De strijdvoorschoonwater'

Een conferentie van de IAWPRC, verdient
dat aandacht? Het gaat om onderzoek met
betrekking tot watervuiling en aldatgene dat
dient om watervervuiling te voorkomen, te
bestrijden en de gevolgen ervan ongedaan te
maken.
Zoals alle wetenschap isook deze activiteit
niet direct een primaire aandachttrekker van
onze samenleving. Naar ons oordeel echter
wel betrekking hebbend op een zodanig
belangrijk maatschappelijk fenomeen dat de
samenleving er weet van moet hebben.
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Ja, met de neus gedrukt moet worden op de
feiten opdat er beseft wordt dat we heel
gemakkelijk, zonder het op korte termijn te
merken, voor ons zelf, maar vooral voor ons
nageslacht, de aarde onleefbaar kunnen
maken en de levende natuur blijvend schade
toe kunnen brengen. Daarom verdient dit
congres aandacht. Want het isnogniet telaat,
ook alzal het blijvend belangrijke inspanning
en offers kosten om de ontstane situatie
onder controle te krijgen en om tot een
dragelijke symbiose van menselijke
activiteiten en natuurlijke processen op onze
kleine en kwetsbare aarde te komen.
En dan moeten we onze aandacht zeker niet
beperken totEuropa, hoeveel watervervuiling
daar ook plaatsvond en -vindt, maar onze
blik ook richten op die zeer grote gebieden
van onze aarde waar een onstuimige
bevolkingsgroei tezamen met een sterke
verstedelijking en uitbreiding van de
landbouw, gepaard gaan met onvoldoende
besef van de gevaren van aantasting van het
milieu en met onvoldoende middelen om
adequate maatregelen te nemen om die
gevaren te lijf te kunnen gaan.
Hier in het Westen zijn het dejaren zestig,
waarin allerwege het besef doorbreekt dat
met de sterke economische expansie zeer
gevaarlijke ontwikkelingen op gang zijn
gekomen die een bedreiging voor natuur en
menselijke activiteiten opleveren.
Toch zijn het juist deze jaren waarvan later
blijkt dat daarin de schadelijkste aanslagen
op ons levenssap, het water, plaatsvinden.
De ongecontroleerde lozingen op de Rijn
bijvoorbeeld en op andere grote rivieren, en
ook hier op het Noordzeekanaal.
Het bewust dumpen van chemisch afval op
onze binnenwateren, zoals bijvoorbeeld uit
de Uniser affaire isgebleken en het dumpen
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van chemisch afval op een zodanige wijze dat
het grondwater op een aantal plaatsen alis
verontreinigd.
Maar ook de legale activiteiten alseen sterke
uitbreiding van het woningbestand en van de
industriële activiteiten, geven aanleiding tot
een zodanige belasting van ons oppervlaktewater dat het natuurlijke reinigende
vermogen van water tekort schiet en vele
wateren sterk vervuilen. Spectaculaire
gevallen maken de publieke opinie wakker.
Zoals bijvoorbeeld de Zaan. Morsdood, een
bubbelende stinkende zwarte poel waaruit
chemisch agressievedampen opstegen,diede
verf in de kortste keren van de huizen deden
bladderen. Ja, toen kwam er actie. Eerst op
provinciaal en later op rijksniveau. Want de
gemeenten in hun algemeenheid bleken te
klein van schaal om deze taak aan te kunnen.
En dat ondanks de loffelijke activiteiten van
een aantal, veelal grotere gemeenten,
waaronder Amsterdam met ere genoemd mag
worden, om door middel van gemeentelijke
rioleringssystemen en zuiveringsinstallaties
tot verantwoorde behandeling van afvalwater
te komen.
Maar op het platteland loosde men veelal
ongezuiverd ophetwater,en ook daar waren
sterk vervuilende industrieën alsde
aardappelmeel-, deconserven-,dezuivel-,de
papier-, de textiel- en ook de chemische
fabrieken.
Toch mag niet de indruk postvatten, dat het
probleem van de watervervuiling iets isvan
de jaren zestig en dat het besefervan
gekoppeld zouzijn aan hetlichtdat allerwege
opging in het magischejaar 1968,of aan
1966 toen een nieuwe politieke partij er zijn
bestaansrecht mede aan ontleende.
Watervervuiling iszo oud alsde mensheid
zelve. Men heeft er mee geworsteld, over
geworsteld en heus, inde contekst van die
tijd, ook al iets aan gedaan. In de bundel, die
vorigjaar ter gelegenheid van het Watertribunaal isverschenen, staat een kostelijk
historisch overzicht. Via de klassieke
culturen van India, Babyion, Phoenicië en
Griekenland bereikt in de Romeinse wereld
het rioleringsstelsel in de verstedelijkte
gebieden een grote bloei.
En er iseen theorie dat tot de ondergang van
het Romeinse Rijk in belangrijke mate is
bijgedragen door de collectieve loodvergiftiging van de Romeinse upper ten, die in zijn
luxueuze behuizingen over loden drinkwaterleidingen beschikte.
In het middeleeuwse Europa zijn er vele
voorbeelden van stadsbesturen die het
belang van schoon water inzagen en
bepalingen tegen verontreinigingen uitvaardigden.
Ook tegengestelde industriële belangen
waren toen alinhetspel.De bierbrouwerijen
en papierfabrieken behoefden schoon water;
de textielververijen en -blekerijen en

