederlandse
Taal vermeldt onder gezondheidstechniek:
"Vormgeving aan het levensmilieu voor zover
van belang voor de gezondheid'.
Hiermede ishet begrip gezondheidstechniek
welomschreven, maar nietgedefinieerd. Wat
onder levensmilieu moet worden verstaan, is
nog te bevroeden. De term gezondheid laat
evenwel vragen open alsgezondheid vanwat,
gezondheid van wie en wat dient precies
onder gezondheid te worden verstaan en
begrepen. Hetzelfde woordenboek biedt een
vijftal definities voor gezondheid, waaronder
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zeer merkwaardige, die ik unu verder zal
besparen. De meest passende inonze context
lijkt mij de volgende: 'toestand van optimaal
welzijn in geestelijk, lichamelijk en onder
zeker aspect, maatschappelijk opzicht'. Deze
definitie van gezondheid issterk opde mens
gericht en daarmede wordt gezondheidstechniek op de mens gericht.
Maar de mens isalsspeciesdeel van de
natuur, deel van het milieu en in dien zin,in
dit ruime verband, interpreteren wijdan ook
het begrip gezondheidstechniek. Gezondheidstechniek isaldus in eerste instantie op
de mens en zijn behoeften geënt en ten leste,
doch niet ten minste, op het milieu dat hem
omringt en waarvan hij deel uitmaakt.
Water, bodem en lucht
Vertaald naar de Afdeling der Civiele
Techniek van deze Technische Hogeschool,
naar het domein van de concrete technische
wetenschap, heeft gezondheidstechniek
betrekking opdeelementen water, bodem en
lucht en wel in de volgende zin:
- Water, in de vorm van oppervlaktewater
en grondwater, dient alsgrondstof voor de
drinkwaterbereiding.
- Oppervlaktewater dient alsdrager voor
recreatieve voorzieningen, voorzover het in
kwalitatieve zin geschikt bevonden, of
geschikt gemaakt is.
- Water, bodem en lucht vormen de constituerende elementen voor de omgeving en
verwerking van de rest- en afvalstoffen,
zowel de vaste alsde damp- en gasvormige.
die door de menselijke samenleving worden
geproduceerd.
Bemoeienis met het voorkomen van de
produktie van rest-en afvalstoffen enmet het
* Inaugurele rede, uitgesproken bijdeaanvaarding van
het ambt vangewoon hoogleraar inde gezondheidstechniek
aan de afdeling der CivieleTechniek van de Technische
Hogeschool te Delft op 10oktober 1985.

*

Koran
Sura 16
Vers 67
'En Allah heeft uitde hemel water doen
nederdalen, waarmede Hij deaarde levend
heeft gemaakt, nadat zijdood was.
Daarin iswaarlijk een teken voor lieden, die
horen.'
(Vertaling prof.dr. J.H. Kramers)

eventuele gebruik en hergebruik van deze
stoffen behoort eveneens tot het vakdomein
van de Civiele Gezondheidstechniek.
Het zijn aldus drinkwatertechniek, afvaltechniek (waaronder afvalwatertechniek) en
milieutechniek, die in onderlinge verwevenheid het vakgebied van de Gezondheidstechniek van de Technische Hogeschool te
Delft vormen en karakteriseren.
Met de keuze van het onderwerp 'Zorgen
voor en om water' komt slechtseen gedeelte
van het vakgebied Gezondheidstechniek aan
de orde. Dat deel isechter reeds omvangrijk
en illustratief voorde problematiek met
betrekking tot de gezondheidstechniek.
Water vraagt de meeste zorg
Water manifesteert zich alom inde gezondheidstechniek. Het iseen indringend en
bindend element. En het isnogsteeds het
element dat om de grootste zorg vraagt.
Het iswaar, dat de mens het hooguit enkele
minuten buiten lucht, of beter gezegd buiten
de zuurstof in de lucht, kan stellen, om te
kunnen leven, terwijl hij het enkele dagen
kan uithouden zonder water.
Tot nu echter hebben wij,ondanks alle
bezoedeling van de onsomringende lucht,
deze lucht nog niet kunstmatig via nutsvoorzieningen hoeven te zuiveren en te
distribueren voor consumptie door de mens.
zoals dit al meer dan 130jaar nodig is
gebleken en gebeurt voor drinkwater in
Nederland.
En het iswederom het water in de lucht, dat
een belangrijk deel van de vervuiling
opvangt. Als transportmiddel confronteert
het ons met die vervuiling in de vorm van
vervuilde en verzuurde neerslag.
Ook wat de bodem betreft, ishet de verbreiding van stoffen, die de gezondheid en
het leven kunnen bedreigen, via het
stilstaande, maar vooral via het zich
bewegende grondwater, die ineerste instantie
onze aandacht en zorg vraagt.
En zo heb ik gemeend er goed aan te doen
water als het meest geschikte transportmiddel
te kiezen om u te voeren langs enkele
aspecten van de gezondheidstechniek, die
mijns inziens aandacht behoeven.
Met 'Zorgen voor en om water' wordt
enerzijds aangeduid het verzorgen en
bezorgen vanwater voorgebruik en verbruik

