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Afvalwaterbehandeling enwaterkwaliteitsbeheer;
terug-envooruitzien
Voordracht gehouden op het jubileum-symposium van de NVA op 9 september 1983te Nijmegen,

het eerste gesprek over de oprichting van de
vereniging werd gevoerd in het buitenland.
Het isdan ook niet verwonderlijk dat de
NVA contacten onderhoudt met zusterverenigingen in andere landen en officieel
vertegenwoordigd isin de European Water
Pollution Control Association (EWPCA) en
de International Association for Water
Pollution Research and Control (IAWPRC).
De internationale activiteiten en contacten
van de vereniging worden verzorgd door de
Internationale Commissie. Ze fungeert onder
meer alsNational Committee IAWPRC. Met
name de laatste jaren wordt het gezicht van
Nederland zeer actief aan het buitenland
gepresenteerd.
Zo werd in september 1978de I A W P R C Specialised Conference on Aeration in
Amsterdam gehouden. Kennelijk met zoveel
succes, dat de organisatie van de I A W P R C Biennial Conference in 1984aan de NVA
werd toevertrouwd. Deze conference, waar
ongeveer 1.000deelnemers worden
verwacht, zal eveneens in Amsterdam
worden gehouden.
In het voorgaande heb ikgetracht ueen
overzicht te geven van de activiteiten, die
door de NVA worden ontplooid. Het gaat
om een groot aantal activiteiten, die
inderdaad allemaal gericht zijn op kennisuitwisseling en waarvan de organisatie naast
veel tijd ook een grote inzetvergt. Het succes
van de vereniging isvooral het resultaat van
de bereidheid van een groot aantal leden om
deze tijd en inzet ter beschikking testellen.Ik
ben van mening, dat het succes van de
vereniging voorde komende 25jaar eveneens
zal worden bepaald door deze bereidheid en
spreek het vertrouwen uitdatdaarmede haar
toekomst ook het beste kan worden
gegarandeerd.

• •

•

Nederland iseen klein land, waarvan een
vijfde deel bedekt isdoor water en ongeveer
een vierde deel ligtonder de gemiddelde
zeespiegel. Meer dan de helft van het land
moet door dijken tegen overstromingen door
de zee of de rivieren worden beschermd met
uitzondering van de kuststrook waar bijna
overal duinen een natuurlijke verdedigingslinie vormen.
Het lijkt paradoxaal dat in een land zo rijk
aan water het waterkwaliteitsbeheer zoveel
zoriz vereist.
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De NVA bestaat een kwart eeuw, en juist in
deze periode isveel tot stand gekomen.
Aan enkele feiten en ontwikkelingen die de
laatste 25 jaar voor ons land, en soms zelfs
internationaal, van bijzondere betekenis zijn,
of geweest zijn, wordt aandacht besteed zoals
aan:
- de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
- de afvoer van afvalwater naarzee en
estuaria;
- de overstortingsfrequentie en de
vuilemissie van rioolstelsels;
- de oxydatiesloot;
- de energieproblematiek;
- de anaërobe behandeling van afvalwater.
De Wet verontreiniging oppervlaktewateren
'Want wie van U. willende eenen toren
bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent
de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot
volmaking noodig is"?(Lukas 14 :28).
Een adequaat waterkwaliteitsbeheer isin
belangrijke mate mogelijk geworden door de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO) die op 1 december 1970van kracht
werd. Men kon toen voortvarend het
waterkwaliteitsbeheerter hand nemen, mede
omdat ingevolge de WVO, het Rijk
(rijkswateren), de provincies, zuiverende
waterschappen en zuiveringsschappen (nietrijkswateren) bevoegd werden ter bestrijding
van de kosten daaraan verbonden, heffingen
in te stellen.
Het heeft vele jaren geduurd voordat in ons
land een nationale wet ter bestrijding van de
verontreiniging van oppervlaktewater tot
stand kwam. Reeds in 1873werd door de
vergadering van de geneeskundige
inspecteurs van de volksgezondheid de
toestand van deoppervlaktewateren dermate
verontrustend gevonden dat wettelijke

maatregelen noodzakelijk waren. Deze
vergadering maakte een ontwerp van 'Wet
tot voorziening tegen verontreiniging van de
bodem, van de dampkring en van de
openbare wateren door faecale stoffen en
ander vuil'.
Dit ontwerp vond echter in de ogen van de
Regering geen genade, waarschijnlijk omdat
men vond dat tegen de kwaal geen kruid
gewassen was [ 1],
Intussen namen de gevallen van ernstige
waterverontreiniging zowel in aantal alsin
omvang toe. Daarom werd bij Koninklijk
Besluit van 18oktober 1897een Staatscommissie ingesteld tot voorbereiding van
maatregelen tegen verontreiniging van
oppervlaktewateren.
Tekenend voor de situatie destijds was het
verzoek van de Minister van Binnenlandse
Zaken in zijn installatierede om bij het
vaststellen van het rapport spoed te
betrachten omdat 'de zaak urgent was'.
De bedreiging van de volksgezondheid stond
in het brandpunt van de belangstelling. Dit
blijkt ook uit het antwoord van de voorzitter
van de Staatscommissie, mr. A. F.baron van
Lynden:
'Wie zal willen ontkennen, dat, onder den
invloedvande uitzoodanigwater opstijgende
giftige dampen,vanmeniglevendekracht en
de energie gedoofd of het weerstandsvermogen gebroken, en vooral menig
kinderlijk leven, dat vreugde en licht in een
huisgezin had kunnen brengen, geknakt
werd?'
Het lijvige rapport van de Staatscommissie
dat op 29juni 1901werd uitgebracht leverde
niet alleen een 'Ontwerp van Wet houdende
voorziening tegen hinderlijke of schadelijke
waterverontreiniging' doch gaf tevens een
overzicht van de bestaande methoden van
afvalwaterbehandeling en van de ernstigste
gevallen van waterverontreiniging in
Nederland.
Men was zich ervan bewust dat zuivering van
afvalwater èn voorschriften ten aanzien van
de afvoer van afvalwater naar het oppervlaktewater noodzakelijk waren. Dit wetsontwerp dat door de Regering in 1903 bij de
Staten-Generaal werd ingediendwerd echter
in 1905 weer ingetrokken. Een tiental jaren
later was van belang het ontwerp 'Riolenwet
1914' waarin regelingen waren opgenomen
met betrekking tot het toezicht op bestaande
en aan te leggen riolen door de gemeenten.
Het bestuur der Sociaal-Technische
Vereeniging van Demokratische Ingenieurs
en Architecten wees er ineen adres van
december 1913aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal op dat niet alleen in het
dichtbevolkte westen van het land het
oppervlaktewater werd verontreinigd.
'Toestanden die even dringend verbetering
eischen worden gevonden in Twente,
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Groningen en andere gedeelten van ons
land'[2].
Met de antwoorden naar aanleiding van het
voorlopig verslag van de Tweede Kamer op
het ontwerp 'Riolenwet 1914'waarbij een
nieuw ontwerp Riolenwet was gevoegd,
wachtte de Regering tot februari 1922, doch
ook deze poging een wettelijke regeling tot
stand te brengen mislukte. Met twee zinnen
ontleend aan een studie vandr.Jan Smit over
'De hedendaagsche stand van het vraagstuk
der zuiveringvan huishoudelijk en industrieel
afvalwater' kan de situatie in 1923 worden
geschetst [3], 'Het vraagstuk der afvalwaterverwerking iseen bij uitstek modern
probleem, inzoover heteen direct uitvloeisel
heeten magvandeeconomische constellaties,
die men de kenmerken van de modernen tijd
acht'. 'Op 't gebied van zuivering van huishoudelijk afvalwater isweinig nieuws te
melden: men wacht nog en laat intusschen
den toestand verergeren: de vischsterfte
neemt hier en daar groote afmetingen aan'.
Aan de voorbereiding van de WVO werd in
het begin van de jaren vijftig begonnen. Het
wetsontwerp werd op 9 november 1964 bij
de Staten-Generaal ingediend.
Kort na de tweede wereldoorlog isvan
bijzondere betekenis geweest de instelling
van de 'Dommelcommissie' op 19december
1947. De deplorabele toestand van de beken
in het waterschap 'Het Stroomgebied van de
Dommel' was voor de Commissaris der
Koningin in de provincie Noord-Brabant
aanleiding om het initiatief te nemen tot het
doen instellen van een onderzoek naar de
mogelijkheden om hierin verbetering te
brengen.
Op 12juli 1948verscheen hetrapport vande
'Dommelcommissie' en overeenkomstig de
voorstellen van de commissie wijzigden
Provinciale Staten van Noord-Brabant met
ingang van 1 januari 1950het reglement van
het waterschap zodanig dat aan dit lichaam
ook het waterkwaliteitsbeheer werd
opgedragen [1,4].
Door gemeentebesturen werd gevreesd dat
regionaal waterkwaliteitsbeheer de
autonomie van gemeenten zou aantasten,
wat destijds tot uitdrukking kwam in een
spreekwoord dat een ridder van Gorcum
doelende op een Brabantse graaf als volgt
aanpaste: 'Als een Vos
de passie
preekt, boer pas op uw ganzen'.
De wijziging van de WVO werd op 1 januari
1982van kracht. Belangrijk isonder meerde
invoering van een stelsel van waterkwaliteitsplannen. Voor de rijkswateren wordt het
waterkwaliteitsplan vastgesteld door de
Minister van Verkeer en Waterstaat. De
vaststelling van plannen voor de niet-rijkswateren isin handen gelegd van Provinciale
Staten.

