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Consument houdt vertrouwen inkwaliteit
drinkwater

Nederlandse kansen inde toekomst
Nederland gingin de jaren vijftig voorop in
de aërobe afvalwaterzuivering met de alombekende PASVEERSLOTEN van TNO.
Ten tweede male indegeschiedenisstaan wij
in de voorste gelederen, ditmaal met de
anaërobe milieutechnologie. Het
Wagenings/CSM/Delfts-reactortype
(UASB) issinds 7jaar een eerste plaats aan
het veroveren in Nederland en daarbuiten,
een tweede generatie anaëroob systeem - de
gefluïdiseerd-bed-reactor met geïmmobiliseerde bacteriën - staat bij Gist-Brocades op
de drempel van industriële toepassing.
De export van anaërobe technologie is door
CSM ter hand genomen en werpt met een
30-tal installaties al vruchten af.
Mogelijkheden voor verdere expansie van de
Nederlandse anaërobe 'technology push'
liggen in het verschiet:

Berichten over verontreiniging van het
grond- en oppervlaktewater hebben het vertrouwen van deconsument inde kwaliteit van
het drinkwater de afgelopen tien jaar niet
geschaad. Erzijn zelfsmeermensen water uit
de kraan gaan drinken. Men blijkt er op te
vertrouwen dat waterleidingbedrijven er
ondanks alle milieubedreigingen in zullen
blijven slagen drinkwater vangoede kwaliteit
te leveren.
Dit wijst een opinie-onderzoek uit dat de
VEWIN de afgelopen zomer onder mensen
tussen de 15en 65 jaar heeft laten houden.
86 procent van de ondervraagden heeft veel
of zeer veelvertrouwen inhet kraanwater,dit
percentage wijkt nauwelijks afvandat uiteen
vergelijkbaar onderzoek in 1974.
De waterleidingbedrijven waren benieuwd te
weten of de mening van de consument over
het drinkwater door berichten over grote
milieuverontreinigingen zoalsin Lekkerkerk,
Gouderak en de Volgermeerpolder was
gewijzigd. Negen van de tien ondervraagden
zeiden dat hun oordeel over de kwaliteit van
het eigen drinkwater hierdoor niet is
beïnvloed.
Ook bij een tweede opinie-onderzoek dat
kort na het in oktober vorigjaar in
Rotterdam gehouden internationale watertribunaal werd ingesteld, zei men door de
berichten over de waterverontreinigingen
niet van opvatting te zijn veranderd.
Op grond van het onderzoek concludeert de
VEWIN dat het vertrouwen in de kwaliteit
van het drinkwater istoegenomen. Het
aantal mensen dat zegt wel eenswater uit de
kraan te drinken nam in de afgelopen tien
jaar toe van 72 tot 86 procent.
Met deze uitkomst van hetonderzoek wilook
niet gezegd zijn dat de mensen zich niets van
de milieuverontreinigingen aantrekken. Ons
volk iszelfs diep doordrongen van de
milieuproblemen waarmee we te kampen
hebben: 82 procent van de ondervraagden
blijkt de milieuverontreiniging alseen groot
probleem te zien.

—De Europese markten beginnen te
ontwaken. Zoals bij de toepassing van alle
milieutechnieken isde houding in ieder land
afwachtend tot overheidseisen de noodzaak
onontkoombaar maken (dit wasook de
'incentive' voor de ontwikkeling van de
anaërobe technologie bij Gist-Brocades).
—De grote Amerikaanse markt ligt nog
open. In de USA isde anaërobe technologie
nog niet van de grond gekomen. CSM heeft
hiermet 4 reactoren een mooie start gemaakt
en zit bij vele andere op de stoep. De reden
voor deze situatie in de USA isdat de
gevestigde conventionele milieu-industrie
nog niet geïnteresseerd isdoor: lagere
milieu-eisen, minder 'energy-consciousness',
'not-invented here' syndrome.
—De nabehandelingstechnieken beginnen
zich snel af te tekenen alscomplement op de
anaërobe zuivering.
—Na het afvalwater komen geleidelijk ook
landbouwafvallen en andere vaste organische
fracties binnen het bereik van de anaërobe
vergisting.
—Voor ontwikkelingslanden isde anaërobe
technologie aantrekkelijk: relatief eenvoudig,
geen elektriciteitsverbruik en opbrengst van
lokaal bruikbare energie (biogas).
Grijpt Nederland zijn kansen voor een
'Golden Anaerobic Age'?
Met een voortzetting van steun aan de
microbiologische basisresearch en het
aanbieden van pakketten anaërobe
technologie zijn de technische elementen
aanwezig voor de exploitatie van Nederlandse anaërobe 'know-how'. Of Nederland
de rol van prima ballerina in het "World
anaerobic dance theater' van dejaren tachtig
zal kunnen spelen, zal ergafhangen van de
commerciële aanpak. Samenbundeling op de
enorme buitenlandse markt van geïnteresseerde partijen lijkt dan wel noodzakelijk.
Nederland: 'let op uwsaeck'. want elders
(bijv. in Brazilië) zit men ook niet stilen men
heeft daar ook heel wat in zijn mars!

