De riolering,éénvanderandvoorwaardenbijhetvindenvaneenoplossing

Voordracht gehouden tijdens het NVA-symposium 'Aanpak sanering afvalwater Rotterdamse regio' op4juni 1986.

Historisch overzicht tot omstreeks 1975
De riolering heeft zich tussen 1850en 1920
ontwikkeld tot een gemeentelijke taak van
aanzienlijke omvang. In die periode werd de
aanleg van riolering en het verwijderen van
verontreinigd water uit de ge-urbaniseerde
gebieden gezien alsde beste oplossing van
wat toen als het belangrijkste waterkwaliteitsprobleem werd ervaren: het potentiële
gevaar van met fecaliën verontreinigd oppervlaktewater voor de volksgezondheid.
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Men verwijderde dit water door geforceerde
bemaling zo snel mogelijk uit de geurbaniseerde gebieden. In Rotterdam
betekende dat, dat het werd verpompt naar
de rivier.
In de jaren twintig en dertig begint zich
daarnaast een tweede probleem te
manifesteren: het effect, dat het geloosde
water had op het ontvangend oppervlaktewater. De eerste zuiveringsinstallaties
dateren uit die periode.
In Rotterdam was dit probleem minder
nijpend. Immers, door de combinatie van
riool- en oppervlaktewaterbemaling en door
de lozing op groot ontvangend w a t e r - dat al
zeer wasvervuild ophet puntwaarhetdestad
passeerde - was het effect van de lozingen
vaak alleen goed merkbaar in de omgeving
van de Iozingspunten.
Het probleem werd pasgoed zichtbaar, toen
de stad zich in noordelijke en oostelijke
richting uitbreidde. De Iozingspunten
werden bedreigend voor twee belangrijke
functies die het ontvangend water vervulde:
—de inlaat van grondstof voor de drinkwaterproduktie aan de Honingerdijk en
—de toevoer van zoet water naar het
centrum van Zuid-Holland via de
Hollandse IJssel.
Dit leidde tot de bouw van zuiveringsinstallaties voorhet rioolwater vande nieuwe
wijken in het zogenaamde ROCA-gebied
(het gebied oostelijk van Rijksweg 16)en
voor de wijk Groot-IJsselmonde.
Voorts werd de behoefte gevoeld - door de
enorme groei van de bevolking indejaren na
1945 —om de bestaande lozingen te saneren.
Dit valt tenminste af te leiden uit een plan,
om in het centrum van de stad een afvalwaterzuiveringsinrichting te stichten in het
Park; een plan van omstreeks 1946.
Dat werd overigens niet ingegeven door de
kwaliteit van de binnenwateren. Door de
hoge overcapaciteiten, die in de stad waren
geïnstalleerd, waren de overstortfrequenties

op deze wateren uiterst laag in vergelijking
tot wat elders gebruikelijk was.
Bovendien waren door de gemeente in de
ontpolderde gebieden uitstekende
doorspoelvoorzieningen getroffen. Op een
enkel punt en eenenkelvoorval na,kende de
stad geen grote problemen met de kwaliteit
van het oppervlaktewater.
Zo veroorzaakte de effluentlozing van de
omstreeks 1955 gestichte rioolwaterzuiveringsinstallatie te Schiebroek door
eutrofiërings-verschijnselen een aanhoudend
slechte waterkwaliteit en werd tengevolge
van een persleidingbreuk in het einde der
jaren zestig het water van de Bergse Plassen
sterk vervuild alsgevolgvandenoodzaak het
water op die plassen over te storten.
Het waren de thans als Rijkswateren gekwalificeerde oppervlaktewateren, die als
ontvangend water dienden, die kwaliteitsproblemen opriepen.
Reeds op 6 februari 1961 werd door de
Minister van Verkeer en Waterstaat een
commissie geïnstalleerd met dezeer volledige
naam: 'Commissie Afvalwatervraagstuk
Zuidelijk Deel Randstad Holland*.
De commissie bracht in 1965 rapport uit.