Velen zijn van mening dat door verstedelijking en industrialisatie de mens in
toenemende mate afhankelijk isgeworden
van zijn milieu,dat nogsteedsbedreigd wordt
door technologische en economische
ontwikkelingen gericht op een zeker
welvaartsniveau.
Dit klinkt door in het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1980-1984 (IMP) waarin
de voortgang van de bestrijding van de
waterverontreiniging ruime aandacht

kreeg [5],
In het IMP wordt gesteld dat 'de bestrijding
van de waterverontreiniging - mede onder
impuls van een groeiend milieubewustzijn—
een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt.
De inzichten in de omvang en de gevolgen
van de waterverontreiniging zijn verdiept, de
technische mogelijkheden zijn vergroot ende
doelstellingen hebben zich verder
ontwikkeld'. De relatie tussen het menselijk
handelen en het oppervlaktewater wordt
vooral bezien vanuit het ecologisch
perspectief en niet meer vanuit een
antropocentrisch gezichtspunt.
Het begrip basiskwaliteit - een minimum dat
in beginsel geldt voor alle zoete Nederlandse
oppervlaktewateren - werd in het IMP
geformuleerd en daarvoor werdeen normenserie van 39 parameters opgesteld die
gehanteerd kan worden als leidraad bij de
toetsing van de waterkwaliteit. Hieromtrent
isook in de kringen van de NVA
gediscussieerd en de discussie wordt zonder
twijfel voortgezet omdat thans ook in den
lande aan de opstelling van waterkwaliteitsplannen wordt gewerkt te meer alsmen zich
herinnert wat in Lukas 14 :28 geschreven
staat.
Door de Commissie uitvoering Wet
verontreiniging oppervlaktewateren, werkgroep V (CUWVO V) isreeds een evaluatie
van de basiskwaliteit in het kader van de
voorbereiding van het IMP 1985-1989
opgezet.
Vijfentwintig jaar geleden, in 1958,waren in
ons land 154 rioolwaterzuiveringsinrichtingen
in bedrijf; op slechts 61 daarvan werd het
afvalwater biologisch gezuiverd. In deze
rioolwaterzuiveringsinrichtingen werd het
afvalwater van ongeveer 2miljoen inwonerequivalenten behandeld waarvan 75% ook
biologisch [7].De gezamenlijke capaciteit
van de Amsterdamse rioolwaterzuiveringsinrichtingen waar sinds dejaren dertig het
actief-slibproces werd toegepast met
druklucht- of bellenbeluchting was ongeveer
een Vi miljoen inwoner-equivalenten [8,9].
Er waren nog 74 rioolwaterzuiveringsinrichtingen voormilitaire kampen, kazernes,
woonoorden, sanatoria en fabrieken met een
totale capaciteit van rond 75.000 inwonerequivalenten.

Het is nog niet zo langgeleden dat de
stelregel gold dat het oppervlaktewater 'van
nature' bestemd isvoor de opname van
afvalwater en afvalstoffen en dat zoveel
mogelijk gebruik moet worden gemaakt van
de biochemische afbraak van zuurstofbindende organische bestanddelen diezichin
oppervlaktewater afspeelt. Het zelfreinigende
vermogen van het zoete Nederlandse oppervlaktewater werd gesteld op 5,5 miljoen
inwoner-equivalenten.
Derhalve werden de ontwerpen van rioolwaterzuiveringsinrichtingen vaak in belangrijke mate afgestemd op het zelfreinigend
vermogen van het oppervlaktewater.
Het zelfreinigend vermogen èn het verdunnend vermogen van de zee of van de
estuaria golden eveneens als uitgangspunten
bij plannen voor de afvoer van afvalwater.
De afvoer vanafvalwater naarzeeenestuaria
'Het wegpersen van grote hoeveelheden ruw
rioolwater tot ze eindelijk met een zucht de
zee bereiken, isniet zomooi, alshet oppervlakkigwelschijnt.'Ir.J.H.A. Schaafsma[6],
Sedert het midden van dejaren dertig werd
het afvalwater van Den Haag en een aantal
nabij gelegen gemeenten waaronder Delft,
Rijswijk en Voorburg door een leiding met
een diameter van 2,20 m te Scheveningen op
een afstand van 400muitdekust geloosd. De
lozing vond plaats viaeen door (prof.) ir.
J. Th. Thijsse ontworpen mondstuk dat
zorgde voor initiële menging. Grove verontreinigingen konden gedurende het badseizoen
worden verwijderd door twee zeeftrommels
met een diameter van 4,25 m.
Volgens Burgemeester en Wethouders van
Den Haag was het doel van de afvoerleiding
te voorkomen, dat 'op den duur vele liefhebbers van een zeebad door de onsmakelijke
drijvende stoffen van het nemen vaneen bad
zullen worden teruggehouden en onze
badplaatsen zullen mijden' [10].
In 1957 besloot de Haagse gemeenteraad tot
de bouw van een rioolwaterzuiveringsinrichting nabij Houtrust, want de afvoer van
het afvalwater gaf aanleiding tot ernstige
bezwaren. Gedeputeerde Staten van ZuidHolland keurden het plan begin 1959goed
en eind 1959werd rijksgoedkeuring verleend.
Over het plan hield J. G. W. Bolomey,
directeur van Gemeentewerken van Den
Haag op 27 november 1959een voordracht
voor de Afdelingen voor Bouw- en Waterbouwkunde en voor Gezondheidstechniek
vanhetKIVI[ll].
De biologische zuivering van het afvalwater
zou moeten plaatsvinden door middelvan het
actief-slibproces. Onzeker was nogof de
beluchting zou plaatsvinden met fijne of
grove bellen. De bestemmingvanhet effluent
was nog niet duidelijk doch de ontwerpers
dachten aan een nuttig gebruik bijvoorbeeld
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als bevloeiingswater of ten behoeve van de
bestrijding van de verzilting.
In zijn voordracht zegt Bolomey dat het plan
'weerstand (heeft) opgeroepen, de pers heeft
zich in meningsverschillen gemengd, er zijn
misverstanden gerezen, kortom het heeft de
lijdensweg bewandeld van zoveel grote
plannen, welke de publieke belangstelling
hebben en welke vertraagd worden door
vermeend betere tegenplannen'.
De discussie, vaak emotioneel, ging voort
maar het plan werd niet uitgevoerd.
Begin 1961 wasdoordeMinistervan Verkeer
en Waterstaat de Commissie Afvalwatervraagstuk zuidelijk deel Randstad Holland
geïnstalleerd die medio 1965haar eerste
rapport uitbracht. Mede op advies van deze
commissie werd een andere - en naar de
commissie meende betere-oplossing
gekozen die ook voorde nabuurgemeenten
van Den Haag naar verwachting meer aanvaardbaar zou zijn. Dit resulteerde inde
aanleg van een nieuwe zeeleiding met een
diameter van 2,20 men met een lengte van
circa 2.500 m uit de kust. Op het laatste deel
van de leiding bevinden zich84diffusoren op
een afstand van 5,60 mvan elkaar. Nabij
Houtrust werd een bezinkingsinstallatie
gebouwd en voor de afvoer van het
afgescheiden slibwerd een leiding met een
diameter van 0,32 m in zee gelegd, uitmondende op ongeveer 10km uit de kust [12].
Door de afvalwaterleiding wordt het
afvalwater afgevoerd van circa 1,4 miljoen
inwoner-equivalenten.
Een andere zeelozing namelijk een Amsterdamse op de Zuiderzee (later IJsselmeerIJmeer) begon in 1913.In hetrapport vande
'Commissie inzake de Rioleering en Waterververschingvan Amsterdam' uitgebracht op
20 augustus 1906, dat de grondslag vormde
voor de aanleg van het gemengde rioolstelsel
in een deel van Amsterdam worden als
mogelijke plaatsen voorlozingvan afvalwater
de Noordzee en de Zuiderzee genoemd [13].
Een van de overwegingen om niet te
adviseren tot afvoer van het afvalwater naar
de Noordzee over te gaan luidt: 'Bovendien
lijdt het geen twijfel, dat de besturen der
badplaatsen nabij het punt van loozing niet
nalaten zich te verzetten tegen een
voornemen van Amsterdam, waardoor zij
meenen, dat hunne gemeenten in haar
bestaan zullen worden bedreigd. Ennu moge
men overtuigd zijn, dat alle bezwaren sterk
overdreven zullen zijn, en zelfs voor het
merendeel geen reden van bestaan hebben,
geopperd zullen de bezwaren zeker worden
en Amsterdam kan er dus alsgezegd zeker
van zijn, dat haar voornemen om het
rioolvocht opdeNoordzee aftevoeren,bijde
betrokken besturen op hevigen tegenstand
zal stuiten; een tegenstand die,volgens het
oordeel der Commissie, slechts met veel