leerlooierijen vervuilden het water op een
vreselijke manier.
Dat water vergiftigd kan worden, wist men.
Alsin 1348depest uitbreekt in West-Europa
en een derde deel van de bevolking er aan
bezwijkt, zoekt men een zondebok. De joden
zouden de bronnen vergiftigd hebben.
Bij duizenden werden ze vermoord.
In 1507 worden Amsterdammers veroordeeld wegens het legen van tonnen in de
grachten. Bepaalde vervuilende industrieën
worden in de 16e eeuw albuiten de vesten
gesloten of bij elkaar gezet en het klinkt heel
modern alser gerapporteerd wordt:
'deur vergifte en corosive stoffen die bij
verwers werden gebruyet alledezer stede
wateren sulkx werden vergift ende geïnfecteert, dat nyet alleenlyck degebuyren mair
oock degemene burgerye daardoor lichtelyck
enigh letsel aan haregesontheyt soude comen
te lijden. '
Eind 16een begin 17e eeuw wordt het lozen
van arsenicum-houdende stoffen voor het
verven van kleren verboden. Het moet met
speciale boten ver wegworden gebracht.
Wij zouden zeggen:dumpen inde Noordzee.
Er isniets nieuws onder de zon.
Ook tóen klachten dat deze eisen van de
overheid te duur worden en ook tóen illegale
lozingen om die kosten te vermijden.
Met het ontstaan van de chemische industrie
in de 18e en 19e eeuw komt er een nieuwe
golf van klachten en vanverboden.Ook tóen
klachten over Duitse fabrieken die onze
rivieren en de Noordzee vervuilden. In de
tweede helft van de 19e eeuw werd, vooral
onder invloed van cholera-epidemieën, de
tegenaanval ingezet langs twee lijnen.
Drinkwatervoorziening kreeggrote aandacht
en van riolering werd door de toenmalige
progressieven het heil der mensheid
verwacht.
In Amsterdam brak een bittere gemeentelijk
politieke strijd uit over de keuze van een
bepaald rioleringssysteem, vergelijkbaar met
de strijd om de metro.
Ondanks een heleboel commissies en
rapporten, maar toch leidend tot verdere
activiteiten, wasde industriële ontwikkeling
ende bevolkingsdruk zodanigtoegenomen in
de eerste helft van deze eeuw dat de situatie
steeds erger werd, speciaal in het kielzog van
de snelle industrialisering na de Tweede
Wereldoorlog.
Begin van de jaren zestig werd maatschappelijk de conclusie bereikt dat een geconcentreerde aanpak nodig is.In 1963 krijgt
Uitwaterende Sluizen zijn nieuwe reglement
van de Staten van Noord-Holland waarin de
kwaliteitstaak wordt verwoord. Dit ter
reglementering van die bevoegdheden die
nodig waren om in de eerste plaats de Zaan
weer schoon te krijgen.
In 1960 wordt in dat verband de conclusie
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getrokken dat geforceerd doorspoelen