Opmerkelijk iste noemen, dat het rapport
van de commissie nog voorzag in twee grote
zogenaamde 'smeerpijpen*: een langs de
zuidelijke over van de Nieuwe Maas,
voornamelijk ten behoeve vande industrieën
aldaar gevestigd en een voor de agglomeratie
Den Haag.
Die laatste iserook gekomen. Deeerste niet.
Pas laat in de jaren zestig en in het begin van
de jaren zeventig ontwikkelde zich het besef,
dat het 'verderwegbrengen' vande vervuiling
het kwaliteitsprobleem niet echt oploste.
Het werk van de commissie had tot gevolg,
dat de aandacht van de gemeenten voor wat
de sanering betreft zich vooral richtte op de
noordelijke oever van de Nieuwe Maas.
Het stedelijk gebied op de Zuidelijke
Maasoever kon immers gevoeglijk worden
meegegeven aan de 'smeerpijp'.
Voor wat Rotterdam betreft had het in 1965
uitgebrachte rapport van de commissie de
volgende effecten:
—de stichting van een gemeenschappelijke
regeling met de gemeenten Naaldwijk en
's-Gravenzande, die beoogde het afvalwater
uit die gemeenten en Hoek van Holland te
zuiveren;
—de stichting van een gemeenschappelijke
regeling met de gemeenten Maassluis,
Schiedam en Vlaardingen, voor de zuivering
van afvalwater uit die gemeenten;
—een regeling met de gemeente Capelle aan
den IJssel voor het ROCA-gebied.
In het kader van de eerstgenoemde regeling
werd de afvalwaterbehandeling van de
participerende gemeenten gemoderniseerd.
In het kader van de tweede regeling werden

plannen ontworpen voordestichtingvaneen
gemeenschappelijke installatie te
Vlaardingen. Rotterdam participeerde
daarin voor het gehele gebied op de
noordelijke Maasoever dat in het Oosten
door Rijksweg 16werd begrensd. Het werk
werd onderbroken door een brief van de
Minister van Verkeer en Waterstaat, waarin
werd medegedeeld, dat voor 1980 terzake
geen bijdrage kon worden verwacht in de
bouw.
In het kader vandelaatsteregelingwerd eind
jaren zestigeen installatievoltooid teCapelle
aan den IJssel,waarvan tweevande geplande
drie fasen tot dusver hebben gefunctioneerd.
Voor de zuivering van het afvalwater op de
zuidelijke Maasoever had de gemeente toch
maar een plaats ingeruimd. De 'smeerpijp'optie begon toen al minder populair te
worden. Men ontwikkelde een plan om het
huishoudelijk afvalwater van de zuidelijke
Maasoever te reinigen op een locatie aan de
oever van de Waalhaven.
In 1974 traden veranderingen in de
situatie op.
In de eerste plaats besloot het Provinciaal
Bestuur het waterkwaliteitsbeheer in de
provincie, dat voor de binnenwateren reeds
aan dewaterschappen wastoegewezen, uit te
breiden met de lozingen op de zogenaamde
Rijkswateren. Het werk, dat tot dusver in
gemeenschappelijke regelingen was ondergebracht, diende voor wat de zuiveringstaak
betreft overgenomen te worden door deze
beheerders.
Daarnaast was het werk in het Zuiveringsschap Nieuwe Maas, de gemeenschappelijke
regeling tussen Maassluis, Rotterdam,
Schiedam en Vlaardingen in een impasse
geraakt. Het uitstel, door de Minister
aangekondigd, had ruimte geschapen voor
bezinning. Vooral het transportsysteem, dat
het afvalwater van Rotterdam naarde locatie
te Vlaardingen moest brengen vereiste grote
investeringen: ongeveer tweederde van het
totale investeringsbedrag.
Er werden nieuwe, mogelijk goedkopere,
transportsystemen ontwikkeld, onder meer
een laterale zinker in de rivier, die in latere
plannen ook regelmatig nogzou opduiken.
Die excercities hadden echter geen
substantiële besparingen op de beraamde
bouwkosten tot gevolg.