moeite en ten koste van veel tijd zou zijn te
overwinnen'.
Omtrent de invloed van de lozing van
Amsterdams afvalwater op de Zuiderzee die
van zee tot meer werd,werd indeloopvande
jaren uitvoerig gerapporteerd [9, 14].
Na bijna 70jaar werd deze lozing gestaakt
door de inbedrijfstelling van de rioolwaterzuiveringsinrichting Amsterdam-Oost
(750.000 inwoner-equivalenten) [15].
De Haagse lozing zal de leeftijd van de
Amsterdamse niet benaderen, immers
volgend jaar zal naar verwacht wordt in
Den Haag in opdracht van het Hoogheemraadschap Delfland worden begonnen met de
uitbouw van de rioolwaterzuiveringsinrichting nabij Houtrust: voor het actiefslibproceszal zuivere zuurstof worden
gebruikt.
Door de vice-voorzitter van de landelijke
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,
J. W. G. Bolomey, werd in de Ingenieur van
30 januari 1970 een artikel gepubliceerd met
als titel: 'Hergebruik van afvalwater; geen
lozing op zee en de Wadden' [ 16].
De voorgenomen plannenvoordeafvoer van
het afvalwater van de Veenkoloniën naar het
Eems-estuarium —'the biggest waste water
problem in the world' - hadden de
gemoederen hoog doen oplopen.
Op de najaarsvergadering van de NVA
gehouden op 29 november 1970werd
geopperd dat onze vereniging haar stem zou
verheffen in het anti-'smeerpijp'-koor.
De weerklank hiervan vindt men in
ingezonden stukken in enige afleveringen
van H 2 0 van die tijd [17],
Intussen wasinseptember 1969te Hoogkerk
een persleiding ingebruik genomen om
ongezuiverd industrieel en huishoudelijk
afvalwater af te voeren naar de Waddenzee
benoorden Den Andel ongeveer 1.400 m
buiten de zeedijk. Het doel waseen einde te
maken aan de vervuiling van het oppervlaktewater in het gebied rond Hoogkerk
[18]. Het afvalwater had een vervuiling
overeenkomend met 500.000 inwonerequivalenten en 1,8miljoen inwoner-equivalenten tijdens de suikerbietencampagne.
Afvoer naar hetestuarium vandeEemsdoor
een leidingenstelsel leek deoplossingvoorde
sanering van de Veenkoloniale oppervlaktewateren. De kosten hiervan werden in 1960
geraamd op 40 miljoen gulden. De jaarlijkse
lasten zouden 2miljoen gulden bedragen wat
uitgaande van industrieel afvalwater met een
equivalentiegetal van 15miljoen neerkomt
op nog geen ƒ0,15 per inwoner-equivalent
per jaar. Dit geringe bedrag dient te worden
gesteld tegenover dejaarlijkse lasten voor de
behandeling van het Nederlandse afvalwater
in rioolwaterzuiveringsinrichtingen die toen
gemiddeld circaƒ9—per inwoner-equivalent
bedroegen [ 19].

Al heel snel na de inbedrijfstelling van de
persleiding te Hoogkerk konden andere
wegen worden ingeslagen. Succesvol was
onder meer de afvalwaterbehandeling bij de
aardappelzetmeelindustrie [20],
Het rumoer rond de afvoer van afvalwater
naar de zee en de estuaria isverstomd en de
emoties zijn verdwenen.
Dit alles speelde zich af gedurende een
tijdsspanne die noggeen kwart eeuw omvat

De overstortingsfrequentie ende vuilemissie
van rioolstelsels
'Er kan, mits men van een beperkte werking
der nooduitlaten verzekerd is,uit een
hygiënisch oogpunt voor Amsterdam van
geen bepaalde voorkeur van het ene stelsel
boven het andere sprake zijn.' Rapport van
de Commissie inzake de Rioleering en
Waterverversching van Amsterdam,
1906 [13].
Reeds vele jaren wordt gediscussieerd over
de toepassing van gemengde en gescheiden
rioolstelsels en de laatste 15 jaar tevens over
verbeterde stelsels.
Bij de bepaling van de keuze van het
rioolstelsel vormt het kostenaspect een
belangrijke factor. Met de realisering en
renovatie van rioolstelsels zijn immers hoge
bedragen gemoeid. Elk rioolstelsel veroorzaakt een vuilemissie naar het oppervlaktewater. De gevolgen hiervan zijn niet ingeldte
kwantificeren in tegenstelling tot de kosten
van een rioolstelsel.
Het probleem van de stelselkeuze isniet
nieuw. In de tweede helft van de I9e eeuw
werd vaak een hevige en emotionele strijd
gevoerd tussen de aanhangers van verschillende rioolstelsels zoals het Liernur- en het
Shonestelsel, het stelsel van Waring, dat een
gescheiden rioolstelsel waswaarbij de
vuilwaterriolen konden worden doorgespoeld
met automatisch werkende spoelinrichtingen
[22] en het spoelstelsel (système unitaire of
tout à 1'égout),waarmede het gemengde
rioolstelsel werd aangeduid. In ons land was
van betekenis het werk van Charles
T. Liernur, die leefde van 1828-1893 [23].
Door Liernur's stadsreinigingsstelsel, later
tweedelig rioolstelsel genoemd, werd
neerslag en afvalwater gezamenlijk afgevoerd
en de faecaliën via straatreservoirs door een
aparte vacuümriolering. Belangrijk was dat
de faecaliën in de landbouw dienden te
worden gebruikt; de voorstanders van het
Liernurstelsel wezen er op dat de voortdurende uitputting van de landerijen de
ondergang van de nationale welvaart ten
gevolge moest hebben.
Het Liernurstelsel werd in ons land op vrij
grote schaal in Amsterdam toegepast en op
beperkte schaal in Leiden en Dordrecht.
Het Shonestelsel waseen gescheiden stelsel
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waarbij het afvalwater zoals bij het
Liernurstelsel in straatreservoirs - ejectoren
genoemd —verzameld werd die door
perslucht werden geledigd [22].
De Liernur- en Shonestelsels, die destijds al
mechanische stelselswerden genoemd zijn
vacuüm- en drukrioleringen avant la lettre.
Het principe van hethedendaagse gescheiden
rioolstelsel werd overigens reeds in 1842
verdedigd door de Engelse advocaat Sir
Edwin Chadwick, die wel 'The Father of
Sanitation in England' werd genoemd en die
o.a. met de pottenbakker Sir Henry Doulton
en de ingenieur John Loe de gresbuis
ontwikkelde.
Eén van de grondleggers van het gemengde
rioolstelsel isSirJoseph Bazalgette, chief
engineer of the Metropolitan Board of
Works, aan wiein 1856werdopgedragen een
project te maken vooreen centraal rioolstelsel voor Londen.
Met de uitvoeringwerd in 1859begonnen en
de rioleringswerken waren omstreeks 1865
voltooid. Men eerde de ontwerper van het
Londense rioolstelselmeteen monument aan
het Victoria Embankment.
Amsterdam was niet alleen één van de eerste
Nederlandse steden waar een gemengd
rioolstelsel werd uitgevoerd -zij hetpasinde
jaren rond 1910- d o c h ook de stad waar in
de jaren dertig met de aanleg van gescheiden
rioolstelsels werd begonnen [8],
In ons land werd en in het buitenland wordt
nog steeds ten aanzien van de werking van
overstorten van gemengde rioolstelsels de eis
gesteld dat het wegstromende rioolwater in
een bepaalde mate (bijvoorbeeld 3-5 DWA)
verdund moet zijn door neerslag.
Omstreeks 1950benadrukten ir.F.J. Ribbius
en G. Kragt het feit dat de belasting van het
oppervlaktewater niet alleen wordt
veroorzaakt door de door neerslag verdunde
droogweerafvoer maar vooral door
opgewoeld en meegevoerd slibdat eerder in
een gemengd rioolstelsel isbezonken. Als
maatstaf voor de toelaatbaarheid van een
overstorting komt dan meerde overstortingsfrequentie in aanmerking dan de verdunningsgraad vandedroogweerafvoer ofde
duur van overstorten.
In samenwerking met dr. ir. J. Kuipers werd
een eenvoudige grafische methode
ontwikkeld om de gemiddelde jaarlijkse
overstortingsfrequentie te ramen [24, 25,26].
Over de 'toelaatbare' overstortingsfrequentie
ontstond algauw discussie, een discussie die
nog steeds voortduurt. Iseen frequentie van
7 aanvaardbaar en een van 10 verwerpelijk?
Ribbius benaderde het vraagstuk van de
'toelaatbare' overstortingsfrequentie van het
begin af aan met wijsheid, immers hijzei
daarover relativerend: "Vroeger had ik altijd
in mijn ene handeen klompen inmijn andere