daartoe een belangrijk hulpmiddel zou zijn
en wordt de bouw van gemalen in Zaandam
en in Den Helder aanbevolen. Die zijn er
intussen, en dank zijdeze integratie van
kwantiteits- en kwaliteitsbeheer stinkt
de Zaan niet meer. Vanwege deze
samenhang ishet ook de Minister van
Verkeer en Waterstaat die de voorbereiding
van de WVO ter hand heeft genomen,
uitgaande van het principe: de vervuiler
betaalt en van de zienswijze dat bronbestrijding de meest directe wegisdie tot
verbetering leidt.
Wanneer in 1970deze wet, na jarenlange
voorbereiding, inwerkingtreedt iservoor de
waterschapswereld een nieuw tijdperk
aangebroken. Deze wet gaf de Provincies
namelijk de bevoegdheid te bepalen welke
instanties deze wet moesten gaan uitvoeren
naast het Rijk, dat dit voor de Rijkswateren
zou gaan doen. Het resultaat van deze
decentrale wetgeving isdat drie provincies
deze taak zelf uitvoeren, Friesland,
Groningen en Utrecht, endatdeoverige acht
provincies het delegeren aan grote waterschappen of zuiveringsschappen. Maarniet
aan Gemeenten.
Ook niet aan Amsterdam. Dat daar een
stevig politiek robbertje over isgevochten in
de eerste helft van dejaren zeventig kunt u
zich voorstellen. Als compromis mag
Amsterdam alsenige gemeente zijn eigen
rwzi's blijven beheren, omdat het over een
groot en goed uitgerust apparaat beschikte,
maar de waterkwaliteitsbeheerder indezin
van de WVO ishet nieuw opgerichte
zuiveringschap Amstel- en Gooiland. Naast
Uitwaterende Sluizen en Rijnland de derde
kwaliteitsbeheerder in Noord-Holland.
Dit wettelijk fundament heeft er toe geleid
dat de huidige 31 kwaliteitsbeheerders een
spectaculaire groei doormaakten de
afgelopen tienjaar. Ze kregen de beschikking
over academisch gevormde specialisten, die
de goed uitgeruste laboratoria en technische
diensten gingen bevolken. Het totale
personeelsbestand groeide met een factor
tien, zij het dat met de rwzi'sveel personeel
werd overgenomen van gemeenten.
De watervervuiling iskrachtig aangepakt.
Het istoch wel indrukwekkend wat er in die
tien jaar is bereikt.
Want de organisaties moesten uit de grond
worden gestampt en met de gemeenten
moest van allesworden geregeld. De meest
extreme en spectaculaire industriële
vervuilers moesten worden gesaneerd en een
uitgebreid nieuwbouwprogramma van rwzi's
en persleidingen moest worden gerealiseerd.
En dat gebeurde ondanks moeizame juridische gevechten over de uitleg en de
uitvoering van de wet.
Uit tabel I, ontleend aan een voordracht van
de directeur van het RIZA, blijkt dat de