Tevens begonnen in die periode de kosten
voor exploitatie, en met name de energiekosten, toe te nemen, wat transport over
grote afstand minder aantrekkelijk maakte.
Het gevolg was een nieuw onderzoek naar
locaties in het gebied. De optie voor een
installatie bijKralingseveerdeedzichgelden.
Uit een voorstudie bleek, dat deze locatie
zeer aantrekkelijk was,mede tengevolge van
aanzienlijk kortere transportafstanden.
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Het Zuiveringsschap 'Nieuwe Maas', dat de
gemeenschappelijke regeling tussen de
gemeenten Maassluis, Rotterdam, Schiedam
en Vlaardingen uitvoerde wasnogdoende de
voorstudies voor deze nieuwe locaties nader
te doen onderzoeken. Het deed op verzoek
van de kwaliteitsbeheerders dit onderzoek
verder afronden en droeg het resultaat ter
verdere besluitvorming over aan de
schappen.
Terwijl het onderzoek naar een en ander nog
gaande was, bleek uit een bericht van
Rijkswaterstaat, dat voordesaneringvanhet
omstreden gebied in 1976 geld beschikbaar
kon komen. De Directie Benedenrivieren
nodigde betrokkenen (Provincie, Schappen
en Rotterdam) uit om onder voorzitterschap
van ir. H. de Vries van die Directie een
werkgroep te formeren, die het verdere
onderzoek naar vestigingsplaatsen en
indeling van verzorgingsgebieden zou
afronden.
Het onderzoek leidde tot de keuze voor drie
vestigingsplaatsen:
—een te Vlaardingen voor de gemeenten
Maassluis, Schiedam en Vlaardingen;
—een te Kralingseveer voor Rotterdam op
de noordelijke oever met inbegrip van het
Rotterdams gedeelte van het zogenaamde
ROCA-gebied oostelijk van Rijksweg 16,
waardoor de installatie te Capelle kon
worden ontlast ten faveure van de kwaliteit
van de Hollandse IJssel;
—een op de zuidelijke Maasoever ten
behoeve van het stedelijk gedeelte van
Rotterdam en enkele kleinere gemeenten en
havengebieden op het eiland IJsselmonde.
Het wasvoornamelijk devestigingsplaats,die
voor de laatste installatie gekozen zou
worden, die bij de gemeente weerstand zou
oproepen.
De drie kwaliteitsbeheerders echter deden
een plan ontwikkelen voor drie installaties.
Voor de laatste werd gekozen vooreen
vestigingsplaats aan het Vaanplein.
De riolering in 1975
Vanaf het ogenblik, dat zeker was, dat het
waterkwaliteitsbeheer zou worden overgenomen en degemeente geen taak meerzou
hebben in bouw en exploitaties van
zuiveringsinstallaties, richtte de gemeente
zich vooral op de riolering als randvoorwaarde voor de keuze van locaties.
Het gemeentelijk rioolstelsel vertoond nog
de kenmerken van de uitgangspunten uit de
historische periode van voor 1920.
Het principe was echter inmiddels
omgekeerd: in plaats van het geforceerd
doorspoelen van oppervlaktewater waarop
riolen uitkwamen was het rioolstelsel tot een
zelfstandig systeem ontwikkeld waarop het
oppervlaktewater werd afgelaten.
Teneinde het waterbezwaar bij hevige
neerslag het hoofd te bieden waren grote

overcapaciteiten geïnstalleerd, soms tot
2 millimeter per uur per hectare verhard
oppervlak. De overstortfrequentie op het
binnenwater waslaag.Bovendien werd overstortend water zosnel mogelijk weer op het
riool afgelaten, wat de vervuiling zeer
beperkt.
Via een persleidingstelsel werd het water
door de rioolgemalen naar de rivier
afgevoerd. Circa 75% van het droogweeraanbod werd op die wijze ongezuiverd op de
Nieuwe Maas geloosd.