hand een pet;met de klompvoelde ikenmet
de pet gooide ik'.

TABEL IT— Lozingen en belasting van oppervlaktewateren met zuurstofbindende stoffen in min.
in woner-equivalenten.

In september 1962 werd een werkgroep
'Riolering en Waterverontreiniging" in het
leven geroepen die nadat een aantal jaren
volgens de frequentietheorie was gewerkt,
zich nader zou verdiepen inde gehanteerde
uitgangspunten. In 1965werden deleden van
de werkgroep benoemd tot lid van een door
de Afdeling voor Gezondheidstechniek van
het KIVI ingestelde Commissie Rioleringen
Waterverontreiniging.
Tien jaar nadat de informele werkgroep met
haar werk was begonnen werd het rapport
van de commissie gepubliceerd [27,28].
De overstortingsfrequentie iséén van de
belangrijkste uitgangspunten geworden bij
het ontwerpen van gemengde rioolstelsels.
De berekeningsmethode geeft geen exacte
beschrijving van de feitelijke omstandigheden. Zij isbedoeld om een vergelijkingsbasis te verkrijgen voor de beoordeling van
gemengde rioolstelsels of van projecten
daarvoor, waarbij de frequentie van
overstorten de maatstaf is.Eisen gesteld met
betrekking tot de overstortingsfrequentie
kunnen niet op grond van technisch-wetenschappelijke onderbouwing worden geformuleerd, althans niet in die zin dat er inzicht
bestaat in de relatie tussen vuilemissie en
overstortingsfrequentie.
In tabel Izijn de lozingen vanhuishoudens en
bedrijven op het Nederlandse oppervlaktewater samengevat, alsmede het percentage
daarvan dat via gemeentelijke rioolstelsels
wordt geloosd [5],
TABEL I- Rioolstelsels. Lozingen in min.
inwoner-equivalenten.
Huishoudens
Jaar
1975
1980
1985

Bedrijven
(incl. recreatie)

lozing*

% via
riolering

lozing

% via
riolering

13.7
14.1
14.5

85
90
92

19.7
14.3
9.7

43
56
83

* Inclusief lozingen op zakputten.

Een overzicht van de lozingen van zuurstofbindende stoffen geeft tabel II. In deze tabel
is tevens de belasting van het oppervlaktewater vermeld, waarbij rekening isgehouden
met de eliminatie van vervuilingswaarde in
rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Op de
lozingen van bedrijfsafvalwater isde reductie
van de vervuilingswaarde door zuivering bij
de bedrijven reeds in mindering gebracht [5].
Men constateert dat grote hoeveelheden
afvalwater worden behandeld in rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Bovendien isde
vervuilingswaarde van het afvalwater van
bedrijven vaak aanzienlijk, soms zelfs
spectaculair verminderd door interne

1969

1975

1980

1985

huishoudens
bedrijven

12.5
33

13,3
19.7

13.8
14.3

14,2
9.7

totaal

45,5

33,0

28,1

23.9

5.5

8.7

12.8

19,5

24,3

15,3

4.4

geëlimineerd in
openbare rioolwaterzuiveringsinrichtingen
belasting oppervlaktewateren
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saneringsmaatregelen bijvoorbeeld door
toepassing van nieuwe of gewijzigde
produktieprocessen, gebruikmaking van
andere grondstoffen en intern gebruik van
water en afvalstoffen. Deze ontwikkeling
werd mede bevorderd door de stijgende
heffingsbedragen. Ondanks het feit dat het
oppervlaktewater veel minder wordt belast
dan een tiental jaren geleden nog het geval
was blijkt de kwaliteit daarvan op vele
plaatsen nog niet te voldoen. Voor een deel
wordt dit toegeschreven aan de vuilemissie
van rioolstelsels.
Dit heeft er mede toe geleid dat waterkwaliteitsbeheerders strengere eisen zijn gaan
stellen aan de vuilemissie van rioolstelsels,
die aanzienlijke financiële consequenties
voor de gemeenten kunnen veroorzaken.
In ons land zullen daarmede nog enkele
miljarden guldenszijn gemoeid, zodat er
gediscussieerd wordt over de vraag of de
effecten van verdergaande beperking van
vuilemissie van rioolstelsels deze kosten wel
rechtvaardigen. Bovendien moeten jaarlijks
enkele honderden miljoenen guldens worden
besteed om bestaande rioolstelsels te
vervangen alsvoor de technische levensduur
50-80 jaar wordt aangehouden. Vanuit een
oogpunt van waterkwaliteitsbeheer werd het
laatste decennium in toenemende mate
behoefte gevoeld aan nader onderzoek
betreffende de vuilemissie van rioolstelsels
en de effecten daarvan opde kwaliteit van het
oppervlaktewater. Een dergelijk onderzoek
vergt aanzienlijke bedragen die in het
onderzoekplan van de Nationale Werkgroep
Riolering en Waterkwaliteit worden geraamd
op ruim 10miljoen gulden. Deze werkgroep
werd voor de periode 1982-1986 ingesteld
door de Stichting Toegepast Onderzoek
Reiniging Afvalwater (STORA) en de
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (1982).
In het onderzoekplan worden 4 zwaartepunten onderscheiden [29]:
- de relatie tussen de onderscheiden typen
rioolstelsels en hun vuilemissies;
- het effect van randvoorzieningen zoals
bergbezinktanks, werveloverstorten en
microzeven op de vuilemissie;
- de relatie tussen de vuilemissie en de
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kwaliteit van het oppervlaktewater;
- het optimaliseren van rioolstelsels als
functie van de vuilemissie, de lozingseisen
(waarbij ook aan lozingen op de rioolstelsels
en het onderhoud moet worden gedacht) en
de kosten.
Men mag verwachten dat de resultaten van
het onderzoekplan meer inzicht zullen geven
in de stelsel- en vuilemissieproblematiek.
Bij de afvoer van rioolwater door gemengdeen gescheiden rioolstelsels ca. onder vrij
verval is het transportmiddel —en tevens het
transportobject —rioolwater, het transportsysteem een leiding of een goot en de
transportkracht, de zwaartekracht.
Voor het transportmiddel en het transportsysteem zijn geen betere alternatieven
beschikbaar. Wel kan men een kunstmatige
transportkracht opwekken zoalsgeschiedt bij
de vacuüm- en drukriolering. De ontwikkelingen rondom beide systemen zijn-mede als
gevolg van het Rijksbijdrage-effect—
opmerkelijk.
De oxydatiesloot
'De zuiveringsinrichting bestaat uit een
ringvormig circuit, waarin een roterende
borstel zorgt zowel voor de beluchting van
het afvalwater alsvoordecirculatieervan. De
gemiddelde verblijftijd van het afvalwater in
het circuit bedraagt 3 dagen.
Het geheel kan worden opgevat alseen
riviertje: de natuurlijke zuurstoftoevoer van
een groot oppervlak isdoor een kunstmatige
vervangen en het toegevoerde afvalwater
wordt, i.p.v. met rivierwater, met reeds
gezuiverd afvalwater verdund.'
Dr. ir. A. Pasveer. 1956 [30].
In 1947begon dr. ir.A.Pasveer naarzoals hij
zei 'het zoeken van een betaalbare oplossing
voor de verwijdering van 80-90% van de
zuurstofbindende stoffen uit het afvalwater
van gemeenten waar de financiën schaars
waren'. Ditonderzoek leidde totde conceptie
van de oxydatiesloot waarvan de grondgedachte was het zuiveringsproces tot één
enkele fase terug te brengen.
Dit hield in dat het ruwe afvalwater zonder
voorbehandeling i.e.de toepassing van een
bezinkingsproces aan een biologische
zuivering door middel van een actief-slib
werd onderworpen en welzodanig dat
anaërobe slibstabilisatie achterwege kon
blijven.
Te Voorschoten werd in 1954een proefinstallatie gerealiseerd meteen capaciteit van
400 inwoner-equivalenten. Op 16mei 1956
hield Pasveer een voordracht voor leden van
de Afdeling voor Gezondheidstechniek van
het KIVI over het onderwerp 'Economische
afvalwaterzuivering' [30].De voordracht en
de publikatie van Pasveer veroorzaakten een
grote belangstelling maar de waardering was
aanvankelijk bepaald niet algemeen. Door