door de mens en anderzijds de voortdurende
zorgen, met de daarbij behorende bezorgdheid, voor het verkrijgen en behouden van
een goede kwaliteit van grondstof en eindprodukt. 'Zorgen om water' geeft tevens de
centrale plaats van het water aan, die het
inneemt inhet veldvanaspecten, factoren en
belangen, die in directe en indirecte relatie
staan tot de kwaliteits- en kwantiteitsproblemetiek van dat water, het medium
waarin wij verkeren, waarvan wij leven en
waaruit wijzelf als individuen voor meer dan
tweederde deel zijn samengesteld.
Drinkwater
Volgens gegevens van de Vereniging van
Exploitanten van Waterleidingbedrijven in
Nederland (VEWIN) werd in 1984via de
openbare nutsbedrijven bijna elfhonderd
miljoen m 3 drinkwater gedistribueerd in
Nederland. Aangezien meerdan99%vande
Nederlandse bevolking op het waterleidingnet isaangesloten, kwam dit neer op een
gemiddeld verbruik van ongeveer 200 liter
per inwoner per dag in dat jaar. Van deze
hoeveelheid kan circa 1101 (55%) worden
aangemerkt alsspecifiek huishoudelijk
verbruik [1].Van degenoemde 110liter
waren slechts 4 liter (1,8%) nodig om de
dorst te lessen en de maaltijden te bereiden.
Een derde van het geleverde drinkwater was
afkomstig van oppervlaktewater en tweederde deel had grondwater tot bron.
Gemiddeld betaalde de consument voor het
drinkwater: noggeen 1/5 cent per liter,
uitgezonderd diegenen die er de voorkeur
aan gaven drinkwater te kopen dat enigszins
pikanter, prikkelender, fruitiger en een
enkele maalwat nitratiger diende tezijn, niet
los uit de kraan, maar decent verpakt in een
fles geleverd behoorde teworden en waarvan
de prijs zich navenant op een chiquer niveau
diende te bewegen.
De kosten voorwinning,transport, zuivering,
opslag en distributie van drinkwater
bedroegen in totaal ongeveer 1,7 miljard
gulden m 1984.
Aan curatieve gezondheidszorg werd in
datzelfde jaar bijna 32 miljard gulden
besteed in de verhouding intramuraal 62%,
extramuraal 3 8 % .
Bekend ishet preventieve gezondheidsaspect
van betrouwbaar drinkwater in combinatie
met adequate sanitaire voorzieningen.
Het onderkennen van de relatie tussen
besmet drinkwater en de verspreiding van
ziekten alscholera en typhus gaf in het
midden van de vorige eeuw de doorbraak in
de ontwikkeling van de drinkwaterzuivering
en de zogenaamde 'piped supply', dat isde
centrale verstrekking van drinkwater in
stelsels van gesloten leidingen onder druk,
waarmede nazuiveringcontinu een praktisch
'waterdichte' beveiliging tegen besmetting
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kan worden geëffectueerd.
Hoewel er wel naar isgerekend [2],ishet in
feite gissen hoeveel extra miljarden er uitgegeven zouden moetenwordenaancuratieve
gezondheidszorg bij het ontbreken van een
waterleidingstelsel, zoalswijdat in Nederland
kennen en dat tot de beste in de wereld
gerekend mag worden.
Water-related diseases
Wel weten wij, in andere eenheden uitgedrukt, wat ons bespaard wordt door te
kijken naar de armsten in de armste
ontwikkelingslanden.
De in die landen optredende ziekten die met
water te maken hebben, de zogenaamde
'water-related diseases', worden in het
algemeen in 4 categorieën ingedeeld [3]te
weten:
1. 'water-borne diseases', ziekten die direct
door het drinken van besmet water worden
veroorzaakt;
2. 'water-washed diseases',ziekten die door
een tekort aan persoonlijke hygiëne, veroorzaakt door een tekort aan water, worden
teweeggebracht, schurft bijvoorbeeld;
3. 'water-based diseases', ziekten waarbij
oppervlakteweater als levensmilieu dient
voor organismen, die op hun beurt als
gastheer dienen voor ziekteverwekkende
wezens, bijvoorbeeld de in water levende
slakken die de bilharzia-worm herbergen;
4. 'insect-vector diseases', ziekten die niet
door het drinken van water worden veroorzaakt, maar door de beet van ziekte overbrengende insekten, die oppervlaktewater
behoeven alsleefmilieu, zoals de malariamug.
Het zijn de water-borne diseases, de eerste
categorie, die aldus direct gerelateerd zijn
aan de kwaliteit van het te drinken water.
Beruchte water-borne diseases zijn cholera.
bacillaire dysenterie, amoebe dysenterie,

gastro-enteritus, enterovirus infecties,
diarrees, tyfus, paratyfus, geelzucht en de
ziekte van Weil.
Het desastreuze effect van deze ziekten is,
zelfs als ze niet direct dodelijk zijn, dat zij bij
het blijvend innemen van besmet water, het
slachtoffer bij herhaling kunnen treffen en
verzwakken.
Bijeen onderzoek bijkinderen in Guatemala
inde leeftijd van0tot3 jaarzijn bijvoorbeeld
de effecten van herhaalde diarreebesmetting
nagegaan. Geconstateerd werd, dat bij elke
diarree-aanval het kind gewicht verloor, met
als uiteindelijk resultaat een substantieel
achterblijven in gewicht en groei invergelijking tot een doorsnee West-Europees, casu
quo, Nederlands kind. Gevreesd moet
worden dat dit soort besmettingen, met
groeibelemmerende gevolgen, niet alleen z'n
uitwerking vindt in een lichamelijke verzwakking van kinderen en volwassenen maar
ook een negatieve invloed heeft op de
capaciteit en het gebruik van het mentale
vermogen van de getroffen individuen.
Nationaal gezien betekent dit voor een land,
waar opgrote schaal adequate voorzieningen
voor betrouwbaar drinkwater en hygiëne
ontbreken, dat de kracht voor een groot deel
uit de werkkracht wordt weggenomen en de
spanning uit de geestelijke veerkracht van de
bevolking verdwijnt.