De belangrijkste lozingspunten van het
rioolwatertransportstelsel bevonden zichin
1975:
—aan de kop van de Merwehaven, één
lozingspunt;
—nabij de Parkhaven, twee lozingspunten:
—nabij de Boerengatsluis, drie lozingspunten;
—aan de kop van de Maashaven, één
lozingspunt;
—nabij de Dokhaven, drie lozingspunten.
Dit globaal geschetste stelsel was uitgangspunt bijverdere beoordelingen ontwikkeling
van plannen.
Verder werd als leidraad gehanteerd:
—dat zo min mogelijk diende te worden
ingegrepen in het bestaande rioolwatertransportstelsel en
—dat locaties bij voorkeur worden
gesitueerd nabij uitmondingen van het bestaande rioolwatertransportstelsel.
Dat ditzou leiden totmaatregelen nodigvoor
het opheffen van de neveneffecten, zowel in
planologische zin als in milieutechnische zin.
lag daarbij voor de hand. Dat dat zou leiden
tot hogere investeringen in de installaties
eveneens.
De gemeente waserechtervanovertuigd, dat
de meerdere investeringen in de installaties
zouden opwegen tegen de mindere kosten
voor investeringen en exploitatie in het
rioolwatertransportstelsel.
Een belangrijke neveneffect voor de
gemeente was ook, dat een dergelijke opzet
de overlast voor de bevolking door de aanleg
van leidingen in het stadsgebied tot een
minimum zou beperken. Ditargument kwam
echter niet uit het rioolstelsel als ontwerpuitgangspunt voort.
Verder waren er nog drie voorwaarden,
afgeleid uit hetoverlegonder voorzitterschap
van Rijkswaterstaat.
—de zuiveringsinstallatie te Capelle diende
niet te worden uitgebreid en het bestaande
bedrijf diende te worden omgebouwd van
een hoogbelaste actief-slibinstallatie tot een
laagbelaste; er dienden derhalve lozingen te
worden afgekoppeld,
—twee bestaande zuiveringsinstallaties, in
Schiebroek en in Groot IJsselmonde loosden
hun effluent op te klein ontvangend water.

wat tot eutrofiëring leidde. Opheffing was
derhalve gewenst, bij voorkeur door de
gebieden op te nemen in het groter verband.
Dokhaven en generaal plan,plannen vanuit
de riolering bezien
In december 1976 presenteerden de
kwaliteitsbeheerders het plan '3RWZI's' dat,
zoals in de ambtelijke commissie De Vries
was besloten, uitging van locaties te
Vlaardingen en bij Kralingseveer. Vooreen
locatie op de zuidelijke oever was gekozen
voor een vestigingsplaats aan het verkeersplein Vaanplein.
Met de zojuist geschetste gemeentelijke
opvatting was dit plan moeilijk te verenigen.
Zeker twee van de locaties lagen zeer
excentrisch ten opzichte van het Rotterdams
stedelijk gebied. Het meest ingrijpend ten
aanzien van de reconstructie van het bestaande afvoerstelsel wasde installatie aan
het Vaanplein. Rotterdam lanceerde als
alternatief de locatie Dokhaven.
De Dokhaven waseen van de oude havens
die voor reconstructie in aanmerking
kwamen tengevolge van de na-oorlogse
verplaatsing van havenactiviteiten naar het
westen. Rotterdam steldezichvoor,dat inde
afgedankte haven een ondergrondse
installatie kon worden aangelegd. Er waren
voorbeelden van. Er werd een plan
ontwikkeld dat overigens nog maar in gering
opzicht lijkt op wat het uiteindelijk
geworden is.
Door de gemeente werd aangevoerd, dat er
voor circa ƒ 66 miljoen minder behoefde te
worden geïnvesteerd in het transport-stelsel
— met inbegrip van een effluëntleiding.
Uiteraard vergde de bouw inde Dokhaven
onconventionele oplossingen. Echter volgens
de gemeente wogen de kosten daarvoor
ruimschoots op tegen de mindere
investeringen in leidingen. De gemeente
veronderstelde dat een batig saldo mogelijk
wasinde totale investeringen, tengunstevan
de Dokhaven-optie.