bij uitstek deskundigen werd de praktische
toepasbaarheid sterk in twijfel getrokken.
Het experimentele karakter werd nadrukkelijk vastgesteld en nadere afspraken werden
gemaakt omtrent detoepassingvanoxydatiesloten. Deze werd aanvankelijk beperkt tot
1.000 inwoner-equivalenten, een getal dat al
gauw zou stijgen tot ongeveer 5.000 [3I]. De
eerste oxydatiesloten werkten discontinu en
waren zeer eenvoudig van uitvoering: het
waren inderdaad sloten.
Een beluchtingsrotor zorgt voor de
beluchting en de voortstuwing van het water
door het circuit. Een functiesplitsing werd
reeds omstreeks 1960gerealiseerd o.a. in de
oxydatiesloot vande Psychiatrische inrichting
Sancta Maria bij Noordwijkerhout, waarbij
voor de voortstuwing een schoepenrad werd
toegepast.
Al gauwwerd van de functiesplitsing afgezien
omdat uit snelheidsmetingen bleek dat
wanneer men het schoepenrad buiten bedrijf
stelde de stroomsnelheid veroorzaakt door
de draaiende rotor vrijwel gelijk was aan die
bij samenwerking van rotor en rad.
Ideeën en ontwikkelingen hebben vaak een
interessante geschiedenis en hebben op hun
beurt weer nieuwe ontwikkelingen mogelijk
gemaakt. Zo ishet verleidelijk op de
geschiedenis van de beluchtingsrotor essentieel voor het ontstaan van de oxydatiesloot - in te gaan.
Gememoreerd wordt slechts dat ir. H. J. N.
H. Kessener in het begin van dejaren twintig
de eerste zogenaamde borstelwals ontwierp,
bestaande uit een houten cilinder met een
diameter van 60-70 cm. De cilinder was
bezet met bundeltjes piassave borstelmateriaal en draaide met een toerental van
ongeveer 60 omwentelingen per minuut. In
1926werd een borstelinstallatie aangebracht
bij het slachthuis van Apeldoorn en daarna
volgden de slachthuizen van Beverwijk
( 1929), Helmond en Zwolle (1930) [32],
De borstelwals werd gevolgd door een
borstel waarbij de piassave was vervangen
door roestvrijstalen kammen die onder een
zekere hoek op de aswerden aangebracht.
Na de tweede wereldoorlog hebben de
kooirotor met een diameter van 70 cmen de
hoekijzerborstel van gelijke diameter de
meeste toepassinggevonden ende Kessenerborstel geheel verdrongen [33].
Eind 1960waren er inons land reeds twintig
oxydatiesloten met capaciteiten van
200 -4.000 inwoner-equivalenten, in WestDuitsland eveneens twintig met capaciteiten
van 300 -4.000 inwoner-equivalenten enin
Zweden twaalf met capaciteiten van 200 900 inwoner-equivalenten [34].Men gingal
spoedig over tot een functiesplitsing tussen
'beluchting en bezinking van actief slib,
waardoor de procesvoering niet meer
discontinu behoefde tezijn. Veel intelligentie

kwam te pas bij het bedenken van zijcircuits
e.d. (Noordwijk 1957, Berkel 1959) en
bezinkingsgoten (Ridderkerk 1962) en
automatisch werkende afsluitingen en
overlaten. Deoxydatiesloot van Scherpenzeel
(1964) heeft een aparte nabezinkingstank,en
dat isregel gebleven. Het beluchtingssysteem
d.m.v. rotoren bleef gehandhaafd maar de
uitvoeringswijzen van de oxydatiesloten
waren intussen zodanig veranderd dat men
feitelijk niet meer van een sloot kon spreken
[35].
Door DSM werd in 1964eenoxydatiesloot in
bedrijf gesteld diewerd opgenomen in de
loop van het riviertje de Ur, dat via duikers
onder het Julianakanaal doorloopt en
uiteindelijk uitmondt in de Maas. De inhoud
van de oxydatiesloot was 30.000 m3, de
ontwikkelde lengte 800 m. de breedte 30 m,
de hoeveelheid (industrieel) afvalwater
10.000 m 3 per dag en de capaciteit 250.000
inwoner-equivalenten. Voorde beluchting
werden kooirotoren opgesteld elk met een
lengte van 2,5 m, een diameter van 70 cm,in
totaal 100stuks,ondergebracht in 10bruggen
elk met 10rotoren. De borstels draaiden in
houten lagers die met water werden
'gesmeerd' [36].
Intussen is in de gemeente Stein in de jaren
1976-1978een nieuwe rioolwaterzuiveringsinrichting gebouwd diezichonderscheidt van
de gebruikelijke rioolwaterzuiveringsinrichtingen omdat onder meer op grote
schaal nitrificatie en denitrificatie wordt
toegepast bij industrieel afvalwater [37].
Ondanks het feit dat in het midden van de
jaren zestig een zeer grote oxydatiesloot in
bedrijf was,was er geen doorbraak met
betrekking tot de toepassing van grote
oxydatiesloten.
Verondersteld werd dat normaliter de
economische grens zou liggen bij 15.000
inwoner-equivalenten en dat waterdiepten
tot 1,5m mogelijk zouden zijn.
Men vond dat in het algemeen een
nabezinkingstank noodzakelijk was [31].
Intussen wasmeerbegripenwaardering voor
de oxydatiesloot ontstaan omdat gebleken
was dat een hoge BZV-eliminatie kon
worden verkregen en een vergaande
nitrificatie. De oxydatiesloten werden een
belangrijk alternatief voor rioolwaterzuiveringsinrichting met oxydatiebedden
waarvan de bedrijfsvoering eveneens weinig
problemen gaf: een belangrijk aspect omdat
destijds in onvoldoende mate beschikt kon
worden over geschoold bedieningspersoneel.
Ir. R. J. Klein isde geestelijke vader van de
carrousel. De eerste experimenten werden
uitgevoerd in een keukenteil, waarin in de
lengterichting een schot wasgeplaatst en aan
een kopzijde van het schot een puntbeluchtertje geknipt uit blik, aangedreven
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door een speelgoedmotortje.
De eerste carrousel (15.000 inwoner-equivalenten) gebouwd teOosterwolde, werdin
1968inbedrijf gesteld.Aanvankelijk waseen
oxydatiesloot ontworpen maar terelfder ure
werd het ontwerp gewijzigd mede opgrond
van de teilexperimenten. Hetidee van Klein,
beluchtingenvoortstuwing terealiseren door
de toepassing vanpuntbeluchters, hadtot
gevolg dat degrens van 1,5m waterdiepte
kon worden overschreden, zodat bij
gelijkblijvende inhoud vandereactorhet
ruimtebeslag geringer konworden. Door de
hydraulische vormgeving vande carrousels
en de hydraulische eigenschappen vande
puntbeluchters werd hetmogelijk carrousels
tebouwen metdieptenenbreedten groterdan
respectievelijk 4-5men8m;inwezeniseen
carrousel een hydraulische conceptie[35].
Enkele jaren later waren ercarrouselsin
bedrijf meteencapaciteit van 100.000
inwoner-equivalenten (Geestmerambacht)en
150.000 inwoner-equivalenten (Kerkrade).
Een zeer geringe slibbelasting heeft als
gevolg een hoge BZV-eliminatie, vergaande
nitrificatie, mogelijkheden tot denitrificatie
en aërobe slibstabilisatie.
Dit kanookworden gerealiseerd in reactoren
waarin uitsluitend volledige menging
optreedt zoals bijvoorbeeld inde rioolwaterzuiveringsinrichting Groote Upolder te
Amsterdam waarvoor op30maart 1983de
eerste paal werd geslagen. Decapaciteit van
de eerste fase vandeze rioolwaterzuiveringsinrichting is65.000 inwoner-equivalenten.
De zuurstofinbreng zalgeschieden door
bellenbeluchting endevoortstuwing vande
inhoud van hetcircuit door twee voortstuwingstrommels gesitueerd aandekopvan
de beluchtingstank [38].
De slibbelasting iszodanig laagdat aërobe
slibstabilisatie optreedt. Door de lage
belastingen kunnen stootbelastingen naar
aard en hoeveelheid worden opgevangen in
een ruim bemeten systeem. Eenzeer geringe
slibbelasting heeft naast belangrijke voordelen ook nadelen zoalsde energievraag.
De energieproblematiek
'Het blijft geheel een kostcnvraagstuk,
waarvan de oplossing nogniet gebracht is.
Het wordt vrijwel geheel beheerscht doorhet
aantal PK,datvoor de reiniging vaneen
bepaald afvalwatervolume moet worden
aangewend.' Dr.Jan Smit, 1923[3],
Anaërobe slibstabilisatie veroorzaakt
hoge(re) investeringskosten maar heeft als
belangrijk voordeel energieproduktie. De
hogere energieprijzen doen de belangstelling
voor de anaërobe slibstabilisatie weer
aanzienlijk stijgen naeenperiodevanrelatief
geringe populariteit.
Er isbovendien een duidelijke ontwikkeling