Maar al ben ik trots op de prestaties van de
waterleidingbedrijven in Nederland, tevreden
ben ik niet, of in hedendaags Nederlands:
'ik ben er niet blij mee'.
Waarom?
In principe ishet mijns inziensongewenst,dat
de waterleidingbedrijven door de omstandigheden gedwongen worden zo'n hoge mate
van perfectie inde zuivering te moeten
doorvoeren.
Hoe knap het ook isuit de vervuilde en
besmette grondstof prima drinkwater te
maken, in feite en in principe dienen zo min
mogelijk risico's te worden geïntroduceerd.
Dit geldt zowel ten aanzien van de grondstof
als het zuiveringsproces.

'Niet blij'
Ik hoor u alzeggen: 'Waarom dit betoog?
Ons hoefje niet te overtuigen, dat goed
drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
de volksgezondheid bevorderen en sterk
kostenbesparend werken. Wat zeurt gij
spreker. Wij hebben immers uitstekend
water en ons stelsel behoort tot de beste van
de wereld. Dit hebt uimmersnetzelf gezegd'.
Dat isallemaal waar.

Weliswaar zullen wijzeker moeten doorgaan
met het vergroten van onze kennis ten
aanzien van de zuiveringstechniek zelve,
mede op basis van de immer groeiende
medische kennis met betrekking tot de
hoedanigheid van de grondstof en de
handelingen en processen in de zuiveringsgang, maar meer dan tot nu toe zal naar
verbetering van de basisomstandigheden,
van de grondstof, moeten worden gestreefd,
met al de daarbij behorende research, studie,
planning, beleidsvoorbereiding en actie.

Groeivertraging door diarree.
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Eisen watervoorziening verzwaard
De enorm toegenomen verfijning in de
chemische, fysische en bacteriologischvirologische detectietechnieken - een
theelepel benzeen in een zwembad van
olympische wedstrijdafmetingen kan worden
opgemerkt en gemeten - engegroeide kennis
met betrekking tot de toxiciteit en de
teratogene, mutagene en cancerogene
werking van stoffen hebben ons meer inzicht
verschaft in de aanwezigheid van risico's en
de gevolgen ervan.
Dientengevolge zijn ook de eisen voor de
watervoorziening steeds verder verzwaard.

Van 8 naar57 parameters
Enige voorbeelden ter illustratie van een en
ander:
Tussen 1874en 1930onttrok de stad
Rotterdam voor de drinkwaterbereiding het
water rechtstreeks aan de Nieuwe Maas.
Er kon worden volstaan met 2zuiveringstrappen, te weten bezinking en langzame
zandfiltratie. Het drinkwater werd nog
omstreeks 1900slechtsongeveer eenmaal
per maand gecontroleerd op z'n chemische
hoedanigheid aan de hand van acht parameters, namelijk de gehalten aan opgeloste
vaste stof, chloride, ammonium, nitriet,
nitraat, zuurstof, hardheid en de hoeveelheid
kaliumpermanganaat benodigd voor
oxydatie.
Bacteriologisch werdheteindprodukt enkele
malen perweek gekeurd.Geziende frequentie
van toetsing werd de bacteriologische keuring
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van veel groter belang geacht dan de
chemische.
Door de toenemende verzilting en vervuiling
van het oppervlaktewater week het bedrijf in
dejaren zestiguitnaarderelatief schonere en
zoetere Maas.
Evenwel, ondanks de betere grondstof,
ondanks de langere verblijftijd in de Biesbosch-bekkens, waar het ruwe Maaswater
reeds een groie mate van zelfreiniging
ondervindt, ishet zuiveringsproces voor het
Rotterdamse drinkwater heden ten dage,als
gevolg van de nodig gebleken verzwaarde
eisen voor de zuivering van drinkwater, veel
ingewikkelder en omvangrijker. In het
geavanceerde en moderne bedrijf te
Krahngen worden op drie plaatsen in het
zuiveringsproces verschillende typen
chemicaliën gedoseerd, worden gesuspendeerde, colloïdale en opgeloste stoffen met
behulp van vlokvormers door middel van
bezinking en filtratie over dubbellaagfilters
verwijderd, wordt ozon toegepast voor
desinfectie en oxydatie van moeilijk afbreekbare verbindingen en vangen actieve-koolfilters de laatste microvervuilingen af, opdat
het water geurloos en met een optimale
helderheid en smaak wordt afgeleverd.
Het zuiveringsproces en de kwaliteit van het
eindprodukt worden door het bedrijf,
conform het Waterleidingbesluit van 1984,
getoetst aan 57 parameters.
Het Noordhollandse Waterleidingbedrijf
onttrekt te Andijk water aan het IJsselmeer,
dat, zoals bekend, voornamelijk wordt
gevoed met Rijnwater.
Ondanks de bufferende werkingvandit grote
meer en het feit dat het gesuspendeerde slib
grotendeels in het Ketelmeer en in het
Zuidelijk deelvan het IJsselmeer bezinkt,slib
waaraan veel vervuilende elementen zijn
geadsorbeerd, waaronder zware metalen,
moet ook dit bedrijf een uitgebreid en
verfijnd zuiveringsproces toepassen.
Na voorbezinking passeert het IJsselmeerwater microzeven, voornamelijk geïnstalleerd
voor het verwijderen van algen. Met behulp
van chemische middelen vindt desinfectie en
vlokvorming plaats. Sedimentatie, snelfiltratie over eenlaagfilters en een passage
door actieve-koolfilters zijn hier tenslotte de
middelen om hetdrinkwater metde gewenste
kwaliteit te kunnen leveren.
Oppervlaktewater
Ten aanzien van de zuivering van oppervlaktewater bevinden wijonsinNederland in
een ongunstige en kwetsbare positie door
benedenstrooms, aan het eind, van de
stroomgebieden van Maas en Rijn te leven.
In het stroomgebied vande Rijn bijvoorbeeld
wonen meer dan 20 miljoen mensen, waarvan
de afvalprodukten opgevangen en verwerkt
moeten worden. Met betrekking tot de