Deze vanuit het rioolstelsel aangedragen
visie leidde tot conflicten met de waterkwaliteitsbeheerders. Alhoewel de discussies
die volgden op het scherp van de snede
werden gevoerd, vond er naar onze mening
een zodanige integratie van de bijpartijen en
hun adviseurs beschikbare kennis plaats, dat
in dit vakgebied van een historisch conflict
gesproken mag worden. Er zijn talloze
technologieën aan de orde geweest en de
wederzijdse stelling en weerlegging van
oplossingen en de daaraan verbonden
problemen hebben geleid tot een verdieping
van inzicht in veel processen.
Echter, Rotterdam wenste consequent door
te gaan met het ingenomen uitgangspunt: de
riolering te kiezen als uitgangspunt voor
locatiekeuze en vanuit dat uitgangspunt te
zoeken naar een oplossing waarvan de
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maatschappelijke kosten, dusde kosten voor
rioleringen installatie gezamenlijk, het laagst
waren.
In 1977 presenteerde Rotterdam het
zogenaamde Generaal Plan nafebruari 1978,
dat de tot dusver onderzochte mogelijkheden
trachtte te combineren tot een, vanuit de
riolering van de stad gezien, optimale
oplossing. Een gemeentelijke oplossing dus,
met alle kenmerken van dien. Doch vanuit
het gezichtspunt van de gemeente de
maatschappelijk meest voordelige oplossing.
Het plan voorzag in rioolwaterzuiveringsinstallaties aan de zojuist aangegeven
lozingspunten.
In de Merwehaven, het Boerengat en in de
Maashaven werden installaties voorgesteld,
ondergebracht in caissonconstructies.
In de Dokhaven was voorzien in een grotere
installatie eveneens uit caissons opgebouwd.
In de buurt van Kralingseveerwas een
installatie voorzien ten behoeve van het
oostelijk stadsdeel, terwijl inVlaardingen een
installatie het afvalwater van Maassluis en
Vlaardingen zou behandelen metdatvaneen
gedeelte van Schiedam.
Het aantal nieuw te bouwen transportleidingen zou dan zijn teruggebracht tot een
volstrekt minimum. Het meest omvangrijke
werk was een zinker door de Nieuwe Maas
om het afvalwater uit Rotterdam Centrum
vanaf de lozingspunten aan de Parkhaven
naar de overzijde te brengen om het in de
Dokhaven af te leveren.
Binnen het plan waren echter twee goede
redenen om te optimaliseren. Een installatie
te Kralingseveer zou beter de taak kunnen
overnemen van die,welkeaan het Boerengat
was gepland en de wens om de belasting van
de zuiveringsinstallatie te Capelle aan den
IJssel te beperken leidde tot de aansluiting
van Rotterdam Oost op de installatie te
Kralingseveer.
Het eerste werd ingegeven door de zeer
moeilijke randvoorwaarden voor de bouw;
het tweede door dewensomeffluenlozing op
de Hollandse IJssel te beperken.
Dit leidde toteen aanvulling van het plan met
twee grote persleidingen.
Voorts werd in dit plan ook een oplossing
aangedragen voordesaneringvande overige
gebieden op het eiland IJsselmonde, een
probleem, dat mede een rol wasgaan spelen,
door de ligging van de locatie aan het
Vaanplein.
De raming, die de gemeente van dit plan
presenteerde resulteerde ineen beperking
van de investeringen in het transportstelsel
naar de installaties van ƒ 322 miljoen naar
ƒ 182 miljoen. Een besparing, die- alweer
naar de mening van de gemeente —royaal
opwoog tegen de investeringen die de
onconventionele bouwwijze van de
installaties zou vergen.
Het Generaal Plan waszeker niet het zozeer

verlangde compromis, dat partijen nader tot
elkaar bracht. Het conflict tussen de
gemeente en de kwaliteitsbeheerders wasin
een zodanige impasse geraakt, dat alleen het
provinciaal Bestuur tot een uitspraak kon
komen.