in de richting vandebouw van rioolwaterzuiveringsinrichtingen meteen beperkte
energiebehoefte. Ditresulteert onder meer
in de aërobe biologische behandelingvan
afvalwater in twee trappen, wat opeen
25-tal Nederlandse rioolwaterzuiveringsinrichtingen plaatsvindt.
Deze bestaan meestal uitweinig energie
vragende oxydatiebedden waarvan het
effluent verder behandeld wordt in
actief-slibinstallaties. Dedooroxydatiesloten
c.a. verdrongen oxydatiebedden zijn daardoor weer indebelangstelling gekomen zij
het dat in plaats vanhet traditionele
vulmateriaal ookkunststof wordt gekozen.
Het verschijnsel van hernieuwde belang
stelling voor technieken entechnologieëndie
schijnbaar passé zijn komt verrassend vaak
voor. Indejaren dertigwerden te Amsterdam
de rioolwaterzuiveringsinrichtingen-west en
-zuid gebouwd. Het effluent vande actiefslibinstallaties werd behandeld inoxydatiebedden. Het resultaat waseenhogeBZVeliminatie eneen aanzienlijke nitrificatie[8].
Het iswellicht interessant omhet woord
oxydatiebedden tevervangen door
biorotoren. Hoehetookzijhet actief-slibproces zalinonsland populair blijven
vanwege de hoge zuiveringsrendementen en
de processturing.
De toepassing vantweetraps biologische
systemen meteen beperkte energiebehoefte
en het gebruik vanprocesgas voorde
energievoorziening isintussen wel strijdig
met dewens tot schaalverkleining.
De belangstelling voor detoepassingvan
bellenbeluchting isde laatste jaren weer
toegenomen. Een energetisch gunstiger
zuurstofinbreng wordt beoogd meto.a.de
tegenstroombeluchting. Op het principe
hiervan werd door Pasveer en Sweerisal
jaren geleden geattendeerd [39].Te Nieuwlekkerland werd de tegenstroombeluchting
inonsland voor heteersttoegepast (1976)in
een zeer laagbelaste actief-slibinstallatie
(7.000 inwoner-equivalenten) [40].
Het vraagstuk vandeslibbehandeling is van
het begin vande afvalwaterzuivering het
zorgenkind geweest vandegene diebelast
waren met dezuivering van afvalwater.
'Die Schlammfrage' schrijft Dunbar in 1907
'steht beiallen Abwasserreinigungsmethoden
heute noch im Vordergrunde des Interesses,
den sieverursacht diegröszten Kosten'[41].
Verbluffend isdat Dunbar toen reeds
compostering, ontwatering met centrifuges
en filterpersen, behandeling vanslibmet
elektrische stroom, waterafscheiding door
middel van bevriezing enverbrandingvan
gedroogd slib,alof niet met huisvuil
beschreef, methodieken dievandaagnog
steeds devakwereld bezig houden.
Toen dr.H.vanderZeein 1928indienst trad
van de Dienst der Publieke Werken van

Amsterdam trof hijdaaraan:
'een moderne inrichting: bezinking metslibgisting,oxydatiebedden enhumustanks' [42],
Deze rioolwaterzuiveringsinrichting werdin
1927 inbedrijf gesteld en hadeen capaciteit
van 25.000 inwoner-equivalenten. De
bouwkosten waren ƒ 160.000,—of ƒ6,40per
inwoner-equivalent. Dejaarlijkse lasten
bedroegen ƒ 1,—perinwoner-equivalent,
maar toen kostten 4 sigaren een dubbeltje.
'De bezinkingsruimten waren voor die tijd
heel modern, geen ouderwetse imhoftanks,
maar deverbeterde indevorm vaneen
franckeput eneen omsput' [42].Bijdenaoorlogse uitbreiding vande rioolwaterzuiveringsinrichting-west te Amsterdam
- 25jaar nadat deze tanks waren gebouwd werden zijgesloopt: sictransit gloria mundi.
De anaërobe slibstabilisatie werd de laatste
25 jaar geïntensiveerd door hetproces onder
optimale omstandigheden tedoen plaatsvinden. Daarvoor zijn vereist verwarming
van hetslib, gewoonlijk door externe
warmtewisselaars en intensieve mengingvan
de tankinhoud, bijvoorbeeld door het
inblazen vanhetprocesgas onder inde tank.
Het gebruik van procesgas voor mengingvan
de tankinhoud werd voorheteerstinonsland
in 1961 toegepast door de Dienst der
Publieke Werken vanAmsterdam opde
rioolwaterzuiveringsinrichting-west en kort
daarna opde Amsterdamse rioolwaterzuiveringsinrichting-noord [8, 44].
De slibverwerking heeft inde afgelopen
kwart eeuw grote veranderingen tezien
gegeven.
Naast de aloude droogbedden en eventueel
lagunes, thans detoepassing vanslibindikkers, chemische- en thermische
conditionering, centrifuges, zeefbandpersen
en filterpersen totzelfs verbranding
(Dordrecht, Oss).Deverwerkingvan
anaëroob dochookvanaëroob gestabiliseerd
slib isafhankelijk vandemogelijkheden tot
nuttig gebruik en/of de kosten. Voor de
afscheiding vanwater isenergie nodigende
bindingskrachten tussen hetwater ende
slibdeeltjes nemen toenaarmate hetwatergehalte vanhetslib afneemt, waarmede de
energiebehoefte stijgt. De slibproblematiek
zal inde toekomst veel aandacht vereisen en
naar moet worden gevreesd eveneens
financiële offers. Inderdaad: 'Die Schlammfrage steht heute noch imVordergründedes
Interesses.'
De anaërobe behandeling van afvalwater
"Wij beschikken thans over biologische
methoden om rioolwater onder de meest
ongunstige omstandigheden tot eiken
gewenschten graad te zuiveren.'
Ir. H.J. N.H. Kessener, 1927 [45].
De anaërobe behandeling van afvalwater
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begon met de septictank van Louis
M. Mouras te Vesoul omstreeks I860.
Abbé A. F. Moigno wasde grote promotor
van de septictank waarvan werd gezegd dat
het: 'de eenvoudigste, mooiste en wellicht de
grootste van de moderne uitvindingen' was.
Het enthousiasme voor de septictank iste
verklaren uit het feit dat, toen al, het
afvalwaterprobleem zeer belangrijk was.
In het buitenland heeft de groep McCartyStanford een zeer belangrijke bijdrage
geleverd in het procesmatigdenken waarvoor
fundamentele grondslagen voor het ontwerp
van anaërobe (en aërobe) zuiveringsmethodieken zijn gelegd.
In ons land begon in 1971 dr. ir. G. Lettinga
in Wageningen het principe van anaërobe
zuivering met methaangisting op
laboratoriumschaal te beproeven, wat heeft
geleid tot de ontwikkeling van de opstroomreactor of UASB-reactor ('upflow anaerobic
sludge blanket' reactor) die vooral door
Nederlands onderzoek tot ontwikkeling is
gekomen [46, 47], Bijde anaërobe
behandeling van industrieel afvalwater en bij
pogingen om ook huishoudelijk afvalwater
[48] langs deze weg te behandelen maakt de
relatief langzame omzettingssnelheid dat het
proces staat of valt met de mogelijkheid een
hoge concentratie van de actieve biomassa te
handhaven. Hiervoor moet het slib goede
bezinkingseigenschappen hebben. Door
Lettinga c.s. isdergelijk slib- 'korrelslib' gekweekt en met succes toegepast in
opstroomreactoren voor bepaalde soorten
afvalwater zoals dat van de suikerindustrie.
Afhankelijk van de temperatuur kunnen
hydraulische verblijftijden van 4-10 uur
worden bereikt, waarbij hoge CZV-reducties
tot in de orde van 90% zijn gerealiseerd.
Proeven met afvalwater van de Centrale
Suiker Maatschappij (CSM) in 1972en 1973
toonden aan dat de opgehoopte vetzuren het
specifieke voedsel waren voor de methaanbacteriën.
Door deCSM ende Landbouwhogeschool te
Wageningen werden de proeven op
pilot-plant schaal (6 m 3 ) in 1974en 1975
voortgezet, waarbij noggunstiger resultaten
werden verkregen dan op het laboratorium
[49]. Dit was te danken aan het feit dat het
slib goede bezinkingseigenschappen had.
Vervolgens werd door de CSM in samenwerking met de Technische Hogeschool te
Delft een schaalvergrotingsprogramma
opgezet.
In 1977 beschikte men over een reactor van
200 m3, die was bedoeld voor praktijkonderzoek en tegelijk als demonstratie-object
[50]. Eenjaar laterwerddeeerste industriële
installatie door de CSM te Halfweg gebouwd
[51 ].Inmiddelszijnerin Nederlandmeerdan
20 opstroomreactoren gebouwd. Een
belangrijke vraag isof bij verschillende
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substraten slib gevormd of gehandhaafd kan
worden met de vereiste gunstige bezinkingseigenschappen.
Verschillende onderzoekers vermijden dit
probleem door dragermateriaal te gebruiken
zoals anaërobe filters of gefluïdiseerde
bedsystemen [52].Dit laatste procédé werd
door Gist-Brocades zowel voor de aërobe als
de anaërobe behandeling van afvalwater
sinds 1979 bestudeerd [53].Gezien de
resultaten werd in maart van dit jaar
begonnen met de bouw van een anaërobe
zuiveringsinrichting voor de behandeling van
het afvalwater van Gist-Brocades te Delft.
Het project zal in 3 fasen gerealiseerd
worden. De eerste fase bestaat uit twee
reactoren (70.000-80.000 inwonerequivalenten) waarmede 3miljoen m 3
procesgas perjaar kan worden verkregen.
Men verwacht doordeanaërobe behandeling
van het afvalwater van het Delftse bedrijf de
vervuiling van 400.000 inwoner-equivalenten
tot 50.000 inwoner-equivalenten te kunnen
reduceren. Het resterende afvalwater
(50.000 inwoner-equivalenten) zalvia de
riolering van Delft worden afgevoerd naarde
rioolwaterzuiveringsinrichting nabij
Houtrust te Den Haag.
Naast voordelen zoals een geringe slibproduktie, gasproduktie en gunstige
bewaarmogelijkheden van het anaërobe slib
moeten als nadelen worden genoemd van
anaërobe zuivering de gevoeligheid voor
storingen, de lange aanlooptijd en de
noodzaak van verdere zuivering van het
effluent. Elk vande methodieken heeft vooren nadelen, waarbij met name de stabiliteit
van het proces in relatie met o.a. variabele
belasting en kosten (bijvoorbeeld voor de
nodige recirculatie in een fluidbed) een
belangrijke rol spelen.
'Because of the varied wastes and treatment
needs' schrijft McCarty 'it is doubtfull
whether any one of the many processes now
available will come to dominate significantly
over the others and even the septic tank will
continue to have itsplace' [54].