chemische produkten worden alleen al meer
dan 50.000 verschillende verbindingen in
substantiële hoeveelheden, directen indirect,
op de Rijn geloosd en ieder jaar komen daar
duizenden nieuwe bij.
De lozing door de chemische bedrijven zelf,
hoe zorgelijk ook, geeft hierbij geen aanleiding tot de grootste bezorgheid. Diverse
overheidsinstanties hebben namelijk normen
en richtlijnen tot hun beschikking en de
bevoegdheid tot controle van deze lozingen.
Sinds 1979 bestaan uitgebreide en strenge
richtlijnen, verstrekt door de Europese
Gemeenschap [4]met betrekking tot de
introductie en verbreiding van nieuwe
chemische produkten. Wel blijft de paradox
bestaan, dat mede door de lozingvan afvalstoffen, afkomstig van de fabrieken van
geneesmiddelen te Basel, Leverkusen enz.,
de drinkwaterbedrijven tot zuivering van het
Rijnwater worden genoopt.
De grootste zorg wordt veroorzaakt door het
probleem dat de geproduceerde chemische
middelen gekocht en gebruikt worden en
daarna in het milieu en tenslotte in de Rijn
terechtkomen. Hierbij kunnen die verbindingen weer nieuwe verbindingen doen
ontstaan.
De vuillast wordt deels gereduceerd in afvalwaterzuiveringsinstallaties en op plaatsen
voor de verwerking van vast afval.
De geloosde restvervuiling isechter nog
substantieel en een moeilijker en ook
moeilijker beheersbaar probleem vormen de
disperse lozingen. Alleen al uit de landbouw
vinden kunstmest, pesticiden, fungiciden en
herbiciden hun weg naar de Rijn alseen
gevolg van 'over land flow', uitloging en een
overmaat aan gebruik.
Anticiperen
Op al deze omstandigheden dienen de
oppervlaktewaterbedrijven in te spelen en te
anticiperen, ondanks de onzekerheid en de
onvoldoende bekendheid met alle mogelijke
incidenten en ontwikkelingen.
Wat wij ons dienen te realiseren is,dat bij
elke kunstmatige ingreep ten behoeve van
het zuiveren van water, wijstoffen, reacties
zowel chemische alsbiologische, kortom
veranderingen introduceren, waarvan wij de
draagwijdte en de gevolgen ervan tot in de
fijnste details niet te allen tijde bijtijds
kunnen bevroeden. De zuiveringshandeling
op zich, het reageren op een zich
aankondigende vervuilingofbesmetting, laat
niet altijd de tijd voor onderzoek in alle
finesses en details.Chloorbleekloog steunt
ons sindsjaren op een stabiele, betrouwbare
en economische wijze inde strijd tegen
primaire ziektenverwekkers. Het isnogmaar
kort geleden [5],dat ongewenste bijeffecten
van chloor, in de aanwezigheid van fenolen
en aanverwante polycyclische verbindingen,
bij toepassing voorbij het punt van breek-