Vrijwel eenzelfde percentage vindt dat de
wijze waarop men de aanslag op het milieu
benadert, niet wordt overdreven. Bijna
driekwart van de ondervraagden ishet
helemaal niet eens met de gedachte dat het
probleem van de milieuvervuiling eigenlijk
maar een stokpaardje van een aantal mensen
is.
Alsbelangrijkste vervuilingsbronnen voorde
openbare drinkwatervoorziening worden
in het onderzoek genoemd de industrie
in het algemeen (43 procent) en speciaal
de chemische fabrieken (28 procent).
De consument blijkt over het algemeen niet
te weten wat hij voor het drinkwater betaalt.
Twee van de drie ondervraagden konden
daar geen antwoord op geven.
De VEWIN wilde graag weten of de mensen
de prijs voor het water te hoog. te laagof

103

Opzet van het onderzoek
Het onderzoek isopgezet als telefonische
enquête door het bureau r + m. Research en
Marketing BV te Heerlen. De onderzochte
populatie isde Nederlandse bevolkingvan 15
t/m 64 jaar.
Een overeenkomstig onderzoek wasin 1974
uitgevoerd door het NIPO. Wat de VEWIN
vooral interesseerde wasde vraag of de
sindsdien sterk toegenomen aandacht voor
milieuvervuiling (o.a. in de media) van
invloed isgeweest op de beoordeling van het
drinkwater.
Het r + m onderzoek bestond uit een
zogenaamde O-meting injuni-juli 1983van
494 en een nameting in oktober 1983van
199 naar aanleiding van het Internationaal
Water Tribunaal dat begin oktober in
Rotterdam wasgehouden. Het doel van het
onderzoek was het verkrijgen van inzicht in:
- de mening van de bevolking over het alof
niet aankunnen van hun taak door de
waterleidingbedrijven;
- de mening van het Nederlandse publiek
over de kwaliteit en de betrouwbaarheid van
het drinkwateren
- mogelijke veranderingen, die in deze
meningen te constateren zijn.
In verband met de laatste doelstelling waren
een O-meting en 4 nametingen gepland. De
eerste nameting, na het Water Tribunaal, gaf
echter voldoende inzicht in de gestelde
vragen om van verdere nametingen aftezien.

precies goed vinden:elf procent vindt de
prijs hoog, vijf procent laagen 34 procent
acht de prijs voor het drinkwater juist.
De overigen weten het niet.
Gebruik leidingwater:
Zesentachtig procent van de Nederlanders
drinkt wel eens water uit de kraan. (Bij de
NIPO-enquetein 1974wasdat 72%).
De belangrijkste redenen om geen kraanwater te drinken zijn:
—men vindt het niet lekker (7%);
—men drinkt liever bronwater (1%);
—men vertrouwt de kwaliteit van het water
niet ( l % ) e n
—men geeft de voorkeur aan een andere
drank (2%).
(n = 500)
Internationaal WaterTribunaal
Bij de nameting, die enkele weken na het
Internationaal Water Tribunaal werd
gehouden, bleek dat 44% van de ondervraagden hierover iets gehoord, gezien of
gelezen had. De overige 56% had van het
Tribunaal niets opgemerkt, (n = 200).
Van de groep die wel van het tribunaal had
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TABEL I- Oordcel m.h.t. kwaliteitdrinkwater {in %).
oktober 198.1
Zeer goed
Goed
Lekkere smaak
Normaal
Redelijk
Hard water
Bevat veel kalk
Niet goed
Slecht

II
53
5
7
5
6
2
4
2

(N =
TABEL [Ia - Beoordeling drinkwater op aantalaspecten
(in % belangrijk).
juni/juli
1983
Helder drinkwater
Gezond drinkwater
Lekkere smaak
Zacht drinkwater
(N

oktober
1983

96
98
81
69

94
94
75
62

$00

TABEI. IIb - Mate waarin drinkwater uiteigen woonplaats aan aspecten voldoet (% voldoet volledig!.
juni/juli
1983
Helder drinkwater
Gezond drinkwater
Lekkere smaak
Zacht drinkwater
(N