Alvorens daartoe te besluiten, werd een
werkcommissie geïnstalleerd, de naar de
voorzitter, de hoofddirecteur Ingenieur van
de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland
genoemde 'Commissie Tjalma'.
In die commssie zijn alle technologische en
technische aspecten en de gehanteerde
begrotingstechnieken aan de orde gekomen
en nauwkeurig onderzocht in een
vergelijking van door de beide partijen
aangedragen plannen.
Uiteindelijk heeft de procedure geleid tot een
door het Provinciaal Bestuur voorgesteld
'Compromisplan', dat thans, enigszins
gemodificeerd, wordt uitgevoerd.
Het Compromisplan voorzag in de stichting
van vier afvalwaterzuiveringsinrichtingen, de
opheffing van drieandere endeverbouw van
een bestaande installatie tot een laagbelaste
installatie.
De vier inrichtingen werden er later drie;in
een gezamenlijke kostenberaming kwamen
Rotterdam en het Zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden tot de conclusie, dat
combinatie van de inrichtingen Maashaven
en Dokhaven tot een inrichting in de
Dokhaven gunstiger was.
Het Compromisplan leidde aldus tot de
volgende indeling in verzorgingsgebieden:
Een installatie te Vlaardingen voor het
afvalwater uit de gemeenten Maasland,
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, de
installatie isinmiddels in bedrijf en is
gebouwd en wordt geëxploiteerd door het
Hoogheemraadschap van Delfland.
Een installatie te Kralingseveer voor het
oostelijk deel van Rotterdam en een deelvan
Capelle aan den IJssel, de installatie is
inmiddels in bedrijf; ze isgebouwd en wordt
geëxploiteerd door het Hoogheemraadschap
van Schieland.
Een installatie in de voormalige Dokhaven
voor het deel van Rotterdam opde zuidelijke
Maasoever gelegen en voor het centrale en
westelijke deel van de stad op de noordelijke
Maasoever, te bouwen enexploiteren door
het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en
Waarden.
Opgeheven worden: deinstallatieste Capelle
aan den IJssel (Middelwatering), in
Schiebroek en in Groot IJsselmonde;
verbouwd wordt de installatie te Capelle aan
den IJssel.
Vanuit de riolering ishet Compromisplan
zeker een compromis te noemen. Er zijn nog
vrij veel aanvoerleidingen gelegd.
Vast staat wel, dat het een goed startpunt is
geweest voor een samenwerking tussen
Rotterdam en de kwaliteitsbeheerders die

heeft geleid tot een zeer veel verbeterd
overlegklimaat.
De situatie in 1986
Naar aanleiding van het Compromisplan
heeft Gemeentewerken Rotterdam in 1980
de consequenties voor de gemeente van de
gemaakte afspraken geïnventariseerd in een
Structuurplan voor de waterhuishouding.
Dit plan behelsde de werken, nodig om de
sanering van de op de installaties uit het
Compromisplan lozende rioleringsstelsels te
egaliseren.
De kosten voor deze werken werden
geraamd op circa ƒ 480 miljoen. Dit werd
door het gemeentebestuur een te hoog
bedrag geacht om volledig voor rekening van
de gemeente te nemen. Overleg met het Rijk
bracht aan het licht, dat de gemeente geen
aanspraak kon maken opregelingen waarwel
geld beschikbaar wasen wel aanspraak kon
maken opregelingen waarmaarzeer beperkt
geld aanwezig was.
In overleg tussen het gemeentebestuur en de
directie van gemeentewerken iseen plafond
bepaald van de kapitaalslasten voor het
project. Op basis daarvan iseen uitgekleed
plan ontwikkeld, de zogenaamde 'gereduceerde variant van het Structuurplan
Waterhuishouding'. Deze isthans in uitvoering.
De doelstelling van deze variant is tweeledig:
—tijdige aflevering van rioolwater aan de te
bouwen zuiverings-installaties en
—een verantwoorde bemaling van de stad.