TABEL I- Zuurstofbindende vervuiling ini.e.x 10'
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jaar

1969

1975

1980

1985

huishoudens
industrie

12.5
33,0

13,3
19.7

13,8
14,3

14,2
9,7

totale belasting
cap. rwzi's

45,5
5.5

33.0
8.7

28.1
12.8

23.9
19.5

belasting oppervlaktewater

40,0

24.3

15,3

4,4

zuurstofbindende vervuilingen door de
industrie in vijftien jaar tot minder dan een
derde zijn teruggebracht, dat de capaciteit
van rwzi's met ruim een factor drie is
toegenomen en dat de belasting van het
oppervlaktewater daardoor van 40 tot
4,4 miljoen i.e. is gedaald.
Spectaculair, maar niet het hele verhaal.
Want er wordt zeer veel vuil geïmporteerd
door de grote rivieren en vanuit de lucht, en
erwordt zeerveelgeloosd opdeNoordzee en
de Waddenzee. Er moet dan inde eerste
plaats gedacht worden aan milieuvreemde
stoffen. Ook in ons land zijn er belangrijke
emissies van bijvoorbeeld zware metalen en
van nog ergere stoffen, maar zowel hier als
ook in het buitenland isde sanering van deze
lozingen goed op gang gekomen. Voor ons
land spreekt tabel II duidelijke taal.
TABEL II - Lozingen in tonnen per jaar.
jaar
kwik
cadmium
zink
chroom

1975

1980

1985

4.80
30
1.250
390

0.85
15
660
140

0.45
10
170
110

De laatste jaren zijn de financiële lasten die
met schoon water gemoeid zijn wel erg
duidelijk in de schijnwerper gekomen omdat
de sterke stijging van dejaarlasten gepaard
ging met een stagnerend nationaal inkomen
en speciaal met een belangrijke vermindering
van de bestedingsruimte van de laagste
inkomensgroepen.
Tussen 1970en 1990zaler 7 miljard zijn
geïnvesteerd, waarvan 4,5 door de overheid
en 2,5 door de industrie. De hiermee
verbonden jaarlasten zullen van 270 miljoen
in 1980 oplopen tot circa 500 miljoen in
1990.
Heel veel geld, maar toch niet meer dan
0,36% GNPin 1980en 0,5% in 1990.
Maar er isook een inkomstenkant.
Uit onderzoek, dat in opdracht van de
Minister van VROM isverricht, blijkt dat op
jaarbasis circa 200-500 miljoen verdiend en
bespaard kan worden alsoveral de
waterkwaliteit goed is.Het onderzoek leert
dus dat een actief milieuhygiënisch beleid
niet alleen goed isvoor het milieu, maar ook
voor de economie en de werkgelegenheid.
Men zou kunnen denken dat daarmee in
essentie een gigantisch karwei geklaard isen
van nu af aan het in stand houden van het