Epiloog
De jaarlijkse lasten, voortvloeiend uit de
bouw enexploitatie van zuiveringstechnische
werken, worden bestreden uit heffingen die
thans gemiddeld rond ƒ 50,—per vervuilingseenheid bedragen en in totaal ongeveer 900
miljoen gulden per jaar opbrengen. Intussen
ligt het accent van onderzoek en beleid niet
meer alleen op de eliminatie van bezinkbare
en zuurstofbindende stoffen.
Ten gevolge van onder meer sterk stijgende
kosten gemoeid met het waterkwaliteitsbeheer, de kwetsbaarheid van de
Nederlandse oppervlaktewateren en de
maatschappelijke invloeden dienen
onderzoek en beleid in toenemende mate
gericht te zijn op een aantal onderwerpen die

in het volgende zijn aangeduid.
Allereerst dient naast de optimalisatie van
zuiveringsprocessen de ontwikkeling van
technieken te worden bevorderd die het
mogelijk moeten maken in kleinere ruimten
tegen geringere kosten afvalwater te
behandelen. Hiervoor komen in aanmerking
zowel fysisch-chemische alsaërobe en
anaërobe processen. Genoemd kunnen
worden het gebruik van zuivere zuurstof, de
toepassing van gefluïdiseerde bedden en van
biorotoren, de anaërobe zuivering van
(geconcentreerde) afvalwaterstromen en de
toepassing van flotatie en lamellenafscheiders.
Eerder isgewezen op de slib-en de energieproblematiek. Van belang zijn de beperking
van de slibproduktie, de slibbehandeling en
de eindbestemming van het slib,waarbij in
toenemende mate de problematiek van slib
als meststof en voor grondverbetering in het
geding is.Er moet gezocht worden naar
beperking van de energiebehoefte van
processen, met behoud van bedrijfszekerheid
en beperkte onderhoudskosten en
investeringen. In dit verband zij opgemerkt
dat bij conventionele rioolwaterzuiveringsinrichtingen de kapitaalslasten rond 60% zijn
van de jaarlijkse lasten en de energiekosten
circa 15%. De energieproduktie van
anaërobe processen kan bijde energieproblematiek een belangrijke rol spelen.
Steeds belangrijker wordt de relatie tussen
afvalwaterbehandeling en milieu-effecten.
Het grondstoffen- en energieverbruik voor
de behandeling van afvalwater - de
secundaire milieu-effecten-zijn relatief niet
groot. Derhalve kan worden gesteld dat de
milieu-effecten op de win- en opwekkingsplaatsen er niet significant door worden
beïnvloed.
Primaire milieu-effecten zoals luchtverontreiniging, geluidoverlast en ruimtebeslag
geven problemen. De bouw van rioolwaterzuiveringsinrichtingen en de uitbreiding en
renovatie van bestaande rioolwaterzuiveringsinrichtingen zullen steeds meer
vragen opleveren en kritiek ontmoeten.
Voorkomen van luchtverontreiniging (en
geluidhinder) kan leiden tot vergaande
afdekkingsmaatregelen zoals isgeschied bij
de projecten voor de rioolwaterzuiveringsinrichting van Den Helder (80.000 inwonerequivalenten) en de rioolwaterzuiveringsinrichting 'De Groote Lucht' te Vlaardingen
(300.000 inwoner-equivalenten), waarbij de
voorbezinkingstanks op de beluchtingstanks
zijn gebouwd [55].
Het ruimtebeslag kan bij conventionele
processen worden beperkt zoals in Japan
gebeurt door diepe beluchtingsruimten te
bouwen (10m)en bezinkingstanks in twee
niveaus. Door hetoppervlak vande locatieaf
te dekken en daarop bomen te planten kan
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het alspark worden gebruikt; een voorbeeld
hiervan isde rioolwaterzuiveringsinrichting
Kosuge te Tokio. In Japan isoverigens het
merendeel van de rioolwaterzuiveringsinrichtingen afgedekt ter voorkoming van
overlast en/of met het doel het oppervlak in
te richten voor passieve of actieve recreatie
[56].
Deze ontwikkelingen - gelukkig ook in ons
land —zullen nieuwe kennis en ervaring
opleveren.
De rioolwaterzuiveringsinrichting Dokhaven
(400.000 inwoner-equivalenten) wordt in de
Dokhaven gebouwd, die later aangevuld zal
worden. Op het dak van de inrichting zal een
grondbedekking worden aangebracht.
Daardoor kan erterplaatsevande Dokhaven
een plantsoen worden aangelegd dat deel
uitmaakt van een rond en gedeeltelijk op de
gedempte haven te realiseren woningbouwproject [57].
Behalve de genoemde primaire milieueffecten zijn er nogde effecten met
betrekking tot de verontreiniging van
oppervlakte- engrondwater envande bodem
door lozingvan effluent entengevolge van de
slibverwerking; de kennis omtrent de dosiseffectrelaties isnogzeer beperkt. De behoefte
aan deze kennis zal in de naaste toekomst
toenemen. Intussen heeft deSTORAover de
problematiek van afvalwaterbehandeling en
milieu-effecten een inventariserende nota
doen opstellen voor nader onderzoek.
Er isnog veel te doen en daarvoor zijn
opleiding en onderzoek onmisbare en
nauwelijks te overschatten diepteinvesteringen.
Verschillende instituten en academische
instellingen hebben uiterst waardevolle
bijdragen geleverd aan onderzoek, opleiding
en vorming. Ouder dan de NVA zijn:
—het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (1913);
—het Rijksinstituut voor Zuivering van
Afvalwater (1920) [6];
—het Instituut voor Gezondheidstechniek
en Milieuhygiëne, TNO (1941, 1949);
—de Afstudeerrichting Gezondheidstechniek van de Afdeling der Civiele
Techniek van de Technische Hogeschool te
Delft (1949) [58].
De studierichting Milieuhygiëne van de
Landbouwhogeschool te Wageningen, dankt
haar bestaan door een wijziging van het
landbouwhogeschoolstatuut in 1962 waarbij
de mogelijkheid werd geopend tot
specialisatie op het gebied van de waterzuivering [59].Niet vergeten mogen worden
de Technische Hogescholen van Eindhoven
en Twente, verschillende studierichtingen
van Universiteiten en Hogescholen, scholen
voor Beroepsonderwijs en de Stichting Postakademiale Vorming Gezondheidstechniek.
De Nederlandse ingenieursbureaus hebben