De aldus ontwikkelde variant beliep een
raming van ƒ 230 miljoen. De besparingen
werden vooral bereikt
—door de sanering van de zogenaamde
buitendijkse gebieden te beperken;
—door een aantal persleidingen niet uit te
voeren, die bestemd waren als noodverbindingen bij calamiteiten;
—en door de berekende behoefte aan
bergingsvergroting niet uittevoeren, behalve
daar waar rioolonderhoud werd gepleegd.
In het kader van de variant zouden, naast de
realisering van het transportstelsel, dat de
aanvoer naar de zuiveringsinstallaties zou
gaan verzorgen nog de volgende werken uitgevoerd worden:
—de sanering van de niet op het centrale
rioolstelsel aangesloten, op binnenwateren
lozende, panden;
—de herberekening van het gehele rioolstelsel en de uitvoering van de uit die
herberekening voortvloeiende benodigde
aanpassingen;
—het maken van meer berging indien dat
nodig was in de onderhoudsprojecten van de
riolering;
—de verbouw van de gemalen met als
belangrijke principes:
• een continu-variabele toerenregeling op de
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motoren aangestuurd en geregeld door
programmeerbare logische schakelingseenheden en
• een bemalingsregime in drie fasen:
droogweerbemaling, regenbemaling en
bemalen overstort;
—de inrichting van een centraal besturingssysteem geschikt voor het uitwisselen van
volumestromen;
—het scheiden van het oppervlaktewatersysteem en de riolering.
Door optimalisatie en het uitvoeren vanwerk
met werk - zoals de combinatie van het
leggen van een persleiding met de aanleg van
de Metro in de Schiedamse Dijk - isde
vermoedelijke uitkomst van de kosten van
het werk f 284 miljoen. Daarnaast wordt nog
door de kwaliteitsbeheerders in het
transportstelsel geïnvesteerd.
Het stelsel, dat isaangelegd voor de aanvoer
van afvalwater naar de zuiveringsinstallaties
is in feitelijk beheer bij de gemeente.
Dat geldt met name voor de eindgemalen.
Voor de persleidingen geldt de gebruikelijke
regeling: het horizontaal afleveringspunt.
Met de beheerders van de installaties iseen
maximale aanvoer overeengekomen.
Dat geeft de gemeente de mogelijkheid,
zodanig met devolumestromen testuren, dat
het verschil in neerslag over de stad kan
worden vereffend. Het centraal besturingssysteem maakt een dergelijke bedrijfsvoering
mogelijk. Maar ook ishiervoor van belang,
dat in de gemalen variabele capaciteiten zijn
geïnstalleerd, die vanaf de Centrale Meld- en
Regelkamer instelbaar zijn.
Doordat de gemeente het beheer over de
eindgemalen heeft, kan er uiteraard van de
zijde van de beheerder van de zuiveringsinstallatie, zonder speciale voorzieningen
niet adequaat worden gereageerd bij
calamiteiten op de installaties. De kwaliteitsbeheerder beschikt echteropzijn locatie over
een zogenaamde 'rode knop' waarmee de
aanvoer kan worden gestopt door ingrijpen
via het centraal besturingssysteem.
In overleg worden een aantal gemalen
gebouwd waarin sprake isvan gemeenschappelijk belang in verband met het
verticaal afleveringspunt. Deze worden door
de gemeente geëxploiteerd volgens een
beheersafspraak, waarvan uiteraard de
regeling bij calamiteiten een belangrijk deel
uitmaakt. Daarmee heeft de gemeente de
mogelijkheid te voldoen aan zijn taak van
oudsher: het drooghouden van de stad ofwel
zoalsdat bijonsgenoemd wordt:dezorgvoor
de droge voeten van de Rotterdammers.
Rotterdam kent het zogenaamd overstortbemalingssysteem, waarbij alvorens overstortingen teplegen op binnenwater eerst een
deel van het water naar de rivier gepompt
wordt. Dat geeft de mogelijkheid om het
aantal overstorten op binnenwater te

beperken tot een lage frequentie (3 à 4 maal
per jaar).