88
67
66
45

oktober
1983
89
73
72
38

500

TABEL lic—Mate waarindrinkwater uiteigen woonplaats
aan aspecten voldoet (% voldoet volledig (juni ljuli '83),
In gebieden
met grondwater
Helder drinkwater
Gezond drinkwater
Lekkere smaak
Zacht drinkwater

93
76
78
51

In gebieden
oppervlaktewater
79
45
41
43

vernomen, achtte 13%het tribunaal van
invloed op hetoordeel overdrinkwater: 87%
vond dat er geen invloed was. (n = 87).
Waardering drinkwater
Het oordeel van het publiek overde kwaliteit
van het drinkwater staat weergegeven in
tabel 1.
In tabel 2awordt aangegeven welke aspecten
men bij de beoordeling van drinkwater van
belang vindt; tabel 2b geeft weer in hoeverre
men vindt dat het drinkwater uit de eigen
woonplaats aan die aspecten voldoet. Ook
tabel 2c betreft het water uit de eigen
woonplaats, maar nu opgesplitst in gebieden
met grondwater en gebieden met oppervlaktewater. Hieruit blijkt, dat men in
gebieden met oppervlaktewater het drinkwater minder vindt voldoen aan de criteria
helder, gezond, lekker en zacht.
De uitspraak 'Ik vind het drinkwater zuiver
genoeg om zo te drinken' wordt door 88%
van de respondenten onderschreven.
Met de uitspraak 'De toenemende milieu-

verontreiniging tast de kwaliteit van het
drinkwater aan' is 70% het eens bij de
O-meting; bij de nameting isdat bijna 80%.
Ca. 70% van de respondenten isheteensmet
de uitspraak 'Drinkwater iseen gezonde
drank'.
Vertrouwen inkwaliteit drinkwater
Bij de O-meting blijkt, dat 55% van de
populatie zichweleenszorgen maaktoverde
kwaliteit van het drinkwater. Bijde metingin
oktober isdat 60%.
Zowel injuni-juli als in oktober heeft ruim
80% (zeer) veel vertrouwen in de kwaliteit
van het drinkwater in de eigen woonplaats.
Als redenen van dat vertrouwen worden
genoemd:
—het water iszuiver/goed (25%);
—geen klachten over de kwaliteit (17%);
—strenge controle (15%);
—zuivering isvan hoge kwaliteit (13%);
—smaak isgoed (10%);
—het water ishelder (7%);
—nooit iets slechts over kwaliteit gehoord
(6%);
—kwaliteit isgoed (5%).
Van de ondervraagden achtte 12% het water
in de eigen woonplaats in vergelijking met
vroeger beter geworden; eenzelfde
percentage vond het slechter geworden.
Tabel 3 laat zien welke kwaliteitsveranderingen men in de nabije toekomst
verwacht.
Bij de O-meting gelooft 70% van de ondervraagden dat de waterleidingbedrijven er in
de toekomst in zullen slagen drinkwater van
goede kwaliteit te leveren; 12%verwacht dat
de bedrijven daar niet in zullen slagen.
Bij de nameting zijn die percentages 73en 9.
Dat de waterleidingbedrijven goed water
zullen blijven leveren is- zo meent men - te
danken aan:
—betere installaties/technische ontwikkelingen (5 1%);
—toename kwaliteitscontrole (11%);
—noodzaak om drinkwater van goede
kwaliteit af te leveren (9%):
TABLL 3— Vertrouwen inkwaliteiteigendrinkwater inde
nabije toekomst (in%).
Kwaliteit zal:
Gelijk blijven
Slechter worden
Beter worden
Weet niet/kan niet zeggen
(N =

juni/juli
1983

oktober
1983

66
16
9
9

54
29
6
11

100
500

100
20(1)

Kwaliteit zal beter worden (juni/juli 1983)
[n gebieden met grondwater
7
In gebieden met
oppervlaktewater
20