puntchloring bekend raakten. In deze zin
dienen we op onze hoede te zijn ten aanzien
van de andere toevoegingen en zuiveringshandelingen, zonder overigens aan de
primaire desinfectie- en zuiveringsprocessen
afbreuk te doen.
'Terug naarde natuur'
Een ding iszeker, het kan niet vaak genoeg
herhaald worden, dat hoe zuiverder de bron,
hoe ongecompliceerder de grondstof, des te
minder de risico's zullen zijn. Het 'terug naar
de natuur' van Jean-Jacques Rousseau geldt
in bijzondere mate voor het drinkwater.
Hoe benijdenswaardig isdaarom de
NV Waterleidingmaatschappij 'Rhenen' te
Rhenen, diehet zuiveregrondwateronderde
Utrechtse heuvelrug slechts na eenvoudige
beluchting, snelfiltratie en pH-correctie aan
de consument kan afleveren; en tegen een
navenant lage prijs.
Grondwater
Zuiver, zoet grondwater heeft de voorkeur
als grondstof voor de drinkwaterbereiding,
omdat het in het algemeen niet pathogeen
besmet isen op een eenvoudige en goedkope
wijze kan worden gezuiverd, omdat het
normaliter weinig moeilijk te zuiveren en te
verwijderen elementen bevat en stabiel van
samenstelling en temperatuur is.
De voorkeur voor zoet grondwater blijft,
ondanks de gevaren die ook deze grondstof
bedreigen en ons ook reeds gedeeltelijk
bekend zijn. Het hoofd biedenaaneen lokale
vervuiling door bijvoorbeeld een industriële
vuilstort van oude datum islastig,maarinhet
algemeen oplosbaar en in principe eenvoudiger dan het complete pakket van
maatregelen tegen de complexe vervuiling in
oppervlaktewater.
Een zorgelijk probleem bij grondwater
vormen de disperse vervuilingen van
agrarische oorsprong, die de bodem indringen
alsgevolg van overbemesting, overbestrijding
en domweg zorgeloos lozen.
Hier ligt duidelijk een veld van werken en
samenwerken voor 'Wageningen' en 'Delft'.
Wel lijkt een zekere taakverdeling nodig om
onnodige verspilling van inspanning en
inventiviteit tevoorkomen. Mijnsinzienszou
de Landbouwhogeschool met aanverwante
instituten zich vooral en in eerste instantie
moeten richten op het onderzoeken en
uitwerken van die geoptimaliseerde maatregelen en technieken, die de overmatige
belasting en de daaruit voortvloeiende
vervuiling van het grondwater door de
landbouw moeten voorkomen. Te denken
valt aan te wijzigen bedrijfsvoering, alternatieve mestmethoden, economische
zuiveringstechnieken voor mest en gier.
De TH Delft, in samenhang en in samen-
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werking met aanverwante instituten,zouzich
kunnen richten op de bestrijding van het
reeds aangerichte kwaad.Te denkenvalt aan
verdere verdieping van het inzicht inzake het
transport, adsorptie enafbraak vanstoffen in
de bodem en het research-werk dat benodigd
zal zijn om fundamenteel wetenschappelijk
materiaal aan te dragen voor een zo
economisch mogelijke aanpassing van de
zuiveringen van de in aanmerking komende
grondwaterbedrijven.
In deze categorie past ook het onderzoek
naar de effecten van de vervuilde en verzuurde regen en het antwoord daarop.
De erfenis, waarmee wijde toekomstige
generatie met deze sluipende vervuiling door
onze huidige leefwijze belasten, isniet gering.
Zelfs het 'schone aardgas' gaat niet vrijuit.
Per jaar verbranden wijzo'n 30 miljard m3
aardgas [6] waardoor wijde atmosfeer op
jaarbasis bij benadering vervuilen met [7]:
30.000 ton koolmonoxyde, 95.000 ton stikstofoxyde, 17.000 ton zwaveloxyde, 700 ton
aerosolen, 16.000 ton koolwaterstoffen en
3.000 ton aldehyden.
Een deel hiervan komt bij onze buren
terecht, die ons overigens ook atmosferisch
belasten, en een deel bij onszelf.
Voorkeur voorzoetgrondwater alsgrondstof
voor drinkwaterzuivering, ondanks de
geschetste dreiging van sluipende, disperse,
lokale en acute vervuiling.Wel past hierbij de
volgende kanttekening. Als gevolg van de
hoge kosten voor de aanleg van leidingen, de
bouw van pompstations en de betrekkelijk
grote hoeveelheden aan benodigde energie
wordt het snel duur tot zeer duur water over
grote afstanden in Nederland te transporteren. Bij afwezigheid van goed grondwater
in de buurt van het afnemingsgebied en
aanwezigheid van acceptabel oppervlaktewater zijn het voornamelijk economische
motieven, die alsdan het uitwijken naar
oppervlaktewater rechtvaardigen. Hierbij
wordt het gebruik van oppervlaktewater
verder begunstigd alshet ingenomen water
voor de eigenlijke zuivering eerst een proces
van natuurlijke zelfreiniging kan doormaken,
hetzij via open bekkens, hetzij via open
bekkens en bodempassage, hetzij via alleen
bodempassage.
In de situatie echter dat de winningen,
economisch gezien, voldoende dicht bij de
afnemingscentra liggen, ondervinden de
grondwater verbruikende waterleidingbedrijven, naast de factoren die de kwaliteit
van het zoete grondwater bedreigen,
belemmeringen ten aanzien van de kwantiteit.
Niet dat er sprake isvan een absoluut tekort.
Integendeel.
Op de circa 24.000 km 2 in Nederland, die
dienen als natuurlijk infiltratiegebied van het
zoete grondwater, overtreft de neerslag de
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Het zoet-grondwater-areaal in Nederland.

verdamping met gemiddeld 245 mmperjaar,
een overschot opleverend van gemiddeld
6 miljard m 3 per jaar.
Prognoses
Het tweede Structuurschema Drinken Industriewatervoorziening reserveert
voor de lange termijn ten behoeve van
de winning van drink- en industriewater
1940 miljoen m 3 perjaar; dat isnet geen
derde deel van dit gemiddelde jaarlijkse
overschot.
Volgens de meest recente gegevens verbruikten de waterleidingbedrijven hiervan in
1983: 732 miljoen m 3 (37,7%),de industrie
227 miljoen m 3 (11,7%), en de zogenaamde
COAR-sector 51 miljoen m 3 (2,6%),
tezamen 1010 miljoen m 3 (52%).
Volgens de huidige prognoses moet de
genoemde 1940 miljoen m 3 perjaar de
behoefte aan zoet grondwater voor de drinkwatervoorziening en de industrie voor de
komende 30 jaar kunnen dekken, ook in het
geval van een sterke opleving inde groei van
de industriële produktie en een verwachte
groei van rond 25% in het huishoudelijk
verbruik.
Bezwaren landbouw en milieu
Ondanks de van rijkswege gestelde voorwaarde en beperking, dat nog geen
2 miljard m 3 per jaar van het gemiddelde
jaarlijks overschot van 6 miljard m 3 per jaar
voor drink- en industriewaterdoeleinden
mag worden aangewend, worden er bezwaren aangevoerd tegen hetonttrekken van
zoet grondwater voor drink- en industriewater enwelvoornamelijk uitdekringen van
landbouw en milieubescherming.
Wat ishet geval?
Ter plaatse van de winning wordt het grondwaterpeil als het ware kegelvormig verlaagd.