Met de Rijkswaterbeheerder is afgesproken,
dat deze overstortbemaling per jaar niet
vaker inslaat dan 20 maal gemiddeld, een
frequentie die op den duur tot 10 maal per
jaar zal worden teruggebracht.
Dit zal gebeuren door bergingsvergroting,
echter niet dan nadat de evaluatie van het
stelsel heeft aangetoond dat de frequentie
van 10 maal per jaar structureel wordt overschreden ook met de bedrijfsvoering door
middel van de centrale besturing. Deze
conditie ligt aan de basis van de
'gereduceerde variant'.
Voor een goed beheer van de waterstromen
en om tevenseen maximaal profijt te trekken
van het feit, dat Rotterdam een grote
gemeente isen derhalve een groot
verzorgingsgebied beheert, waarin de
modelmatig berekende afvoeren behoorlijk
zullen kunnen afwijken door het
zogenaamde plaats/tijd effect vande neerslag
is het centraal besturingssysteem ingesteld.
Voorts iser een goede samenwerking tussen
de gemeentelijke dienst belast met het
onderhouden van de Lozingsverordening,
die overigens in Rotterdam een specifieke
uitvoering heeft en de technologische
diensten van de kwaliteitsbeheerders bij de
bestrijding van lozingen aan de bron.
In september 1985 iseen deel van de doelstelling van het gemeentelijk Structuurplan
gehaald. Bij de inwerkingstelling van de
installatie Kralingseveer werd tijdig
afvalwater aangeleverd.
In het eerste kwartaal van 1987zal water
worden geleverd aan de dan gereedgekomen
installatie aan de Dokhaven.
Op dat tijdstipzalzichconcreet manifesteren
of wat tot stand gekomen isvanuit twee
gezichtspunten, waarvan uer een istoegelicht in dit betoog, alseen goed
geïntegreerd geheel zal kunnen worden
geëxploiteerd.

Zomercongres KNCV:
Sporen opsporen
Na het stoppen van de bovengrondse kernwapenproeven door de VSen Sovjet-Unie in
de dampkring in 1962,daalde de hoeveelheid
radio-actieve stoffen in de atmosfeer aanzienlijk, maar de aanwezigheid ervan in de
biosfeer isnog steeds meetbaar. Jaarlijks
wordt hierover gerapporteerd door de
coördinatiecommissie voor metingen van
radio-activiteit en xenobiotische stoffen
(CCRX).
De aandacht voordezemetingen verminderde
met de jaren, totdat recent een plotselinge
sterke verhoging van de radio-activiteit werd
geconstateerd alsgevolg van de ramp met de
kerncentrale in Tsjernobyl. Naast het normale
meetprogramma werd een uitgebreid
programma van radio-activiteitsmetingen
gestart om de ontwikkelingen nauwkeurig te
kunnen volgen en zonodig snel maatregelen
te kunnen nemen.
De sectie Milieuchemie van de Koninklijke
Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV)
organiseert in samenwerking met de sectie
Radio- en Stralenchemie een middag gewijd
aan: 'Het opsporen van radio-activiteit'.
De bijeenkomst vindt plaats in de Vrije
Universiteit, De Boelelaan, Amsterdam, op
5 september 1986, aanvang 14.00 uur.
Op het programma staan onder meer de
volgende voordrachten:
'Po-210 lozingen in Nederland en berekende
effecten', door dr. ir. H. W. Koster (RIVM,
Bilthoven);
'Het belang van de totaal-/? bepaling als
overzichtsparameter inwater in het licht van
de ervaringen met Tsjernobyl', door
dr. R. van Veen (DBW/RIZA, Lelystad);
'Verhoogde natuurlijke radio-activiteit
langs de Noordzeestranden van de Waddeneilanden', door prof. dr. R. D. Schuiling
(Inst. v. Aardwetenschappen, Utrecht);
'Actieve dochters van Uranium als hulpmiddel bij het geologisch onderzoek', door
dr. N. Boelrijk (ZWO Lab. v. IsotopenGeologie, Amsterdam).