— wettelijke bepalingen m.b.t. afvallozingen
(4%);
—van groot belang voor de volksgezondheid
(3%)/
(n = 349).
Het niet-slagen wijt men aan:
— sterkere vervuiling (56%);
—overheid die geen stappen onderneemt
(14%);
—te duur om kwaliteit te handhaven (12%).
(n = 59).
Associatie leidingwater milieuverontreiniging
82% (O-meting) en 84% (nameting) van de
respondenten ishet eens met de uitspraak
'Milieuvervuiling iseen echt probleem'. De
uitspraak 'Al dat gepraat overchemisch afval
vind ik overdreven' wordt door 9% (11%)
van de ondervraagden onderschreven.
Dat de kwaliteit van het drinkwater in het
algemeen beïnvloed wordt door milieuverontreiniging, vonden inde beide metingen
84 resp. 9I respondenten.
Hoezeer men beter kan oordelen over de
situatie bij de buurman alsde eigen situatie,
blijkt, wanneer de vraag wordt toegespitst op
het eigen drinkwater.
Van de ondervraagden acht 90% (in de
nameting 86%) milieuschandalen niet van
invloed op het oordeel omtrent de kwaliteit
van het eigen drinkwater.
Hardheid leidingwater
Bij de O-meting gaf 4 3 % van de respondenten aan dat heteigen leidingwater hardis.
4 9 % stelt centrale ontharding (zeer)op prijs:
30% vindt voor zichzelf dat er ietsaan de
hardheid van het water dient te gebeuren en
2 8 % heeft er geen bezwaar tegen om voor
het minder harde leidingwater meer te
betalen (tussen 5en 10cent perm 3 ).
Oordeel over kosten leidingwater
Van de respondenten weet 66% nietwat men
voor het leidingwater betaalt. 1 1%van de
ondervraagden vindt het bedrag hoog; 34%
vindt het precies goed en 5% vindt het laag.
Met betrekking tot de toekomstige prijsontwikkeling verwacht 80% dat die hoger
wordt; 4% dat die veel hoger wordt; 12%
verwacht dat de prijs gelijk blijft en 1%
verwacht dat de prijs lager wordt, (n = 500).
Conclusie
Samenvattend kunnen uit de uitkomsten van
het onderzoek de volgende conclusies
worden getrokken:
—Het gebruik van leidingwater als drinkwater isniet afgenomen.
—Belangrijke facetten bij de beoordeling
van drinkwater zijn: gezondheid, helderheid,
smaak en zachtheid.
—Lang niet overal vindt men dat water in de
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eigen woonplaats voldoet aan voorwaarden
van gezondheid, smaak en zachtheid.
—Velen maken zich wel eens zorgen over de
kwaliteit van het drinkwater.
—De toenemende milieuverontreiniging
speelt bij deze zorgen/vrees een belangrijke
rol.
—Er istoch veel vertrouwen in de kwaliteit
van het drinkwater.
—Men heeft er in groten getale vertrouwen
in dat de waterleidingbedrijven erin zullen
slagen water van goede kwaliteit te (blijven)
verzorgen.
—Bijna de helft vandebevolkingervaart het
water alshard. Velen van hen vinden dat er
iets aan moet gebeuren, bijv. centrale
ontharding, waarvoor men dan ook een
bedrag over heeft.
Tot slot: er heerst vrees voor de aantasting
van de kwaliteit van het water door milieuverontreiniging, maar men vertrouwt erop
dat de waterleidingbedrijven ook in de
toekomst hun taak aankunnen.
Het isgeen gering krediet dat de bevolking
aan de waterleidingbedrijven geeft. Het isde
taak van de bedrijven te bevorderen dat het
geschonken vertrouwen terecht isen de vrees
ongegrond, aldus drs. P. L.C. Nelissen.
directeur van r + m. tijdens een VWNvergadering te Apeldoorn op 21februari,
waar hij de resultaten van het onderzoek
presenteerde onder de titel: Tussen vreesen
vertrouwen'.