Deze wateronttrekking met lokale peilverlaging veroorzaakt op een beperkt gebied
een vermindering van de wateraanvoer voor
de landbouwgewassen en de natuurlijke
flora, hetgeen een opbrengstdepressie voor
de boeren met zich mee kan brengen, die
overigens in principe viawettelijke maatregelen kan worden vergoed, en een verandering van het oorspronkelijke, somtijds
unieke natuurlijke milieu.
De onttrekking en de peilverlaging op lokaal
niveau kunnen tevenshuninvloed op grotere
afstand doen gelden, met als gevolg,
bijvoorbeeld, verminderde kwel in vochtige
natuurgebieden met vegetatie die alleen
gedijt bij zekere hoeveelheden en een
bepaalde kwaliteit kwelwater.
Bij het afwegen van landbouw- en natuurbelangen in relatie tot de onttrekking van
zoet grondwater voor de drinkwatervoorziening worden mijns insziens
twee aspecten onvoldoende belicht,casu quo
een tegeringgewicht gegeven.Ten eerste het
door mij geschetste belang van zoet zuiver
grondwater voor de volksgezondheid.
Ten tweede het aandeel van het verbruikte
water in de totale kringloop van neerslag,
verdamping, oppervlaktewater- en grondwaterafvoer.
In tegenstelling tot het onttrekken van
grondwater voor landbouwdoeleinden,
waarbij het onttrokken water wordt gebruikt
voor de opbouw van celmateriaal van de
planten en verdampt via het evapotranspiratiemechanisme, wordt het zoete
grondwater dat voor de drinkwaterbereiding
wordt onttrokken, inhetalgemeen voor meer
dan 9 5 % in de nabijheid van de winning in
het milieu teruggevoerd en wel voornamelijk
door lozing op oppervlaktewater.
Verliezen treden praktisch alleen op door
verdamping bij transpiratie en reiniging van
objecten.
Vooral bij watergangen met geringe
natuurlijke afvoer ishet effect van het
geloosde verbruikte water van belang.
De afvoer in het riviertje de Aa in
Noord-Brabant, zo karakteristiek en zo
natuurlijk lijkend in het landschap, zou in
gemiddelde en droge zomerssterk stagneren,
met alle gevolgen van dien voor flora
en fauna, als de lozing van de rioolwaterzuivering van Helmond met een
droogweercapaciteit van 2 m 3 /sverlegd zou
worden van de Aa naar de aangrenzende
Zuid-Willemsvaart.
Het jaarverslag van 1980vanhet Waterschap
Regge en Dinkel [8]meldt, dat voor de
zomermaanden in een jaar 'met een normale
hoeveelheid neerslag' in de Regge, bij
de instroming in de Vecht, inde Exose Aa,
bij de instroming in de Midden-Regge, en in
de Linderbeek, bij de instroming in de
Beneden-Regge, respectievelijk 39%,55%
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en 3 3 % van de afvoer door het effluent van
rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt
verzorgd. Het debiet inde Gammelkerbeek
nabij Oldenzaal isin de zomermaanden
waarschijnlijk voor 80% à 90% afkomstig
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aldaar.
De effecten van verbruikt water in de
hydraulische kringloopzouden mijns insziens
nader en beter moeten worden bestudeerd,
ten eerste ten aanzien van de directe voeding
voor de landbouw, ten tweede ten aanzien
van de directe voeding van het grondwater
door infiltratie en ten derde ten aanzien van
de gevolgen voor het milieu. De sector
Milieutechniek van de vakgroep
Gezondheidstechniek en Waterbeheersing
zou hieraan kunnen bijdragen.
Zuiveringsslib
Zuiveringsinstallaties, zowel die voor
drinkwater alsvoor afvalwater, brengen reststoffen en afvalstoffen in het milieu.
Het overblijvende slib,het zogenaamde
surplus, geeft hierbij de grootste problemen.
Wederom een reverence in de richting van
het zoete grondwater, omdat bij de bereiding
van drinkwater per m 3 grondwater in het
algemeen minder slibwordt geproduceerd
dan per m 3 oppervlaktewater uit Rijn of
Maas.
In het slib worden de vervuiling van het te
reinigen water zoveel mogelijk geconcentreerd. Maar met het deponeren van
het slib belasten wijde bodem en met de
verbranding van het slibbezoedelen wij de
lucht en bezwaren wij de bodem alsnog met
de resten van as.Als vervolg op het beleidsstreven 'dillution isno solution to pollution',
waarbij met name op de verdunning in het
aquatische milieu wordt gedoeld, moet het
niet zo worden dat 'concentration is the
aberration of purification' alswij het
concentraat ten laste brengen van de andere
componenten van het milieu: bodem en
lucht. Met andere woorden de 'zwarte piet'
van de waterzuivering, niet te verwarren met
'zwarte grond', mag niet de 'joker' worden
voor de zuiverheid van bodem en lucht.
De vanzelfsprekende remedie tegen vervuiling van water, bodem en lucht, namelijk
het terughouden van de vervuiling bij de
bron, casu quohetpunt vanproduktie,en het
terugwinnen en hergebruiken van materialen
is(nog) niet altijd technisch goed mogelijk en
economisch uitvoerbaar.
Verdunnen
Wellicht moeten wijde mogelijkheid tot
verdunnen toch weer eens inonze beschouwing en studies betrekken ten aanzien
van water, maar dan op een mondiale schaal
en in het kader van een mondiale stoffenbalans. Men begrijpe mij goed, ikdenk er
geen moment aan de oceanen als ongecontroleerde vuilnisbak te gebruiken.