in hoge mate bijgedragen tot datgene wat in
ons land werd en wordt verricht m.b.t. de
behandeling van afvalwater en het waterkwaliteitsbeheer enzijninternationaal gezien
niet de mindere van andere.
De STORA waarin Rijk en regionale waterkwaliteitsbeheerders - ondanks verschil van
opvatting en benadering zoals inons land
welhaast vanzelfsprekend is- elkaar hebben
gevonden, werd opgericht in 1971.Zestig
rapporten verschenen intussen waarbij de
onderzoekinspanning grotendeels gericht
was op de techniek van de afvalwaterzuivering en slibbehandeling.
Door de Stichting werd tot nu toe 25 miljoen
aan speurwerk besteed. In de komende jaren
zal de STORA een aanzienlijk groter deel
van haar budget besteden aan onderzoek van
het oppervlaktewater. Daarmede wordt
beoogd de regionale waterkwaliteitsbeheerders de middelen te verschaffen om te
kunnen beoordelen hoe aquatische
levensgemeenschappen reageren op hun
inspanningen tot verbetering van het milieu.
Met dit type onderzoek wordt aansluiting
gezocht bij de doelstellingen van het IMP.
De eerste Olympische Ode van Pindarus van
Thebe, opgedragen aan Hieron van Syracuse,
winnaar van depaardenrennen van de Spelen
van 476 voor Christus, begint met de
woorden 'Ariston men hydoor', d.w.z. het
beste van alles iswater [60].
Met haar vergaderingen, commissies,
opleidingscursussen waarvan de eerste reeds
in 1960werd gehouden en (internationale)
contacten heeft de NVA aanzienlijk
bijgedragen tot verhoging van het kennisniveau en het maatschappelijk aanzien van
leden en cursisten.
Ik wens de NVA van harte geluk met haar
25-jarig bestaan en voor de toekomst het
beste van alles!
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Het leven op aarde istenminste 3,5 miljard
jaar geleden begonnen. Ik ga niet in op de
vraag hoe precies de overgang van
anorganisch naar organisch isgeweest.
Organische moleculen komen op vele
plaatsen inde ruimte buiten deaardevooren
kunnen dus ook van buitenaf op de aarde
terecht zijn gekomen. Maar experimenteel is
aangetoond dat fysische en chemische
processen onder de omstandigheden zoals
die toen op de aarde geweest zijn uit
anorganische moleculen, organische kunnen
doen ontstaan.

)

PROF. DR. D.J. KUENHN
Voorzitter van de Raad
voor Milieu en
Natuurondcrzock

Ik wil de vraag of het leven van buitenaf
gekomen isof hier isontstaan nu terzijde
laten, hoe boeiend die vraag ook is.De
ontwikkeling van het levenopaarde is,na het
begin, een proces met eigen aard geweest,
waarbij aanvoer van organisch materiaal van
buitenaf, inwatvoorvormook, verwaarloosd
mag worden.
Uit fossiele resten van planten en dieren en
uit de planten- en dierenwereld zoalswe die
inonzedagen aantreffen, kunnen weonseen
voorstelling maken vandemanierwaaropdat
proces isverlopen. Daarin bespeuren we een
aantal hoofdlijnen waarvan ik uer enkele wil
noemen.
De eerste isdie van de opsplitsing tussen
planten en dieren. Het essentiële daarbij is
dat planten, met de energie van het licht van
de zon, uit anorganisch materiaal organische
stoffen kunnen maken, met name de koolhydraten, waaruit dan in vervolgprocessen
ook vetten, eiwitten en vele andere door de
planten kunnen worden gesynthetiseerd.
Dieren kunnen dat niet en zijn dus voor hun
initiële organische materiaal volledig
afhankelijk van de groene planten.
Een tweede belangrijke ontwikkeling isdie
van ééncelligen naar meercelligen, waarbij
taakverdeling tussen cellen optreedt.
Verschillende functies die oorspronkelijk
elke cel had, worden geconcentreerd in
specifieke cellen met gespecialiseerde
functies. Er zijn zintuigcellen die voor
bepaalde prikkels gevoelig zijn, zenuwcellen
die impulsen geleiden, spiercellen diezich
kunnen samentrekken en zo voort. Door
deze specialisatie kunnen meercellige
organismen veel efficiënter in hun milieu
functioneren.
Een derde aspect isdatorganismen inde loop
der tijd steeds minder direct van hun
omgeving afhankelijk geworden zijn. Dat
zien wij in de scheiding tussen inwendig en

uitwendig milieu. Van primitieve dieren isde
samenstelling van de lichaamsvloeistof
vrijwel gelijk aan die van het omgevende
zeewater. Hogerontwikkeldc dieren vertonen
een samenstelling die daarvan afwijkt. Voor
dieren inhet zoetewater iserdanook nogde
noodzaak de eigen osmotische waarde te
behouden.
Een zeer belangrijke stap isgeweest toen
organismen het land gingen bewonen. Dat
heeft grote problemen opgeleverd: Voor
planten lijkt ons dat minder erg dan voor
dieren. Planten kunnen met hun wortels uit
de grond het benodigde water opnemen.
Voor dieren diebeweeglijk zijn om te kunnen
functioneren, isdat moeilijker.
Water iseen essentiële grondstof voor het
leven. Niet alleen wordt water gebruikt en
geproduceerd bijtalloze levensprocessen, het
isook het noodzakelijke oplosmiddel waarin
al die processen zich afspelen. Zonder water
ligt het proces van het leven stil,en de
meeste structuren die aan het leven inherent
zijn, kunnen alleen bestaan alser voldoende
water aanwezig is.
Landdieren leven voor het overgrote deel in
een atmosfeer diewaterdoet verdampen. Elk
landdier heeft dus te kampen met het
probleem van verkrijgen en behouden van
water. Zij kunnen water opnemen met het
voedsel of het apart drinken. Planteneters
zijn wat dat betreft in het algemeen beter af
dan diereneters. Planten bevatten veel water
en veel planteneters behoeven nauwelijks
water apart te drinken. Diereneters hebben
het voordeel van voedsel met veel hogere
concentraties van eiwitten en vetten, en zij
kunnen daardoor met veel minder
volumineus voedsel uitkomen. Maar dan
moeten zij wel een additionele wateropname
verzorgen, d.w.z.datzijblijvend aan bronnen
van vloeibaar water binnen redelijke afstand
gebonden zijn.
Het iswel de moeite waard even aandacht te
vragen voor het feit dat landdieren allemaal
aanpassing vertonen in bouw en in functie
aan de noodzaak zuinig met water om te
springen. Longen, of bij insekten de analoge
buizen van Malpighi, zijn zogebouwd en
functioneren zodanig dat een voldoende
opname van zuurstof en afgifte van koolzuur
met een minimum aan verdampingvan water
gepaard gaat.
Ook de defaecatie, het lozen uit de darm van
voedselresten die voor het dier geen
betekenis meer hebben, wordt altijd voorafgegaan door het onttrekken van water. De
meest extreme vorm die we daarvan kennen
zijn de kleermotten waarvan de larven
poederdroge uitwerpselen hebben. Die arme
dieren hebben hetook nietmakkelijk. Haren
en veren bevatten niet veel water en hun
enige andere waterbron ishetwaterdatbijde
oxydatie van waterstof uit het voedsel in het
lichaam zelf ontstaat.