• •

•

ICC-Symposium
'Governmental and
intergovernmental controls
on toxic substances'
De International Chamber of Commerce
(ICC) organiseert op 17en 18mei 1984te
Parijs een internationaal symposium over
'Governmental and intergovernmental
controls on toxic substances: present
situation and fiture trends'.
De bedoelingvanhet symposium ishetgeven
van een overzicht van de wetgeving met
betrekking tot (potentieel) toxische stoffen
in verschillende delen van de wereld en de
gevolgen daarvan voor de industrie.
Nadere inlichtingen en aanmeldingen:
International Chamber of Commerce.
38 Cours Albert 1er, 75008 Paris,
tel.: 562.34.56.
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Tweede Tienjarenplan nadert
voltooïng
Het tweede voortschrijdende Tienjarenplan
dat de VEWIN nu inconcept heeft opgesteld.
komt de komende maanden in regionale
vergaderingen aan de orde. Verwacht wordt
dat behalve inde provinciesNoord-en ZuidHolland de plannen zoals die door het
Centraal Plancollege zijn samengevoegd, op
weerklank kunnen rekenen in de regionale
vergaderingen.
In Noord-Holland isnogverschil van mening
over de vraag of en tot hoelang gemeenten
beneden het Noordzeekanaal zullen
(kunnen) worden voorzien van drinkwater
vanuit Leiduin. In Zuid-Holland moet nog
een oplossing komen voor de mate waarin de
overcapaciteit vande Rotterdamse DWL kan
worden benut en de duinwaterwinning met
behulp van diepinfiltratie zal (kunnen)
worden uitgebreid.
Met de opstelling van Tienjarenplannen
wordt onder meer beoogd:

Vereniging van Exploitanten
van Waterleidingbedrijven
in Nederland
Vergaderingen
Commissie Leerprogramma's Waterleidingtechniek (CLW),
VEWIN Opleidingscentrum, Utrecht:
2 maart 1984, 9.30 uur.
Regionale Bijeenkomst 'Noord'.
Gemeentewerken en -bedrijven,
afd. Water. Hoogeveen;
6 maart 1984. 10.30 uur.
Regionale Bijeenkomst 'Oost',
Gemeente Energie- en Waterleidingbedrijven Deventer;
6 maart 1984, 14.15 uur.
Regionale Bijeenkomst 'Zuid',
NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant,
's-Hertogenbosch;
7 maart 1984. 10.30 uur.

a. een geïntegreerde planning van de waterleidingbedrijven tot stand te brengen:
b. ten aanzien van de planning van de drinken industriewatervoorziening de gezamenlijke inbreng van de waterleidingbedrijven inde planning vandeprovincies op
het gebied van de ruimtelijke ordening en de
waterhuishouding te bevorderen;
c. de waterleidingbedrijven bij het verkrijgen
van de benodigde vergunningen voor nieuwe
en uit te breiden waterleidingtechnische
werken in brede zin van ondersteunend en
procedurebespoedigend materiaal te
voorzien.

Regionale Bijeenkomst 'Noord-West',
Waterleidingbedrijf Midden-Nederland.
Utrecht;
8 maart 1984, 10.30 uur.

De Tienjarenplannen worden periodiek
bijgesteld, opdat de planning van de
winnings-, produktie- en transportmiddelen
zo goed mogelijk blijft aansluiten bijde zich
ontwikkelende behoefte aan drink- en
industriewater.

Arbo-commissie VEWIN, Rijswijk;
16maart 1984. 10.00 uur.

Het eerste Tienjarenplan kwam in 1978 uit
en bestreek de planning tot 1990.
Het isinmiddelsdoor de Rijksoverheid onder
enkele voorbehouden officieel goedgekeurd.
Het tweede Tienjarenplan, dat dit jaar zal
verschijnen, kijkt tot 1995.
Bij het opstellen van de Tienjarenplannen
plegen het planbureau van de VEWIN en de
waterleidingbedrijven nauw overleg met de
Directie Drink- en Industriewatervoorziening
van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de
Rijkswaterstaat en alle Provinciale
Waterstaten en Planologische Diensten.

• •

•

Regionale Bijeenkomst 'Zuid-West'.
Stichting Bronwaterleiding
Hoeksche Waard, 's-Gravcndeel;
7 maart 1984. 14.15 uur.

Regionaal Inspectiecontact 'Noord-West'.
Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland, Bloemendaal:
14maart 1984. 9.00 uur.
Beleidscommissie Informatieverwerking en
Automatisering (B.I.A.) VEWIN. Rijswijk:
14maart 1984, 14.00 uur.

Regionaal Inspectiecontact 'West',
Drinkwaterleiding De Vlietstreek,
Voorburg;
21 maart 1984, 9.00 uur.
Redactieraad Energie en Water.
VEEN. Arnhem;
21 maart 1984. 10.15 uur.
College van Bedrijfsdirecteuren,
VEWIN Rijswijk;
22 maart 1984. 9.45 uur.
Contactorgaan Voorlichters
Waterleidingbedrijven, Openbare
Nutsbedrijven Enschede;
22 maart 1984, 10.30 uur.
Regionaal Inpectiecontact 'Zuid-Oost',
Nutsbedrijven Eindhoven,
28 maart 1984, 9.30 uur.