Helaas gebeurt dat al op bepaalde scheepsroutes. Wat ik wel bedoel is,dat het
fenomeen verdunning in het aquatische
milieu op een milieuhygiënische en milieutechnisch verantwoorde wijze aan de orde
gesteld mag en misschien moet worden en
zeker nadere bestuderingverdient inhet licht
van het voorkomen van een ongewenste
belasting van de andere milieucomponenten
bodem en lucht.U moet zichde problematiek
eens indenken alswijde circa 130 miljoen
ton cadmium, diezich nu fijn verdeeld in de
oceanen bevindt, [9, 10]als gecontroleerde
storten op het land zouden moeten onderbrengen. Wij zijn bepaald ongelukkig met de
circa 5000 storten van chemisch afval in
Nederland, die de vorige generaties ons
hebben nagelaten, enwemoeten waken voor
het nalaten van problemen opleverende
dumps van concentraten.
Band milieutechniek en
gezondsheidstechniek
Uit het voorgaande moge de verbondenheid
blijken van milieutechniek en gezondheidstechniek. In het curriculum vooropleidingen
onderzoek met betrekking tot milieutechniek, alsonderdeel van de richting
Gezondheidstechniek aan de TH Delft,
kunnen de ecologische aspecten in de eerste
fase opleiding slechts passief worden
behandeld. Daarentegen komen, mede met
het oog op het kwalitatieve en kwantitatieve
beheer van oppervlaktewater, geavanceerde
milieutechnieken actief aan de orde, zoals
remote sensing aan de hand van satelietfoto's.
Eveneens moge uit het voorgaande de
onverbrekelijke samenhang tussen de
elementen water, bodem en lucht in het veld
van gezondheidstechniek en milieutechniek
zijn gebleken. Maar dat wist uwel.Ook al
heb ikmet ditonderwerp 'zorgen voorenom
water' alleen enkele aspecten van de
problematiek met betrekking tot water
schetsmatig kunnen tonen.
(....)
Mogelijkheden nade studie
Schoon isde taak die de gezondheidstechnicus wacht.
In Nederland zult uworden betrokken bij de
gcïntergreerde peil- en debietbeheersing van
oppervlaktewater en grondwater en bij de
integrale benadering van kwaliteits- en
kwantiteitsproblemen. Onderzoek, planning,
ontwerp, de concrete uitvoering van grondwerken en bouwwerken, regeling van het
watergebruik en systeembeheer komen
daarbij aan de orde. Het begrip optimalisatie
zult u op diverse terreinen tegenkomen en in
praktijk moeten brengen met behulp van
instrumenten alssimulatietechnieken, het
concipiëren van scenario's, modelbouw en
beoordelingsmethoden.