bereikte de primaire taak van de kwaliteitsbeheerders zou zijn, met, door het vrijkomen
van afschrijvingsbedragen, geleidelijk
dalende kosten.
Niets isminder waar. Lezingvan het IMP,het
door het Parlement gefiatteerde programma
voor de jaren 1980tot 1985,doet anders
Ieren.
De Rijn en deMaasbevatten nogveelmilieuvreemde stoffen, de vervuiling door algenbloei alsgevolg van overmatig veel fosfaat en
nitraat in het water isnog op vele plaatsen
een ernstig probleem, zware metalen en
andere ongewenste gevaarlijke stoffen
worden nogdoor heelveelbedrijven geloosd.
Bovendien isde invloed van ongewenste
stoffen die via de lucht en de bodem in het
water terecht komen niet onbelangrijk.
De kwaliteit van onze oppervlaktewateren is
dan ook nog lang niet op een aanvaardbaar
peil, al iser verbetering te constateren.
Een aantal rwzi's moet nog gerealiseerd
worden, danwel uitgebreid en/of gemoderniseerd. Een groot aantal kleine woonkernen
moet nog op de riolering aangesloten
worden. Het bedrijfsleven zal nog veel
moeten investeren in bronbestrijdingsmaatregelen.
De eutrofiëringsproblematiek (algenbloei)
zal nog veel maatregelen vragen voordat van
een aanvaardbare situatie kan worden
gesproken. Niet alleen hierzal verdergegaan
moeten worden met fosfaatvervanging in
wasmiddelen en met verlaging van de
hardheid van hetwater,ook inhet buitenland
is dienaangaande een actief beleid nodig
omdat zeer veel water via de grote rivieren
terecht komt op het IJsselmeeren op andere
binnenwateren. Ook de landbouw kan
regionaal een belangrijke bijdrage leveren tot
het algenbloei-probleem viade uitspoeling
van meststoffen. Tenslotte is defosfatering
van het effluent van rwzi's het noodzakelijk
sluitstuk van een beleid, gericht op het
allerwege bereiken van een verantwoorde
kwaliteit van het water.
Omdat dit allemaal nogjaren zal duren en
heel veel geld zal gaan kosten iser een
tendens om speciaal kwetsbare wateren
geïsoleerd te behandelen en op korte termijn
resultaten te bereiken.
Zo wordt voor het water dat in het
Naardermeer wordt ingelaten een
defosfateringsinstallatie gebouwd. Hetzelfde
gaat gebeuren met het water dat in de
Loosdrechtse Plassen wordt ingelaten.
Te zamen met Gemeentewaterleidingen
Amsterdam wordt niet langer uit de sterk
vervuilde Vecht ingelaten maar, nadat het is
gedefosfateerd, ingelaten vanuit het
Amsterdam-Rijnkanaal in de plassen.
Voor het Veluwemeer, tussen Harderwijk en
Kampen, wordt een gecoördineerde aanpak
voorbereid, en ook Friesland gaat via
defosfatering van rwzi-effluenten proberen
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de kwaliteit van het water in de meren te
verbeteren.
Het zijn juist de ondiepe meren met weinig
doorstroming en veel doorzicht, die gevoelig
zijn voor algenbloei.
Daarom kan dit fenomeen ook bestreden
worden door doorspoeling van watergangen.
De hardste noten blijven het langste liggen
om gekraakt te worden.
De problemen die nog opgelost moeten
worden om ons water schoon te krijgen en te
houden worden steedsmoeilijker en
ingewikkelder. Het isin eerste aanleg een
bestuurlijk organisatorisch probleem.
Men moet willen.Maarnudekosten zohoog
worden iselke technische vooruitgang die er
toe leidt dat doelstellingen met minder
kosten kunnen worden bereikt, hoogst
welkom. Daarom ook isdit congres zeer
belangrijk en wordt er met argusogen
gekeken ofernieuweontwikkelingen zijn die
nieuwe wegen begaanbaar doen zijn ook al
duurt het nogjaren voordat ietsinde praktijk
kan worden toegepast. Ook bestaande
installaties moeten eens vervangen worden
en wanneer nieuwe processen of technieken
inmiddels ontwikkeld zijn kunnen die dan
toegepast worden.
Wat zijn de gebieden waarop men momenteel intensief speurwerk verricht en die
veelbelovend lijken voor de toekomst?
Niet verbazingwekkend in deze tijd isde
aandacht voor energie-efficiënte zuiveringssystemen. Enerzijds werden bestaande
processen zodanig geoptimaliseerd dat de
energiebehoefte sterk daalde, anderzijds
werden systemen ontwikkeld waarbij eerder
sprake isvan een energie-overschot
(anaërobe-zuivering).
Zelfs op kleinere zuiveringsinstallaties
is eigen energievoorziening mogelijk
geworden.
Automatisering zal ook voor het beheersen
en optimaliseren van zuiveringsprocessen
een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn.
In dit verband verdient ook de afstemming
rioleringssysteem —zuiveringsinstallatie onze
aandacht, want de forse wederzijdse beïnvloeding van beide componenten bij plotselinge sterke toeneming van het aanbod gaat
nog steeds gepaard met gedeeltelijke
ontregeling van de processen.
Ook het zuiveringsslib en de processen die
daarbij plaatsvinden isonderwerp van veel
onderzoek.
Enerzijds ishet een kostelijke meststof met
bodemverbeterende eigenschappen, anderzijds ishet door haar aard het vloeibare afval
van de samenleving. Veel onderzoek wordt
dan ook verricht hoe opdebestewijze allerlei
ongewenste stoffen uit hetslibte verwijderen
zijn.
Veel onderzoek ook hoe voor effluentwater
ongewenste stoffen alsfosfaten en nitraten zo
efficiënt en goedkoop mogelijk als gewenste

meststoffen uit het water te verwijderen zijn.
Een vorm van recycling. Met het slib kan het
als meststof hergebruikt worden. Naast
optimalisatie van fysisch-chemische
processen iser ook veel aandacht voor
biologische methoden vanfosfaat- en nitraatreductie.
Naast verwijdering van ongewenste stoffen
uit het slib en uit het effluent isbronbestrijding van deze stoffen ook zeer
belangrijk. Dit onderzoek isdan ook volop
bezig.
Omdat de gevolgen van decennia lang lozen
van microverontreinigingen nu pas duidelijk
worden zal het onderzoek hiernaar nog vele
stimulansen opleveren voor onderzoek naar
mogelijkheden van bronbestrijding.
Microverontreinigingen die als diffuse
lozingen in het milieu komen vormen een
aparte groep van stoffen waarvan het uitermate belangrijk isdat de lozingen
verminderen door het niet gebruiken van
deze stoffen. Het heeft heel wat onderzoek
gevergd voordat deze mechanismen van
verspreiding duidelijk werden. Voorbeelden
hiervan zijn zinken dakbedekking en goten,
loden en koperen leidingen, loodtoevoegingen aan benzine.
Naast het niet gebruiken van deze stoffen is
ook het ontwikkelen van technologieën
waardoor deze stoffen niet in oplossing gaan,
een antwoord op een uitdaging.
Centraal ontharden van het drinkwater is
zo'n antwoord, afgezien van het belang van
deze methode voor het verminderen van de
fosfaatbehoefte.
Onderzoek eist instrumenten. Een spectaculaire ontwikkeling kan de laatste twintig jaar
ook op dit gebied geconstateerd worden.
Wat nu gemeengoed isop vele laboratoria
was toen nog in ontwikkeling en/of
ontstellend duur en gecompliceerd. Dit geldt
voor de gas- en vloeistofchromatograaf
evenzeer als voor de atoomadsorptiespectrofotometer.
Naast een aantal specifieke technische
ontwikkelingen heeft de elektronica hierop
een grote invloed gehad.
Alles kan nu bijna op elk moment met grote
snelheid gemeten worden,waardoor devraag
steeds klemmender wordt wat er gemeten
wordt en waarom en wat eruit geleerd wordt.
Want stoffen op zichzelf, die we nu allemaal
kunnen bepalen, of het nu PCB's. PAKverbindingen dan wel dioxinen zijn, zeggen
niets of niet veel. In één druppel water
kunnen alle elementen van het periodiek
systeem worden aangetoond.
Het gaat om de concentraties.
Welke concentraties hebben welke gevolgen
en waar ligt dan de veilige grens.
Het probleem van de normstelling. Moet die
vraag niet aan de natuur zelf worden
overgelaten. Want uiteindelijk gaat het om
de vraag hoe het biologisch leven reageert op

de aanwezigheid van allerlei milieuvreemde
stoffen in de verschillende ecosystemen.
Dat isde achtergrond voor het ontwikkelen
van biologische signaleringssystemen.
Ook een onderwerp van onderzoek en
studie.
Dat alle wetenschappelijke onderzoekingen
wel eens opbrengsten hebben op heel ander
terrein zal ook tijdens het IAWPRC-congres
wel blijken.
Het belangrijkste isechter dat de bevolking
van de heleaardezichernietbijneerlegt, dat
haar aarde vervuilt en dat het menselijk
vernuft de uitdaging die het zelf opgeroepen
heeft, te lijf gaat.
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