U zult het hoge peil van de drinkwatervoorziening moeten helpen handhaven, zo
ook dat van de stedelijke afwatering, die
afvalwaterinzameling en verwerking en de
vastvuilverwerking.
Nieuwe werken bijde drinkwatervoorziening
zijn onder meer te verwachten inde grondwatersector. Volgens het Tweede Tienjarenplan van de VEWIN [11]zaldewinninginde
periode tot 1995 nog moeten toenemen met
een capaciteit van 170 miljoen m 3 per jaar.
De werken voor infiltratie van oppervlaktewater indeduingebieden zullennogenigszins
worden uitgebreid met en gedeeltelijk
worden vervangen door zogenaamde diepinfiltratievoorzieningen.
Bestaande distributienetten zullen worden
uitgebreid en geheel of gedeeltelijk worden
vervangen en vernieuwd. Ook nieuwe
distributienetten zullen worden aangelegd.
Ik voorzie zelfs de aanleg van een
drinkwaterinfrastructuur in een droge
Markerwaard.
Afvalwaterzuiveringsinstallaties zullen nog
worden gebouwd; bestaande zuiveringssystemen zullen worden verfijnd en
geoptimaliseerd. Naast de aanleg van nieuwe
rioolstelsels zullen de bestaande geheel of
gedeeltelijk worden vernieuwd en vervangen.
Door innoverende maatregelen en voorzieningen zal gepoogd worden de stootsgewijze vuiluitworp uit gemengde rioleringsstelsels teverminderen. Een enanderzalnog
veel onderzoek en studie vereisen. Het gebeuren in de riolering isnu nogveelal een
'black box', dieintegenstellingtotdedoosin
vliegtuigen met delfde naam, geen exacte
gegevens over de gebeurtenissen verstrekt,
doch veeleer een reeks van raadselen.
Professor Koot [12]citerend, moet voor
onbepaalde tijd 900 à 1200 miljoen gulden
perjaar worden besteed aanontwerp, aanleg,
vervanging en onderhoud van rioolleidingen
en kunnen investeringen ten behoeve van de
zuiveringstechnische werken tezamen met de
bedrijven te treffen interne en externe
maatregelen, die nodig zijn om de waterverontreiniging terug te dringen, worden
gesteld op circa 1200 miljoen gulden.
Bij de verwerking van huishoudelijk en
industrieel vast afval en surplusslib van
drinkwater- en afvalwaterzuiveringsinstallatieszalveelaandachtblijvend moeten
worden besteed aan gebruik en hergebruik
van afvalstoffen, de fixatie en dislolatie van
ongewenste stoffen enhetvoorkomen van de
vervuiling en besmetting van de bodem, het
grondwater en het oppervlaktewater.
Buitenland
Wat het buitenland betreft, zullen ook meer
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en meer de milieutechnische aspecten in de
projecten worden verwerkt. Ook na het verstrijken, in 1970,van het decennium voor
drinkwatervoorziening en -assainering op
internationale schaal, de zogenaamde
'International Decade for Drinking
Water Supply and Sanitation', zullen in
geïntegreerd verband in de rurale gebieden
en in de krottenwijken (shanty towns,
bidonvilles) van de grote steden in de
zogenaamde ontwikkelingslanden eenvoudige, weldoordachte, effectieve voorzieningen moeten worden aangebracht voor
een adequate drinkwatervoorziening,
afwatering en ontwatering, opvang en
verwerking van afvalwater, inzameling en
verwerking van vast vuil.
Een integrale aanpak isgewenst, omdat bij
een inadequate behandeling, of negeren, van
een der componenten, vast vuil bij voorbeeld
en met name, de kansgroot is,dat sanitaire
projecten mislukken.
Een groot en intensief werkveld ligtook voor
uopen inhet buitenland ophetgebied van de
geavanceerde technieken voor de drinkwatervoorziening, stedelijke afwatering,
afvalwaterinzameling en verwerking en het
ophalen en verwerken van vast vuil.Aan het
eind vandeze eeuwzullen namelijk ruim drie
van de zesmiljard mensen opaardewonenin
steden [ 14]. De meeste van de grote tot zeer
grote steden zullen buiten Europa zijn
gelegen. Reeds nu liggen van de 10 grootste
steden: slechts 1 in Europa (Moskou),
6 in Azië, 2 in Zuid-Amerika en 2 in
Noord-Amerika met Mexico-stad als uitschietermet 18 miljoen inwoners.Invelevan
deze steden komen nog primitieve en semirurale voorzieningen voor. Zeker op den
duur zal dit onacceptabel blijken te zijn.
Alsdan zullen op grote schaal moderne
stelsels, systemen en werken moeten worden
geïntroduceerd.
Het ligt het meest voor de hand, dat uzich
daar via onze ingenieursbureaus, met hun
uitstekende internationale reputatie, die
mede isgebaseerd op een in Nederland
opgebouwde kennis en ervaring, ten nutte
zult kunnen maken.
U zult zich alsgastarbeider inden vreemde
dienstverlenend moeten opstellen, kundig,
ijverig en niet te duur moeten zijn, uw
vreemde talen goed moeten beheersen en u
zult in multidisciplinaire teams moeten
kunnen werken, samen met economen,
sociologen en ecologen.
De brede opleiding, die uhier ontvangt.
inherent aan de civiel-technische opleiding,
in combinatie met de socialisering in de
gezondheidstechniek, moge daarvoor het
benodigde fundament leveren.
Concurrentie
De concurrentie met de opgeleide ingenieurs

in het buitenland isgroot. Onze kracht ligt
mogelijkerwijs in het aanbieden van geintegreerde en niet losstaande specialismen
ineen groepensomsineen persoon.Met het
oog op de buitenlandse concurrentie en het
bezetten van een plaatsje op de buitenlandse
markt, zal de Nederlandse ingenieur en
zullen de Nederlandse instituten, bedrijven
en instanties zich inversterkte mate moeten
manifesteren indat buitenland. Dat kan door
middel van publikaties, het zitting hebben in
internationale organisaties, het contribueren
aan enhetzelforganiseren van internationale
manifestaties, zoals congressen.
Ten behoeve van uwopleiding ishet van
belang, dat wij in Nederland op het gebied
van de gezondheidstechniek en daaraan
verwante disciplines de samenwerking van
centra van onderzoek en onderwijs bevorderen, zo ook de uitwisseling van gegevens.
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Een en ander vindt gelukkig plaats in het
onderlinge verkeer tussen de vakgroepen
binnen de Afdeling der Civiele techniek en
tussen de afdelingen binnen de Technische
Hogeschool Delft; in het bijzonder noem ik
de samenwerking in dit opzicht van de
afdelingen der Scheikundige Technologie,
Technische Natuurkunde, Bouwkunde en
Geodesie met de Afdeling der Civiele
Techniek.
De initiatieven voor samenwerking op het
specifieke gebied van de gezondheidstechniek tussen de TH Delft en de andere
hogescholen en universiteiten lijken nog
onvoldoende ontplooid.
Goede contacten bestaan reeds met
instituten alsTNO, het Keuringsinstituut
voor Waterleidingartikelen (KIWA), de
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging
Afvalwater (STORA), het Waterloopkundig
Laboratorium, het Rijksinstituut voor
Zuivering van Afvalwater Dienst Binnenwateren (RIZA) en het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM).
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Verder zal de vakgroep Gezondsheidstechniek en Waterbeheersing voeling moeten
houden met de praktijk door sondering,
overlegen onderzoek, waarbij 'praktijk' staat
voor overheid, openbare nutsbedrijven,
particuliere adviesbureaus, aannemingsbedrijven, fabrikanten en leveranciers.
Na het voorgaande zult uhet waarschijnlijk
met mij eens zijn als ik met betrekking tot de
Civiele Gezondsheidstechniek stel: 'Er isnog
veel te doen'.
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